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Przedmiotem recenzowanej pozycji jest demokracja bezpoœrednia w Polsce na poziomie lokal-
nym, tj. gminy i powiatu. „W œwietle ustaw o samorz¹dzie gminy i powiatu to w³aœnie mieszkañcy
tych jednostek administracyjnych tworz¹ z mocy prawa samorz¹dowe wspólnoty lokalne” (s. 7).
Tym samym formy demokracji bezpoœredniej wystêpuj¹ce na poziomie województwa nie stano-
wi³y przedmiotu zainteresowañ Autorki, gdy¿ „mieszkañcy województwa tworz¹ z mocy prawa
regionaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹”1. Cezura czasowa ksi¹¿ki zosta³a wyznaczona poprzez piêæ
kadencji jednostek samorz¹du terytorialnego (1990–2010), jednak¿e w niektórych fragmentach
rozwa¿ania wykraczaj¹ poza tak nakreœlone ramy czasowe. Odnosz¹c siê do przedmiotowego za-
gadnienia warto podkreœliæ, i¿ analiza 20 lat funkcjonowania demokracji bezpoœredniej na poziomie
lokalnym jest wystarczaj¹cym okresem do przeprowadzenia badañ i przedstawienia pog³êbionych
wniosków. Tym samym nale¿y w pe³ni zgodziæ siê z Autork¹, ¿e „w dziejach Polski wspó³czesnej
dwudziestolecie jak najbardziej nadaje siê do analiz politologicznych i historycznych” (s. 7).

Zasadnicza czêœæ pracy rozpoczyna siê od przedstawienia kwestii teoretycznych i terminolo-
gicznych zwi¹zanych z demokracj¹. Dotycz¹ one genezy pojêcia i definicji demokracji, demokra-
cji bezpoœredniej, jak równie¿ alternatyw dla demokracji bezpoœredniej, takich jak elektroniczna
demokracja i demokracja deliberatywna. W dalszej czêœci rozdzia³u I analizie zosta³y poddane
wspó³czeœnie wystêpuj¹ce formy demokracji bezpoœredniej, takie jak: referendum, inicjatywa lu-
dowa, konsultacje spo³eczne, plebiscyt, recall, weto ludowe, zgromadzenie ludowe. Przedsta-
wiaj¹c wskazane zagadnienia Autorka sformu³owa³a tezê, i¿ „wspó³czeœnie uczestnictwo w ¿yciu
politycznym jest dobrowolne. To obywatel decyduje, czy chce korzystaæ z przys³uguj¹cych mu
praw” (s. 37). W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, i¿ nie dotyczy to wszystkich pañstw œwiata,
gdy¿ w niektórych z nich wystêpuje obowi¹zkowe g³osowanie2.

W czêœci dotycz¹cej demokracji bezpoœredniej zosta³a przedstawiona ewolucja tej formy spra-
wowania w³adzy od czasów polis ateñskiej. Wskazany fragment pracy koñczy stwierdzenie, i¿ „re-
ferendum jest elementem ³¹cz¹cym demokracjê przedstawicielsk¹ i bezpoœredni¹” (s. 18). W tym
miejscu Autorka mog³a pokusiæ siê o rozwiniêcie przytoczonego stanowiska i przedstawienie
argumentów na jego uzasadnienie. Analiza tej czêœci opracowania pozostawia u czytelnika wra¿e-
nie, i¿ kwestie zwi¹zane z definiowaniem terminu „demokracja bezpoœrednia” zosta³y potraktowa-
ne zbyt w¹sko. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wspó³czeœnie nie ma jednomyœlnoœci w tym zakresie
i zasadniczo mo¿emy wyró¿niæ trzy stanowiska odnoœnie znaczenia przywo³anego pojêcia.

W doktrynie wielu pañstw (szczególnie Ameryki £aciñskiej) mo¿na spotkaæ opiniê, i¿ termin
„demokracja bezpoœrednia” charakteryzowa³ system rz¹dów istniej¹cych w staro¿ytnych Atenach
i innych demokracjach greckich, a dziœ mo¿na mówiæ wy³¹cznie o demokracji semibezpoœredniej
(pó³bezpoœredniej), poniewa¿ nie s¹ spe³nione ³¹cznie dwie konieczne przes³anki dla uznania
wspó³czesnych form (takich jak referendum) za instytucje demokracji bezpoœredniej. Chodzi mia-
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nowicie o zaistnienie jednoœci miejsca i czasu oraz o udzia³ ca³ego zbiorowego podmiotu suweren-
noœci we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji od zg³oszenia wniosku a¿ do jego
zatwierdzenia3. Stosowanie do drugiego stanowiska, aby zaliczyæ dan¹ formê udzia³u obywateli
w ¿yciu publicznym do instytucji demokracji bezpoœredniej, suweren musi podejmowaæ ostatecz-
ne decyzje4. A zatem tego warunku nie spe³niaj¹ miêdzy innymi omówione w ksi¹¿ce konsultacje
spo³eczne, gdy¿ w tym przypadku efektem procedury jest wy³¹cznie wyra¿enie opinii (a nie podjê-
cie decyzji). Wed³ug trzeciego podejœcia, wszelkie instytucje prawne zwi¹zane ze wspó³udzia³em
obywateli w procesie decyzyjnym (inicjowanie, opiniowanie, jak równie¿ zatwierdzanie) mo¿na
zaliczyæ do form demokracji bezpoœredniej5.

