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Z warsztatu
historyków
dziejów
najnowszych

Anna Magierska

Polityka historyczna
– politycy – historia

Stwierdzenie o ścisłych związkach polityki i historii ma właściwie charakter retoryczny, ułatwiający wejście w temat. Chodzi bowiem o coś więcej – o przejawy tych relacji w prowadzonej przez państwo polityce historycznej i ich skutki w szeroko rozumianej kulturze politycznej. Problem
jest więc istotny w swej warstwie poznawczej, ale nas interesuje i wydźwięk
dydaktyczny, oznaczający dbałość o takie łączenie przeszłości z dniem dzisiejszym, by nie zakłócać wymogów kultury politycznej. Tak na marginesie,
po zacytowaniu fragmentu wypowiedzi prof. Barbary Skargi, że „…historia jest nauką i to krytyczną…a polityka historyczna jest sprzecznością samą w sobie, to zwykły nonsens pojęciowy. A jeśli ktoś chce ją uprawiać,
niech sobie przypomni pogrom kielecki, Jedwabne, szmalcowników i inne
kompromitujące i zbrodnicze zachowania Polaków. Nie wszyscy byli bohaterami”1 – właściwie mogłabym uznać, że wyczerpałam temat. Spróbuję
jednak „podejść” do tematu, który budzi spore zainteresowanie.
Gwoli usystematyzowania ogromnego materiału uporządkujmy najpierw kwestie pojęciowe. Chodzi zwłaszcza o termin polityka historyczna,
bowiem jest tu ogromne materii pomieszanie. Mamy nie tylko różne definicje, ale i nie brak stanowisk kwestionujących w ogóle to pojęcie (vide
prof. B. Skarga), nie mówiąc o jego zawartości, celach, znaczeniu. I tylko
sygnalnie wskażę na pewne przykłady.
Zdaniem Dariusza Gawina (uznawanego wraz z Markiem Cichockim
za twórcę terminu): „Polityka historyczna odnosi się przede wszystkim do
spraw związanych z polityką zagraniczną… jest to posługiwanie się przez
demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa własnymi interpretacjami
wydarzeń z przeszłości do osiągania – między innymi – bieżących celów po1

B. Skarga, Demagogiczne chwyty Kaczyńskich, „Przegląd” z 4 VI 2006, s. 24.
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litycznych. W sferze wewnętrznej jest to wizja miejsca pamięci historycznej
w polityce, a w szerszym znaczeniu – w życiu politycznym”2. Termin, zdaniem Tomasza Merty, nie do końca szczęśliwy, bo słowo polityka ma dziś
niejednokrotnie negatywne konotacje. Niezależnie bowiem od nazwy, polityka historyczna opisuje pewną sferę rzeczywistości. „Musimy dokonywać
wyborów treści, których uczymy w szkołach, wyboru świąt państwowych,
wyboru instytucji, które powołujemy i tych elementow naszego dziedzictwa, które chcemy kultywować, rozwijać, przypominać o ich istnieniu”3.
Marek Cichocki uważa, że nie warto toczyć sporów o sam termin polityki
historycznej (zapożyczony zresztą z demokratycznej praktyki powojennych
Niemiec), który (co również przyznaje Adam Michnik) już na dobre zadomowił się na polskim gruncie. Znacznie bardziej istotne jest, by i argumenty uzasadniające wagę polityki historycznej uznane zostały przez jej przeciwników. A sprzeciw jest ostry, przepełniony emocjami i potępieniem.
Zarzuty są różnorodne. Można je, zdaniem autora, ująć w kilku zasadniczych grupach:
– polityka historyczna jest wyrazem „narodowego cierpiętnictwa”,
koncentruje się na ofiarach, nieustających pretensjach do świata,
związana jest z jedną partią (partyjność) i forsuje (propaguje) jedynie słuszną wizję historii, co wyklucza możliwość dyskusji;
– niebezpieczeństwo nacjonalizmu (czasem antysemityzmu);
– manipulowanie przeszłością;
– jednoznaczność oskarżeń wykluczająca możliwość zauważenia cech
pozytywnych w polityce zagranicznej.
Emocjonalność zarzutów, zdaniem Cichockiego, wynika z obawy, iż polityka historyczna może obudzić w polskim społeczeństwie groźne demony
przeszłości. I stąd alarmistyczny ton, lęk wobec rzeczywistości, który pojawił się po ostatnich wyborach. Tymczasem żadne z przedsięwzięć, z wyjątkiem Muzeum Powstania Warszawskiego, a zwłaszcza zaś pomysł Muzeum
Historii Polski, nie wyszło jeszcze poza fazę projektów i zarzuty wynikają
raczej z tego, że realizują te zamierzenia „oni”. Westchnąć można z żalem
– jak to pojęcie – oni – ciągle, od lat, nam towarzyszy. Padają też zarzuty
możliwości pogorszenia stosunków polsko-rosyjskich i zwłaszcza polskoniemieckich. Nie bierze się pod uwagę np. niezwykle niskiej świadomości
historycznego znaczenia „Solidarności” w Europie (ujawnionej przy okazji
20. rocznicy związku) i dość powszechnego przekonania, iż to zburzenie
muru berlińskiego doprowadziło do obalenia komunizmu. I przystąpiono
do odrabiania zaległości. Wysiłki Archiwum „Solidarności”, Ośrodka
„Karta” i inne prace nie były w stanie utrwalić pamięci „Solidarności”.
2
3

10

Po co polityka zagraniczna, dyskusja, „Gazeta Wyborcza” z 1–2 X 2005.
Tamże.
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Zmarnowano wiele czasu, bitwa o pamięć została przegrana. Sprzeciwia
się również Cichocki zarzutowi o wykluczeniu możliwości krytycznego dyskursu o przeszłości. Przyznaje jednak, że zdarzają się i nierozsądne propozycje, choćby dotyczące lekcji patriotyzmu w szkołach. Autor kończył swoje uwagi podkreśleniem potrzeby debaty publicznej, która „…jest źródłem
samowiedzy obywateli. Tej samowiedzy, odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy, Polacy szczególnie mocno potrzebują teraz w Europie. Temu powinna służyć polityka historyczna”4. Tu można jednak przypomnieć o kolejnych nietrafnych propozycjach MEN Romana Giertycha. Cała Polska żyła
bojem o listę lektur. W listopadzie 2007 r. prasa doniosła o rozpoczęciu
przez ministerstwo (jeszcze pod rządami PiS – prof. Roman Legutko) akcji promowania osobnych klas dla dziewcząt i chłopców. Obecnie z ponad
30 tys. szkół tylko w 75 chłopcy i dziewczęta uczą się osobno; dominują
w tej grupie szkoły katolickie. Wśród argumentów (podanych na stronie internetowej MEN) wymieniono m.in.: klasa dla chłopców nie może być za
wygodna, bo wtedy „czują się zbyt komfortowo i zasypiają”, a dziewczęta
lepiej rozumieją matematykę „gdy nauczyciel odwołuje się do realnego
świata – np. liczenia kwiatów”5. To nie jest humor z zeszytów szkolnych.
Dalsze niepokojące sygnały z MEN dotyczyły np. braku atestu ministerstwa (decyzje podejmowała wówczas Teresa Jaworska – katechetka i działaczka stowarzyszenia rodzin katolickich z Wrocławia) w stosunku do
podręcznika języka polskiego (t. V) To lubię, gdyż zawiera szkodliwe, propagandowe treści ekologiczne i jest za mało patriotyczny. Jak dalej donosi październikowa „Gazeta Wyborcza” na atest czekał też od czerwca
podręcznik do historii Poznać przeszłość, zrozumieć dziś, bowiem jedna
z recenzji dla MEN – dr Małgorzaty Żaryn – była warunkowa, sugerująca
usunięcie fragmentów o polskim antysemityzmie oraz zajęciu Zaolzia
w 1938 r. jako treści „nie do końca pożądanych”6. Przykładów jest więcej.
Wracając do głównego wątku rozważań zgodzić się należy, że jakąś politykę historyczną prowadzą wszystkie państwa. Stąd, zdaniem A. Dudka,
w Polsce po 1989 r. nastąpiła tylko pewna zmiana, kolejny etap sporu toczącego się od końca XIX wieku o rolę historii w życiu politycznym i umysłowym, o wizję procesu dziejowego i zadania państwa wynikające z obowiązku jej upowszechniania.
Warto prześledzić tok rozumowania A. Dudka, kreślącego uwagi nad
modelem polityki historycznej w III RP i zmianami, które wprowadzali jej
następcy. To ważne, bowiem oceny okresu po 1989 r. są trzonem tego sporu
4

M.A. Cichocki, Polityka pamięci, „Rzeczpospolita”, dod. Plus – Minus z 10–11 VI 2006.
Jedna płeć w jednaj klasie, „Fakty” z 6–7 XI 2007 (w Irlandii – 44% szkół uczy osobno dziewczęta i chłopców, w Austrii – 10%, w Wielkiej Brytanii – 16%).
6 A. Pezda, MEN: Nie uczmy dzieci, że Polska zajęła Zaolzie!, „Gazeta Wyborcza” z 12
X 2007.
5

Nr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka

11

Anna Magierska

między zwolennikami i przeciwnikami polityki historycznej. A. Dudek podkreśla obecność dwóch nurtów: liberalnego (dominującego po 1989 r.), za
którego patrona przyjmuje się Aleksandra Świętochowskiego (autora słów:
„tradycja jako bezwzględna zasada życia jest polipem toczącym ludzkie
mózgi”), a wśród kontynuatorów wymienia się m.in. Stanisława Brzozowskiego, Aleksandra Bocheńskiego czy Antoniego Słonimskiego. Zasady tego nurtu tworzyły, jeszcze pod koniec PRL, środowiska (część) opozycji demokratycznej nazwanej przez Adama Michnika lewicą laicką. Najważniejsze
uwagi dla tego kierunku zawarł Jan Józef Lipski w znanym eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (1981 r.) i sprowadzają się do ostrzeżenia, „że utrwalanie fałszywych mitów narodowych i przemilczanie ciemnych plam własnej
historii prowadzi do »dzisiejszego zła i zła przyszłego«”. Każda też nowa
ofensywa „patriotyzmu” jeżeli ma związek z megalomanią narodową, wymaga uważnej, krytycznej obserwacji. Właśnie ten model, w opinii A. Dudka,
przybrał po 1989 r. kształt oficjalnej neutralności państwa w sferze kształtowania świadomości historycznej Polaków. Jeśli ta neutralność nie byłaby zachowana, pogwałcone zostałyby podstawowe zasady państwa demokratycznego – wolność sumienia i wyznania. Bowiem państwo demokratyczne nie
może orzekać „…co ma być obowiązującą prawdą o przeszłości”7. Nie oznacza to jednak rezygnacji z działań na rzecz przebudowy świadomości społecznej. To zadanie przede wszystkim dla mediów z licznym udziałem publicystów, polityków. Właśnie polityk (prawie premier), Donald Tusk mówił
w 1991 r., iż należało „wyjść z zaklętego kręgu…nie powoływać się bez przerwy na Częstochowę, orła w koronie i barykady stanu wojennego, lecz pokazywać jak można zrobić biznes, jak zarabiać pieniądze”8.
Nieco później, prezydent A. Kwaśniewski zapowiadał rezygnację (po
zwycięstwie SLD) z lustracji, burzenia pomników, zmiany nazw ulic. Zdaniem A. Dudka przesłanie było jasne: „martyrologiczna wizja historii,
a zwłaszcza wynikające z niej postulaty rozliczenia z epoką PRL, miały zostać złożone na ołtarzu modernizacji. Jej miejsce miał zająć historyczny rewizjonizm demaskujący błędy piewców naszej megalomanii narodowej”9.
Za istotnego przedstawiciela liberalnego nurtu polityki historycznej
uznał A. Dudek m.in. Jerzego Majcherka, którego główna myśl nawiązuje do cytowanego wyżej poglądu Tuska i sprowadza się do stwierdzenia iż:
„Afirmacja polskości tylko wtedy nie będzie problemem, jeśli stanie się
zgodna z pragnieniem dobrobytu, cywilizacyjnych udogodnień i kulturowych atrakcji”10. Tak więc, w ocenie A. Dudka, nurt liberalny jest zwolen7 Zob. szerzej: A. Dudek, Bitwa o pamięć, „Rzeczpospolita” dod. Plus- Minus z 16–17 XII 2006.
8

Za: Tamże.
Tamże.
10 Tamże.
9
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nikiem wyrzucenia z polskiej tradycji historycznej tego, co stoi na drodze
wymarzonego dobrobytu. Potrzebne są jednak zmiany polskiej historiografii (okresu PRL) kultywującej heroiczno-martyrologiczną wizję dziejów. Jej utrzymywanie w zmienionych warunkach utrudnia kontakty z sąsiadami (groźba konfliktów). Odrzucenia wymaga też koncepcja państwa
narodowego będącego w przeszłości źródłem konfliktów i antagonizmów11.
Tę charakterystykę uzupełnia już sam Majcherek istotnymi uwagami:
– ujednolicona wizja własnej historii nie jest obowiązująca we wszystkich państwach. Przykład Hiszpanii jest tego dowodem;
– argument konsolidacji społeczeństwa polskiego wokół budowanej
wspólnej polityki historycznej byłby uzasadniony, gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, niebezpieczeństwo. Sama zaś rzetelna wizja
historii to wynik dyskusji. I nie będzie się ona nadawała do konsolidacji, bowiem nie może być mowy o uzgodnieniu wspólnej interpretacji. Przykład Jedwabnego wyraźnie tego dowiódł;
– realnym niebezpieczeństwem może być izolacja, eliminacja grup
społecznych, narodowych, etnicznych, kulturowych, których wizje historii są przecież odmienne12.
Podobne argumenty przytacza Tomasz Łubieński. Ponieważ mamy wolne państwo polityka historyczna nie musi nieustannie „pokrzepiać serc”.
To zadanie ważne w trudnych momentach.
Przed laty przestrzegała przed tym K. Kersten: „Najbardziej boję się instrumentalnego traktowania historii zarówno przez rządzących, jak i przez
rządzonych. Przez wszystkich, niezależnie od tego pod jakim występują
sztandarem. Bo historia traktowana selektywnie, na krótką metę, może nawet wspomagać chwalebne cele, natomiast patrząc w kategoriach długiego
trwania, hamuje myśl ludzką. Zawsze mam w pamięci słowa Witolda Kuli:
Historia jest jak nóż – służy i do zabijania i do krajania chleba”13. Wracając zaś do uwag Łubieńskiego, trudno nie zgodzić się z wysuwaną przez
niego potrzebą dyskusji, nie zaś wykładu. Przekaz winien być pełen
sprzeczności i paradoksów, możliwości alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia, różnorodności argumentów. Jeśli zaś tak, to polityka
historyczna i prawda są skonfliktowane. A ponadto w polityce ważna jest
skuteczność, a polityka historyczna polegająca na podawaniu gotowej
prawdy będzie mało skuteczna. Trudno też nie zgodzić się z Łubieńskim,
kiedy przypomina, że dzisiaj cały świat dokonuje przewartościowań histo11

Tamże.
Po co polityka historyczna…, dz.cyt.
13 K. Kersten, Społeczeństwo a historia po 1945 roku, rozmowa A. Baniewicz, „Puls” Londyn
nr 4, s. 89.
12
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rii, „niestety nie zawsze w stronę prawdy. Zbyt często na rzecz polityki historycznej właśnie”14.
Za najbardziej spektakularny w wymiarze politycznym przejaw polityki
historycznej uznaje się często artykuł A. Michnika i W. Cimoszewicza
sprzed wielu już lat: O prawdę i pojednanie (1995 r.). Autorzy zaproponowali (wzorem Okrągłego Stołu) przygotowanie raportu – wspólnej oceny
najnowszej historii Polski. Grono wybitnych osobistości miało podejmować próby odpowiedzi na np. pytanie, kto miał rację w 1945 r. Wybierający beznadziejny opór, czy ci którzy włączali się w funkcjonowanie państwa,
z czasem coraz bardziej zmuszani do uległości15.
Ujawnienie (2000/2001) zbrodni w Jedwabnym poruszyło wszystkich.
Powstawały kolejne opinie. Marcin Król stwierdzał w dyskusji w „Res Publice Nowej”, że po tym wydarzeniu: „Jakakolwiek zatem mogłaby zaistnieć wspólnota określana mianem „polskości” czy »ojczyzny«, to będzie
musiała być zbudowana na nowo” i to na gruzach i bez pomocy dotychczasowych składników pamięci zbiorowej i wyobraźni (romantyzm, wspomnienia pokoleń, w tym i członków AK). Jedwabne było wstrząsem dla liberalnego nurtu polityki historycznej16.
Zarzut braku dumy z historii w III RP stawia Paweł Kowal – ówczesny
przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury, pisząc o „wyższości cudzoziemszczyzny” (polegającej na specyficznym traktowaniu sąsiadów, uznania, że to co nasze to zaledwie odprysk historii powszechnej, którą głównie
warto się zajmować. Nic zaś co polskie nie mogło być wyjątkowe), krytycznej reinterpretacji historii narodowej, jeśli coś było powodem do dumy, to
natychmiast szukano powodów do hańby: powstanie warszawskie i np. antysemityzm, powściągliwości emocjonalnej (historię należy traktować tylko
jako jedną z nauk). Uznanie, iż historia wspólnoty przestała być źródłem
dumy przeczyło społecznemu zapotrzebowaniu polegającemu m.in. na integracji wokół ważnych wydarzeń historycznych, potrzebie dumy z przodków. „Defilady i publiczne demonstracje uznano za przeżytek komunizmu.
Kolejne pokolenia młodych chłopców nie miały okazji w towarzystwie ojca zobaczyć orkiestry wojskowej ani mundurów. Zaś obchody ważniejszych
rocznic ograniczono do spotkań VIPów otoczonych metalowymi płotkami…”. Ogromne straty poniosła nauka historyczna, jej rangę wyraźnie obniżono. I dopiero teraz, jak pisał (2006 r.), P. Kowal, mamy wielki powrót
historii. Zaś argumenty przeciwników polityki historycznej przestrzegających przed związkami polityki z historią, przypominanie kampanii propa14 Po co polityka historyczna…, dz.cyt., także, rozmowa K. Brunetki z A. Dmochowskim
i A. Bochenkiem, „Polityka” nr 34 z 26 VIII 2006; także, wypowiedź M. Kuli, Historia, po co i jaka, „Więź” nr 4 z 2004.
15 Szerzej: A. Dudek, Bitwa o pamięć…, dz.cyt.
16 Za: Tamże.
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gandowych PRL – nie należy traktować poważnie. W tym bowiem nowym
rozumieniu polityka historyczna to duma „…i pamięć, o roli historii
w kształtowaniu się współczesnego polskiego społeczeństwa zarówno
w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych”17. I wierzy Paweł Kowal,
że uchroniona zostanie prawda o historii.
Bardzo ostro na wywód Kowala zareagowała Józefa Hennelowa stawiając m.in. pytanie: „Czy żyliśmy w dwóch różnych krajach i czasach, czy też
poseł PiSu był dopiero przedszkolakiem, kiedy jeszcze kontraktowy Sejm
wymazywał kolejne hańby przeszłości, znosząc nazwę PRL i państwowy
22 lipca, przywracając imię i herb spadkobierczyni przedwojennej Polski…”, także państwowe święto 3 maja i 11 listopada oraz 15 sierpnia.
A spotkania coroczne Sejmu na powstańczych Powązkach 1 sierpnia. Przegapił zmiany setek ulic, którym przywracano imiona pamięci historycznej.
Podważa też J. Hennelowa tezę Kowala, że historia – jest nauczycielką życia tylko wtedy, gdy traktujemy ją z dumą, jako pomnik, bez wątpliwości.
A przecież identyfikacja z przeszłością musi zawierać element wyboru: „co
chcę ocalić, kontynuować, pielęgnować, a co naprawiać albo spłacać dłużnikom kiedyś krzywdzonym”18. Przyznam, że argumentacja J. Hennelowej
bliższa jest mojemu rozumieniu przeszłości.
Marcin Król przyznając, iż po 1989 r. spadło zainteresowanie przeszłością jednak pyta: a co będzie jeżeli powróci? Przywołuje okres sierpnia
i narodzin „Solidarności”, bardzo słabo obecny w pamięci zbiorowej.
„A przecież nie ma w najnowszej historii Polski niczego, z czego możemy
być tak dumni jak z niej”. Wielu ludzi Sierpnia – to polscy bohaterowie.
A chcemy „…za wszelką cenę ich upodlić, a co najmniej pomniejszyć ich
bohaterstwo, by pamięć i duma nie znajdowały w nim pożywki”. Przykład
Lecha Wałęsy jest bardzo charakterystyczny. Wybór jest więc prosty: między dumą a upodleniem. „Zaś prawda historyczna” i „rozliczenie przeszłości” to tylko sprawy uboczne i dla społeczeństwa trzeciorzędne. A bez dumy nas „Polaków” po prostu w przyszłości nie będzie. I to jest prawda, chociaż nie „historyczna” a socjologiczna, historiozoficzna i moralna19.
A 1989 rok? Jakież otwiera możliwości? Zaraz po wydarzeniach dominowało poczucie ogromnego zwycięstwa, sukcesu, wiary w przyszłość
i przekonanie, że niepodległość upora się z wszystkimi nieszczęściami
(podobne nastroje dominowały w 1918 r.). Wyraźne są dzisiaj dwa poglądy, dwie Polski widziane z różnych stron. Ta podejrzana, która szybko
wchłonęła mechanizmy rynkowe i ta prawdziwa – skrzywdzona, oszukana,
ciągle strażniczka wartości i wzoru Polaka-katolika. Czy właśnie o takiej
17

P. Kowal, Bądźmy dumni z naszej historii, „Gazeta Wyborca” z 9 II 2006.
J. Hennelowa, Trochę pamięci, „Tygodnik Powszechny” z 19 II 2006.
19 M. Król, Tryumf albo zgon, „Tygodnik Powszechny” nr 10 z 6 III 2005.
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Polsce mówił Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze do Rodziny Radia Maryja – „tu jest Polska”.
A gdzie w tej wizji sukcesy, zwycięstwa Polski? Dlaczego niszczy się etos
pierwszej „Solidarności”, czemu kombatanctwo stanu wojennego nic dziś
dla niektórych sił nie znaczy. W równej mierze liczy się stosunek do Okrągłego Stołu, do rządu Jana Olszewskiego, czy – w ostatnim czasie – do lustracji. Nie trzeba wielkich analiz naukowych, by stwierdzić, że według opinii do niedawna rządzących, odpowiedzi o kryteria wzorcowego Polaka
szuka się poprzez negację. „Kto pyta, czy Powstanie miało sens, naraża się
na zarzut, że nie myśli po polsku”. Słynna jest decyzja R. Giertycha usuwająca ze szkół utwory Witolda Gombrowicza – złego Polaka, który szydzi
z polskości wyrażającej się w pustych gestach, zapatrzonej w przeszłość
i rzucającego obrazoburcze hasło: synczyzna zamiast ojczyzna. Polska jest
bowiem nadal oblężoną twierdza, przedmurzem chrześcijaństwa.
Nawet wejście do Unii Europejskie niewiele zmieniło w tych poglądach.
Nadal Europa ma widzieć „naszą zbolałą twarz”, nadal ciągle musimy
przypominać Europie nasze krzywdy, nadal też bardzo trudno rezygnujemy z poczucia wyższości”. A przecież świata to nie interesuje, inne czynniki zbliżają, integrują, ułatwiają współpracę20. Zaś Zdzisław Pietrasik pyta,
kiedy wyciągniemy wnioski z faktu, że „…Europę zawojował nasz hydraulik, który posługuje się nie szablą, lecz kluczem francuskim”21.
Przyczyny renesansu konserwatywnego modelu polityki historycznej widzi A. Dudek m.in. w rozpoczęciu działalności IPNu (2000/2001) i Muzeum Powstania Warszawskiego (2004 r.), publicystyce prawicowych periodyków i np. Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Budowano w ten sposób klimat do dyskusji nad nowym kształtem tożsamości narodowej. Przystąpiono do krytyki hasła liberałów, iż państwo nie powinno się oficjalnie
angażować w promowanie wiedzy o wydarzeniach historycznych. Jednym
z pierwszych był Zdzisław Krasnodębski (Demokracja peryferii, 2003 r.),
potem Marek Cichocki (Władza i pamięć), który konieczność angażowania
państwa w promowanie patriotyzmu (jedna z głównych funkcji historycznego konserwatyzmu) w związku z wejściem Polski do UE i NATO uzasadniał potrzebą przygotowania młodych do płacenia życiem w imię politycznych interesów i idei. Patriotyzm w propozycji M. Cichockiego winno się
związać z „realnością współczesnej polskiej demokracji”. Inni zwolennicy
takiego ujęcia to: Dariusz Gawin i Tadeusz Merta. To oni podjęli próby
krytycznego spojrzenia na założenia nurtu liberalnego (kojarzącego się
z propagandą historyczną PRL).
20
21
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Tamże.
Z. Pietrasik, Szablą i kluczem francuskim, „Polityka” nr 32 z 17–18 VIII 2007.
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Przekonują oni (T. Merta), że istnieje możliwość innej polityki historycznej, której podstawą będzie szacunek dla prawdy, akcentującej
rzeczy ważne, przywracając je naszej pamięci (Pamięć i odpowiedzialność,
2005 r.)22.
Wraz z ówczesnym ministrem Kultury i Sztuki, Kazimierzem Ujazdowskim i Robertem Kostro uzasadniali potrzebę budowy Muzeum Historii
Polski koniecznością sprzeciwu wobec erozji pamięci. I to zadanie spada
na politykę historyczną. Autorzy pomysłu nie godzą się z krytycznymi głosami powtarzającymi „…zaklęcia o niezbędności prowadzenia poważnego
dialogu”. Nie przyjmują też zarzutu, iż zwolennicy polityki historycznej to
głownie koniunkturaliści liczący na poparcie wyborcze, trafiający w ludzkie
emocje i oczekiwania. A więc rzekomy grzech koniunkturalności, który
można połączyć, według krytyków, z reaktywnością oznaczającą pojawienie się polityki historycznej jako reakcji na niemieckie i rosyjskie poczynania. Tymczasem, według opinii autorów polityka historyczna jest „wyrażeniem przekonania o tym, że państwo nie może lekceważyć historii, że musi rozumieć, iż przeszłość nie jest zupełnie martwa, że nie przestała wywierać wpływu na nasze życie”. A więc państwo odpowiedzialne jest za stworzenie możliwości prowadzenia rzetelnych badań, podtrzymywania zainteresowania historią, walkę z erozją pamięci zbiorowej. Niezbędna jest też
wspólnota obywateli, która łączą nie tylko wspólne wartości, ale też symbole i historyczne przeżycia. Budzą te założenia zdecydowany opór. Już to
sygnalizowałam i jeszcze do tego wrócę. Zdecydowanie odrzucają omawiani historycy (politycy?) zarzut etnocentryzmu, w tym idei etnicznie pojmowanego narodu, groźby wykluczenia mniejszości, ignorowania historii lokalnej. Nie godzą się i na kolejne uwagi – ignorowania formuły „naród –
wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” zapisanej przecież w konstytucji. Odpierając zarzuty, wierzą w możliwość zbudowania nowoczesnego modelu
patriotyzmu łączącego w sobie pamięć o „insurekcyjnych korzeniach” ze
wskazaniami jak należy działać w warunkach niepodległego państwa „leżącego w szybko jednoczącej się Europie”. Zaś spór z przeciwnikami polityki historycznej nie rozstrzygnie się w publicystycznej dyskusji. Nadzieje na
weryfikacje poglądów widzą w powołaniu Muzeum Historii Polski23.
Zgodnie też z założeniami konserwatywnego nurtu polityki historycznej, odnosi się ona w pierwszym rzędzie do spraw związanych z polityką zagraniczną, o czym już wspominałam. „Jest to posługiwanie się przez demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa własnymi interpretacjami wydarzeń z przeszłości do osiągania – miedzy innymi – bieżących celów politycz22

A. Dudek, Bitwa o pamięć…, dz.cyt.
K.M. Ujazdowski, T. Merta, R. Kostro, Polityka historyczna i jej wrogowie, „Gazeta Wyborcza” z 6 IV 2006.
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nych” (D. Gawin). Dobrym przykładem, zdaniem Gawina, może być Francja, której głos jest słyszany w świecie, a jej punkt widzenia respektowany.
Głosi mit swej wielkości widoczny zwłaszcza podczas święta narodowego,
kiedy ciężkie pułki defilują pod Łukiem Tryumfalnym „… a po niebie lecą
myśliwce, zostawiając ślad w kolorach francuskiej flagi narodowej”24. Pomylił się autor, kiedy nie wierzył w możliwość takiej defilady w Polsce. Minęło niecałe dwa lata i Polacy mogli uczestniczyć w takich uroczystościach,
chociaż pierwsza wzbudziła wiele kontrowersji, a o drugiej, listopadowej,
za wcześnie na podsumowania.
Do pozytywnych przykładów, chociaż ciągle nielicznych, zaliczyć można
np. publikacje brytyjskich i amerykańskich autorów dotyczące Enigmy,
polskich lotników, także wspólne opracowanie historyków polskich i brytyjskich o wkładzie polskiego wywiadu w przebieg II wojny światowej. Za
mało jednak wydajemy książek w językach kongresowych, ale i za mało dobrej woli u partnerów. Wiele naszych wartościowych pozycji to właściwie
system narodowych szyfrów i bez dobrego tłumaczenia nie przebijemy się
do obcego czytelnika.
Prof. J. Tazbir przytoczył (za J. Kulczycką-Saloni) przykład tłumaczenia
Lalki, fragmentu jak to Wokulski na Syberii pił piwo, które sam nawarzył.
I tłumacz dał przypis „pewnie zakładał browary”25. Nie my jedni borykamy się z takimi kłopotami.
Szczególnie ważne są stosunki z zachodnim i wschodnim sąsiadem,
które ciągle budzą zastrzeżenia obu stron i niestety w sporej części z winy
(nieudolności) polskiej dyplomacji. Nieco lepiej układają się stosunki
z Ukraińcami. Obchody na Wołyniu, rozwiązanie sporu wokół Cmentarza
Orląt – to duży postęp.
Ale też istnieją obawy. Negatywnym symbolem – debata o Centrum
przeciw Wypędzeniom w Berlinie, liczne konfrontacyjne wypowiedzi.
Źródłem napięć może być właśnie zderzenie się wizji polskiej z postrzeganiem własnej historii przez innych, zwłaszcza sąsiadów.
Dla Zachodu liczy się przede wszystkim nasza aktualna sytuacja i osiągnięcia gospodarcze. Do nikogo już nie przemawiają powtarzane od lat argumenty uzasadniające alibi dla naszego zacofania cywilizacyjnego, bo
musieliśmy bronić Europy, być przedmurzem chrześcijaństwa, obalać komunizm. Nikogo nie przekonają argumenty, że Polsce należy się więcej, bo
gdyby nie wojna, byłoby nas 60 milionów26.
24 Po co polityka historyczna…, dz.cyt. Bardzo krytyczne uwagi sformułował T .Zuradzki o defiladzie wojskowej w Warszawie. Mimo, iż zgromadziła ogromne tłumy, przekazywała, zdaniem
autora, przemoc, była ucieczką od refleksji i odpowiedzialności. Szerz. T. Zuradzki, Patriotyzm
jest jak rasizm, „Gazeta Wyborcza” z 17 VII 2007.
25 J. Tazbir, Polska literatura się brutalizuje, „Dziennik” z 6 XI 2007.
26 Po co polityka historyczna…, dz.cyt.

18

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (17)/2008

27
28

Polityka historyczna – politycy – historia

Jakby na potrzeby dzisiejszej dyskusji, w listopadowej „Rzeczpospolitej” ukazał się obszerny artykuł M. Cichockiego obiecująco zatytułowany:
Nic nam się nie należy. Motto: „Miejsce Polski w Europie nie jest wynikiem
predestynacji, a już na pewno nie życzliwości naszych sąsiadów i partnerów, lecz wynikiem naszych własnych politycznych i cywilizacyjnych wyborów”27, powinno wymusić szerszą dyskusję. Jedną uwagę można już zgłosić. Trochę tej życzliwości jednak nam użyczono.
Warto też zasygnalizować wypowiedź Klausa Bachmanna – zdecydowanego przeciwnika jednej wizji historii i uważającego wręcz takie spojrzenie
za anachroniczne, zagrażające pluralizmowi politycznemu. Spór między
zwolennikami i przeciwnikami dotyczy tego, czy państwo powinno wpływać na to jak obywatele interpretują przeszłość. Obie strony są natomiast
zgodne w poglądzie, że państwo może mieć wpływ na społeczne postrzeganie historii. Zdaniem Bachmanna, jest to iluzją, bowiem to, co ludzie sądzą o przeszłości (nawet w Niemczech czy Francji, a wiec w państwach zaliczanych do grupy dobrze prowadzących politykę historyczną) bardziej zależy od aktualnych potrzeb danego społeczeństwa niż od polityki państwa.
Podważa też Bachmann wiarę polskich zwolenników polityki historycznej
w to, że w wyniku ich inicjatyw – pomników, muzeów, podręczników historycznych będących kontrprojektami propozycji niemieckich (Niemieckie
Muzeum Holocaustu, Centrum Przeciw Wypędzeniom) możliwy jest
wpływ na kształtowanie stosunku Niemców do historii. To zabieg o całe lata spóźniony, stosunek Niemców do przeszłości rozstrzygnął się, zdaniem
Bachmanna, w latach 70. i 80-tych. A więc „polityka historyczna, która płynie przeciw prądom społecznym skazana jest na niepowodzenie. Szkoda
pieniędzy i wysiłku”28.
Za ciekawą ilustrację polityki historycznej „na co dzień” mogą służyć
różnice w podejściu do istotnych dla Polaków wydarzeń. Nie brakuje ich
w naszych dziejach. Jedną z ważniejszych były obchody rocznicy Powstania
Warszawskiego. Akceptowano charakter, rozmach, powagę, ale pojawiły
się i pewne zastrzeżenia, m.in. wśród rodzin poległych, którym na cmentarzu, wśród zgiełku obchodów, zabrakło skupienia, ciszy, możliwości kontemplacji.
Wróciły stare wątpliwości, pytania. Przypomnę tylko niektóre. Czy szacunek do danego wydarzenia musi oznaczać „zamknięcie ust” pytał W. Kuczyński. Przypominanie o ogromnym bohaterstwie jest konieczne, ale nie
wolno „…gubić szaleństwa decyzji. Niech będzie, musi być pamięć o entuzjazmie ulicy w godzinie „W”, ale niech będzie też pamięć o niewyobrażalM. Cichocki, Nic nam się nie należy, „Rzeczpospolita” dod. Plus- Minus z 10–11 XI 2007.
K. Bachmann, Walka z wiatrakami historii, „Gazeta Wyborcza” z 13 VI 2006.
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nym cierpieniu, jakie spowodowała decyzja czterech generałów, kierujących się patriotyzmem, lecz nie mądrością”29.
A więc czy rzeczywiście etos powstańca idącego w bój bez broni może
być słusznym wzorem zachowań patriotycznych? Posłużyły temu fotoreportaże z powstańcami – dziećmi, rekonstrukcje walk (Czerniaków).
W pewnej mierze wpisują się w ten ton powstające ostatnio cykle komiksowe i zeszyty popularno-naukowe ukazujące się przy dziennikach. Z pewnością są to ciekawe propozycje, ale i wokół nich rodzą się różne wątpliwości. Te pierwsze (cykl powstańczy, cykl niepodległościowy 1918 r.) mają odpowiedzieć na ewentualne zarzuty o to, czy niegodne medium (komiks)
może opowiadać o tak wzniosłych sprawach30. Dodać warto – o czym nie
wszyscy pamiętają, a młodsi nie wiedzą – że w pierwszych powojennych latach opowieści rysunkowych (nie nazywanych jednak komiksami) było niemało, w tym także o Powstaniu Warszawskim czy bitwie o Anglię z niezwykłymi wyczynami pilota porucznika Grota. W końcu lat 40-tych zastąpieni
zostali – jak nakazywała ówczesna doktryna – powstańcami Spartakusa czy
bojownikami galijskiego Wercyngetoryksa, a wkrótce potem – na wiele lat
– opowieści rysunkowe całkowicie wyeliminowano. Gdy dołączyć do tej listy Radzymin 1920 roku („gonić bolszewika”) i wydarzenia września 1939
roku, to mamy dowody na fatalizm polskiego losu, odwiecznych wrogów,
polskiej samotności (zdrada Europy, sojuszników). Czy takie „uprawianie”
historii budzi szacunek dla przeszłości, pozwala ją zrozumieć, czy też prowadzi do uproszczeń (z pewnością wbrew intencjom autorów), choćby
przeżycia przygody, udziału w wydarzeniach, które reżyserowali dorośli
Jest o czym rozmawiać.
O popularyzatorskich zeszytach – choć generalnie warto być „za” – dodać muszę, iż ich przesłania mogą być też „poruszające”, może nawet „porażające”. Właśnie „Rzeczpospolita” uruchomiła cykl – Oblicza PRL;
pierwszy zeszyt traktuje o AK; 17 – ma doprowadzić do roku 1989; ostatni
(18) nosił tytuł: Do dziś, czyli PRL bis; nosił niedługo, bowiem w dniu ukazania się pierwszego numeru (14 listopada) wywołał takie oburzenie, że historycy IPN – autorzy cyklu; postanowili zmienić tytuł na: Co zostało
z PRL. Czyż to nie doskonały przykład do naszego tematu?
Nie można w tym miejscu jeszcze raz nie wspomnieć o Muzeum Powstania Warszawskiego – bardzo potrzebnej, najbardziej obleganej placówce muzealnej w kraju, chyba też, jako instytucji, przez nikogo niekwestionowanej. Ale jest i druga strona zagadnienia. Bowiem niezwykle bogatej ekspozycji niektórzy zarzucają pewną jednostronność. Profesor J. Ta29 W. Kuczyński, Prawda czy rocznicowe pustosłowie?, „Przegląd” z 12 VIII 2007, s. 21; także,
Z. Pietrasik, Szablą i kluczem…, dz.cyt.
30 W. Orliński, Patriotyzm dzisiaj, tu teraz, „Gazeta Wyborcza” z 11 IX 2007.
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zbir czyni uwagę iż „…nie za bardzo można się dowiedzieć, że powstanie
było przegrane. Wolności”31. Bardziej dosadnie wyraził swą ocenę Marcin
Król stwierdzając, że „podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego nie sposób dowiedzieć się, że powstanie upadło”32, chociaż uważa, że
sama instytucja – to spełnienie wieloletnich oczekiwań Warszawiaków.
Robert Traba, zgadzając się z ogromnym znaczeniem samego muzeum,
zwraca jednak uwagę na jego niedokończoną konstrukcję: „Jest bowiem
prolog, który ukazuje okupację w Polsce i sposobienie się Państwa
Podziemnego do powstania narodowego. Jest centralna ekspozycja poświęcona samemu powstaniu. I wreszcie jest epilog w postaci symbolicznego czerwonego tunelu i opisu represji, jakie spotkały uczestników powstania w PRL. Brakuje jednak rzeczy zasadniczej – dramatycznego sporu
o Powstanie”33. A Jarosław Kurski dodaje: „Sporu rozdzierającego, który
pojawił się zanim Powstanie wybuchło. Sporu, który trwa do dziś”. A więc
ważny jest „czerwony kanał” jako symbol, ale towarzyszyć mu musi dyskusja nad sensem, tragizmem decyzji wojskowych i polityków34. I zrozumiałe, że nie tylko przy okazji obchodów omawianej rocznicy.
Przejdźmy do innych przykładów kamieni milowych składających się na
mozolny, stopniowy proces osłabiania, demontowania systemu, budowania
gruntu pod nową scenę polityczną stworzoną ostatecznie przez „Solidarność”. Baczni obserwatorzy przebiegu rocznic tych wydarzeń mogą chyba
dołączyć się do pytania W. Władyki, czy „patos słów i gestów, wielość przymiotników i epitetów” nie utrudniły rzeczowej rozmowy o przeszłości. Czy
nie za wiele w nich było głosów polityków, a przy tym wręcz chęci autopromocji. Stad już blisko do stwierdzenia, że politykę historyczną można rozumieć: „Jako podrzucenie publiczności przez władze obchodów rocznic
czy projektów historycznych po to, by zdobywać popularność w roli strażników tradycji…”35. Albo jako promowanie przez władze publiczne określonych postaw patriotycznych i obywatelskich zakorzenionych w historii.
I dobrze byłoby, gdyby w realizacji tych zamierzeń widoczne były instytucje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne fundacje, cenione osobistości.
To chyba udało się w Poznaniu. Obchody organizowane z ogromnym wysiłkiem z okazji rocznicy czerwca 1956 r. „…nie stały się kolejnym apelem
ku czci”, a spektakl realizowany przez Izabelę Cywińską – drętwą akademią patriotyczną.
Ale 1956 sprawił też władzom sporo kłopotów. Październik – wieńczący wydarzenia poznańskie, okazał się niewdzięcznym tematem. Jego ob31

J. Tazbir, Polska literatura…, dz.cyt.
Za: M .Bosacki, Nie wylewać dziecka z kąpielą, „Gazeta Wyborcza” z 17 VIII 2006.
33 R. Traba, Kicz patriotyczny, „Gazeta Wyborcza” z 7–8 I 2006.
34 J. Kurski, Nie musimy niszczyć pamięci, „Gazeta Wyborcza” z 13–14 X 2007.
35 W. Władyka, Czego nas uczy historia, „Polityka” nr 1 z 7 I 2006, s. 9.
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chody przeniosły się głównie do sal konferencyjnych i tu toczyły się boje historyków i uczestników o charakter znaczenie. I pojawiało się pytanie: jak
potoczyłaby się walka o odzyskanie suwerenności i demokracji bez ówczesnych doświadczeń. Historia alternatywna pozwala o to zapytać.
Przykładem polityki ahistorycznej określono zamiar przeniesienia ważnych dla wszystkich Polaków obchodów rocznicy zbiorowego mordu w Katyniu na 6 października 2007 r. (organizowanych zawsze w kwietniu),
a więc na czas najgorętszej kampanii wyborczej do parlamentu. Na szczęście protesty m.in. Federacji Rodzin Katyńskich, rodzin pomordowanych,
także ważnych osobistości (A. Wajdy, M. Komorowskiej, J. Zelnika,
S. Niesiołowskiego) skłoniły prezydenta do połączenia obchodów ze Świętem Niepodległości (9 –11 listopad). Ale niesmak pozostał, niezależnie od
różnych prób interpretacji wcześniejszej decyzji przez Kancelarię Prezydenta.
Wykorzystywanie rocznic do celów politycznych to zabieg, którego wartość szybko spada, podobnie jak i zainteresowanie tych, do których przekaz był kierowany. Nie lubimy (to normalna reakcja) bowiem być przekonywani do tej „jedynej, słusznej racji”. Dostrzegają to i zwolennicy IV RP.
W jednej z opinii czytamy m.in. „Im bardziej nieudolny był jakiś „antykomunistyczny” czy „postsolidarnościowy” polityk, im więcej miał na swoim
koncie zaprzepaszczonych szans, tym chętniej osłaniał się ofiarami Grudnia, fotografował się na grobach i pod pomnikami…”36, powodując coraz
szybsze zużywanie pamięci historycznej. Trudno byłoby zgadnąć, że autorem tych słów był Cezary Michalski. To zresztą pewno cecha nieudaczników politycznych niezależnie od epoki historycznej. Podobnie było
i w II RP – im kto bardziej był bezradny w rozwiązywaniu problemów
współczesności, tym chętniej przenosił starcie na pole historii. Także i teraz ci, którzy mają mniej do powiedzenia, jeśli chodzi o pomysł na Polskę,
chętnie przenoszą spór w przeszłość. W II RP niektórzy mówili: „Myśmy
za Polskę przelewali krew, więc teraz spłaćcie nam od tego odsetki w postaci udziału we władzy”. A dziś, jak pisze prof. T. Nałęcz: „Ja siedziałem
w więzieniach komunistycznych” – mówi polityk, i słowa te oznaczają konkretne pretensje. „Tym oto sposobem mamy więc, wypisz wymaluj, spór
piłsudczyków z endekami”.
I z całkiem świeżych przykładów. Jak określić ukazujące się od paru dni
graffiti Regionu Mazowsze. Uwzględniono w nim stocznię, papieża, ks.
J. Popiełuszkę, gdańskie krzyże. Zabrakło Lecha Wałęsy. Był to, jak przyznano w telewizyjnej, niestety żenującej, wypowiedzi przedstawiciela regionu świadomy zabieg, bowiem L. Wałęsa m.in. angażuje się w aktualne
spory polityczne.
36

22
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W jaki sposób zakwalifikować np. zakaz emitowania w TVP (dane ze
stycznia 2007 r.) niektórych filmów. Oficjalnie odrzuca się przyczyny polityczne, ale nikt w takie argumenty nie wierzy. Można więc zapytać: dlaczego od roku nie jest pokazywany, wysoko oceniony na kolaudacji film o Leszku Kołakowskim pt. Profesor, zwłaszcza, że obchodziliśmy właśnie 80.
rocznicę urodzin. Czemu nie możemy obejrzeć filmu o ks. Adamie Bonieckim, naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, bliskim bardzo człowieku Jana Pawła II. Agnieszka Arnold – reżyser, jak twierdzi, nie jest mile widziana przy ul. Woronicza i ma tzw. szlaban. Czyżby miała rację, że to za film
„Sąsiedzi” o wydarzeniach w Jedwabnym? Również jej drugi film: Bunt
Marii Janion od pół roku czeka na emisję. Pani Arnold ma zresztą i inne
filmy na sumieniu (np. Przebaczenie). I inny przykład: Karol Szołajski nie
może doczekać się zwolnienia filmu pt. Wkręcacze, a perypetie są na tyle
śmieszne, a może tragiczne, że warto je przypomnieć. Komisja Kolaudacyjna większością głosów uznała przyjęcie filmu bez poprawek. Mimo takiej
decyzji redakcja Filmu Dokumentalnego poprawki zaleciła. Protokół kolaudacyjny został sfałszowany, znalazła się w nim uwaga o takiej potrzebie.
Czym nieszczęśni Wkręcacze podpadli? Ich bohaterami są dziennikarze,
którzy stosując rożne prowokacje składają władzom różnego szczebla absurdalne propozycje. Film, pokazuje bezkarność mediów, kompromituje
dziennikarzy nowego chowu. Ale i obnaża słabości władzy. Mógłby sprowokować publiczną debatę. Pewno by się ukazał, gdyby reżyser „nie przesadził” i nie zaangażował do filmu pionierów reportażu wcieleniowego: Janusza Rolickiego i Jerzego Urbana. Komentarz autorki artykułu brzmi:
„Na szkodę reżysera stare dziennikarskie wygi wypadły za dobrze na tle
współczesnych prowokatorów”.
Takich przykładów jest więcej, ale czy nie ma racji Tadeusz Sobolewski,
gdy pisze: „Tępi się niejednoznaczność, odejście od czarno-białego schematu. Upolitycznienie TVP sprzyja pogłębianiu się podziałów mentalnych,
zamykaniu szlabanów, zanikowi poczucia wspólnoty. Jakbyśmy się składali z kilku różnych narodów, które mówią o sobie nawzajem »oni«”37.
Gdzieś tam, może na dalekim końcu listy skutków nowego uprawiania
historii, zauważyć też można rozpanoszenie nowego języka politycznego.
Niektórzy mówią, że w tym zakresie w IV RP nastąpił prawdziwy przełom.
Nie naruszy on posad państwa, ale z pewnością sypie piasek w tryby kultury politycznej. Tym bardziej, że ten nowy obyczaj błyskawicznie zadomowił
się wśród wygranych, ale nie rezygnują z niego i przegrani. Znamy to słownictwo bardzo dobrze, czasami nas rozbawia, coraz częściej budzi odrazę.
Codziennie, po wielokroć słyszymy o „wykształciuchach”, „moherowych
beretach”, „kaczyźmie” (jako synonimie taniego państwa), „kaczystowT. Sobolewski, Nowi pułkownicy w TVP, „Gazeta Wyborcza” z 11 I 2007.
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skim reżimie”, „łże-elitach”, „sługusach władzy”, „lumpenliberalizmie”,
„wydmuszce ideowej” (to o III RP). No i genetyczny patriotyzm tłumaczony przez posła Marka Suskiego dlaczego dzieci akowców łatwiej trafiają na
listy wyborcze. W ten sposób uczynił z genetyki zagadnienie polityczne.
A przywoływanie do ocen aktualnych Ribbentropa, Mołotowa. Goeringa (wielokrotnie) już nie dziwi. Nie przypuszczam, by profesorzy: Michał
Głowiński czy Jerzy Bralczyk kiedykolwiek przewidywali, że III, a zwłaszcza IV RP, wpędzi ich w takie tarapaty.
Wpisuje się w ten tok rozważań głos Piotra Laskowskiego (historyka,
dyrektora Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia), którego interesuje szczególnie historia opowiedziana z perspektywy krzywdzonych ofiar,
oddając im w ten sposób sprawiedliwość, ale nie tworząc przy okazji mitów
martyrologicznych i nie uprawiając historii prokuratorskiej. Słusznie podkreśla, że „…przekonanie o męczeństwie własnego narodu nazbyt często
znieczula na cierpienie innych”. Mówmy więc o cierpieniu konkretnych ludzi, ale pamiętajmy, „…że my dzisiaj nie zyskujemy przez to specjalnych
praw”. Jako przykład właśnie tej prokuratorskiej historii przytacza wystawę
Twarze UB. I pisze: „To jest przerażające użycie historii. Jeśli nawet cel był
szczytny – oddanie sprawiedliwości ofiarom, to efektem było budzenie…
przede wszystkim łatwego poczucia wyższości moralnej odbiorców. My jesteśmy lepsi niż te potwory”. Bowiem historie oprawców opowiadamy po
to, „…żeby samych siebie zapytać, czy w nas nie ma nic takiego, co mogłoby sprawić, że sami moglibyśmy nimi być. Historia jest pretekstem do myślenia o sobie”38.
Jak jednak uprawiać politykę historyczną (niezależnie co rozumiemy
pod tym terminem) nie uprawiając jednocześnie propagandy i manipulacji. Może warto wysłuchać uwag Normana Daviesa nie mylącego tych
dwóch pojęć? Jego zdaniem uprawianie historii jest nieodłącznie związane
z jej propagowaniem. Wschodnio-europejskim urazem jest to, że propaganda kojarzy się z manipulacją, nie z popularyzacją, która upowszechnia
prawdę historyczną, manipulacja zaś ją fałszuje. Manipulowano kiedyś
sprawą Katynia. Popularyzuje się dziś wiedzę o Powstaniu Warszawskim
i propaguje nową postawę wobec wydarzeń sierpnia-września 1944 r. I wiedza i postawa mogą być dyskusyjne39.
Polityka szuka warunków skutecznego działania i, jakby to kiedyś powiedział prof. Tadeusz Kotarbiński, warunków dobrej politycznej roboty,
co „…wymaga, przynajmniej w pewnej części ustaleń, abstrakcji od problemów etycznych. Odrzuca się więc prawdę a musimy przyznać, że… zakła38
39

P. Laskowski, Dlaczego kocham Kościuszkę, „Gazeta Wyborcza’ z 28 IX 2007.
Szerzej: A. Mencwel, Tradycja do remontu, „Rzeczpospolita” dod. Plus – Minus z 16–17 IX

2006.
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manie jest dla władzy korzystne, gdyż trzyma ludzi niby na łańcuchu”.
Człowiek łatwo wierzy w obietnice, zwłaszcza gdy jest mu źle. A tymczasem nie ma prawdy, która by była miła wszystkim. Czy mamy z niej rezygnować? Byłoby to przyznanie się do porażki. „Stwierdzenie natomiast, że
się prawdę posiada jest intelektualnym nadużyciem”. Tak może mówić albo fanatyk lub cynik. „Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że tylko jego racje są niezbite inni muszą się im podporządkować. Ta rzekoma prawda staje się narzędziem przymusu prowadząc do rządów autorytarnych”40. Warto by o tym pamiętali politycy, a historycy nie poddawali się żądaniom podawania argumentów „jedynie słusznych”, niejako na tacy i w każdej ważnej dla polityków chwili. Takie żądania wcale nie są tak rzadkie i niestety
część historyków z różnych powodów im ulega. Na „odpowiednie” dobieranie faktów, czasem brutalne manipulowanie nimi przez polityków zwraca też uwagę prof. Wojciech Wrzesiński: „Wystarczy przecież odpowiednio
dobrać fakty, by już to się stało swoistą interpretacją a później manipulacją. Kiedy w Stanach Zjednoczonych sporządzono ranking największych
zagrożeń dla nauki, na pierwszym miejscu znalazło się zwyczajne kłamstwo, na drugim fałszywa interpretacja przy pełnej świadomości tego, co
się robi, a dopiero potem plagiat”. Wprawdzie takich świadomych zafałszowań mamy obecnie znacznie mniej, konieczne są jednak dalsze działania, nacisk na rozwój świadomości środowiska historycznego, której towarzyszyć winna profesjonalna krytyka. Zbyt też małe znaczenie przypisujemy „odchodzeniu od faktów” w publicznych mediach, kiedy „…hipotezy
uzasadnienia staja się kategorycznymi twierdzeniami”. A przecież to media, dziennikarze, szkoła czy literatura, a nie wielkie dzieła, kształtują
świadomość historyczną41.
Powtórzmy – wielu historyków wątpi czy prawda historyczna w ogóle
istnieje. To bowiem, co dla jednych jest prawdą, inni potraktują jako fałsz.
Ocena faktu będzie zawsze subiektywna. Przypomnieć warto choćby rok
1920, Powstanie Warszawskie, inne zrywy społeczne. A marzec 1968, grudzień 1970, rok 1989? Wokół tych wydarzeń spory trwały i nadal trwać będą. Nawet jeśli wspólne (zgodne) jest widzenie pewnego zakresu spraw,
padać będą różne odpowiedzi dotyczące przyczyn porażek, czy ich rozmiaru. Świadomość tych trudności nie może jednak osłabiać dążeń historyków
do prawdy, choćby, jak pisał Jerzy Topolski „…nie była to już ta klasyczna,
pozytywistyczna prawda, lecz wiele prawd”42. I dlatego coraz bardziej powszechnym narzędziem historyka musi być dyskusja. Mniej będzie wów40

B. Skarga, Czy polityka może być moralna, „Gazeta Wyborcza” z 25–26 II 2006.
Szerzej: Rozmowa M. Urbanka z prof. W. Wrzesińskim, „Odra” nr 9 z 1999 r., s. 13.
42 W. Topolski, Wielka masakra historii. Uczony w gabinecie luster, „Polityka” nr 16 z 16 IV
1994.
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czas mitów, a postęp w poznawaniu przeszłości większy. W podobny sposób argumentuje prof. Henryk Samsonowicz: „Prawda przyjmowana na
wiarę niedostępna żadnej polemice, nie ustępująca nawet w obliczu oczywistych przeczących jej faktów, jest na ogół prawdą o charakterze mitycznym”43.
Zbyt jednak chyba często historycy, jak pisze L. Kołakowski, „nie tylko
ci z IPN” zakładają togi sędziów, wydają wyroki, oceny moralne: „…że to
jest nikczemne, podłe, zbrodnicze, a tamto szlachetne – wspaniałe”. Zgadzam się w pełni z prof. Karolem Modzelewskim, że pokusa jest ogromna.
Ale powtórzmy: historia najnowsza podlega osądowi, ale nie jest to zadanie historyków. Oni mają dostarczyć instrumenty „niezbędne do wyrobienia sobie przez czytelnika własnego sądu. Osądzający historyk zamyka sobie drogę do zrozumienia przeszłości – a więc drogę do celu, który jest sensem jego zawodu”44. Sama zaś na jednym z pierwszych zajęć przypominam
zawsze przestrogę prof. Ewy Wipszyckiej, która wśród podstawowych cech
historyka widzi nieufność. Wobec każdego źródła i nawet wtedy „…gdy nie
mamy powodów, by wątpić w dobrą wiarę autora i jego znajomość wydarzeń o których opowiada”. Może on być dobrze poinformowany, pełen dobrej woli a jednak „…to, czego się od niego dowiadujemy wymaga nieufności, co wcale nie oznacza bynajmniej prostego odrzucenia relacji jako
nieużytecznej”45. Ta nieufność zmusza do ciągłego, jak już wspominałam,
poszukiwania, do ustalenia tego, co można określić jako prawdę historyczną, niestety niedoścignioną, bowiem nigdy nie było i nie może być jednego
dla wszystkich historyków obrazu przeszłości.
Trudno przewidzieć jak te omawiane związki między polityką historyczną, politykami, kulturą polityczną będą się kształtować w bliższej i dalszej
przyszłości. Pewne sugestie można odczytać z wypowiedzi Donalda Tuska
(już wtedy prawie premiera) na łamach „Polityki”. Krytykował traktowanie historii jako oręża do walki politycznej, przypominał o odpowiedzialności państwa „…za dziedzictwo przeszłości zarówno w wymiarze duchowym, jak też materialnym”. Stwierdził również, że niektóre przedsięwzięcia ekipy PiS byłyby do przyjęcia, gdyby towarzyszył im „…zdrowy rozsadek, powściągliwość, umiar i mniej cynizmu”. Podkreślał potrzebę polityki
historycznej służącej tworzeniu nowoczesnej mitologii polskiej. Opartej
jednak na prawdzie, bowiem walka o pamięć została przegrana przez PiS,
bo „…prawdy historycznej nie zdobywa się wojną. To zawsze jest jakiś pro43

Dzieje bajeczne i prawda historii. Z prof. H. Samsonowiczem rozmawia A. Pawlicki, „Tygodnik Powszechny” nr 28 z 13 VII 1997. Ciekawe uwagi zob. także: M. Król, Tryumf albo zgon…,
dz.cyt.
44 Szerzej: K. Modzelewski, IPN: Kto historyk, kto trąba, „Gazeta Wyborcza” z 13–15 VIII
2007.
45 E. Wipszycka, O potrzebie nieustającej nieufności, „Mówią Wieki” nr 5 z maja 1995, s. 50.
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ces, który musi w końcu, prędzej czy później, odnosić się do rzeczywistości.
Zwyciężają tylko te mity, które osadzone są na prawdzie”46. Chciałoby się
w tym miejscu powiedzieć: pożyjemy – zobaczymy. A może podejmie nowy rząd szeroko ostatnio omówioną przez prof. Pawła Machcewicza ideę
utworzenia w Warszawie (jako placówki europejskiej) Muzeum Drugiej
Wojny Światowej będącego jakąś przeciwwagą dla niemieckiego projektu
upamiętnienia wypędzeń. Być może byłby to pierwszy dobry krok do wybrnięcia z tej sprzeczności między polską a niemiecka pamięcią47?
Na razie jednak pozostaje czekać. Nie dała mi też wsparcia książka
prof. Stanisława Filipowicza o wietrze hulającym w Królestwie Rozumu.
Sam tytuł wiele wyjaśnia. Ale profesor wyraźnie pisze, że nie wierzy, by
w dzisiejszym społeczeństwie możliwa była debata publiczna. Brakuje bowiem jakiejś „…wspólnoty poglądów, wiedzy, żeby ludzie mogli rozmawiać”, chęci do ewentualnego przyznania racji drugiej stronie. Dyskutuje
się głównie po to, by pokazać, że się jest lepszym, mocniejszym, osiągającym przewagę48.
Może też warto przypomnieć, zwłaszcza szczęśliwcom bez wątpliwości,
króciutki fragment apelu intelektualistów francuskich z 2005 r.: „W wolnym kraju to nie parlament ani sąd definiuje historyczną prawdę, nawet jeśli państwo ma najlepsze zamiary”49. A jeśli i to nie wystarcza, to wróćmy
do dawnych zastrzeżeń Józefa Szujskiego, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki.
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D. Tusk, Rzeczpospolita bez numerów, „Polityka” nr 45 z 10 XI 2007.
P. Machcewicz, Muzeum zamiast zasieków, „Gazeta Wyborcza” z 8 XI 2007.
48 Rozmowa R. Walenciaka z S. Filipowiczem: W Królestwie rozumu hula wiatr, „Przegląd”
z 22 VII 2007, s.17 i nast.
49 Za: A. Wolff-Powęską, Państwo precz od historii, „Gazeta Wyborcza” z 3–4 VI 2006. Bardzo interesujące uwagi na temat toczącej się na ten temat dyskusji we Francji zob.: L. Sonik, Wojna o historię, „Rzeczpospolita” dod. Plus – Minus z 11–12 III 2006.
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Pojęcie dyplomacji, wywodzące się od słowa diploma, zaczęło być szerzej stosowane w Europie na przełomie XVII i XVIII wieku. Istnieje co
najmniej kilkadziesiąt definicji w tym zakresie, często wzajemnie się wykluczających1. Jedni określają tym mianem zespół ludzi, którzy zawodowo
zajmują się prowadzeniem spraw państwa w stosunkach międzynarodowych. Inni utożsamiają je z polityką zagraniczną. Wreszcie w potocznym
użyciu traktowana jest jako synonim taktu lub przebiegłości. Najczęściej
przyjmuje się, że dyplomacja to przede wszystkim sztuka utrzymywania
stosunków między państwami, czyli umiejętność prowadzenia negocjacji
i obracania się wśród skomplikowanych i powikłanych relacji i wydarzeń
polityki międzynarodowej2. Jedną z cech tak pojmowanej dyplomacji jest
jej poufność. Większość ze szczegółów rozmów i korespondencji nie bywa
ogłaszana. Dopiero po latach uzyskuje się dostęp do dokumentów i podstawę źródłową dla m.in. opracowań naukowych. Wcześniej jednak znajdują one odbicie na łamach licznych pamiętników, które można uznać za
swoistą „chorobę dyplomatyczną” dużej części korpusu służby zagranicznej. W klasycznym rozumieniu dyplomacja oznacza działalność odpowiednich organów państwa i ich przedstawicielstw za granicą w zakresie realizowania polityki zewnętrznej. „Przy czym polityka zagraniczna i dyplomacja nie są pojęciami identycznymi. Polityka zagraniczna wyznacza cele
a dyplomacja je realizuje”3. Termin dyplomacja łączony jest więc niejako
naturalnie z funkcjonowaniem państwa. Wobec braku własnej państwowości – a w takiej sytuacji znalazło się wiele narodów ujarzmionych w Europie, walczących o wolność w latach pierwszej wojny światowej – podejmo1

Szerzej: J. Sutor, Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2005, s. 84 i n.
P. Łossowski, Dyplomacja polska 1918–1939, Warszawa 1992, s. 5.
3 M. Rostworowski, Prawo dyplomatyczne, Kraków 1937, s. 1 i n.
2
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wanie działań, noszących znamiona polityki zagranicznej, musiało z konieczności przybrać inne formy, poza kręgiem oficjalnych placówek powołanych przez organy państwowe. Chodzi o aktywność polityczną osób i instytucji, które przejmowały rolę dyplomatów.
Realizacja tych zadań nabierała szczególnego znaczenia w odniesieniu
do Polski, która utraciła suwerenność na ponad 120 lat. Prowadzona była
różnymi drogami, zawsze jednak zmierzała do restytucji państwa polskiego i odzyskania przez nie pełnoprawnego miejsca w powojennym świecie.
Komitet Narodowy Polski, zawiązany w szwajcarskiej Lozannie w sierpniu
1917 r., był pierwszą polską instytucją, która uzyskała możliwość prowadzenia akcji dyplomatycznej jako „oficjalna organizacja polska” uznana
przez Ententę za formalnego reprezentanta narodu polskiego z własnymi
przedstawicielstwami akredytowanymi przy rządach państw sprzymierzonych, co dawało jej charakter zbliżony do rządu tymczasowego4. Zakres
działań Komitetu wykraczał poza formalne struktury, obejmując zadania
realizowane na ogół przez wewnętrzne i zewnętrzne organy służby zagranicznej. „KNP objął funkcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych (akcja polityczna na arenie międzynarodowej i opieka konsularna nad Polakami
w krajach koalicji) oraz funkcję Ministerstwa Spraw Wojskowych (kierownictwo polityczne organizującej się we Francji ochotniczej armii polskiej)”5.
Pod koniec wojny Komitet Narodowy Polski, w swoich wysiłkach na
rzecz sprawy polskiej, dysponował poważnymi atutami w postaci: uznania
go za rząd de facto przez Francję (wzmacniającego dotychczasowe poparcie ze strony Ententy), kontroli nad armią polską (jej udział w walkach
z Niemcami stał się polską legitymacją na przyszłą konferencję pokojową),
siedziby w Paryżu (wkrótce centrum polityki międzynarodowej na czas rokowań rozejmowych i kształtowania powojennych losów świata) i rozbudowanej sieci placówek dyplomatycznych. Rola Komitetu musiała jednak
ulec zmianie z chwilą powstania legalnej władzy w kraju, którą z rąk Rady
Regencyjnej przejął w listopadzie 1918 r. Józef Piłsudski i rząd tworzony
przez ludzi z lewicy. Dwuznaczność sytuacji, w której istniały dwa nietolerujące się rządy, dwa ośrodki dyspozycyjne polskiej polityki zagranicznej6,
została przezwyciężona w styczniu 1919 r. w wyniku porozumienia między
4 T. Piszczkowski, Sprawa polska na zachodzie – rola Romana Dmowskiego, [w:] U progu niepodległości Polski. Wrzesień 1918 – marzec 1919, pod red. S. Biegańskiego, Londyn 1990, s. 215.
Zob. prot. 11, zał., s. 34.
5 J. Pajewski, Z dziejów dyplomacji polskiej, [w:] Ministrowie Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej, pod red. J. Pajewskiego, Szczecin 1992, s. 8.
6 J. Łaptos, Dyplomaci II Rzeczypospolitej w świetle Quasi d’Orsay, Warszawa 1993, s. 9;
P. Łossowski, Działalność Delegacji Polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu, [w:] Narodziny
Polski Niepodległej. Wizje – realia – opinie, Warszawa 1988, s. 115.
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Piłsudskim a przybyłym do kraju w grudniu 1918 roku Ignacym Janem Paderewskim, występującym w imieniu KNP. Podstawy kompromisu wypracowała wcześniej zarówno misja Stanisława Grabskiego, wysłana przez
Komitet do rozmów z Naczelnikiem Państwa, jak i delegacja tegoż w pertraktacjach z członkami KNP w Paryżu. Komitet uznał rząd Paderewskiego ten zaś, jako minister spraw zagranicznych, powierzył KNP rolę reprezentanta państwa polskiego przy rządach Koalicji i rządzie szwajcarskim.
Wyrazem tej zgody miała być kooptacja nowych członków Komitetu, wyznaczonych przez Piłsudskiego7. Od chwili porozumienia do rozwiązania
Komitetu Narodowego Polskiego (decyzję podjęto 15 kwietnia 1919 r.,
7 maja Paderewski prolongował jego działalność, a podjęte czynności likwidacyjne wieńczyła uchwała z 15 sierpnia definitywnie kończąca istnienie Komitetu8) upłynęło wiele miesięcy o doniosłym dla Polski znaczeniu.
Decydowały się wówczas losy jej przyszłego kształtu i usytuowanie w układzie geopolitycznym Europy. Kierownictwo polskiej polityki zagranicznej,
zwłaszcza do przyjazdu premiera do Paryża w kwietniu 1919 r., tylko częściowo leżała w gestii władz krajowych, pozostając również w domenie
działań Komitetu Narodowego Polskiego. Zlikwidowano podwójny rząd,
utworzono jednolitą, przynajmniej na zewnątrz, Delegację Polską na Konferencję Pokojową9, nie usunięto dualizmu politycznego, pozostawiając
szeroki zakres samodzielności Komitetowi, który miał własną wizję miejsca Polski na nowej mapie Europy, odmienną od prezentowanej przez Piłsudskiego i Paderewskiego. Przedstawicielstwo państwa polskiego działało
w zawieszeniu między władzą w kraju, odpowiedzialną za ster polityki zagranicznej, a KNP, broniącym swej niezależności i prawa do określania wytycznych w stosunkach międzynarodowych10.

7 Zob. prot. 154, przypis 6, s. 384; prt. 166, zał., s. 402; prot. 169; Ad. 169, s. 406; prot. 172,
przypis 9, s. 410.
8 Zob. prot. 192–193. Agendy KNP przejęła częściowo Delegacja Polska na Konferencję Pokojową, częściowo zaś ustanowione w Paryżu Poselstwo Polskie, kierowane od 1 sierpnia 1919 r.
przez Maurycego Zamoyskiego. Powołano specjalną Komisję likwidacyjną – jej biura działały aż
do 30 czerwca 1920 r. Szerzej: Wstęp do Inwentarza Komitetu Narodowego Polskiego w Archiwum
Akt Nowych.
9 Zob. prot. 172, przypis 8, s. 410. Trudność wynikała z faktu, że wraz z otwarciem Konferencji Pokojowej w Paryżu i formowaniem się Delegacji Polskiej wchodzący do niej członkowie KNP
powinni – z formalnego punktu widzenia – podlegać zależności od rządu polskiego. Faktycznie,
ponieważ powierzono im reprezentowanie Polski wobec państw koalicji, Komitet przyjął jakby
podwójną rolę – oprócz wcielenia się w delegację stał się ciałem zwierzchnim, orzekającym o zasadniczych sprawach, będących przedmiotem jej działalności – wkraczając tym samym w zakres
uprawnień przysługujących Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Zob. D. Cisowska-Hydzik, Komitet Narodowy Polski, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. A. Ajnenkiela, Warszawa 1999, s. 49, 59, 63.
10 Szerzej: K. Lundgreen-Nielsen, The Polish problem at the Paris Peace Conference. A study
of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918–1919, Odense 1979.
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11 Przykładowo zob.: Akty i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu 1918–1919, cz. I Program terytorialny delegacji, Paryż 1920; Archiwum Polityczne
Ignacego Paderewskiego, T. I 1890–1918, T. II 1919–1921, oprac. W. Stankiewicz, A. Piber, Ossolineum 1973, 1974; Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, Nowy Jork 1957; K. Dłuski, Wspomnienia z Paryża od 4 I–10 VII 1919, „Naród” 1920, s. 48–66 (przytacza w całości niektóre dokumenty); S. Dzierzbicki, Pamiętnik z lat wojny 1915–1918, oprac. D. Płygawko, Warszawa 1983 (aneksy s. 373–541) R. Dmowski, Polityka
polska i odbudowa państwa, T. 1–2. Połowę T. 2 zajmują aneksy. Duża część tekstu dotyczy działań Komitetu. Wyd. 1, Warszawa 1925, Wyd. 2, Warszawa 1926. Wyd. 3. R. Dmowski, Pisma,
T. 5–6, Częstochowa 1937 (T. 2, s. 237–396). Wyd. powojenne, PAX, T. 1–2 Warszawa 1988 i 1989,
S. Filasiewicz, La Question Polonaise pendant la Guerre Mondiale, Paris 1920; K. W. Kumaniecki, Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania Państwa Polskiego, Kraków 1920; K. W. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa 1924, T. Kuźmiński, Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od 2 października 1918 do 22 stycznia 1918 r. (wybór), „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały
i studia z okresu 1914–1939”, 1959, T. II, s. 111–180; M. Seyda, Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, T. 1, Od wybuchu wojny do zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych, PoznańWarszawa 1927 (spis dok. s. 647–651), T. 2, Od zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych do
końca wojny, Poznań-Warszawa 1931 (spis dok. s. 653–654); Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Dokumenty i materiały, T. I–III, pod red. R. Bierzanka, J. Kukułki,
Warszawa 1965, 1967, 1968; B. Winiarski, Międzynarodowość Sprawy Polskiej. I. Dokumenty urzędowe, dotyczące stanowiska mocarstw wobec sprawy polskiej podczas wojny (sierp.
1914–sierp.1917.) II. Wnioski, Piotrogród 1917 (s. 71); Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, pod red. H. Janowskiej i T. Jędruszczaka, Warszawa 1981, śladowo dokumenty dotyczące KNP odnajdujemy w: Dokumenty dotyczące historii stosunków polsko–włoskich
(1918–1940) T. 1, Rzym 1998; Dokumenty i Materiały do historii stosunków polsko-radzieckich,
T. II 1918–1920, Warszawa 1961.
12 Przykładowo zob.: T. Bielecki, W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, Londyn 1968;
K. Dłuski, Wspomnienia…, dz.cyt.; S. Grabski, Pamiętniki, T. 1–2, Warszawa 1989, J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964; S. Hempel, O przyjazd do kraju armii generała Hallera, „Niepodległość” 1955, T. V, s. 202–224; H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat
wspomnień (1855–1925), wstęp A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, Warszawa 1973, S. Kozicki, KNP
i jego w czasie wielkiej wojny prace dla ojczyzny, Warszawa [1920]; Tenże, Sprawa granic Polski na
Konferencji Pokojowej w Paryżu; K. Morawski, Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, wstęp i przypisy J. M. Nowakowski, Warszawa 1996; S. Kutrzeba, Kongres, traktat i Polska, Warszawa [1919];
S. Patek, Wspomnienia ważkich okresów pracy, Warszawa 1938; I. J. Paderewski, Pamiętniki
1919–1932. Spisała Mary Lawton, Kraków 1992; E. Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919. Do
druku przygotował A. Garlicki, R. Świętek, Wrocław 1989; K. Smogorzewski, L’Union sacrëe polonaise. Le gouvernement de Varsovie et „le gouvernement” polonaise de Paris (1918–1919), Paris
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Poszczególne tomy edycji dokumentów ukazujące się od 1999 r. w serii
O Niepodległą i granice przedstawiają zmagania o suwerenną i zjednoczoną Polskę z wielu perspektyw: politycznej, wojskowej, zagranicznej i wielu
innych.
W szóstym tomie, ukazującym się po kilku latach prac, usystematyzowano i przygotowano do publikacji protokoły Komitetu Narodowego Polskiego z lat 1917–1919.
Komitet Narodowy Polski przez lata skupiał uwagę badaczy. Teksty
źródłowe odnajdujemy w dziełach polityków związanych z Komitetem
oraz w publikacjach dokumentów11. W dorobku memuarystyki istnieją pamiętniki członków i współpracowników KNP oraz osób mających z nimi
styczność12. Tylko niektóre postaci z tego kręgu doczekały się własnej bio-
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grafii13. Najliczniejsze w zakresie poruszanej problematyki są opracowania14.
1929; M. Sokolnicki, W służbie Komendanta, „Kultura”, Paryż 1953 nr 12, s. 75–106; S. Stroński,
Pierwszych lat dziesięć (1918–1928) Lwów 1928; L. Wasilewski, Józef Piłsudski jakim go znałem,
Warszawa 1935; A. Wierzbicki, Wspomnienia i dokumenty, 1877–1920, Warszawa 1957; S. Wojciechowski, Prezydent RP. Wspomnienia – Orędzia – Artykuły. Wstęp i wybór M. Groń-Drozdowska, M. M. Drozdowski, Warszawa 1995.
13 S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989; M.M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1986, Wrocław. J. Faryś,
Stanisław Stroński. Biografia polityczna do 1939 roku, Szczecin 1990; P. Hauser, Leon Wasilewski
( 18 II 1918 – 16 I 1919) [w:] Ministrowie Spraw Zagranicznych, pod red. J. Pajewskiego, Szczecin 1972, s. 17–37; A. Micewski, Roman Dmowski, Warszawa 1971; K. Kawalec, Roman Dmowski, Warszawa 1996, J. M. Majchrowski, Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej. O generale Wieniawie Długoszowskim, Warszawa 1973; M. Nowak-Kiełbikowa, Konstanty Skirmunt. Polityk i dyplomata, Warszawa 1971; H. Przybylski, Paderewski. Między muzyką a polityką, Katowice 1992;
R. Wapiński, Ignacy J. Paderewski, Ossolineum 1991; Tenże, Roman Dmowski, Lublin 1988;
W. Wojdyło, Stanisław Grabski 1871–1949. Biografia polityczna, Toruń 2004; A. Zamojski, Paderewski, Warszawa 1992.
14 Przykładowo zob.: H. Bagiński, Wojsko polskie na wschodzie 1914–1920, Warszawa 1921;
W. Balcerak, Powstanie państw narodowych w Europie środkowo-wschodniej, Warszawa 1974;
E. Barszcz, Rząd Tymczasowy w Rosji a sprawa polska w okresie pierwszej wojny światowej i rewolucji lutowej, Warszawa 1977; M. Baumgart, Wielka Brytania a Odrodzona Polska
(1918–1933), Szczecin 1985; H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Ossolineum 1965; R. Bierzanek, Państwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917–1919, Warszawa 1974; A. Brożek, Polonia
amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977; H. Bułhak, P. Stawecki, Armia Polska we Francji
(1917–1919). Szkic do dziejów [w:] Polonia i odbudowa państwa polskiego w 1918 roku. Pod
red. W. Śladkowskiego, Lublin 1991; J. Chlebowczyk, Między dyktatem, realiami a prawem do
samostanowienia. Prawo do samookreślenia i problem granic we Wschodniej Europie Środkowej
w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu, Warszawa 1988; A. Cieniała, Polityka brytyjska wobec Odrodzenia Polski 1914–1918, ,,Zeszyty Historyczne’’, z. 16, 1969, s. 67–94; N. Davies, The Poles in Great Britain 1914–1919, ,,The Slavonic and East European Review’’, 1972,
nr 118, s. 63–89; A. Deruga, Działalność Wydziału Prasowego Komitetu Narodowego Polskiego
w Paryżu (od listopada 1918 do lipca 1919 r.), „Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych”
T. II, 1963; Tenże, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy
(1918–1919), Warszawa 1966; H. Florkowska-Franèić, Między Lozanną, Fryburgiem i Vevey.
Z dziejów polskich organizacji w Szwajcarii w latach 1914–1917, Warszawa 1997; L. Grosfeld,
Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1962; B. Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006, L. J. Hawryluk, Brzeski traktat pokojowy w 1918 roku pomiędzy Ukrainą a państwami centralnymi i problem Podlasia, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 1992–1993, z. 1–2; Historia dyplomacji polskiej, T.
III 1795–1918, pod red. L. Bazylowa, Warszawa 1982; J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973; H. Jabłoński, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej
w czasie wojny 1914–1918, Warszawa 1958; A. Juzwenko, Polska a ,,biała’’ Rosja (od listopada
1928 do kwietnia 1920 r.), Wrocław 1973; J. Kolendo, Powstanie i działalność Misji Komitetu
Narodowego w Rzymie (30 X 1917–1 VII 1919), ,,Acta Universitatis Lodiensis’’, Łódź 1981, s.
15–29; T. Komarnicki, Rebirth of the Polish Republic. A study in the Diplomatic Historyk of Europe 1914–1920, Melbourne-London-Toronto 1957; C. Kozłowski, Działalność polityczna Koła
Międzyparlamentarnego w latach 1915–1918, Warszawa 1967; J. Kukułka, Francja a Polska po
traktacie wersalskim (1919–1921), Warszawa 1970; M. Leczyk, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966, J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier 1914–1918, Warszawa 1986; W. Lipiński Walka zbrojna o niepodległość
1905–1918, Warszawa 1935; K. Lundgreen-Nielsen, The Polish Problem at the Paris Peace Conference. A study of the policies of the Great Powers and the Poles, 1918–1919, Odense 1979; J.
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Molenda, Piłsudczycy Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908–1918, Warszawa 1918; M. Nowak-Kiełbikowa, Polska-Wielka Brytania w latach 1918–1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, Warszawa 1975; J. Pajewski, „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Poznań 1959; J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa
1914–1918, Warszawa 1991, Tenże, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985,
Tenże, Wokół sprawy polskiej Paryż –Lozanna – Londyn 1914–1918, Poznań 1970; B. Pasierb,
Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1948. Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław 1996; T. Piszczkowski, Anglia a Polska 1914–1939. W świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975; M. Puławski, Z dziejów genezy ,,Europy Wersalskiej’’. Współpraca Słowian Zachodnich i Południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Ossolineum
1974; D. Płygawko, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie
pierwszej wojny światowej, Poznań 1986; T. Radzik, Polonia amerykańska wobec Polski
1918–1939, Lublin 1986; Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, pod red. A. Ajnenkiela, Warszawa 1999; Problem polsko-niemiecki w Traktacie Wersalskim, pod red. J. Pajewskiego,
Poznań 1963; S. Rudnicki, Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Wrocław 1981; J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, Warszawa 1998; S.
Sierpowski, Powstanie armii polskiej we Włoszech w czasie pierwszej wojny światowej, „Roczniki Historyczne”, R. XLII, 1976; S. Sierpowski, Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa
1975; I. Spustek, Sprawa zachodnich granic Polski w okresie przygotowań do konferencji pokojowej w świetle materiałów ,,Inquiry’’, ,,Przegląd Historyczny, 1971, z. 4, s. 651–666; W. Sukiennicki, East Central Europe during World War I. From foreign domination to national independence, New York 1984; W. Śladkowski, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976; Tenże, Emigracja polska we Francji 1871–1925, Lublin 1980;
M. Tanty, Rewolucja rosyjska a sprawa polska 1917–1918, Warszawa 1987; P. Wandycz, France
and Her Ekstern Allies 1919–1925, Minneapolis 1962; Tenże, The United States and Poland,
Cambridge 1980; Wojsko Polskie 1914–1922, pod red. B. Polaka, Koszalin 1986; J.R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a Odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916–1919, Wrocław 1980; Z. Wroniak, Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918–1919, Poznań 1963; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990; M. Wrzosek, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969; J. Zamoyski, Powrót na mapę. Polski Komitet Narodowy w Paryżu 1914–1919, Londyn 1984, wyd. krajowe [Katowice] 1988 (drugi obieg), Warszawa 1991.
15 R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Pisma, t. 2, s. 153. Por. Tenże, Polityka….
16 Ten „pierwszy” Komitet Narodowy Polski przestał formalnie istnieć z początkiem sierpnia
1917 roku, kiedy zwołany przez jego działaczy zjazd polityczny w Moskwie powołał do życia Radę Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego. Zob. Historia dyplomacji polskiej, t. III, s. 887;
C. Kozłowski, Działalność…, s. 87 n. Zob. prot. 22, zał. 2, przypis 9, s. 52; prot. 2, przypis 1, s. 2;
prot. 4, przypis 1, s. 16; prot.7, zał. 3, przypis 1, s. 25.
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KNP tworzony był przede wszystkim przez środowiska skupione wokół
Stronnictw: Demokratyczno-Narodowego (potocznie zwanego endeckim)
oraz Polityki Realnej (którego zwolenników określano realistami). Wiązały one nadzieję na odbudowę choćby częściowej suwerenności Polski we
współpracy z Rosją carską15. W tym kierunku prowadziła działalność
pierwsza organizacja posługująca się nazwą Komitet Narodowy Polski,
utworzona 25 listopada 1914 r. w Warszawie pod przewodnictwem realisty
Zygmunta Wielopolskiego. Po zajęciu miasta przez Niemców przeniosła
się do Piotrogrodu. Do Rosji wyjechało wielu polityków obozu, również
Roman Dmowski, przywódca endeków, pełniący funkcję prezesa Komitetu Wykonawczego KNP. Działacze pozostali w kraju utworzyli w październiku 1915 r. Międzypartyjne Koło Polityczne16.
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Pasywiści (określenie zwolenników „orientacji rosyjskiej”) bardzo szybko dostrzegli, że trudno będzie na terenie Rosji posunąć sprawę polską poza ramy wyznaczone odezwą wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza17.
Niektórzy z nich postanowili szukać poparcia na Zachodzie, zwłaszcza, że
od początku wojny opowiadali się jednoznacznie po stronie państw Ententy. Przeniesienie ciężaru akcji politycznej na kraje Koalicji nie było rzeczą
łatwą z uwagi na silne uprzedzenia wobec Rosji, żywione przez tamtejsze
środowiska polonijne18. Nurt prokoalicyjny zaczął gromadzić działaczy politycznych w Szwajcarii. Jeszcze we wrześniu 1915 r. przybyli Marian Seyda, hr. Aleksander Skarbek, Jan Rozwadowski i inni. Od września 1914 r.
aktywny był Erazm Piltz (lider realistów), inicjując we wrześniu następnego roku powołanie Centralnej Agencji Polskiej, z czasem przejętej przez
endeków na czele z M. Seydą19. W tym kręgu w listopadzie 1915 r. powstało tajne Koło Polityczne20. W jego składzie znaleźli się E. Piltz, M. Seyda,
hr. Jan Żółtowski, hr. A. Skarbek, J. Rozwadowski, Jan Modzelewski, Kazimierz Marian Morawski. Wysłany do Stanów Zjednoczonych Rozwadowski w maju 1916 r. uzyskał poparcie polonii amerykańskiej m. in. w postaci subwencji Wydziału Narodowego Polskiego Centralnego Komitetu
Ratunkowego21.
Tej tzw. grupie lozańskiej przyświecała myśl ujednolicenia akcji obozu
pasywistów na Zachodzie. Program działań jeszcze przed powołaniem Komitetu Narodowego Polskiego ustalany był w trakcie zjazdów. Pierwszy
z nich (przed zawiązaniem tajnego Koła Politycznego) odbył się w dniach
10–15 sierpnia 1915 r., częściowo w Interlaken i Gunten, z udziałem M. Seydy, J. Rozwadowskiego, hr. A. Skarbka, Jana Zaglenicznego, Stefana Na17

Zob. prot. 68, zał. 2, przypis 2, s. 190.
Por. H. Korwin – Milewski, Siedemdziesiąt..., passim. Por. prot. 68, przypis 14, s. 181; prot.
84, przypis 1, 3, s. 218; prot. 92/I, przypis 13, s. 152.
19 Zob. prot. 13, przypis 8, s. 36. Centralna Agencja Polska, zgodnie z programem, uprawiać
miała jedynie działalność informacyjną. Rzeczywistym powodem powołania z inicjatywy E. Piltza agencji, miało być jednak prowadzenie propagandy politycznej. Swoją działalność Agencja finansowała ze składek z zaboru pruskiego oraz ze środków płynących ze Stanów Zjednoczonych.
Na czele Zarządu i Komitetu Nadzorczego stanął Zygmunt Laskowski, przedstawiciel Komitetu
Wolnej Polski i muzeum Raperswillskiego. Wiceprezesem Agencji i jej dyrektorem został Piltz.
Sekretarzem generalnym Jan Modzelewski, skarbnikiem Jan Rosem a członkiem zarządu i redaktorem wydawnictw Marian Seyda. Obok Laskowskiego w skład komitetu nadzorczego wchodzili m. in. M. Seyda, Jan Perłowski, Kazimierz Marian Morawski. Obok przedstawicieli obozu
endecko-realistycznego w początkowej fazie działalności Agencji w skład wchodzili także przedstawiciele tzw. Obozu niepodległościowego – Jan Kucharzewski, Ludwik Janowski, Tadeusz
Estreicher. Ustąpili oni z Agencji w końcu 1915 r. na znak protestu wobec wykorzystywania
Agencji do realizowania działalności politycznej pasywistów. Po tym wydarzeniu Agencja przeszła w ręce endeków. Prezesem został Seyda, Piltzowi pozostało jedynie zasiadanie w zarządzie
Agencji. CAP zeszła z torów względnej neutralności politycznej angażując się jednoznacznie
w działalność prokoalicyjną.
20 C. Kozłowski, Działalność…, dz.cyt., s. 86 i n; M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 40 i n, 50.
21 Zob. prot. 6, zał., przyp. 3, s. 20.
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tansona, Władysława Seydy (wiceprezesa Koła Polskiego w parlamencie
niemieckim). W dniach 28–29 grudnia w Solurze i 31 grudnia w Caux miały miejsce narady już z udziałem Dmowskiego22.
W kolejnym zjeździe w dniach 5–12 lutego 1916 r., również w Szwajcarii, uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaborów: hr. A. Skarbek, Witold ks. Czartoryski (Galicja), R. Dmowski, E. Piltz, hr. Maurycy Zamoyski (Kongresówka), M. Seyda (Poznańskie), a także Konstanty Plater z Rosji i Maciej Loret z Rzymu. Już wówczas daje się zauważyć dążenie do zajęcia pozycji nie tylko koordynatora akcji politycznej, lecz ideowego kierownictwa dla organizacji w kraju i za granicą23. Ustalone: program polityczny w stosunku do państw Koalicji, sposoby porozumiewania się z krajem i wytyczne w sprawie propagandy stały się osią działalności polityków
skupionych wokół R. Dmowskiego na najbliższy rok24.
Spotkanie, które zbliżyło środowisko polityków prokoalicyjnych do
utworzenia skonsolidowanej polskiej reprezentacji w państwach sprzymierzonych odbyło się w Lozannie w dniach 26 stycznia – 2 lutego 1917 r. Obecni byli R. Dmowski, E. Piltz, M. Zamoyski,. K. Plater, M. Seyda, J. Rozwadowski, hr. A. Skarbek, J. Modzelewski, K.M. Morawski, hr. J. Żółtowski, S. Natanson, Jan Perłowski. Wytyczono nowy program ujęty w formie
instrukcji do kraju25. Uznano, że trzeba nadal zabiegać o dobre stosunki
z Rosją i utrzymywać z nią ścisłą współpracę, ale też, że nadszedł moment,
w którym pozostałe państwa koalicyjne „będą starały się wykorzystać sprawę polską dla przyszłego pokoju i takiej organizacji Europy by zabezpieczyć się przed potęgą Niemiec”26. Zapowiedziano powołanie do życia „oficjalnej organizacji polskiej polityki zewnętrznej” na terenie państw sprzymierzonych i Szwajcarii. Praktyczna realizacja tego postanowienia odwlekała się. Podjęto natomiast szeroką akcję polityczno-propagandową wobec
rządów koalicyjnych, polegającą na wręczaniu memoriałów i not przedsta22

J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 131 i n.
Instrukcje dla kraju, m. in. Międzypartyjnego Koła Politycznego (później również Komitetu Międzypartyjnego w Wielkopolsce i Związku Międzypartyjnego w Galicji), do połowy 1916 roku przekazywał W. Czartoryski, następnie łącznikami byli Zofia Sokolnicka z Poznania i Władysław Grabski z Kurcewa. Zob. C. Kozłowski, Działalność…, dz.cyt., s. 87–90.
24 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 50–66; J. Petrycki, Roman Dmowski, Warszawa 1920, s. 51.
Istotnym wydarzeniem zmieniającym perspektywę działania był proklamowany przez cesarzy
niemieckiego i austriackiego Akt 5 listopada 1916 r. Choć działacze grupy lozańskiej ogłosili 11
listopada swój protest wobec niego, to obiektywnie wzmacniał on w pewnym sensie dotychczasową pozycję tego obozu na Zachodzie. Zob. J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 134 i n.
25 Rozesłano ją do zrzeszeń międzypartyjnych w Królestwie, Galicji i Poznańskiem, do KNP
w Piotrogrodzie i Wydziału Narodowego Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego
w Chicago. Zob. M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 66–69; C. Kozłowski, Działalność…, dz.cyt.,
s. 151 i n.
26 Doceniono znaczenie orędzia prezydenta Wilsona z 22 stycznia 1917 r., odpowiadającego
aspiracjom Polaków, wysyłając do niego adres dziękczynny podpisany przez R. Dmowskiego,
J. Rozwadowskiego i M. Seydę.
23
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wicielom demokratycznym tych państw w Bernie. Zaktywizowanie działań
na platformie międzynarodowej umożliwiła odezwa Rządu Tymczasowego
w Rosji z 29 marca 1917 r. w sprawie polskiej, uwalniając możliwość
mówienia wobec państw zachodnich o projekcie odbudowania zjednoczonej i niepodległej Polski27.
Zabiegi wokół utworzenia organizacji, która miała sterować polską polityką wobec państw koalicyjnych, przyspieszyło wydanie 4 czerwca 1917 r.
przez rząd francuski dekretu o utworzeniu armii polskiej. Decyzja ta zawieszała sprawę wojska polskiego niejako w próżni, brakowało bowiem
oficjalnej instytucji, która sprawowałaby nad nią polityczne kierownictwo28. Kwestie te były przedmiotem narad w Paryżu między 19–25 czerwca 1917 r. z udziałem R. Dmowskiego, E. Piltza, M. Zamoyskiego, K. Platera, M. Seydy, J. Rozwadowskiego, J. Modzelewskiego, Stanisława Kozickiego, Konstantego Skirmunta i Karola Halperta. Zastanawiano się nad
konkretnymi formami organizacyjnymi. Program działania miała przygotować komisja złożona z Dmowskiego, Zamoyskiego, Piltza i Seydy. Już
wówczas zaczęły pojawiać się istotne różnice między Piltzem i Dmowskim,
który parł w kierunku stworzenia organizacji scentralizowanej. Sondowano też opinię państw koalicyjnych29.
Ostateczny krok w stronę powołania Komitetu Narodowego Polskiego
uczyniono w Lozannie podczas konferencji konstytucyjnej30. 9–10 sierpnia
1917 r. z udziałem R. Dmowskiego, Jana Horodyskiego, E. Piltza, J. Rozwadowskiego, M. Seydy, K. Skirmunta, hr. Władysława Sobańskiego,
M. Zamoyskiego oraz zjazdu 11 i 12 sierpnia w składzie poszerzonym
o K. M. Morawskiego, S. Natansona, hr. J. Żółtowskiego oraz reprezentantów zrzeszeń międzypartyjnych z kraju (Andrzeja Garbińskiego z Warszawy, Władysława Grabskiego z Kurcewa w Poznańskiem), które dały
swój mandat dla działalności KNP31. Określono wówczas założenia programowe i zasady działania Komitetu na gruncie wytyczonym dotychczasową polityką obozu prokoalicyjnego, ale w odniesieniu do aktualnej sytuacji politycznej i stosunków w kraju. Sprecyzowano zadania: 1) reprezentacja polityczna Polski i jej interesów wobec państw sprzymierzonych,
2) opieka nad armią polską i jej polityczne kierownictwo, 3) opieka cywilna nad Polakami. Pierwsze z nich wiązano „z dążeniem do zdobycia miej27

Zob. prot. 7, zał. 2, przyp. 1, s. 44. M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 74–80, 91; C. Kozłowski, Działalność…, dz.cyt., s. 153–158. Po rewolucji lutowej w Rosji rola tamtejszego KNP wyraźnie malała oscylując w kierunku państw zachodnich.
28 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 80–88; J. Pasierb, Polskie…, dz.cyt., s. 82.
29 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 98 i n; M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 167 i n.
30 W literaturze mianem tym określane jest posiedzenie KNP w Lozannie 15 sierpnia 1917
r., na którym tę datę uznano za początek działalności Komitetu. Zob. prot. 1, s. 1; prot. 4, s. 14.
31 Zob. prot. 2, s. 2.
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Zestawienie nr 1. Skład osobowy członków i współpracowników Komitetu Narodowego Polskiego
Imię i nazwisko

Ugrupowanie polityczne

Roman Dmowski

Maurycy
hr. Zamoyski

Przewodniczący Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego
Jeden z liderów Stronnictwa
Polityki Realnej
Członek Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego
Stronnictwo DemokratycznoNarodowe
Reprezentował w KNP polskie
środowiska obszarnicze na
Białorusi; zbliżał się w swych
poglądach do Stronnictwa
Polityki Realnej
Działacz Stronnictwa Polityki
Realnej, jednak często zbliżał
się do Narodowej Demokracji
Stronnictwo DemokratycznoNarodowe

Ignacy Paderewski

Niezależny

Erazm Piltz
Jan Jordan
Rozwadowski
Marian Seyda
Konstanty Skirmunt

Władysław
hr. Sobański

Status w KNP, moment
i okoliczności powołania
(ew. wystąpienia)
Prezes KNP od 15 sierpnia 1917 r.
Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
i przedstawiciel KNP we Francji

Z badań nad dziejami Komitetu Narodowego Polskiego

sca i głosu w naradach aliantów na równi z innymi państwami wojującymi,
wpływanie na politykę aliantów podczas wojny i przygotowanie udziału Polaków w przyszłym kongresie pokoju”32. W dyskusji nad charakterem Komitetu odrzucono koncepcję Dmowskiego by KNP występował jako „sui
generis rząd polski, który tylko o tyle rządem nie będzie, że nie będzie krajem rządził”33. Sceptycznie oceniono stosunek do władz stworzonych
w kraju (Tymczasowa Rada Stanu).
Zastanawiano się nad wyborem Londynu lub Paryża na siedzibę Komitetu. 22 sierpnia 1917 r. Komitet Narodowy Polski rozpoczął działalność
w stolicy Francji34. Skład osobowy, afiliację polityczną, status oraz moment
i okoliczności powołania członków i współpracowników Komitetu35 przynosi zestawienie nr 1.

Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
i przedstawiciel KNP w Rzymie

Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
i przedstawiciel KNP w Wielkiej
Brytanii
Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.,
pełniący obowiązki prezesa pod
nieobecność Dmowskiego
Członek KNP od 15 sierpnia 1917 r.
i przedstawiciel KNP w USA;

32

Zob. prot. 2, zał. 1, s. 4.
Zob. prot. 2, zał. 2, s. 8.
34 Zob. prot. 1, s. 1; prot. 2, zał. 2, s. 12; prot. 3, s. 13; prot. 5, s. 16. Początkowo przy rue Saint Honore 211, od września wynajęto dodatkowy pokój w Hotelu Saint James. W październiku
przeniesiono się do domu przy Avenue Kleber 11 bis (oficjalny adres Komitetu Narodowego
Polskiego). Zob. prot. 12, przypis 1, s. 35; prot. 13, zał. 3, s. 37; prot. 27, zał. 1, s. 57 oraz M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 170; J. Sibora, Narodziny…, dz.cyt., s. 197.
35 Mianem tym określono osoby współdziałające z KNP i uczestniczące z różną częstotliwością w jego posiedzeniach.
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rezygnacja po objęciu funkcji premiera,
przyjęta 28 stycznia 1919 r.36
Jan Modzelewski
Nie wszedł w skład Komitetu,
lecz od początku z nim związany;
delegat KNP w Szwajcarii
Dr Franciszek
Wydział Narodowy Polskiego
Członek KNP dokooptowany
Fronczak
Centralnego Komitetu
15 grudnia 1917 r. jako przedstawiciel
Ratunkowego w Chicago
WN PCKR w Chicago
Stanisław Kozicki
Stronnictwo DemokratycznoCzłonek KNP dokooptowany
Narodowe
4 czerwca 1918 r., choć od początku
działał w KNP
Józef Wielowieyski
Stronnictwo DemokratycznoCzłonek KNP dokooptowany
Narodowe, Rada Polska
4 czerwca 1918 r. jako
Zjednoczenia Międzypartyjnego jako przedstawiciel RPZM
gen. Józef Haller
Związany z Narodową
Członek KNP dokooptowany
Demokracją
17 lipca 1918 r.; rezygnacja po nominacji na głównodowodzącego armią
polską 4 października 1918 r., choć
nadal uczestniczył w posiedzeniach
Stanisław Grabski
Stronnictwo DemokratycznoCzłonek KNP dokooptowany
Narodowe
1 września 1918 r.
Jan hr. Żółtowski
Członek KNP dokooptowany
14 października 1918 r.,
Mikołaj hr. Rey
Polskie Stronnictwo Ludowe
Członek KNP dokooptowany
„Piast”
8 stycznia 1919 r. jako przedstawiciel
PSL „Piast” z Galicji.
Włodzimierz
Polskie Stronnictwo Ludowe
Członek KNP dokooptowany
Tetmajer
„Piast”
8 stycznia 1919 r. jako przedstawiciel
PSL „Piast” z Galicji.
Jan Smulski
Wydział Narodowy Polskiego
Członek KNP dokooptowany
Centralnego Komitetu
14 stycznia 1919 r., z ramienia WN
Ratunkowego
PCK; po wyjeździe Paderewskiego do
kraju przedstawiciel w Stanach
Zjednoczonych.
Kazimierz Dłuski
Bliski współpracownik
Członek KNP dokooptowany
Piłsudskiego, działacz niepod28 stycznia 1919 r. z listy Piłsudskiego;
ległościowy
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Michał Sokolnicki
Polska Partia Socjalistyczna
Członek KNP dokooptowany
28 stycznia 1919 r. z listy Piłsudskiego;
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Antoni Sujkowski
Związany z Polską Partią
Członek KNP dokooptowany
Socjalistyczną, członek Polskiej 28 stycznia 1919 r. z listy Piłsudskiego;
Organizacji Wojskowej
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Joachim Bartoszewicz Związany ze Stronnictwem
Członek KNP dokooptowany
Demokratyczno-Narodowym;
9 lutego 1919 r.; reprezentował
prezes Polskiego Komitetu
kresy wschodnie
Wykonawczego na Rusi
Leon hr. Łubieński
Rada Polska Zjednoczenia
Członek KNP dokooptowany
Międzypartyjnego
9 lutego 1919 r.; reprezentował kresy
wschodnie
Andrzej Wierzbicki
Związek Niezawisłości
Członek KNP dokooptowany
Gospodarczej
9 lutego 1919 r.; przewodniczący
Delegacji Ekonomicznej działającej
w Paryżu jako nieformalny organ KNP
36
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Zob. prot. 184.
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Zjednoczenie Stronnictw
Demokratycznych

Stanisław Thugutt

Polskie Stronnictwo Ludowe
„Wyzwolenie”, członek Polskiej
Organizacji Wojskowej
Medart Downarowicz Polska Partia Socjalistyczna,
Stronnictwo Niezawisłości
Narodowej
Leon Wasilewski
Polska Partia Socjalistyczna –
Frakcja Rewolucyjna, członek
Polskiej Organizacji Wojskowej
Jan Horodyski

Tadeusz Romer
Kazimierz
M. Morawski
Andrzej Garbiński

Stefan Natanson

Władysław Grabski
z Kurcewa

Związek Niezawisłości
Gospodarczej, Międzypartyjne
Koło Polityczne
Stronnictwo DemokratycznoNarodowe
Stronnictwo DemokratycznoNarodowe

Adam Zamoyski
Kazimierz
W. Sypniewski

Wydział Narodowy Polskiego
Centralnego Komitetu
Ratunkowego

Członek KNP dokooptowany
23 lutego 1919 r. z listy Piłsudskiego;
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Członek KNP dokooptowany
23 lutego 1919 r. z listy Piłsudskiego;
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Członek KNP dokooptowany
2 marca 1919 r. z listy Piłsudskiego;
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Członek KNP dokooptowany
16 marca 1919 r. z listy Piłsudskiego;
złożył rezygnację 1 lipca 1919 r.
Współpracownik KNP, blisko związany
z Paderewskim, działał w wywiadzie
brytyjskim i amerykańskim. Nie został
członkiem KNP, ale był „stale zapraszany na posiedzenia Komitetu”37
Współpracownik KNP; sekretarz
Dmowskiego, biur oraz posiedzeń
KNP
Współpracownik KNP od początku,
członek Zarządu Centralnej Agencji
Polskiej w Lozannie
Współpracownik KNP; przedstawiciel
Międzypartyjnego Koła Politycznego
(Królestwo Polskie)
Współpracownik KNP od początku;
członek Zarządu Centralnej Agencji
Polskiej w Lozannie
Współpracownik KNP; przedstawiciel
Komitetu Międzypartyjnego
(Wielkopolska)
Współpracownik KNP; odpowiadał
w KNP za sprawy wojskowe
Współpracownik KNP; przybył
z ramienia WN PCKR, traktowany
„jak gdyby członek”38

Z badań nad dziejami Komitetu Narodowego Polskiego

Stanisław Patek

Na podstawie: S. Kozicki, Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, Warszawa
1921, s. 133. AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, Protokoły posiedzeń KNP, t. 1–15.

Ustalone na naradach w Lozannie skład i kompetencje personalne
z jednej strony zapewniały KNP zwartość organizacyjną, z drugiej narażały go na zarzut jednostronności. W nielicznym, początkowo ośmioosobowym, gronie większość miejsc zmonopolizowała endecja. Trzon stanowiło
pięciu członków (Roman Dmowski – prezes, M. Zamoyski – wiceprezes,
skarbnik, M. Seyda – odpowiedzialny za sprawy prasowe, J. Rozwadowski
– sekretarz, E. Piltz – delegat przy rządzie francuskim, jedyny w kręgu realista) na stałe przebywających w Paryżu i czuwających nad całokształtem
37
38

Zob. prot. 4, s. 14.
Zob. prot. 77, s. 124.
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prac Komitetu. Na zwoływanych przez nich posiedzeniach (najczęściej pod
przewodnictwem prezesa i z udziałem nie zawsze tych samych osób) dyskutowano ważniejsze kwestie polityczne i podejmowano zasadnicze decyzje. Posiedzenia plenarne gromadzące wszystkich, w tym przedstawicieli
KNP przy rządach państw sprzymierzonych i Szwajcarii, oraz konferencje,
w których uczestniczyli również delegaci z kraju, odbywały się sporadycznie39. Zazwyczaj ze względu na sytuację międzynarodową i w kraju oraz
stan prac Komitetu, wymagające omówienia i wypracowania ogólnych wytycznych politycznego działania.
Dla zwiększenia reprezentatywności przewidywano możliwość kooptacji przedstawicieli innych kierunków, nawet „umiarkowanej lewicy”,
zgodnie jednak z przyjętą formułą wymagającą pełnej akceptacji programu politycznego Komitetu Narodowego Polskiego40. Mimo stałego poszerzania składu oblicze ideologiczne Komitetu nie uległo większym
zmianom aż do stycznia 1919 r., kiedy w wyniku porozumienia Piłsudski
– Paderewski przyjęto siedmiu nowych członków tworzących tzw. lewicę
KNP41. W łonie Komitetu dochodziło na tym tle do nieporozumień.
Dmowski dążący do zapewnienia swojemu stronnictwu jak największych
wpływów spotkał się z opozycją nie tylko lidera realistów E. Piltza. Z linią wytyczoną przez dominującego prezesa KNP nie zgadzał się często
również K. Skirmunt, a zwłaszcza I. J. Paderewski42. Jego uczestnictwo
w Komitecie Narodowym Polskim miało szczególną wagę. Zabiegano
o poparcie tak znanych postaci nie tylko by poprawić wizerunek KNP,
przede wszystkim by wykorzystać ich wpływy polityczne i uzyskać dla
działalności Komitetu oparcie na szerszym mandacie, nie tylko zrzeszeń
międzypartyjnych w kraju ale również środowisk emigracyjnych w Rosji
i Stanach Zjednoczonych. W neutralnej Szwajcarii, stwarzającej dogodne warunki dla akcji propagandowo-informacyjnej oraz konsultacji
i kontaktów z politykami z kraju, KNP miało już ugruntowaną pozycję.
Istniejąca w Lozannie Centralna Agencja Polska pozostawała jednym
39 W całym okresie działalności KNP (nie licząc spotkań w Lozannie) miały miejsce 4 posiedzenia plenarne: 24 lutego–3 marca, 23 maja–11 czerwca, 3–5, 7 sierpnia, 10–16 października
1918 r. oraz 3 konferencje: 23 listopada (z udziałem Ludwika Puszet, Stanisława Strońskiego,
Ludwika Włodka, Aleksandra Znamięckiego), 11 i 12 grudnia 1918 r. (z udziałem A. Garbińskiego, A. Grabskiego z Kurcewa, L. Łubieńskiego).
40 Zob. prot. 10, zał., s. 31.
41 Z wymienionych w telegramie Paderewskiego z 14 stycznia 1917 r. dziesięć osób desygnowanych przez Piłsudskiego, w składzie KNP znalazło się siedem (bez socjalistów Hermana Diamanda, Tadeusza Waryńskiego oraz ludowca Jakuba Bojko). Zob prot. 179, zał. 1, s. 422. W lipcu 1919 r. wobec zwlekania przez KNP z realizacją uchwały o rozwiązaniu i nie zwoływania posiedzeń złożyli gremialną rezygnację. Zob. K Dłuski, Wspomnienia…, dz.cyt., s. 31.
42 W tym duchu należy rozpatrywać propozycje z września i listopada 1917 r. utworzenia Polskiej Narodowej Komisji Wykonawczej i Wszechemigracyjnej Rady Narodowej Polski. Zob. prot.
22, zał. 2. przypis 7, s. 52; prot. 31, przypis 3–4, s. 62.
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z ważniejszych ośrodków działalności pasywistów na Zachodzie (po
utworzeniu Komitetu stając się jego nieoficjalną przybudówką). Pełniła
funkcje jak biura prasowe czynne przy delegaturach KNP. Gromadziła
wycinki i opracowywała przeglądy z prasy niemieckiej i francuskiej, przygotowywała broszury propagandowe w różnych językach, jako materiał
informacyjny, obserwowała pracę biur prasowych ukraińskich i litewskich nacjonalistów uruchomionych w Szwajcarii43.
Dla pozyskania Paderewskiego i Wydziału Narodowego Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego w Chicago istotne było uzyskane wcześniej przez KNP upoważnienie Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego w Rosji do reprezentowania jej w Londynie, Paryżu i Rzymie najpierw
przez Dmowskiego, Piltza i Zamoyskiego (decyzja z 9 sierpnia 1917 r.),
później scedowane na cały Komitet (telegram z 19 października 1917 r.).
Komitet ze swej strony uznał RPZM za swojego przedstawiciela na terenie
Rosji. Z jej ramienia do Komitetu wszedł Józef Wielowiejski (stojący wraz
ze Stanisławem Grabskim na czele Wydziału Zagranicznego Rady)44.
Wydział Narodowy Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego dał
swoje pełnomocnictwo Komitetowi uchwałą z 20 września 1917 r., w której
zobowiązywał się do lojalnej współpracy i uznawał jego polityczne
zwierzchnictwo. W osobie I. J. Paderewskiego widział swoją reprezentację
w Komitecie. Przedstawicielem WN PCKR, który na stałe włączył się
w prace KNP został Franciszek Fronczak (przyjęty na członka w grudniu
1917 r., do Paryża przyjechał dopiero w maju 1918 r.). W kwietniu 1918 r.
Wydział Narodowy zastrzegł sobie prawo do trzech reprezentantów. Wysunięto wówczas kandydaturę J. Smulskiego (członkiem został po wyjeździe Paderewskiego do kraju) i ks. Władysława Zapały45. Uzyskane poparcie wzmocniło pozycję Komitetu zwłaszcza, że wiązały się z nim kwestie finansowe (subwencje Wydziału i starania o pożyczkę Stanów Zjednoczonych46), szerszy wpływ na rekrutację do armii polskiej we Francji prowadzonej na terenia USA i opiekę nad oddziałami formowanymi w Rosji47.
Istotnym elementem KNP jako oficjalnej reprezentacji interesów Polski
był aparat służby zagranicznej. Podstawowe dane przynosi zestawienie nr
2. Przedstawicielstwa przy rządach Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Sta43

A. Deruga, Działalność…, dz.cyt., s. 246. Por. prot. 77, s. 125; prot. 86, s. 137; prot. 120,
s. 264; prot 99–100, s. 183 i n.
44 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 123. Por. prot. 5, przypis 1, s. 16; prot. 75, przypis 1, s. 122;
prot. 34, zał., s. 67n.
45 M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 171n; J. Sibora, Narodziny…, dz.cyt., s. 204. Por. prot.
13, zał. 1, s. 36; prot. 36, zał., s. 69; prot. 70, s. 119; prot. 84, s. 139; prot. 117/I, zał. 1, s. 213.
46 Zob. prot. 54, przypis 4–5, s. 89; prot. 61, s. 95; prot. 78, s. 127; prot. 91, przypis 1, s. 148;
prot. 92/II, przypis 13, s. 154; prot. 92/III, przypis 1, s. 157; prot. 117/I, zał. 1, s. 213; prot. 117/XI,
przypis 1, s. 247; prot. 176, zał., przypis 2, s. 418.
47 Zob. niżej sprawa armii polskiej.
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nów Zjednoczonych (określanych mianem misji) powierzono wybitnym
politykom. Prowadzona przez nich akcja polityczno-propagandowa opierała się na „wskazaniach i postanowieniach Komitetu”48. Większą swobodą działania dysponował Paderewski. Na terenie innych krajów europejskich i Ameryki Południowej funkcjonowały placówki o charakterze konsularno-informacyjnym. W zakresie ich czynności zachodziły pewne różnice podyktowane najczęściej odmiennością warunków, w jakich przyszło im
działać. W kontaktach KNP i jego placówek dyplomatycznych ważna była
sprawa łączności, sposobów wymiany korespondencji i podróży itp. Zabiegano o ułatwienia w tym zakresie dotyczące: szyfrów, cenzury, paszportów
dyplomatycznych i wykorzystywano ustosunkowania niektórych osób. Te
osobiste znajomości w sferach politycznych i wywiadowczych (np. Horodyskiego) ułatwiały dotarcie do wielu informacji a nawet dokumentów49.
Zestawienie nr 2. Przedstawiciele Komitetu Narodowego Polskiego
w poszczególnych krajach
Imię i Nazwisko przedstawiciela
Erazm Piltz
Konstanty Skirmunt
Jan Modzelewski
Władysław Sobański
Ignacy Jan Paderewski
Kazimierz Warchałowski
Aleksander Riedel
Jan Kowalczyk
Aleksander hr. Dzieduszycki
Babecki
Jan Kowalewski
Stanisław Koźmiński
Jan Harusewicz
Alf Pomian
Stanisław Zieliński

Siedziba placówki
Paryż
Rzym
Berno
Londyn
Stany Zjednoczone
Brazylia
Belgia
Dania
Madryt
Barcelona
Holandia
Rumunia
Finlandia
Szwecja
Odessa

Charakter placówki
Polityczno-informacyjny
Polityczno-informacyjny
Polityczno-informacyjny
Polityczno-informacyjny
Polityczno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny
Konsularno-informacyjny

Na podstawie: M. Leczyk, Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone
1917–1919, Warszawa 1966, s. 128.

Struktura wewnętrzna Komitetu Narodowego Polskiego ulegała stosunkowo częstym zmianom, przystosowującym do nowych warunków i zadań50. W pierwszych miesiącach była prosta. Komitet składał się z wydzia48 Zob. prot. 117/XIII, zał. 6, s. 249 i n. Koszty przeznaczone na reprezentację zob. przykładowo prot. 87, zał. 1, s. 138.
49 J. Sibora, Narodziny…, dz.cyt., s. 206. zob. prot. 16, s. 41; prot. 24, zał, s. 54; prot. 27, s. 56;
prot. 44, zał., s. 76–79; prot. 81, s. 130; prot. 139, s. 327.
50 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., passim; J. Sibora, Narodziny…, dz.cyt., passim. Zob. prot.
87, zał. 2, s. 137–140; prot. 101, s. 186; prot. 111–112, s. 197–198; prot. 114, s. 200; prot. 115; zał.,
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łu politycznego i wojskowego pod kierunkiem R. Dmowskiego, prasowopropagandowego na czele z Marianem Seydą, naukowo-propagandowego
oraz wydziału spraw cywilnych prowadzone przez J. Rozwadowskiego.
Coraz szersza działalność KNP wymusiła ujęcie zasad działania w określone ramy. 14 lutego 1918 r. przyjęto pierwszy regulamin. Rozbudowaną
formę tworzyły: trzy referaty (polityczny, wojskowy, skarbowo-administracyjny), trzy wydziały (spraw cywilnych-obejmujący działalność o charakterze konsularnym, prasowy, studiów i wydawnictw politycznych), oraz spełniające w stosunku do nich funkcje pomocnicze Biuro Komitetu, które
składało się z czterech oddziałów (też noszących nazwy biur): prezydialnego, opieki cywilnej, prasowego i naukowo-wydawniczego. Zakres kompetencji biura prezydialnego obejmujący sprawy dyplomatyczne, wojskowe,
finansowe i personalne, zapewniał mu decydujące miejsce w strukturze
KNP. Taką tendencję utrzymano przy kolejnych zmianach. Do ustanowionej w maju 1918 r. nowej komórki – Prezydium Komitetu (jako organ
zwierzchni pod bezpośrednim kierownictwem prezesa) oraz biura prezydialnego (również podlegającego Dmowskiemu) należały sprawy zasadnicze: reprezentacja na zewnątrz, stosunki z rządami państw koalicji i organizacjami polskimi w Rosji i Stanach Zjednoczonych, a także kwestie związane z armią polską. Powrócono do struktury wydziałów: prawno-polityczny oraz spraw cywilnych (prowadzony przez E. Piltza), stosunków z krajem
(przez J. Rozwadowskiego); prasowy (przez M. Seydę) oraz skarbowy
(przez M. Zamoyskiego). W czerwcu 1918 r. uległy one kolejnej transformacji. Przestał istnieć wydział stosunków z krajem, utworzono natomiast
nowy: opieki moralnej i materialnej nad żołnierzem polskim, pod kierownictwem F. Fronczaka. Umocniła się nadrzędna rola biura prezydialnego.
Funkcję szefa samego biura pełnił J. Wielowieyski jako sekretarz generalny. Prezesowi przyznano nadzór zwierzchni nad wszystkimi wydziałami.
Ostatecznie ustalenie struktury organizacyjnej KNP nastąpiło we wrześniu i październiku 1918 r. Obrazuje ją schemat nr 1. Wydział I – obejmował
prezydium (kierownicy poszczególnych wydziałów z prezesem na czele) i Sekretariat Generalny (załatwiał sprawy wynikające z prerogatyw prezesa:
sprawy reprezentacji, stosunków dyplomatycznych, korespondencji z przedstawicielami KNP poza granicami Francji, a także kierowanie działalnością
dawnego wydziału spraw cywilnych). Wydział II – prawno-polityczny (opracowywał poszczególne kwestie polityczne, referaty, materiały i prowadził archiwum materiałów politycznych) – na czele z E. Piltzem. Wydział III –
spraw wojskowych (obejmował delegację Komitetu w Misji Wojskowej
Francusko-Polskiej, utrzymywał kontakty z dowództwem armii polskiej
s. 201–205; prot. 117/VIII, s. 241–243; prot. 117/IX, s. 244; prot. 117/XIII, zał. 6, s. 249 i n; prot.
117/XV, zał. 7, s. 253–256; prot. 137, s. 318; prot. 139, s. 325; prot. 144/IV, zał. 5; prot. 184.
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i sprawował opiekę nad żołnierzami) – kierowany przez J. Hallera, a po jego nominacji na naczelnego wodza armii polskiej, przez J. Wielowieyskiego.
Wydział IV – prasowy (odpowiadał za całokształt stosunków z prasą francuską i zagraniczną, agencjami telegraficznymi, nadzór nad działalnością sekcji prasowych KNP w Londynie, Rzymie, Centralnej Agencji Polskiej
w Szwajcarii) – na czele z M. Seydą. Wydział V – studiów i propagandy (zajmował się studiami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i opracowywaniem wydawnictw dotyczących tych zagadnień na potrzeby Komitetu,
prowadził szeroko rozumianą akcję propagandową) – kierowany przez
J. Rozwadowskiego. Wydział VI – skarbowy (obejmował sprawy finansowe
i gospodarcze, kontrolował budżet) – na czele z M. Zamoyskim. Samodzielną komórkę tworzył tzw. Urząd Ekonomiczny KNP (wcześniej od grudnia
1918 r. funkcjonował jako referat ekonomiczny kierowany przez J. Żółtowskiego) – na czele z Andrzejem Wierzbickim, działający dla potrzeb paryskiego oddziału Biura Prac Kongresowych51. Mając tak ukształtowaną strukturę Komitet dysponował personelem liczącym ponad 160 osób52.
Schemat nr 1. Struktura Komitetu Narodowego Polskiego ukształtowana na przełomie września i października 1918

51 Por.
52
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Komitet Narodowy Polski początkowo nie posiadał własnego organu
prasowego. Przed powstaniem Komitetu środowisko polityczne endeków
i realistów propagandę prasową prowadziło głównie za pośrednictwem
Centralnej Agencji Polskiej oraz „Przeglądu Polskiego”, który przestał się
ukazywać w połowie 1917 r.53 W momencie przejęcia przez narodowych
demokratów CAP zaczyna ona subwencjonować pismo „Polonia”, wydawane w Paryżu przez Wacława Gąsiorowskiego, prezesa Polskiego Zachodnioeuropejskiego Związku Sokolego i Komitetu Wolontariuszy.
„Polonia” była tygodnikiem. Wiosną 1918 r. została zastąpiona przez
wychodzącego trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) „Polaka”, przeznaczonego przede wszystkim dla żołnierzy armii polskiej we
Francji. Pierwszym sekretarzem był M. Seyda, później na stałe Kazimierz
Smogorzewski. Redaktorem Naczelnym został Zygmunt Lubicz-Zaleski.
Gazeta przedrukowywała fragmenty z prasy polskiej, poruszała kwestie
polityczne oraz przedstawiała losy polskiego wojska na wschodzie. Miesięcznym dodatkiem do „Polaka” był magazyn literacki „Skarbiec” popularyzujący najcenniejsze utwory literatury polskiej54.
Dopiero w ostatniej fazie działalności, Komitet zaczął wydawać tygodnik
w języku zachodnim – „L’Independence Polonaise”. Ukazywał on się od
25 stycznia 1919 r. do 12 lipca 1919 r. Redaktorem naczelnym był Stanisław
Stroński. Pismo wychodziło w nakładzie 3000–3250 egzemplarzy, a delegaci KNP w Londynie, Brukseli, Madrycie, Bernie, Rzymie, Sztokholmie
i Bukareszcie mieli obowiązek kolportowania pisma wśród obcych dziennikarzy i polityków55. Dla polonii w Wielkiej Brytanii wydawano od stycznia
1918 r. „Tygodnik Polski”. Redakcję objął Wacław Czerniewski, prowadzący też dział wiadomości z kraju (od sierpnia pomagać mu miał Mieczysław
Taborowski). Pismo to powstało z inicjatywy, m.in. S. Kozickiego, Tadeusza
Garszyńskiego i A. Riedla, który sfinansował wydawnictwo56.
Działalność Komitetu Narodowego Polskiego była ukierunkowana na
państwa Ententy. Nie przesądzając kwestii czy członkowie KNP mieli
właściwe rozeznanie w sytuacji międzynarodowej i stanowisku tych
53

Zob. prot. 69, przypis 4, s. 118.
Siedziba KNP przy Ave. Kleber 11 bis była adresem redakcji „Polaka”. Administracja gazety mieściła się w siedzibie Urzędu Polskiego Spraw Cywilnych. Zob. prot. 92/VI, przypis 9, s.
167; prot. 105–107, s. 188–192; prot. 117/VIII, s. 242.
55 A. Deruga, Polska…, dz.cyt., s. 89; U. Jakubowska, Prasa narodowej demokracji w dobie
zaborów, Warszawa-Łódź 1988, s. 222. Zob. prot. 105, zał, przypis 6, s. 190. Zanim rozpoczęto
wydawanie oficjalnego organu KNP w sierpniu 1918 r. zdecydowano o publikacji pisma o charakterze informacyjnym, wydawanym raz w tygodniu w Paryżu i Londynie, pod nazwą „Bulletin
Politique du Bureau de Presje du Comite National Polonais” redagowane przez E. Piltza. Zob.
prot. 126/IV, s. 247.
56 Zob. prot. 116, przypis 7, s. 210; prot. 117/III, s. 226. Czerniewski wymieniany jest jako Wacław lub Władysław, a redakcja przypisywana jemu lub Kozickiemu. Por. U. Jakubowska, Prasa…, dz.cyt., s. 222; M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 186; J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 215.
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państw w sprawie polskiej należy zaznaczyć, że wybór siedziby Komitetu
w Paryżu był symptomatyczny i decydował o wielu sprawach. Koncentracja sił politycznych we Francji, od której oczekiwano największego poparcia, angażowanie się w mniejszym stopniu w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza we Włoszech i tylko pośrednie (za pomocą Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego) w Rosji, spotkały się z zarzutem serwilizmu
politycznego wobec jego protektorki i zaniedbywania Londynu i Rzymu.
Brak wsparcia części polskich środowisk emigracyjnych czy wręcz przeciwdziałanie m. in. ze strony kół aktywistów, w Londynie skupionych wokół Augusta Zaleskiego, w Paryżu spod znaku Bolesława Motza57, były
czynnikami osłabiającymi pracę KNP. Ograniczona reprezentatywność
Komitetu utrudniała dostęp zarówno do kolonii polskiej jak i do wielu
często bardzo wpływowych kręgów na zachodzie: żydowskich, masońskich, lewicowych.
Pozycja jaką zajmował KNP na gruncie państw Ententy i stopień skuteczności jego akcji politycznej wynikały w znacznej mierze z traktowania
przez nie sprawy polskiej jako wypadkowej ich stosunków z Rosją a później
również z Niemcami, zmieniających się w toku wojny. Komitet wielokrotnie musiał zmieniać swoją politykę, dostosowując wytyczane cele do aktualnych warunków. Widać to wyraźnie w koincydencji wydarzeń międzynarodowych i dokonań KNP w tym czasie.
W pierwszej fazie swojej działalności do grudnia 1917 r. Komitet nie
mógł osiągnąć większych sukcesów, nie licząc oficjalnego uznania58. Chociaż i w tej sprawie nie obyło się bez trudności spowodowanych m. in. nieprzychylnym stanowiskiem rządu rosyjskiego, działającego przez swoich
ambasadorów w Rzymie (Michaiła Giersa) i Waszyngtonie (Borysa Bachmietiewa)59.
Po uzyskaniu formalno-prawnych podstaw działania na arenie międzynarodowej Komitet podjął starania o wydanie przez rządy mocarstw sprzymierzonych aktu zapewniającego poparcie dla programu Polski niepodległej i zjednoczonej wraz z uznaniem tego za jeden z celów wojny. Akcja propagandowa wśród polityków nasiliła się w okresie konferencji międzysojuszniczej, która odbyła się w dniach 29 listopada – 3 grudnia 1917 r. KNP
przedstawił projekt deklaracji wraz z uzasadnieniem60. Państwa zachodnie
nie były jednak skłonne do podjęcia takich zobowiązań. Sytuacja międzyna57