Rozdzia³ II (Referenda lokalne w sprawie odwo³ania organów jednostek samorz¹du terytorial-

nego) zosta³ podzielony na trzy czêœci, co nale¿y uznaæ za w³aœciwe rozwi¹zanie, gdy¿ odpowiada
wprowadzanym reformom administracji publicznej. W latach 1990–1998 samorz¹d terytorialny
funkcjonowa³ tylko na poziomie gminy, dlatego te¿ referenda odwo³awcze dotyczy³y jedynie rad
gmin. W 1998 roku zosta³ przyjêty pakiet ustaw reformuj¹cych administracjê publiczn¹ (reforma
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 roku). Dosz³o wówczas do utworzenia trójszczeblowej
struktury samorz¹du terytorialnego, w ramach której funkcjonuj¹ gminy, powiaty i województwa.
W konsekwencji obok rady gminy mieszkañcy mog¹ odwo³aæ w drodze referendum tak¿e radê po-
wiatu i sejmik województwa. Kolejnym istotnym momentem dla funkcjonowania samorz¹du tery-
torialnego by³o przyjêcie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpoœrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta6. Jedn¹ z konsekwencji wprowadzonej zmiany jest fakt, i¿ organ
wykonawczy gminy mo¿e byæ odwo³any w drodze referendum, jednak „nadal nie uwzglêdniono
doœwiadczeñ poprzednich kadencji, które wyraŸnie wskazywa³y na zbyt wysoki próg wymagany
do skutecznoœci inicjatywy” (s. 79–80).

Odnosz¹c siê do treœci rozdzia³u II nale¿y podkreœliæ du¿y wk³ad pracy, który by³ niezbêdny do
syntetycznego ujêcia problematyki referendów odwo³awczych. Pomimo wieloœci materia³ów
Ÿród³owych i du¿ej liczby przeprowadzonych g³osowañ Autorce uda³o siê w sposób czytelny
przedstawiæ motywy referendów, jak równie¿ podstawowe problemy zwi¹zane ze stosowaniem
wskazanej formy demokracji bezpoœredniej. Ponadto analiza jest wzbogacona licznymi odniesie-
niami do orzecznictwa s¹dowego, co pozwala czytelnikowi na szczegó³owe zapoznanie siê z pod-
stawami prawnymi g³osowañ odwo³awczych.

Referendum w sprawie samoopodatkowania siê mieszkañców gminy na cele publiczne zosta³o
poddane analizie w pierwszej czêœci rozdzia³u III. Autorka szeroko omówi³a zarówno w¹tpliwoœci
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prawne pojawiaj¹ce siê wokó³ tego typu g³osowañ, jak równie¿ praktykê stosowania tego¿ referen-
dum. W¹tpliwoœci prawne dotyczy³y tak¿e trzeciego typu g³osowañ na poziomie lokalnym – refe-
rendum fakultatywnego. W zwi¹zku z tym nale¿y doceniæ fakt, i¿ zosta³y one szczegó³owo
omówione w kolejnej czêœci rozdzia³u III, gdzie przedstawiono pogl¹dy wyra¿ane w doktrynie, jak
i orzecznictwie s¹dowym dotycz¹cym m.in. kwestii odnosz¹cych siê do sposobu definiowania
oraz przedmiotu referendum fakultatywnego.

Pewne w¹tpliwoœci budzi konstrukcja rozdzia³u III (Pozosta³e formy referendalne i konsulta-

cyjne), a mianowicie fakt, i¿ zosta³a w nim ujêta problematyka konsultacji spo³ecznych. Wydaje
siê, ¿e czytelniejszym rozwi¹zaniem by³oby umieszczenie tego punktu w rozdziale IV (Inne formy

demokracji bezpoœredniej). Wówczas ostatni rozdzia³ w ca³oœci dotyczy³by pozosta³ych instytucji
demokracji bezpoœredniej wystêpuj¹cych na szczeblu lokalnym (konsultacje z mieszkañcami, ze-
brania wiejskie i osiedlowe, inicjatywa uchwa³odawcza), podczas gdy przedmiotem rozdzia³u II i III
by³yby tylko referenda lokalne.

Omawiaj¹c zebrania wiejskie i osiedlowe Autorka zamieœci³a informacjê, i¿ „ustawa dopusz-
cza sytuacjê, w której organem stanowi¹cym osiedla jest ogólne zebranie mieszkañców wybierane
przez zarz¹d osiedla” (s. 143). Taka konstrukcja zdania sugeruje, i¿ do kompetencji zarz¹du osie-
dla nale¿y wybór ogólnego zebrania mieszkañców. W rzeczywistoœci jest odwrotnie, co wynika
z nastêpuj¹cego przepisu ustawy: „Statut osiedla mo¿e ustaliæ, ¿e w osiedlu organem uchwa³odaw-
czym jest ogólne zebranie mieszkañców. Ogólne zebranie wybiera zarz¹d osiedla; art. 36 ust. 2
stosuje siê odpowiednio”7.

Na marginesie nale¿y dodaæ jeszcze jedn¹ uwagê. Autorka czêsto podczas analizy aktów praw-
nych u¿ywa terminu „zapis” (taka sytuacja wystêpuje m.in. na stronie 38, 39, 49, 51, 52, 66, 67).
Przywo³ane okreœlenie jest wprawdzie bardzo pojemne, lecz ma³o precyzyjne. Jak podkreœli³
W. Skrzyd³o, „nie nale¿y popularyzowaæ tego terminu wœród czytelników, a szczególnie wœród
studentów”8.

Pomimo pewnych nieœcis³oœci pracê nale¿y oceniæ bardzo wysoko. Autorka zada³a sobie
olbrzymi trud przedstawienia syntezy funkcjonowania demokracji bezpoœredniej w Polsce na
poziomie lokalnym. W ten sposób wype³ni³a pewn¹ lukê w badaniach nad samorz¹dem teryto-
rialnym. Warto odnotowaæ, i¿ recenzowana pozycja zosta³a opracowana w oparciu o bogat¹ lite-
raturê przedmiotu. Z uznaniem nale¿y podkreœliæ równie¿ fakt, ¿e na potrzeby napisania ksi¹¿ki
zosta³y podjête rozbudowane badania empiryczne. Praca znacznie zyska³a na wartoœci dziêki
przeprowadzeniu badania ankietowego we wszystkich jednostkach samorz¹du terytorialnego
w Polsce.

Marcin RACHWA£
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GENERA£. Wojciech Jaruzelski w rozmowie z Janem Osieckim, Wyd.

Pruszyñski i S-ka, Warszawa 2014, ss. 655

Ukazanie siê tej – wyj¹tkowo pokaŸnej objêtoœci¹, przy tym starannie wydanej – ksi¹¿ki zasko-
czy³o wielu, równie¿ autora tego omówienia, który od kilkunastu lat uwa¿nie œledzi³ publikacje na
temat pierwszego prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej, jego postaci i roli w procesie przemian
ustrojowych od 1981 do 1990 r. poœwiêcaj¹c sporo artyku³ów i trzy pozycje ksi¹¿kowe: Wojciech

Jaruzelski wobec wyzwañ swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce prze³omu tysi¹cleci

(2003); Los Genera³a. Wokó³ medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego (2007) oraz Woj-

ciech Jaruzelski. M¹¿ stanu w czasach prze³omu (2013). Przez ten czas uwa¿nie œledzi³em pisar-
stwo zwi¹zane z t¹ postaci¹, a przede wszystkim materia³y Ÿród³owe, zw³aszcza pod k¹tem ich
wartoœci dla historyka i politologa.

Nie s¹dzi³em, by w kilka tygodni po œmierci Genera³a mia³a siê ukazaæ kolejna pozycja mate-
ria³owa, zw³aszcza ¿e pojawi³a siê – jak zreszt¹ wszystkie publikacje nie maj¹ce charakteru na-
pastliwo-propagandowego – bez rozg³osu medialnego. Znacznie poszerzy³a podstawê Ÿród³ow¹
dotycz¹c¹ mê¿a stanu epoki prze³omu, przez ca³e dziesiêciolecia traktowanego jako postaæ tajem-
nicza, z dystansem ze strony Autora wobec innych osób ze sceny politycznej. Na tym miejscu
wypadnie wspomnieæ nieliczne publikacje dziennikarskie wolne od jednostronnych skrajnoœci.
R¹bka tajemnicy na temat kontrowersyjnej w opinii publicznej postaci czo³owego mê¿a stanu
z drugiej po³owy XX wieku uchyli³ obszerny wywiad Teresy Torañskiej przeprowadzony pod ko-
niec 2004 r. Polskiej edycji nie doczeka³y siê jednak wydane w 1992 r. w Pary¿u po francusku pa-
miêtniki, spisane przez Gabriela Meretika (Les chaînes et la refuje. Mémoires, suivis d’un

entretien avec Adam Michnik, ss. 389), które natomiast dotar³y w t³umaczeniu do czytelników na
zachodzie (przek³ady na jêzyki niemiecki i w³oski). W ostatnim roku ¿ycia ciê¿ko chorego ojca
jego sylwetkê przybli¿y³a rodakom w ciesz¹cych siê ogromnym zainteresowaniem dwóch ksi¹¿-
kach Monika Jaruzelska (Towarzyszka Panienka, Warszawa 2013, ss. 279; Rodzina, Warszawa
2014, ss. 320), wznowionych pod koniec 2014 r. w jednym tomie. Szczególne miejsce w materiale
dokumentacyjnym zajmuj¹ 10-tomowe Dzienniki polityczne Mieczys³awa F. Rakowskiego.

Jan Osiecki pracowa³ nad sw¹ ksi¹¿k¹, bêd¹c¹ swoist¹ spowiedzi¹ ¿ycia Genera³a, ponad trzy
lata. Jak pisze w Pos³owiu, bywa³o ¿e rozmówca narzeka³, i¿ „nie ma ju¿ si³y ani ochoty na rozmo-
wê, i prosi³, aby zakoñczyæ spotkanie. Wtedy wystarczy³o zadaæ odpowiednie pytanie... O¿ywia³
siê, otwiera³ ponownie i przez kolejn¹ godzinê opowiada³ o historii – swojej i kraju. By³o jednak
widaæ, ¿e traci si³y. Przeprasza³, ¿e nie czuje siê na si³ach, aby pójœæ na piêtro [spotkania jak z tego
wynika, odbywa³y siê nie w Biurze b. Prezydenta Rzeczypospolitej, gdzie by³em kilkakrotnie goœ-
ciem, ale w mieszkaniu prywatnym przy ulicy Ikara w Warszawie – MK], poszukaæ choæby listów
pisanych podczas wojny do matki i siostry, obiecywa³, ¿e zrobi to póŸniej. Nie uda³o siê, musia³em
skorzystaæ z innego Ÿród³a. Du¿¹ pomoc¹ natomiast by³ za to udostêpniony mi przez niego maszy-
nopis wspomnieñ, rodzaj diariusza” (s. 636).