Zob. przypis 19.
Notyfikację o powstaniu KNP z prośbą o uznanie wraz z memoriałem uzasadniającym złożoną 28 sierpnia 1917 r. (prot. 7, zał. 1, 2, s. 21–24). W odpowiedzi Francja uznała Komitet
20 września, Wielka Brytania 15 października, Włochy 30 października, Stany Zjednoczone
1 grudnia 1917 r. (prot. 11, zał., s. 34; prot. 42, zał., s. 74; prot. 46, przypis 1, s. 81).
59 Zob. prot. 31, s. 62.
60 Zob. prot. 51, przypis 1, s. 87; prot. 77, przypis 5, s. 125; prot. 55, zał., s. 90 i n.
58
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rodowa – wyczekujące stanowisko Koalicji wobec wydarzeń w objętej rewolucją bolszewicką Rosji, zagrażających wypadnięciem jej z szeregów państw
walczących, pacyfistyczne tendencje we Włoszech po klęsce pod Caporetto,
oznaki rozpadu Austro-Węgier i sondowanie możliwości odrębnego pokoju z monarchią Habsburgów – nie sprzyjała precyzowaniu celów wojennych
w odniesieniu do Polski, zwłaszcza, że państwa zachodnie nie miały jeszcze
koncepcji rozwiązania sytuacji w Europie Środkowo–Wschodniej. Formuła
przyjętej 3 czerwca deklaracji (bez konkretnych postanowień i z odwołaniem się w sprawie przyszłości Polski do warunków pokoju i rządów prawa)
i proponowana forma ogłoszenia (KNP miało zwrócić się o stanowisko
Aliantów do ministra spraw zagranicznych Francji Stephen’a Pichona na co
otrzyma odpowiedź w uzgodnionej wersji) nie zadowalały Komitetu. Uznana została za szkodliwą wobec i tak osłabionych nastrojów proalianckich,
w związku z opublikowaniem przez rząd radziecki tajnych umów rosyjskofrancuskich61. Prokoalicyjna polityka KNP znalazła się w impasie. Rozważano nawet możliwość rozwiązania się62.
Podczas narad plenarnych w lutym 1918 r. zrewidowano dotychczasową
taktykę działania, przedyskutowano ogólną linię polityczną (w tym program terytorialny) również ze względu na nowe okoliczności. Paradoksalnie to właśnie rewolucja październikowa, ze swoim prawem do samostanowienia, wymusiła zmianę stosunku państw zachodnich do sprawy polskiej.
Odważniejsze sformułowania znalazły się w nocie premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyd George’a z 5 stycznia i orędziu prezydenta Stanów
Zjednoczonych Woodrow Wilsona z 8 stycznia 1918 r. W kolejnych miesiącach świat zachodni stanął wobec perspektywy zakończenia rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim (3 marca podpisano traktat między Rosją
Radziecką a Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją63, podczas
których doszło 9 lutego 1918 r. do układu między Państwami Centralnymi
a Ukrainą oddającego w jej ręce Chełmszczyznę). Komitet ogłosił protest
w sprawie Brześcia i zabiegał o jego zdezawuowanie przez ogłoszenie ze
strony państw Ententy nie uznawania jego postanowień64. Na Zachodzie
zaczęto uzmysławiać sobie, że sprawa rewolucji w Rosji jest poważniejsza
niż początkowo sądzono. Istotne znaczenie dla zmiany stanowiska wobec
Polski miały wydarzenia na froncie, gdzie armia aliancka wykrwawiała się
poważnie w ofensywach niemieckich w marcu, kwietniu i maju 1918 r.,
a szansa na odrębny pokój z Austro-Węgrami nikła. Gra zaczynała się to61

zob. prot. 55, s. 90; prot. 66, s. 108.
to raczej próba nacisku, a nie realne niebezpieczeństwo. Zob. M. Leczyk, Komitet…,
dz.cyt., s. 165. Por. prot. 56, s. 92.
63 Zob. prot. 92/III, przypis 2. W cztery dni później zawarty został rozejm w Buftea z Rumunią, która przeszła pod okupację niemiecką (prot. 123, zał. 2, przypis 65, s. 282).
64 Zob. prot. 91, zał, s. 149; prot. 123, zał. 2, przypis 62, s. 278.
62 Była
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czyć wokół osłabienia Niemiec. Ostrze antyniemieckie miało dla Komitetu Narodowego Polskiego włączenie się do ruchu narodów uciśnionych
przez Austro-Węgry, tworzonego pod auspicjami Francji65. Komitet zyskał
jej poparcie dla koncepcji wyodrębnienia kwestii polskiej spośród problemów narodów poddanych panowaniu monarchii habsburskiej. Nie chciano
by sprawy państw bałkańskich odciągały uwagę od głównego zagrożenia,
które widział ze strony Niemiec. W tym duchu powołano dwa komitety polityczne: polsko-czesko-rumuński i rumuńsko-czesko-jugosłowiański.
Efektem ich prac było zwołanie do Rzymu kongresu narodów uciśnionych
w dniach 8–10 kwietnia 1918 r.66 Mowa programowa wygłoszona przez Polaków określała również kwestie terytorialne, przygotowując grunt dla
przyszłych oficjalnych żądań polskich.
Na plenarnym posiedzeniu w maju/czerwcu67 KNP dokonał podsumowania dotychczasowej działalności i oceny aktualnego położenia na tle sytuacji międzynarodowej. Od połowy 1918 r. widać zmiany w traktowaniu
sprawy polskiej. Na fali ożywienia „ducha narodów” przyspieszony rozkład
monarchii Habsburgów skłaniał Rzeszę do odrzucenia rozwiązania austropolskiego i tworzenia projektu łączącego Królestwo Polskie z Niemcami,
istotnego z uwagi na plany ekspansji na Wschód68. Ententa nie mogła milczeć. Już na konferencji międzysojuszniczej w Londynie 28 maja pojawiła
się myśl wydania wspólnej deklaracji o narodach uciśnionych. Ostateczny
wyraz znalazła na spotkaniu premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch
w Wersalu 3 czerwca 1918 r.69 I choć przyjęta formuła – „utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego pokoju oraz rządów prawa w Europie” – nadal nie zawierała zobowiązań Koalicji do budowy takiej Polski,
to jej wydźwięk zahaczający o program terytorialny, był pozytywny. Z tego
kapitału politycznego skorzystał Komitet Narodowy Polski planując rozszerzenie akcji propagandowej i politycznej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które nie podpisały się pod deklaracją. Zaangażował się w nią
sam prezes70, tym bardziej, że już wcześniej dostrzegano wzrost znaczenia
amerykańskiego sojusznika w obozie alianckim i jego koncepcji ułożenia
pokoju. Paderewski ułatwiał Dmowskiemu kontakty wśród kierowniczych
65

Zob. prot. 69, przypis 1, s. 118.
Zob. prot 92/III, przypis 7, s. 157; prot. 139, zał, przypis 1, s. 326.
67 Zob. prot. 117.
68 Zob. prot. 68, zał. 1, przypis 3, s. 112; prot. 117/VI, zał. 3, s. 239.
69 Zob. prot. 117/XI, s. 247; prot. 117/XIV, s. 252. KNP zabiegał by znów sprawę polską potraktować odrębnie. Pozytywne stanowisko Francji zostało zablokowane opozycją Sydney’a Sonnino.
70 Dmowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych w sierpniu 1918 r. choć podróż planowano
już od lutego (prot. 126/II, przypis 2, s. 296). Wcześniej wysłany został M. Seyda, na przełomie
czerwca/lipca (prot. 131, przypis 2, s. 309).
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sfer politycznych (z Wilsonem, sekretarzem stanu Robertem Lansingiem
oraz Eduardem M. Housem doradcą prezydenta i inicjatorem powstania
tzw. Inquiry Groupe, przygotowującej materiały do rekonstrukcji powojennej Europy). W związku z brakiem w nich projektów dotyczących ziem
zachodnich Polski prezes KNP podjął akcję informacyjną dotyczącą polskich rewindykacji terytorialnych, zakończoną 8 października 1918 r. złożeniem w tej sprawie memoriału (wraz z mapami). Spotkał się również
z przedstawicielami Żydów amerykańskich. Działania Dmowskiego w tym
środowisku utrudniało znane przekonanie endeckiej większości w kwestii
żydowskiej. Po zakończeniu wojny Komitet musiał zmagać się z antypolską
propagandą Żydów z Ameryki i Wielkiej Brytanii podczas trwania Konferencji Pokojowej w Paryżu, w związku z sygnałami o pogromach antyżydowskich w Polsce71.
W Europie zachodziły poważne zmiany. Wobec znacznych strat w stanach liczebnych armii rosło zainteresowanie Francji formacjami słowiańskimi tworzonymi na jej terytorium, zwłaszcza, że na lipiec przygotowywano ofensywę Koalicji na froncie zachodnim. Aktualizowała się sprawa naczelnego dowództwa armii polskiej i możliwość uzyskania dla KNP rozszerzonych (w stosunku do wcześniejszej umowy z 22 lutego 1918 r.) praw. Poświęcono temu kolejne posiedzenie plenarne w sierpniu 1918 r. Bliżej zainteresowano się Rosją i sprawami polskich organizacji wojskowych oraz
sił rozproszonych na Syberii72.
Zbliżający się koniec wojny (w sierpniu wojska niemieckie cofają się, we
wrześniu – po załamaniu się frontu bułgarskiego i tureckiego – poważnie
myślano już o zawieszeniu broni, propozycję zgłoszono w październiku)
skłonił Komitet Narodowy Polski do określenia nowych priorytetów w swojej działalności73. W kwestii warunków rozejmowych – zabiegi o dopuszczenie do rozmów nad ich ustaleniem i próba wpływania na podejmowane decyzje przez składanie na ręce rządów i czołowych polityków państw alianckich not i memoriałów zawierających postulaty polskie, m. in. o stopniowym wycofywaniu wojsk niemieckich z Polski, wysłaniu armii polskiej do
kraju wraz z oddziałami Koalicji drogą przez Gdańsk74. W sprawie programu terytorialnego – opracowanie projektu granic Polski w wersji tzw. wewnętrznej i zewnętrznej (na potrzeby przetargów z Koalicją). Uzupełniony
w listopadzie 1918 r. według propozycji złożonej przez Dmowskiego
w USA, stał się podstawą żądań terytorialnych Polski na Konferencji Pokojowej w Paryżu, która rozpoczynała się 18 stycznia 1919 r. Dzięki swoim sta71

Zob. prot. 131, s. 309; prot. 141, zał. 1, s. 338; prot. 160, zał. 2; prot. 161, s. 396.
Zob. prot. 123, s. 292–297. Sprawy wojskowe omówiono niżej.
73 Zob. prot. 144.
74 Zob. prot. 144; prot. 150-151, s. 379; prot. 167, s. 403; prot. 169, s. 405.
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raniom KNP uzyskał na nią zaproszenie. Dla wzmocnienia swojej pozycji
wobec państw sprzymierzonych, a przez to również w kraju, podjął starania
(zakończone połowicznym sukcesem z uwagi na brak poparcia innych
państw poza Francją) o uzyskanie praw rządu de facto75.
Działania KNP natrafiały na coraz bardziej widoczną rywalizację Wielkiej Brytanii i Francji o zabezpieczenie własnych interesów, w tym sfer wpływów w powojennej Europie. Brytyjczycy nie byli skorzy zbyt radykalnie osłabiać pozycję Niemiec, zgodnie z długoletnią tradycją polityki równowagi na
kontynencie. Francuzi natomiast godząc się ze stratą Rosji próbowali stworzyć silną przeciwwagę dla Niemiec na ich wschodniej granicy. Ujawniło się
to nawet w stanowisku jakie zajmowali wobec problemu KNP a władze
w kraju. Wielka Brytania nastawała na stworzenie rządu koalicyjnego w Polsce. Stąd zrodziła się myśl ułatwienia wyjazdu Paderewskiego do kraju76.
Końcowa faza działalności Komitetu prowadzona była już w warunkach
istnienia państwa polskiego. Przełom grudnia 1918 r. i stycznia 1919 r. to
nie tylko zabiegi wokół porozumienia z Piłsudskim, ale też intensywne
przygotowania do Konferencji Pokojowej. Do nowych potrzeb dostosowano strukturę Komitetu (powołano specjalne komisje, sprowadzono kompetentne osoby i rzeczoznawców z kraju). Główny ciężar przesuwał się na
delegację kongresową. KNP stając wobec problemu czy stać się ma w istocie instytucją państwową, realizującą określone zadania polityki zagranicznej, trwał w przekonaniu, że to on będzie miał w swoim ręku kierownictwo
polityką polską na gruncie międzynarodowym przynajmniej na czas trwania konferencji. Czasami trudno oddzielić działania sensu stricte KNP
i Delegacji Polskiej, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Paryżu funkcjonowały również: Biuro Prac Kongresowych, Delegacja Ekonomiczna
i Polska Misja Wojskowa Zakupów, to zagmatwany obraz dyplomacji polskiej na zachodzie zobaczymy w pełni77. W małym stopniu ujmują to protokoły, ponieważ od kwietnia nie zwoływano posiedzeń, aż do ostatniego
zamykającego istnienie Komitetu w sierpniu 1919 r.
Opieka nad Polakami przebywającymi za granicą oraz starania o uzyskanie uprawnień o charakterze konsularnym należały do zakresu kompetencji i istotnych zadań, które wyznaczył sobie Komitet Narodowy Polski.
Już w sierpniu 1917 r. Dmowski zwracał się do Paderewskiego z prośbą
o prowadzenie w Stanach Zjednoczonych sprawy uregulowania prawnego
położenia Polaków oraz utworzenie instancji polskiej, wydającej legityma75 Zob. prot. 144/I, przypis 8, s. 351; prot. 152, przypis 1, s. 380; prot. 189, zał., s. 446–465;
prot. 144/III, przypis 2, s. 355; prot. 146, przypis 2, s. 373.
76 Zob. prot. 166, przypis 1, s. 402.
77 D. Cisowska-Hydzik, Komitet…, dz.cyt., s. 61. Zob. prot. 161, przypis 1, s. 396; prot. 192,
przypis 8, s. 410; prot. 175, s. 416; prot. 185, przypis 1, s. 427; prot. 187, s. 441; prot. 190, przypis
5, s. 469. Por. prot. 78, przypis 2, s. 127.
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cje i sprawującej opiekę cywilną78. W Wielkiej Brytanii starał się o to S.
Kozicki i W. Sobański. Zanim uzyskano stosowne upoważnienia, w listopadzie Kozicki przedstawił KNP projekt utworzenia przy misji w Londynie
Wydziału Opieki Cywilnej, który miał przejąć dotychczasową działalność
organizacji o nazwie Polish Exiles Protection (Opieka Polska) prowadzonej
przez Laurence Almę Tademę79. Formalne pismo w sprawie uzyskania
przez KNP praw opieki cywilnej otrzymał Sobański z brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych 22 stycznia 1918 r. (sama decyzja zapadła już
9 stycznia). Polacy określani dotąd mianem poddanych rosyjskich, niemieckich i austriackich uzyskali status „obcokrajowców zaprzyjaźnionych”,
których polskość potwierdzać miał Komitet legitymacjami respektowanymi przez władze Wielkiej Brytanii de facto jak paszporty (w wypadku wyjazdu konieczne było upoważnienie KNP, który miał też prawo uwierzytelniania podpisów80. Biuro Opieki Cywilnej przy misji KNP w Londynie mieściło się przy Upper Montague Street 2). Na czele biura stanął S. Kozicki,
zastępcą jego został T. Garszyński.
Zgoda Stanów Zjednoczonych na wydawanie zaświadczeń stwierdzających polską narodowość przez agenta KNP Michała Kwapiszewskiego wyrażona została w piśmie sekretarza stanu R. Lansinga z 26 marca 1918 r.
na prośbę I. J. Paderewskiego z 21 lutego. Biura Opieki Cywilnej otworzono w Hotelu Gotham w Nowym Jorku81.
Sytuacja w Paryżu była bardziej skomplikowana z uwagi na silną opozycję Rady Obywatelskiej Kolonii Polskiej we Francji, starającej się również o uzyskanie praw opieki cywilnej i stanowisko francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych, sugerującego włączenie osób z tego kręgu do
mającego powstać urzędu82. Wybrano rozwiązanie kompromisowe – działalność KNP w tym zakresie skupiać się miała nie w biurze wchodzącym
w skład jej przedstawicielstwa, lecz w instytucji pod nazwą Urząd Polski
Spraw Cywilnych, do której zaproszono przedstawicieli kolonii polskiej
w Paryżu. Zebranie odbyło się 29 marca 1918 r.83 Otwarcie Biura Opieki
78 Zob. prot. 6, s. 18 i n; prot. 9, s. 28. W intencji członków KNP opieka cywilna traktowana
była jako działalność konsularna. W prawno-międzynarodowym znaczeniu powołane Biura
Spraw Cywilnych nie stanowiły urzędów konsularnych, mimo że ich funkcje pod wieloma względami odpowiadały kompetencjom przedstawicielstw konsularnych. Opieka nad Polakami sprawowana była nie z tytułu ich przynależności państwowej lecz narodowej. Zob. C. Berezowski, Powstanie Państwa Polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 1934, s. 205.
79 Zob. prot. 24, zał., s. 5; prot. 46, zał. 1, s. 81; prot. 78, s. 126.
80 Zob. prot. Ad. 92, zał. A, s. 171; prot. 44, przypis 4, s. 77.
81 Zob. prot. 92/III, s. 157; prot. 92/VI, s. 164. J. Sibora, Narodziny…, dz.cyt., s. 244; M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 331. Władze amerykańskie zastrzegły, że biura nie mogą posiadać
statusu prawnego konsulatu.
82 Zob. prot 92/III, s. 157; prot. 92/VI, s. 164.
83 Siedziba UPSC mieściła się przy rue Godot – de – Mauroy 5 w Paryżu. Zob. M. Seyda,
Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 331.
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Cywilnej, które było organem wykonawczym UPSC, nastąpiło 8 maja.
Oprócz wprowadzania w życie postanowień Komisji ogólnej i powołanych
z jej grona Komisji specjalnych: paszportowej i opieki prawnej, opieki nad
jeńcami i internowanymi, opieki materialnej, należały do niego wydawanie
legitymacji „imieniem Komitetu Narodowego Polskiego i pod jego odpowiedzialnością” i wszelkich aktów legislacyjnych oraz wypłacanie zapomóg
przyznanych przez Komisję zapomogową. Dyrektorem biura został Ludwik Spiess pełniący równocześnie w KNP rolę zastępcy E. Piltza w wydziale spraw cywilnych, zajmującym się wszystkimi sprawami związanymi
z opieką cywilną we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i ewentualnie
Stanach Zjednoczonych84. Formalne zatwierdzenie Urzędu ze strony francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nastąpiło 9 kwietnia 1918 r.
Statutowe zadanie UPSC obejmowały też opiekę prawną i poparcie w stosunkach z władzami francuskimi oraz opiekę materialną. Na akcję zapomogową, wspierającą instytucje dobroczynne, przeznaczono w kwietniu
1918 r. 1800 franków. O skali działalności UPSC świadczy liczba przyjętych
podań o wydanie świadectw tożsamości – do 30 czerwca przyjęto 197 podań, z tego przyznano 127 świadectw a 20 zakwalifikowano do sprawdzenia. W tym ostatnim przypadku chodziło o dopilnowanie by legitymacji nie
wydawano osobom podszywającym się pod polskość, lecz zgodnie z przyjętą instrukcją „tym osobom, które są niewątpliwie narodowości polskiej”.
Nie wystarczał do tego fakt zamieszkiwania na terenie Polski i znajomość
języka. W tym ujęciu kontrowersyjna okazała się sprawa wystawiania papierów „Żydom narodowym” tzn. tym, którzy tak się określali podczas
okupacji niemieckiej w Królestwie Polskim, a przy ostatnim spisie ludności w państwie rosyjskim przyznawali się do narodowości żydowskiej. Po
porozumieniu z rządem francuskim obowiązywała zasada, że jedynie „Żydom polskim, których językiem domowym jest język polski, którzy posiadają polską kulturę i łączą się w swoich zadaniach z społeczeństwem polskim”, będą wydawane świadectwa polskości. Aby zabezpieczyć się przed
głosami krytycznymi do prac w komisjach Urzędu Polskiego Spraw Cywilnych włączono Bornsteina i Rotsztata85. Ważną część opieki cywilnej stanowiła sprawa opieki nad polskimi jeńcami wojennymi (w państwach
sprzymierzonych ich liczba sięgała kilkunastu tysięcy) i internowanymi cywilami86.
84 Sprawy te określał statut opracowany przez KNP 20 marca 1918 r. (prot. 95, zał., s. 176178) zgodny z uchwaloną 22 lutego instrukcją dla Biur Spraw Cywilnych (prot. 87, zał. 3, s. 140).
Zob. też prot. 96, s. 180; prot. 98, s. 183; prot. 110, s. 196.
85 Zob. prot. 78, s. 126; prot. 96, zał., s. 180 i n; prot. 115, zał. 2B, s. 207; prot. 117/XVII,
s. 258; prot. 122, s. 266n; prot. 126/II, s. 296; prot. 127, zał. A, B, s. 300-302.
86 Zob. prot. 117/X, zał. 5, s. 245.
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Włosi przyznali KNP uprawnienia o charakterze konsularnym notą ministra spraw zagranicznych Sidney’a Sonnino z 24 sierpnia 1917 r.87 Brazylijski minister spraw zagranicznych Nilo Peçanha notą z 17 sierpnia 1918 r.
poinformował Komitet, że prezydent uznaje narodowość polską i Komitet
Narodowy Polski oraz zezwala na wydawanie świadectw polskiej przynależności państwowej przez podległy KNP Polski Komitet Centralny w Brazylii88. Kwestia zorganizowania przez Komitet i jego placówki opieki cywilnej nad Polakami zajmowała ważne miejsce również w innych krajach
(patrz zestawienie nr 2).
Sprawa wojska polskiego podejmowana w działalności obozu prokoalicyjnego na zachodzie z czasem stała się jednym z najsilniejszych argumentów polityki Komitetu Narodowego Polskiego, pojawiającym się w stosunkach z państwami sprzymierzonymi i w kontaktach z krajem. Starano się
o nadanie armii takiego statusu, który określałby zarazem uprawnienia
Komitetu.
Myśl o polskim udziale w wojnie po stronie państw Ententy realizowana była, na skromną miarę, już po jej wybuchu, budzącym nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Po przeciwnych stronach frontu stanęły armie państw zaborczych. Ta wyjątkowa sytuacja pobudziła wyobraźnię
również polonii we Francji, kierując ją w stronę możliwości wstąpienia do
armii francuskiej. 31 lipca 1914 r. powstał w Paryżu Komitet Ochotników
Polskich dla służby w Armii Francuskiej (Comite des Volontaires Polonais pour le sernice dans l’Armëe Française) inaczej zwany Komitetem Wolontariuszy Polskich, na czele z prezesem był Wacław Gąsiorowski, który
uzyskał zgodę władz francuskich na przyjmowanie Polaków do wojska
francuskiego89. Pierwsze kompanie ochotników polskich ruszyły na front
22 października 1914 r. Od miejscowości Bajon i Reuill, w których były formowane i szkolone nazwane bajończykami i reuillczykami90. Zdziesiątkowane w wyniku działań wojennych do maja 1915 r. Ich udział miał raczej
wymiar symboliczny. Na powstanie polskiej armii we Francji Polacy musieli jeszcze poczekać.
Tworzenie polskich formacji wojskowych, walczących po stronie państw
Ententy walczących, do wiosny 1917 r. natrafiało na przeszkody, głównie
konieczność liczenia się ze stanowiskiem Rosji traktującej sprawę polską
87

M. Seyda, Polska…, dz.cyt., t. 2, s. 333, 453n.
Tenýe, s. 453n. Występujące w dokumencie słowo „nationalitë” Seyda tłumaczy nie jak narodowość, ale państwowość (w rozumieniu przynależność państwowa). Por. prot. 127, zał. 2,
s. 300.
89 Dekret z 21 sierpnia 1914 r. Zob. H. Bułhak, P. Stawecki, Armia Polska we Francji
(1917–1919). Szkic do dziejów, [w:] Polonia i odbudowa Państwa Polskiego w 1918 roku, pod red.
W. Śladkowskiego, Lublin-Warszawa 1991, s. 110. Por. prot. 21, zał., przypis 3, s. 47.
90 J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 60.
88
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jako wewnętrzną. Ciąg wydarzeń tzw. Akt 5 listopada, rewolucja lutowa
w Rosji, trudne położenie militarne aliantów, zmienił sytuację stwarzając
większe możliwości do ruszenia sprawy wojska polskiego we Francji.
4 czerwca 1917 r. ukazał się dekret prezydenta Republiki Francuskiej Raymonde’a Poincare przewidujący utworzenie autonomicznej armii polskiej, mającej walczyć pod polskim sztandarem i najwyższym dowództwem
francuskim. Wystawienie i utrzymanie armii polskiej zapewnić miał rząd
francuski, według zasad obowiązujących w armii tego kraju. Zgodnie z dekretem rekrutacja dotyczyć miała Polaków służących w armii francuskiej
i innego pochodzenia91. Przy skromnym zapleczu istniejącym we Francji liczono zwłaszcza na werbunek w Stanach Zjednoczonych92.
Realizacją postanowień dekretu miała zająć się Misja Wojskowa Francusko-Polska powołana wcześniej 20 maja 1917 r. przez ministra wojny
Paul’a Painlevë. Wszedł do niej również Wacław Gąsiorowski93. Sposób rekrutacji do Armii Polskiej we Francji, określała instrukcja francuskiego
ministerstwa wojny z 22 czerwca 1917 r. Mogli do niej wstępować Polacy
i Francuzi polskiego pochodzenia od 17 roku życia, zgłaszając się do Misji
w Paryżu lub do jednego z jej punktów werbunkowych (Lille, Le Mans, Boulogne sur Mer, Bordeaux, Lyon, Nice, Oranie w Afryce). Obóz dla rekrutów powstał w Sillë – le – Guillaume pod komendą kapitana Władysława
Jagniątowskiego94. Pierwsi ochotnicy zaczęli napływać do niego w dniach
18–25 lipca. Zgodnie z rozkazem z 5 sierpnia żołnierze zobowiązani byli do
używania języka polskiego we wszystkich sytuacjach związanych ze służbą95. Ochotnicy napływali też z Brazylii, Holandii i Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1917 r. w związku z powiększającą się stale liczbą żołnierzy utworzono nowe obozy w Mayenne i Laval96.
Armia musiała mieć reprezentację polityczną. Inicjatywę podjął Komitet Narodowy Polski, choć jak to określał jego prezes „rozważnie”97. Decyzje czerwcowe zapadły bez udziału polityków prokoalicyjnych. Rezerwę,
z jaką przyjął dekret Dmowski, po części uzasadniała jego wcześniejsza
opinia, by tworzyć armię polską przy współudziale wszystkich sojuszników,
a nie uzależniać ją od jednego mocarstwa, prace zaś rozpocząć dopiero po
91

W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990,

s. 376.
92 Początkowo nie było uzgodnień w tej sprawie. Zgodę na werbunek do armii polskiej we
Francji uzyskano w Wielkiej Brytanii w lipcu, w Stanach Zjednoczonych w październiku 1917 r.
Zob. M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 341. Por. prot. 21, zał., przypis 3, s. 47.
93 Zob. prot. 4, przypis 2, s. 15. Wśród historyków są rozbieżności na temat powstania Misji
Wojskowej Francusko-Polskiej (przed lub po dekrecie z 4 czerwca 1917 r.).
94 Zob. prot. 26, przypis 2, s. 56.
95 H. Bułhak, P. Stawecki, Armia…, dz.cyt., s. 119.
96 W. Lipiński, Walka..., dz.cyt., s. 383.
97 M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 341.
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uzyskaniu z ich strony gwarancji politycznych. Obawy budziły też niejasne
motywy zaangażowania w sprawę strony rosyjskiej (ambasadora Aleksandra Izwolskiego, pułkownika Pawła Ignatiewa i podpułkownika Adama
Mokiejewskiego). Na czerwcowej naradzie w Paryżu w 1917 r. E. Piltz opowiadał się za mocnym współdziałaniem w tworzeniu wojska polskiego we
Francji, uważając je za zadanie pierwszoplanowe dla mającego powstać
Komitetu. Przeważyło odmienne zdanie Dmowskiego, za którym opowiedzieli się też inni, by uzależnić swoje zaangażowanie w sprawie rekrutacji
od uzyskania na nią największego wpływu98. Grupa członków KNP skupiona wokół Dmowskiego zarzucała Misji Wojskowej Francusko-Polskiej zły
skład, nieodpowiedni dobór rekrutów, niekompetencję oficerów itp.
W imię podporządkowania armii zwierzchnictwu Komitetu Dmowski gotowy był blokować współpracę z aliantami, sprzeciwiając się wyjazdowi
przedstawicieli Misji do Stanów Zjednoczonych, w celu naboru żołnierzy,
do czasu uznania politycznego zwierzchnictwa KNP99.
Sprawa uzyskania kontroli nad armią ciągnęła się długo. W wyniku rozmów prowadzonych od stycznia 1918 r. przez E. Piltza, R. Dmowskiego
i M. Zamoyskiego z osobistościami we francuskich sferach politycznych,
w Komisji Słowiańskich Sił Wojskowych, której przewodniczył senator
Paul Doumer100 i w Misji Wojskowej Francusko-Polskiej, doszło 22 lutego
1918 r. do zawarcia umowy francusko-polskiej podpisanej przez prezesa
KNP. Uprawnienia przyznane Komitetowi rozciągały się na wszystkie sprawy wojskowe mające związek z polityką i określone w 9 punktach m. in. decyzje o polskości ochotników, formuła przysięgi, wyrażanie zgody na nominację oficerów i obsadę stanowisk dowódczych a także udziału oddziałów
na innych frontach niż zachodni101. Uzyskane prerogatywy nie dawały jeszcze Komitetowi zwierzchnictwa politycznego, choć czyniły pierwszy krok
w tę stronę. Nie było też wyraźnego określenia stosunku KNP i Misji Wojskowej Francusko-Polskiej. Otwarta pozostawała kwestia naczelnego wodza.
Komitet jako współorganizator armii włączył się aktywnie w jej sprawy.
Dmowski podjął osobiście inspekcję obozów wojskowych, czuwając nad
98 Patrz wyżej s. 8. Zob. J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 60; M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt.,
s. 336, 338, 341. Kierujący akcją werbunkową z ramienia Misji Wojskowej Francusko-Polskiej
W. Gąsiorowski był przeciwny formowaniu armii polskiej pod egidą jednego de facto stronnictwa, bo łatwo mogło stać się narzędziem w jego ręku i stracić ogólnonarodowy charakter. Zob.
Historia dyplomacji…, dz.cyt., t. III, s. 896.
99 M. Leczyk, Komitet…, dz.cyt., s. 143–152; H. Bułhak, P. Stawecki, Armia…, dz.cyt., s. 122.
Por. prot. 4, s. 15; prot. 20, s. 441; prot. 33, s. 53; prot. 62, s. 95.
100 Zob. prot. 81, przypis 7, s. 131.
101 M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 460. Zob. prot. 90; zał., s. 145–147; prot. 92/VI; zał.,
s. 167–169.
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usunięciem z jej szeregów „żywiołów niepożądanych”102. W marcu uzyskano rozporządzenie ministra wojny Clemenceau, wspartą okólnikiem z lipca 1918 r. o służbie duszpasterskiej i zasadach przydziału kapelanów do armii polskiej, a w maju – dekretem prezydenta Poincare własne sądownictwo wojskowe. W czerwcu dobiegł końca proces formowania 1 Dywizji
Strzelców Polskich (1 pułk walczył już na froncie). Odbyło się uroczyste
złożenie przysięgi, wręczenie sztandarów. Rosła liczba obozów szkoleniowych. Część z nich pełniła funkcję wyspecjalizowanych centrów instrukcyjnych dla piechoty, kawalerii, artylerii, saperów, telegrafistów, obsługi karabinów maszynowych, prowadzono kursy oficerskie. Latem 1918 r. stan liczebny armii polskiej wynosił niemal 11 tysięcy żołnierzy. Stanowiska dowódcze w plutonach w 90 procentach objęli oficerowie przygotowani
w polskich szkołach oficerskich w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Przez kilka miesięcy Włochy blokowały możliwość tworzenia jednostek
polskich stanowiących część składową armii polskiej we Francji. W obozach jenieckich w tym kraju przebywały tysiące Polaków z armii austriackiej. Dopiero 29 października 1918 r. uzyskano zgodę ministra L. Bissolattiego na rekrutację103. Wobec zbliżającego się końca wojny Dmowski usilnie zabiegał o użycie całej formacji. 18 sierpnia nastąpiło zgrupowanie,
15 października wymarsz na front, gdzie 1 Dywizja znalazła się w X Korpusie francuskim podległym 7 armii francuskiej104. Starano się też o zasadnicze rozstrzygnięcie sprawy podporządkowania Komitetowi Narodowemu Polskiemu nie tylko wojsk polskich we Francji, ale wszystkich oddziałów opowiadających się po stronie koalicji, gdziekolwiek były by tworzone.
Myślano przede wszystkim o formacjach tworzonych w Rosji (Murmań,
Odessa, Syberia)105. Pełną polityczną kontrolę nad armią polską i prerogatywę powoływania naczelnego wodza uzyskał Komitet 28 września 1918 r.
na mocy porozumienia z rządem francuskim106 (na 6 tygodni przed końcem wojny). Rangę tej umowy podkreślał fakt określenia w niej armii pol102

Zob. prot. 83–84, s. 133–135; prot. 92/VI, przypis 8, s. 167; prot. 105, s. 189; prot. 109, zał.,
przypis 2, s. 195; prot. 115, s. 201; prot 117/I, s. 212.
103 M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 463–471. Zob. prot. 61, s. 95; prot. 92/VI, zał. 5, s. 167 i n;
prot. 105, s. 189; prot. 115, s. 202; prot. 120, przypis 2, s. 265; prot. 124, przypis 2, s. 290; prot.
161, s. 396.
104 Zob. prot. 124, przypis 3, s. 290.
105 W związku ze zmieniającą się sytuacją w Rosji Radzieckiej zainteresowanie KNP siłami
wojskowymi rozproszonymi na tym terenie znacznie wzrosło (argument wobec państw zachodnich i Stanów Zjednoczonych przygotowujących się do interwencji). Zabiegi Komitetu szły
w stronę podporządkowania sobie polskich oddziałów już istniejących i organizowanych w przyszłości. Stąd pomysł wysłania misji, której zadaniem było współdziałanie w organizowaniu dywizji syberyjskiej. Zob. prot. 97, przypis 1, s. 182, prot. 110, przypis 2, s. 197; prot. 123, zał. 2; prot.
124, przypis 4, s. 290; prot. 125, przypis 3, s. 291; prot 138, s. 322 i n; prot. 155, przypis 3, s. 386.
106 Zob. prot. 143, zał. 1, s. 338–343. J. Pajewski, Wokół…, dz.cyt., s. 85; M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 471–475.
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skiej jako „samodzielnej, sprzymierzonej i współwalczącej” pod dowództwem polskim i uznania tego przez Wielką Brytanię, Włochy, Stany Zjednoczone, co stawiało ją w szeregu zwycięskiej Koalicji. Powołano do życia
sztab generalny. Ograniczono uprawnienia Misji Wojskowej FrancuskoPolskiej, którą uznano za organ powołany przez rząd francuski przy KNP
i wodzu naczelnym armii polskiej dla pośredniczenia między władzami
polskimi a organami administracji francuskiej. Rekrutację przejął Komitet. 4 października Maurycy Zamoyski pełniący obowiązki prezesa Komitetu, pod nieobecność Dmowskiego mianował naczelnym wodzem Armii
Polskiej generała Józefa Hallera, który już w lipcu przybył z Rosji otoczony nimbem bohatera, posiadając mandat Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego i członków obozu związanego z Piłsudskim (Kazimierz Pużak i działacze Polskiej Organizacji Wojskowej). Na posiedzeniu Komitetu 24 września powołano Komisję Wojskową złożoną z J. Hallera, F. Fronczaka i J. Wielowieyskiego, która miała koordynować działania „naczelnego dowództwa, wydziału wojskowego KNP oraz wszystkich urządzeń i instytucji sprawą wojska polskiego służącym107.
Komitet Narodowy Polski zyskał poważny argument, mający przypominać sprzymierzonym przy urządzaniu powojennego świata o udziale Polaków w walce z Państwami Centralnymi, a wobec kraju, że dysponuje realną siłą zbrojną, która miała stanowić trzon odrodzonego wojska polskiego.
O powrocie armii Hallera do kraju myślano już od listopada 1918 r. Uregulowania nastąpiły 8 kwietnia 1919 r. – rozkaz marszałka ustalał terminarz wyjazdów108. Przetransportowanie liczącej już wówczas około 67 600
żołnierzy Armii było nie tylko problemem logistycznym, ale i politycznym.
Niemcy nie godzili się na powrót wojsk przez Gdańsk obawiając się „faktów dokonanych ze strony Polaków na Pomorzu”. Ewakuacja koleją przez
terytorium Niemiec zajęła prawie 3 miesiące. W kraju armia Hallera wzięła czynny udział w kształtowaniu i obronie granic nowo powstającego państwa polskiego.
Komitet Narodowy Polski w swej działalności na polu politycznym, wojskowym i opieki cywilnej stał się istotnym ogniwem w procesie tworzenia
państwa, „szkołą”, w której zdobywała szlify dyplomacja polska i zapleczem elit władzy Drugiej Rzeczypospolitej. Efekty tych działań zależały
tylko w pewnej mierze od zaangażowania, umiejętności, przygotowania
i właściwego doboru metod polityków ją prowadzących. Wgląd w publikowane materiały daje pewne podstawy do oceny, na ile decydowały czynni107 Kompetencje jakie posiadała Komisja pozwalały jej występować jako namiastka ministerstwa spraw wojskowych. Zob. M. Wrzosek, Polski…, dz.cyt., s. 474. Zob. prot. 124, przypis 1,
s. 290; prot. 139, s. 325; prot. 140, zał., s. 327–329; prot. 143; zał. 1, s. 341–343.
108 W. Lipiński, Walka…, dz.cyt., s. 405 i n. Zob. prot. 191, przypis 2.
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ki zewnętrzne i czy wobec tego osiągnięto wszystko, co było możliwe dla
sprawy polskiej ostatnich lat pierwszej wojny światowej i pierwszych miesięcy po jej zakończeniu. I to na przykładzie konkretnych osób tworzących
instytucję zespalaną wspólnymi zadaniami, polegającymi na „uświadamianiu Koalicji o dążeniach, potrzebach i położeniu narodu”: przez utrzymywanie stosunków z rządami i członkami rządów, z komisjami parlamentarnymi i parlamentarzystami, z mężami stanu i politykami, mającymi wpływ
bezpośredni i pośredni na sprawę polską, wybitnymi publicystami i dyrektorami pism, z organizacjami prasowymi, z ambasadami i poselstwami
państw sprzymierzonych, ze Stolicą Apostolską i państwami neutralnymi,
przez bronienie sprawy polskiej w prasie koalicji109.

109
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Zob. prot. 115, zał. 1, s. 202.
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Towarzystwo rewindykacji
i reparacji wojennych

Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego
i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest
wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.
Dla mnie każdy przedmiot niosący ze sobą historię minionych dni
jest cenny, świadectwo tego, czym byliśmy i co robiliśmy. To przeszłość pobudza moją ciekawość. Przeszłość jest pewnością – konkretem, ustaloną rzeczywistością, szkołą bez której nie możemy się obejść, bo jeśli nie znamy przeszłości, nie rozumiemy teraźniejszości
i możemy błędnie próbować kształtować przyszłość.

Problematyka likwidacji zniszczeń w polskim mieniu kulturalnym powstałych w wyniku II wojny światowej przez długi okres nie istniała, ani
w polityce, ani w świadomości społecznej. Restytucja i odszkodowania
w dziedzinie dóbr kultury zawsze traktowane były z instrumentalnym zacięciem. Tematyka ta nie jest w ogóle znana, z wyjątkiem pasjonatów mających słabość do rzeczy z góry skazanych na niepowodzenie. Nie ma
w Polsce, ani dostatecznej wiedzy, ani determinacji dla spraw związanych
z odzyskiwaniem dziedzictwa narodowego. Nie tylko tego pozostawionego
za granicą, ale również niestety niszczejącego na terenie naszego państwa.
W skomplikowanej powojennej rzeczywistości dokonujące się zmiany
na arenie międzynarodowej nie stwarzały przychylnego klimatu ani nie
mobilizowały władz w kraju do podjęcia zdecydowanych działań mających
na celu powrót najcenniejszych obiektów.
II wojna światowa przyniosła ogromne przeobrażenia wschodniej granicy Polski. Aneksja terytoriów polskich na wschód od Bugu dokonana przez
Związek Radziecki miała swoje konsekwencje nie tylko w postaci masoNr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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wych repatriacji ludności polskiej. Konfiskacie podlegało również pozostające tam dziedzictwo kulturowe kształtowane przez ponad 600 lat. Wilno
i Lwów dwa największe ośrodki kulturalne tamtych ziem były skarbnicami
kultury polskiej.
Granica z ZSRR była bardzo szczelna. Nie pozwalała na przedostawanie się niczego z wyjątkiem zaprogramowanych przesiedleń ludności.
O dziełach sztuki czy nieograniczonej wymianie intelektualnej nie mogło
być mowy. Polacy opuszczający tamte ziemie wiedzieli, że zabytków nieruchomych oraz klimatu tamtych miejsc nie da się przenieść lub odtworzyć
w niezmienionej postaci. Zabierali, więc wszystko, co było cenne dla nich,
oraz także dla kultury narodowej i jej tożsamości. Niejednokrotnie napotykając na swojej drodze przeróżne trudności. Ze zbiorami państwowymi
czy instytucjami publicznymi nie było już tak prosto. Przeprowadzki nie
dało się tak zorganizować ani przeprowadzić jak repatriacji ludności z tych
terenów. Prominentni działacze, dyrektorzy muzeów, konserwatorzy zabytków w ZSRR bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej mieli
negatywny stosunek do zwrotu Polsce dóbr kultury. Potwierdza to stanowisko N.S. Chruszczowa. Sprzeciwiał się on oddaniu Polsce „Panoramy Racławickiej” argumentując, że wizja malarska przedstawiająca wojnę pomiędzy Polakami a Rosjanami, nie będzie służyła budowaniu przyjaźni pomiędzy narodami w nowym okresie. Chruszczow uważał, więc iż najrozsądniej byłoby wspólnie zniszczyć dzieło. Napotykając na taki opór żądania
Polskie w stosunku do ZSRR kierowane były w duchu „przyjaźni i pokoju”. W takim przypadku nawet retoryka żądań musiała ulec zmianie. Pomijając kwestię hurtowo wywożonego przez Armię Czerwoną dziedzictwa
kulturowego ziem Dolnego Śląska i Pomorza rząd Polski prosił Związek
Radziecki przede wszystkim o rozważenie kwestii zwrotu polskich dóbr
kultury pozostających na terenach dawnej II Rzeczpospolitej. Wskazywał
na unikatowość pozostających tam dóbr. Ich szczególny związek z narodem polskim. Powoływał się przy tym na zapis paktu o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy zawarty 21 kwietnia 1945 roku. Artykuł siódmy paktu przewidywał „dalszy rozwój i wzmocnienie ekonomicznych i kulturalnych węzłów pomiędzy obu krajami oraz wzajemną pomoc
w odbudowie ich stanu posiadania”1. Wychodząc z założenia o dobrej woli wielkiego sąsiada, którego intencją z pewnością nie było uszczuplenie
i tak skromnego stanu posiadania Polski w dziedzinie dóbr kultury. Żywiąc
tym samym nadzieję, że polska prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona,
strona polska powoływała się na swego rodzaju precedens. Mowa tu
1 Pismo Ministra Kultury i Sztuki do Ob. Ministra Spraw Zagranicznych z 13 czerwca 1945 roku, [w:] W. Kowalski, Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury, Warszawa 1994,
s. 177–180.
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o przyjęciu przez Związek Radziecki zasady repatriacji ludności przy wytyczeniu nowej linii granicznej. Wskazuje przy tym, że strona radziecka nie
przyjęła ludności polskiej w poczet obywateli radzieckich. Uznając ich polskość i nie czyniąc problemów na drodze ich połączenia się z krajem. Dlatego też: „[…] analogiczną zasadę można z całą pewnością zastosować
w stosunku do dorobku narodowego, tychże ludzi, w dziedzinie kulturalnej, stanowiącego zresztą dorobek całego narodu polskiego. Chodzi tu
o powrót tych zabytków, które znajdują się na terenie wspomnianym,
a które swoją istotą i charakterem nie są ściśle związane z dorobkiem kulturalnym narodów ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego”2. Miejsce
pierwszorzędne wśród projektowanych rewindykacji miała stanowić kolekcja Zakładu im. Ossolińskich. Ze względu na swą niepowtarzalność pośród
wszystkich ocalonych z pożogi II wojny światowej kolekcja lwowskiego
Ossolineum była niezmiernie cenna. W latach powojennych była oceniana
jako drugi pod względem wartości, po krakowskiej Jagiellonce, zbiór pomników literatury oraz dziedzictwa narodowego. Sprawa rewindykacji
Ossolineum we wszystkich kręgach oceniana była jako priorytetowa. Kwestię repatriacji dóbr kultury z terytoriów wschodnich regulowały umowy
zawarte bezpośrednio z republikami radzieckimi graniczącymi z Polską.
Na podstawie tych umów możliwa rewindykacja była bardzo ograniczona.
Dotyczyła prywatnego majątku repatriantów oraz mienia kościelnego,
przede wszystkim przedmiotów kultu i wyposażenia kościołów. Na przykład na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKWN a Rządem Białoruskiej SRR w sprawie ewakuacji ludności z terenów BSRR uzgodniono, że:
„2. Zezwolić ewakuowanym na wywóz: odzieży, obuwia, bielizny, pościeli,
produktów żywnościowych, sprzętów domowych, wiejskiego inwentarza
gospodarczego, uprzęży i innych przedmiotów domowego i gospodarskiego użytku ogólnej wagi do 2 ton na jedną rodzinę”3. W przypadku ludności miejskiej ilość przedmiotów ewakuowanych zmniejszono do ogólnej
masy 1 tony. Nie zezwolono na wywóz „dzieł sztuki i starożytności, jeżeli
jedno lub drugie stanowią kolekcję lub też w oddzielnych egzemplarzach,
o ile nie stanowią własności rodzinnej ewakuowanego”4. Taki stan prawny
spowodował, że pierwszą ofiarą ograniczeń bagażowych stały się dobra
kulturalne. Często pozostawiane na pastwę losu: biblioteki prywatne,
obrazy, zabytkowe meble itp. Osoby bardziej rozumiejące wartość pozostawianych rzeczy oraz w celu uchronienia ich przed dewastacją przekazywali je w darze państwu polskiemu. Żywiąc nadzieję, że polskim instytucjom kulturalnym łatwiej będzie je przetransportować do ojczyzny niż oso2

Tamże, s. 177–178.
Tamże, s. 86.
4 Tamże, s. 86–87.
3

Nr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka

61

Ewa Kacperska

bom prywatnym. Pełnomocnicy Rządu Tymczasowego RP działający na
dawnych Kresach Rzeczypospolitej podejmowali działania zabezpieczające poprzez przejmowanie ich właśnie z rąk prywatnych, jak i wykup najcenniejszych obiektów. Udzielali również pomocy materialnej osobom, które
chcąc ewakuować cenne przedmioty nie mieli pieniędzy nie tylko na ich
opakowanie, przewiezienie do dworca, ale sami znajdowali się w skrajnej
nędzy. Większość ewakuacji z Kresów była efektem prowadzonych rozmów dyplomatycznych pomiędzy przedstawicielami delegacji Ukraińskiej
SRR, a rządem polskim. Niepowodzenia przy zawieraniu umów repatriacyjnych, brak uregulowań systemowych skłoniły Radę Ministrów TRJN do
powołania Komisji do spraw Rewindykacji Polskiego Mienia Kulturalnego
z obszaru byłych województw wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, wchodzącej po zmianie granicy w skład Ukraińskiej SRR. Ze względu na największe bogactwo kulturowe znajdujące się w tej republice. Członkowie
komisji w licznych memoriałach podkreślali, iż rozwiązanie kwestii rewindykacji dóbr kultury z obszaru byłej II RP stanowią integralną część rozwiązania problemu granic pomiędzy Polską, a republikami ZSRR. Po raz
kolejny był podnoszony argument o konieczności połączenia się dziedzictwa narodowego z narodem. Podkreślano, że Lwów czy też Wilno nie są
ośrodkami kulturalnymi w wąskim regionalnym tylko znaczeniu. Wskazywano, że są to centra skupiające najczystsze aspiracje całego narodu. Tak
Wilno w pierwszej ćwierci XIX wieku jak i Lwów w drugiej połowie XIX
wieku stanowiły stolice duchowe Polski dzięki bujnemu rozkwitowi w nich
twórczości literackiej i artystycznej. Dzieła tam pozostające: biblioteczne,
archiwalne, muzealne; zawdzięczają swoje istnienie nie tylko dzięki lokalnej ofiarności środowiska polskiego, ale również całego narodu polskiego.
Powstałe tam fundacje tworzone były z myślą służby całemu narodowi
w celach kulturalnych, ogólnopolskich. Pozostają w związku z kulturą polską i jako takie mają dla narodu polskiego szczególną wartość.
Kolejnym dowodem na odrębność dzieł pozostających na byłych obszarach byłych województw wschodnich miał być fakt, że same władze radzieckie nadały połączonym zbiorom Ossolineum i Baworowskich nazwę „Sektora Polskiego Filii Biblioteki Akademii Nauk USRR”5. Strona polska do
rozmów z delegacją ukraińską przygotowała się skrupulatnie. Zgodnie
z powiedzeniem „coś dla ciała i dla ducha”, prócz wytycznych przyjętych
przez Komisję dodatkowo zadbała o przydział 30 litrów wódki z Ministerstwa Aprowizacji. Tłumacząc, iż prace komisji mieszanej „[…] żmudne
i długotrwałe będą musiały być połączone z posiłkami […]”6. Postulaty trzy5

Pismo Ministra Kultury…, dz.cyt., s. 179.
Pismo Naczelnego Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków do Ministerstwa Aprowizacji, [w:]
W. Kowalski, Likwidacja…, dz.cyt., s. 187.
6
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osobowej komisji w składzie: Leon Kruczkowski, prof. Władysław Tomkiewicz i dr Józef Grycz obejmowały następujące zagadnienia repatriacji mienia kulturalnego nie tylko ze Lwowa, lecz z całego terenu będącego przed
1939 r. integralną częścią II RP. Domagali się repatriacji zbiorów oraz
obiektów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych stanowiących składową część polskiego dorobku kulturalnego. Repatriacji w całość fundacji narodowych oraz muzeów. Wytyczne w punktach od 3 do 7 niniejszego dokumentu wskazują enumeratywnie instytucje, które powinny zostać przekazane Polsce7. Niestety rokowania w tej sprawie przyniosły połowiczny sukces.
Strona ukraińska zgodziła się przekazać część zbiorów Ossolineum w formie daru dla narodu polskiego. Gest ten był promowany jako przejaw empatii słowiańskiej oraz pomoc w odnawianiu polskich zbiorów tak dramatycznie doświadczonych w okresie ostatniej wojny. Z takim stawianiem
sprawy nie mógł pogodzić się świat naukowy, twórcy jak i przedstawiciele
wysunięci do rokowań ze stroną ukraińską. Jak podkreślano jeszcze przed
rokowaniami fakt zwrócenia części zbiorów polskich w postaci daru od tej
czy innej republiki radzieckiej: „[…] będzie to zbyt dalekie ilościowo od tego czego społeczeństwo ma prawo się spodziewać i to nie w postaci daru,
lecz bezspornej własności narodowej, a jednostronnie dokonany wybór
podkreśli tylko swoją jakością pozycję przymusową strony odbierającej. Dalekie to będzie chyba od efektu, jaki zamierza się tą droga osiągnąć […]”8.
Dar ofiarowany Polsce 30 lipca 1946 roku był dobierany w taki sposób,
aby nie umniejszał zbiorów lwowskich. Metoda wyboru przedmiotów dla
strony polskiej pozbawiona była jakiejkolwiek logiki. Na przykład wybór
książek opierał się o dziwnie pojętą zasadę pertynencji9. Mianowicie
wszystkie druki, które ukazały się na terytorium ZSRR, czyli na wschód
od linii Curzona, nie były brane pod uwagę. Odpadały, zatem wszystkie
druki lwowskie, wileńskie itd. W przypadku malarstwa zastosowano zasadę uniwersalności dzieła. Interpretacją jednak intencji artystów zajmowali się zazwyczaj sowieccy specjaliści. Kilka przykładów: „[…] Widok Zakopanego Jana Stanisławskiego – sovietikum ze względu na pobyt Lenina;
Portrety Starzeńskiej François Gerarda i Lubomirskiej Elisabeth Marie
Louise Vigée-Lebrun – dzieła obcych artystów, związek z Polską przypadkowy i nieistotny; Juliusza Kossaka dwie kompozycje podwarszawskie
7 Wytyczne do rozmów z delegacją ukraińską przyjęte dnia 25 lipca 1946 r. przez komisją w składzie wiceminister kultury i sztuki Leon Kruczkowski, prof. Władysław Tomkiewicz i dr Józef Grycz,
[w:] D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury, Kraków 2006, s. 935.
8 Memoriał Witolda Suchodolskiego pt. Rewindykacja polskiego mienia kulturalnego z obszaru
byłych województw wschodnich przekazany w listopadzie 1945 r. wiceministrowi kultury i sztuki RP
Leonowi Kruczkowskiemu, [w:] Tamże, s. 899–901.
9 Zasada przynależności terytorialnej – zasada poszanowania związku zespołów archiwalnych
z terytorium, na którym powstały.
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(pendanty)10 zbyt piękne, co najwyżej oddać jeden […]” itp.11. Podobnie
było z innymi przedmiotami. Z planowanego daru odpadły: „porcelana
korecka, baranowiecka itp. jako ukraińska, pasy słuckie jako białoruskie,
meble gdańskie jako niemieckie”12. W związku z takim traktowaniem poloników słychać było głosy, że najwłaściwszym zachowaniem byłoby
odrzucenie daru. Argumentując, iż ubliża on powadze narodu oraz rządowi polskiemu. „Dar” został przekazany na ręce przewodniczącego Komisji Leona Kruczkowskiego. Akt przekazania wyszczególnia następujące
pozycje: „Panorama Racławicka”, 483 skrzynie ze zbiorami bibliotecznymi Ossolineum we Lwowie, obejmujące 34 464 starodruków, 7068 rękopisów, 108 537 nowodruków, razem 150 069 egzemplarzy. Ponadto 208 eksponatów z Lwowskiej Państwowej Obwodowej Galerii Obrazów, 196 eksponatów z Lwowskiego Państwowego Muzeum Historycznego, 65 eksponatów z Lwowskiej Wystawy Przemysłu Artystycznego, 272 eksponatów
z Kijowskich Państwowych Muzeów Artystycznych, razem 742 eksponaty13. Ilość ta nie jest oszałamiająca. W przypadku Ossolineum wartość
przekazanego Polsce daru stanowiła 1/10 wszystkich opracowanych zbiorów tam się znajdujących.
Identycznie było w Lwowskiej Galerii Obrazów gdzie z pośród 6500
Polska otrzymała tylko 208 prac. Pomimo, iż w przybliżeniu 4500 obiektów
w Galerii miało charakter polski niepodlegający dyskusji. Drugi transport
Ossolineum przekazany został w marcu 1947 roku. Zawierał 67 381 książek, w tym 7041 starodruków. Łącznie przekazano ze Lwowa do Wrocławia: 210 343 książek w tym 42 606 starodruków, 7038 rękopisów, 160 699
druków14. W przypadku rękopisów Wrocławskie Ossolineum dysponowało
70% wszystkich prac. Natomiast Akademia Nauk w Moskwie otrzymała
10 000 najlepszych poloników. Rząd Radziecki w oficjalnych pismach podkreślał zawsze swój przychylny stosunek do polskich roszczeń rewindykacyjnych z terenów ZSRR. Jednocześnie w przypadku „daru” Ukraińskiej
SRR stwierdzał, iż te roszczenia z punktu widzenia formalnoprawnego nie
były uzasadnione.
Inaczej natomiast zagadnienie wyglądało w przypadku przekazania
ZSRR zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, które podczas woj10

W sztukach plastycznych dzieła stanowiące odpowiednik kompozycyjny drugiego dzieła
(np. w malarstwie dwa obrazy do symetrycznego zawieszenia, a w architekturze dwa pawilony).
11 Relacja Mieczysława Gębarowicza z kwietnia 1946 r. dotycząca przygotowania daru dla Polski w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i w muzeach lwowskich, [w:]
D. Matelski, Grabież…, dz.cyt., s. 912–914.
12 Tamże, s. 914.
13 Akt przekazania zbiorów lwowskich przez rządową delegację USRR komisji rządowej Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej RP z 30 lipca 1946 r., [w:] Tamże, s. 936–937.
14 Memoriał Franciszka Pajączkowskiego z 20 czerwca 1947 r. w sprawie Biblioteki Zakładu im.
Ossolińskich we Lwowie, [w:] Tamże, s. 950–952.
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ny zostały przez Niemców wywiezione i ukryte w Krakowie. Sprawa ta przybrała zdecydowanie charakter polityczny, gdyż przekazanie zbiorów bibliotecznych, w 90% o polskiej proweniencji, z Krakowa do Lwowa byłoby jak
dowodziła strona Polska wykorzystane i rozdmuchane przez ośrodki wrogie
zbliżeniu polsko-radzieckiemu. A to jak podkreślano nie leży, ani w interesie Polski, ani ZSRR. W 1947 roku Polska zwróciła część tych zbiorów. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej w procesie krystalizowania
się stosunków pomiędzy Polską a ZSRR problem rewindykacji był bardzo
niewygodny i omijany przez władze, jeżeli było to tylko możliwe.
Kolejne tury przekazywania polskich dóbr kultury miały miejsce w latach 1950, 1951, 1952. Dopiero w okresie „odwilży” nastąpiło realne wznowienie polsko-radzieckich negocjacji rewindykacyjnych. Polonica zawsze
wracały jako depozyt Biblioteki Państwowej ZSRR im. W. I. Lenina lub
uratowane przez Armię Czerwoną na terenie niemieckim. Niekiedy także
jako efekt prac porządkowych w instytucjach kulturalnych, podczas
których odkrywano od czasu do czasu jakieś polskie zbiory. W tym okresie
powróciły na swoje miejsce przeważnie obiekty archiwalne z Ziem Odzyskanych oraz Polski centralnej. Zespoły archiwaliów zostały przekazane
między innymi Archiwum Państwowemu w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Po objęciu władzy przez Chruszczowa tematem tabu w rozmowach polsko-radzieckich stały się rozmowy rewindykacyjne na temat zbiorów Ossolineum i Biblioteki Baworowskich. W latach
późniejszych, jeżeli zwroty następowały były to przede wszystkim archiwa
przeróżnej wartości. Jeżeli zaś ZSRR przekazywało coś w formie daru to
kazało sobie za niego zapłacić. Na inaugurację Zamku Królewskiego
w Warszawie I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek zwrócił się z prośbą do
L. I. Breżniewa, aby przekazał elementy wyposażenia zamku znajdujące
się ówcześnie w zbiorach radzieckich. Gierek argumentował, że taki dar
będzie entuzjastycznie przyjęty przez polskie społeczeństwo. Zamiast daru
strona radziecka sprzedała (przedsiębiorstwo „Sowietskij Antikwariat”)
Polsce w 1977 roku tzw. polską kolekcję broni z Arsenału w Ermitażu.
W erze Gorbaczowa powróciło jeszcze kilka przedmiotów. Z Ossolineum wierząc w poprawę dwustronnych stosunków między krajami, przekazano 2450 książek oraz skarby Zamku Królewskiego – cztery supraporty francuskiego malarza Jeana Pillementa. Dar najwidoczniej był zbyt
skromny, gdyż stosunki bilateralne uległy drastycznemu pogorszeniu.
Przełom 1989 roku przyniósł gruntowną zmianę w formułowaniu tym
razem żądań rewindykacyjnych. Zmiana polskiej polityki zagranicznej oraz
języka negocjacji nie wpłynęła korzystnie na sprawy rewindykacyjne. Tylko
rozjątrzyła ropiejące rany. Aktualnie realizacja działań w tym zakresie jest
niestety w większości niemożliwa. Rosja nie ukrywa, że traktuje zagrabio-
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ne dobra kultury jako częściowe reparacje wojenne. Decyzją Dumy ponad
1,2 mln obiektów ma zostać w Rosji na zawsze. Ustawa, uchwalona przez
Dumę Państwową 5 lutego 1997 roku, nacjonalizuje większość dóbr kultury wywiezionych przez Armię Czerwoną z terytorium Niemiec i innych
„byłych krajów nieprzyjacielskich”, a także określa warunki i tryb restytucji tych przedmiotów kultury, które nie są objęte działaniem ustawy15.
Po 1945 roku, kiedy Polska oficjalnie znalazła się w zasięgu wpływów
ZSRR słuszna z pozycji prawa międzynarodowego i oczywistych uprawnień rewindykacja i należne odszkodowania nie były właściwie realizowane. W interesie wielkiego wschodniego sąsiada nie leżało zwracanie Polsce
przedmiotów związanych z historią tysiącletniego państwa i odwołujących
się do tradycji, zwyczajów, prądów intelektualnych oraz szeroko ujętego
życia kulturalnego.
Również kwestia reparacji bezpośrednio po zakończeniu wojny stanowiła, jak i obecnie, stanowi oręż w walce dyplomatycznej. Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone i ZSRR ponosiły od 1941 r. jako czołowe mocarstwa
koalicji antyhitlerowskiej główny ciężar wojny przeciw III Rzeszy. Toteż
15 Zgodnie z ustawą (pkt. 6), „Wszystkie przemieszczone dobra kultury, wwiezione do ZSRR
jako realizacja prawa do restytucji i znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej (...) są własnością federalną Federacji Rosyjskiej”. Wyjątkiem są dobra kultury należące do Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy i innych republik ZSRR, które znalazły się na terytorium
dzisiejszej Rosji w wyniku II wojny światowej. Byłe republiki radzieckie mogą odzyskać swoje dobra kulturalne pod warunkiem, że o ich zwrot wystąpią rządy tych krajów i że zrekompensują wydatki na identyfikacje, ekspertyzę, przechowywanie, restaurację i transport przedmiotów kultury, a także zagwarantują zwrot rosyjskich dóbr kulturalnych znajdujących się na ich terytorium.
Na zwrot przemieszczonych do ZSRR dóbr kultury mogą liczyć także byłe kraje nieprzyjacielskie (Niemcy, Włochy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Finlandia), o ile zażądały tego przed 1950 rokiem. Nie podlegają nacjonalizacji przemieszczone dobra kultury, które stanowiły własność
wspólnot religijnych lub organizacji charytatywnych i były wykorzystywane wyłącznie w celach religijnych lub charytatywnych, a także „dobra kultury, których właścicieli pozbawiono tych
dzieł w związku z ich aktywną walką przeciwko nazizmowi” [podkreślenie – E.K.]. Uchwalony przez Dumę dokument stanowi, że państwa zainteresowane zwrotem przemieszczonych
dóbr kultury powinny zgłosić swoje roszczenia w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i „oficjalnie potwierdzić, że nie otrzymały rekompensaty od Niemiec lub innego byłego państwa nieprzyjacielskiego”. Zwrot dóbr kulturalnych tym państwom odbywa się na zasadach określonych przez ustawę, czyli na zasadzie wzajemności i po opłaceniu wydatków na przechowywanie, restaurację, identyfikację, ekspertyzę i transport. Jakkolwiek ustawa z 5 lutego rozumie
przez „dobra kulturalne” wszystkie „dobra materialne o charakterze religijnym bądź świeckim
mające historyczne, artystyczne, naukowe lub inne kulturalne znaczenie: dzieła sztuki, książki,
rękopisy, materiały archiwalne, części i fragmenty zabytków architektury, historii i sztuki”, to
„relikwie rodzinne - archiwa rodzinne, fotografie, listy, ordery, medale, portrety członków rodziny i ich przodków” mogą być „ze względów humanitarnych”, na ogólnych zasadach, (czyli za odpowiednią opłatą), przekazane przedstawicielom zainteresowanych rodzin. Rosyjska ustawa
o restytucji dóbr kulturalnych zabrania przekazywania komukolwiek przemieszczonych dóbr
i wywożenia ich poza granice Federacji Rosyjskiej. Oznacza to m.in., że dobra kulturalne wwiezione po II wojnie światowej do ZSRR nie mogą być wystawiane poza granicami Rosji. I. Nowak, K. Żebrowska, M. Kubisiak, O przemieszczonych dobrach kultury, „Parlamenty Europy
Środkowej i Wschodniej” Nr 77 (122), „Kronika Sejmowa” 1997.