Akurat wspomniane listy (ale mo¿e nie wszystkie?) znane s¹ z publikacji w obszernej pierw-
szej czêœci biografii WJ napisanej przez Petra Rainê, sama jednak intencja wymownie œwiadczy
o skrupulatnym podejœciu rozmówcy dziennikarza do podstawy Ÿród³owej. Rozmowy utrwalane
na taœmie zosta³y przeprowadzone w ostatnim momencie doprowadzone tylko do 1989 r., jako ¿e
przedostatnia mia³a miejsce przed koñcow¹ chorob¹ i dopiero po 14 miesi¹cach dziennikarz móg³
ponownie spotkaæ siê z by³ym prezydentem, ale mia³o ono charakter po¿egnalny. £atwo zauwa-
¿yæ, ¿e pe³en zapa³u interlokutor nie jest krytycznym badaczem, czego profesjonalista nie traktuje
z wyrzutem – obszerne dzie³o zawiera bowiem kopalniê informacji, w tym ostatnie spojrzenie
mê¿a stanu na przesz³oœæ w³asn¹ i kraju, uzupe³niaj¹ce, pog³êbiaj¹ce jego wczeœniejsze wypowie-
dzi, a przy tym niepoprzestaj¹ce z nimi w sprzecznoœci, wolne od upiêkszeñ, jak¿e czêsto spotyka-
nych w biografiach polityków napisanych (œciœlej: publikowanych) po 1990 r. Przy tym nie ma ona
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w ¿adnym wypadku charakteru panegiryku, wolna jest te¿ od formu³owania ocen. W cytowanym
Pos³owiu zada³ retoryczne pytanie, czy jego rozmówca by³ szczery i odpowiedzia³ na nie ostro¿-
nie: „S¹dzê, ¿e tak, choæ zapewne nie ujawni³ wszystkiego. Czasem udziela³ odpowiedzi «tak» lub
«nie» i natychmiast zmienia³ temat, dodaj¹c «ale»...” (s. 637).

Dziennikarz usi³owa³ weryfikowaæ fakty medialne z archiwaliami, ale tu za wiele od niego nie
oczekujmy. Najwa¿niejsze, ¿e stara³ siê zachowaæ obiektywizm w prezentowaniu materia³u
Ÿród³owego. Pozyska³ przy tym zaufanie swego rozmówcy, który na piœmie to potwierdzi³ wyra-
¿aj¹c zgodê na rozpowszechnianie swych wypowiedzi w przygotowywanej publikacji. Tej nieste-
ty ju¿ nie zobaczy³. Podczas pracy nad przygotowaniem tekstu do druku Osiecki konsultowa³ siê
z szefow¹ Biura by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Gra¿yn¹ Rogowsk¹, bliskim jego wspó³pra-
cownikiem w ostatnich latach pu³kownikiem drem Gabrielem Zmarzliñskim, genera³em Francisz-
kiem Pucha³¹, ambasadorem Stanis³awem Cioskiem oraz Krzysztofem Dubiñskim, zaœ przekonaæ
sêdziwego i schorowanego mê¿a stanu do wspó³pracy z dziennikarzem podjêcia siê spisywania
czasoch³onnych i wyczerpuj¹cych wspomnieñ pomóg³ mu rzecznik parlamentarnego klubu SLD
Tomasz Kalita. Wszystkich, którzy u³atwiali mu pracê, w tym kontakty z innymi rozmówcami,
wymienia rozmówca Genera³a na s. 638–639.

Dzie³o zosta³o podzielone na siedem czêœci ró¿nej objêtoœci, od 30 do niemal 300 stron, nie
zaopatrzonych w nag³ówki, za to podzielonych na posiadaj¹ce tytu³y rozdzia³y. Nadaje to mu cha-
rakter przejrzystoœci. Wyk³ad zaopatrzony jest w przypisy o charakterze dokumentacyjnym,
u³atwiaj¹ce lekturê zw³aszcza badaczom, choæ mo¿na mieæ do nich zastrze¿enia natury warsztato-
wej (na przyk³ad nieustanne podawanie cytowanych prac w pe³nym brzmieniu, nawet jeœli s¹ przy-
taczane kilkadziesi¹t razy). Mamy jednak do czynienia nie z dzie³em naukowym, ale z materia³em
dokumentacyjnym, Ÿród³em tzw. wywo³anym, wielce u¿ytecznym dla dalszych dociekañ nad bio-
grafi¹ budz¹cego tak bardzo skrajne emocje polityka. Spogl¹da on na swe d³ugie ¿ycie z historycz-
nej perspektywy, zw³aszcza – choæ nie tylko – na ten okres, który zapewni³ mu trwa³e miejsce
w dziejach Polski i Europy. Mam na myœli oczywiœcie lata 1980–1990.

Tekst zasadniczy poprzedza Wstêp (s. 7–13), na którego pocz¹tku czytamy o roli przypadku
w dziejach jednostki: „Gdyby rodzice we wrzeœniu 1939 roku zdecydowali siê uciekaæ nie na
Wschód, ale w przeciwnym kierunku, na przyk³ad do Warszawy, moje ¿ycie potoczy³oby siê za-
pewne zupe³nie inaczej. Mo¿e wst¹pi³bym do Armii Krajowej albo nawet, nie daj Bo¿e, do Naro-
dowych Si³ Zbrojnych. A mo¿e zgin¹³bym w Powstaniu Warszawskim. A wówczas, gdyby dane
by³o mi prze¿yæ wojnê, niechybnie mia³bym problemy z Urzêdem Bezpieczeñstwa w nowej Pol-
sce” – tak¹ refleksjê spotykamy po 2010 r., gdy dobiegaj¹cy dziewiêædziesi¹tki autor tych s³ów
wspomina pocz¹tek i zakoñczenie drugiej wojny œwiatowej. Zaczyna³ j¹ jako entuzjasta Drugiej
Rzeczypospolitej, siedemnastolatek, a u jej kresu by³ przedwczeœnie dojrza³ym i ciê¿ko doœwiad-
czonym przez los na zes³aniu cz³owiekiem. Dalej znajdujemy zapowiedzi pytañ o sprawê Katynia,
szlify generalskie w PRL dla potomka ziemian, zmianê pogl¹dów politycznych po 1945 r. i oko-
licznoœci wst¹pienia do PZPR oraz stan wojenny. Na wszystkie znajdziemy odpowiedŸ, co do
ostatniego pog³êbion¹ o jego miejsce w procesie przemian ustrojowych 1980–1989:

„– Tak, ale i o okr¹g³ym stole. Bo ci¹gle zapominamy, ¿e gdyby nie przemiany w Polsce, to, co na-
zywano «jesieni¹ narodów», przebiega³oby znacznie wolniej. Niemcy czy Czesi nie posiadali tak
licznej i zdeterminowanej opozycji jak ta w Polsce. Tam raczej dzia³a³y maleñkie grupki inte-
lektualistów. Dlatego gdyby nie okr¹g³y stó³, mur berliñski upad³by du¿o póŸniej”.