66

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (17)/2008

Nr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka

Towarzystwo rewindykacji i reparacji wojennych

nic dziwnego, że przede wszystkim te państwa zainteresowane były ukaraniem hitlerowskich Niemiec, jako winnych rozpętania II wojny światowej.
Do wiosny 1945 r. koalicjantom chodziło głównie o pokonanie wspólnego
wroga. Później, ujawniać się zaczęły różnice interesów w odniesieniu do
pokonanych Niemiec i losów tego państwa. W momencie zakończenia
działań zbrojnych alianci posiadali już szczegółowy plan likwidacji skutków
ponad pięcioletniego okresu gwałtu i terroru. Pozorna jednomyślność była podyktowana wymogami chwili, w której trzeba było zaznaczyć jasno
przebiegająca granicę pomiędzy zwycięzcami a pokonanymi. Trzy wielkie
mocarstwa dały sobie moralne prawo do oceny zaangażowania oraz strat
poniesionych podczas wojny przez inne kraje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na tej podstawie zostały naszkicowane ramy planu powojennych reparacji. Szkody wyrządzone polskiej kulturze były jednymi z wielu
roszczeń do zaspokojenia w bardzo długiej kolejce oczekujących. Ponadto
w przeciwieństwie do restytucji, która w kraju wydawała się być rzeczą bezsporną dla wszystkich ośrodków władzy o tyle zagadnienie zaspokojenia
roszczeń w postaci reparacji kulturalnych nie było już takie oczywiste. Jednym z motywów takiego stanu rzeczy było poczucie konieczności skorygowania roszczeń o powojenną rzeczywistość oraz realnych szans ich wyegzekwowania. Kwestią bezdyskusyjną natomiast, nie tylko w świetle polskiego
poczucia krzywdy, ale i litery prawa międzynarodowego był fakt przyznania odszkodowań wojennych.
Biorąc właśnie pod uwagę czynniki ogólnopolityczne w Europie oraz
podejście do reparacji głównych sił rządzących pierwotna koncepcja pełnych odszkodowań kulturalnych już w Ministerstwie Kultury i Sztuki uległa znacznej redukcji. Biuro Rewindykacji i Odszkodowań przygotowało
wobec tego dwie koncepcje zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych.
Pierwszy, był logiczną konsekwencją umowy poczdamskiej i zawartego następnie porozumienia polsko-radzieckiego. Opierał się na założeniu, że realizacja żądań polskich w dziedzinie kultury nastąpi z ogólnej masy reparacyjnej przyznanej ZSRR. Na podstawie umowy z 16 sierpnia 1945 r. Polska miała partycypować w 15%. Interpretując ten zapis dyrektor Biura Rewindykacji i Odszkodowań uznał, że obejmuje on również odszkodowania
kulturalne. Przy czym konkretne żądania powinny zostać wystosowane pod
adresem muzeów położonych w radzieckiej strefie okupacyjnej. Z badań
przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że z chwilą kapitulacji Niemiec w strefie radzieckiej znajdowało się tylko 10% zbiorów niemieckich.
Dla porównania w strefie amerykańskiej 70%, a w brytyjskiej 20%. W strefie francuskiej znajdował się tylko znikomy odsetek zbiorów. Była, więc to
nader skromna pula i niemożliwe było zaspokojenie z niej w pełni polskich
roszczeń. Niestety nie było to rozsądnym rozwiązaniem, ale wówczas jedy-
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nym możliwym. Wychodząc właśnie z takiego założenia, że zmiana postanowień umowy na korzystniejsze jest mało prawdopodobna, Biuro Rewindykacji i Odszkodowań przystąpiło do opracowania konkretnych sugestii
reparacyjnych. Ostatecznie przygotowano dwa warianty. Pierwszy w 1945
roku, drugi w dwa lata później. Punktem wyjścia dla obydwu wersji w dziedzinie dotyczącej muzealiów były zbiory berlińskie, drezdeńskie, lipskie.
Kluczowa przy opracowaniu pierwszego wariantu była wycena poniesionych przez Polskę strat. Przyjęto wówczas kwotę 400 mln zł z 1939 r. Do
sumy tej następnie dopasowano przedmioty, którymi zainteresowana była
strona polska według ich wartości antykwarycznej. Robiąc przy tym uwagę, że jest to dopiero zadatek wartości pełnego ekwiwalentu należnego
Polsce z niemieckiej masy reparacyjnej. Wariant z 1947 roku zakładał reparacje jako 15% ogólnej puli odszkodowań przyznanych ZSRR. W związku z tym Biuro Rewindykacji i Odszkodowań zajęło stanowisko, iż należy
wystąpić o wydanie Polsce 15% Galerii Drezdeńskiej tytułem należnych
odszkodowań, którą wywieziono do ZSRR jako zdobycz wojenną. Galeria
Drezdeńska stanowiła podstawę wyboru obiektów, którą uzupełniono
o inne przedmioty. Ich wykaz ilustruje totalny upadek życia kulturalnego.
Wśród tych dodatkowych obiektów znalazły się farby olejne, pędzle malarskie, wyposażenie teatru operowego itp. Takie zestawienie obrazuje dopiero, że w kraju, którego społeczeństwo liczyło po wojnie ponad 23 mln nie
ma podstawowych przedmiotów koniecznych do utrzymania zasadniczych
funkcji kulturalnych. Pomimo tak rażących niedostatków sprawy kultury
były niedoceniane. W porównaniu z problemami gospodarczymi wydawały się błahe i nieważne – nie tylko w kręgach wysokich dygnitarzy. Przeciętnych ludzi najbardziej zaprzątało borykanie się z trudnościami dnia codziennego. Bardziej od niemożności wytwarzania wartości wyższego rzędu
przerażała ich wizja głodu i bezrobocia. Dawało o sobie znać zmęczenie
wojną, przejawiające się biernością i apatią. Panował stan rozterki oraz poczucie tymczasowości. Drugi sposób realizacji zadośćuczynienia w formie
reparacji łączył się z projektowanym układem pokojowym, który nigdy nie
doszedł do skutku. Stanowisko Polski w sprawie odszkodowań wojennych
oraz podstawy prawne jej roszczeń zostały przedstawione w memorandum
rządu polskiego, złożonym w styczniu 1947 roku na londyńskiej Konferencji Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych. Memorandum to w sprawie traktatu pokoju z Niemcami oparte jest, jeśli chodzi o pretensje odszkodowawcze na podstawowym dokumencie: Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939–1945. Został on opracowany przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów
i opublikowany w styczniu 1947 r. Zawierał dokładne i usystematyzowane
dane według kategorii wskazania w postaci tabelarycznej. Straty wojenne
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Polski zostały obliczone w granicach państwowych powojennych (z wyłączeniem Ziem Odzyskanych). Podstawowym miernikiem był złoty polski
według wartości z dnia 1 września1939 r., straty zostały obliczone na dzień
9 maja 1945 r., czyli na dzień zakończenia działań wojennych. Generalną
wysokość strat majątkowych oszacowano na 38% wartości majątku narodowego. W przeliczeniu na pieniądze, można kierując się danymi przywołanych wyżej dokumentów przykładowo wskazać pewne grupy strat np.:
straty rzeczowe, 88 800 mld złotych (3 288 zł/na 1 mieszkańca), straty rzeczowe szkół i instytucji naukowych 3 022 mln zł. oraz straty w dobrach kultury i sztuki według klasyfikacji rzeczowej 5365 mln zł. Autorzy dokumentu zastrzegają, że w licznych przypadkach dane te są niedostateczne. Dokumentacja ta przedstawia ogrom strat materialnych i ludzkich poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. Należy wyraźnie podkreślić,
że przedstawione wyżej zagadnienia dotyczą odszkodowań wojennych typu państwowego, których podstawę prawną stanowi rozdział IV umowy
poczdamskiej. Odszkodowania stanowią, więc formę rozliczeń dokonywanych pomiędzy państwami, głównie przy okazji zakończenia stanu wojny.
Roszczenia przedstawione w projekcie traktatu pokoju regulują przede
wszystkim te kwestie z dziedziny odszkodowań, które nie stały się
przedmiotem, ani uchwał poczdamskich, ani umowy polsko-radzieckiej.
Strona polska przyjęła zasadę, sprecyzowaną przez wielkie mocarstwa
w Jałcie i Poczdamie, że wysokość odszkodowań jest zależna od możliwości ich egzekwowania z pokonanego państwa niemieckiego. W odróżnieniu
jednak od powyższych umów z prawem pierwszeństwa i na zasadzie uprzywilejowanej. Ze względu na oczywisty fakt, iż Polska była krajem, który
pierwszy stawił zbrojny opór hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej, wskutek
czego niszczycielska polityka okupacyjna dotknęła ją w najdotkliwszy sposób. Dlatego też rozmiary niemieckich zbrodni wojennych oraz zbrodni
przeciwko ludzkości są w Polsce największe. Warto również nadmienić, że
roszczenia Polski w dziedzinie odszkodowań wojennych dotyczyły nie tylko Rzeszy Niemieckiej, lecz również innych państw-agresorów, związanych z Rzeszą Niemiecką.
Ministerstwo Kultury i Sztuki wzięło udział w pracach przygotowawczych strony polskiej do traktatu pokoju przedstawiając w styczniu 1947 r.
swoje Tezy ogólne. Sprowadzały się one do czterech głównych postulatów.
Po pierwsze, odszkodowanie nie może zostać spłacone w formie pieniężnej, po drugie odszkodowanie musi zostać ujęte w formie ekwiwalentu
o charakterze kulturalno-artystycznym, po trzecie ekwiwalenty powinny
zostać pobrane z różnych gałęzi dorobku kulturalno-artystycznego w oparciu o zasadę (z pewnymi wyjątkami) „rodzaj za rodzaj” oraz po czwarte
liczba ekwiwalentów powinna odpowiadać takiej liczbie, która pozwoliła-
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by na odbudowanie naszego dorobku kulturalnego. Powyższe wytyczne zostały rozszerzone o siedem podpunktów, w których zostały określone zasady kompensacji strat. Wyjaśnienia szczegółowe obejmowały następujące
dziedziny: muzykę, plastykę, teatr, literaturę, prace autorskie, muzealnictwo, zabytki nieruchome. W wytycznych wskazywano na konieczność
otrzymania urządzeń do produkcji przedmiotów koniecznych do ożywienia
i rozwoju powyższych dziedzin artystycznych oraz przedmiotów służących
do bieżącej działalność tj. instrumenty muzyczne, farby, pędzle, kostiumy,
kurtyny, rekwizyty, papier, maszyny do pisania, słowniki, dzieła klasyków
itp. W dziedzinie praw autorskich wskazano na konieczność wyegzekwowania odszkodowań dla polskich autorów wynikających z niedotrzymania
umów oraz naruszenia praw autorskich. Ponadto w dziedzinie muzealnictwa domagano się ekwiwalentów w postaci dzieł sztuki obcej „[…] takiej
w pierwszym rzędzie, która w poszczególnych okresach dziejów oddziaływała na rozwój sztuki polskiej, bezpośrednio czy pośrednio. Mowa tu […]
o dziełach wybitnych, gdyż stawiamy zasadę […] jakościowego odszkodowania; chodzi tu o obiekty, […] które by przez swoją jakość mogły w pewnym sensie zrównoważyć poniesione liczbowo straty”16. Natomiast w odniesieniu do dziedziny zabytków nieruchomych postulowano przyjęcie zasady rekompensaty równoważnej, realizowanej w postaci całych zespołów
muzealnych. Ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów sztuki antycznej
oraz Bliskiego Wschodu genetycznie związanej ze sztuką polską. Po przedstawieniu powyższych założeń Ministerstwo Kultury i Sztuki zobowiązało
się dostarczyć Biuru Odszkodowań Wojennych dalsze szczegółowe dane,
co do konkretnych roszczeń w każdej wymienionej dziedzinie.
Coraz bardziej widoczny konflikt interesów pomiędzy aliantami, dążenia mocarstw zachodnich do odbudowy powojennych Niemiec oraz malejące szanse zwołania konferencji i przyjęcia traktatu pokoju były najbardziej prawdopodobną przyczyną zaniechania prac, o czym świadczy brak
śladów takiej działalności w zachowanej dokumentacji. Rząd polski wielokrotnie wypowiadał się stanowczo przeciwko odwlekaniu traktatu pokoju
z Niemcami, proponował nawet, aby miejscem zwołania konferencji była
Warszawa.
Sprzeczne interesy wielkich mocarstw na terytorium Niemiec sprawiły,
że coraz trudniej utrzymać było gospodarczą i polityczną jedność. Silne naciski Moskwy domagające się olbrzymich odszkodowań niemieckich
(oprócz tego ZSRR egzekwował tzw. łupy wojenne) budziła sprzeciw
Amerykanów. Mowa Byrnesa w Stuttgarcie 6 września 1946 r. stanowiąca
punkt zwrotny w polityce USA (zadeklarowano wówczas pomoc amery16 Tezy Ogólne Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie pretensyj rewindykacyjno-odszkodowawczych w odniesieniu do Niemiec, [w:] W. Kowalski, Likwidacja…, dz.cyt., s. 144–145.

70

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (17)/2008

Towarzystwo rewindykacji i reparacji wojennych

kańską dla Niemiec, połączenie stref okupacyjnych oraz zakwestionowano
nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie), powstanie Bizonii, fiasko konferencji moskiewskiej było kolejnym elementem w procesie narastającej
wrogości pomiędzy światem zachodnim a Związkiem Radzieckim i jego
sojusznikami.
Powstałe z inicjatywy USA i ZSRR dwa państwa niemieckie wykazywały solidarnie daleko idącą powściągliwość z tytułu sukcesji zobowiązań po
III Rzeszy Niemieckiej. Przy czym stosunek do wykonania obowiązku zaspokojenia roszczeń o odszkodowania wojenne był odmienny. NRD uznawało moc postanowień poczdamskich uznając w pełni obciążenie wynikające z roszczeń. RFN reprezentowała pogląd, że postanowienia umowy go
nie obowiązują, gdyż stanowi ona akt prawa międzynarodowego – res inter
alios acta – zawarty bez udziału RFN. Sprawa odszkodowań wojennych należnych Polsce od RFN w aspekcie umowy poczdamskiej została uznana za
zakończoną.
ZSRR w porozumieniu z rządem polskim w 1950 i 1953 roku obniżył
globalną sumę odszkodowań, należnych od rządu NRD, a 22 sierpnia 1953
roku podpisał protokół w sprawie zaprzestania pobierania odszkodowań
niemieckich i w sprawie innych środków złagodzenia zobowiązań finansowo-gospodarczych NRD związanych z następstwami wojny. Rząd polski
23 sierpnia 1953 roku wydał stosowne oświadczenie w sprawie decyzji rządu ZSRR dotyczącej odszkodowań od Niemiec: „Biorąc pod uwagę, że
Niemcy zadość uczyniły już w znacznym stopniu swym zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej –
pragnąc wnieść dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego i wszystkich pokój miłujących narodów – powziął decyzję
o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz
Polski”17.
Oświadczenie to definitywnie zamykało kwestię jakichkolwiek pretensji
odszkodowawczych we wszystkich dziedzinach poniesionych strat w tym
także dóbr kultury.
Egzekwowanie odszkodowań po II wojnie światowej zostało potraktowane globalnie. Pośród demontażu zakładów przemysłowych, dostaw
z bieżącej produkcji nie było miejsca na reparacje kulturalne. Pomiędzy
wielkimi mocarstwami panowała zgodność, co do sposobu zaspokojenia
polskich żądań. Umowa poczdamska nie uregulowała w całości roszczeń,
ale ich również nie znosiła. Również zakres zrzeczenia się praw do odszko17 Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. w sprawie decyzji Rządu ZSRR dotyczącej odszkodowań od Niemiec, [w:] D. Matelski, Grabież…, dz.cyt., s. 978.
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dowania przez Polskę (przy założeniu skuteczności zrzeczenia) nie jest jednoznaczny. Pozwala na rewizję interpretacji. W tej sytuacji można znaleźć
obszary, w których wydaje się możliwe podniesienie roszczeń. Do nich będzie należało między innymi odszkodowanie za działania wykraczające poza klasyczne działania wojenne (np. odszkodowanie za zniszczenie Warszawy). Traktatem mającym ostatecznie uregulować niemieckie zobowiązania był tzw. Traktat 2+4 podpisany 12 września 1990 r. pomiędzy czterema mocarstwami „odpowiedzialnymi za Niemcy” (Stanami Zjednoczonymi, ZSRR, Wielką Brytanią oraz Francją), a dwoma państwami niemieckimi (Republiką Federalną Niemiec i Niemiecką Republiką Demokratyczną). W założeniach jego celem było zamknięcie m.in. spraw niemieckich
związanych z II wojną światową i przyjęcie roli regulacji pokojowej w przypadkach, kiedy inne umowy do takiej umowy się odwoływały. Traktat nie
porusza zagadnienia reparacji. Jedynie w ust. 12 wstępu podkreśla, że traktat stanowi regulację końcową spraw niemieckich. Tym samym w stosunku
pomiędzy Niemcami a czterema mocarstwami określa się, iż żadne ze
spraw prawnych pochodzących z czasów wojny i okupacji, które do tej pory nie zostały uregulowane przez wcześniejsze traktaty lub w sposób milczący (zgoda dorozumiana) nie powinny już być przedmiotem jakiejkolwiek regulacji umownej. W ten sposób wiąże się on z kwestią reparacji wojennych, którą zamyka między państwami stronami18. Polska nie była stroną Traktatu 2+4, chociaż brała udział w negocjacjach. Kompetencje dotyczące praw i odpowiedzialności za Niemcy jako całość przysługiwały, bowiem czterem mocarstwom i wywodziły się z deklaracji 5 czerwca 1945 r.
o przejęciu przez nie władzy w Niemczech oraz z umowy poczdamskiej
z 2 sierpnia 1945 roku, art. 31 cz. I powyższej umowy stanowi: „[…] Rada
(Ministrów Spraw Zagranicznych) przygotuje układ pokojowy z Niemcami, który rząd niemiecki przyjmie, gdy powstanie odpowiedni rząd do tego celu”. Traktat 2+4 został następnie uroczyście przedłożony szczytowi
KBWE w Paryżu (19–21 listopada 1990 r.), a państwa te – wśród nich Polska – przyjęły go w formie uroczystej deklaracji. Powstaje, więc pytanie czy
Traktat 2+4 zablokował możliwość podnoszenia roszczeń. Należy pamiętać, że traktat ten mógł nałożyć obowiązek ostatecznej rezygnacji z reparacji tylko w trybie art. 35. Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów,
a więc za pisemną zgodą Polski19. Doktryna polska potwierdza już po 1990
roku i jakby wbrew tezie o zamknięciu całości spraw wynikających z II woj18 Por. S. Hambura, Reparacje wojenne w stosunkach polsko-niemieckich, Ekspertyza BSiE
nr 302, IP-105 P.
19 M. Muszyński, Prawnomiędzynarodowe podstawy niemieckich zobowiązań reparacyjnych na
rzecz zwycięskiej koalicji ze szczególnym uwzględnieniem Polski, [w:] W. M. Góralski, Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich, Warszawa 2004, s. 113–122.
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ny światowej przez Traktat 2+4, że płaszczyzną, która ciągle czeka na ostateczne uregulowanie jest dziedzina kultury.
Od czasu zakończenia działań wojennych na kontynencie europejskim
minęło ponad 62 lata. Pozycja międzynarodowa naszego kraju uległa przez
ten czas znacznej zmianie. Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej związana jej prawem powinna wreszcie uporać się z balastem historii.
W świetle traktatów mamy tworzyć nową wspólną przyszłość pozbawioną
wszelkich animozji i uprzedzeń. Europę bez granic w wymiarze mentalnym. Lecz czy to, o czym zapewniają nas politycy da się osiągnąć bez uregulowania tak podstawowych spraw jak rewindykacja dóbr kultury. W tej
dziedzinie wojna, która zakończyła się pół wieku temu, niestety nadal trwa.
A pytaniem bez odpowiedzi pozostaje wciąż dylemat, czy ewentualne zaangażowanie polityków w sprawy likwidacji skutków wojny będzie wynikało z potrzeby definitywnego zamknięcia pewnego rozdziału historii, czy też
z możliwości zyskania poklasku elektoratu poprzez żonglowanie nastrojami społecznymi.
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Konwent Świętej Katarzyny
jako próba integracji
prawicy (listopad 1994–
–sierpień 1995)
Wstęp

Wybory prezydenckie z 1995 roku od początku zapowiadały się jako zacięta rywalizacja dwóch bloków politycznych: lewicy i prawicy. Obie frakcje widziały w nich szansę dla siebie. Partiom prawicowym zależało na integracji i odbudowaniu swojego politycznego wizerunku, a także utrzymaniu stanowiska głowy państwa, dzięki któremu możliwe było kontrolowanie poczynań rządzącej koalicji. Lewica chciała potwierdzić uzyskane
w 1993 roku poparcie1 i zapewnić sobie stabilne warunki sprawowania władzy do końca kadencji.
Już na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi było wiadomo, że
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) reprezentował będzie Aleksander
Kwaśniewski. Na prawej stronie sceny politycznej sytuacja była dużo trudniejsza. Kolejne starania wyłonienia wspólnego kandydata nie przynosiły
efektów. Ostatnią taką próbę podjął Konwent Świętej Katarzyny. Z inicjatywy księdza Józefa Maja – proboszcza parafii świętej Katarzyny na warszawskim Służewie, na prośbę wielu prawicowych działaczy, utworzono
szeroką koalicję. W jej skład weszły partie należące do zawartych wcześniej sojuszy (Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych, Porozumienia
11 Listopada i Przymierza dla Polski), NSZZ „Solidarność” i kilka innych
mniejszych ugrupowań. Najważniejszymi zadaniami, jakie postawili przed
sobą politycy Konwentu była integracja partii prawicowych i wyłonienie reprezentanta w wyborach.
1 Zwycięstwo w wyborach z 19 września 1993 r. lewica zawdzięczała w znacznym stopniu nowej, faworyzującej duże partie ordynacji wyborczej. Zachowano w niej system proporcjonalny,
wprowadzając jednocześnie progi wyborcze: 5% dla partii i 8% dla koalicji, mandaty dzielono
według metody d’Hondta, zwiększono liczbę okręgów wyborczych z 37 do 52.
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Prawica po wyborach parlamentarnych
z 19 września 1993 roku
Wybory parlamentarne z 19 września 1993 roku przyniosły klęskę reprezentowanej przez sześć komitetów wyborczych polskiej prawicy. Aby
zapobiec podobnym wynikom w przyszłości, już wkrótce politycy postanowili doprowadzić do zjednoczenia przegranych ugrupowań. Tylko integracja mogła przysłużyć się do odbudowania potęgi prawej strony polskiej
sceny politycznej. Skutkowało to do powstaniem trzech bloków: Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych (SUC), Przymierza dla Polski (PdP)
i Porozumienia 11 Listopada (PJL). Od początku istnienia zainteresowanie tych ugrupowań koncentrowało się wokół wyborów prezydenckich,
które miały odbyć się w 1995 roku.
Najwcześniej próbę zjednoczeniową podjął przewodniczący Porozumienia Centrum (PC) Jarosław Kaczyński. Już kilka dni po przegranych
przez prawicę wyborach wyszedł z propozycją stworzenia ugrupowania,
które byłoby w stanie stać się przeciwwagą dla lewicy2. W październiku
1993 roku doszło do utworzenia wspólnego Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych, w skład którego weszły Porozumienie Centrum, Porozumienie Ludowe (PL), Chrześcijańska Demokracja–Stronnictwo Pracy
(ChDSP), Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej (RTR), Stronnictwo Wierności
Rzeczpospolitej (SWR) i opozycyjna wobec Jana Olszewskiego część Ruchu dla Rzeczypospolitej (RdR). Lista członków nie została zamknięta3.
Partnerzy zobowiązali się, że w przyszłych wyborach samorządowych i parlamentarnych wystawią wspólne listy kandydatów, a dodatkowo poprą jednego kandydata startującego w wyborach prezydenckich4. Nowopowstały
Sekretariat przekształcić miał się w przyszłości w jedno ugrupowanie. Pra-
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Niniejszy artykuł obejmuje okres dziesięciu miesięcy – od listopada
1994 do sierpnia 1995 roku. Jego zadaniem było przedstawienie najważniejszych wydarzeń do jakich doszło w Konwencie oraz metod, dzięki
którym prawica chciała dojść do porozumienia.

2 Prawica sceptyczna, „Rzeczpospolita” nr 224, z 24.09.1993, s. 3. W czasie rozmów z przedstawicielami kilku partii okazało się, że tylko najbliżsi współpracownicy byli pozytywnie nastawieni do Jarosława Kaczyńskiego jako jednoczyciela prawicy. Większość działaczy odpowiedzialnością za wyborczą porażkę obarczała właśnie przewodniczącego PC i odmawiała współpracy.
3 Do współpracy namawiano także Ruch dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego, Unię Polityki Realnej, Partię Chrześcijańskich Demokratów, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, Partię Konserwatywną i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Mediacje z ostatnią partią były
utrudnione ze względu na antagonizmy dzielące przewodniczącego ZChN Wiesława Chrzanowskiego i szefa RTR Jana Parysa. ZChN zobowiązało się podjąć rozmowy w chwili, gdy Jarosław
Kaczyński odstąpi od przyjęcia Jana Parysa do SUC.
4 Blok w blok, „Gazeta Wyborcza” nr 259, z 5.11.1993, s. 2.
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cami przez najbliższe miesiące kierować mieli na zasadzie rotacji przewodniczący trzech partii: Jarosław Kaczyński, Wiesław Chrzanowski i Gabriel
Janowski. Dodatkowo zawarta umowa koalicyjna mówiła o powołaniu Rady Koalicji nadzorującej działalność polityczną SUC5.
Nieporozumienia między koalicjantami okazały się nie do przezwyciężenia. W takiej sytuacji PC, ZChN i PL opuściły Sekretariat. Członkami
SUC pozostały: RTR, ChDSP, SWR, Zjednoczenie Polskie oraz dwie nowe partie – Konfederacja Republikanów i Polskie Forum Patriotyczne. Poza tym, luźno związani byli także: RdR Olszewskiego, Instytut Wolności
Ekonomicznej i Politycznej, Porozumienie Niepodległościowych Organizacji Kombatanckich i Federacja Młodzieży Walczącej, nieformalnie
współpracowano także z Konfederacją Polski Niepodległej (KPN) i Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL). Sekretariat odrzucał perspektywę
współdziałania z Unią Wolności i związanymi z nią partiami, jako podtrzymującymi politykę Okrągłego Stołu i umów z Magdalenki6.
O ile wcześniej lidera upatrywano w PC, tak po jego odejściu nowym sojusznikiem stać miał się NSZZ „Solidarność”. Swoje prozwiązkowe nastawienie działacze Sekretariatu wyrazili przyłączając się do zorganizowanej
9 lutego 1994 roku, antyrządowej manifestacji. Uczestnicy protestowali
przeciwko podwyżkom cen i spadkowi dochodów rodzin, domagali się wycofania podwyżek cen energii i obniżenia stopy bezrobocia. Wrogie okrzyki padały pod adresem prezydenta i premiera, jako głównych winnych pogarszającej się sytuacji w kraju7. SUC wspierał także ideę utworzenia
w oparciu o struktury „Solidarności” partii politycznej8.
Sekretariat swoje cele upatrywał w: jedności organizacyjnej i programowej, współdziałaniu ugrupowań członkowskich i zajmowaniu przez nie takich samych stanowisk politycznych, społecznych i gospodarczych. Wytyczne działań SUC zawarł w programie Nowy ład gospodarczy, który przedstawił w 1994 roku9. Wspólne stanowiska partii wchodzących w skład SUC,
dotyczące spraw politycznych, społecznych, gospodarczych, samorządowych i prywatyzacyjnych, wyrażały się w organizacji konferencji tematycznych10. 5 grudnia 1993 roku podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Centro5

ZChN i PC łączą swoje siły, „Rzeczpospolita” nr 259, z 5.11.1993, s. 2.
A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989–2001, Kraków 2002, s. 390. Od 16 września
1988 r. w Magdalence pod Warszawą odbywały się spotkania władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Celem tych rozmów było przygotowanie obrad Okrągłego Stołu.
7 P. Wroński, To idzie „S”, „Gazeta Wyborcza”, 10.02.1994 (34), s. 1.
8 W. Załuska, Prawico, zbiórka!, „Gazeta Wyborcza”, 24.01.1994 (19), s. 1.
9 Podstawą było przekonanie o konieczności wprowadzenia Programu Powszechnego Uwłaszczenia Obywateli. Jego realizacja opierać miała się na mechanizmach wolnorynkowych połączonych z reprywatyzacją, reformą finansów państwowych, reformą nadrzędnych organów władzy państwowej i udziałem kapitału zagranicznego.
10 26 marca 1994 w Krakowie odbyła się Konferencja Centroprawicy Gospodarka i społeczeństwo, 25 czerwca 1994 zorganizowano spotkanie zatytułowane Bezpieczeństwo i suwerenność pań6
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prawicy w Krakowie doszło do powołania Społecznej Komisji Konstytucyjnej. Jej skład oparty był na zasadzie „wyboru osobowości”, a nie ustalonego przez partie klucza11. Komisja opracowała obywatelski projekt konstytucji12. Zgodnie z ustawą z 22 kwietnia 1994 roku O zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej inicjatywa ustawodawcza przysługiwała grupie obywateli, którzy
uzyskali pięćset tysięcy podpisów wyrażających poparcie dla swojego projektu13. Pod propozycją Komisji Społecznej podpisało się około miliona
osób. 5 września 1994 roku przekazano je Marszałkowi Sejmu Józefowi
Oleksemu. Wynik ten uznać można bardziej za sukces „Solidarności” niż
SUC, bo to dzięki niej udało się zgromadzić tak dużą ilość podpisów.
SUC pretendował do roli głównego inicjatora zjednoczenia prawicy.
Przyczynić miała się do tego zorganizowana 18 grudnia 1994 roku w Krakowie kolejna konferencja. Jej celem było uzyskanie poparcia partii prawicowych skupionych w różnych blokach, dla opracowanego przez Sekretariat projektu konstytucji. Nie przyniosła jednak skutku ze względu na zbojkotowanie jej przez Przymierze dla Polski i Porozumienie 11 Listopada.
11 listopada 1993 roku doszło do zawarcia kolejnego międzypartyjnego
porozumienia. Na jego podstawie 8 lutego 1994 roku zawiązana została koalicja, która od listopadowej daty przyjęła swoją nazwę. W składzie Porozumienia znalazły się: Unia Polityki Realnej (UPR), Stronnictwo NarodowoDemokratyczne (SND), Stronnictwo Ludowo–Chrześcijańskie (SLCh),
Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD) i Partia Konserwatywna
(PK). Koalicja ta powstała – zdaniem jej twórców – po to, by nie stracić żadnej części z prawicowego elektoratu, czyli tych wszystkich, których przyciągał radykalizm UPR Janusza Korwina-Mikke i konserwatystów zgromadzonych wokół PK Aleksandra Halla. Koalicjanci przedstawili własną deklarację programową, w której wyrazili pogląd, że podstawą społecznego ładu są: wolność, własność i szacunek dla narodowych tradycji14.
stwa polskiego, 30 października tego samego roku Nowy ład gospodarczy – powszechne uwłaszczenie obywateli, a 22 stycznia 1995 r. miała miejsce konferencja Edukacja, wychowanie, młodzież.
11 Centroprawica o ustawie zasadniczej, „Rzeczpospolita”, 6.12.1993 (284), s. 2.
12 Przygotowany projekt za fundamentalne uznawał demokratyczny system rządów, gospodarkę wolnorynkową i współpracę partii politycznych. Za wysokość płacy minimalnej, minimalnego dochodu rodziny, normy pracy odpowiadać miała komisja trójstronna z udziałem rządu,
pracodawców i pracowników. Twórcy projektu przeczuwali, że będzie miał on małe szanse na
wejście w życie. Wiązało się to nie tylko ze sprzeciwem rządzącej koalicji SLD–PSL, ale też z tym,
że rysował wizję państwa rządzonego przez związki zawodowe i proponował rozwiązania, które
były dalekie od finansowych możliwości państwa.
13 „Dziennik Ustaw” 1994, nr 61, poz. 251.
14 Walka o zasady, „Rzeczpospolita”, 18–19.12.1993 (295), s. 3. Członkowie Porozumienia
opowiadali się za systemem prezydencko-parlamentarnym, decentralizacją władzy, zwiększeniem uprawnień samorządu terytorialnego, wzmocnieniem służb odpowiadających za bezpieczeństwo kraju, ograniczeniem roli związków zawodowych i interwencji państwa w gospodarkę,
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Porozumienie wzięło 14 stycznia 1995 roku udział w konferencji, w czasie której razem z partiami Przymierza dla Polski wyraziło chęć utworzenia jednego wspólnego prawicowego obozu politycznego. Spośród kilku
zjednoczeniowych pomysłów najlepszy wydawał się ten zaproponowany
w połowie grudnia 1994 roku przez Ryszarda Czarneckiego. Nowy blok
polityczny skupiać miał partie prokapitalistyczne. Oś nowej koalicji stanowić miały trzy ugrupowania: UPR, PC i ZChN. Partie Korwina-Mikke
i Kaczyńskiego były skłócone ze sobą, dlatego Zjednoczenie pełnić miało
funkcję „zwornika”. Pojednanie nastąpiłoby w oparciu o opracowanie prawicowego minimum programowego, tworzyć je miały: interes narodowy,
silne państwo, wolność obywateli, ochrona własności prywatnej, walka
z przestępczością, szacunek dla tradycji chrześcijańskiej15.
Mimo wcześniejszych ustaleń partia Korwina-Mikke odmówiła ratyfikowania uzgodnionych w czasie konferencji Wspólnych Zasad Programowych16. Swój sprzeciw tłumaczyła niechęcią do deklaracji o współpracy
z NSZZ „Solidarność”. UPR nie przestrzegała też ustaleń dotyczących wystawienie wspólnego kandydata prawicy w wyborach prezydenckich.
Wkrótce po ogłoszeniu kandydatury Adama Strzembosza, który z początkiem stycznia 1995 zyskał poparcie większości ugrupowań wchodzących
w skład PdP i PJL17 i w związku z tym miał reprezentować całą nowopowstałą konfederację, do startu w wyborach zgłosił się Janusz Korwin-Mikke.
Rozbieżności ideowe doprowadziły w styczniu 1995 roku do rozpadu Porozumienia.
Jarosław Kaczyński po opuszczeniu Sekretariatu w dalszym ciągu pracował nad powołaniem organizacji łączącej największe prawicowe partie.
9 maja 1994 powstała koalicja Przymierze dla Polski18. Zasilili ją: PC Jarozakazem uznaniowego koncesjonowania działalności telewizyjnej i radiowej oraz likwidacją reglamentacji gospodarczej.
15 Prawica według Czarneckiego, „Gazeta Wyborcza”, 15.12.1994 (291), s. 2.
16 M. D. Zdort, Prawica: wielobarwna, ale nie bezbarwna, „Rzeczpospolita”, 16.01.1995 (13),
s. 1–2. Program zawierał kwestie wystawienia wspólnego kandydata w zbliżających się wyborach
prezydenckich, zaznaczając, że nie będzie nim urzędujący prezydent Lech Wałęsa. Mile widziane było zawieranie sojuszy z kolejnymi partiami, wykluczono jednak „partie odwołujące się do
tradycji PRL oraz ugrupowania wywodzące się z ruchów komitetów obywatelskich, które przyjęły lewicowe oblicze ideowo-polityczne”. Zawarto postulaty reprywatyzacji i powszechnej prywatyzacji, redukcji progresji podatkowej. Konfederaci opowiadali się także za lustracją. Uregulowana miała zostać kwestia współpracy pomiędzy państwem i Kościołem. Partie zobowiązały się
do pierwszych dni marca podjąć decyzje w sprawie wystawienie wspólnych list w wyborach parlamentarnych. Podpisane dokumenty programowe podlegały ratyfikacji przez władze każdego
z ugrupowań.
17 A. Domosławski, D. Wielowieyska, Kandydat Strzembosz, „Gazeta Wyborcza”, 28.03.1995
(74), s. 3.
Poparcia Strzemboszowi udzieliły PC, KK, Partia Konserwatywna, PL i Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie.
18 Początkowo chciano nazwać ją Związkiem Polskim.

78

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (17)/2008

Konwent Świętej Katarzyny jako próba integracji prawicy…

sława Kaczyńskiego, ZChN Wiesława Chrzanowskiego, PL Gabriela Janowskiego, RdR Romualda Szeremietiewa i Koalicja Konserwatywna19.
11 czerwca 1994 roku przyjęto statut PdP, który mówił o wystawianiu
wspólnych kandydatów w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, referendach ogólnokrajowych i utworzeniu w przyszłości
jednego klubu parlamentarnego20.
19 czerwca 1994 roku odbyły się wybory samorządowe. Przeprowadzono je według ordynacji z 1990 roku21. Wzięło w nich udział 33,78% uprawnionych do głosowania. Partie prawicowe ich wynik uznały za swój sukces.
Niemal wszędzie uzyskały po kilkanaście miejsc w radach. Przykładem
niech będą tu wyniki wyborów do Rady Warszawy22. Tendencje integracyjne przejawiały się w tworzeniu lokalnych koalicji, stąd takie frakcje jak Komitet Wyborczy Prawica Razem czy Centroprawica dla Warszawy, które
miały swoje odpowiedniki w innych miastach. Duże poparcie prawica zdobyła głównie we wschodniej Polsce. Odwołania do tradycji narodowo-katolickiej wpłynęły głównie na wyborców z województw przemyskiego, rzeszowskiego, białostockiego, podlaskiego, nowosądeckiego, krośnieńskiego
i łomżyńskiego, gdzie ugrupowania prawicowe zdecydowanie wygrały23.
W różnych miejskich koalicjach prawica plasowała się wysoko, zajmując
od pierwszego do trzeciego miejsca24. Pojawiła się szansa, by znowu stała
się ważnym elementem życia politycznego.
Kryzys działalności PdP zaczął być widoczny już jesienią 1994 roku.
Wpłynęły na to konflikty pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Romualdem
19 Nowa, utworzona na początku 1994 roku partia, powstała z rozłamu w Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla, na jej czele stanął Kazimierz M. Ujazdowski. Ujazdowski był zagorzałym zwolennikiem sojuszu z PC, ZChN, PL i RdR podczas gdy Hall nie zgadzał się na jego zawarcie.
20 K. M. Ujazdowski, Prawica dla wszystkich, Warszawa 1995, s. 44. Celem Przymierza miało
być powstanie ugrupowania opartego na wartościach chrześcijańskich, narodowych, niepodległościowych, ludowych i konserwatywnych. Program PdP koncentrował się wokół kwestii gospodarczych – podstawę stanowiły powszechny kapitalizm i system gospodarki rynkowej, poza tym
decentralizacja państwa i przekazanie części uprawnień samorządowi terytorialnemu, polityka
zagraniczna oparta o uczestnictwo w strukturach europejskich, stosunki państwo-Kościół uregulowane konkordatem, ochrona rodziny.
21 Koalicja SLD–PSL przegłosowała w marcu 1994 roku własny korzystny dla siebie projekt
ordynacji. Przewidywał obniżenie wielkości gmin (z 40 do 15 tys. mieszkańców), w których obowiązywać miał system proporcjonalny – zakładał głosowanie na listy partyjne. Nową ordynację
zablokował jednak prezydent Wałęsa.
22 Wstępne wyniki wyborów do Rady Warszawy, „Rzeczpospolita”, 20.06.1994 (141), s. 1. Unia
Wolności i Samorządności – 21%, Porozumienie SLD–PSL – 19%, Komitet Wyborczy Prawica
Razem (m.in. KPN, PC, UPR) – 14%, Centroprawica dla Warszawy (m.in. ZChN) – 7%, Unia
Pracy – 6%, Dobre Sąsiedztwo – 4%, Nasza Stolica – 4%, Warszawska Inicjatywa Samorządowa
– 3%, inne – 22%.
23 R. Wróbel, K. Olszewski, Lokalna Polska polityczna, „Rzeczpospolita”, 22.06.1994 (143),
s. 1–2. W Przemyślu partie prawicowe zdobyły 44% poparcia, w Rzeszowie 42%, w Białymstoku
52%, w Białej Podlaskiej 34%, w Krośnie 34%, a w Łomży i Nowym Sączu po 28%.
24 J. Parandowska, Nikt nie wygrał, wszyscy się cieszą, „Polityka”, 2.07.1994 (27), s. 11.
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Szeremietiewem25 oraz wewnętrzne tarcia w ZChN. Sporna okazała się
kwestia poparcia kandydatury Lecha Wałęsy na drugą kadencję26. Prezesi
PC i RdR inaczej zapatrywali się na kierunki rozszerzenia Przymierza. PL
z kolei nieprzychylność szefa PC zyskało poprzez skłanianie się ku możliwości współpracy z Sekretariatem. Konflikty przybrały jeszcze na sile, kiedy ze stanowiska prezesa Zjednoczenia ustąpił Wiesław Chrzanowski, a jego obowiązki przejął Ryszard Czarnecki27. Zaistniała sytuacja doprowadziła do zawieszenia działalności Przymierza na kilka tygodni. Szansą na odnowienie jedności skłóconego PdP miał być start Adama Strzembosza
w wyborach prezydenckich.
Z perspektywy czasu zauważyć można, że integracja prawicy przebiegała w taki sposób jakby żaden z polityków nie traktował jej poważnie. Liderzy Przymierza skupili się głównie na obietnicach zjednoczeniowych. Partie Porozumienia przygotowały dość ogólny program, który bezpiecznie
można było podpisać. Z kolei ugrupowania wchodzące w skład Sekretariatu zachowywały się wasalnie wobec NSZZ „Solidarność”, tracąc przez to
swoje polityczne znaczenie28.

Geneza Konwentu i główne kierunki działalności
27 września 1994 roku odbyła się audiencja polityków u księdza prymasa Józefa Glempa. W czasie tego spotkania były premier Jan Olszewski
zwrócił się do Jego Eminencji z prośbą o wskazanie kapłana, „który mógłby uczestniczyć w pracach polityków solidarnościowo-niepodległościowych
w tych wymiarach pracy, które bezpośrednio dotyczą problemów moralnych”29. Do służby tej wybrany został ksiądz Józef Maj.
Działalność grupy polityków prawicowych współpracujących z księdzem Majem rozpoczęła się 10 listopada 1994 roku. Wtedy to na jego zaproszenie na plebanię przy kościele świętej Katarzyny przybyli przedstawiciele środowisk prawicowych: Ludwik Dorn (PC), Marian Krzaklewski, Janusz Tomaszewski (NSZZ „Solidarność”), Ryszard Czarnecki, Bogusław
Szymański (ZChN), Romuald Szeremietiew (RdR Szeremietiewa), Jan
Parys (RTR), Wojciech Włodarczyk (RdR Węgłowskiego), Kazimierz Ujazdowski (KK), Jerzy Stępnień (PChD), Antoni Macierewicz (Ruch Chrze25 Szeremietiew rozważał możliwość wejścia do rządu Waldemara Pawlaka, gdzie miał objąć,
z rekomendacji prezydenta Wałęsy, stanowisko ministra obrony narodowej.
26 PC i KK odrzucały możliwość udzielenia prezydentowi Wałęsie poparcia. Z kolei RdR,
ZChN i PL dopuszczały taką ewentualność w drugiej turze wyborów.
27 Nowy prezes nie potrafił wpłynąć pozytywnie na jednoznaczne ukierunkowanie ZChN.
28 R. A. Ziemkiewicz, Samozagłada, „Rzeczpospolita”, 8.05.2001 (106), s. 10.
29 S. Żaryn, Konwent Świętej Katarzyny, [w:] J. Płaza (red.), Świadectwo drogi: księga pamiątkowa dwudziestolecia kapłaństwa ks. prałata Józefa Maja, Warszawa 1998, s. 395.
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ścijańsko Narodowy-Akcja Polska), Tomasz Jackowski (ChDSP), Andrzej
Anusz (Zjednoczenie Polskie) Wojciech Ziembiński (SWR), Zbigniew
Wrzesiński (Konfederacja Republikanów) i Michał Kołodziejczyk (Stronnictwo Demokracji Polskiej). Spotkanie rozpoczęło się o godzinie szesnastej i trwało do drugiej w nocy. Pozytywnie odebrano wysuniętą przez księdza Maja propozycję powołania Komisji Arbitrażowej. Kolejne spotkanie
– tym razem także z udziałem przedstawiciela UPR – miało odbyć się
w ciągu trzech tygodni.
Podstawę współpracy stanowić miało ujednolicone stanowisko w referendum konstytucyjnym. Obywatelski projekt konstytucji SUC i „Solidarności” nie cieszył się przychylnością ugrupowań prawicowych. Wiceprzewodniczący PC – Ludwik Dorn przestawił plan szybkiej integracji prawicy,
przez powołanie jednej partii o demokratycznym charakterze. Mówił o potrzebie zwołania zjazdów prawicowych ugrupowań. Ich celem miało być powołanie delegatów na zjazd nowej partii, rozwiązując jednocześnie dotychczasowe struktury. Każde ugrupowanie mogło powołać jednego delegata
na każde pięć tysięcy głosów, które oddano na nią w wyborach parlamentarnych z września 1993 roku. Nowopowstała partia miała powołać swoje
władze, które podejmą rozmowy z NSZZ „Solidarność” w sprawie wspólnego kandydata do fotela prezydenckiego i stanowiska w referendum konstytucyjnym. Zastrzeżono, że w nowych partyjnych władzach nie mogą znaleźć się przywódcy obecnych ugrupowań. Wyjątek uczyniono tylko dla przywódców poniżej czterdziestego roku życia – w praktyce byli to jedynie Ryszard Czarnecki i Kazimierz Ujazdowski. Pozostali liderzy mieli znaleźć
miejsce w Senacie i komitecie doradczym nowego ugrupowania30.
Następne spotkanie odbyło się 3 grudnia 1994 roku. Uczestniczyło
w nim około dwudziestu osób, w tym między innymi: Jarosław Kaczyński,
Gabriel Janowski, Paweł Zalewski, Lech Jęczmyk, Jerzy Stępień, Ireneusz
Niewiadomski, Antoni Macierewicz, Jan Parys, Jan Olszewski i Przemysław Hniedziewicz31. W czasie rozmów powołano Komisję Arbitrażową,
która miała się zajmować rozstrzyganiem i łagodzeniem sporów między
politykami, mediacją oraz przygotowaniem gruntu pod integrację ugrupowań prawicowych. W składzie Komisji znalazły się osoby nie związane
z polityką: dziekan warszawskiej Rady Adwokackiej – Andrzej Rościszowski, Janusz Tomaszewski z NSZZ „Solidarność”, związana z Kościołem Teresa Skupień, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Jasiński
i ksiądz Józef Maj32.
30 M. D. Zdort, Kościół chce połączyć i pogodzić prawicę, „Rzeczpospolita”, 12–13.11.1994
(263), s. 2.
31 Ksiądz Maj jednoczy prawicę, „Gazeta Wyborcza”, 5.12.1994, s. 2.
32 I. Zalewski, Niepolitycy będą godzić polityków, „Życie Warszawy”, 5. 12. 1994, s. 2.
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Spotkania u księdza Maja miały przybrać charakter regularny. Proponowano powołanie Konwentu Świętej Katarzyny, do którego partie miały
wystawiać swoich przedstawicieli, jednak podjęcie jakichkolwiek decyzji
odłożono na przyszłość. Nie udało się ustalić wspólnego stanowiska w referendum konstytucyjnym. Obywatelski projekt konstytucji w dalszym ciągu nie został przyjęty. Jarosław Kaczyński zaproponował, aby w ustawie
zasadniczej umieścić właściwe dla wszystkich prawicowych partii zapisy
o ochronie życia od chwili poczęcia, antykomunizmie i tradycji niepodległościowej. Pomysł spotkał się z aprobatą, ale do konkretnych ustaleń nie
doszło. Niejednoznaczna wciąż pozostała kwestia jak doprowadzić do jedności prawicy. Wyodrębniły się trzy koncepcje. Autor pierwszej z nich – Jarosław Kaczyński proponował rozwiązanie wszystkich dotychczasowych
partii i w ich miejsce powołanie nowego ugrupowania. Projekt ten nie zyskał poparcia. Liderzy innych partii opowiadali się za stopniowym zbliżeniem prawicy, pozostając jednak przy partyjnym pluralizmie. Politycy zgromadzeni w SUC chcieli doprowadzić do zjednoczenia wzorując się na Unii
na rzecz Demokracji Francuskiej33 i za jej przykładem powołać „partię
partii”.
Zabrakło także ustaleń, co do kandydata na prezydenta. Ogólnikowo
oświadczono, że powinien wyznawać wartości katolickie i narodowe, być
gwarantem antykomunizmu i przestrzegać prawa. Wybranie konkretnej
osoby pozostawiono na kolejne zebranie.
18 grudnia 1994 roku odbyła się długo zapowiadana Ogólnopolska
Konferencja Centroprawicy. Organizatorami spotkania były partie zgromadzone w Sekretariacie Ugrupowań Centroprawicowych i przedstawiciele Społecznej Komisji Konstytucyjnej34. Z zaproszenia skorzystało około
pięciuset reprezentantów środowisk prawicowych i solidarnościowych
z dwustu miejscowości. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy, Konfederacji Republikanów,
Porozumienia Ludowego, Ruchu dla Rzeczypospolitej, Stronnictwa Wierności Rzeczpospolitej – Klubów Służby Niepodległości, Zjednoczenia Polskiego i Polskiego Forum Patriotycznego. Grupa ta jednak nie reprezentowała całej polskiej prawicy, do Krakowa nie przybyli liderzy najsilniejszych
pozaparlamentarnych bloków – Przymierza dla Polski i Porozumienia
11 Listopada35. W spotkaniu nie uczestniczył też przewodniczący „Solidar33

Unia na rzecz Demokracji Francuskiej (UDF) to koalicja wyborcza utworzona w 1978 r.,
w której skład weszły niegaullistowskie partie prawicowe o profilu chrześcijańsko-demokratycznym. Jej pierwszym przywódcą był Valéry Giscard d’Estaing. Politycznie UDF jest zwolennikiem
europejskiego federalizmu, popierając wprowadzenie jakiejś formy Stanów Zjednoczonych Europy. Ekonomicznie prezentuje szeroką gamę poglądów, od lewicowych po silnie liberalne.
34 Uchwała Centroprawicy, „Życie Warszawy”, 19.12.1994, s. 3.
35 Prawica wciąż podzielona, „Rzeczpospolita”, 19.12.1994 (294), s. 2.
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ności” Marian Krzaklewski, który pierwotnie miał otwierać obrady. Zebrani usłyszeli tylko list od niego, w którym namawiał do zjednoczenia wokół
projektu przygotowanego przez Komisję Społeczną. Za istotne Krzaklewski uznał także, aby środowiska patriotyczne opracowały własną strategię
wobec zaplanowanego na późną wiosnę 1995 roku referendum konstytucyjnego36.
W czasie spotkania rozgorzała debata. Padły oskarżenia w stosunku do
prezydenta i premiera. Skrytykowano projekt budżetu na następny rok.
Uczestnicy namawiali do integracji, ponieważ byli przekonani, że rozczarowany rządami SLD elektorat czeka na taki krok. Przez aklamację przyjęto
uchwałę o powołaniu komisji koordynacyjnej. Zająć się miała stworzeniem
bloku przeciwstawiającego się zagrażającej Polsce rekomunizacji oraz doprowadzeniem do wspólnego działania prawicowych ugrupowań w referendum konstytucyjnym, wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Dyskusje miały rozpocząć się od obywatelskiego projektu konstytucji37.
W Krakowie obecny był także ksiądz Maj. Odprawił w Katedrze Wawelskiej mszę. Wygłosił kazanie Chcemy jedności, które poświęcił konieczności
integracji środowisk prawicowych, apelował do zebranych: „niech stąd,
z Krakowa, tak jak z Kalisza, Wrocławia i Lublina dojdzie do przywódców
partii wyrosłych z tego samego chrześcijańskiego i polskiego pnia mocy zdecydowany głos: chcemy jedności, a przywódcy niech znajdą w niej drogę”38.
Niespełna miesiąc po krakowskiej konferencji powstał Zespół Koordynacyjny Konwentu, w skład którego weszły SUC, NSZZ „Solidarność”,
RdR Szeremietiewa, RdR Olszewskiego, PChD, PL, RChN-AP, SDP,
SND i ZChN39. Gdy w lutym zaistniała możliwość przedterminowych wyborów Zespół wydał oświadczenie o konieczności powołania szerokiego
bloku ugrupowań chrześcijańskich, narodowych, patriotycznych oraz
NSZZ „Solidarność”40. O ile wcześniej przedstawiciele partii uczestniczących w spotkaniach na służewskiej plebanii tylko proponowali wspólną nazwę dla tej inicjatywy, o tyle o Konwencie Świętej Katarzyny jako takim,
mówić możemy dopiero od 30 marca 1995 roku41. Dopiero wtedy nazwa
została oficjalnie przyjęta.
Z chwilą gdy rozpoczęły się spotkania na plebanii przy kościele świętej
Katarzyny rozgorzała dyskusja, czy Kościół powinien ingerować w politykę. Pytania te kierowane były głównie do proboszcza parafii, którego traktowano jako osobę najbardziej zaangażowaną. W swych odpowiedziach
36

Tamże.
Tamże.
38 A. Anusz, Osobista historia PC, Warszawa 2007, s. 257.
39 Tamże, s. 258.
40 Tamże, s. 259.
41 B. Dziemidok, Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce, Lublin 1998, s. 25.
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powoływał się on na papieski List Apostolski, który przestrzega księży
przed błędem zaniechania udziału w życiu społecznym i swoistą izolacją
przed problemami dotykającymi świat. Bronił się jednocześnie przed posądzeniami o uprawianie polityki. Swoją misję w kształtującym się bloku,
definiował raczej jako próbę ukazania moralnych aspektów obecności partii prawicowych na scenie politycznej niż inicjatora samego zjednoczenia.
Jego zdaniem to społeczeństwo domagało się konsolidacji środowisk prawicowych. Ludzie dostrzegali brak autentycznej opozycji, która byłaby
w stanie zgłosić sprzeciw wobec decyzji władz, które nie cieszyły się zaufaniem. On tylko zauważył te potrzeby i pomógł doprowadzić do spotkania
tak licznej reprezentacji liderów politycznych42.
Potrzebę obecności partii prawicowych w polityce zauważył także prymas Polski. Swoją aprobatę wyraził zgodą na udział duszpasterza w prowadzonych przez polityków rozmowach. Zastrzegał jednocześnie, że obecność księdza Maja nie ma na celu jego przywództwa w ruchu politycznym43. Niektórzy z biorących udział w zebraniach na plebanii mówili o „cichym” patronacie księdza prymasa nad tą inicjatywą44.
Z czasem poparcie dla spotkań organizowanych przez księdza Maja
przestało być już tak jednoznaczne. Krytycznie o jego działalności wypowiadał się sekretarz Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Tadeusz
Pieronek. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Polityka” w czerwcu
1995 roku zarzucił mu czynne wikłanie się w działalność polityczną. W odpowiedzi na oskarżenia biskupa Pieronka, przedstawiciele Towarzystwa
im. Stanisława ze Skarbimierza skierowali list do księdza prymasa,
w którym zaznaczyli, że „działacze ugrupowań centroprawicowych oraz
NSZZ „Solidarność” już od dawna znajdowali u Ks. Maja neutralne miejsce spotkań i pracy. […] Wszelka działalność na rzecz porozumienia, budowa jedności i zgody pomiędzy ludźmi i środowiskami społecznymi,
a zwłaszcza chrześcijańsko-patriotycznymi, zasługuje na pełny szacunek
i wchodzi w zakres historycznej misji, jakiej Kościół się niejednokrotnie
podejmował – dzięki temu cieszył się autorytetem w społeczeństwie
[…]”45. Działalność Konwentu uznana została przez jego sympatyków za
wykładnię misji Kościoła.
Powołanie Konwentu zostało pozytywnie przyjęte przez intelektualistów związanych z polską prawicą i centrum. W czasie trwającej od
22 stycznia 1995 roku VII Konferencji Centroprawicy uczestnicy przedstawili uchwałę, w której wyrażali nadzieję, że inicjatywa ta dzięki szybko za42

C. Gmyz, P. Zaremba, Kazanie dla prawicy, „Życie Warszawy”, 6.12.1994, s. 12.
Prawica u księdza Maja, „Gazeta Wyborcza”, 12–13.11.1994 (263) , s. 2.
44 Ksiądz Maj jednoczy prawicę, dz.cyt.
45 S. Żaryn, dz.cyt., s. 397.
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Ostatni etap działalności
W czwartek 22 kwietnia na plebanię świętej Katarzyny znowu przybyli
prawicowi politycy47. Na spotkaniu zapadła decyzja o wdrożeniu procedury prawyborów prezydenckich. Z pomysłem przeprowadzenia takiego głosowania do polityków przyszedł przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
RP48. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. W tym czasie Zespół
Koordynacyjny Konwentu uchwalił Tryb zgłaszania kandydatów na urząd
prezydenta RP49. Polityk, który chciał wziąć udział w procedurze musiał wystosować pismo, w którym zwracał się z prośbą o poparcie swojej kandydatury. Jednocześnie zobowiązywał się do przyjęcia przygotowanego przez
Zespół programu, który mówił, że w przypadku przegranej w prawyborach
pretendent wycofa się z ubiegania się o fotel prezydencki50.
“Kandydaci na kandydatów” na zgłoszenia mieli czas do końca maja.
Wnioski, w zaklejonych kopertach, kierowano do proboszcza parafii świętej Katarzyny. Zespół Koordynacyjny zobowiązał się do 15 maja zdecydować, kiedy otworzy koperty i rozpocznie procedurę prawyborów. Proponowano dwa terminy: przed 8 lub 15 czerwca.
Procedura wyłaniania kandydata całego obozu patriotyczno-niepodległościowego miała się składać z pięciu etapów. W pierwszym Zespół Koordynacyjny otwierał koperty i miał dojść do porozumienia, w sprawie wyboru kandydata spośród zgłoszonych osób. W przypadku niepowodzenia
w drugim etapie przeprowadzano sondażowe głosowanie, na podstawie
którego wyłaniano polityka cieszącego się największym poparciem. Trzecim etapem było „konklawe”51, gdy kandydaci zebrać się mieli razem i wybrać spośród siebie najlepszego reprezentanta. Gdyby i ten wariant zawiódł przeprowadzano następne sondażowe głosowanie. W przypadku
dalszego braku porozumienia miało dojść do etapu piątego. Zgodnie z jego założeniami politycy Konwentu i ksiądz Maj zwrócić się mieli o pomoc
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kończonemu procesowi jednoczenia, doprowadzi do zwycięstwa sił patriotycznych w referendum konstytucyjnym, wyborach parlamentarnych i prezydenckich46.

46

Tamże, s. 396.
W. Załuska, Najpierw zróbmy konklawe, „Gazeta Wyborcza”, 22–23.04.1995 (95), s. 3.
48 Rozmowa z „patronem” Konwentu Świętej Katarzyny księdzem prałatem Józefem Romanem
Majem, przeprowadzona 18. 04. 2007, (maszynopis w posiadaniu autorki), s. 6.
49 S. Żaryn, dz.cyt., s. 397.
50 M. D. Zdort, Prawybory w pięciu turach, „Rzeczpospolita”, 22–23. 04.1995 (95), s. 2.
51 Analogicznie do procedury kościelnej. Konklawe (z łac. conclave, „pod kluczem”, zamknięte pomieszczenie, pokój) to ogólne zgromadzenie kardynałów, zwoływane po piętnastu,
maksymalnie dwudziestu dniach od śmierci papieża, którego celem jest wybór nowego papieża.
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do „autorytetu moralnego”, czyli jednego z najwyższych hierarchów Kościoła, aby skłonił kandydatów, poza tym uznanym za najlepszego, do rezygnacji52.
Zamiarem polityków Konwentu było stworzenie wokół kandydata silnego obozu politycznego. Dyskredytowało to kandydatury Wałęsy
i Strzembosza. Urzędujący prezydent postrzegany był raczej jako osoba,
która odcina się od pomagających mu wcześniej w dojściu do wygranej.
Profesor Strzembosz z kolei miał za sobą już wsparcie polityczne53.
W związku z zawartymi porozumieniami rozpoczęto poszukiwanie
„kandydatów na kandydatów”. Zadania tego podjęło się Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Narodowe. Jego liderzy już w piątek 21 kwietnia rozpoczęli cykl spotkań z politykami chętnymi do udziału w wyborach prezydenckich. Na pierwsze spotkanie zaproszony został profesor Adam Strzembosz. To właśnie jego kandydaturę ZChN było najbardziej skłonne poprzeć, jednak już na początku maja Adam Strzembosz oficjalnie rozpoczął
kampanię wyborczą. Tym samym przerwano rozmowy54. W czerwcu z poparcia kandydatury Prezesa Sądu Najwyższego zrezygnowało Porozumienie Centrum. Zaistniała sytuacja zmuszała Adama Strzembosza do szukania innego zaplecza politycznego. Postanowił jeszcze raz spotkać się z reprezentantami Konwentu i porozmawiać na temat ewentualnego udziału
w „konklawe”. Rozmowy i tym razem nie przyniosły spodziewanego efektu. Profesor Strzembosz definitywnie zrezygnował z uczestnictwa w prawyborach Konwentu.
20 maja odbył się w Warszawie V Kongres KPN, który w założeniach
przypominać miał konferencję zjednoczeniową całej prawicy. Gospodarz
spotkania Leszek Moczulski, a także przybyli goście55 mówili o potrzebie
szybkiej integracji. Delegaci na Kongres poparli udział Leszka Moczulskiego w ubieganiu się o urząd Prezydenta RP. Wyrazem dobrej woli lidera KPN była chęć uczestnictwa w prawyborach Konwentu Świętej Katarzyny. Zadeklarował, że gotów jest zrezygnować z kandydowania, jeśli powiedzie się procedura wyłonienia wspólnego pretendenta56.

52

M. D. Zdort, Prawybory…, dz.cyt.
Tamże.
54 M. D. Zdort, Jak uniknąć błędów Wałęsy, „Rzeczpospolita”, 2–3.05.1995 (102), s. 2.
Profesor Strzembosz odrzucił także propozycję, którą złożył prawicy Janusz Korwin-Mikke.
Lider UPR sugerował kandydatom podpisanie „pacta conventa”. Dokument zawierał zobowiązanie, że na trzy dni przed wyborami z udziału zrezygnują wszyscy prawicowi politycy, poza tym
który cieszyć się będzie największym poparciem w sondażach opinii publicznej.
55 Na Kongres przybyli: ks. Józef Maj, Ryszard Czarnecki i Jan Łopuszański z ZChN, Romuald Szeremietiew z RdR, Gabriel Janowski z PL, Franciszek Stefaniuk z PSL, Jacek Smagowicz
z KK „S” oraz przedstawiciele UPR, BBWR, „S”, NSZZ „S” RI, RTR i ChDSP.
56 KPN proponuje prawicy wielkie pojednanie, „Życie Warszawy”, 22.05.1995, s. 2.
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Na początku czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego
ZChN. Pierwotnie politycy chcieli udzielić poparcia urzędującemu prezydentowi, Ryszard Czarnecki poprosił jednak o kilka tygodni zwłoki, gdyż
niewykluczony był start prezes NBP – Hanny Gronkiewicz-Waltz. Swój
udział uzależniała od tego, czy kandydować będzie też Lech Wałęsa.
W wielu wywiadach podkreślała, że nie wystartuje przeciwko prezydentowi57. Pani prezes liczyła na szerokie prawicowe poparcie58. Reprezentanci
Konwentu zaproponowali jej udział w „konklawe”. Hanna GronkiewiczWaltz nie podjęła konkretnej decyzji, ale dyplomatycznie nie odmówiła59.
Zostawiła sobie tym samym czas do namysłu i możliwość lepszego wglądu
w sytuację na scenie politycznej.
Z obawami przyjmowano perspektywę reelekcji Lecha Wałęsy. Powszechnie uważano, że dzieli elektorat. Osoba prezydenta budziła mieszane uczucia wśród polityków, posiadał swoich gorących sympatyków, ale
jednocześnie znaczna grupa sprzeciwiała się prowadzonej przez niego polityce. Samemu prezydentowi podpowiadano udzielenie wsparcia prezes
Gronkiewicz-Waltz i przywództwo w utworzonym w trakcie jej kampanii
wyborczej bloku60.
Uczestnictwo w „konklawe” zapowiedział także były premier Jan
Olszewski. Zaznaczył, że gotów jest zrezygnować z ubiegania się o fotel
prezydencki, jeśli znajdzie się lepszy kandydat. W jego mniemaniu zbliżające się wybory prezydenckie były nie tylko walką o stanowisko głowy państwa, ale przede wszystkim „bitwą o Polskę”, której prawica nie mogła
przegrać. Na początku czerwca pod kandydaturą byłego premiera jego komitety wyborcze zebrały czterdzieści tysięcy podpisów, a zgłoszenie kandydata wymagało stu tysięcy61. Dla swoich sympatyków Jan Olszewski był jedynym słusznym kandydatem.
W połowie czerwca przystąpiono do realizacji procedury prawyborów.
Okazało się, że poza trzema głośnymi już „kandydatami na kandydatów” –
Leszkiem Moczulskim, Hanną Gronkiewicz-Waltz i Janem Olszewskim,
swoje oferty złożyli także Jan Parys, Wojciech Ziembiński, Roman Ciesielski i Henryk Bąk. Zespół Koordynacyjny mógł zacząć działać. Osobną kandydaturę prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego złożył ksiądz Maj. Uważał,
że w ten sposób zapewniona byłaby ciągłość rządów na uchodźctwie
i w kraju. Propozycja nie została jednak przyjęta62.
57

ZChN woli prezes Waltz od Wałęsy i Strzembosza, „Życie Warszawy”, 5.06.1995, s. 2.
Według Ryszarda Czarneckiego na prezes NBP mieliby zagłosować zwolennicy „Solidarności” i chłopi, którzy w dotychczasowych sondażach optowali za Andrzejem Olechowskim
i Unią Wolności.
59 W. Załuska, As, dama i walet, „Gazeta Wyborcza”, 5.06.1995 (129), s. 4.
60 Tamże.
61 I. Zalewski, Olszewski gotów kandydować, ale może się wycofać, „Życie Warszawy”, 5.06.
1995, s. 2.
62 Rozmowa z „patronem” Konwentu…, s. 8.
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Obrady polityków Konwentu Świętej Katarzyny w sprawie wyłonienie
kandydata prawicy na prezydenta trwały trzy dni – od 30 czerwca do 2 lipca (od piątku do niedzieli). Spotkanie odbywało się w budynku Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku. Nie było dostępne dla zainteresowanych przebiegiem rozmów dziennikarzy63.
Chociaż do rywalizacji zgłosiło się siedmiu pretendentów to podczas
spotkania brane pod uwagę były tylko cztery kandydatury. Roman Ciesielski wycofał się jeszcze przed naradą w Sulejówku. Po pierwszym etapie
rozmów zrezygnowali Wojciech Ziembiński i Henryk Bąk. Ostatniego dnia
rozmów rezygnację złożył Jan Parys64. Pozostałych pretendentów wnikliwie przesłuchano. Pięć i pół godziny miały trwać rozmowy z Hanną Gronkiewicz-Waltz, przez cztery godziny dyskutowano z Janem Olszewskim
i przez ponad trzy z Leszkiem Moczulskim. Nie udało się jednak wybrać
jednej osoby spośród tej trójki65.
W związku z niepowodzeniem rozmów przeprowadzono sondażowe
głosowanie. Zgodnie z relacjami uczestników jego forma przypominała
spowiedź. Zebrani podchodzili do siedzącego w kącie księdza Maja i zapisywali na kartce nazwisko swojego faworyta66. Wyniki głosowania miały
pozostać tajne. Jedyną osobą znającą ich rezultat był ksiądz prałat. Wiedza
ta posłużyć miała mu w czasie dalszych rozmów z kandydatami, które miały się odbyć jeszcze w tym samym tygodniu67. Jego zadaniem było nakłonienie dwóch kandydatów do wycofania się. Decyzje o tym kto powinien
zrezygnować opierać miały się też na badaniach opinii publicznej – w nich
wygrywała pani prezes68. Jej kandydatura budziła wątpliwości wśród niektórych członków Konwentu. Obawiano się, że może być „koniem trojańskim” urzędującego prezydenta. Najpierw zdobędzie dużo głosów,
a w chwili gdy Wałęsa zgłosi swoją kandydaturę wycofa się i przerzuci na
niego zgromadzone poparcie69. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprzeczała takim spekulacjom.
W przypadku niepowodzenia negocjacji księdza Maja z kandydatami
przewidywano w sierpniu kolejne sondażowe głosowanie. Zastrzeżono, że
63

Święta Katarzyna u Służebnic Ducha Świętego, „Życie Warszawy”, 3.07.1995, s. 2.
Tłumaczył, że nie odpowiadała mu panującą w trakcie rozmów atmosfera.
65 Konwent pokłócony, „Rzeczpospolita”, 4.07.1995 (153), s. 2.
66 Wciąż daleko do jedności, „Rzeczpospolita”, 5.07.1995 (154), s. 2.
67 Przewidywano, że w spotkaniach weźmie też udział Marian Krzaklewski. Wśród polityków
Konwentu panowała opinia, że rozmowy te zostaną poprzedzone konsultacjami z prymasem
Glempem.
68 Hanna Gronkiewicz-Waltz zaraz po zgłoszeniu swojej kandydatury zajmowała trzecie miejsce w sondażach opinii. Kilka dni później w badaniu przeprowadzonym przez „Pentor” uzyskała
już drugi wynik, zdobywając dwanaście procent głosów. Przegrywała tylko z cieszącym się dwudziestosześcioprocentowym poparciem kandydatem lewicy – Aleksandrem Kwaśniewskim.
69 D. Wielowieyska, Radzili, radzili i nic, „Gazeta Wyborcza”, 4.07.1995 (153), s. 3.
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jego wyniki zostaną upublicznione. Tryb ten poprzedzony miał być badaniami socjologicznymi pokazującymi, kto ma największe szanse na wygraną70. Zwolennikiem tego pomysłu był przewodniczący „Solidarności”. Powszechnie panowała opinia, że jego faworytką była prezes Waltz, a to przecież ona prowadziła w sondażach71. Skala poparcia społecznego była jej
głównym atutem.
Na koniec obrad kandydaci Konwentu podpisali „kontrakt”, którego
pomysłodawcą miał być Marian Krzaklewski. Dokument ten zawierał zobowiązania kandydatów i obozu politycznego. Przewidywał „[…] m.in., że
przyszły prezydent będzie musiał uzgadniać wszystkie decyzje polityczne,
gospodarcze i społeczne z członkami Konwentu […]”72. Dodatkowy zapis
mówił, że żaden z kandydatów w przypadku wygranej nie będzie niszczył,
czy dyskryminował partii tworzących Konwent73. Niedopuszczalne było
odcięcie się od osób, które wcześniej oddały na nich swój głos.
Wyników sondażowego głosowania nie udało się utrzymać w tajemnicy.
7 lipca „Gazeta Wyborcza” opublikowała informacje, według których
osiem głosów oddano na Jana Olszewskiego, cztery na Hannę Gronkiewicz-Waltz i dwa na Leszka Moczulskiego. Rezultatów tych nie potwierdził
ksiądz Maj, a po rozmowie z nim 8 lipca, zaprzeczali im prezes NBP i lider
KPN. Nie ujawnili uzyskanych informacji, chcąc dochować tajemnicy, do
której zostali zobowiązani74. Publikacja wyników przez „Gazetę” była tylko wstępem do dalszych wydarzeń. Kilka dni później do opinii publicznej
dotarł inny rozkład głosów z Sulejówka. Ugrupowania sprzyjające prezes
NBP twierdziły, że to ona wygrała zdobywając siedem głosów, drugi był
Olszewski z pięcioma głosami, a trzeci przewodniczący KPN z dwoma.
W „Rzeczpospolitej” z 18 lipca ukazał się artykuł, w którym zapowiadano upublicznienie sondażowego głosowania. Autor powoływał się na przeprowadzoną dzień wcześniej rozmowę z księdzem Majem75. Aby móc
ujawnić wyniki proboszcz parafii świętej Katarzyny musiał uzyskać pozwolenie Hanny Gronkiewicz-Waltz i Leszka Moczulskiego. W związku z nierzetelnością Jana Olszewskiego i potwierdzaniem nieprawdziwych wyników opinia tego kandydata nie miała żadnego znaczenia76. Rzecznik Konwentu Teresa Skupień wydała komunikat, w którym ogłosiła zwycięstwo
Hanny Gronkiewicz-Waltz, drugie miejsce przypadło Janowi OlszewskieProponowane badania opinii publicznej miały zostać przeprowadzone najpóźniej do 25

lipca.
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I. Zalewski, Najpierw sondaże, w sierpniu dogrywka, „Życie Warszawy”, 4.07.1995, s. 2.
Konwent pokłócony, dz.cyt.
73 Rozmowa z „patronem” Konwentu…, dz.cyt., s. 8.
74 Spotkanie bez Olszewskiego, „Rzeczpospolita”, 10. 07.1995 (158), s. 2.
75 M.D. Zdort, P. Reszka, Konwent Świętej Katarzyny nie wie, kto wygrał, „Rzeczpospolita”,
20.07.1995 (168), s. 1–2.
76 Wyniki „konklawe” zostaną ujawnione, „Rzeczpospolita”, 18.07.1995 (165), s. 2.
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mu, a trzeci był Leszek Moczulski. Taką samą wiadomość potwierdził Katolickiej Agencji Informacyjnej proboszcz świętej Katarzyny. Tego samego
dnia ksiądz Maj spotkał się z Komitetem Wyborczym Olszewskiego. Po
długiej rozmowie podpisał oświadczenie, zgodnie z którym to właśnie były
premier był zwycięzcą sondażowego głosowania. Zaznaczył też, że nie było rozmowy z dziennikarzem „Rzeczpospolitej”, na podstawie której w reportażu skrytykowano mecenasa Olszewskiego za przypisywanie sobie
zwycięstwa77. Artykuł potraktowany został jak prasowe fałszerstwo. Dzień
później proboszcz wydał kolejne oświadczenie, w którym przyznał, że telefonicznie rozmawiał z reporterem „Rzeczpospolitej” Marcinem Dominikiem Zdortem78. Były premier zdążył już oskarżyć gazetę o pisanie nieprawdy i podważanie jego politycznej wiarygodności.
19 lipca ksiądz Maj gościł w programie telewizyjnym Puls Dnia. Tłumaczył, że głosowanie w Konwencie nie miało żadnej mocy sprawczej. Było
tylko sondażem służącym do zbadania preferencji wyborczych jego członków. Po podliczeniu głosów wygrał Jan Olszewski. Zaznaczył przy tym, że
podanie jednoznacznych wyników nie jest tak naprawdę możliwe. Nie wykluczone jest takie ich policzenie, gdzie zwycięstwo przypadnie Hannie
Gronkiewicz-Waltz. Wynikało to z tego, że rzecznik Konwentu policzyła
podwójnie głosy „Solidarności”, a wtedy wygrana należała się pani prezes.
Jan Olszewski w wywiadzie dla radiowej „Trójki” zapewnił, że to on
okazał się zwycięzcą głosowania w Sulejówku. Zgodnie z wynikami, które
otrzymał od księdza prałata otrzymał sześć i pół głosu, prezes NBP pięć
i pół, a szef KPN dwa. Podczas konferencji prasowej wyjaśniono skąd wzięły się „połówki głosów”. Okazało się, że na niektórych kartach do głosowania znalazły się dwa nazwiska, wówczas obie wymienione osoby dostawały
po pół głosu79. Skrajną sytuacją była taka, gdzie na jednej karcie znalazły
się nazwiska aż trzech kandydatów. Od zamieszania wokół Konwentu
Świętej Katarzyny odcinali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Związek miał być jedynie obserwatorem, a nie czynnie brać udział w przebiegu
prawyborów.
Do kolejnego spotkania członków Konwentu doszło w Poznaniu.
W czasie rozmów zaskakującą propozycję dodania jeszcze jednego kryterium do procedury wyboru kandydata złożył Romuald Szeremietiew. Osobami pretendującymi do miana kandydata prawicy nie byli tylko trzej
przedstawiciele Konwentu, ale także Lech Wałęsa i Adam Strzembosz.
Dlatego podpisy pod nazwiskami całej piątki powinny być zbierane razem
pod patronatem Konwentu. Kandydat, który zbierze najwięcej podpisów
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Krótki kurs prawdy, „Gazeta Wyborcza”, 20.07.1995 (167), s. 3.
Kręte ścieżki świętej Katarzyny, „Gazeta Wyborcza”, 21.07.1995 (168), s. 3.
79 Trudna sztuka dodawania, „Dziennik Polski”, 20.07.1995 (165), s. 3.
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powinien mieć największe szanse na reprezentowanie prawicy80. Propozycja ta podobnie jak wniosek Mariana Krzaklewskiego o oparcie się na sondażach niezależnego ośrodka badania opinii publicznej nie został przyjęta.
Z zamiarem wyjaśnienia wszystkich wątpliwości 24 lipca spotkali się
członkowie Komisji Arbitrażowej Konwentu Świętej Katarzyny. Wśród
oświadczeń końcowych zabrakło wytłumaczenia, kto był zwycięzcą sondażowego głosowania. Członkowie Komisji zwrócili się do księdza prałata
o zorganizowanie „konklawe”. Jego celem było „uzyskanie konsensusu
przez kandydatów we własnym gronie”81. Bez odzewu pozostał złożony
przez Zjednoczenie Polskie wniosek o usunięcie Jana Olszewskiego z Konwentu.
Przerwana procedura prawyborów nie przeszkodziła kandydatom szukać politycznego poparcia. Szacowano, że za kandydaturą Jana Olszewskiego opowiada się osiem z czternastu partii Konwentu, były to ugrupowania małe i nie odgrywające większej roli82. Komitet Wyborczy byłego
premiera namawiał go do ubiegania się o prezydenturę, mimo braku akceptacji Świętej Katarzyny. Takie postępowanie wzbudzało krytykę. Silną
pozycję miała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nad udzieleniem jej poparcia
zastanawiały się NSZZ „Solidarność” i ZChN. Grupa wspierająca panią
prezes liczyła na to, że Unia Wolności wycofa kandydaturę Jacka Kuronia,
a wtedy mogłaby liczyć na głosy tej formacji. Prezes NBP w dalszym ciągu
uzależniała swój start w wyborach od udziału Lecha Wałęsy. Przedwyborcze sondaże pokazywały, że to ona może mieć większe szanse na zwycięstwo. Posunięcia zwolenników Olszewskiego niejako rozwiązały ręce pani
prezes. Ogłosiła swoje hasło wyborcze – „Jedność”83. Jej start miał dać wyborcom kandydata otwartego na świat, a jednocześnie szanującego wartości narodowe i katolickie. Chcąc zapewnić sobie zaplecze polityczne 15 lipca uczestniczyła w pierwszym zebraniu regionalnego Konwentu Świętej
Katarzyny w Białymstoku84. Kandydatura Hanny Gronkiewicz-Waltz utożsamiana była z obozem belwederskim, ale ona sama odcinała się od tego
typu porównań.
Nie czekając na dalsze postanowienia działaczy Konwentu 26 lipca Leszek Moczulski wspólnie z przedstawicielami BBWR powołał nowe ugrupowanie – Koordynacyjną Radę Obozu Patriotycznego85. Zasili je także:
PL, RdR Szeremietiewa, SDP, SND i PC–Inicjatywa Integracyjna. Przed80

Co zdecyduje, „Rzeczpospolita”, 21.07.1995 (168), s. 2.
Czas na „konklawe”, „Rzeczpospolita”, 25.07.1995 (171), s. 2.
82 Rozstrzygnięcie po wakacjach, „Gazeta Wyborcza”, 26.07.1995 (172), s. 2.
83 Hasło „Jedność”, „Gazeta Wyborcza”, 21 06.1995 (142), s. 2.
84 M. Chołodowski, Nie odbieram głosów Wałęsie, „Gazeta Wyborcza”, 17.07.1995 (164), s. 3.
To jedyna tego typu filia z jaką się spotkałam, analizując materiały na temat Konwentu.
85 Konwent pada? Będzie Rada, „Gazeta Wyborcza”, 27.07.1995 (173), s. 3.
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stawiciele KPN i BBWR zastrzegli, że mimo zacieśnienia współpracy nie
chcą w przyszłości tworzyć jednego klubu86. Funkcje Obozu upatrywano
w budowie zaplecza politycznego kandydata Konwentu i udziale w wyborach parlamentarnych. Kilka dni później Jan Olszewski obarczył partie
wchodzące w skład Koordynacyjnej Rady Obozu Patriotycznego odpowiedzialnością za praktyczny rozpad Konwentu Świętej Katarzyny. Niejasna
sytuacja w Konwencie skłoniła Komitet Wyborczy byłego premiera do powołania kolejnego prawicowego ugrupowania – Porozumienia Organizacji
Niepodległościowych na rzecz wyboru Jana Olszewskiego na prezydenta87.
Zasiliło ją dwanaście organizacji popierających kandydaturę mecenasa.
Członkowie Porozumienia namawiali swego kandydata do startu nawet jeśli nie zostanie oficjalnym reprezentantem Świętej Katarzyny. Olszewski
uległ swojemu Komitetowi.
Do opinii publicznej zaczęły docierać informacje o wyjątkowo trudnej
sytuacji w Konwencie. Ukoronowaniem tego było spotkanie, na które do
kościoła świętej Katarzyny przybyło około stu osób. Skończyło się awanturą pomiędzy zwolennikami Jana Olszewskiego a stronnikami Hanny Gronkiewicz-Waltz. Chcąc złagodzić nastroje ksiądz Maj tłumaczył: „Dla mnie
każdy z kandydatów waży tak samo. Święta Katarzyna nie jest Konwentem
pobożnych mnichów. Gdybym zaczął kogoś faworyzować, moja rola byłaby skończona”88. Wyniki głosowania miały być jedynie sondażem popularności polityków w kręgu Świętej Katarzyny. Jeśli miałyby przybrać moc
sprawczą to należało brać pod uwagę siłę partii biorących w nim udział i od
tego uzależniać wygraną. Głos pojedynczego przedstawiciela ugrupowania
nie przesądzał o poparciu uzyskanym w partii.
4 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, w czasie której przedstawiono raport łódzkiego Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność”. Opierał się on na dwóch sondażach przeprowadzonych przez
Pentor i Pracownię Badań Społecznych89. Przedstawiając jego wyniki
rzecznik prasowy Konwentu Teresa Skupień zastrzegła, że nie są one w żaden sposób zobowiązujące, nie oznaczało to jednak, że członkowie nie wezmą ich pod uwagę przy ostatecznym rozstrzygnięciu. Pokazywały przecież
prawicowego kandydata z największymi szansami na wygraną. Podczas tego spotkania pani Skupień zapewniła, że Konwent w dalszym ciągu funkcjonuje.

86

KPN i BBWR łączą się, ale nie w jedną partię, „Życie Warszawy”, 27.07.1995, s. 2.
Chcą Olszewskiego, „Gazeta Wyborcza”, 1.08.1995 (177), s. 3.
88 Sulejówek – prowokacja?, „Gazeta Wyborcza”, 29–30.07.1995 (175), s. 2.
89 A. Anusz, dz.cyt., s. 283. Sondaże przeprowadzono w dniach od 15 do 19 lipca. Wyniki
przedstawiały się następująco: H. Gronkiewicz-Waltz – 38%, L. Wałęsa – 23%, A. Strzembosz –
16%, J. Olszewski – 15%, L. Moczulski – 8%.
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Ostatnie spotkanie członków Konwentu Świętej Katarzyny odbyło się
17 sierpnia 1995 roku90. Zebranie rozpoczęło się około godziny szesnastej.
Do dwudziestej drugiej trwał słowny pojedynek pomiędzy zwolennikami
Hanny Gronkiewicz–Waltz i Jana Olszewskiego. Uczestnicy polemiki nie
przebierali w środkach. Nie szczędzono sobie ostrych epitetów. Pojawiły
się oskarżenia: „Targowica; Tacy jak wy zgubili Polskę; Bolszewicy!”91.
Około godziny dwudziestej drugiej posiedzenie opuścili stronnicy mecenasa Olszewskiego. W takiej sytuacji będące w przewadze partie wspierające
prezes NBP podjęły decyzję o głosowaniu. O drugiej w nocy wyszli przedstawiciele kilku kolejnych partii, w tym KPN. Łącznie zebranie opuściło
dziewięć partii. Pozostały już tylko nazywane „grupą bankową”92 ugrupowania sympatyzujące z prezes Waltz. Zachowane zostało quorum. Politycy
zdecydowali o przekształceniu Konwentu w Komitet Poparcia Wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz, który mógł oficjalnie rozpocząć zbieranie
podpisów pod nazwiskiem swej reprezentantki.
W czasie zebrania ksiądz Maj przekazał prośbę prymasa Glempa, „by
politycznych spotkań nie organizować na terenach kościelnych”93. Domagał się także rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego. Kończąc swoją działalność Konwent skierował do „Solidarności” oświadczenie, w którym informował, że jego kandydatka nie będzie w swojej kampanii korzystała
z pomocy Związku. Nie chciano, by odbierano ją tylko jako przedstawicielkę „Solidarności”. Następnego dnia wiadomość o wyborze pani prezes została podana opinii publicznej. Członkowie utworzonego wokół niej Komitetu nakłaniali pozostałych pretendentów do wycofania się z udziału w wyborach prezydenckich94. Takie wezwanie w imieniu Konwentu skierowali
Tomasz Jackowski i Andrzej Anusz. W liście otwartym do: Janusza Korwin-Mikkego, Leszka Moczulskiego, Jana Olszewskiego, Adama Strzembosza i Lecha Wałęsy namawiali do współpracy w ramach kampanii prezes
NBP95. Zwrócenie się ku jednej kandydaturze miało być zwieńczeniem
działalności Konwentu.
Ogłoszenie zwycięstwa prezes NBP nie zakończyło kłótni na prawej
stronie sceny politycznej. Według zwolenników Jana Olszewskiego
w związku z delegalizacją Zespołu Koordynacyjnego, która nastąpiła
90

Agonia Konwentu Świętej Katarzyny, „Gazeta Wyborcza”, 19–20.08.1995 (191), s. 2.
P. Śmigłowicz, I. Zalewski, Spór targowiczan z bolszewikami, „Życie Warszawy”, 19.08.
1995, s. 2.
92 Konwent Świętej Katarzyny: Kto mija się z prawdą, „Rzeczpospolita”, 22.08.1995 (193), s. 2.
Przeciwni kandydaturze Hanny Gronkiewicz-Waltz politycy sugerowali, że popierające ją pismo
„Przede wszystkim” finansowane było przez „lobby bankowo-finansowo-partyjne”.
93 P. Śmigłowicz, I. Zalewski, dz.cyt.
94 Gronkiewicz-Waltz kandydatką Konwentu, „Rzeczpospolita”, 19–20.08.1995 (191), s. 2.
95 Konwent Świętej Katarzyny wzywa prawicowych kandydatów do rezygnacji, „Rzeczpospolita”, 21.08.1995 (192), s. 2.
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w chwili opuszczenia sali przez przeciwników kandydatury prezes Waltz,
jakiekolwiek głosowanie nie miało mocy prawnej96. Poparcia udzieliły jej
tylko Zjednoczenie Polskie i Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo
Pracy. Sympatycy Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie zwracając uwagi na te
oskarżenia, prowadzili rozmowy z komitetem profesora Strzembosza w celu utworzenia wspólnego zaplecza politycznego97.
W sierpniu 1995 roku, po dziewięciu miesiącach swego istnienia, Konwent Świętej Katarzyny zakończył działalność. Niemożliwość doprowadzenia do kompromisu sprawiła, że jego członkowie rozstali się w atmosferze
niedomówień i kłótni. Niedawni sojusznicy mieli różne poczucie wypełnienia misji jakiej się podjęli. Partie wspierające prezes Waltz zadowolone były z tego, że to ich faworytka oficjalnie została uznana za kandydata Konwentu. Stronnicy Jana Olszewskiego i Leszka Moczulskiego do końca nie
zgadzali się z takim rozstrzygnięciem, dlatego prowadzili własne kampanie. Panowała także optymistyczna opinia, że już po burzliwym głosowaniu
w Sulejówku prawicowi politycy odnieśli sukces, bo z siedmiu osób udało
się wybrać trzy98. Nie jest to jednak żadne pocieszenie, jeśli weźmie się pod
uwagę, że czterech „kandydatów na kandydatów” samodzielnie zrezygnowało.

Zakończenie
Konwent Świętej Katarzyny okazał się kolejnym niepowodzeniem obozu niepodległościowo-solidarnościowego. Mimo wielu prób stworzenia silnej prawicowej koalicji dzieło nie zostało uwieńczone sukcesem. Dodatkowo zamiast konsolidacji partii prawicowych doszło do następnych zgrzytów. Politycy długo nie mogli zdecydować, który z uczestników prawyborów będzie reprezentantem Świętej Katarzyny w wyścigu do fotela prezydenckiego, a ostateczne rozstrzygnięcie też nie było wynikiem ich jednomyślności. Niedawni sojusznicy rozchodzili się w poczuciu klęski i niewypełnienia postawionych przed sobą zadań. Po raz kolejny podziały okazały się przeszkodą nie do pokonania.
Opinia publiczna szeroko komentowała zdarzenia, do jakich dochodziło w środowisku polityków związanych z Konwentem. Za kompromitację
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Po godzinie 22.00 głosowania tracą ważność, „Życie Warszawy”, 22.08.1995, s. 2.
Do czasu ogłoszenia wyników kolejnych sondaży prowadzić mieli osobne kampanie. Ankiety przynieść miały odpowiedź, które z nich ma większe szanse na zwycięstwo i kto powinien
zawiesić prowadzoną przez siebie akcję wyborczą. Kilka dni wcześniej wystąpili wspólnie przeciwko projektowi przedłużenia kadencji Lecha Wałęsy. W związku z niskim poparciem społecznym na początku września swój start odwołał Prezes Sądu Najwyższego – sztab wyborczy pani
Waltz z radością przyjął tą wiadomość.
98 R. Szeremietiew, Przestańmy narzekać, „Rzeczpospolita”, 11.08.1995 (186), s. 5.
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Konwent Świętej Katarzyny jako próba integracji prawicy…

uznać można ujawnianie wyników sondażowego głosowania w Sulejówku.
Do Polaków przez kilka dni docierały różne rezultaty przeprowadzonego
głosowania. Obserwowali jak ugrupowania nieudolnie próbowały dowieść
zwycięstwa swoich faworytów. Politycy przestali respektować uchwalone
przez siebie reguły. Nie potrafili przezwyciężyć podziałów. Zjednoczenie
okazało się niemożliwe. Zapowiedzi integracji prawicy nie przyniosły materialnych efektów, a przecież po klęsce z września 1993 roku tylko prawicowy prezydent mógł zawetować propozycje lewicy.
Niemożliwe do pominięcia okazały się ambicje polityków. Porozumienie nie doszło do skutku także ze względu na obstawanie przy własnym
zdaniu i chęci przeforsowania go za wszelką cenę. Zabrakło dialogu, który
jest czynnikiem niezbędnym przy próbach zjednoczeniowych. W pewnym
momencie politycy dużo mówili o integracji, ale prace nad nią nie postępowały. Zamiast wspólnie budować polską prawicę, ugrupowania skupiły
się na wytykaniu sobie błędów. Takie nieporozumienia sugerowały, że interes publiczny nie zawsze jest dla polityków najważniejszy. Chęć wystawienia własnego kandydata przesłaniała im dobro całej prawicy. Nie zdawali sobie sprawy jak te szeroko komentowane przez media rozgrywki zostaną odebrane przez wyborców.
Zainteresowanie budziła także kwestia ingerencji Kościoła w politykę.
Prosząc o wskazanie księdza, który miał brać udział w spotkaniach polityków, zwracano głównie uwagę na aspekty moralne. Taka działalność kapłana była wywiązywaniem się z nakazów katolickiej nauki społecznej. Pomimo autonomii życia politycznego nie może ono izolować się od zasad
moralnych. Zadaniem polityki jest służenie społeczeństwu, a bez poszanowania dla zagadnień etycznych staje się jedynie zaspokajaniem egoistycznych interesów. Utożsamianie Kościoła z działalnością Konwentu budziło
niezadowolenie kręgów klerykalnych. Sprzeciw wśród hierarchów i wiernych powodowało przede wszystkim prowadzenie dyskusji politycznej na
terenie kościelnym. Plebania świętej Katarzyny przestawała powoli być
miejscem debaty, a stawała się areną polityczną.
Konwent Świętej Katarzyny to kolejny przykład niewykorzystanej szansy na zjednoczenie prawicy. Nie powiodło się to do czego wcześniej dążyły
Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych, Porozumienie 11 Listopada
i Przymierze dla Polski. Spośród tych koncepcji Konwent był jednak sojuszem najsilniejszym, łączącym najwięcej ugrupowań. Przez osiem miesięcy
politycy usiłowali budować zintegrowaną prawicę.
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Fundusze strukturalne
i ich wykorzystanie
1. Uwagi wprowadzające

Polska już od ponad trzech i pół roku jest członkiem Unii Europejskiej,
której jednym z celów jest wspomaganie rozwoju obszarów zdefaworyzowanych społecznie, gospodarczo i infrastrukturalnie. Z chwilą akcesji, nasz
kraj uzyskał wiele nowych możliwości i korzyści, jak również obowiązków.
Państwa UE są m.in. zobligowane do podjęcia procesów dostosowawczych
mających na celu osiągnięcie wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej, która de facto prowadzi do podwyższenia stopy życiowej mieszkańców
krajów o niższym poziomie rozwoju. Jednym z instrumentów umożliwiających osiągnięcie ww. celu są fundusze strukturalne, będące elementem polityki strukturalnej i regionalnej UE. To właśnie fundusze strukturalne, poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek mniej zamożnych państw członkowskich, przyczyniają się do osiągania wewnętrznej
spójności społeczno-gospodarczej Unii. Jednocześnie, pozwalają na osiąganie korzyści w wymiarze odczuwalnym dla przeciętnego obywatela państwa członkowskiego. Nie należy jednak zapominać, że fundusze strukturalne są narzędziem, którym jak w każdym innym przypadku, należy się
umiejętnie posługiwać.
Na temat funduszy strukturalnych, także w Polsce w latach 2004–2006,
powstały już liczne opracowania, a zapewne wielu z czytelników słyszało
o inwestycjach realizowanych ze środków UE1. Warto jednak zastanowić
się nad kilkoma istotnymi zagadnieniami związanymi z funduszami strukturalnymi we wspomnianym okresie. Czy jesteśmy w pełni świadomi, skąd
pochodziły środki finansowe na realizację przedsięwzięć i na jakich zasa1 Należy już na wstępie zaznaczyć, że inwestycje w ramach okresu finansowania 2004–2006
mogą być realizowane do końca 2008 r.
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dach były wykorzystywane? Co istotniejsze, czy wiemy, jak efektywnie
z nich skorzystano? Jakie błędy zostały popełnione? Tylko rozumiejąc istotę i sposób funkcjonowania narzędzia, znając jego wady i zalety, a przede
wszystkim jego realne możliwości, można go skutecznie używać.
Znajdujemy się tuż przed rozpoczęciem wykorzystywania środków w ramach nowego okresu programowania 2007–2013. Niestety w związku z występującymi opóźnieniami, pomimo upływających miesięcy, nadal czekamy na ostateczne wdrożenie nowych mechanizmów finansowych i rozpoczęcie przyznawania pomocy2. Dlatego też, w przeddzień uruchomienia
nowych dotacji, a w blisko rok po zakończeniu okresu finansowania
2004–2006, warto skorzystać z przerwy i z dystansem przyjrzeć się dotychczasowym efektom funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce.
Niestety nie przeprowadzono dotychczas kompleksowych badań nad
przedmiotem naszych zainteresowań. Sektorowe analizy są prowadzone
przez właściwe instytucje, w szczególności przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego3. Dostępne sprawozdania i analizy stwarzają szansę ukazania efektów wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce od maja
2004 r. do końca 2006 r., a także do chwili obecnej. Nie będzie to z pewnością pełny obraz sytuacji, gdyż środki te nadal są wykorzystywane w ramach zakontraktowanych inwestycji. Tym niemniej, uzasadnionym jest
analizowanie dotychczasowych skutków, aby na podstawie posiadanych
doświadczeń i odnotowanych błędów móc lepiej przygotować się do wykorzystania nowych, znacznie większych środków finansowych, jakie przyznano Polsce w ramach perspektywy finansowej 2007–20134. Dlatego też
niniejszy artykuł jest próbą krótkiej analizy działań dokonanych w Polsce
w latach 2004–2006 w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W opinii autora pomoże to lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia, jakie
niesie ze sobą korzystanie ze środków wspólnotowych na realizację w naszym kraju istotnych przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, gospodarczym i społecznym.

2. Fundusze strukturalne UE 2000–2006
Dla zachowania przejrzystości i przystępności wykładu należy pokrótce
przypomnieć najważniejsze zagadnienia związane z funduszami strukturalnymi. Zaprezentowane kwestie pełnią jednak tylko funkcję podstawowego
repetytorium i zostaną potraktowane przeglądowo.
2

Prace nad artykułem zostały zakończone w połowie grudnia 2007 r.
Patrz: Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2006 r.
4 Łączna suma środków zaangażowanych dla Polski na lata 2007–2013 wyniesie około 85,6
mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE.
3
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Fundusze strukturalne to instrumenty finansowe funkcjonujące w ramach polityki strukturalnej i regionalnej UE. Środki z nich pochodzące są
przeznaczone na niwelowanie różnic w poziomie życia ludności, rozwoju
gospodarczego państw i regionów, infrastrukturze technicznej oraz sytuacji na rynku pracy. Głównym zadaniem funduszy strukturalnych jest zatem
pomoc w stymulowaniu słabiej rozwiniętych regionów w celu dorównania
do średniego poziomu życia oraz rozwoju gospodarczego w UE.
Historia prowadzenia polityki strukturalnej oraz funkcjonowania funduszy strukturalnych ma już ponad czterdzieści lat. Dla potrzeb naszych
zainteresowań istotny jest jednak wyłącznie okres finansowania
2000–2006, którego funkcjonowanie zostało zatwierdzone w trakcie Szczytu Unii Europejskiej w Berlinie w dniach 24–25 marca 1999 roku5. W ramach perspektywy finansowej na lata 2000–2006 przyjęto trzy cele priorytetowe, których realizacja powinna doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności i spójności regionalnej UE:
• Cel 1: promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych;
• Cel 2: wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów mających problemy strukturalne;
• Cel 3: wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.
Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w okresie 2000–2006 było
uwarunkowane przestrzeganiem ujednoliconych, ścisłych zasad i procedur. Wśród głównych zasad znalazły się następujące wytyczne:
• zasada pomocniczości (subsydiarności): fundusze powinny jedynie uzupełniać działania na poziomie lokalnym, regionalnym lub
krajowym, dla których brakuje środków finansowych;
• zasada koncentracji: fundusze przeznaczone są dla tych regionów,
które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej;
• zasada partnerstwa: w ramach realizacji funduszy strukturalnych
Komisja Europejska współpracuje z odpowiednimi władzami krajowymi w tym samorządami i partnerami społecznymi, natomiast działania nie uzgodnione z Komisją nie mogą być realizowane; ponadto
stymulowana jest współpraca podmiotów publicznych z partnerami
społecznymi i przedsiębiorstwami;
• zasada programowania: przyznane środki obligują państwo członkowskie do przygotowania wieloletniego planu sukcesywnego i syste5 Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię funduszy strukturalnych w latach
2000–2006 jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie Funduszy Strukturalnych (DzU L 161 z 26.6.1999, s. 1–42.).
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matycznego rozwiązywania problemów danego regionu czy gałęzi
gospodarki;
• zasada współfinansowania (dodatkowości): dotacja w ramach
funduszy strukturalnych ma jedynie uzupełniać finansowanie ze
środków krajowych, a nie je zastępować;
• zasada zgodności: zgodność z prawem wspólnoty, w szczególności
zapewnienie konkurencji, ochrony i poprawy stanu środowiska, eliminowanie nierówności oraz promowanie równego statusu kobiet
i mężczyzn.
W latach 2000–2006 w ramach polityki strukturalnej funkcjonowały
cztery fundusze:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), powstały
w 1975 r., współfinansujący działania zmierzające do zmniejszenia
różnic w poziomie rozwoju pomiędzy regionami, w szczególności poprzez: wzrost atrakcyjności regionów dzięki poprawie standardu infrastruktury, edukacji i opieki zdrowotnej, prowadzenie badań
i wdrażanie nowych technologii, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwój turystyki i kultury, podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę transnarodową, transgraniczną i międzyregionalną;
• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – powstały w 1960 r.,
współfinansujący działania związane z polityką zatrudnienia i harmonijnym rozwojem zasobów ludzkich, poprzez: aktywizację bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, prowadzenie polityki równych szans, kształcenie ustawiczne, doskonalenie zawodowe;
• Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja
Orientacji (EFOiGR) – powstały w 1960 r., współfinansujący inwestycje związane z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa, poprzez:
kształcenie rolników i przekwalifikowanie do innych zawodów, podnoszenie konkurencyjności produktów rolnych, rozwój agroturystyki
i rzemiosła, inwestycje w ochronę środowiska i rozwój lasów.
• Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG) – powstały w 1994 r., mający na celu: pomoc w powiększeniu i modernizacji floty oraz portów rybackich, wspieranie działań dostosowujących połowy do wymagań rynku, rekompensowanie czasowego zaprzestania działalności rybackiej, promocja produktów rybnych,
wspieranie przetwórstwa rybnego.
Ze środków wymienionych funduszy strukturalnych realizowano także
tzw. Inicjatywy Wspólnotowe (Komisji Europejskiej). Celem Inicjatyw
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Fundusze strukturalne nie były jednocześnie jedynym źródłem finansowania dla inwestycji wspierających modernizację gospodarek państw
członkowskich UE. Podobne zadania powierzono bowiem Funduszowi
Spójności, finansującemu inwestycje transportowe w korytarzach transeuropejskich oraz w dziedzinie ochrony środowiska – przedsięwzięcia
o krajowym zasięgu oddziaływania. Minimalna wartość inwestycji realizowanych ze środków Funduszu Spójności wynosiła 10 mln euro.
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jest wspieranie działań mających charakter horyzontalny, a więc istotnych
dla UE jako całości. Środki finansowe przeznaczone na realizację Inicjatyw nie były wysokie, bowiem łączna ich kwota wyniosła około 10,4 mld
euro. W okresie 2000–2006 funkcjonowały cztery Inicjatywy:
• EQUAL – zajmujący się zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
i nierówności na rynku pracy;
• INTERREG III – wspierający współprace przygraniczne, ponadnarodowe i międzyregionalne w celu wzmocnienia harmonijnego
i zrównoważonego rozwoju całej Wspólnoty;
• LEADER + – wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju obszarów wiejskich;
• URBAN – finansujący rewitalizację obszarów miejskich6.

3. Fundusze strukturalne w Polsce w latach 2004–2006.
Podstawy prawne i organizacja
Po przystąpieniu do UE Polska została w pełni objęta Celem 1 polityki
strukturalnej na lata 2000–2006, tj. Wspieranie Rozwoju i Dostosowań
Strukturalnych Regionów Słabiej Rozwiniętych7. Łączna wartość środków
wspólnotowych przyznanych Polsce w ramach funduszy strukturalnych wyniosła ponad 8,6 mld8. Nasz kraj skorzystał z pomocy finansowej w ramach
wszystkich czterech funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Finansowy Instrument
6 Por. A. Ryszkiewicz, Przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, [w:] G. Wojtkowska-Łodej, Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po
2004 r., Warszawa 2003. s. 250–253.
7 W momencie akcesji wszystkie regionu kraju spełniały jedno z kryteriów Celu 1, a mianowicie PKB per capita w poszczególnych województwach Polski nie przekraczało 75% uśrednionego wskaźnika dla całej UE.
8 Do tej kwoty należy doliczyć krajowe fundusze publiczne przeznaczone na działania rozwojowe (3,14 mld euro), środki prywatne pochodzące od beneficjentów projektów (2,36 mld euro),
pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1,2 mld euro). Dodatkowe 4,2 mld euro przyznano Polsce w ramach Funduszu Spójności. Łączna szacowana kwota przyznana Polsce na
wdrożenie polityki strukturalnej to około 19,2 mld euro.
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Orientacji Rybołówstwa) oraz dwóch Inicjatyw Wspólnotowych: INTERREG III oraz EQUAL. Ponadto pomoc strukturalna została uzupełniona
zasobami Funduszu Spójności9. Szacowana struktura wydatkowania środków została określona w następujący sposób:
• 57,2% – infrastruktura podstawowa,
• 23,4% – zasoby ludzkie,
• 15,9% – przemysł i usługi,
• 15,0% – rolnictwo, obszary wiejskie i rybołówstwo,
• 2,6% – turystyka10.
Możliwość skorzystania przez Polskę z pomocy finansowej w ramach
funduszy strukturalnych była uwarunkowana wprowadzeniem przez władze polskie szeregu regulacji prawnych i organizacyjnych, zgodnych z wytycznymi wspólnotowymi.
Podstawowym aktem prawnym przyjętym przez władze krajowe był Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 (NPR), przyjęty ustawą o Narodowym Planie
Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r.11 Dokument ten określił średniookresowe cele (odzwierciedlone w 5 osiach) rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, które zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu
istniejącego. Na tej podstawie, NPR wyznaczył także m.in. szczegółowe cele
i działania priorytetowe oraz ramy finansowe i instytucjonalne działań strukturalnych państwa, obejmując wszystkie aspekty rozwoju kraju, również te,
które nie mogły uzyskać wsparcia z funduszy strukturalnych.
Nie mniejsze znaczenie posiadał dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW), przyjęty po przeprowadzonych negocjacjach z Komisją Europejską i ocenie NPR 2004–2006, wspólnie przez Radę Ministrów (23 XII
2003 r.) oraz Komisję Europejską (22 VI 2004 r.). Podstawy Wsparcia
Wspólnoty odzwierciedliły i uszczegółowiły postanowienia NPR dotyczące
strategii, celów i priorytetów, a także określiły szczegółowo wielkość pomocy z funduszy strukturalnych na realizację celów wyznaczonych w NPR oraz
wielkość środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie
w poszczególnych latach. Ponadto określone zostały ramy instytucjonalne
wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych, a także procedury monitoringu i ewaluacji. Najistotniejsza różnica pomiędzy NPR a PWW wyrażała się w ich zakresie przedmiotowym. PWW odnosiło się bowiem wyłącznie do działań współfinansowanych ze środków wspólnotowych12.
9 Por. M. Brennek, Problemy i nieprawidłowości związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Polsce, Warszawa 2007, s. 10.
10 Por. G. Gęsicka, Fundusze strukturalne szansą rozwoju Polski, Zamość 2005, s. 10.
11 Dz. U. nr 203, poz. 1996, z późn. zm.
12 Szerzej na ten temat w kontekście wytycznych wspólnotowych: A. Ryszkiewicz, Fundusze
strukturalne Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 45–48.
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Dokumentami wykonawczymi wobec NPR 2004–2006 oraz PWW były
programy operacyjne, składające się z priorytetów oraz działań. Celem
programów operacyjnych było wdrożenie strategii i celów zawartych w dokumentach nadrzędnych. Wdrożenie programów operacyjnych polegało
na finansowaniu przez jeden lub kilka funduszy strukturalnych określonych kategorii inwestycji przypisanych do danego programu operacyjnego,
przy zapewnieniu zgodności z unijnymi zasadami przyznawania pomocy
publicznej. W celu uszczegółowienia procedur wykonawczych dla każdego
Programu Operacyjnego tworzono Uzupełnienia Programu Operacyjnego, które definiowały w sposób ostateczny wszystkie kwestie związane
z wykorzystywaniem środków. Wszystkie programy operacyjne, a także
uzupełnienia do nich, były zatwierdzane, wdrażane i aktualizowane na mocy rozporządzeń Ministra Gospodarki (a od 31 października 2005 r. Ministra Rozwoju Regionalnego), bądź też innych właściwych ministrów13.
W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, w celu wspierania
działań podejmowanych w ramach programów operacyjnych, stworzono ponadto kontrakty wojewódzkie. Ich celem było zapewnienie finansowania
najważniejszych inwestycji regionalnych z budżetu państwa – zarówno na
współfinansowanie projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, jak również na przedsięwzięcia realizowane wyłącznie ze środków krajowych. Kontrakty wojewódzkie posiadały formę prawną umów zawieranych
pomiędzy Radą Ministrów a władzami samorządów wojewódzkich14.
Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 oraz Podstawy Wsparcia Wspólnoty były wdrażane za pomocą pięciu programów sektorowych oraz jednego
programu zintegrowanego, zarządzanego na poziomie krajowym, ale wdrażanego w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim. Dodatkowe wsparcie dla wymienionych instrumentów finansowych zapewniał Pogram Operacyjny Pomoc Techniczna. Alokacje na poszczególne programy
operacyjne wraz z ich krótką charakterystyką i kategorią podmiotów
uprawnionych do uzyskania dofinansowania prezentuje tabela 1.

13 Por.: J. Uryga, W. Jagielski, I. Bienias, Środki unijne: klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Gdańsk 2007, s. 24.
14 Por. K.A. Wojtaszczyk (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej,
Warszawa 2005, s. 141.
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Przedsiębiorstwa, instytucje
otoczenia biznesu, placówki
naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego,
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Instytucje pośrednictwa pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe
Prowadzący
gospodarstwa
właściciele lub posiadacze,
osoby prawne prowadzące
działalność rolniczą, instytucje
szkoleniowe i doradcze, gminy
wiejskie lub miejsko-wiejskie
do 5 tys. mieszkańców, Lasy
Państwowe, właściciele lasów
prywatnych, przedsiębiorstwa
rolno-przemysłowe oraz rolno-spożywcze
Rybacy, właściciele/ armatorzy statków rybackich, przedsiębiorstwa
przetwórstwa
rybnego, zrzeszenia i stowarzyszenia rybackie, placówki

Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych bezrobociem, wspieranie zatrudnienia młodzieży, programy wsparcia dla osób bezrobotnych, wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kobiet, wyrównywanie poziomu
wiedzy osób z terenów wiejskich i zmarginalizowanych, programy i pakiety edukacyjne do kształcenia na odległość

Inwestycje infrastrukturalne w gospodarstwach rolnych, zakup maszyn rolniczych i gruntów rolnych, wspieranie startu
młodych rolników, zakup środków produkcji, nasion i zwierząt, szkolenia dla rolników, pomoc w procesie scalania gruntów, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (melioracja podstawowa), pomoc w podnoszeniu standardów higienicznych, doradztwo rolnicze, modernizacja przestrzeni publicznej wsi oraz obiektów kulturalnych, rozwijanie rzemiosła
i agroturystyki, przetwórstwo i marketing artykułów rolnych,
przywracanie potencjału produkcji leśnej

Sektorowy
Program
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL)

Sektorowy
Program
Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów
wiejskich (SPO ROL)

SPO
Rybołówstwo Budowa i modernizacja statków i łodzi rybackich oraz sprzęi Przetwórstwo Ryb tu, pomoc dla rybaków odchodzących z zawodu i wstrzymujących działalność, ochrona fauny i flory morskiej, moderniza(SPO RYBY)
cja portów i infrastruktury przetwórstwa rybnego, zakładanie
organizacji producenckich i wspieranie ich działalności

Beneficjenci

Zwiększenie poziomu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw,
poprawa produktywności, poprawa jakości produktów oraz
wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, zwiększenie eksportu, dostosowanie działalności przedsiębiorstw do
norm UE oraz wymogów ochrony środowiska, wspieranie działań innowacyjnych, wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu

Obszar interwencji

Sektorowy
Program
Operacyjny
Wzrost
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw (SPO
WKP)

Program Operacyjny

Tabela 1. Podstawowe informacje o programach operacyjnych

80

591

490

461

201

1192

1470

1251

Wkład krajowy Wkład UE
(mln euro)
(mln euro)
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Jednostki rządowe i samorządowe włączone w systemy zarządzania, monitorowania,
oceny i kontroli

Wspieranie na poziomie krajowym zarządzaniem, monitoroProgram Operacyjny waniem, oceną i kontrolą Podstaw Wsparcia Wspólnoty;
Pomoc Techniczna (PO usprawnienie systemu wymiany informacji, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne
PT)

15

1115

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa,
szkoły wyższe, centra kultury,
ośrodki badawcze, ośrodki
zdrowia, organizacje pozarządowe

Zintegrowany Program Drogi regionalne i lokalne, miejska komunikacja publiczna,
Operacyjny Rozwoju ochrona środowiska, w tym gospodarka wodociągowo-kanaliR e g i o n a l n e g o zacyjna, regionalne obiekty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, obiekty zabytkowe i muzealne, teleinformatyzacja
(ZPORR)
obiektów użyteczności publicznej, publiczny dostęp do Internetu, szkolenia zawodowe, szkolenia w celu uzyskania nowych kwalifikacji, szkolenia dla uczniów, studentów i absolwentów, finansowanie praktyk i stażów, usługi doradztwa personalnego i zawodowego, tworzenie subsydiowanych miejsc
pracy, wspieranie mikroprzedsiębiorstw rozpoczynających
działalność

2815

2968

1163
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Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów zgromadzonych na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl.

9

388

Sektorowy
Program Budowa i modernizacja linii kolejowych, poprawa dostępu do Generalna Dyrekcja Dróg
Operacyjny Transport portów morskich, centra logistyczne, przebudowa dróg krajo- Krajowych i Autostrad, urzędy morskie i zarządy portów,
wych, budowa obwodnic miast
PKP, miasta na prawach powiatu, centra logistyczne

naukowo-badawcze, zarządy
portów

Michał Wodnicki

Pomimo wyjątkowej złożoności i skomplikowania zagadnienia, wdrażanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych zostały pozbawione przypadkowości. Zapewnił to specjalnie w tym celu stworzony i obligatoryjnie
obowiązujący każde państwo członkowskie system procedur i modeli zarządzania programami operacyjnymi. Zasady owego systemu zostały uregulowane w szeregu polskich aktów normatywnych, zgodnych z wytycznymi i regulacjami wspólnotowymi. System ujednolicono na poziomie całego
kraju, jednak cechowała go silna decentralizacja. Ponadto szczegółowe instrukcje i procedury postępowania dla poszczególnych programów operacyjnych zindywidualizowano i dostosowano do specyfiki ich wnioskodawców oraz rodzajów realizowanych inwestycji.
Kompetencje niezbędne dla właściwego funkcjonowania funduszy
strukturalnych przypisano odpowiednim instytucjom wchodzącym w skład
istniejącego dotychczas systemu administracji publicznej. Ponadto stworzono zespół prawnie wydzielonych samodzielnych instytucji będących
organami administracji rządowej lub samorządowej. Łącznie we wdrażanie i realizację programów operacyjnych oraz inicjatyw wspólnotowych było zaangażowanych kilkadziesiąt podmiotów publicznych, zatrudniających
w końcowej fazie realizacji ponad 5 tysięcy urzędników16.
Nad ogółem przygotowań, monitorowania i realizacji programów operacyjnych nadzór i kontrolę sprawowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca17. Ministerstwo Finansów, jako Instytucja Płatnicza, było odpowiedzialne za obsługę rachunku ze zgromadzonymi środkami finansowymi, przygotowanie wniosków o płatność oraz
sprawozdania finansowe dla Komisji Europejskiej, a także realizację i kontrolę płatności. Dla wspomagania Instytucji Zarządzającej w realizacji programów operacyjnych ustanowiono Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające. W zakres ich kompetencji, w zależności od programu operacyjnego, wchodziło m.in. przyjmowanie wniosków aplikacyjnych
od potencjalnych beneficjentów, wybór i ocenia złożonych wniosków, podpisywanie umów o dofinansowanie, monitoring wdrażanych projektów
i wykrywanie nieprawidłowości. Wymienione funkcje były pełnione m.in.
przez: ministerstwa i podległe im jednostki organizacyjne, urzędy wojewódzkie, samorządy wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencje Rozwoju Regionalnego
i inne. Zakres delegowanych uprawnień ustalano na podstawie wydawanych rozporządzeń i podpisywanych porozumień.
16 Por.: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty
2004-2006. Przebieg realizacji w I półroczu 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2007 r., s. 14.
17 Do 31 października 2005 r. funkcję tę pełniło Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
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Ostatni szczebel struktury podmiotowej to beneficjenci, czyli podmioty korzystające bezpośrednio ze wspólnotowych (oraz krajowych) środków
publicznych. Kategorie beneficjentów zostały zróżnicowane w poszczególnych programach operacyjnych i uzależnione od ich właściwości (por. tabela 1). Beneficjentów często utożsamiano z wnioskodawcami projektów,
gdyż to oni zazwyczaj składali wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji. Ponadto byli oni odpowiedzialni za realizację inwestycji, poprawne
wydatkowanie i rozliczenie środków, przedkładanie raportów i sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie wniosków o płatności.
Dla każdego z realizowanych w Polsce programów operacyjnych oraz
inicjatyw wspólnotowych opracowano i wdrożono szczegółowe procedury
i instrukcje aplikowania o dofinansowanie, oceniania zgłoszonych projektów i wyboru najwartościowszych z nich. Poszczególne instrumenty finansowe posiadały różniące się od siebie rozwiązania normatywne, proceduralne i instytucjonalne, tym niemniej istniało wiele dających się wyróżnić elementów wspólnych.
Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania odbywało się w trybie ogłaszanych rund aplikacyjnych, zwanych również naborami wniosków. Wybór projektów odbywał się w ramach konkursów przeprowadzanych w poszczególnych priorytetach i działaniach danego programu operacyjnego.
Proces wyboru w każdym z konkursów był jednolity dla wszystkich projektów, które poddawane były wieloetapowej ocenie. Podczas oceny formalnej weryfikowano zgodność przedkładanego projektu i składanej dokumentacji aplikacyjnej z przyjętymi wytycznymi. Następnie zespoły złożone
z ekspertów w dziedzinie objętej danym priorytetem / działaniem, dokonywały oceny merytorycznej właściwego projektu i przyznawały mu punkty
konkursowe. Na tej podstawie tworzono listy rankingowe, które były następnie przedmiotem obrad i dyskusji gremiów decyzyjnych w Instytucjach
Pośredniczących oraz Wdrażających, po których dokonywano ostatecznego zatwierdzenia projektu do dofinansowania i podpisania umowy o przyznanie dotacji.
Na wnioskodawcy projektu ciążyło wiele obowiązków formalnych i proceduralnych. To on do posiadanego pomysłu inwestycji dobierał odpowiedni
program operacyjny, którego cele i założenia pokrywały się z celami planowanego przedsięwzięcia. Musiał także zweryfikować, czy jest podmiotem
uprawnionym do uzyskania dofinansowania, ustalić poziom współfinansowania i maksymalnej wysokości dotacji. Przede wszystkim jednak to na nim
ciążył obowiązek przygotowania odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej.
Podstawowy i najważniejszy dokument stanowił wniosek o dofinansowanie, który należało opracować przy pomocy zestandaryzowanego formularza. Formularz wniosku był dostępny w formie aplikacji komputerowej – ge-
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neratora wniosku, na stronach internetowych instytucji realizujących program operacyjny. Do rozpatrzenia przyjmowano jedynie wnioski kompletne
pod każdym względem i dotyczące projektów gotowych do realizacji. Wniosek powinien definitywnie określać m.in.: cele projektu i jego ostatecznych
odbiorców, charakterystykę i opis przedsięwzięcia, kompetencje i zadania
poszczególnych podmiotów realizujących inwestycję, harmonogram realizacji, budżet inwestycji z uwzględnieniem poziomu zaangażowania środków
wspólnotowych (publicznych) i własnych. Do wniosku należało dołączyć
wszystkie wymagane załączniki, przy tym liczba i rodzaj załączników zmieniały się w zależności od programu operacyjnego. Najczęściej na liście załączników znajdowały się biznesplan lub studium wykonalności inwestycji,
wymagane ekspertyzy, badania i projekty techniczne, a także inne niezbędne dokumenty odpowiednie do zakresu i rodzaju projektu. Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oznaczało dla wnioskodawcy konieczność wcześniejszego zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi i często
pociągało za sobą istotne konsekwencje czasowe i finansowe18.