Bo przecie¿ zaciekli przeciwnicy Genera³a uto¿samiali go w propagandzie jedynie z „czarn¹
noc¹ stanu wojennego” (gdy tymczasem historyk obserwuj¹c krwawe epizody z wojen domowych
w ci¹gu minionego tysi¹clecia, nie tylko zamach majowy 1926 r., z naciskiem przypomni, ¿e stan
wojenny by³ operacj¹ przeprowadzon¹ wyj¹tkowo sprawnie i z minimalnymi stratami), gdy tym-
czasem by³ on jednym z g³ównych architektów pokojowego przekazania w³adzy demokratycznie
wybranej reprezentacji narodu o czym œwiadczy przekazanie mu na pierwszym etapie przemian
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funkcji prezydenta Rzeczypospolitej. Przyzna³ te¿, ¿e wst¹pienie do partii wynika³o z jego dobro-
wolnego i œwiadomego wyboru, nikt w tym wzglêdzie nie wywiera³ na niego ¿adnej presji. A co do
zmiany pogl¹dów, powiedzia³ bez ogródek:

„– W maj¹tku dziadka, w czworakach, w koszmarnych warunkach, mieszka³o czternaœcie rodzin.
Przed wojn¹ widywa³em bezrobotnych szukaj¹cych pracy u ojca. Zarówno mê¿czyzn, jak i kobie-
ty, ca³uj¹cych «pana dziedzica» po rêkach, niczym biskupa. Biedaków, którzy nie mieli nawet bu-
tów, którzy zarabiali, t³uk¹c kamienie pod budowê drogi. Wtedy wydawa³o mi siê to normalne.
Teraz mi wstyd, gdy o tym myœlê. Zrozumia³em, jak bardzo by³o to niesprawiedliwe. A wojna
sprzyja³a przemianom. Uzna³em, ¿e socjalizm jest lepszy od ustroju, w którym wzrasta³em i który
zaczyna³em rozumieæ w pierwszych latach m³odoœci”.

Do takiej przemiany potrzeba by³o doœwiadczeñ drugiej wojny œwiatowej, no i wra¿liwoœci
charakteru, co stanowi³o cechê nielicznych tylko przedstawicieli nie tylko jego pokolenia. Zam-
kniêta na kilkuset stronach druku rozmowa doprowadzona zosta³a do rezygnacji ze stanowiska
prezydenta (czêœæ VII zawiera rozdzia³y: Ku demokracji, Agonia PRL-u, Po¿egnanie z broni¹)
i powstawa³a u schy³ku ¿ycia mê¿a stanu, który heroicznie toczy³ walkê z chorobami oraz z ma-
³ostkowymi ludŸmi. Otwiera tê spowiedŸ ¿ycia spojrzenie na czasy dzieciñstwa (cz. I) i drugiej
wojny œwiatowej (cz. II), dobrze znane zw³aszcza dziêki dokumentacyjnym ksi¹¿kom Petra Rainy,
ale tu naœwietlone spojrzeniem z perspektywy lat kilkudziesiêciu. Znane w¹skiemu krêgowi bada-
czy, jako ¿e zaciek³a i szeroko propagowana wersja negatywna biografii konsekwentnie pozosta-
wia³a w cieniu jej w¹tki martyrologiczne. Cui bono? Rozmówca dziennikarza, który wykazywa³
konsekwentnie bezstronnoœæ wobec w¹tków dra¿liwych, nie unikaj¹c ich, œledzi nastêpnie pierw-
sze lata powojenne i trudn¹ drogê awansów w wojsku (cz. III i IV), by doprowadziæ opowieœæ do
czasów Gierka i krytycznej sytuacji w kraju, która doprowadzi³a Jaruzelskiego jako ministra Obro-
ny Narodowej (okreœlenie: zmusi³a jest tu najw³aœciwsze) do przyjêcia najwy¿szych stanowisk
w Pañstwie, a tym samym odpowiedzialnoœci za jego losy. Zapewne nie uœwiadamia³ sobie, jak¹
przyjdzie mu za to zap³aciæ cenê, choæ pe³na obaw by³a od pocz¹tku ¿ona, podobnie zreszt¹ jak
w stosunku do jego najbli¿szego wspó³pracownika Mieczys³awa Rakowskiego – El¿bieta Kêpiñska.

Zasadnicze miejsce w ksi¹¿ce zajmuje czêœæ VI, zajmuj¹ca po³owê ca³oœci (s. 315–608), któr¹
otwiera rozdzia³ 31 (Genera³ nie chce rz¹dziæ), a zamyka 51 (Minuty przed stanem wojennym). Na-
le¿a³oby j¹ czytaæ ³¹cznie z odpowiednimi tomami Dzienników politycznych Mieczys³awa Rakow-
skiego, a tak¿e z ksi¹¿k¹ Teresy Torañskiej Byli i ze œwie¿o og³oszonymi wspomnieniami córki
(Monika Jaruzelska, Towarzyszka panienka oraz Rodzina).

Badacz nie bêdzie dyskutowa³ nad usterkami tekstu z warsztatowego punktu widzenia (braki
w bibliografii itp.), ma do czynienia z charakterem dzie³a, które nie roœci sobie prawa do tzw. na-
ukowoœci – stanowi natomiast wynik solidnej pracy rozmówcy Wojciecha Jaruzelskiego, dociekli-
woœci i d¹¿enia do obiektywizmu. Tote¿ obszerna ksi¹¿ka zajmie miejsce w podstawowym
kanonie prac dotycz¹cych dziejów Polski w prze³omowych latach 1980–1990, a zw³aszcza w po-
g³êbionym spojrzeniu na dramatyczn¹ biografiê ostatniego przywódcy PRL, a zarazem pierwsze-
go prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej. I jeszcze jedno: by³oby dobrze, gdyby jej lektura
dostarczy³a okazji do refleksji dla bojowo nastawionych, a niemaj¹cych pojêcia o kulturze histo-
rycznej i politycznej postaci z pierwszych szeregów sceny publicznej.

Marceli KOSMAN

Poznañ
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Micha³ M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach

1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz 2013, ss. 563.

W roku 2013 na rynku wydawniczym ukaza³a siê obszerna monografia dotycz¹ca polityki Re-
publiki Federalnej Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej, uwzglêdniaj¹ca tak¿e stosunki z krajami
Europy Œrodkowo-Wschodniej i ca³¹ przestrzeni¹ postradzieck¹. Tej dog³êbnej charakterystyki
wzajemnych relacji od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku po pierwsz¹ dekadê wieku
XXI podj¹³ siê doœwiadczony w sprawach niemieckich m³ody pracownik naukowy Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Micha³ M. Kosman. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e badana pro-
blematyka doskonale wpisuje siê w obecne zainteresowania historyków i polityków, którzy próbuj¹
na nowo zdefiniowaæ rolê Rosji na arenie miêdzynarodowej i zrozumieæ promowane przez ni¹
standardy polityki zagranicznej.

Ca³a praca zosta³a podzielona pod k¹tem problemowo-historycznym na szeœæ rozbudowanych
rozdzia³ów, które chronologicznie omawiaj¹ kluczowe momenty polityki RFN wobec ZSRR/Ro-
sji, p³aszczyzny wspó³pracy i spory polityczne od rozpoczêcia procesu zjednoczenia do koñca
rz¹dów wielkiej koalicji CDU/CSU i FDP. Ca³oœæ poprzedza rozbudowany wstêp, w którym Autor
stawia szereg problemów badawczych natury szczegó³owej, formu³uje hipotezy i charakteryzuje
specyficzn¹ dla problematyki niemcoznawczej terminologiê. Badania przes³anek polityki Bonn/Berli-
na wzglêdem Moskwy wymaga³y u¿ycia wielu metod badawczych. W eksplanacji omawianych treœci
pos³u¿ono siê przede wszystkim metod¹ historyczn¹, jak i statystyczn¹ do zbadania rozmiarów
dwustronnej wymiany handlowej, która umo¿liwi³a skonstruowanie wniosków na temat rozmia-
ru dwustronnej wymiany handlowej. S³usznie pos³u¿ono siê analiz¹ instytucjonalno-prawn¹ do
przybli¿enia kuluarów polityki niemieckiej „ubranej” w podstawy traktatowe i akty prawne.
Uwzglêdniaj¹c z³o¿onoœæ decydowania politycznego zastosowano analizy decyzyjne i behawio-
ralne, które umo¿liwi³y ocenê podejmowanych dzia³añ z uwzglêdnieniem indywidualnych mo-
tywów decydentów, ich cech przywódczych, oczekiwañ spo³ecznych i nastrojów panuj¹cych
w oœrodkach decyzyjnych.

Pierwszy rozdzia³ pracy nale¿y traktowaæ jako d³u¿sze wprowadzenie, gdy¿ nakreœla najwa¿-
niejsze czynniki warunkuj¹ce kszta³t i formê wzajemnych relacji w oparciu o doœwiadczenia histo-
ryczne, wymogi bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i osobiste kontakty przywódców obu pañstw.
Na uwagê zas³uguje tu podrozdzia³ na temat stosunków niemiecko-rosyjskich w kontekœcie relacji
Unii Europejskiej z Moskw¹ oraz próba interpretacji kluczowych pojêæ takich jak: partnerstwo
pragmatyczne i strategiczne. Du¿e znaczenie w konstruowaniu pragmatycznego partnerstwa
odegra³y niemieckie prezydencje, które potwierdzi³y prymat unijnej solidarnoœci i multilateralny
charakter polityki niemieckiej wobec Rosji z rosn¹cym zrozumieniem dla wspólnej polityki ener-
getycznej. Œledz¹c bezpoœrednie kontakty Gerharda Schrödera z W³adimirem Putinem i pragma-
tyzm jego nastêpczyni Angeli Merkel, a tak¿e g³osy politologów i debaty publiczne, Autor
dochodzi do przekonania, ¿e brak wspólnych wartoœci, podzielanych przez obie strony wyklucza
sens budowania partnerstwa strategicznego, a utrwala raczej wspólnotê interesów.

Na tle ca³ej pracy najbardziej kluczowe dla jej celu badawczego s¹ rozdzia³y II i III. Skupiono
siê w nich na procesie jednoczenia Niemiec, pog³êbiaj¹cym siê rozpadzie rodziny pañstw socjali-
stycznych oraz rozbie¿noœciach pomiêdzy lini¹ reform Gorbaczowa a oczekiwaniami partnera
wschodnioniemieckiego. Z du¿¹ precyzj¹ odniós³ siê Autor do kolejnych faz tego procesu
uwzglêdniaj¹c zarówno aktywnoœæ dyplomatyczn¹ w skali miêdzynarodowej, reakcje Bonn
i Moskwy na exodus ludnoœci wschodnioniemieckiej po zmierzch rz¹dów Honeckera. Na tle tych
wydarzeñ wy³ania siê si³a zabiegów kanclerza Kohla i aktywnoœæ dyplomacji zachodnioniemiec-
kiej w „kruszeniu” oponentów po stronie radzieckiej i polskiej. Pierwsze lata po paŸdzierniku 1990
roku dominowa³y w wypracowywanie pozycji dla RFN, wyraŸnie wzmocnionej terytorialnie i de-
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mograficznie oraz dla os³abionego i rozpadaj¹cego siê imperium radzieckiego. Te poszukiwania
umiejscowiono w procesach ogólnoeuropejskich i œwiatowych w kontekœcie bezpieczeñstwa miê-
dzynarodowego, o czym œwiadczy troska rz¹du federalnego o utrzymanie stabilnoœci zarówno
w ZSRR, na obszarze postradzieckim i w samej Rosji. Podpisane liczne umowy dwustronne,
w tym traktat o dobrym s¹siedztwie, partnerstwie i wspó³pracy oraz umocowanie Rosji w instytu-
cjach miêdzynarodowych okaza³o siê w³aœciwym instrumentem dowartoœciowywania dysponenta
potencja³u nuklearnego, a zarazem utrzymania w jego polityce tendencji prozachodnich.