4. Wykorzystywanie funduszy strukturalnych w Polsce
w latach 2004–2006
Analiza wykorzystywania funduszy strukturalnych jest przedsięwzięciem
o bardzo szerokim zakresie tematycznym, dlatego w niniejszym artykule zostaną przedstawione tylko najważniejsze zagadnienia. Najistotniejsze kwestie, które należy wskazać, to m.in.: dynamika realizacji i stan obecny wdrożenia programów operacyjnych, poziom wykorzystania środków w ujęciu
podmiotowym i terytorialnym, główni odbiorcy pomocy finansowej, efekty
rzeczowe inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych, napotykane problemy formalne i proceduralne oraz ich konsekwencje.
Ramy czasowe wykorzystywania środków

Należy stanowczo podkreślić, że wykorzystywanie jest procesem rozciągniętym w czasie i dla okresu 2004–2006 nie skończyło się z nastaniem daty
31 grudnia 2006 r. Jest to zdeterminowane przede wszystkim jedną z reguł
programowania funduszy strukturalnych, a mianowicie tzw. zasadą n+2.
Zgodnie z nią, wnioskodawcy przedsięwzięć współfinansowanych ze środków programów operacyjnych (funduszy strukturalnych), po podpisaniu
umowy o dofinansowanie mają 2 lata na realizację rzeczową wnioskowanej
inwestycji. Biorąc pod uwagę, że w pierwotnej wersji przyjętych rozwiązań,
wszystkie środki powinny zostać przyznane do 31 grudnia 2006 r., ostatecz18
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4.1. Dynamika wykorzystywania środków pochodzących
z funduszy strukturalnych
Wykorzystywanie środków w pierwszej fazie, tzn. w przybliżeniu do października 2005 r., napotykało na liczne problemy i utrudnienia organizacyjne i proceduralne. Przyczyniało się to do występowania licznych opóźnień
w przyznawaniu i wydatkowaniu środków pochodzących z programów operacyjnych. Dla przykładu, wg danych aktualnych na dzień 31 października
2005 r., poziom procentowy podpisanych umów wyniósł 50,68%, podczas
gdy do końca 2005 r. powinien on wynieść 56,80%. Niestety o wiele gorzej
prezentowała się sytuacja w przypadku rzeczywistego wypłacania środków
i realizacji zakontraktowanych inwestycji, ponieważ w dniu 31 października
2005 r. jej poziom wyniósł zaledwie 4,35%19. Niekorzystny rozwój sytuacji
spowodowany opóźnieniami w realizacji oraz niskim poziomem wykorzystania funduszy był wskazywany między innymi w raportach Najwyższej
Izby Kontroli, która negatywnie oceniała dotychczasowe postępy20.
Między innymi w związku ze wskazanymi opóźnieniami, pojawiły się
poważne obawy, czy polscy beneficjenci będą w stanie wykorzystać na czas
przyznane środki finansowe, które w przeciwnym razie mogłyby zostać
utracone. W celu przeciwdziałania nieprawidłowościom i utrudnieniom
wpływającym niekorzystnie na dalszą realizację Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, zostały podjęte działania naprawcze
związane z wprowadzeniem zmian proceduralnych i instytucjonalnych
w zdiagnozowanych obszarach problemowych21. Zastosowane działania
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nym terminem zakończenia projektów inwestycyjnych jest 31 grudnia 2008
r. Na tym nie kończy się jednak zawiłość zagadnienia, bowiem w związku
z niewykorzystaniem wszystkich środków w niektórych programach operacyjnych, Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie procedur nadkontraktacji, umożliwiających podpisywanie umów na dofinansowanie już
po 31 grudnia 2006 r. z zastrzeżeniem, że inwestycje zatwierdzone w takim
trybie muszą zostać ostatecznie wykonane również do końca 2008 r.

19 Źródło: Informacja o stanie wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za okres od 1 do 31 października 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, listopad 2005, s. 1.
20 Por.: Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Najwyższa Izba Kontroli,
Departament Administracji Publicznej, Warszawa, kwiecień 2006, s. 6.
21 Podstawą podejmowanych w tym zakresie działań był przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 6 grudnia 2005 r. Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Efekty realizacji niniejszego programu zaprezentowano w: Raport końcowy z realizacji zadań przewidzianych w programie naprawczym
zwiększającym absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004–2006 (za okres od grudnia
2005 r. do listopada 2006 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2006 r.
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naprawcze przyczyniły się do usprawnienia wykorzystywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Dzięki temu udało się zapanować
nad niekorzystną sytuacją, by w efekcie na koniec 2006 roku zakontraktować w przybliżeniu 91% przyznanych środków.
Ogólny poziom wykorzystania przyznanych środków i realizacji NPR
2004–2006 należy ocenić jako dobry. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji, a więc projektów zatwierdzonych do realizacji, wg
stanu na 31 grudnia 2006 r. wyniosła blisko 91% przyznanych środków. Poziom płatności przekazanych wnioskodawcom (rzeczywistego wydatkowania pieniędzy) wyniósł natomiast 32,2%. Co istotne, ogólne zainteresowanie beneficjentów skorzystaniem ze środków pomocowych utrzymywało
się na bardzo wysokim poziomie – ogólna wartość złożonych wniosków to
ponad 205% przyznanych środków.
Oczywiście poziom zainteresowania i wykorzystania środków w poszczególnych instrumentach finansowych był bardzo zróżnicowany, co wynikało w dużej mierze z preferencji beneficjentów, ich zdolności finansowych i aktywności. Tym niemniej, w prawie wszystkich programach i inicjatywach wspólnotowych zainteresowanie wnioskodawców przewyższało pułap 100%. Najwyższy poziom zainteresowania cechował SPO Wspieranie
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (265,6%) oraz Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (261,3%), natomiast najmniej wnioskodawców zgłosiło się o dofinansowanie w ramach SPO Rybołówstwo
i Przetwórstwo Ryb.

Źródło: Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Czerwiec 2007 r., s. 57.
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4.2. Wykorzystanie przyznanych środków – ujęcie przedmiotowe,
podmiotowe i terytorialne
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W związku z obowiązywaniem zasady n+2, a także dzięki zmodyfikowanym zasadom i procedurom, proces przyznawania i wykorzystywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych na lata 2004–2006 trwa
nadal. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w październiku 2007 r. poziom zakontraktowania środków
przekroczył 100% i wyniósł dokładnie 100,26%22. W tym samym miesiącu
łączna wartość dokonanych płatności osiągnęła poziom 60,4% przyznanych środków, co skłania do pozytywnych prognoz dotyczących wykorzystania wszystkich pieniędzy do końca 2008 r.23.

Źródło: Wstępna ocena pierwszych efektów europejskiej polityki spójności w Polsce
2004–2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2006, s. 26.

W dyskusji o zasadności i efektywności wykorzystania środków przyznanych Polsce w ramach funduszy strukturalnych, jednymi z najczęściej
podnoszonych kwestii są pytania o liczbę, rodzaj i charakter przedsięwzięć, które uzyskują dofinansowanie oraz o ich beneficjentów. W pierwszej połowie 2007 r. stan projektów objętych umowami o dofinansowanie
od początku realizacji programów wyniósł 82.429, z czego ponad 52 tysią22 Por.: Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej za okres od 1 do 31 października 2007 r., Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, listopad 2007, s. 2.
23 Tamże, s. 7.
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ce przedsięwzięć zostało już zakończonych24. Pomocny w odpowiedzi na
wymienione pytania wydaje się być także opublikowany w czerwcu 2006 r.
raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego25. Orientacyjną strukturę
zrealizowanych projektów wg kategorii tematycznych prezentuje poniższy
wykres.
Jak widać, największa część środków finansowych – 70%, została przeznaczona na projekty infrastrukturalne z zakresu transportu (40%) oraz
ochrony środowiska (30%). Wynika to z dużego niedoinwestowania polskiej infrastruktury przez szereg poprzednich lat implikującego narastające społeczne potrzeby inwestycyjnych w tym zakresie. Tak dużego udziału
kwotowego przedsięwzięć infrastrukturalnych w ogólnej wartości realizowanych inwestycji należy również upatrywać w fakcie, że są to projekty
charakteryzujące się bardzo wysoką ceną wykonania. Analogicznie jednak,
ich liczba jest stosunkowo niewielka. Dla przykładu, od początku realizacji do dnia 30 czerwca 2007 r., w ramach SPO Transport zakontraktowano
zaledwie 106 inwestycji na kwotę ponad 3,5 mld złotych.
Z drugiej zaś strony, pozostałe kategorie inwestycji charakteryzuje bardzo duża liczba zakontraktowanych przedsięwzięć. Prym w tej konkurencji
wiedzie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich, w ramach którego zakontraktowano blisko 49
tysięcy projektów.
Kolejnym z interesujących nas zagadnień jest odpowiedź na pytanie
o to, do jakich grup beneficjentów trafiają środki unijne. Z cytowanego już
raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, iż według kryterium
wartości realizowanych projektów, największy udział posiadają podmioty
publiczne, które łącznie otrzymały 83% środków26.
Spośród podmiotów publicznych największą pulę otrzymały samorządy terytorialne (48% ogółu środków), które zgodnie ze swoimi kompetencjami realizują przede wszystkim regionalne i lokalne projekty z zakresu infrastruktury transportowej, środowiskowej i społecznej, w tym ochrony zdrowia.
Drugą w kolejności grupę beneficjentów (35%) stanowi administracja
rządowa, w ramach której projekty są realizowane przez ministerstwa, jak
24

Por.: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty
2004-2006. Przebieg realizacji w I półroczu 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2007, s. 49.
25 Wstępna ocena pierwszych efektów europejskiej polityki spójności w Polsce 2004–2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2006. Co prawda zaprezentowane dane
dotyczą lat 2004–2005, jednak ogólna tendencja zainteresowania podmiotów poszczególnymi
programami operacyjnymi oraz realizacją inwestycji danego typu wydaje się być utrzymana na
zbliżonym poziomie.
26 Wstępna ocena pierwszych efektów…, dz.cyt., s. 26–27.
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również w ich imieniu przez wyspecjalizowane podmioty, np. Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czy Polskie Koleje Państwowe.

Źródło: Wstępna ocena pierwszych efektów europejskiej polityki spójności w Polsce
2004–2005, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2006. s. 27.

Na trzecim miejscu pod względem udziału w ogóle środków objętych
umowami plasują się przedsiębiorcy (6% podpisanych umów). Udział pozostałych grup beneficjentów waha się w przedziale od 2–5%. Należy jednak zaznaczyć, że prognozowany jest istotny wzrost wydatków na rzecz beneficjentów niepublicznych w następnych latach wykorzystywania funduszy strukturalnych w Polsce.
Regionalny rozkład udzielonego wsparcia dla poszczególnych województw odzwierciedla stan zamożności i potencjału społecznego poszczególnych regionów Polski. W związku z tym, projekty o najwyższej wartości
dofinansowania unijnego są realizowane w województwach najbogatszych
(wg kryterium PKB per capita) oraz charakteryzujących się najwyższym
współczynnikiem dynamiki rozwoju. Wśród tych obszarów znajdują się województwa: mazowieckie (9,813 mld zł), śląskie (5,306 mld zł) oraz dolnośląskie (4,776 mld zł).
Niewspółmiernie duża ilość projektów jest realizowana na obszarze województwa lubelskiego. Wynika to jednak z faktu niskiej wartości jednostkowej projektu w tym regionie. Najmniejszą liczbę umów zawarto w województwach: opolskim i lubuskim, które cechuje zarówno mała powierzchnia, jak i najniższy wskaźnik zaludnienia. We wskazanych województwach
Nr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka

115

Michał Wodnicki
odnotowano najniższą łączną wartość dofinansowania (odpowiednio 0,972
mld zł oraz 1,035 mld zł). Natomiast najmniejszą wartość pomocy finansowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskały województwa podkarpackie i małopolskie – odpowiednio 904 zł oraz 890 zł na osobę (tabela 2).
Tabela 2.
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ilość projektów
3 595
4 886
7 581
1 569
5 924
4 450
11 324
2 091
3 204
5 048
4 537
4 083
3 946
3 239
7 562
3 550

Wartość (zł) Wartość per capita (zł)
4 776 844 034
1 655,0
2 033 516 651
982,7
2 040 758 086
933,2
1 035 330 755
1 025,2
2 558 226 810
991,1
2 939 439 803
904,0
9 813 228 083
1 906,3
972 013 824
928,8
1 876 088 654
890,1
1 134 500 238
943,3
4 410 059 167
2 008,8
5 306 736 771
1 132,6
1 252 191 596
968,2
3 227 123 484
2 252,8
3 952 770 283
1 173,6
3 053 718 878
1 804,6

Źródło: Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. …, dz.cyt., s. 93.
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Szczegółowa analiza wszystkich obszarów interwencji z wyszczególnieniem ilości zrealizowanych projektów jest w ramach niniejszego artykułu
niemożliwa ze względu na swój obszerny zakres. Tym niemniej, na potrzeby ukazania rozmiaru i zakresu zjawiska oraz ważniejszych kategorii
przedsięwzięć, najważniejsze wskaźniki produktów i rezultatów zrealizowanych inwestycji ujęto w formie tabelarycznej (tabela 3).
Tabela 3.
Wskaźnik
Wartość
Projekty z zakresu komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz
transferu innowacji
209
Dofinansowanie parków naukowo-technologicznych
15
Nowe stanowiska komputerowe w szkołach
115 834
Wybudowane Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
57
Jednostki publiczne posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu
143
Liczba osób objętych wsparciem z EFS w zakresie integracji zawodowej
i społecznej oraz wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach
1 099 800
Osoby niepełnosprawne objęte wsparciem w zakresie integracji zawodowej
23 900
Kobiety uczestniczące w projektach dotyczących integracji i reintegracji zawodowej 27 700
Osoby korzystające ze szkoleń i usług doradczych w zakresie podwyższania
lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych
32 700
Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg
1677
Długość zbudowanych i zmodernizowanych autostrad
195
Stypendia dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
120 458
Usługi doradcze dla MSP
2186
Wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwach
155
Wsparcie dla MSP w zakresie inwestycji
2779
Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw
2787
Pracownicy MSP objęci szkoleniami
22643
Przedsiębiorstwa dostosowane do wymogów ochrony środowiska
249
Wybudowane lub zmodernizowane oczyszczalnie ścieków
67
Długość zmodernizowanej / wybudowanej sieci wodociągowej
1298
Długość zmodernizowanej / wybudowanej sieci kanalizacyjnej
1457

Fundusze strukturalne i ich wykorzystanie

4.3. Postępy rzeczowe – faktyczne produkty i rezultaty inwestycji

Źródło: Sprawozdanie z realizacji w 2006 r. …, dz.cyt., s. 45–47.

Należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach uzyskane wartości wskaźników osiągnęły lub znacznie przekroczyły poziom docelowy, ustalony na koniec realizacji programów. Taka sytuacja wystąpiła m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury środowiskowej oraz transportowej, a także w przypadku
przedsiębiorstw korzystających z pomocy w postaci usług doradczych, dofinansowania nowych inwestycji i działań modernizacyjnych.
Co więcej, przytoczone wskaźników nie posiadają wartości ostatecznych,
ponieważ w chwili zbierania danych na potrzeby sprawozdawczości (stan na
31 grudnia 2006 r.) blisko 30% projektów było nadal w realizacji. Oznacza
to, że ostateczne efekty wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce bęNr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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dą znacznie większe od tych przytoczonych. Końcowe wyniki wykorzystania
środków w ramach okresu finansowania 2004–2006 będą dopiero znane,
jak już wielokrotnie wskazywano, dopiero po 31 grudnia 2008 r.
4.4. Najczęściej występujące problemy
oraz popełnianie błędy
Problem niepełnego wykorzystania alokacji na lata 2004–2006 oraz zaprezentowane opóźnienia w realizacji programów operacyjnych nie wynikają z pewnością z braku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania.
Jak to zostało przedstawione, popyt w zdecydowanej większości instrumentów finansowych znacznie przewyższał podaż.
Tym niemniej faktem jest, że środki nie zostały rozdysponowane
w 100%. Wiąże się to z wystąpieniem wielu uchybień formalnych i proceduralnych, zarówno po stronie podmiotów przygotowujących i wdrażających instrumenty finansowe, jak również samych wnioskodawców inwestycji. Identyfikacja i analiza występujących nieprawidłowości była i jest
przedmiotem licznych prac badawczych prowadzonych przez instytucje
publiczne oraz organizacje pozarządowe27. Przytoczone badania oraz literatura przedmiotu wskazują zgodnie na kilka najistotniejszych zagadnień
problemotwórczych, implikujących powstawanie opóźnień:
• niski stopień przygotowania organizacyjnego i merytorycznego
administracji rządowej i samorządowej do wdrażania pomocy
we wstępnej fazie realizacji;
• opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania funduszy strukturalnych,
powstające już na etapie przygotowywania podstawowych dokumentów, np. programów operacyjnych i uzupełnień programów;
• nadmierna centralizacja oraz zbytnie skomplikowanie systemu
instytucjonalnego zajmującego się dystrybucją funduszy
strukturalnych; system objął ponad sto instytucji zarządzających,
pośredniczących i wdrażających, których kompetencje wzajemnie się
nakładają i powielają, powodując szum informacyjny i chaos proceduralny; w efekcie koordynacja na szczeblu centralnym działań
podejmowanych przez instytucje pośredniczące i wdrażające
była niewystarczająca;
27 Por.: Informacja o wynikach kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Najwyższa Izba Kontroli,
Departament Administracji Publicznej, Warszawa, kwiecień 2006; Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2005 r.; M. Brennek, dz.cyt.
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• mała wydajność systemu finansowania i przekazywania środków wnioskodawcom;
• niewdrożenie na czas systemu informatycznego monitoringu
i kontroli finansowej (SIMIK), co wpłynęło na poważne utrudnienia w monitorowaniu i zarządzaniu procesem wdrażania programów
operacyjnych oraz realizacji konkretnych inwestycji;
• niedostateczny w stosunku do potrzeb poziom zatrudnienia
wykwalifikowanych pracowników oraz duża, sięgająca nawet
25%, rotacja kadr w instytucjach zaangażowanych w rozdysponowanie środków wspólnotowych; problem ten wynika z nadmiernego obciążenia pracowników obowiązkami oraz z niskich płac
i ograniczonych możliwości awansu; efektem takiej sytuacji jest przechodzenie wykwalifikowanych urzędników do lepiej płatnego sektora prywatnego i jednoczesne zmniejszanie się wydajności działania
instytucji publicznych;
• zbyt skomplikowane, nieprzejrzyste i mało elastyczne procedury wdrażania programów, niejednokrotnie powielające te same
kompetencje wobec kilku instytucji wdrażających i pośredniczących;
• duża liczba programów operacyjnych (największa w całej UE)
wraz ze znaczną ilością występujących w ich ramach priorytetów i działań znacznie utrudniały beneficjentom identyfikację właściwego źródła dofinansowania ich inwestycji;
• niestabilność przepisów i wytycznych programowych, wielokrotne zmienianych także na etapie realizacji programów operacyjnych; częste modyfikacje aktów prawnych regulujących kwestie wdrażania funduszy, procedur aplikowania o dofinansowanie,
realizacji i rozliczeń projektów, sukcesywnie pogłębiało zamieszanie
instytucjonalne i proceduralne, wpływając tym samym na dezorientację potencjalnych beneficjentów;
• niewystarczający poziom przygotowania merytorycznego i brak
doświadczenia osób oceniających zgłoszone projekty, co w połączeniu z brakiem przejrzystych i precyzyjnych kryteriów wyboru wpłynęło na liczne odwołania i weryfikacje podjętych decyzji, wydłużając tym samym proces wyboru inwestycji do dofinansowania;
• naciski polityczne na gremia oceniające złożone wnioski aplikacyjne;
• niepodawanie do wiadomości publicznej harmonogramów naborów projektów;
• opóźnienia w zawieraniu umów o dofinansowanie z beneficjentami, wpływające na przesuwanie się terminów rozpoczęcia inwestycji;
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• nadmierny rygoryzm wymaganej dokumentacji aplikacyjnej
oraz niejasne i niespójne kryteria kwalifikowalności przedsięwzięć i kosztów ich realizacji, powodujące istotne utrudnienia we
właściwym przygotowaniu się beneficjentów do aplikowania o dofinansowanie;
• zbyt długi proces udzielania zamówień publicznych, spowodowany przez nadmiernie sformalizowane i rygorystyczne procedury
przetargowe (wadliwa ustawa Prawo Zamówień Publicznych) oraz
nieprawidłowości i błędy popełnianie przez beneficjentów udzielających zamówień;
• brak odpowiedniej ilości szkoleń i programów informacyjnych
dla potencjalnych beneficjentów, wpływająca na niewystarczające przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wnioskodawców
w zakresie przygotowania inwestycji i dokumentacji aplikacyjnej;
• realizacja inwestycji przez beneficjentów w sposób niezgodny
z przyjętymi procedurami i wytycznymi, w szczególności: niewłaściwe określenie wydatków kwalifikujących się do dofinansowania,
nierzetelne sporządzanie wniosków o płatność, nieprzestrzeganie
wymogów udzielania zamówień publicznych; wymienione uchybienia i nieprawidłowości musiały być, w przypadku ich wykrycia, natychmiast skorygowane, co wydłużało proces realizacji inwestycji;
zdarzały się również skrajne przypadki, w których dotacja zostawała
cofnięta, a zwrócone środki ponownie przekazywano do wydatkowania nowym beneficjentom;
• opóźnienia w wykonaniu rzeczowym inwestycji, spowodowane
przez nieterminowe realizacje prac przez wykonawców robót i dostawców usług.
Jak widać, uchybienia i nieprawidłowości występowały na każdym etapie programowania, wdrażania i wykorzystywania funduszy strukturalnych. Problemy dotyczyły zarówno instytucji publicznych zaangażowanych
w przygotowania, wdrażanie i zarządzanie, jak również wnioskodawców
i wykonawców inwestycji. Zdecydowana większość czynników problemotwórczych była związana z niewłaściwym przygotowaniem organizacyjnym
i proceduralnym, nadmierną centralizacją i przeciążeniem systemu, a także niewystarczającą przejrzystością procedur i ograniczonym dostępem do
informacji. Wymienione nieprawidłowości implikowały występowanie kolejnych problemów, dlatego też ich eliminacja stanowiła najpoważniejsze
wyzwanie, któremu należało sprostać.
Powszechna dezorientacja i brak skoordynowanych działań ze strony
władz centralnych w początkowej fazie wykorzystywania funduszy struktu-
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ralnych przyczyniały się do pogłębiania się problemów. Znalezienie skutecznych rozwiązań na zaistniałą sytuację zostało powierzone na przełomie
października i listopada 2005 r. nowo powstałemu Ministerstwu Rozwoju
Regionalnego. Już 6 grudnia tego samego roku przedłożono Radzie Ministrów propozycje działań naprawczych28. Ich realizacja odbywała się do
końca listopada 2006 r. i zaowocowała wymiernymi efektami w postaci wymienianego już, wysokiego 91% poziomu zakontraktowania środków pomocowych na koniec 2006 r.
Z pewnością nie udało się wyeliminować wszystkich skutków niewłaściwych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i proceduralnych. Wiele kwestii pozostało nierozwiązanych i wymaga jak najszybszego znalezienia odpowiedniego remedium, zwłaszcza w kontekście uruchomienia nowego
okresu finansowania 2007–2013. Na szczęście odnotowywane są dalsze postępy w realizacji dotychczasowych programów operacyjnych 2004–200629.
Pozwala to mieć nadzieję, że droga do wypracowania skutecznych struktur
organizacyjnych i procedur wykonawczych obrała właściwy kierunek, co
przyczyni się do najbardziej optymalnego wykorzystywania w przyszłości
pomocy finansowej pochodzącej z funduszy strukturalnych.

5. Zakończenie
Jednym z powodów akcesji Polski do UE z pewnością były i nadal są
starania i dążenia do osiągnięcia dobrobytu, a przede wszystkim zaspokojenia podstawowych potrzeb i oczekiwań Polaków w wymiarze społecznym, ekonomicznym i infrastrukturalnym. Fundusze strukturalne są instrumentem, który efektywnie może wspierać działania krajowe w tym obszarze i przyczyniać się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego.
W ciągu ostatnich trzech lat w naszym kraju wiele się zmieniło i nadal
się zmienia – niemało za sprawą i z pomocą funduszy strukturalnych.
Pierwsze efekty działań podjętych w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2004–2006 są już widoczne. Świadczy o tym chociażby: liczba przeszkolonych pracowników, osób bezrobotnych i innych zakwalifikowanych
do kategorii wsparcia, liczba nowych i zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw, wdrażane technologie innowacyjne, kilometry nowych i zmodernizowanych dróg i autostrad, wodociągów i kanalizacji itd. Na wiele rezultatów musimy jeszcze poczekać, ponieważ ich oddziaływanie będzie odczu28

Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2005 r.
29 Por.: Sprawozdanie z realizacji Narodowego Planu Rozwoju / Podstaw Wsparcia Wspólnoty
2004–2006. Przebieg realizacji w i półroczu 2007 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2007, s. 72–74.
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walne i mierzalne dopiero z czasem. Już teraz można jednak mówić o odczuwalnej poprawie warunków naszego codziennego życia, odnotowywanym wzroście gospodarczym, czy też wzmożonej aktywności gospodarczej
i społecznej w regionach dotychczas marginalizowanych.
Mamy już wiele doświadczeń w wykorzystywaniu środków pomocowych
UE. Minione trzy lata pokazują jednak, że jeszcze wiele nierozwikłanych
problemów przed nami. Nowy system programowania, wdrażania i wykorzystywania funduszy strukturalnych 2007–2013 jest już praktycznie gotowy. Instytucje publiczne odpowiedzialne za niego podjęły się działań mających na celu naprawienie i przeciwdziałanie wykrytym wadom i nieprawidłowościom poprzedniego modelu finansowania. Ich właściwe wykonanie zostanie zapewne ocenione już w pierwszych tygodniach i miesiącach
funkcjonowania nowych programów operacyjnych i miejmy nadzieję, że
będzie to opinia pozytywna. Wiele zależy jednak także od potencjalnych
beneficjentów, wnioskodawców i wykonawców, którzy bezpośrednio skorzystają z pomocy finansowej pochodzącej z funduszy strukturalnych
i przyczynią się do dalszego wzrostu gospodarczego i ogólnego rozwoju naszego kraju. Pozostaje mieć nadzieję, że skorzystamy z danych nam możliwości w sposób możliwie najbardziej skuteczny.
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Instrumenty XIX−wiecznej
dyplomacji Państwa
Kościelnego

Wiek XIX, pomimo bolesnych wydarzeń politycznych, był dla Państwa
Kościelnego niezwykle istotnym z punktu widzenia spraw międzynarodowych. Dynamiczny okres, w którym papiestwo na przemian traciło i odzyskiwało swoją suwerenność, wymuszał prowadzenie niezwykle aktywnych
zabiegów dyplomatycznych. Sytuacja geopolityczna zmieniała się nieustannie, nierzadko w owym okresie dochodziło do całkowitego przeobrażenia
układu sił w Europie, mimo to Państwo Kościelne było obecnym i czynnym
uczestnikiem przemian i budowy nowego pokongresowego ładu, realizując
dostępnymi środkami priorytety swojej polityki zagranicznej.
Przede wszystkim, ze względu na ówczesną sytuację polityczną, niezbędne okazało się odzyskanie utraconych pod koniec XVIII wieku wpływów. Okres rewolucyjny we Francji i epoka napoleońska jeszcze bardziej
zdeterminowały do działania dyplomację rzymską, która musiała dołożyć
wszelkich starań, aby odzyskać zajęte ziemie i ocalić strukturę Kościoła we
Francji. Dzięki postanowieniom Kongresu Wiedeńskiego dokonano restytucji Państwa Kościelnego, co pozwoliło na realizację kolejnych celów polityki zagranicznej. Papiestwu zależało na podtrzymaniu rządów reakcyjnych w Europie, które zapewniłyby stabilną pozycję katolicyzmowi, dlatego też podjęto szereg zabiegów, które miały na celu nawiązanie bilateralnych stosunków z większością ówczesnych państw. Owa strategia miała zapewnić papiestwu trwałe poparcie państw w realizowaniu misji chrześcijańskiej, bez względu na charakter i stopień zmienności sojuszy politycznych.
Zważywszy na swoją specyfikę ustrojową i okoliczności historyczne, instrumenty dyplomatyczne, jakimi posługiwało się papiestwo stanowiły
kompilację instytucji pochodzących z tradycji monarchii europejskich
i urzędów kościelnych. Warunkowało to równy dostęp do piastowania
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urzędów zarówno przez osoby świeckie jak i duchowne. Wreszcie instytucja papiestwa, łączyła w sobie dwie, pozornie sprzeczne z sobą funkcje. Papież jako władca doczesny, którego jurysdykcja rozciągała się na poddane
mu terytorium, uosabiał rządy monarchii. Natomiast jako najwyższy kapłan, głowa Kościoła, stał na czele struktury kościelnej, zatem jemu poddani byli wszyscy katolicy rozproszeni po całym świecie.

1. Instytucje realizujące dyplomację kościelną
Naczelną instytucją odpowiadającą za kształt papieskiej polityki zagranicznej jest nieprzerwanie od XVI wieku Kuria Rzymska – instytucja sensu stricto powołana do pełnienia funkcji koordynującej i zarządzającej administracją papieską, w tym właśnie do kreowania polityki zagranicznej.
Obecnie podaje się 5 okresów historycznie uwarunkowanych, w których
następował rozwój tej instytucji. Według Niccolo del Re, autora znanej
i niezwykle cenionej monografii o Kurii Rzymskiej1, następowało po sobie
5 okresów; pierwszy – aż do wieku XI, nazywany inaczej okresem „prezbiteriów” i „synodów”. W tym czasie nie występowała jeszcze kuria sensu
stricto. Drugi – okres „konsytsorza” od XI do XVI wieku, następnie – trzeci – okres od słynnej reformy papieża Sykstusa V (Immensa aeterni Dei
z 1588 roku) aż do reformy Piusa X z 1908 roku. Po nich nastąpiły jeszcze
okres od reformy aż do Vaticanum II i okres posoborowy.
Organem reprezentującym Stolicę Apostolską na form międzynarodowym jest Sekretariat Stanu. Na czele Sekretariatu Stanu – instytucji
ukształtowanej na początku XVII wieku – stał Sekretarz Stanu odpowiedzialny za bieżącą realizację rzymskiej dyplomacji. Etymologia słowa sięga
jeszcze wcześniej, aż do wieku XV. W czasie trwania pontyfikatu papieża
Kaliksta III (1455–1458) oficjalny tytuł, jaki przysługiwał papieskiemu
urzędnikowi zajmującemu się sprawami zagranicznymi, brzmiał – Secretarius secretus – Tajny Sekretarz. Od 1472 roku, czyli pontyfikatu Sykstusa
IV, nazwę urzędu zmieniono na Secretarius domesticus – Sekretarza domowego. Ostatecznie stanowisko zostało usankcjonowane prawnie przez konstytucję Innocentego VIII Non debet reprehensibile. Charakterystycznym
jest fakt, iż występuje tutaj bezpośrednie związanie tegodykasterium z osobą papieża (proxime adiuvandi Summum Pontificem), zatem do Sekretariatu Stanu należało zajmowanie się wszystkimi zleconymi przez papieża
kwestiami, które nie wchodziły w zakres kompetencji innych dykasteriów.
Jako najbliższy współpracownik papieża w kwestiach zagranicznych, Sekretarz Stanu, przedstawiał zatem aktualny stan Kościołów lokalnych
1
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w poszczególnych krajach, pośredniczył w kontaktach z Episkopatami poszczególnych krajów katolickich, wreszcie odpowiadał za politykę personalną; obsadzanie wakujących stanowisk, nominacje, powoływanie nowych
funkcji związanych z kształtowaniem zadań z zakresu polityki zagranicznej. Sekretarz Stanu, najczęściej osoba duchowna, wykazywał się znajomością ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie.
Każdy kolejny Sekretarz Stanu dokonywał przeglądu powierzonego mu
dykasterium, a następnie przygotowywał ramowy plan działania w zakresie
merytorycznym, jak też administracyjnym. Określał w nim kierunki zainteresowania papiestwa w kontekście rozpoczynającego się pontyfikatu lub
po objęciu urzędu przez Sekretarza Stanu, możliwe do podjęcia przedsięwzięcia, projekty umów i kwestie sporne, którymi należało się zająć.
Funkcję tą pełniła najczęściej osoba duchowna, jednakże od reguły stanowiły wyjątki. Bywały sytuacje, w których nominaci nie mieli pełnych święceń kapłańskich, byli co najwyżej subdiakonami lub diakonami, mimo to zostali podnoszeni do godności kardynalskiej. Prawo kanoniczne aż do początku lat 60. XX wieku dopuszczało bowiem nominację kardynalską bez uzyskania wcześniej trzystopniowych święceń (diakonat – prezbiterat – episkopat/święcenia biskupie), gdyż kardynalat był i jest nadal godnością prestiżową, obwarowaną pewnymi przywilejami – jak na przykład udział w konklawe pod stałymi warunkami kanonicznymi – a nie kolejnym stopniem święceń kościelnych. Obecny kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku zabrania
wynosić do tej godności osoby nie posiadające święceń kapłańskich. Kwestię
tę w obecnym prawie kościelnym reguluje kanon 351 § 1. „Kardynałów ustanawia w sposób nieskrępowany Biskup Rzymski, wybierając ich spośród
mężczyzn, którzy mają przynajmniej święcenia prezbiteratu, odznaczają się
szczególną nauką, obyczajami, pobożnością i roztropnością w załatwianiu
spraw. Ci, którzy nie są jeszcze biskupami, powinni przyjąć sakrę biskupią”.
Sprawowany urząd nie podlegał kadencyjności, każdy kolejny papież,
na początku pontyfikatu, powoływał na stanowisko Sekretarza Stanu swojego poplecznika. W przypadku odejścia na emeryturę po osiągnięciu kanonicznego wieku, podania się do dymisji lub odsunięcia od sprawowanego urzędu, ów eks-Sekretarz obejmował najczęściej urząd Dziekana Kolegium Kardynalskiego. Z racji przepisów kanonicznych w chwili śmierci papieża kardynał Sekretarz Stanu traci swój urząd.
Jak w wielu innych instytucjach kościelnych, również i w papieskiej
dyplomacji obowiązywał pewien klucz nominacji. Zatem pewnym kandydatem do urzędu, którego obsadzenie rozważał papież, był człowiek
dotychczas współpracujący z nim na różnych szczeblach. Kolejną kwestią było wykształcenie – najczęściej gruntowne studia teologiczne połączone z fakultetem prawniczym i prawnokanonicznym, odbyte w Rzy-
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mie, gdyż późniejsze kwestie dotyczące prerogatyw dotyczących redakcji konkordatu wymagały biegłej znajomości przepisów prawnych poszczególnych państw. Znajomość języków obcych, tudzież kariera uniwersytecka, bardzo szybko przynosiły późniejszemu kandydatowi nominację na osobistego sekretarza przy danym kardynale, wreszcie po kilku
latach, w zależności od stopnia rozwoju kariery, ów młody (30–40 letni)
duchowny otrzymywał sakrę biskupią. Sprawdziwszy się jako zarządca
diecezji, odpowiadający za kondycję finansową i kościelną objętej prowincji, piął się po szczeblach kariery, aż wrócił do Rzymu, otrzymując
kapelusz kardynalski z rąk papieża i przyjmując stanowisko w Kurii
Rzymskiej.
Jednym z przykładów realizacji tzw. „klasycznego klucza” może być następująca biografia Alderano Cibo, syna Karola II Cibo, księcia Massy
i Carrary. Pochodził z tej samej rodziny co papież Innocenty VIII i kilku
kardynałów. Za czasów Urbana VIII został prałatem na dworze papieskim.
W 1644 nowy papież Innocenty X mianował go swym majordomem, a rok
później kardynałem-prezbiterem. Za jego pontyfikatu był legatem w Urbino (1646–48), Romanii (1648–51) i Ferrarze (1651–54) oraz generalnym superintendentem Państwa Kościelnego. Następny papież Aleksander VII
mianował go biskupem Jesi, gdzie sprawował posługę biskupią przez 15 lat.
Największe znaczenie kardynał Cibo osiągnął za Innocentego XI, który
mianował go swym Sekretarzem Stanu (1676–89), prefektem Kongregacji
do spraw Obrzędów oraz legatem w Awinionie (1677–90). Stopniowo wzrastała też jego ranga w kolegium kardynalskim – w 1677 został protoprezbiterem Św. Kolegium, a dwa lata później awansował do rangi kardynała-biskupa, otrzymując kolejno diecezje; Palestrina, Frascati, Porto e Santa Rufina i na końcu Ostia e Velletri. Od 1683 roku aż do śmierci był sekretarzem
Rzymskiej Inkwizycji. Siedmiokrotnie uczestniczył w konklawe (dwóm
ostatnim przewodniczył jako dziekan kolegium kardynalskiego, którym został w sierpniu 1687). Zmarł w wieku 87 lat.
Z reguły schematyczne działanie niejednokrotnie napotykało na różne
okoliczności. Często zdarzało się, iż Sekretarzami Stanu zostawały osoby
wyjątkowo młode, jak na przykład 42-letni, w chwili objęcia urzędu, kardynał Consalvi. Nierzadko też papież wyznaczał osoby zaawansowane wiekiem (kardynał G.M. della Somaglia, powołany na stanowisko w 1824 roku miał 80 lat). O nominacji bowiem, częściej niż klucz, decydowały partykularne interesy papieży i chęć przeforsowania w Kurii Rzymskiej swoich
koncepcji realizowania dyplomacji kościelnej. Zatem niezbędnym okazywał się kandydat dobrze znający osobę papieża, ale też i dobrze przez niego znany, skłonny do wypracowania kompromisu, lojalny i skuteczny.
Niezmiernie ważną kwestią we wzajemnych stosunkach pomiędzy Pań-
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stwem Kościelnym a poszczególnymi monarchiami był fakt, iż Sekretarz
Stanu odpowiadał za korespondencję dyplomatyczną – podstawę nawiązania wzajemnych relacji. W wyniku zawirowań historycznych i chwilowej
utraty państwowości, Państwo Kościelne musiało renegocjować nawiązanie stosunków dyplomatycznych (po 1815 roku taka sytuacja miała miejsce
m. in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Królestwie Niderlandów, a także
w państwach, w których religia katolicka nie była wyznaniem dominującym). Stąd też Sekretarz Stanu odpowiadał za powołanie poselstwa, z czasem misji, na wzór późniejszych misji ad hoc, wpływał tym samym na personalny kształt delegacji, rozpisywał skonsultowane wcześniej z papieżem
instrukcje dyplomatyczne – ich zakres merytoryczny, sposób negocjacji,
granicę ewentualnych ustępstw. W korespondencji zagranicznej Sekretarz
Stanu bardzo często zwracał się bezpośrednio, za przyzwoleniem papieża,
do poszczególnych władców. Wszelkie dokumenty wychodzące spod pióra
papieży a skierowane do wiernych w poszczególnych krajach lub ich władców (encykliki, bulle, breve, moratoria, etc.) autoryzowano i redagowano
ostatecznie w Sekretariacie Stanu, określając ich atuty merytoryczne i oceniając konsekwencje polityczne.
Wraz z Sekretariatem Stanu współpracowała, w charakterze urzędu Kurii Rzymskiej, także Kancelaria Apostolska, powołana jeszcze w XVIII
wieku. Regulowała ona kwestie techniczno-administracyjne dotyczące
przepływu korespondencji dyplomatycznej. W ramach Kancelarii sporządzano wzory umów i dokumentów w języku łacińskim, zajmowano się także przekładem na języki nowożytne już istniejących dokumentów i korespondencji podlegającej dostarczeniu do adresata – europejskich dworów,
rządów poszczególnych państw, episkopatów. W kwestiach mniej istotnych
z punktu widzenia polityki zagranicznej to właśnie w Kancelarii dokonywano ostatecznej redakcji tekstu dokumentów, które traktowały o nadaniu
godności kościelnych, czy beneficjów w kapitułach. W ramach Kancelarii,
na potrzeby Sekretariatu Stanu, istniał także, obok wywiadu, urząd do pozyskiwania informacji na temat bieżącej sytuacji w Europie i na innych
kontynentach. W ramach tej instytucji zebrane informacje kolportowano
do Rzymu w formie specjalnie przygotowanego biuletynu informacyjnego.
W ramach Sekretariatu Stanu od początku wieku XIX powoływano także
specjalnych konsultatorów (ekspertów), którzy wyznaczeni byli do studium
nad aktualną sytuacją geopolityczną w danym regionie świata, dbając o pozyskiwanie informacji od tamtejszych lokalnych struktur.
Nieocenioną pomoc w sprawnym działaniu Sekretariatu Stanu wyświadczał Urząd Międzynarodowych Spraw Kościelnych. Geneza owej instytucji sięga specjalnych zespołów kardynalskich – kongregacji – zwanych
Congregationes status. Nie miały one jednak charakteru stałego organu.
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Stosowana przez prawie 350 lat praktyka spotkała się z dużym zainteresowaniem papieża Piusa VI, który w miejsce sporadycznie powoływanego
ciała doradczo-opiniotwórczego powołał stały urząd. Dokonał tego konstytucją Solicitudo omnium Ecclesiarum z dnia 28 maja 1793 roku. Niebawem powstała Kongregacja dla spraw kościelnych w królestwie francuskim
ogarniętym rewolucją (łac. Congregatio super negotiis ecclesiasticis regni
Galliarum ). Dzięki działalności tej instytucji Rzym stosunkowo szybko dowiadywał się o kolejnych inicjatywach ustawodawczych zmierzających do
wyniszczenia lokalnych struktur Kościoła katolickiego. Zmuszona była
jednak zawiesić swoją działalność w 1798 roku, na skutek deportacji papieża. Reaktywował ją następca Piusa VI – Pius VII w 1801 roku z zadaniem
znacznie wykraczającym poza pierwotny zakres kompetencyjny, co potwierdzała nowa nazwa urzędu – Kongregacja nadzwyczajnych spraw Kościoła – Congregatio negotiorum ecclesiasticum extraordinariorum. Zawiłe
i niestabilne losy Państwa Kościelnego w owym czasie zmusiły do ponownego zawieszenia instytucji na okres od 6 lipca 1809 roku aż do maja 1814,
kiedy to Pius VII powrócił do Rzymu. Reaktywowana po raz wtóry instytucja otrzymała nową nazwę – Kongregacja dla załatwienia nadzwyczajnych spraw kościelnych świata katolickiego. Do kompetencji urzędu należało; nawiązanie kontaktu z zagranicznymi delegatami papieskimi, wysyłanie swoich delegatów do negocjacji na temat obsadzania wakujących stanowisk, podziału administracyjnego Kościoła, jurysdykcji terytorialnej
i prawnej. Ponadto zakres obowiązków urzędu obejmowała implementacja
decyzji papieskich w zgodzie z obowiązującym prawem danego państwa.
Ów system był przygotowywany z myślą o uregulowaniu spornych kwestii
z Francją, jednakże okazał się skuteczny w wielu innych państwach.
Ważnym instrumentem dyplomatycznym w rękach papiestwa była instytucja legata apostolskiego, która zaczęła być zastępowana nuncjuszem
apostolskim. Wprawdzie obie funkcje miały swój długi rodowód, jednakże
już na początku XVIII wieku coraz częściej rezygnowano z wysyłania legatów papieskich na korzyść powoływania nuncjuszy apostolskich, wyposażonych w szersze kompetencje i większe pełnomocnictwa. W przypadku
kształtowania się administracji kościelnej na pozyskanych dla Kościoła terenach misyjnych lub w nowopowstałych państwach (na przykład w Ameryce Łacińskiej), od razu przystępowano do nawiązywania bliższych relacji
dwustronnych z rządami cywilnymi celem jak najszybszego powołania nuncjatury apostolskiej. Dzięki znacznej aktywności na tym polu Państwo Kościelne w stosunkowo krótkim okresie 25 lat zdołało nawiązać stosunki dyplomatyczne z wszystkimi ówcześnie istniejącymi państwami Ameryki Łacińskiej.
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Już od setek lat papiestwo wykazywało aspiracje dalece wykraczające
poza obszar realizacji podstawowych celów państwa – zapragnęło być kluczowym rozgrywającym na arenie międzynarodowej. Zdawano sobie jednak sprawę, iż ze względu na specyfikę ustrojową, słaby potencjał geopolityczny i kwestie religijne Państwo Kościelne nie będzie mogło posługiwać
się instrumentami z natury rzeczy przypisanemu nowożytnemu państwu2.
Siłą papieskiej polityki była rzymska dyplomacja, skuteczną perswazją –
wywiad. Papież Pius V powołał w 1566 roku Święte Przymierze jako tajną
organizację do walki z wrogami politycznymi Kościoła i minimalizowania
skutków sprzecznych z nauczaniem papieskim ideologii i doktryn politycznych. Nomen – omen, stanowi to świetną paralelę do pokongresowego
Świętego Przymierza. Jest jednak wysoce wątpliwe, jakoby miano się wzorować na nazwie tajnej kościelnej organizacji wywiadowczej przy wyborze
nazwy dla koncepcji równowagi i współpracy w Europie po Kongresie
Wiedeńskim. Działalność polityczna tajnej organizacji Świętego Przymierza
skoncentrowana była na przeciwstawianiu się polityce dworów nieprzychylnym katolicyzmowi, prowadziła działalność spiskową przeciwko „heretyckim” władcom, wreszcie wspierała ruchy zwalczające innowierców.
Członkowie Świętego Przymierza, z polecenia Rzymu, obecni byli w walce z królową Anglii Elżbietą I (1558–1603), za panowania której silny stał
się konflikt między papistami a zwolennikami narodowego kościoła anglikańskiego, pozostającego od 1534 roku, a więc od początku istnienia poza
jurysdykcją papieską. Wysłannicy Świętego Przymierza uczestniczyli także
w nocy św. Bartłomieja (1572 r.), w zamordowaniu Wilhelma Orańskiego,
w hiszpańskiej wojnie sukcesyjnej czy też w starciu francuskich kardynałów
Richelieu i Mazarina w walce z hugenotami. Swoich wysłanników Święte
Przymierze posyłało także do ogarniętej od 1789 roku rewolucją Francji, na
pola bitewne pod Austerlitz (1805 r.), do Rzymu, na europejskie dwory,
ale także do samego Paryża, gdzie kolaborowano na rzecz usunięcia Napoleona.
Struktura i metody działania Świętego Przymierza były nieodłącznie związane z aktualną sytuacją polityczną. Tam gdzie zawodziła papieska dyplomacja, a stronnictwa dworskie w niewystarczający sposób dbały o interesy
Państwa Kościelnego, uciekano się do zabiegów o charakterze utajnionym.
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2. Papieski wywiad – specyfika Świętego Przymierza
jako przykład na prowadzenie dyplomacji tajnej

2

Mowa tu oczywiście o militarnym aspekcie państwa i prowadzeniu wojen. Papiestwo, mimo
iż niejednokrotnie angażowało się w konflikty zbrojne (do tej pory kwestią sporną z punktu widzenia prawa międzynarodowego są wyprawy krzyżowe), oficjalnie stało na stanowisku, iż Państwo Kościelne powinno pozostać neutralne, nie opowiadając się po żadnej ze stron.
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W ramach wywiadu, w Świętym Przymierzu do walki w obronie władzy papieskiej zwerbowano wielu członków Towarzystwa Jezusowego. Ściągało to
naturalnie nieprzychylność wielu dworów europejskich, gdzie oskarżano
papiestwo o hipokryzję i prowadzenie niegodnej „Wikariusza Rzymu” polityki zagranicznej. Jednym z wielu przykładów ilustrujących owe kontrowersje była kwestia portugalskiej sekcji Świętego Przymierza. Nad ranem, 3
września 1758 roku zorganizowano zamach na życie króla Józefa I. Król odniósł powierzchowne rany, jednakże przestraszony nakazał markizowi de
Pombal, premierowi rządu, przeprowadzenie dochodzenia. W toku śledztwa ujawniono, iż motywem zbrodni nie była chęć zemsty natury osobistej,
o co wcześniej podejrzewano sprawcę zamachu, ale wprowadzenie monarchii absolutnej, gdzie arystokracja straciła by na znaczeniu. Odkryto powiązania z Kurią Rzymską, co nieuchronnie zdyskredytowało instytucję Świętego Przymierza, a także rzuciło cień na transparentność papieskiej dyplomacji. Przez kilkanaście lat kolejni papieże musieli zadbać o przywrócenie
dobrego imienia organizacji. Jednakże po śmierci Klemensa XIV wywiad
papieski pozostawał w fazie głębokiego rozproszenia.
W trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej Święte Przymierze miało za
zadanie dostarczać informacji o aktualnej sytuacji wewnętrznej i kondycji
struktur kościelnych. Agenci papieskiego wywiadu mieli znaczny wpływ na
króla Ludwika XVI, donosili mu zatem o przygotowywanych przez Zgromadzenie Narodowe, niekorzystnych dla kleru, reformach ustawodawczych. Wysłannicy papiescy prosili zatem króla, aby skorzystał z konstytucyjnie przysługującego mu prawa i zawetował ustawy. Ponadto namawiano
króla, aby na pewien czas udał się poza granice kraju i przeczekał najbardziej niebezpieczny okres. Król posłusznie przyjął sugestie; konsekwencje,
jakkolwiek znane, po raz kolejny obróciły się przeciwko działalności Świętego Przymierza. Po 21 stycznia 1793 roku dyplomacja papieska musiała
ustąpić, protesty papieża doprowadziły bowiem do okupacji przez Francję
Avignonu i hrabstwa Venaissin. Na arenę wzajemnych stosunków wkroczyli członkowie Świętego Przymierza pod przywództwem opata Salamona,
który misternie przygotowywał plan restytucji monarchii pod berłem małoletniego Ludwika XVIII. W nielicznej strukturze Świętego Przymierza
pozostającej w Paryżu, Salamon odgrywał kluczową rolę. Codziennie przemierzał najgłębsze zaułki Paryża, zdobywając niezbędne informację
w ogarniętej rewolucyjnym terrorem stolicy. Nazywany „uszami Piusa”3,
nawiązał niezwykle cenne kontakty z hierarchami biskupimi ukrywającymi
się na prowincji.
3 Z wyraźną aluzją do papieża i jego fizjonomii. Szerzej na ten temat w: P. Bouthry, Souverain et Pontife; recherches proropographiques sur curie romaine a l’ age de la restauration 1814–1846,
Paris 1986.
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W wyniku niesprzyjających dla papiestwa okoliczności politycznych
(podpisane 23 czerwca 1796 roku zawieszenie broni w Bolonii, zobowiązało papieża Piusa VI do zrezygnowania władzy nad Ferrarą, Bolonią i Ankoną, zapłacenia 21 000 000 skudów odszkodowania i przekazania Francji
wielu cennych dzieł sztuki z okresu Renesansu), agenci Świętego Przymierza postanowili zabić gen. Mathurina – Leonarda Duphota, jednego z najbardziej zaufanych ludzi Napoleona. Awansowany 30 marca 1797 roku
przez samego Napoleona został skierowany do Rzymu, gdzie towarzyszył
Józefowi Bonaparte, który został mianowany ambasadorem w Watykanie4.
Jego śmierć 28 grudnia 1797 roku ujawniła po raz kolejny spisek Świętego
Przymierza. Przy ciele zmarłego znaleziono skrawek materiału z napisem:
„gotów na męki tortur w imię Boga” – był to symbol Czarnego Zakonu,
ściśle współpracującego ze Świętym Przymierzem. Organizacja na pewien
czas musiała zawiesić swoją działalność na terenie Włoch, do łask powróciła dopiero za pontyfikatu Piusa VII.
Pierwszym spiskiem, którego organizacji podjęło się Święte Przymierze
było tzw. sprzysiężenie z Enghien, mające za zadanie porwanie i zamordowanie Napoleona. Patronował mu Louis-Antoine Henri de Bourbon, książę Enghien, gotowość do zaangażowania w spisek wyrazili także generałowie Moreau, Pichergu, Cadounal, a także Jouvet de Lozier, generał adiutant wojska książęcego. Bonaparte wyczuwał, iż jego życie może być zagrożone, powołał tym samym Josepha Fouche, aby ten skontrolował wszystkie
przypadki funkcjonowania tajnych służb francuskich, ale także austriackich, brytyjskich i Świętego Przymierza. Fouche wykonał swoje zadanie znakomicie, w ciągu półtora roku, aż do lutego 1804 roku, wszyscy spiskowcy
zostali pochwyceni. Następnie uwięziono ich, skazano i stracono za zdradę
państwa. 17 marca 1804 roku sam książę Enghien wpadł w ręce spiskowców. Napoleon wydał rozkaz ścięcia księcia de Bourbon, jednakże Fouche
zaprotestował. Stwierdził, iż nazbyt świeże jest wspomnienie o gilotynach
stojących na placu Vendome, dlatego też zasugerował odbycie tajnego procesu pod osłoną nocy. 20 marca wieczorem rozpoczął się proces księcia
Enghien zakończony nad ranem rozstrzelaniem skazańca.
Wywiad papieski niejednokrotnie uprzedzał przed nieobliczalnymi posunięciami Napoleona. Konflikty wewnętrzne i aspiracje cesarza Francuzów po bitwie pod Austerlitz (2 grudnia 1805 roku) wpływały negatywnie
na wzajemne stosunki z Państwem Kościelnym. Mimo ostrzeżeń docho4 Zamach zaplanowano na 28 grudnia 1797 roku. Tego dnia wielki tłum zgromadził się przed
rezydencją ambasadora francuskiego, protestując przeciwko proklamowaniu Republiki Cispalpińskiej. Dla zapewnienia porządku do ochrony została skierowane dodatkowe oddziały Gwardii Papieskiej. Doszło do zamieszek, gen. Duphot, usiłując zachować spokój, został zaatakowany sztyletem w bok, nikt nie zdołał ujrzeć twarzy sprawcy. Po kilku minutach generał zmarł z wykrwawienia.
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dzących z Paryża, Pius VII nie wydalił z państwa wszystkich obywateli pochodzących z krajów nieprzyjaznych Francji. Nie wziął udziału w blokadzie
kontynentalnej Anglii, uważając żądania Napoleona I za niedorzeczne
i niemożliwe do wyegzekwowania. Jakże się przeliczył. Wielokrotnie Święte Przymierze ostrzegało papieża przed zemstą Napoleona i groźbą najazdu
– bezskutecznie.
Aż do śmieci Napoleona wywiad Świętego Przymierza prowadził walkę
polityczną. Pontyfikaty Leona XII i Grzegorza XVI przyniosły nowe wyzwanie dla tajnego papieskiego wywiadu – walkę ideologiczną. Papież Leon XII powołał na początku swojego pontyfikatu kardynała Bartolomeo
Pacciego na stanowisko odpowiedzialnego za służby wywiadowcze. Jego
głównym zadaniem było zlikwidowanie wpływów karbonariuszy powiązanych niejednokrotnie z członkami Wolnomularstwa Narodowego.
Jakkolwiek była to sprawa natury ideologicznej, jednym z kluczowych
elementów była ówczesna napięta sytuacja polityczna w Europie. Na początku lat 30., najpotężniejszy kardynał w Kurii Rzymskiej – monsignore
Pacci – przystąpił do budowy struktury wywiadu powiązanej (agendy) z poszczególnymi krajami. Narastające problemy; ruchy rewolucyjne, tajne
sekty w Państwie Kościelnym i nieustannie problematyczne stosunki
z Francją spowodowały, iż Pacci zmuszony był także zorganizować większą
niż kiedykolwiek wcześniej sieć informatorów. Do najświetniejszych agentów wywiadu należał w tamtym czasie ksiądz Francesco Cappacini.
W szczególny sposób przysłużył się Papiestwu, gdy pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Holandii. Słynął z bezkompromisowości w dobieraniu
metod pozyskiwania informacji, uchodził za najskuteczniejszego w Europie konspiratora i intryganta. Jego dociekliwość posunięta była aż do granic przyzwoitości. Nuncjusz Cappacini opłacał radcę stanu na dworze
Orańskim, by móc śledzić na bieżąco najbardziej intymne skandale obyczajowe. Pius VIII wielokrotnie zwracał uwagę Pacce na metody, jakimi
posługuje się Cappacini, obawiając się kolejnej już w tym stuleciu kompromitacji Świętego Przymierza. Z drugiej strony, z nieskrywanym zainteresowaniem śledził najnowsze poczynania nuncjusza w Holandii, który przysyłał do Rzymu tajne raporty Ministra Spraw Zagranicznych Holandii. W pisanym latem 1829 roku raporcie Holendrzy donosili o spisku, zorganizowanym przez grupę osobników w mieście Spa, skąd przeprowadzano wywrotową akcję przeciwko Państwu Kościelnemu. Jak wynikało z dalszego
śledztwa, owe grupy związane były z karbonariuszami i masonerią. Bardzo
szybko wszyscy uczestnicy zostali pochwyceni, oskarżeni i skazani.
Jednakże talent wywiadowczy, jakim niewątpliwie cieszyli się Pacca czy
Cappacini, nie występował dość często wśród wysłanników dyplomatycznych papieża. Co więcej, większość nuncjuszy apostolskich nie podzielała
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3. Umocnienie pozycji dyplomatów Państwa Kościelnego
w dokumentach kongresu wiedeńskiego i kongresu
w Akwizgranie
Podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego dokonano pierwszej kodyfikacji norm prawa dyplomatycznego w postaci sformułowania 19 marca 1815
roku Regulaminu w sprawie stopni pierwszeństwa agentów dyplomatycznych.
Niezwykle krótki, acz treściwy dokument (zaledwie 7 artykułów) potwierdził między innymi zasadę suwerennej równości państw, tym samym zrywając z dotychczasową praktyką, iż o miejscu w porządku pierwszeństwa
(precedencji) dyplomaty decydował tytuł, więzy pokrewieństwa i pozycja
władcy (bardzo często przedstawianej w konfiguracji; papież, cesarz, król,
książę)5. Do tego czasu nie rozróżniano klas i rang dyplomatycznych.
W następstwie Regulaminu… wytworzył się podział na posłów nadzwyczajnych i posłów zwykłych, zwanych rezydentami. W artykule 1 Regulamin…
podzielił funkcjonariuszy dyplomatycznych na trzy klasy, wśród których
znaleźli się, obok ambasadorów, również legaci papiescy i nuncjusze apostolscy6. Oni także korzystali z przywileju przyznania im statusu „reprezentacyjnego” (art. 2). Dzięki sformułowaniu artykułu 4 w każdej klasie
przedstawiciele dyplomatyczni zajmują miejsce pierwszeństwa w zależności od daty urzędowej notyfikacji ich przybycia, jednakże w przypadku delegacji papieskiej nie wprowadzono dodatkowych zmian, zachowując tradycyjny porządek. Czyniło to dyplomację papieską primus inter pares, dając jej uprzywilejowaną pozycję. Już w latach 20. XIX wieku zaczął kształtować się zwyczaj, iż ze względu na szczególną pozycję papiestwa w dyplomacji, w krajach katolickich funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego
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metod pozyskiwania informacji, jakie stosowali członkowie Świętego Przymierza. Według nich nie licowały one z powagą i godnością urzędu, utrudniały także posługę duszpasterską. Bardzo często bowiem odpowiedzialność za poczynania tajnych organizacji wywiadowczych ponosili publiczni
urzędnicy papiescy i oficjalni przedstawiciele dyplomatyczni, którzy tracili
tym samym na uczciwości i wiarygodności. Pontyfikat Piusa IX
(1846–1878) jeszcze bardziej negatywnie wpłynął na ocenę papieskiego
wywiadu.

5

Historia podaje wiele przykładów, iż rodziło to konfliktowe sytuacje, w szczególności, gdy
w praktyce o precedencji decydowała aktualna sytuacja polityczna i panujące układy sojusznicze.
Zwaśnione strony wysyłając swoje poselstwa dyplomatyczne nie mogły np. przebywać w jednym
pomieszczeniu lub wejść do budynku tymi samymi drzwiami. Stwarzało to absurdalne sytuacje.
Ów kuriozalny efekt zniwelowano dzięki stopniowej „demokratyzacji” przepisów.
6 Por.: Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, opr. L. Gelberg,
Warszawa 1954, t. 1.
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piastował nuncjusz apostolski wyznaczony dla danego państwa. Protokół
akwizgrański z 21 listopada 1818 roku wprowadzał kategorię pośrednią
pomiędzy ministrami stopnia drugiego a charge d’affaires: ministra-rezydenta.

4. Dyplomacja papieska – czynnik personalny
Jakość realizowanej polityki zagranicznej Państwa Kościelnego zależała od wielu czynników. Niewątpliwie jednym z najistotniejszych był osobisty wkład poszczególnych papieży, ich zapatrywania, predyspozycje dyplomatyczne, zdolność dobierania współpracowników, kształtowania myśli
i wdrażania ich w plany, a także czynnik charakterologiczny, nierzadko też
usposobienie. Dla kondycji i kierunku działania Kurii Rzymskiej istotne
było, kto zasiada na Stolicy Piotrowej, jakie są jego mocne i słabe strony,
jakimi priorytetami kieruje się w doborze zagadnień politycznych którymi
chciałby się zająć. Wraz z nowym pontyfikatem pojawiała się też inaczej
prowadzona polityka personalna, która przed dyplomacją papieską stawiała nowe wyzwania.
Naturalnym jest fakt, iż rzadko kiedy pochodzenie lub wykształcenie
ówczesnych papieży budziło zastrzeżenia. Kandydaci do najwyższej nominacji w Kościele katolickim pochodzili z dobrze usytuowanych rodzin. Kardynał Prospero Lambertini, który przyjął imię Benedykta XIV pochodził
z arystokratycznej włoskiej rodziny, która zajmowała się kolekcjonowaniem dzieł sztuki, co należało do rodzinnej tradycji skrzętnie pielęgnowanej od kilku pokoleń. Podobnie kardynał Carlo Rezzonico (późniejszy Klemens XIII), który pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Nie inaczej było
w przypadku kardynała Chiaramontiego (Piusa VII), della Gengi (Leona
XII) czy też kameduły Bartolomea Cappellariego (Grzegorza XVI) –
wszyscy wywodzili się z rodzin arystokratycznych i bardzo dobrze sytuowanych. Jedynie Klemens XIV i Pius VI pochodzili ze zubożałej szlachty południowowłoskiej. Mimo to po dziś uchodzą za papieży, którzy za życia
zgromadzili największy osobisty majątek, zapewniając przyszłość i stabilizację swoim rodzinom.
W owym czasie swoistą koniecznością było odbycie pogłębionych studiów prawniczych i prawno-kanonicznych jako dopełnienie do wiedzy teologicznej. Wszyscy ówcześni papieże takąż wiedzę posiadali, gdyż w żadnym innym wypadku ich kariera w Kurii Rzymskiej nie byłaby możliwa.
Znając kontekst historyczny i uwarunkowania geopolityczne ówczesnego Państwa Kościelnego, warto uwzględnić przesłanki natury politycznej
i ideowej, jakimi kierowali się poszczególni papieże, jak bardzo ich uwarunkowania charakterologiczne i predyspozycje polityczne determinowały
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posunięcia w dyplomacji.
Benedykt XIV wybrany w 1740 roku, aczkolwiek świadom napięć wewnętrznych w Europie i powszechnej antykatolickiej polityki realizowanej
przez większość ówczesnych rządów, był orędownikiem zdroworozsądkowej polityki pokoju i „dyplomacji prewencyjnej”7. Jako gruntownie wykształcony i wszechstronnie uzdolniony teolog doceniał rolę formowania
warsztatu dyplomatycznego już w seminariach, stwierdzając, iż prawdziwy
dyplomata-negocjator musi doskonale orientować się w otaczającym go
środowisku międzynarodowym. Stąd też podniósł nakłady na edukację
w Państwie Kościelnym, wyławiając samorodne talenty i osadzając młodych duchownych na podrzędnych stanowiskach w Kurii, aby mogli nabrać
doświadczenia w warsztacie dyplomatycznym. Papież-reformator w swoim
państwie, wykazywał też szersze horyzonty myślowe w zakresie polityki zagranicznej. Nie ograniczał świata do postrzegania go przez pryzmat niektórych państw europejskich. Do kręgu jego zainteresowań należały także
Kościoły monofizyckie na Bliskim Wschodzie, gdzie zabiegał o wysyłanie
doświadczonych dyplomatów. Najbardziej zaufanych i kompetentnych
współpracowników wysyłano także do Ameryki Łacińskiej, gdzie monitorowali działalność jezuitów. W Europie z kolei zabiegał o utrzymanie równowagi politycznej pomiędzy dotychczasowymi monarchiami katolickimi
a wschodzącymi potęgami, gdzie katolicyzm nie był religią większości. Benedykt XIV wysyłał także dużo poselstw do poszczególnych rządów; głównie do Francji, Hiszpanii i Portugalii celem załagodzenia konfliktowych
kwestii. Dzięki temu umiejętnie odsuwał na dalszy plan sytuacje trudne do
rozstrzygnięcia na korzyść Państwa Kościelnego. W kontaktach z Kurią
pozostał jednak nieco apodyktyczny, bardzo często narzucając swój punkt
widzenia, nie konsultując go z pracownikami Urzędu Międzynarodowych
Spraw Kościoła. Ów dysonans dobrze ilustrują konkordaty, jakie Benedykt
XIV zawierał bez porozumienia z Sekretariatem Stanu m. in. z Sardynią,
Neapolem, Hiszpanią i Austrią.
Papież Klemens XIII nie był już tak pragmatyczny a zarazem tak otwarty na podejmowanie śmiałych kroków w polityce zagranicznej jak jego poprzednik. Wycofany i niezmiernie zachowawczy, podporządkowywał swoje działania księciu Parmy, który co rusz rościł sobie pretensje do ziem papieskich, negując wszelkie dotychczasowe kontakty. Papież był do tego
stopnia niezdecydowany, iż kwestię rozwiązania zakonu jezuitów pozostawił następcy, twierdząc, iż nie czuje się na siłach wybierać pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami.
7 Jakkolwiek termin kojarzony jest z dyplomacją XX wieku, pewne elementy o charakterze
uniwersalnym, jak np. dążenie do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa drogą negocjacji, obecne były już wcześniej.
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Bardziej zdecydowanym w działaniu, aczkolwiek zmuszonym do daleko
idących ustępstw, był z natury kompromisowy (uregulował stosunki z Portugalią m.in. za cenę serii nominacji biskupich po myśli premiera portugalskiego Pombala oraz miejsca w Kolegium Kardynalskim dla brata Pombala) i ulegający perswazji Klemens XIV, który ostatecznie dokonał kasaty zakonu w lipcu 1773 roku. Jako orędownik poszanowania suwerenności każdego z państw papież próbował zapobiec I rozbiorowi Polski. Wykazywał się skrupulatnością i pracowitością, był także bardzo skromnym
człowiekiem, co przekładało się na kondycję papieskiej dyplomacji – pokornie wysłuchiwał racji każdej ze stron roszczących jakiekolwiek pretensje, starając się zadowolić każdego. Nie lubił próżności, stąd nie darzył
sympatią kardynała Braschiego – swojego następcę. Papież nie znosił ciągłych uwag, jakie czynił mu monsignore Braschi w związku z jego nazbyt
uległym stanowiskiem wobec niektórych dworów. Właśnie ta kwestia poróżniła Braschiego z Klemensem XIV.
Pius VI, bo o nim mowa, przeszedł do historii jako papież pełen
sprzeczności, będącego przedmiotem wielu kontrowersji. Pochodzący ze
zubożałej, aczkolwiek mającej głęboką tradycję, rodziny szlacheckiej
osiadłej w Romanii, uchodził za egocentryka, zakładającego maski. Zdawałoby się, iż elastyczność, którą prezentował w kontaktach międzyludzkich posłuży jako atut w zabiegach dyplomatycznych. Nic bardziej mylnego. Niezdecydowany, ale i bezkompromisowy w kontaktach z dworami
europejskimi, Pius VI miał ambicje kreowania polityki zagranicznej na
wielką skalę. Przyjął zatem imię Piusa na cześć swojego imiennika – św.
Piusa V – założyciela Świętego Przymierza, założyciela Ligi Katolickiej
i wielkiego moralnego zwycięzcy spod Lepanto (7 października 1571 r.).
W podejmowanych decyzjach wykazywał się daleko posuniętą ostrożnością, z natury nieufny, lecz pozbawiony zmysłu postrzegania rzeczywistych intencji swoich partnerów. Pius VI ulegał wpływom otoczenia, niestety nie posiadał zdolności do dobierania sobie współpracowników. Nie
przepadał za indywidualnościami, nie był skłonny także do zasięgania
opinii u pracowników Sekretariatu Stanu. Papież cenił też „bizantyjski
styl” delegacji poselskich wysyłanych na dwory europejskie. Przywiązujący osobiście dużą wagę do dóbr materialnych, był przeświadczony, iż nieodzownym elementem perswazji jest wzbudzenie zachwytu i podziwu
okazałością poselstwa. Słynął z kolekcjonowania dzieł sztuki w iście renesansowym stylu – podziwiał w tym względzie papieży Aleksandra VI
czy też Pawła III, którzy zgromadzili w swoich prywatnych apartamentach pokaźne zbiory.
Nie zdawał sobie sprawy, iż czasy w których owe podejście miało jakiekolwiek znaczenie decyzyjne, minęły bezpowrotnie.
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Pius VII uchodził za bardziej zdecydowanego w działaniu, szczególnie
w kwestiach politycznych. Bez względu na okoliczności i gradację napięć
politycznych, jakie charakteryzowały wzajemne stosunki z Francją, wykazywał niezwykłe opanowanie i cierpliwość. Skory do współpracy, papież
był otwarty na sugestie mądrych współpracowników. Tym samym odkrył
talenty młodego Consalviego – bardzo szybko papież znalazł z nim wspólny język, korzystał z jego rozległej wiedzy, świetnych predyspozycji, cenił
także lojalność Sekretarza Stanu. Sprytne posunięcia np. wobec Napoleona8 powodowały, iż w kluczowych sytuacjach – gdzie napięcie sięgało zenitu, papież zachowywał się ze stoickim spokojem. Paradoksalnie, przyjmując upokorzenia, uratował papiestwo, a jego niezłomna postawa obrońcy
wiary przyniosła mu ogromną sympatię.
Papież także interesował się innymi kierunkami polityki zagranicznej,
jednakże priorytetem były dla niego niewątpliwie kontakty z Francją, zarówno rewolucyjną jak i napoleońską. Stanowczy, uczynił z siebie więźnia
i męczennika, który nie negocjuje ze złoczyńcami. Wzbudziło to podziw
i szacunek dla Piusa VII, a zdyskredytowało Napoleona. Prowadził bardzo
liczną korespondencję. Podczas więzienia w Sawonie własnoręcznie wystosował ponad 500 listów i breve. Gen. Murat nazywał go „drapieżnym
orłem”, Napoleon, bardziej bojący się modlitw Piusa niż armii austriackopruskiej – „barankiem”. Dla dobra sprawy potrafił zrezygnować z osobistych aspiracji – nie uczestniczył w Kongresie Wiedeńskim (podpowiedział
mu to Consalvi), zdawał sobie sprawę, iż więcej dla papiestwa ugrają dobrze poinstruowani dyplomaci.
Kondycja papieskiej dyplomacji zależała także w znacznej mierze od
funkcji w najpełniejszym zakresie odpowiadającej za dyplomację – Sekretarza Stanu. W XIX wieku dwie postaci przeszły do historii jako swego rodzaju wizjonerzy, ludzie swojej epoki, którzy mieli odwagę w nowatorski
sposób kreować politykę zagraniczną – kard. Consalvi i kard. Antonelli.
Obaj, jakże różni od siebie, służący Kościołowi i papieżowi w dwóch różnych okresach historii mieli pewną cechę wspólną – obaj chcieli przejść do
historii, stworzyć nową jakość w papieskiej dyplomacji.
Kardynał Ercole Consalvi wykazywał od początku swojej kariery wszelkie predyspozycje do bycia nietuzinkowym dyplomatą. Z upodobania i zawodu dyplomata, słynął z niezwykle łatwego nawiązywania kontaktów, imponujących zdolności oratorskich, świetnej znajomości języków nowożytnych, gruntownego i ponadprzeciętnego wykształcenia. W polityce zagra8 Chodziło o sprawę z lat 1804 i 1805, kiedy to Napoleon zagroził papieżowi, iż wydali go
z kraju, ten z kolei zagroził, iż w razie spełnienia groźby, w Rzymie zostanie odczytany akt abdykacji wcześniej przez papieża przygotowany. Tym samym Napoleon nie miałby nad papieżem
żadnej władzy.

Nr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka

137

Łukasz Czubla
138

nicznej okazał się twardym pragmatykiem, umiejącym w doskonały sposób
odróżnić sprawy istotne od drugorzędnych. Przy tym słynący z ogromnej
uczciwości i lojalności. Nie dopuszczał do siebie myśli, iż w prowadzeniu
dyplomacji mógłby użyć takich instrumentów jak przekupstwo czy też nepotyzm. Słynna stała się także jego lojalność wobec papieży, którym służył.
To dzięki niezłomnej postawie kardynała, jego wytrawnemu i przenikliwemu umysłowi i dalekowzrocznym postrzeganiu głównych założeń polityki
zagranicznej, udało się przetrwać czasy najgłębszej niestabilności dla całego Kościoła katolickiego. Pomimo utraty państwowości, Consalvi niezwykle zręcznie posługiwał się instrumentami dyplomatycznymi, błyskotliwie
lawirując pomiędzy europejskimi mocarstwami. To dzięki jego zabiegom
i uruchomieniu wręcz nieograniczonych wpływów na Kongresie Wiedeńskim przeforsowano projekt restytucji Państwa Kościelnego bez większych
korekt. Przez lata udawało mu się także skutecznie unikać zatargów z nieprzychylnymi mu członkami Kurii Rzymskiej, którzy nie potrafili docenić
geniuszu umysłowego i kunsztu dyplomatycznego długoletniego Sekretarza Stanu w czasach Piusa VII. Wraz ze śmiercią swojego papieskiego protektora, Consalvi zmuszony był podać się do dymisji. Zostawił po sobie polityczny testament, w którym zawarł szereg wskazówek dotyczących prognozowanego rozwoju wydarzeń w Europie. Nomen–omen, wiele z tych
uwag znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wraz z odejściem
Consalviego ze stanowiska, w Państwie Kościelnym odeszła epoka dyplomacji wysokich lotów.
Jakże odmienną od Consalviego była postać Giacomo Antonelliego –
Sekretarza Stanu za pontyfikatu Piusa IX, który pełnił swoją funkcję nieprzerwanie 30 lat. Nie będący duchownym – Antonelli do końca życia pozostał diakonem, jako ostatni z Sekretarzy Stanu, którzy nie przyjęli święceń prezbiteratu. Antonelli był uważany za autora i prowodyra konserwatywnej polityki Piusa IX po okresie Wiosny Ludów. Sekretarz utożsamiał
się ze skrajnie konserwatywnymi poglądami, słynął ze nonkomformizmu –
nie dopuszczał do siebie myśli o jakichkolwiek reformach wewnętrznych
jak i w polityce zagranicznej. W duchu ultrakonserwatywnym wywierał największy wpływ na papieża, dogmatyzując jego politykę zagraniczną. Osobiście przekonywał Piusa IX o niemożności przeprowadzenia reform,
które mogłyby spowodować napięcia społeczne, destabilizację wewnętrzną, wreszcie rozruchy – ich eskalacja mogłaby zagrozić władzy papieskiej.
Sam Sekretarz Stanu na początku nie ufał papieżowi do tego stopnia, iż
sprzeciwił się idei wcześniejszego powrotu papieża do Rzymu z Gaety (tzn.
przed 1850 rokiem), obawiając się, iż Pius IX okaże się po raz kolejny ustępliwy. Wielu w Rzymie mówiło o nim: „Grzegorz XVI zmartwychwstał,
znowu rządzi na Kwirynale”. Dopiero po burzliwym okresie Wiosny Lu-
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dów Antonelli mógł ze spokojem o własną wizję polityki zagranicznej podjąć współpracę z papieżem. Kardynał Antonelli miał ambicje dorównać geniuszowi Consalviego, jednakże jego predyspozycje zawodowe nie dorównywały wielkiemu Sekretarzowi Stanu czasów Piusa VII. Przede wszystkim
Antonelli bardzo często ignorował kierunki działania papieskiej polityki
zagranicznej, które nie bazowały na ścisłych konotacjach z ultrakonserwatywnym sposobem postrzegania stosunków międzynarodowych. Dlatego
też głównym przedmiotem zainteresowań Antonelliego była „walka ideologiczna” przeciwko masonerii, liberałom i socjalistom, a także krytyka
włoskiego Risorgimento, które w przekonaniu Sekretarza Stanu stanowiło
realne zagrożenie dla doczesnej władzy papieskiej. Antonelli zdawał się
nie słuchać doradców, nie lubił zresztą głosów pozostających w opozycji do
jego poglądów. Prywatnie był człowiekiem bardzo zazdrosnym i impulsywnym, skłonnym do nie przebierania w środkach. Owe cechy charakteru
zdawały się często mieć wpływ na jakość prowadzonej przez niego dyplomacji. Nieobce były Antonelliemu praktyki przekupstwa, czy też płatnej
protekcji. W czasach Antonelliego w Rzymie do łask powrócił nepotyzm.
Dyplomacja papieska była przeplatana misternie konstruowanymi intrygami, najczęściej bazującymi na sensacyjnych doniesieniach. Na dowód tego
pozostały dokumenty finansowe z tamtego okresu – Antonelli umierając
zostawił po sobie dług w wysokości 45 000 000 lirów. W czasie swojego 30letniego urzędowania zgromadził pokaźny majątek skumulowany
w oszczędnościach i nieruchomościach, zabiegając jednocześnie o zapewnienie przyszłości członkom swojej licznej rodziny9.

*
Analizując ówczesne dzieje dyplomacji papieskiej, nie sposób odmówić
jej miana niezmiernie specyficznej; struktura instytucjonalna, polityka personalna, rozbudowane organy wywiadu, intensyfikacja działań dyplomatycznych zmierzających do zawarcia możliwie największej liczby bilateralnych umów, wreszcie wyobrażenia poszczególnych papieży o sposobie realizowania priorytetowych celów w polityce zagranicznej Państwa Kościelnego. Ową specyfikę dodatkowo wzmacniał fakt dynamiki rozwoju teatru
stosunków międzynarodowych, jakim była ówczesna XIX-wieczna Europa.
W kluczowym dla Państwa Kościelnego momencie dziejów, dyplomacja
skierowała wszystkie swoje wysiłki, aby obronić żywotne interesy. Dzięki
kontynuacji wizji politycznej podczas trwania kolejnych pontyfikatów, zrealizowano fundamentalny cel, jakim była suwerenność i niepodległość
Państwa Kościelnego aż do 1870 roku.
9

Por.: R. Aubert, Antonelli, Giacomo. Dizionario biografico degli italiani, vol. 3, Roma 1961.
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Wstępne (robocze) projekty
zmian w Konstytucji RP
z 1997 r.
Wprowadzenie

Po niemal 11 latach od wejścia w życie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. obowiązuje w brzmieniu niemal niezmienionym. Została znowelizowana tylko raz i to w bardzo wąskim zakresie. Zmieniony został bowiem tylko jeden z jej 243 artykułów1. Nie oznacza to jednak, że nie podejmowano dalszych prób dokonania zmian w obowiązującej ustawie zasadniczej. Próby te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to formalnie
wniesione inicjatywy ustawodawcze znajdujące wyraz w projektach ujętych
w postaci druku sejmowego. Grupa druga, to projekty wstępne (robocze),
które nie zostały wniesione jako formalne inicjatywy ustawodawcze, a więc
nie przybrały postaci druku sejmowego.
Jeżeli chodzi o formalnie wniesione projekty, które jednak nie zakończyły się dokonaniem zmian w Konstytucji RP, to dotychczas podjęto jedenaście tego rodzaju inicjatyw ustawodawczych. Dwie początkowe inicjatywy zostały wykonane w okresie III kadencji Sejmu (1997–2001). Pierwsza
z nich polegała na wprowadzeniu zmian art. 105 prowadzących do ograniczenia immunitetu parlamentarnego (druk nr 72). Druga inicjatywa przewidywała nowelizację art. 227, polegającą na przyznaniu organom Narodowego Banku Polskiego prawa wydawania rozporządzeń (druk nr 1890).
Lata IV kadencji Sejmu (2001–2005) to czas intensywnych przygotowań
do akcesji oraz pierwsze lata członkostwa w Unii Europejskiej. Był okres
1 Nowelizacja nadała nowe brzmienie art. 55, regulującemu instytucję ekstradycji, w związku
z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji europejskiego nakazu aresztowania. Por. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 200, poz. 1471). Por.: Obwieszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2001 r.
o sprostowaniu błędów (DzU Nr 28, poz. 319).
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bardzo bogaty nie tylko w dyskusje i polemiki, ale także w spory i kontrowersje konstytucyjne dotyczące szeroko rozumianej problematyki integracyjnej2. Mimo tej intensywności problemów konstytucyjnych w okresie IV
kadencji nie została wniesiona żadna formalna inicjatywa ustawodawcza.
Jako bogata w projekty zmian ustawy zasadniczej może zostać uznana
V kadencja (2005–2007) Sejmu, w trakcie której wniesiono sześć nieskutecznych inicjatyw nowelizacji ustawy zasadniczej. Pierwsza z nich przewidywała zmianę w art. 38, polegającą na rozszerzeniu ochrony życia „od
momentu poczęcia” (druk nr 993). Drugi projekt wniósł Prezydent RP,
proponując nowelizację regulującego tryb powoływania sędziów art. 179
(druk 1605). Dwie kolejne nowelizacje polegały na dodaniu w art. 99 nowego ust. 3, ograniczającego możliwość sprawowania mandatu parlamentarnego przez osoby, które weszły w konflikt z prawem (druk nr 1302
i druk nr 1834)3. Także dwie kolejne inicjatywy dotyczyły tej samej kwestii,
czyli zmian w art. 105 ograniczających immunitet parlamentarny (druk nr
1835 i druk nr 1883).
W trwającej obecnie VI kadencji Sejmu wniesiono dwie inicjatywy ustawodawcze, zmierzające do wprowadzenia zmian w Konstytucji RP. Pierwsza z nich po raz kolejny proponuje uzupełnienie art. 99 o nowy ust. 3, mający ograniczyć możliwość sprawowania mandatu parlamentarnego przez
osoby, które weszły w konflikt z prawem (druk nr 432). Także nawiązaniem
do wcześniejszych propozycji jest inicjatywa dotycząca art. 105, polegająca
na ograniczeniu immunitetu parlamentarnego (druk nr 433)4.
Z podjętych dotychczas jedenastu inicjatyw ustawodawczych, które nie
doprowadziły do nowelizacji obowiązującej ustawy zasadniczej, wyraźnie
widać, że dominującą jest tendencja polegająca na podejmowaniu prób
nowelizacji art. 99 i art. 105.
Jak już była mowa druga grupa prób zmierzających do wprowadzenia
zmian w Konstytucji RP, to projekty wstępne (robocze), które nie przybrały postaci formalnej inicjatywy ustawodawczej, znajdującej wyraz w druku
sejmowym. Istotą problemów związanych z tą grupą projektów jest ich zidentyfikowanie i dotarcie do tekstów. Trudno z całą pewnością ustalić, ile
2 Były to zwłaszcza takie kwestie jak: udział obywateli państw Unii Europejskiej nie będących
obywatelami polskimi w wyborach samorządowych (na tle art. 62 Konstytucji), wybory do Parlamentu Europejskiego, referendum akcesyjne, a także uregulowanie trybu współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.
3 Por. szerzej: R. Chruściak, Prace parlamentarne nad zmianą i inicjatywami zmian w Konstytucji RP w latach 1997–2007, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy, Warszawa-Pułtusk 2008, s. 137 i n.
4 Projekty te zostały poddane pierwszemu czytaniu na 15. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 maja
2008 r. i skierowane w celu rozpatrzenia do nowoutworzonej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja ta
(do połowy lipca) nie rozpoczęła prac merytorycznych, podejmując tylko kwestie organizacyjne.
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1. Ograniczenie sprawowania mandatu
parlamentarnego (2004 r.)
W latach 2001–2005 formalnie nie została wniesiona żadna inicjatywa
ustawodawcza w przedmiocie zmiany Konstytucji RP. Nie znaczy to jednak, że nie podjęto prac zmierzających do przygotowania propozycji nowelizacji ustawy zasadniczej. Zakres rozważanych zmian wynikał przede
wszystkim ze szczególnego nasilenia w okresie IV kadencji zjawisk negatywnych, wynikających z uzyskania mandatu przez osoby, które przed wyborem, a także w trakcie kadencji, weszły w konflikt z prawem i wykorzystywały ochronę wynikającą z immunitetu do unikania odpowiedzialności
prawnej. W związku z tym, zarówno w debacie publicznej jak i Sejmie,
podnoszone były postulaty wprowadzenia zmian prawnych, mających zapobiegać tym negatywnym zjawiskom. W takiej atmosferze w grudniu
2004 r. przygotowany został wstępny (roboczy) projekt zmian w Konstytucji RP, dotyczący dwóch kwestii wskazywanych wówczas jako kluczowe dla
uzdrowienia składu parlamentu5. Pierwsza z nich to zablokowanie drogi
do Sejmu i Senatu osobom skazanym za określone przestępstwa. Uznano,
że cel ten zostanie osiągnięty przez proponowane ograniczenia w zakresie
biernego prawa wyborczego. Podjęto też problem ograniczenia immunitetu parlamentarnego.

Wstępne (robocze) projekty zmian w Konstytucji RP z 1997 r.

takich projektów zostało przygotowanych. Należy bowiem przyjąć, że cześć
z nich powstała jako robocze materiały opracowywane kameralnie i zwłaszcza w początkowej fazie prac projektodawcy nie dążyli do ich szerokiej
prezentacji. Można też zakładać, że z niektórych początkowych zapowiedzi zmian wycofano się.

5 Projekt przygotowali posłowie SLD. Do reprezentowania wnioskodawców upoważniony
został poseł G. Kurczuk.
Należy dodać, że posłowie SLD, również w grudniu 2004 r., przygotowali projekt uchwały
Sejmu w sprawie powołania Konwentu Konstytucyjnego. W myśl projektu Sejm, dostrzegając toczącą się dyskusję publiczną nad różnymi propozycjami zmian w obowiązującej ustawie zasadniczej i dążąc do uporządkowania tej dyskusji, uznaje za wskazane powołanie Konwentu Konstytucyjnego, którego zadaniem byłoby zebranie i dokonanie oceny zgłoszonych propozycji zmian
oraz opracowanie projektu nowelizacji Konstytucji RP. Nowelizacja taka byłaby jednak rozpatrywana przez Sejm i Senat wybrane w wyborach w 2005 r. Do pracy w Konwencie zostaliby zaproszeni byli i obecni: Prezydenci RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezesi Rady Ministrów, prezesi Trybunału Konstytucyjnego oraz rzecznicy praw obywatelskich.
Ponadto projekt przewidywał, że Sejm zobowiązałby marszałka Sejmu, aby do udziału w pracach Konwentu zaprosił konstytucjonalistów rekomendowanych przez senaty wyższych uczelni,
posiadających katedry lub zakłady prawa konstytucyjnego oraz Prezydium PAN. Ponadto Sejm
zwróciłby się do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na objęcie przewodnictwa Konwentu Konstytucyjnego.
Por. P. Radziewicz, O projekcie uchwały Sejmu w sprawie powołania Konwentu Konstytucyjnego, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, 2005 nr 2, s. 14 i n.
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Zaproponowany zakres zmian wynikał z przekonania, wskazanego
w uzasadnieniu do projektu, że „pozycja prawna parlamentarzysty (posła
i senatora) powinna z zasady być taka sama jak każdego obywatela”.
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to wstępny projekt z 2004 r. proponował dodanie w art. 99 po ust. 2 nowego ust. 3, stanowiącego, iż wybraną do
Sejmu albo do Senatu nie może być osoba skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali, iż autorytet parlamentu wymaga, aby zasiadający w nim posłowie i senatorowie byli osobami o najwyższych walorach etycznych i moralnych, co nie jest możliwe w przypadku osób będących w konflikcie z prawem.
W opinii legislacyjnej dotyczącej projektu, aprobującej kierunek myślenia zawarty w proponowanym art. 99 ust. 3, M. Granat wskazał, iż rozwiązanie to może być uznane za wprowadzenie cenzusu niekaralności, co
znajduje analogie zwłaszcza w prawie konstytucyjnym II Rzeczypospolitej,
jak i w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. Równocześnie jednak zwrócił uwagę na problemy wynikające z użycia pojęcia
„osoby skazanej” w kontekście instytucji zatarcia skazania. Chodzi szczególnie o to, czy skazanie za przestępstwo umyślne będzie przesłanką całkowicie niweczącą możliwość kandydowania, czy też przesłanką tylko czasową, a więc uniemożliwiającą kandydowanie do czasu zatarcia skazania6.
Projekt zawierał także próbę nowelizacji art. 105, a więc w regulacji
konstytucyjnych dotyczących immunitetu. Zmiana pierwsza polegała na
dodaniu po ust. 1 nowego ust. 1a stanowiącego, iż poseł, który w czasie
trwania mandatu poselskiego zostanie skazany za umyślne przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
traci mandat. Zmiana ta została określona jako konsekwencja modyfikacji
art. 99 ust. 3.
Na tle tej zmiany zwrócono uwagę, że parlamentarzysta skazany za
przestępstwo umyślne wyrokiem w czasie kadencji traci bierne prawo wyborcze i w następstwie tego faktu jego mandat wygasa. Pozbawienie mandatu w wyniku utraty biernego prawa wyborczego jest już uregulowane
w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu z 2001 r. (art. 177 i art. 213).
W tej sytuacji dodanie ust. 1a jest zbędne.
Druga zmiana w art. 105 polegała na skreśleniu ust. 2–4, czyli zniesieniu immunitetu formalnego. Na tle tej bardzo zdecydowanej propozycji
M. Granat przypomniał pogląd nauki prawa, zgodnie z którym w państwach demokratycznych możliwe jest niezależne wykonywanie mandatu
6 Por. M. Granat, Uwagi do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
zgłoszonego w 2004 r., „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu”, 2005 nr
2, s. 47 i n.
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2. Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
w sprawie zmian w ustroju politycznym (2005 r.)
Przygotowany przez Platformę Obywatelską (PO) wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie zmiany w ustroju politycznym, nie był w sensie ścisłym wstępną próbą nowelizacji ustawy zasadniczej przede wszystkim z tego powodu, że nie był projektem (roboczym)
ustawy o zmianie Konstytucji RP. Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę
przesłanki materialne, wniosek ten może być traktowany jako porównywalny z projektem ustawy o zmianie Konstytucji RP. Na rzecz takiego poglądu przemawiają co najmniej dwa argumenty. Pierwszy z nich, to cel. Nie
ulegało wątpliwości, że PO zmierzała do nowelizacji obowiązującej ustawy
zasadniczej. Argument drugi, to relatywnie duży stopień konkretności
przygotowanych propozycji, podlegających łatwemu przekształceniu do
postaci ustawy.
Przyjąć można, że inicjatywa przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian w ustroju politycznym, prowadzących do modyfikacji Konstytucji RP, miała swój początek w dyskusji, a następnie
w uchwale Rady Krajowej PO, z dnia 26 czerwca 2004 roku7. W dyskusji
bardziej widoczny spór dotyczył w zasadzie tylko kwestii Senatu. Rozważano, czy powinno nastąpić zmniejszenie składu, czy też zniesienie tej instytucji. Wskazywano na zasługi Senatu, to w głosowaniu opowiedziano się
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bez immunitetu formalnego, ale jednocześnie wskazał, iż w ograniczonym zakresie, ale immunitet formalny powinien pozostać w Konstytucji
RP.
Ponadto projekt przewidywał nadanie ust. 6 brzmienia, zgodnie
z którym szczegółowe zasady pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku ze sprawowaniem
mandatu oraz tryb postępowania określi ustawa. W uzasadnieniu nowe
brzmienie ust. 6 zostało określone jako wyjątek od immunitetu materialnego, polegający na tym, że zwolnienie od odpowiedzialności nie funkcjonuje w przypadku, gdy czyn popełniony przez parlamentarzystę równocześnie narusza dobra osobiste innych osób, takie jak godność, cześć
lub wolność. Dokument zakładał również, że zmiany zaproponowane
w art. 105 będą miały zastosowanie do posłów i senatorów następnej kadencji. Projekt roboczy z końca 2004 r. nie był przedmiotem dalszych
prac, gdyż nie został wniesiony jako inicjatywa ustawodawcza.

7 Por. Protokół 5/2004 z V posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej przeprowadzonego dnia 26 czerwca 2004 roku, oraz: Uchwała nr 13/24/2004 Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej z dnia 26 czerwca 2004 r., źródło: www.platforma.org.
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ostatecznie za likwidacją drugiej izby8. Mając na uwadze późniejsze spory
należy także podkreślić, iż w trakcie dyskusji nie było wątpliwości, że konstytucji nie można zmienić w drodze referendum. Na kwestię tę wskazał
wyraźnie Donald Tusk dodając, iż poprzez ogólnokrajowe głosowanie pozwoli uzyskać „bardzo twardą wiążącą opinię narodu wobec posłów, którzy
prace nad nową konstytucją będą musieli wtedy rozpocząć”.
W przyjętej uchwale stwierdzono, że organizacja władzy ustawodawczej
wymaga radykalnej zmiany i w związku z tym obywatele powinni mieć
możliwość wypowiedzenia się w tej ważnej kwestii. Należy więc rozpocząć
zbieranie podpisów poparcia pod wnioskiem do Sejmu RP w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego dotyczącego: 1) zniesienia Senatu, 2) likwidacji immunitetu parlamentarnego, 3) zmniejszenia liczby posłów o połowę oraz ich wyboru w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie większościowym.
Wniosek wraz z podpisami został złożony marszałkowi Sejmu w styczniu 2005 roku9. W związku z uchybieniami formalnymi w połowie lutego
złożony został wniosek sprostowany, zawierający cztery pytania dotyczące:
zmniejszenia o połowę liczby posłów w Sejmie, likwidacji Senatu, wybierania posłów w okręgach jednomandatowych wedle formuły większościowej
oraz zniesienia immunitetu parlamentarnego.
W uzasadnieniu do wniosku wskazano na zjawisko ogromnego spadku
zaufania do parlamentu oraz konieczność uzdrowienia państwa. Zdaniem
wnioskodawców jedynym rozwiązaniem jest zmiana konstytucji. Musi się
jednak nasunąć pytanie, czy jest to krytyka zasadna i wyważona, skoro
w uzasadnieniu stwierdzono: „Konstytucja ma być dla obywateli, a nie dla
polityków, w obecnym zaś kształcie psuje państwo i działa przeciwko obywatelom. Jeżeli Konstytucja strzeże tego, co tak bardzo wszystkim nam doskwiera, a więc władzy biurokracji nad obywatelem, bezkarności polityków, upartyjnienia państwa, przywilejów elit – to pora ją zmienić. Konstytucja, która nie daje obywatelom realnego wpływu na bieg zdarzeń we własnym kraju – nie może być dobra”. Wnioskodawcy wskazywali, iż proponowane zmiany stanowią pewną całość, która powinna być jednak traktowana jako zaledwie pierwszy, ale niezbędny krok do tego, aby demokracja
8

Należy jednak zwrócić uwagę, że w wyborach parlamentarnych w 2005 r. podtrzymane zostały ustalenia z programu PO z 2001 r., zgodnie z którymi druga izba jest utrzymana, choć w bardzo zmienionej postaci. Senat miałby bowiem składać się z 32 senatorów, z których połowę stanowiliby marszałkowie województw. Pozostałych 16 senatorów miałoby być wybieranych po jednym z każdego województwa, stanowiącego tym samym okręg wyborczy. Ponadto Senat nie rozpatrywałby wszystkich ustaw, lecz tylko wybrane. Por. Wybory 2005. Partie i ich programy, I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.), Warszawa 2006, s. 198–199; Wybory 2001. Partie i ich programy,
I. Słodkowska (red.), Warszawa 2002, s. 206–207.
9 W uzasadnieniu stwierdzono, że poparcie dla wniosku w formie wymaganej przez ustawę
złożyło 750 tysięcy osób. Por. również: „Rzeczpospolita” z 21 stycznia 2005 r.
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w Polsce przestała być fasadą. Dodali również, iż zarządzenie referendum
w sprawie proponowanych zmian to precedens.
Uzasadniając pytanie dotyczące zmniejszenia o połowę liczby posłów
wnioskodawcy wskazywali, iż nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia
dla tak dużej liczby posłów. Należy postawić na jakość pracy parlamentarnej a nie na liczebność parlamentarzystów. „Kiedy posłów będzie mniej,
zwiększy się odpowiedzialność każdego z nich. Łatwiej będzie nam rozpoznać twarze i nazwiska autorów ustaw, a przejrzystość i osobista odpowiedzialność ułatwia skuteczną obywatelską kontrolę nad Sejmem i jego pracą”. Wskazano również, iż „im mniej posłów, tym trudniej ukryć działania
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami”. Ponadto jako argument
uznano oszczędności budżetowe.
W odniesieniu do pytania o likwidację izby drugiej przypomniano, iż
Senat powrócił do polskiego systemu politycznego w wyniku obrad Okrągłego Stołu. Jednocześnie wskazano, że u początku Senatu nie leżały potrzeby ustrojowe, lecz bieżące targi i kompromisy między ówczesną władzą autorytarną a opozycją demokratyczną. Konstytucja z 1997 r. utrzymała Senat, choć już wówczas podnosiły się głosy nawołujące do jego
zniesienia. „Do dzisiaj najwytrwalej o jego istnienie zabiegają sami senatorowie. Zdaniem wnioskodawców Senat należy zlikwidować, a większość
jego kompetencji przekazać Prezydentowi, wzmacniając tym samym jego
uprawnienia”.
W praktyce politycznej Senat nie stał się izbą gromadzącą autorytety.
Jego rola sprowadza się do, nie zawsze skutecznego, poprawiania błędów
popełnionych w Sejmie. Natomiast: „W sprawach najważniejszych Senat
wykonuje jednak z reguły zadania narzucone przez partię rządzącą i nie
spełnia roli niezależnej instytucji, która powstrzymywałaby władzę od tworzenia nadmiaru przepisów”. Do tworzenia dobrych ustaw nie jest potrzebny Senat, lecz kompetentni posłowie wspierani przez legislatorów.
Senat również zbyt rzadko korzysta z prawa inicjatywy ustawodawczej. Argumentem za zniesieniem izby są również oszczędności budżetowe.
W odniesieniu do zmian w systemie wyborczym, w uzasadnieniu m.in.
stwierdzono: „Nasz system polityczny już tylko od święta bywa nazywany
demokracją. Na co dzień mówimy o rządach partii, a dokładniej – nie tyle
partii, ile ich kierownictw. Tu właśnie tkwi przyczyna wielu problemów dzisiejszej Polski. To nie obywatele decydują, kto będzie ich najlepiej reprezentował, ale kierownictwa ugrupowań politycznych. Zmiana tego systemu, to początek leczenia Polski z wszechwładzy partii, które dzisiaj przypominają bardziej grupy interesu niż stronnictwa polityczne. Wszechwładza partii sprawia, że o obsadzie stanowisk w państwie decydują przede
wszystkim powiązania polityczne”.
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W takiej sytuacji wnioskodawcy proponują rezygnację z ordynacji proporcjonalnej i wprowadzenie ordynacji większościowej w okręgach jednomandatowych. Wówczas – zgodnie z uzasadnieniem – „Listy partyjne przestaną rządzić naszymi wyborami”. Jeżeli chodzi o rozwiązania szczegółowe, to wnioskodawcy opowiadają się za stosunkowo niedużymi okręgami
wyborczymi i zasadą większości bezwzględnej, a więc za dwiema turami
wyborów. „System większościowy zmusi partie polityczne do szukania kandydatów uczciwych, prawych, potrafiących rozmawiać z wyborcami”.
W sejmie zasiądą wówczas „ludzie zasad, ludzie kompetentni i dbający
o nasz kraj, a nie jedynie o partyjne interesy”.
Uzasadniając propozycję zniesienia immunitetu wnioskodawcy wskazują, że instytucja, która powinna służyć ochronie parlamentarzystów przed
ewentualnymi nadużyciami władzy, jest wykorzystywana w celu uniknięcia
odpowiedzialności za przestępstwa pospolite. W rezultacie „polityków postrzega się jako kastę stojącą ponad prawem, jako grupę uprzywilejowaną
i przywilejów nadużywającą”. Tymczasem – zdaniem wnioskodawców –
zmiany powinny pójść w odwrotnym kierunku, polegającym na zwiększeniu odpowiedzialności prawnej osób pełniących funkcje publiczne. W tej
sytuacji immunitet jest zbędny, gdyż wyraźnie narusza podstawową zasadę,
która stanowi, iż każdy obywatel w ten sam sposób odpowiada za swoje postępowanie, a kiedy łamie prawo – ponosi konsekwencje. Parlamentarzyści, tak jak inni obywatele, powinni korzystać z uprawnień, jakie każdemu
daje obowiązujący porządek prawny. Zbędne jest wsparcie dodatkowymi
przywilejami.
Wniosek o przeprowadzenie referendum został złożony w roku wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Jak się wydaje był jedną z inicjatyw
podejmowanych przez ugrupowania polityczne w perspektywie zbliżającej
się batalii wyborczej. Inicjatywa PO miała za zadanie stworzenie pozytywnego obrazu tej formacji politycznej, mającej sprecyzowane i bardzo zdecydowane postulaty zmian konstytucyjnych, których celem jest ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w funkcjonowaniu parlamentu
wraz z jednoczesnym ograniczeniem kosztów działalności instytucji politycznych10. Przyjąć można, że wniosek PO wraz z szerokim uzasadnieniem
może być porównywany z prezentowanymi przez inne ugrupowania polityczne projektami nowej konstytucji. Zawarte w dokumencie kwestie konstytucyjne miały zapewne wywołać zainteresowanie i szeroką debatę publiczną, co jednak nie nastąpiło. Przedłożona propozycja wywołała natomiast bardzo ożywioną i nie pozbawioną widocznych kontrowersji debatę
10 Postulatem programowym było bowiem również „zlikwidowanie jawnego i ukrytego finansowania partii politycznych z pieniędzy podatników”.
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konstytucjonalistów. Znalazło to wyraz nie tylko w wypowiedziach prasowych11, ale i w ogłoszonych opiniach prawnych12.
Jak się wydaje w debacie tej należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Pierwsza z nich, to niewątpliwie kluczowy problem, zawierający się w pytaniu, czy przedłożony wniosek jest zgodny z prawem, a zatem czy może być
przedmiotem dalszego postępowania. Podział poglądów w tym zakresie
był bardzo widoczny. Zdaniem K. Działochy13 i P. Winczorka14 przedłożony wniosek nie powinien być poddany pod głosowanie, a gdyby głosowanie
takie jednak odbyło się, byłoby naruszeniem konstytucji. W opinii P. Sarneckiego zarządzenie przez sejm referendum ogólnokrajowego na podstawie przedłożonego wniosku jest niedopuszczalne. Uregulowana bowiem
w art. 235 konstytucji procedura zmian w ustawie zasadniczej nie przewiduje możliwości przeprowadzania referendum przed wykonaniem inicjatywy ustawodawczej. Gdyby jednak referendum takie zostało przeprowadzone, to zdaniem P. Sarneckiego doprowadziłoby do powstania nierozwiązywalnych problemów m.in. takich jak brak odpowiedzi na pytanie, który
z podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą w zakresie nowelizacji konstytucji byłby zobligowany do wniesienia stosownego projektu. Inny
problem, to pytanie, czy sejm i senat mogą nie uchwalić zmian zaaprobowanych w referendum.
W problemie dopuszczalności przedłożonego wniosku inni konstytucjonaliści wypowiedzieli się pozytywnie, różniąc się w zakresie dalszych
możliwych kroków. Zdaniem W. Sokolewicza skoro wniosek ten mieści
się w kategorii spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, to biorąc
pod uwagę przepisy dotyczące referendum, może być przedstawiony do
rozpatrzenia i poddany głosowaniu w sejmie. Sprawa jednak komplikuje się w świetle przepisów regulujących tryb zmiany Konstytucji RP, co
11 Por. zwłaszcza wypowiedzi P. Winczorka, K. Działochy, „Rzeczpospolita” z 14 września, 19
i 28 października, 5 i 18 listopada 2004 r.
12 Por. Opinie (W. Sokolewicza, P. Winczorka, K. Skotnickiego, P. Sarneckiego, P. Radziewicza, B. Banaszaka) dotyczące wniosku obywatelskiego o podjęcie przez sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
„Przegląd Sejmowy” 2005 nr 3, s. 107 i n.; por.: M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, s. 114 i n.
13 K. Działocha sprzeciwił się zwłaszcza tezie, zgodnie z którą zmiana konstytucji mieści się
w zawartym w art. 125 ustawy zasadniczej pojęciu „spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa”.
Z nakazu systemowej i funkcjonalnej wykładni przepisów konstytucji nie wynika, aby zmiana jej
przepisów mogła być przedmiotem referendum – poza art. 235 ust. 6. W kwestii zmiany konstytucji kompetentny jest tylko sejm i senat działające na wniosek uprawnionych podmiotów, nie
może to być zatem „sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa”.
14 Swoje stanowisko P. Winczorek poprzedził jednak stwierdzeniem, iż: „Ponieważ dokonanie zmiany Konstytucji w drodze referendum ogólnokrajowego (por. art. 125 Konstytucji) jest
niemożliwe, jego rozpisanie w drodze uchwały Sejmu jest niedopuszczalne”. Tymczasem inni
konstytucjonaliści, rozważając dopuszczalność wniosku o referendum, nie traktowali tego wniosku jako elementu procedury zmiany ustawy zasadniczej.
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w rezultacie prowadzi do tego, że przedłożony wniosek jest niezgodny
z prawem, gdyż stanowi „obejście prawa przedmiotowego (wyłączającego inicjatywę ludową spośród form zapoczątkowywania zmiany konstytucji), a tym samym nadużycie prawa podmiotowego (do inicjowania zarządzenia przez Sejm referendum ogólnokrajowego w określonej sprawie)”.
Pozostali eksperci, przyjmując dopuszczalność wniosku, uznali, że dalsze kroki są możliwe. Zdaniem K. Skotnickiego skoro wniosek PO nie
jest projektem ustawy o zmianie Konstytucji, ale dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, powinien stać się przedmiotem posiedzenia sejmu. Podczas prac sejmowych nie jest możliwe zmienianie wniosku
zwłaszcza przez wyłączenie niektórych z zaproponowanych pytań. Sejm
nie jest jednak zobowiązany do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum. Gdyby jednak referendum odbyło się i miało skutek wiążący,
to organami zobowiązanymi do wykonania wyniku referendum są sejm,
senat i Prezydent RP15. Podobne stanowisko zajęli P. Radziewicz i B. Banaszak.
Eksperci zwrócili uwagę, iż w przypadku nie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez żaden z właściwych podmiotów nie wiele można uczynić,
aby inicjatywa taka mogła zostać wykonana. W przypadku posłów i senatu
w grę wchodzi swego rodzaju odpowiedzialność polityczna. Natomiast
w przypadku Prezydenta RP następstwem braku inicjatywy jest odpowiedzialność konstytucyjna16.
Tak więc w opinii części ekspertów wniosek PO, po spełnieniu wielu
istotnych i niełatwych warunków, mógłby jednak doprowadzić do nowelizacji Konstytucji RP. Biorąc pod uwagę kwestie zawarte w dokumencie
uznać można, że byłyby to zmiany bardzo znaczące. Dotyczyłyby bowiem
kluczowych rozwiązań w strukturze parlamentu, ale także w systemie politycznym zwłaszcza w związku z wprowadzeniem wyborów większościowych
do sejmu. Problemy te pozostały jednak w sferze propozycji, gdyż do końca kadencji wniosek nie miał dalszego biegu i stał się nieaktualny wraz
z końcem IV kadencji.

15 W takiej sytuacji można więc mówić o swego rodzaju wymuszonej inicjatywie ustawodawczej i to w sytuacji, gdy wyraźny przepis konstytucji nie zawiera takiego obowiązku.
16 Nasuwa się jednak pytanie, czy wniosek o postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia
za brak inicjatywy ustawodawczej miałby dostatecznie oparcie w regułach odpowiedzialności
konstytucyjnej, zwłaszcza w zakresie stopnia określoności zarzutu.
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Na początku 2007 r. w klubie Prawa i Sprawiedliwości17 prowadzone były wstępne prace legislacyjne, mające na celu przygotowanie projektów
rozwiązań prawnych w dwóch kwestiach, łączących się ze swego rodzaju
rozliczeniami niedawnej przeszłości. Pierwsza z nich to kwestia regulacji
dotyczących ograniczenia praw byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, a druga to dostęp do zasobów archiwalnych zgromadzonych
w Instytucie Pamięci Narodowej. W obu przypadkach przygotowywano
przede wszystkim projekty ustaw. Ponieważ brano pod uwagę także możliwość kwestionowania tych ustaw przed Trybunałem Konstytucyjnym, prowadzono również prace legislacyjne zmierzające do przygotowania stosownych zmian w konstytucji. Zmiany te stanowiłyby swego rodzaju podstawę
dla rozwiązań ustawowych, a tym samym wykluczały, czy też zasadniczo
ograniczały, możliwość kwestionowania przygotowywanych ustaw przed
Trybunałem Konstytucyjnym.
Dążąc do ograniczenia praw byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa18, zaproponowano stworzenie konstytucyjnych podstaw do ograniczenia ich praw w dwóch sferach: w dostępnie do służby publicznej oraz
w korzystaniu ze świadczeń zabezpieczenia społecznego. W związku z tym
zaproponowano, aby obowiązująca treść art. 60 została oznaczona jako
ust. 1 i dodany został ust. 2 stanowiący, iż „Prawa, o których mowa w ust.
1, w stosunku do byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, mogą
podlegać czasowym ograniczeniom określonym w ustawach”. Podobnie
obowiązujący art. 67. zostałby rozszerzony o ust. 3 stanowiący, iż: „Prawa
o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić uzasadnienia dla przywilejów
przyznanych byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa. Warunki
i tryb ograniczania tych przywilejów określają ustawy”. Propozycje te nie
wyszły jednak poza fazę wstępnych prac i nie przybrały postaci formalnego projektu.
W ramach toczonej w ostatnich latach ożywionej debaty publicznej, dotyczącej ujawnienia informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 przez osoby peł-
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3. Ograniczenie praw funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa oraz dostęp do zasobów archiwalnych
zgromadzonych w IPN (2007 r.)

17 Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt K 6/06), dotyczącym otwarcia zawodów prawniczych, w kontekście odnoszącym się do samorządów zawodów zaufania publicznego, w klubie PiS rozważano wniesienie inicjatywy nowelizacji ustawy zasadniczej
polegającej na skreśleniu art. 17 konstytucji. Racjonalność takiej propozycji dostrzegł P. Winczorekz zaś Z. Hołda odniósł się do niej sceptycznie. Por. „Gazeta Prawna” z 25 kwietnia 2006 r.,
www.gazetaprawna.pl.
18 Por. PiS chce zapisać „deubekizację” w konstytucji, Onet.pl Wiadomości, 2.04.2007.
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niące funkcje publiczne, często pojawiał się problem dostępu do zasobów
archiwalnych tych organów zdeponowanych w IPN. Ścierały się różne koncepcje dotyczące m.in. zakresu informacji, które mogą być ujawnione, kręgu osób mających do nich dostęp, instytucji właściwych do gromadzenia
oraz trybu udostępniania informacji. W kwestii tej posłowie klubu PiS również przygotowali w końcu lipca 2007 r. wstępny projekt zmiany w konstytucji19.
Zgodnie z tym projektem do dotychczasowej treści art. 61 ust. 1 miało
zostać dodane na końcu zdanie w brzmieniu następującym: „Prawo to
obejmuje także uzyskiwanie informacji z lat 1944–1990 znajdujących się
w zasobach archiwalnych organów bezpieczeństwa państwa zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”. W uzasadnieniu wskazano, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) utworzony został w drodze ustawy z 1998 r. w celu ewidencjonowania, gromadzenia, udostępniania, zarządzania i korzystania z dokumentów organów bezpieczeństwa. IPN jest bez wątpienia organem władzy publicznej w rozumieniu art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.
W polskiej nauce prawa podkreśla się, że „cała działalność wszystkich
organów władzy publicznej i wszelkie dokumenty wytworzone lub przechowywane przez te władze są nośnikami informacji publicznej”. Mimo to
prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności IPN i informacji znajdujących się w zbiorach przez niego zgromadzonych zostało wyłączone spod ogólnych zasad przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej i uregulowane bardzo restryktywnie w ustawie o IPN.
Sąd Najwyższy uznał takie postępowanie za prawidłowe. Oznacza to, że
zmiana zasad wglądu obywateli do archiwów IPN łączy się przynajmniej
ze zmianą stosownych regulacji ustawowych. Zważywszy jednak na dotychczasowe restryktywne podejście ustawodawcy do tego zagadnienia,
wielokrotne modyfikacje regulacji zawartych w ustawie o IPN, jak też
w tzw. ustawach lustracyjnych, ustrojodawca powinien nadać ustawodawcy wyraźny kierunek wskazujący na konieczność zapewnienia możliwie
swobodnego dostępu do archiwów IPN. Tylko wtedy prawo do informacji
gwarantowane w art. 61 Konstytucji RP będzie mogło wypełniać swoje zadania i stanowić przesłankę społeczeństwa obywatelskiego, sprzyjając realizacji naczelnych zasad konstytucyjnych – zasady suwerenności i zasady
państwa demokratycznego.
19 Por. https://www.pis.org.pl. W ramach prac przygotowawczych nad projektem rozważano
także zmianę art. 7 konstytucji. Dotychczasowa treść zostałaby oznaczona jako ust. 1, po którym
zostałby dodany ust. 2 w brzmieniu: „2. Jawność organizacji i działalności organów władz publicznych jest podstawą ich funkcjonowania”.
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4. Utworzenie Rady Stanu (2008 r.)
Najnowszym wstępnym projektem zmian w Konstytucji RP, nie mającym charakteru formalnej inicjatywy ustawodawczej, jest propozycja wprowadzenia do ustawy zasadniczej przepisów dotyczących instytucji Rady
Stanu. Propozycja ta zasługuje na uwagę co najmniej z kilku powodów.
Pierwszy z nich to fakt, że została przygotowana przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, co – jak się wydaje – jest precedensem w działalności organów państwa. Dotychczas bowiem przygotowanie wstępnych projektów
zmian w Konstytucji RP z 1997 r. było praktyką zarezerwowaną w zasadzie
dla ugrupowań politycznych, a właściwie ich klubów parlamentarnych. To
swego rodzaju partyjno-klubowe prace projektodawcze pozostawały na
ogół, choć w różnym stopniu, w związku z bieżącymi wydarzeniami. W tym
sensie można więc uznać, że były to projekty polityczne. Z tego punktu widzenia zdecydowanie odmienny jest projekt dotyczący Rady Stanu. Można
go określić jako apolityczny. Jest to jego niewątpliwa zaleta. Nie można
jednak nie mieć na uwadze także innych konsekwencji apolityczności. Projekty wychodzące z przesłanek politycznych mają znaczną szansę przekształcenia w obowiązujące prawo. Czy tak się stanie zależy przede wszystkim od zakresu poparcia, jakie uzyskają w parlamencie. Z tej perspektywy projekty apolityczne, czy może lepiej powiedzieć – apartyjne, paradoksalnie mają znacznie mniejsze szanse, aby stać się obowiązującym prawem. Niestety potwierdzają to także dotychczasowe losy projektu Rzecznika Praw Obywatelskich. Został upubliczniony wiosną 2008 r. Nie wywołał w zasadzie żadnych reakcji podmiotów, posiadających prawo inicjatywy
ustawodawczej w zakresie nowelizacji konstytucji. Wydaje się jednak, że
nie ma dużych szans, na to, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Znowelizowanie konstytucji zgodnie z inicjatywą rzecznika oznaczałoby bowiem
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Wskazano ponadto, iż uzasadnieniem dla zaproponowanej nowelizacji
jest preambuła ustawy zasadniczej, a zwłaszcza fragmenty mówiące o zobowiązaniu do przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne
z ponadtysiącletniego dorobku oraz wskazują na gorzkie doświadczenia
z czasów łamania podstawowych wolności i praw.
Ostatecznie choć projekt został upubliczniony, to jednak nie został formalnie wniesiony jako inicjatywa ustawodawcza20.