Na podstawie przedstawionych przez Autora wniosków i ocen koñcowych mo¿na wysnuæ bez-
poœredni¹ refleksjê co do kalendarza stosunków niemiecko-radziecko/rosyjskich. Pierwsze w la-
tach dwudziestego wieku zapocz¹tkowa³y nowy etap wzajemnych relacji. Oparte by³y one na
wzajemnej empatii, pomocy finansowej, zrozumieniu niemieckich i rosyjskich interesów na arenie
miêdzynarodowej, nie zapominaj¹c o relacjach personalnych miêdzy przywódcami, które na
d³ugo ukszta³towa³y priorytetowe traktowanie Rosji w niemieckiej polityce wschodniej. Ten okres
w sposób fundamentalny wp³yn¹³ na wspó³czesn¹, jak¿e odmienn¹ od polskiej percepcjê Rosji
przez elity niemieckie po zmianie przywództwa.

Druga po³owa pracy zosta³a podzielona na trzy okresy, œciœle okreœlone wyborami polityczny-
mi, z których pierwszy obejmowa³ czasy rz¹dów CDU/CSU i FDP w latach 1994–1998, drugi do-
tyczy³ koalicji SPD-Zieloni pomiêdzy 1998 a 2005 rokiem, a trzeci i ostatni prezentuje lata
2005–2009, gdy spo³eczeñstwo niemieckie ponownie wybiera sprawdzon¹ wielokrotnie wielk¹
koalicjê czarno-czerwon¹. Ta ostatnia doprowadzi³a nie tylko do depersonalizacji wzajemnych
stosunków, ale tak¿e zaczê³a uwzglêdniaæ interesy pañstw regionu œrodkowoeuropejskiego.
Pierwszy gabinet Angeli Merkel wype³ni³ ten czas treœciami aksjologicznymi w akcentowaniu
problematyki praw cz³owieka oraz wypromowa³ pragmatyzm w kontaktach gospodarczych.

Okres rz¹dów chadecko-liberalnych w RFN, któremu poœwiêcono rozdzia³ czwarty, zaznaczy³
siê w historii relacji niemiecko-rosyjskich zmian¹ nastawienia i pog³êbiania siê ró¿nic we wza-
jemnych rozmowach. Potwierdzaj¹ one tym samym nieprzewidywalnoœæ i fluktuacjê stosunków
politycznych pañstw, które w zale¿noœci od dominacji okreœlonych tendencji politycznych we
w³adzach, jak i nastrojów spo³ecznych, przybieraj¹ czêsto nieoczekiwany obrót. Po stronie nieroz-
wi¹zanych przez RFN kwestii znalaz³y siê miêdzy innymi: brak porozumienia w kwestii zagarniê-
tych z koñcem drugiej wojny œwiatowej niemieckich dóbr kultury, niemo¿noœæ odtworzenia
nadwo³¿añskiej autonomii. Za sukcesy strony niemieckiej uzna³ Autor powstrzymanie naporu
migracyjnego Niemców rosyjskich, których problemy jêzykowe i ró¿nice kulturowe utrudnia³y
asymilacjê w œrodowisku niemieckim. Przybli¿ono tak¿e meandry kszta³towania nowego ³adu
bezpieczeñstwa w Europie, gdzie Niemcy podjê³y trud powolnego „oswajania” Rosji ze œrodko-
woeuropejskimi d¹¿eniami do cz³onkostwa w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim w osobach ministrów
obrony Volkera Rühe, ministrów spraw zagranicznych Klausa Kinkela i Hansa Dietricha-Gen-
schera. Na niwie bezpieczeñstwa niezwykle wa¿nym akcentem okaza³o siê, w d³u¿szej perspekty-
wie, wspieranie i zacieœnianie stosunków Rosji z organizacjami miêdzynarodowymi, w tym Uni¹
Europejsk¹ czy Grup¹ G-7.

Cezurê historyczn¹ dla stosunków niemiecko-rosyjskich stanowi³a pora¿ka wyborcza CDU/CSU
w wyborach do Bundestagu z 27 wrzeœnia 1998 i koniec szesnastoletnich rz¹dów „kanclerza zjed-
noczenia” Helmuta Kohla. Rok póŸniej nast¹pi³ kres ery Jelcyna, twórcy niepodleg³ej Federacji
Rosyjskiej. Te dwa wydarzenia powi¹zane zmianami personalnymi nada³y wspó³pracy gospodar-
czej i dialogowi energetycznemu politycznych impulsów. Pocz¹tkowa nieufnoœæ Zachodu ze
wzglêdu na kryzys finansowy Rosji i wojnê czeczeñsk¹ przerodzi³a siê w proces instytucjonaliza-
cji wspó³pracy gospodarczej, co Autor trafnie nazwa³ eufemistycznie „pog³êbianiem dialogu”.
W tym fragmencie ksi¹¿ki z du¿¹ precyzj¹ omówiono najwa¿niejsze p³aszczyzny stosunków
dwustronnych.

Niebagatelne znaczenie dla wyzwañ nowego milenium odegra³a wspó³praca wojskowa i œcis³e
zwi¹zki Rosji z NATO, w tym otwartoœæ strony rosyjskiej na rozszerzenie struktur Paktu Pó³noc-
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noatlantyckiego w 1999 roku o Polskê, Czechy i Wêgry oraz na misjê stabilizacyjn¹ ISAF w Afga-
nistanie. Rola Niemiec we wp³ywaniu na powœci¹gliwoœæ Rosji w tych kwestiach jest nie do
podwa¿enia. Wa¿nym elementem kooperacji w dziedzinie wojskowoœci sta³y siê plany wspó³pra-
cy techniczno-wojskowej w sferze uzbrojenia, jak i wspólne æwiczenia czy szkolenia kadr. Ich
symbolem by³y pierwsze od okresu miêdzywojennego wspólne manewry niemiecko-rosyjskie
w sierpniu 2002 roku. Podpisano tak¿e umowy o zwalczaniu przestêpczoœci, uk³ady na temat po-
mocy prawnej w sprawach karnych i ekstradycji przestêpców z 2001 roku, protokó³ dotycz¹cy
wspó³pracy s³u¿b granicznych z lutego 2003 roku czy u³atwienia wizowe dla wybranych kategorii
osób. G³ównym elementem dialogu spo³ecznego sta³ siê utworzony z pocz¹tkiem 2003 roku urz¹d
koordynatora do spraw niemiecko-rosyjskiej wspó³pracy spo³ecznej. Pomimo tych wielu przy-
chylnych gestów nie uda³o siê rozwi¹zaæ sporu o niemieckie dobra kultury zagrabione podczas
II wojny œwiatowej, a wyraŸna zmiana jakoœciowa i iloœciowa w procesie wspierania Niemców ro-
syjskich zapocz¹tkowana przez gabinet SPD-Zieloni nie przynios³a oczekiwanych rezultatów.
Efekty aktywnoœci firm niemieckich na obszarze Petersburga by³y o wiele skromniejsze, ni¿ siê
spodziewano, a kolejne komisje rz¹dowe nie poprawi³y statutu rosyjskich Niemców.

Kamieniem milowym polityki UE wobec Rosji sta³a siê koncepcja tzw. czterech wspólnych
przestrzeni, powsta³a na szczycie unijno-rosyjskim w Sankt Petersburgu w 2003 roku i doprecyzo-
wana dwa lata póŸniej na szczycie w Moskwie. Œledz¹c opinie niemieckich badaczy na temat
pocz¹tkowego impasu we wzajemnych relacjach, spowodowanego animozjami wokó³ pomarañ-
czowej rewolucji pod koniec 2004 roku, poprzez analizê ró¿nic kulturowych i uwarunkowañ his-
torycznych uda³o siê Autorowi znaleŸæ dowody na fundamentalny wk³ad strony niemieckiej
w budowê wspólnej unijno-rosyjskiej przestrzeni wspó³pracy. Rola adwokata Rosji w UE prze³o-
¿y³a siê na likwidacjê wielu przeszkód w nawi¹zywaniu intensywniejszej niemiecko-rosyjskiej
wspó³pracy energetycznej, a wyj¹tkowo partnerskie relacje kanclerza Schrödera z prezydentem
Putinem sprzyja³y zawarciu umowy o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego. Ze wzglêdu na wra¿liw¹
dla sprawy polskiej materiê prezentowanego tematu wskazany by³oby jego szersze omówienie.

Projekt ten mo¿na œmia³o nazwaæ koniem trojañskim Rosji w „starych” krajach UE, który una-
oczni³ ró¿nice polityczne, historyczne miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE. Do skali uzale¿nie-
nia od rosyjskich dostaw gazu nie przywi¹zywano du¿ej wagi. W efekcie projekt zyska³ wsparcie
Komisji Europejskiej, która zakwalifikowa³a go jako sk³adnik transgranicznych sieci europej-
skich, czym pog³êbi³ podzia³y i ugruntowa³ przedsiêwziêcie jako jednoznacznie polityczne z za-
chowaniem w³asnych jednostkowych interesów.

Ksi¹¿ka Micha³a Kosmana nale¿y do pozycji historyczno-politologicznych, których znaczenia
trudno nie doceniæ. Wpisuje siê ona na trwa³e w badania o charakterze ogólnoeuropejskim oraz
prezentuje stosunki polityczne miêdzy ZSRR/Rosj¹ i RFN na prze³omie wieków. Lektura tej pozy-
cji uœwiadamia wieloaspektowoœæ i z³o¿onoœæ wzajemnych relacji, które w sposób poœredni
kszta³towa³y ogólne kierunki zmian polityki miêdzynarodowej w skali globalnej. Mnogoœæ Ÿróde³
historycznych, przytaczane fakty i wypowiedzi potwierdzaj¹ trud politycznych negocjacji, dowar-
toœciowuj¹ sztukê dyplomacji, prowadzon¹ przez stronê niemieck¹ i ka¿¹ pow¹tpiewaæ w krótko-
trwa³e sukcesy negocjacyjne. Sformu³owane przez Autora wnioski potwierdzaj¹ zaprezentowane
wczeœniej hipotezy i odpowiadaj¹ na postawione przez niego liczne pytania badawcze. O wadze tej
monografii nie œwiadczy tylko pokaŸna iloœæ prawie 600 stron, ale przede wszystkim zanalizowana
literatura przedmiotu, tj.: obcojêzyczne prace naukowe g³ównie w jêzyku niemieckim i rosyjskim,
Ÿród³a pierwotne w postaci ustaw i dekretów, stenogramy z posiedzeñ rz¹dowych, a tak¿e pamiêt-
niki przywódców politycznych, czasopisma naukowe poœwiêcone problematyce miêdzynarodo-
wej oraz publikacje prasowe i internetowe.

Izabela JANICKA

Poznañ
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