20 W połowie maja 2008 r. klub PiS zapowiedział przygotowanie kolejnego projektu zmian
w konstytucji, obejmującego m.in.: lustrację, odebranie przywilejów byłym funkcjonariuszom
służb specjalnych, ograniczenie biernego prawa wyborczego dla kandydatów do sejmu i senatu
mających konflikt z prawem, „otwarcie” korporacji prawniczych. Dokument miał być gotowy
w czerwcu. Nie znalazło to jednak potwierdzenia w postaci złożenia projektu. Por. PiS: Deubekizacja do konstytucji, „Gazeta Wyborcza” z 14 maja 2008 r.
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ograniczenie zakresu swobody, jaki mają posłowie (politycy) przy wnoszeniu projektów ustaw oraz w postępowaniu ustawodawczym. Tego rodzaju
ograniczenie wydaje się uzasadnione i pożądane z punktu widzenia konieczności racjonalizacji procesu tworzenia prawa. Obserwacja praktyki
wskazuje, iż zdecydowanie trudno jest oczekiwać od posłów swego rodzaju samoograniczenia21.
Istotną cechą propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich jest również
to, że jest ona dopracowana. Znajduje to wyraz nie tylko w przygotowaniu
projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, ale również projektu ustawy
zwykłej o Radzie Stanu, a także w rzeczowym uzasadnieniu obu dokumentów22.
Zaproponowane rozwiązania można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
z nich dotyczy tworzenia prawa (można je określić jako proceduralne),
a druga obejmuje przepisy odnoszące się bezpośrednio do Rady Stanu
(można je określić jako ustrojowe). W pierwsza grupa odnosi się przede
wszystkim art. 118, w którym zaproponowano zmianę ust. 3 oraz dodanie
nowych ust. 4 i ust. 5. Zgodnie z projektem dotychczasowa treść ust. 3 stanowiąca, iż: „Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy,
przedstawiają skutki finansowe jej wykonania”; zostałaby zastąpiona następującym brzmieniem: „Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt
ustawy, przedstawiają uzasadnienie, w tym ocenę skutków regulacji, oraz
opinię Rady Stanu o projekcie ustawy”. Jej przyjęcie oznaczałoby przede
wszystkim konstytucjonalizację „oceny skutków regulacji”, a więc ważnego, ale ciągłe niedocenianego w Polsce, elementu racjonalnego procesu
21 Potwierdzają to losy podobnej inicjatywy ustawodawczej, choć dotyczącej ustawy zwykłej.
W połowie 2003 r. wniesiony został (przez posłów SLD) projekt ustawy o Krajowej Radzie Legislacyjnej (druk nr 1881), która miała być „państwowym organem opiniodawczym w sprawach
stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach (art. 1 projektu).
Rada Ministrów nie poparła projektu. W stanowisku rządu wyrażono wątpliwość co do racjonalności tworzenia organu państwowego o charakterze wyłącznie opiniodawczo-doradczym.
W tym kontekście podniesione zostały także kwestie konstytucyjne. Podjęto również zagadnienie „czy w ogóle byłoby możliwe, z przyczyn prawo-ustrojowych, bez stosownych zmian w Konstytucji, utworzenia Rady Legislacyjnej o szerszym niż opiniodawcze kompetencjach, tj. wyposażonej w kompetencję wydawania opinii wiążących dla jej adresata (...). Wydaje się, że usytuowanie Rady Legislacyjnej o takich kompetencjach w strukturze procesu ustawodawczego wymagałoby jednak normy rangi konstytucyjnej. Wyposażenia Rady w szersze kompetencje oznaczałoby
bowiem ograniczenie kompetencji Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego (...)”. Projekt ten został odrzucony w pierwszym czytaniu podczas 59. posiedzenia Sejmu
RP w dniu 23 października 2003 r.
Również w 2003 r. projekt ustawy o Krajowej Radzie Legislacyjnej przygotował rzecznik
praw obywatelskich A. Zoll. Zgodnie z tym dokumentem „Rada jest centralnym organem władzy publicznej czuwającym nad poprawnym prawodawstwem, w szczególności przez opiniowanie
projektów aktów prawnych i dokonywanie ogólnych ocen stanu prawa lub jego poszczególnych
dziedzin (art. 1 projektu). Projekt ten różnił się znacznie od projektu poselskiego. Nie stał się
jednak przedmiotem postępowania ustawodawczego.
22 Por. www.rpo.gov.pl/pliki/12087763350.
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przygotowywania projektów aktów prawnych. Zgodnie z proponowanym
ust. 4, jeżeli Rada Stanu w ciągu 30 dni od dnia przekazania jej projektu
ustawy nie przedstawi stosownej opinii, wnioskodawcy mogą przedłożyć
dokument sejmowi bez opinii rady. Natomiast zgodnie z proponowanym
ust. 5 marszałek sejmu może odmówić nadania biegu inicjatywie ustawodawczej, jeżeli Rada Stanu przedstawi negatywną opinię o projekcie ustawy.
Zaproponowana została również modyfikacja art. 123 ust. 3, zgodnie
z którą w postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za
pilny, Rada Ministrów może go przedłożyć sejmowi przed przedstawieniem opinii przez Radę Stanu.
Rada Stanu zostałaby również włączona w tryb wydawania przez Prezydenta RP rozporządzenia z mocą ustawy. Zgodnie z proponowaną nowelizacją art. 234, jeżeli w czasie stanu wojennego sejm nie może się zebrać
na posiedzenie, Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów „przedłożony
po uprzednim złożeniu wniosku o przedstawienie opinii przez Radę Stanu,
wydaje rozporządzenie z mocą ustawy na zasadach określonych w art.
228”23. „Rada Stanu niezwłocznie przedstawia opinię o projekcie rozporządzenia z mocą ustawy przedłożonym przez Radę Ministrów” (proponowany nowy ust. 1a).
Druga grupa to uregulowania dotyczące Rady Stanu. Projekt przewiduje, że zostałyby usytuowane w rozdziale IX, po przepisach dotyczących
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i ujęte w ramach swego rodzaju nowego tytułu Rada Stanu. Zgodnie z propozycją (art. 215a – art. 215d) Rada Stanu przedstawia opinie o projektach ustaw i rozporządzeń z mocą
ustawy. Ponadto organ ten wykonuje także inne określone w ustawach
czynności związane ze stanowieniem prawa. Rada Stanu składa się z 15
radców stanu, wybieranych indywidualnie przez sejm na 9 lat24. Ponowny
wybór do składu Rady Stanu jest niedopuszczalny. Prezesa i wiceprezesa
wybierają radcy stany ze swego grona. Więcej niż połowa radców stanu,
w tym prezes i wiceprezes, powinni wyróżniać się wiedzą prawniczą. Radcy stanu nie mogą zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora
szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie mogą także
należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działal23 Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu ich przez sejm na najbliższym posiedzeniu.
W przedmiocie nowelizacji art. 234, oprócz kwestii dotyczącej Rady Stanu zaproponowano ponadto drugą zmianę, czy raczej uzupełnienie, ustawy zasadniczej o przepis, zgodnie z którym
w przypadku nie zatwierdzenia rozporządzeń przez sejm tracą one moc obowiązującą z dniem
zakończenia posiedzenia sejmu, o czym niezwłocznie informuje marszałek sejmu w obwieszczeniu ogłoszonym w Dzienniku Ustaw.
24 Zgodnie z projektem sejm, wybierając po raz pierwszy radców stanu, wskaże którzy z nich
w równej liczbie wybierani są odpowiednio na 3 lata, na 6 lat oraz na 9 lat. W przypadku radców
stanu wybieranych na 3 lata możliwy jest ich wybór na kolejną kadencję.
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ności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu. Zasady i tryb
działalności Rady Stanu, jej organizacja oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.
Ponadto projekt zakłada wyposażenie Rady Stanu również w prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego na równi z centralnymi organami państwowymi, czyli w najszerszym możliwym zakresie (zmiana art. 191
ust. 1 pkt 1).
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Historia idei demokracji jest ściśle związana z rozwojem naszej cywilizacji. Zrodzona w antycznej Grecji koncepcja ustrojowa „władzy ludu” (gr.
demos – lud, kratos – władza) stała się, po wielu transformacjach i przewartościowaniach, najbardziej rozpowszechnioną ideą polityczną, a po przetoczeniu się przez świat pod koniec XX wieku tzw. trzeciej fali demokratyzacji – ideą zwycięską, która uzyskała status niemalże synonimu cywilizacji zachodniej. Nie przestała być jednak ideą budzącą dyskusje i zróżnicowane
oceny, choć zdecydowanie zmalał obóz jej jawnych przeciwników. Sporne
pozostają formy, jakie powinna przybierać, cele, którym powinna przede
wszystkim służyć, a także środki, przy pomocy których może być rozpowszechniana. Jest wymagającą formą rządów, którą, jak pokazuje historia
polityczna ostatnich 200 lat, zarówno trudno zainstalować, jak i utrzymać.
Mówiąc najogólniej, pojęcie demokracji odnosi nas do źródła władzy
publicznej, ogólnych zasad jej powoływania i legitymizacji, a także ograniczeń, którym podlegają rządzący. Przeciwieństwem demokracji są systemy
dyktatorskie, dla których charakterystyczne jest zawłaszczenie władzy
przez jednostkę (dyktatora) lub wąską grupę (np. oligarchię magnacką,
juntę wojskową lub przywódców monopartii) – rządy pozbawione kontroli ze strony obywateli, oparte na przemocy wobec przeciwników politycznych i braku poszanowaniu prawa. Najwcześniejszy demokratyczny wzorzec – ustrój demokracji ateńskiej – był wzorcem demokracji bezpośredniej i opierał się na kilku prostych zasadach, z których większość rozpoznać można także w demokracjach współczesnych. Dla Ateńczyków demokracja oznaczała:
a) oddanie władzy zwierzchniej w ręce zgromadzenia wszystkich obywateli (tworzyli je wszyscy wolni, dorośli mężczyźni); umożliwienie
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obywatelom decydowania – w drodze dyskusji i przy zastosowaniu
zasady większości głosów – o sprawach publicznych;
b) ideę rządów prawa i równości obywateli wobec prawa;
c) ideę swobód obywatelskich (wolności przemówień, dostępu do publicznych urzędów) i ich ochrony;
d) rotację osób pełniących funkcje publiczne.
Elementy demokracji bezpośredniej występują także współcześnie, a jej
najbardziej rozpowszechnioną instytucją jest referendum, szeroko wykorzystywane np. w Szwajcarii. Jednak w epoce demokracji pośredniej
(przedstawicielskiej) idea „władzy ludu” nie wydaje się już tak wyrazista,
jak za życia Peryklesa. Składa się na to nie tylko jej historia, bogata w różnorodne treści i projekty ustrojowe, lecz także duże zróżnicowanie systemów sprawowania władzy, które starają się ją w szerszym lub węższym zakresie realizować. Jak pisze Giovanni Sartori, autor jednej ze znaczących
prac na temat demokracji: „Aż do lat czterdziestych ludzie wiedzieli, czym
jest demokracja, i albo im się podobała, albo ją odrzucali. Od tamtej pory
wszyscy głosimy, że podoba się nam demokracja, ale przestaliśmy wiedzieć
(rozumieć, zgadzać się), czym ona jest”1.
Istotną przyczyną niejasności jest interferencja trzech poziomów znaczeń tego pojęcia. Pierwszy poziom określa historia idei, będących wyrazem poszukiwań najlepszej formy ustroju politycznego, które przez ostatnie wieki kształtowały wyobrażenia o tym, na czym „władza ludu” ma polegać i jakie centralne wartości realizować. Były one formułowane od czasów Oświecenia, choć szczególne zasługi ponieśli tu przedstawiciele liberalizmu, przede wszystkim J.S. Mill, K. Monteskiusz i J. Locke. Ich koncepcje, wyrastające z indywidualistycznej wizji człowieka, w którą wpisane
zostały prawa wolnościowe, stworzyły normatywne podstawy współczesnych demokracji – także w sensie dosłownym, jak w przypadku Johna
Locke’a, którego Dwa traktaty o rządzie zostały przywołane w Deklaracji
Niepodległości i Konstytucji USA. Należy jednak pamiętać, że już w czasach klasycznego liberalizmu mamy do czynienia z różniącymi się, choć wychodzącymi ze wspólnego pnia myślowego doktrynami demokratycznymi
(a przecież liberalizm nie jest jedyną tradycją intelektualną, do której
odwołują się zwolennicy demokratycznych instytucji).
Drugi poziom znaczeń kształtowany jest w kontekście ideologii politycznych, których główną funkcją jest mobilizacja polityczna i wpływ na
świadomość grupową. Ideologie racjonalizują polityczne programy i działania zbiorowe, określają wartości, którym mają być one podporządkowane. Trudno znaleźć partię lub przywódcę politycznego, który nie stara na1
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1. Pojęcie demokracji proceduralnej
Nas interesować będzie przede wszystkim trzeci poziom znaczeń, charakterystyczny dla empirycznie zorientowanych nauk politycznych. Demokracja jest tu rozumiana jako typ reżimu politycznego, który opiera się na
określonych zasadach wyłaniania i funkcjonowania władzy państwowej.
Z tego punktu widzenia najbardziej popularne jest tzw. proceduralne
ujęcie demokracji, które spopularyzowali Joseph A. Schumpeter i Robert Dahl2. Krytykując klasyczną, osiemnastowieczną tradycję rozumienia
demokracji jako systemu rządów, którego głównym celem jest realizacja
wspólnego dobra poprzez wpływ obywateli na decyzje w państwie – za pośrednictwem wybranych przedstawicieli, wykonujących „wolę ludu” –
J. Schumpeter zaproponował „elitystyczne” zawężenie definicji demokracji. Jego istotą jest wyeliminowanie założenia, że demokracja oznacza
wpływ obywateli na procesy rządzenia. Demokracja, mówi Schumpeter, to
tylko układ instytucjonalny, w ramach którego podejmowane są decyzje polityczne, a który nadaje jednostkom władcze prerogatywy
w drodze współzawodnictwa o głosy obywateli3. Demokracja to mechanizm konkurencji politycznej grup przywódczych, który uzależnia ich sukces, czyli możliwość odsadzenia stanowisk publicznych w państwie, od poparcia obywateli w wyborach. Zwolennicy proceduralnego rozumienia demokracji ostatecznie rezygnują z dwóch elementów definicyjnych: wywodzącej się od J. Rousseau idei odzwierciedlania w treści rządów „woli powszechnej” i idei wiązania demokracji z jakimś określonym stanem społecznym, który ma być efektem demokratycznych rządów (np. realizacji
postulatu równości, dobrobytu, powszechnego szczęścia, czy też sprawiedliwości społecznej). Jest to więc rezygnacja z dosłownego rozumienia demokracji jako „woli ludu” oraz rezygnacja z jej definiowania poprzez wskazanie celów, które mają być realizowane przez rządzących. Schumpeter pi-
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wiązywać do demokratycznych idei. Pojęcie demokracji pojawia się tu
przede wszystkim w wymiarze aksjologicznym, jako postulat realizacji takich wartości jak wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie pluralizmu. Na tym poziomie znaczeń idea demokracji stała się
przedmiotem wielu zabiegów ideologicznych elit, systemów państwowych
i ruchów politycznych. Przykładem aksjologicznego określenia demokracji
jest znane powiedzenie A. Lincolna, że są to „rządy ludu, dla ludu i przez
lud” (of the people, by the people and for the people).

2 R. Dahl, Poliarchy: Participation and Opposition, New Haven 1971; J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
3 J. Schumpeter, Kapitalizm…, dz.cyt., s. 336–337.
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sze: „Demokracja nie oznacza i nie może oznaczać, że lud faktycznie rządzi, sprawuje władzę w jakimkolwiek oczywistym sensie przypisywanym
określeniom ‘lud’ i ‘rządzić’. Demokracja oznacza jedynie, że ludzie mają
możliwość zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania tych, którzy mają
rządzić”4.
Uzasadniając proceduralne ujęcie demokracji Schumpeter odwołuje się
do kilku podstawowych argumentów:
a) obywatele nie posiadają potrzebnej wiedzy, ani specjalistycznych
kompetencji, aby podejmować decyzje – dosłowna realizacja postulatu „rządów ludu” musi oznaczać rządy niekompetentne;
b) obywatele nie są zainteresowani bezpośrednim sprawowaniem władzy – wymaga to czasu, energii i skupienia uwagi na sprawach publicznych; kierując się rozsądkiem, obywatele wolą, aby w ich imieniu decyzje podejmowali przedstawiciele, których dokonania będą
mogli ocenić poprzez głosowanie w kolejnych wyborach;
c) interesy obywateli są z natury rozbieżne i nie można poprzez prostą
ich agregację ustalić „wspólną wolę”, czy też „wspólne dobro”; co
więcej, nawet gdyby „wspólną wolę” można było określić, wynik byłby niestabilny i pozbawiony racjonalnego uzasadnienia;
d) bezpośrednie zaangażowanie obywateli w politykę jest nacechowane
emocjami, tendencją do ulegania wpływom i upraszczania obrazu
rzeczywistości, co dodatkowo podważa racjonalność „rządów ludu”.
Rozumowanie Dahla jest podobne: tylko w ujęciu idealnym demokracja może oznaczać system rządów w pełni uwzględniający preferencje obywateli. Taki idealny system „władzy ludu” opiera się na trzech kontrfaktycznych założeniach:
a) wszyscy obywatele mają możliwość formułowania swoich preferencji;
b) wszyscy obywatele mają możliwość komunikowania ich rządowi i innym obywatelom;
c) rząd traktuje preferencje obywateli jako równoważne, bez względu
na ich treść i źródło.
Ponieważ nie jest możliwe urzeczywistnienie tych założeń, nie mogą
one stanowić podstawy definicji przydatnej do badania i klasyfikacji istniejących systemów sprawowania władzy. W praktyce istotą współczesnych
demokracji jest siedem warunków, które powinny być spełnione, aby system rządów miał demokratyczny charakter. Wyznaczają one model demokracji proceduralnej. Są to:
4
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1. kontrola nad polityką rządu ze strony polityków pochodzących z wyboru (przedstawicielski charakter najwyższych organów państwa);
2. obsadzanie obieralnych urzędów w ramach regularnych i uczciwie
przeprowadzanych wyborów, bez stosowania przymusu (wolne
i uczciwe wybory);
3. prawo udziału w wyborach wszystkich obywateli – z nielicznymi wyjątkami określonymi przez prawo (powszechne prawo wyborcze);
4. prawo kandydowania na obieralne urzędy przez obywateli (bierne
prawo wyborcze) i swobodnego konkurowania przywódców o poparcie i głosy obywateli, co w praktyce tworzy rzeczywiste alternatywy
polityczne (konkurencyjny system przywództwa politycznego);
5. wolność tworzenia organizacji i zrzeszania się (partii politycznych, stowarzyszeń, grup nacisku itp.) w celu korzystania z różnorodnych swobód i uprawnień obywatelskich;
6. wolność wyrażania opinii w szeroko rozumianych kwestiach publicznych, bez obawy przed karą (wolność słowa i debaty politycznej);
7. dostęp do niezależnych od ośrodków władzy źródeł informacji, które
istnieją i są chronione przez prawo (dostęp do niezależnych źródeł
informacji).
Schmitter i Karl proponują uzupełnić listę Dahla o dwa dodatkowe warunki5:
8. urzędnicy wybrani w wyborach powszechnych mają możliwość sprawowania swej konstytucyjnej władzy, nie natrafiając na zdecydowaną
(choćby nieformalną) opozycję ze stron urzędników mianowanych
(chodzi o sytuacje, gdy silne grupy interesów urzędników państwowych, związanych np. z wojskiem lub aparatem bezpieczeństwa, działają niezależnie wobec rządu i/lub parlamentu, albo nawet blokują
realizację decyzji rządu i/lub parlamentu);
9. na proces rządzenia nie mają wpływu potężne zewnętrzne systemy
polityczne (np. międzynarodowe mocarstwa).
Ujmując istotę demokracji proceduralnej hasłowo, można wymienić jej
trzy główne elementy: powszechność wolności politycznych i obywatelskich,
nieskrępowaną pokojową rywalizację polityczną i odpowiedzialność władzy
wykonawczej. Niektórzy badacze uważają, że „proceduralne minimum”
Dahla powinno być uzupełnione o katalog ogólnych zasad prawno-ustrojowych współczesnych demokracji, do których należy zaliczyć zasady6:
• suwerenności narodu (ludu), zgodnie z którą ostatecznym piastunem władzy zwierzchniej jest wspólnota wolnych obywateli;
5

P. Schmitter, T. Karl, Czym demokracja jest... i czym nie jest, [w:] J. Szczupaczyński (red.),
Władza i społeczeństwo, t. 1, Warszawa 1995, s. 33.
6 A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1995, s. 60.
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• reprezentacji, zgodnie z którą uprawnienia władcze ludu są delegowane reprezentantom;
• uznania wyborów za główne źródło legitymizacji władzy;
• podziału władzy, czyli zasadę wzajemnego ograniczania i kontroli
różnych ośrodków władzy w państwie;
• odpowiedzialności politycznej funkcjonariuszy publicznych
przed obywatelami-wyborcami;
• ochrony praw i wolności obywatelskich przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją państwa.
Podsumujmy różne ujęcia ustroju demokratycznego stosując dwa podstawowe pytania:
a) Czy istotą demokracji jest bezpośredni udział obywateli w rządzeniu
państwem, czy też jedynie wybór reprezentantów?
b) Czy demokracja jest ustrojem politycznym, którego istotą jest realizacja określonych wartości, takich jak np. sprawiedliwość, dobrobyt,
szczęście obywateli – czy też jedynie stosowanie określonych procedur obsadzania stanowisk publicznych i ogólnych reguł politycznej
organizacji społeczeństwa, które są do tego niezbędne?
W zależności od odpowiedzi udzielonych na te pytania, możemy wyróżnić cztery podstawowe tradycje definiowania demokracji:
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a) Czy istotą demokracji jest
bezpośredni udział obywateli w rządzeniu państwem, czy też jedynie wybór reprezentantów?

Demokracja bezpośrednia
(uczestnicząca, partycypacyjna)
Obywatele osobiście rozważają
sprawy publiczne, ustanawiają
w drodze głosowania prawa
i podejmują decyzje.

Demokracja
pośrednia
(przedstawicielska)
Obywatele co pewien czas wybierają przedstawicieli, którzy
w ich imieniu sprawują rządy
i stanowią prawa.

b) Czy istotą demokracji jest
realizacja
określonych
wartości lub stanów społecznych, czy też wyłącznie
stosowanie określonych
procedur?

Demokracja substancjalna
(komunitarystyczne rozumienie demokracji)
Demokracja jest ustrojem politycznym, którego naczelnym
zadaniem jest zapewnienie –
poprzez wpływ obywateli na
rządy – dobra wspólnego, realizacji wartości, które są najważniejsze dla obywatelskiej
wspólnoty.

Demokracja proceduralna
Istotą demokracji są procedury wyboru przedstawicieli
i związane z tym ogólne reguły
politycznej organizacji społeczeństwa. Wpływ obywateli na
sprawowanie władzy ogranicza
się do uczestnictwa w wyborach.
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Demokracje nie pojawiają się znikąd. W badaniach nad systemami demokratycznymi stawiane jest klasyczne pytanie, dlaczego w niektórych krajach udana inauguracja instytucji demokratycznych nastąpiła stosunkowo
wcześnie, a w innych późno lub wcale. Jakie społeczne, kulturowe lub polityczne warunki muszą być spełnione, aby utrwalone zostały zasady pokojowej rywalizacji o władzę i obywatelskiego uczestnictwa w polityce? Podstawowa trudność w znalezieniu odpowiedzi na te pytania wynika z dużego zróżnicowania czynników społeczno-historycznych, które w wypadku
różnych krajów decydują o szansach i formach procesu demokratyzacji7.
Przegląd badań pozwala wyróżnić trzy ogólne perspektywy badawcze:
stadiów demokratycznego rozwoju, zależności od ścieżki rozwoju i modernizacyjnego determinizmu. Różnią się one pod względem stosowanych
modeli opisu i wyjaśniania, ale wielu badaczy stara się łączyć elementy różnych perspektyw.
A. Perspektywa stadiów demokratycznego rozwoju. Przykładem
tego podejścia jest sekwencyjny model demokratyzacji, zaproponowany
przez D. Rustowa8. Wymienia on cztery uniwersalne fazy rozwoju demokratycznego: wstępną, przygotowawczą, decyzyjną i fazę demokratycznej
konsolidacji. Każda z tych faz dopełnia określone warunki tworzenia stabilnego systemu demokratycznego. Historyczne formy, czas trwania,
a także wzajemne powiązania poszczególnych faz mogą być różne – w zależności od czynników, które przesądzają o niepowtarzalności rozwoju
politycznego określonego społeczeństwa. Niektóre z faz mogą być kilkakrotnie replikowane, zanim ostatecznie spełnione zostaną warunki przejścia do dalszego etapu demokratyzacji. Na przykład, omawiając wzory
charakterystyczne dla procesów demokratyzacji II połowy XX wieku,
Huntington wymienia wzór cykliczny, polegający na wielokrotnych przejściach od rządów demokratycznych do rządów autorytarnych, i odwrotnie, szczególnie widoczny w Ameryce Łacińskiej9. Co więcej, w wypadku
niektórych społeczeństw kolejne stadia częściowo lub nawet całkowicie
pokrywają się (np. krajach kolonialnych dwie pierwsze fazy mogą przebiegać jednocześnie).
Wstępną fazę demokratyzacji stanowi, zdaniem Rustowa, powstanie
wspólnoty politycznej, zapewniającej minimum lojalności i zaangażowania
ze strony uczestników systemu politycznego, niezbędnego do budowy in-
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2. Warunki i proces demokratyzacji

7

S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 48.
D. Rustow, Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model, „Comparative Politics”,
1970 (3), nr 2.
9 S.P. Huntington, Trzecia fala…, dz.cyt.
8
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stytucji politycznych, których funkcjonowanie związane jest z uczestnictwem ze strony obywateli. W zdecydowanej większości przypadków historyczny proces tworzenia się więzi przynależności politycznej ma miejsce
w ramach rozwijających się wspólnot narodowych. Należy jednak dodać,
że nie wszystkie dzisiejsze stabilne demokracje zbudowane są na fundamentach całkowicie zintegrowanych wspólnot politycznych (najbardziej
spektakularnym przykładem jest Irlandia Północna, której mieszkańcy
przez setki lat w niewielkim stopniu identyfikowali się ze wspólnotą polityczną, której zasług w rozwoju instytucji parlamentarnych nie sposób
przecenić). Z punktu widzenia fazowego modelu demokratyzacji, silne
podziały etniczne lub zbyt słabe poczucie więzi narodowej stanowią barierę rozwoju demokratycznego, jak ma to miejsce w wielu krajach postkolonialnych, a także systemach państwowych powstałych na gruzach Związku
Radzieckiego.
Faza przygotowawcza to okres długotrwałych, destabilizujących system polityczny konfliktów. Badacze elit zwracają uwagę na fakt, że główną treścią tych konfliktów jest walka o władzę pomiędzy sfragmentaryzowanymi elitami – to znaczy takimi, pomiędzy którymi brak jest porozumienia odnośnie fundamentalnych wartości politycznych, prawomocności istniejących instytucji i zasad rywalizacji o władzę10. Korelatem braku współpracy i normatywnej fragmentacji elit jest niski poziom komunikacji międzygrupowej. Polityka postrzegana jest przez jej uczestników jako gra o sumie zerowej, w której podstawową strategią zapewnienia sobie wygranej
jest prześladowanie i eliminacja konkurentów. Brak reguł pokojowej konkurencji o władzę owocuje niestabilnością systemów politycznych i eskalacją przemocy. Chociaż historyczny kontekst fazy przygotowawczej może
być bardzo różny – np. kryzys feudalnego państwa, walka o niepodległość
z państwem kolonialnym lub rozpad wielonarodowej monarchii – jej znaczenie polega na stworzeniu warunków, w których może pojawić się pokojowe współzawodnictwo o władzę państwową.
Opierając się na prostym modelu kosztów utrzymania władzy, Dahl
próbuje zdefiniować te warunki – szansa na inaugurację pokojowej konkurencji o władzę pojawia się wówczas, gdy koszty represji opozycji ze strony
rządzącej elity są większe niż koszty tolerowania tej opozycji; a prawdopodobieństwo tolerowania opozycji jest tym większe, im mniejsze zasoby władzy są w posiadaniu rządzących (środki przemocy, manipulacji, sankcje
ekonomiczne itp.) i im mniejsza jest możliwość ich użycia11. Burton, Gunther i Highley mówią natomiast o wzrastających kosztach konfliktów,
10 M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity a rozwój demokracji, [w:] J. Szczupaczyński (red.),
Władza i społeczeństwo, dz.cyt., ss. 15–27.
11 R. Dahl, Poliarchy…, dz.cyt.
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które ponoszą walczące o władzę elity, a które pobudzają skłonność do poszukiwania kompromisowych rozwiązań instytucjonalnych, wzrastającej
świadomości kryzysu i zagrożenia podstawowych interesów elit, dostrzeżeniu obszaru wspólnych korzyści, jakie daje elitom akceptacja ogólnych zasad pokojowej rywalizacji o władzę12.
Można powiedzieć, że właściwa historia demokratyzacji rozpoczyna się
dopiero w fazie decyzyjnej. Jest to bardziej lub mniej rozłożony w czasie
proces ustanawiania podstawowych procedur demokratycznych. Przykładowo, w odniesieniu do Wielkiej Brytanii proces ten rozpoczął się ogłoszeniem Deklaracji Praw w 1688 roku, a skończył w 1928 r. wraz z reformą
prawa wyborczego, włączającą kobiety do procesów politycznych poprzez
zrównanie ich w prawach wyborczych z mężczyznami. Badacze wyróżniają
dwa główne wektory tego procesu. Pierwszy można określić jako instytucjonalizację reguł pokojowej rywalizacji pomiędzy elitami, drugi jako rozwój zakresu uczestnictwa w polityce.

instytucjonalizacja
reguł
pokojowej
rywalizacji
o władzę

BRAK

zamknięte
autokracje

Otwarte
autokracje

WĄSKI
POWSZECHNY
zakres uczestnictwa w polityce (zasięg praw wyborczych)
Źródło: R. Dahl, Poliarchy…, dz.cyt., s. 6–7.

Ważną charakterystyką procesu demokratyzacji, bez względu na okres
historyczny, w którym ona przebiega, jest chronologia i interakcja obu tych
wymiarów. Badacze wydają się być zgodni, że najkorzystniejsze warunki
pomyślnego zakończenia procesu demokratyzacji stwarza, po pierwsze,
12

M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity…, dz.cyt.
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wcześniejsza w stosunku do rozwoju masowego uczestnictwa w polityce instytucjonalizacja reguł pokojowej rywalizacji o władzę elit (co umożliwia
stabilizację demokratycznych reguł gry bez konieczności absorpcji przez
system polityczny radykalnych roszczeń wysuwanych przez włączające się
do polityki szerokie grupy społeczne i konieczności kooptacji do aparatów
władzy państwowej reprezentujących je grup przywódczych); po drugie, inauguracja pokojowej rywalizacji pomiędzy elitami raczej na drodze porozumienia niż rewolucyjnego zerwania z przeszłością. Na poparcie pierwszej prawidłowości przytoczyć można dwa reprezentujące najstarsze demokracje przykłady: Wielkiej Brytanii i Szwecji13. W obu przypadkach porozumienia elit regulujące procesy walki o władzę poprzedzały rozwój masowego uczestnictwa w polityce (rozwój praw wyborczych). W wypadku
drugiej prawidłowości przypomnieć można przykłady negatywne: Francji
(1789–92, 1848, 1870), Niemiec (1919) i Hiszpanii (1931)14. W każdym
z tych krajów rewolucyjne załamanie niedemokratycznego reżimu prowadziło do niestabilności politycznej i w bliskiej perspektywie regresu demokratyzacji.
Ostatnim stadium demokratyzacji jest faza konsolidacji. Ma ona dwa
wymiary. Pierwszy wymiar to eliminacja lub dostosowanie tych elementów
systemu politycznego, które stanowią dziedzictwo okresu predemokratycznego. Chodzi o instytucje, ale także orientacje oraz strategie polityczne,
które są dysfunkcjonalne wobec reguł demokratycznej konkurencji o władzę i obywatelskiego uczestnictwa w polityce. Drugim wymiarem konsolidacji jest instytucjonalizacja demokratycznych procedur i związanych z ich
funkcjonowaniem organizacji (np. partii politycznych), rozumiana jako
proces poprzez który organizacje i procedury nabierają wartości i stabilności15. Można więc powiedzieć, że demokracja w pełni skonsolidowana to
taka, w której żaden z głównych aktorów politycznych – partii, zorganizowanych grup interesu lub innych znaczących podmiotów polityki – nie bierze pod uwagę innych niż opartych na procedurach wychodzących od woli
wyborców sposobów zdobycia władzy, a także nie przeciwstawia się czynnie, ani demokratycznie ustanowionym instytucjom, ani przedstawicielom
władzy publicznej16.
Trudno jest wskazać uniwersalny zestaw wskaźników, na podstawie
których można jednoznacznie orzec, kiedy proces demokratycznej konsolidacji jest zakończony. Intuicja podpowiada, że proces konsolidacji nie
jest zakończony dopóty, dopóki wszyscy znaczący aktorzy polityczni nie
13

Tamże.
R. Dahl, Poliarchy…, dz.cyt.
15 S.P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven-London 1968.
16 J. Linz, Toward Consolidated Democracies, „Journal of Politics” 1996 (7), 2.
14
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udowodnią w praktyce, że akceptują przekazanie władzy zgodnie z regułami konstytucyjnymi i wolą wyborców. Kryterium to nie uwzględnia jednak
dynamicznego charakteru demokracji, w których pojawiać się mogą nowe
partie i ruchy społeczne, a także nowe problemy, z którymi system polityczny musi sobie radzić. Dla określenia poziomu instytucjonalizacji systemu demokratycznego wydają się istotne trzy wskaźniki.
Po pierwsze, adaptatywność organizacyjnych rozwiązań systemu politycznego. Cecha ta odnosi nas do możliwości dokonania zmian istotnych
elementów ustrojowych demokracji, takich jak typ systemu wyborczego
(np. zmiana systemu większościowego na proporcjonalny) lub forma rządu (np. przejście od parlamentaryzmu do prezydencjalizmu), przy poszanowaniu konstytucyjnych procedur i zasad demokratycznego dyskursu pomiędzy głównymi siłami politycznymi. Posiadanie zdolności instytucjonalnej adaptacji ma ważne znaczenie z punktu widzenia radzenia sobie z kryzysami i pojawiającymi się zagrożeniami w otoczeniu systemu politycznego. Adaptatywność może być interpretowana jako zdolność systemu politycznego do uczenia się, zakładająca oddzielenie istotnościowych reguł reżimu od jego konkretnej formy ustrojowej, która może podlegać zmianom,
bez delegitymizującego efektu w stosunku do podstawowych reguł demokratycznej rywalizacji o władzę. Brak tej właściwości często oznacza w nowych demokracjach, że przyjęte rozwiązania ustrojowe są w zbyt wielkim
stopniu uzależnione od koniunkturalnej konstelacji interesów, która je powołuje do życia.
Po drugie, podstawowe zasady demokracji znajdują oparcie w kulturze
obywatelskiej i zakorzenionych społecznie systemach wartości. Wyrazem
tego oparcia jest poszukiwanie demokratycznej legitymizacji dla strategii
politycznych elit, a także zdecydowanej większości działań politycznych.
Oznacza to, że reguła większości, demokratycznej odpowiedzialności rządu, nadrzędności ciał przedstawicielskich nad aparatami biurokratycznymi
państwa i inne zasady ustroju demokratycznego zaczynają funkcjonować
jako bezalternatywne nie dlatego, że stoi za nimi przemoc państwowa lub
pragmatyczna kalkulacja elit, lecz przede wszystkim dlatego, że są osadzone w kulturze politycznej i powiązane z innymi systemami normatywnymi.
Demokratyczna konsolidacja wymaga więc włączenia określonych elementów aksjologicznych do definicji tożsamości wspólnoty politycznej demokratycznego społeczeństwa.
Po trzecie, instytucjonalizacja zasad społeczeństwa demokratycznego
wiąże się z istnieniem stabilnych, niezależnych wobec bieżących podziałów
politycznych podmiotów demokratycznej socjalizacji, transmitujących wiedzę, wartości, wzory autorytetu, reakcji emocjonalnych i inne elementy
podtrzymujące demokratyczne instytucje. Wymienić należy przede wszyst-
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kim szkołę, rodzinę i partie polityczne. Istnienie takich podmiotów socjalizacji jest ważnym elementem rozwijania obywatelskiej kultury politycznej
i umacniania wartości, na których jest ona oparta.
B. Perspektywa zależności od ścieżki rozwoju. Jej zwolennicy kładą
nacisk na zróżnicowanie wzorów rozwoju politycznego społeczeństw przechodzących proces modernizacji, dowodząc, że określona kombinacja warunków społecznych, politycznych i gospodarczych w początkowej fazie
uprzemysłowienia wyraźnie różnicuje szanse budowy stabilnych demokracji. Po wejściu na niedemokratyczną ścieżkę rozwoju na wiele dekad znika
możliwość wprowadzenia trwałych instytucji demokratycznych. Podkreśla
się także znaczenie międzynarodowych zależności politycznych i gospodarczych, które blokują społeczeństwom słabiej rozwiniętym szanse osiągnięcia demokratycznej konsolidacji. Jednym z ważniejszych wniosków, jakie
na tej podstawie można wyprowadzić, jest twierdzenie, że w krajach
spóźnionych w rozwoju gospodarczym, nie jest możliwa imitacja procesu
demokratyzacji krajów wyżej rozwiniętych. Przekonanie to było przez wielu badaczy szczególnie silnie akcentowane przed upadkiem systemu komunistycznego, kiedy podziały polityczne świata, wyraźne międzynarodowe
zależności gospodarcze oraz radykalizacja wielu grup społecznych w krajach tzw. peryferyjnego kapitalizmu przemawiały za pesymistyczną oceną
perspektyw demokratyzacji krajów rozwijających się.
Klasyczną koncepcją „zależności od ścieżki” jest teoria B. Moore’a,
który stara się określić warunki początkowe trzech ścieżek rozwoju politycznego; tylko jedna z nich prowadzi do parlamentarnej demokracji, pozostałe – do systemów faszystowskich i komunistycznych17. Moore dowodzi, że przyczyny zróżnicowania tkwią głęboko w historii wczesnego kapitalizmu poszczególnych krajów, w szczególności w układzie sił i sojuszy
klasowych oraz roli i charakterze państwa. Analizując historię gospodarczą
i polityczną wybranych krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji, Moore
bada genezę demokratycznej ścieżki rozwoju. Składa się na nią, jego zdaniem, następujący zespół czynników:
a) długotrwała, utrzymująca się przez pierwszą fazę uprzemysłowienia
równowaga sił pomiędzy państwem i klasą właścicieli ziemskich,
która umożliwia niezależne działania modernizacyjne władzy centralnej i równoważenie antydemokratycznych tendencji, których najsilniejszym reprezentantem jest wypierane z uprzywilejowanej pozycji politycznej i gospodarczej ziemiaństwo (układem blokującym
szanse demokratyzacji systemu politycznego są ścisłe związki i sojusz
interesów pomiędzy państwem i klasami właścicieli ziemskich – np.
w II połowie XIX w. w Niemczech i w Rosji);
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ustanowione zostały systemy
autorytarne

duża
Wielka Brytania
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b) aktywna rola silnej i niezależnej burżuazji, której interesy w wielu
strategicznych kwestiach równoważą interesy klas właścicieli ziemskich (w wypadku niedemokratycznych ścieżek rozwoju przeciwieństwem jest polityczna słabość burżuazji, która nie jest w stanie równoważyć społecznych wpływów ziemiaństwa);
c) normatywne tradycje (np. poszanowanie prawa, tolerancja dla politycznego pluralizmu), które ułatwiają rozwój demokratycznych instytucji i wartości – a zarazem jakaś forma rewolucyjnego zerwania
z dziedzictwem feudalnych struktur władzy i autorytetu);
d) transformacja stosunków własnościowych w rolnictwie, która w długiej perspektywie umożliwia włączenie się klas ziemskich w rozwijającą się kapitalistyczną gospodarkę, a zarazem uwolnienie chłopstwa
z ekonomicznych i politycznych zależności postfeudalnych.
Z koncepcji Moore’a wynika wniosek, że w wypadku krajów europejskich podstawową barierą demokratyzacji w XIX wieku była politycznoekonomiczna siła elit agrarnych i związane z tym uwikłania postfeudalnego państwa. Ilustracją tej tezy może być zestawienie krajów, w których demokracja przetrwała okres międzywojenny.

Austro-Węgry
Hiszpania
Włochy
Niemcy

Źrodło: D. Rueschemeyer, E.H. Stephens, J.D. Stephens, Capitalist Development and
Democracy, Cambridge 1992, s. 84.

Do tej samej kategorii należy zaliczyć koncepcje A. Gerschenkrona,
który przyczyn zróżnicowania ścieżek rozwoju politycznego krajów europejskich upatruje w odmiennym modelu industrializacji18. Kontrastowymi
przykładami są, z jednej strony, Anglia, Francja i Belgia, a z drugiej –
Niemcy i Austria. W pierwszej grupie krajów, należących do prekursorów
17
18

B. Moore, Social Origin of Dictatorship and Democracy, New York 1967.
A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge Mass.

1962.
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kapitalizmu, początkowa faza industrializacji opierała się na rozwoju przemysłu lekkiego, wymagającego stosunkowo niewielkich nakładów kapitałowych. W drugiej grupie krajów, która później włączyła się do międzynarodowej konkurencji, kołem zamachowym industrializacji był rozwój przemysłu ciężkiego, który wymagał protekcjonizmu i silnego wsparcia ze strony państwa. Szczególne funkcje, jakie pełniło państwo wobec procesu akumulacji kapitału, wzmacniały autorytarne tendencje i sojusze. Także
i w tym wypadku wskazuje się na silne uzależnienie szans demokratyzacji
od typu ścieżki, na którą wstąpiły poszczególne kraje w początkowej fazie
industrializacji. Podobne schematy badawcze stosowane były wobec krajów należących do innych regionów świata, w szczególności Ameryki Południowej.
C. Perspektywa modernizacyjna. Modernizacja to kompleksowy
i długotrwały proces przeobrażeń, obejmujący gospodarkę, kulturę, strukturę społeczną i instytucje sprawowania władzy, który przekształca społeczeństwa tradycyjne w społeczeństwa nowoczesne. Kierunek marszu ku
nowoczesności wyznaczają wzory wykształcone w krajach najwyżej rozwiniętych, a jego tempo – siła różnorodnych przeszkód, jakie napotykają
w rozwoju kraje podążające za światowym centrum gospodarczym i cywilizacyjnym. Ogólna hipoteza, jaką propagują zwolennicy perspektywy modernizacyjnej mówi, że im większy dobrobyt, tym większe szanse rozwoju
demokratycznych instytucji, które są naturalną formą polityczną społeczeństw rozwiniętych19. Kryje się za nią założenie, że industrializacja,
która jest kołem napędowym modernizacji, prowadzi do wzrostu ogólnego
dobrobytu, urbanizacji, rozwoju komunikacji społecznej i edukacji, a także znaczącego zmniejszenia nierówności materialnych i niematerialnych
pomiędzy ludźmi. Rozumowanie takie wspierają pozytywne zależności statystyczne pomiędzy wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego,
a stopniem demokratyzacji systemu politycznego20 – a zdają się mu przeczyć przykłady krajów, które osiągnęły znaczący poziom rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego pomimo braku stabilnych instytucji demokratycznych.

3. Zróżnicowanie systemów demokratycznych
Demokracje różnią się między sobą. Źródeł tego zróżnicowania upatrywać należy w historycznych warunkach, które kształtowały instytucje polityczne poszczególnych krajów, tradycjach kulturowych, typie struktury kla19
20
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S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995, s. 52–53.
Tamże; D. Rueschemeyer, E.H. Stephens, J.D. Stephens, Capitalist…, dz.cyt.
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A. Zakres i trwałość demokracji proceduralnej. Zaproponowane
przez Dahla warunki demokracji proceduralnej mają charakter stopniowalny. Weźmy na przykład pod uwagę zakres uprawnień wyborczych.
W dzisiejszych demokracjach dominującym standardem jest powszechne
prawo wyborcze, nabywane wraz z przekroczeniem określonego wieku (zazwyczaj 18 lat). Jednak w demokracjach XIX w. powszechnie stosowane
były cenzusy majątkowe (uzależnienie praw wyborczych od posiadania
określonego majątku) i wykształcenia (uzależnienie praw wyborczych od
umiejętności pisania i czytania), które ograniczały uczestnictwo polityczne
do określonych grup społecznych (np. prawa wyborcze kobiet zaczęły się
upowszechniać dopiero w XX wieku). Oprócz ograniczeń formalnych, zakres efektywnie realizowanych praw wyborczych zawężany może być przez
analfabetyzm, ubóstwo lub różnorakie praktyki dyskryminacyjne. Podobnie z pozostałymi elementami demokracji proceduralnej: znacząca część
miejsc w parlamencie może być obsadzana poza procesem wyborczym;
uczciwość wyborów może być zakłócana w wyniku niesprawnego ich organizowania lub pojawiających się elementów przymusu; restrykcje w stosunku do niektórych partii politycznych mogą ograniczać zasadę swobodnej
konkurencji politycznej, a nadmierna koncentracja mediów w rękach państwa – zasadę dostępu do niezależnych źródeł informacji. Kierując się tego typu przesłankami możemy wydzielić kategorię demokracji ograniczonych, to znaczy takich, w których pomimo instalacji podstawowych
procedur demokratycznych istnieją znaczące – w odniesieniu do ogólnie
uznanych standardów – ograniczenia ich funkcjonowania21.
W poprzednim paragrafie odróżniliśmy także demokracje skonsolidowane i nieskonsolidowane. Konsolidacja oznacza utrwalenie demokratycznych reguł gry w kulturze politycznej i strategiach działania zarówno elit, jak i pozostałych grup społecznych. Demokracje nieskonsolidowane to takie, w których demokratyczne rozwiązania są słabo utrwalone i mogą być kwestionowane przez znaczące siły polityczne. Z tego powodu systemy tego typu łatwo upadają: klasycznymi przykładami są Republika
Weimarska (1919–33) i II Republika Hiszpańska (1931–33).
21
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sowej, warunkach geopolitycznych itp. Uwagę skupimy na trzech podstawowych płaszczyznach tej różnorodności: zakresie i trwałości demokracji
proceduralnej, instytucjonalnej formie reżimu demokratycznego i społecznym kontekście jego funkcjonowania. Wymienione płaszczyzny są ze sobą
ściśle powiązane, ale charakterystyczne dla nich kryteria tworzą odmienne
zasady typologizacji systemów demokratycznych.

M. Burton, R. Gunther, J. Higley, Elity…, dz.cyt.
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Przyczyny załamania mogą być różne: wzajemna wrogość i fundamentalistyczne ideologie elit, długotrwała niesprawność demokratycznych rządów, które nie są w stanie rozwiązać podstawowych problemów społecznych (np. zapewnić bezpieczeństwa wewnętrznego lub stabilizacji gospodarczej), antydemokratyczne nastawienia silnych grup społecznych, destrukcyjne oddziaływanie wrogich systemów państwowych itp.
B. Forma ustroju demokratycznego. Demokracje różnią się między
sobą kształtem instytucjonalnych rozwiązań, które regulują rywalizację polityczną oraz strukturę i tryb funkcjonowania naczelnych władz państwowych. Najbardziej znanym rozróżnieniem jest podział na demokracje
parlamentarno-gabinetowe i prezydenckie. W wypadku demokracji
parlamentarno-gabinetowych władza wykonawcza (rząd) jest wyłaniana
przez parlament i przed nim odpowiedzialna za sposób rządzenia państwem. Wynikają z tego dwie charakterystyczne cechy tej formy ustroju demokratycznego. Po pierwsze, skład i program polityczny gabinetu jest wynikiem układu sił w parlamencie. Po drugie, kluczowym problemem rządu
jest utrzymanie poparcia większości parlamentarnej, która umożliwia realizację zamierzeń rządu, a której brak prowadzi zazwyczaj do upadku gabinetu. Ta forma ustrojowa dominuje na kontynencie europejskim.
W wypadku demokracji prezydenckich, których najbardziej znanym
przykładem są Stany Zjednoczone, władza wykonawcza spoczywa w rękach prezydenta, łączącego funkcje głowy państwa i szefa gabinetu. Prezydent powołuje ministrów i samodzielnie kieruje pracą rządu, a podstawową rolą legislatywy jest stanowienie prawa (a nie – jak w demokracjach
parlamentarno-gabinetowych – formowanie i polityczne rozliczanie rządu). Prezydent nie posiada inicjatywy ustawodawczej i może tylko apelować o podjęcie określonych działań legislacyjnych. Dodać należy, że funkcje obu tych organów państwa wiążą się z odrębnym trybem legitymizacji,
ponieważ wybory prezydenta (szefa rządu) i parlamentu są rozdzielone.
Konsekwencją jest brak odpowiedzialności politycznej szefa rządu przed
parlamentem (jest on odpowiedzialny bezpośrednio przed wyborcami –
w przeciwieństwie do rozwiązań modelu parlamentarno-gabinetowego).
System prezydencki jest odzwierciedleniem idei podziału władz, sformułowanej przez Locke’a i Monteskiusza, która stała się jednym z naczelnych kanonów konstytucjonalizmu. Zasada podziału władz zakłada konieczność oddzielenia władzy ustawodawczej, odpowiedzialnej za tworzenie prawa, wykonawczej, której zadaniem jest sprawowanie rządów, i sądowniczej. Celem tej zasady jest zapobieżenie nadmiernej koncentracji
władzy i stworzenie systemu wzajemnego równoważenia i kontroli wyodrębnionych sfer władzy państwowej. W wypadku systemów prezydenckich prowadzi ona do separacji władzy wykonawczej i ustawodawczej,

Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (17)/2008

Demokracje i demokratyzacja we współczesnym świecie

których wzajemna ingerencja jest konstytucyjnie blokowana. Jak więc widzimy, demokracje liberalne wypracowały różne mechanizmy kontroli władzy państwowej, nie tylko takie, które polegają na regularnie przeprowadzanej weryfikacji rządzących przez obywateli w drodze głosowania. Kryje
się za tym przekonanie, że każda władza państwowa, nawet ta pochodząca
z demokratycznego wyboru, niesie potencjalne niebezpieczeństwo dla wolności obywateli i z tego powodu powinna być organiczna i kontrolowana.
Inny podział systemów demokratycznych zaproponował A. Lijphart,
wyróżniając model demokracji westminsterskiej (większościowej)
i uzgodnieniowej (konsensualnej)22. Także i w tym wypadku wzięte zostały pod uwagę przede wszystkim różnice instytucjonalne. Aby jednak wyjaśnić, w jakich społeczeństwach oba systemy mogą funkcjonować, Lijphart
wiąże je ze zmiennymi socjokulturowymi.
C. Społeczny kontekst demokracji. Punktem wyjścia jest założenie,
że podstawowe różnice pomiędzy systemami demokratycznymi wyjaśniać
należy odnosząc je do zróżnicowania społeczeństw, w których systemy te
się ukształtowały. Szczególnie dwie cechy, zdaniem Lijpharta, mają tu znaczenie: typ struktury społecznej (sfragmentaryzowana lub homogeniczna)
i styl działania elit (konfliktowy lub integracyjny)23. Struktura sfragmentaryzowana to taka, w której istnieją wyraźne, głębokie podziały religijne, językowe, regionalne, kulturowe, rasowe lub etniczne, z silną tendencją do
przejawiania się w sferze polityki. Jej przeciwieństwem jest struktura homogeniczna, w której podziały te nie występują lub występują w niewielkim nasileniu.
Na wyróżnione typy struktury społecznej nakładają się orientacje i dominujący styl politycznego działania elit. W wypadku stylu integracyjnego
mamy do czynienia ze skłonnością do kompromisu, dzielenia się władzą,
zacieśnianiem współpracy grup przywódczych, a także z dążeniem do
zmniejszania ideologicznych dystansów pomiędzy nimi. Styl konfliktowy
charakteryzują duże różnice ideologiczne, wąski zakres współpracy pomiędzy elitami, nadmierna wrogość i postrzeganie polityki jako gry o sumie zerowej (budując typologię społecznych kontekstów, w jakich funkcjonują
systemy demokratyczne, nie musimy wnikać w naturę historycznych i społecznych okoliczności, które w różnych społeczeństwach ukształtowały
konfliktowe lub też integracyjne orientacje elit). Lijphart dowodzi, że wyróżnione typy kontekstu społecznego sprzyjają kształtowaniu się odmiennych modeli systemu demokratycznego.
22 A. Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty
One Countries, New Haven 1984.
23 Tenże, Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, [w:] J. Szczupaczyński (red.),
Władza i społeczeństwo, dz.cyt., ss. 39–49.
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Typ elit i struktury społecznej a model instytucjonalny demokracji

Elity: integracyjny styl
uprawiania polityki

Homogeniczna struktura
społeczna
DEMOKRACJA
WESTMINSTERSKA

Elity: konfliktowy styl
uprawiania polityki

Sfragmentaryzowana
struktura społeczna
DEMOKRACJA
UZGODNIENIOWA
(KONSENSUALNA)
DEMOKRACJA
NIESKONSOLIDOWANA

Źródło: na podstawie A. Lijphart, Democracies…, dz.cyt.; Tenże, Demokracja…, dz.cyt.

Najbardziej interesującym typem ustrojowym jest demokracja uzgodnieniowa (konsensualna), która wykazuje cechy stabilnej demokracji
skonsolidowanej, pomimo istnienia głębokich podziałów społecznych (Lijphart analizował rozwiązania demokracji uzgodnieniowej m.in. na przykładzie Austrii, Belgii, Holandii, Kanady i Szwajcarii). Jej podstawowym
wyróżnikiem jest szczególny stosunek do reguły większości. W społeczeństwach sfragmentaryzowanych, w których podziały polityczne mają trwały
charakter, konsekwentne stosowanie reguły większości musiałoby doprowadzić do trwałego pozbawienia mniejszościowych segmentów społecznych wpływu na władzę publiczną, a przez to doprowadzić do rozpadu
wspólnoty politycznej. Demokracja konsensualna musi więc opierać się na
szczególnych zasadach. Są to24:
– zasada rządów szerokiej koalicji, a więc kooptacji przedstawicieli
różnych sił politycznych, w celu zapewnienia reprezentacji interesów
różnych segmentów społecznych;
– zasada wzajemnego weta, która daje grupom mniejszościowym możliwość obrony przed decyzjami zagrażającymi ich podstawowym interesom;
– zasada proporcjonalności (a nie zasada „zwycięzca bierze wszystko”)
stosowana przy obsadzie stanowisk publicznych i podziale funduszy,
która zabezpiecza mniejszości przed trwałym wykluczeniem;
– zasada negocjacji i przetargów jako główna metoda dochodzenia do
decyzji politycznych (a nie zasada narzucania decyzji przez zwycięską
większość);
– dekoncentracja władzy, przejawiająca się w wyraźnym podziale władzy pomiędzy legislatywą i egzekutywą, a także w zdecentralizowanym modelu państwa.
Przeciwieństwem jest tzw. westminsterski model demokracji, oparty na
dużej koncentracji władzy, unitarnej formie państwa i współzawodnictwie
24
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4. Demokracja – projekt niezakończony
Współczesne demokracje są systemami dynamicznymi, poszukującymi
nowych rozwiązań i możliwości rozwoju. Celem tych poszukiwań jest nie
tylko bardziej skuteczne funkcjonowanie demokratycznego rządu, lecz
także realizacja moralnych ideałów, na których demokracje są ufundowane. Chodzi o poszerzenie sfery emancypacji i samostanowienia jednostki
w przestrzeni publicznej. Środkiem do tego jest doskonalenie procedur demokratycznych oraz zwiększenie zakresu, w którym są one stosowane.
Ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie możliwości rozwoju instytucji
demokracji bezpośredniej, uzupełniających lub zastępujących tradycyjne
formy demokracji przedstawicielskiej. Obok referendum, polegającym na
podejmowaniu decyzji przez obywateli w głosowaniu powszechnym, wymienić należy także inicjatywę ludową (możliwość zgłoszenia inicjatywy
ustawodawczej przez odpowiednią ilość obywateli) i veto ludowe (odrzucenie głosami obywateli decyzji podjętej przez parlament lub inne ciało
prawodawcze). Nowe możliwości w tym zakresie wiążą się z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych, które umożliwiają szybkie
podejmowanie decyzji przez wielomilionowe rzesze obywateli oraz stwarzają niespotykane dotąd możliwości prowadzenia dyskursu politycznego
i formowania się inicjatyw obywatelskich za pośrednictwem interaktywnych sieci.
Szanse rozwoju demokracji bezpośredniej pojawiają się przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Ograniczenie władzy centralnej poprzez wzrost
znaczenia samorządów lokalnych i regionalnych jest ważnym kierunkiem
rozwoju współczesnych systemów demokratycznych. Określa go zasada
pomocniczości, która oznacza, że państwo powinno przekazywać lokalnym
instytucjom samorządowym i obywatelskim jak najwięcej spraw związanych z zaspokojeniem potrzeb zbiorowych. Na tym szczeblu rozwijanie instytucji demokracji bezpośredniej jest znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne.
Inną tendencją pogłębiania jakości współczesnych demokracji jest aktywna polityka państwa, mająca na celu wzmacnianie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowane w różnych formach inicjatywy
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politycznym, zakładającym regułę „zwycięzca bierze wszystko” (przykład:
Wielka Brytania). Na przykładzie rozróżnienia pomiędzy uzgodnieniowym
i westminsterskim typem demokracji widać wyraźnie, że dopasowanie instytucjonalnego kształtu ustroju do społecznego kontekstu jego funkcjonowania jest warunkiem koniecznym trwałości i sprawnego funkcjonowania
systemu demokratycznego.
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obywatelskie stanowią kompensację ograniczeń demokracji przedstawicielskiej. Ograniczenia te wynikają ze sformułowanego na początku XX
wieku przez R. Michelsa tzw. spiżowego prawa oligarchizacji przywództwa
politycznego. Michels jako pierwszy zauważył, że liderzy organizacji politycznych stają się grupami realizującymi własne interesy, a co więcej, dążącymi do minimalizacji wpływu na rządzących ze strony obywateli w okresach pomiędzy wyborami. Przejęciu kontroli nad aktywnością polityczną
wyborców służą, zdaniem Michelsa, dyspozycyjne wobec przywódców
struktury masowych partii politycznych, a sprzyjają reguły funkcjonowania
proceduralnych demokracji (przypomnijmy, że w ujęciu „elitystycznym”
demokracja wymaga zaangażowania obywateli tylko w czasie wyborów).
Michels stwierdza dosadnie: „organizacja jest matką panowania wybranych nad wyborcami, upoważnionych nad upoważniającymi, delegowanych nad delegującymi”. Skuteczną przeciwwagą dla tendencji oligarchizacji zawodowych polityków jest niezależna od kontrolowanych przez przywódców partii aktywność polityczna obywateli: rozwój sektora organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, niezależnych inicjatyw, grup interesów itp.
Podobne znaczenie ma także coraz większy nacisk na przejrzystość polityki, poczynań polityków i zarządzania państwem.
Demokracja to instytucje i procedury stosowane w sferze władzy państwowej. Jednak wielu teoretyków demokracji stawia dziś pytanie, w jaki
sposób i do jakiego stopnia ideę ludowładztwa można rozszerzyć na pozostałe sfery życia społecznego. Postulowana jest np. idea demokracji przemysłowej, która oznacza stworzenie możliwości szerokiego współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji w korporacjach przemysłowych. Partycypacja pracownicza jest coraz szerzej postrzegana jako realizacja jednego
z praw obywatelskich. W wielu europejskich systemach politycznych zinstytucjonalizowany został udział pracowników w organach zarządzających
organizacji gospodarczych – radach nadzorczych, różnego rodzaju komisjach i komitetach. Jest to przykład godzenia ideałów demokratycznych
z prawem własności i wymogami racjonalnego zarządzania.
Wskazaliśmy podstawowe kierunki „jakościowego” rozwoju demokracji. Jest on możliwy głównie w stabilnych systemach demokratycznych. Pozostaje pytanie o ekspansję „ilościową” systemów demokratycznych. Pomimo atrakcyjności idei, która dowiodła swoich zalet w różnych warunkach
społecznych i kulturowych, wiele krajów znajduje się dopiero na początku
procesu demokratyzacji. W niektórych regionach świata instytucje demokratyczne i stanowiący ich fundament liberalny system wartości postrzegane są nadal jako kulturowo obce, sprzeczne z przekonaniami religijnymi
i tradycyjnymi instytucjami życia zbiorowego. Znalezienie odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób można zmienić ten stan rzeczy – nie powodując
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5. Podsumowanie
Demokracja to typ reżimu politycznego państwa, który opiera się na
czterech podstawowych ideach: suwerenności ludu, który jest piastunem
władzy publicznej, wyborów opartych na rywalizacji politycznej jako
metodzie obsadzania kluczowych stanowisk w państwie, rządów podlegających ograniczeniom prawa i ochrony praw i wolności obywateli.
Aby system polityczny można było zakwalifikować jako demokrację, spełnione być powinny trzy podstawowe warunki.
• Główną instytucją regulującą dostęp do władzy państwowej muszą
być wolne i uczciwe wybory, przeprowadzane cyklicznie, oparte na
szeroko zdefiniowanych prawach wyborczych.
• Musi istnieć rywalizacyjny system wyłaniania przywództwa politycznego, zakładający swobodne konkurowanie o poparcie i głosy obywateli, wolność tworzenia organizacji i zrzeszania się, tworzenia autentycznych wobec rządu alternatyw programowych, dostęp do niezależnych źródeł informacji, które są chronione przez prawo, a także faktyczną wolność wyrażania opinii w kwestiach publicznych.
• Musi istnieć możliwość efektywnego wykonywania władzy publicznej
przez przywódców wybranych w drodze wyborów, bez względu na
możliwą opozycję ze strony grup lub organizacji posiadających władzę nie opartą na demokratycznym mandacie – takich jak np. wojsko, policja, organizacje religijne, biznesowe grupy interesu itp.
Współczesne demokracje są systemami zróżnicowanymi: oprócz
odmiennych form ustrojowych (np. systemy parlamentarno-gabinetowe
i prezydenckie) charakteryzują się różnym stopniem utrwalenia demokratycznych reguł i instytucji. Z tego punktu widzenia można je podzielić na
demokracje skonsolidowane i nieskonsolidowane. Demokracja w pełni
skonsolidowana to taka, w której żaden z głównych aktorów politycznych
– partii, zorganizowanych grup interesu lub innych znaczących podmiotów
polityki – nie bierze pod uwagę innych niż oparte na procedurach wychodzących od woli wyborców sposobów zdobycia władzy. Mówiąc inaczej, zasada dochodzenia do władzy na drodze wyborów uznawana jest za zasadę
niepodważalną. Jak pokazuje historia polityczna wielu krajów, aby demokracje osiągnęły stadium wewnętrznej konsolidacji, przejść muszą długotrwały proces przeobrażeń, obejmujący różne sfery życia społecznego. Proces konsolidacji jest zazwyczaj długotrwały, znaczony konfliktami wewnętrznymi lub nawet załamaniami porządku konstytucyjnego.
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„zderzenia cywilizacji” i regresu procesów demokratyzacji w skali globalnej – jest nadal jednym z poważniejszych wyzwań naszego świata.
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Demokracje i standardy demokratyczne zmieniają się. Z jednej strony,
mamy do czynienia z dążeniami do doskonalenia tradycyjnych rozwiązań
demokracji liberalnej: systemów wyborczych, mechanizmów kontroli władzy wykonawczej, czy ochrony wolności obywatelskich. Rozwój instytucji
demokracji bezpośredniej pozwala częściowo przynajmniej złagodzić ograniczenia współczesnych demokracji, takie jak nadmierna koncentracji władzy w rękach elit lub niski poziom uczestnictwa politycznego obywateli.
Z drugiej strony, największe wyzwanie dla demokracji płynie z procesów
globalizacji i powstawania nowych, ponadnarodowych struktur politycznych, takich jak Unia Europejska. Rozwiązania demokracji liberalnej
ukształtowane zostały w XIX i XX wieku przede wszystkim jako struktury
narodowe. Tymczasem globalizacja świata oznacza zmianę zarówno skali,
jak i natury problemów, które muszą być rozwiązywane, a także przesunięcie najważniejszych dla losów naszej cywilizacji procesów decyzyjnych ze
szczebla systemów państwowych na szczebel organizacji międzynarodowych, globalnych korporacji i coraz żywiej rozwijających się ponadnarodowych inicjatyw obywatelskich. Powstaje potrzeba wypracowania nowych
form demokracji ponadnarodowej, które będą mogły nie tylko współgrać
z tradycyjnymi instytucjami demokracji liberalnej, lecz także efektywnie
rozwiązywać narastające problemy globalne, takie jak nierównomierny
rozwój świata, kataklizmy XXI wieku, terroryzm, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów itp.
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I. Barok
1. Epoka baroku
1.1. Człowiek baroku – jednostka wobec kryzysu
świadomości społecznej
Barok był kierunkiem rozwijającym się w kulturze europejskiej w XVII
i pierwszej połowie XVIII wieku. Słowo barok pojawiło się w XVII wieku
i pierwotnie oznaczało dziwactwa i nieregularności w sztuce. Spory na temat baroku trwają od XVIII wieku i dotąd nie zostały rozstrzygnięte. Barok uważano za pozbawiony większego znaczenia okres przejściowy pomiędzy schyłkiem renesansu a narodzinami klasycyzmu w drugiej połowie
XVIII wieku. Uznanie baroku za odrębną epokę stworzyło wiele problemów. Nie jest on bowiem jednolity. W jego ramach objawiło się bowiem
wiele różnych idei filozoficznych i artystycznych.
Kultura baroku kształtowała się pod wpływem:
• sporów religijnych (reformacja i kontrreformacja);
• teologicznych (zagadnienie stosunku Biblii do nauki);
• filozoficznych (krytyka filozofii klasycznej i scholastyki).
Rozwój nauk przyrodniczych sprzyjał próbom tworzenia swoistej syntezy wiedzy, w której kluczowe stawały się matematyczne pojęcia nieskończoności i skończoności (Kartezjusz).
W teologii kontynuowano dyskusję wokół zagadnienia łaski, wolnej woli i predestynacji, czyli przeznaczenia człowieka do zbawienia lub potępieNr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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nia. W sferze religijnej wyrazem baroku stała się pobożność barokowa
odznaczająca się uczuciowością i przewagą obrzędów liturgicznych nad intelektualną refleksją wokół prawd wiary.
Historycy stale szukają odpowiedzi na pytanie o wzajemny stosunek katolickiej reformy do reformacji, kapiącego złotem kościoła do surowych
i gołych ścian zboru protestanckiego. Jeszcze dzisiaj zamiennie używa się
pojęć reforma katolicka i kontrreformacja, jako tych zjawisk, które ukształtowały duchowość baroku. Dla ludzi średniowiecza słowo reformatio
oznaczało naprawianie zdeformowanej instytucji społecznej. W odniesieniu do Kościoła miał to być powrót do czystej, pierwotnej postaci obyczajów wspólnoty wierzących. Hasło odnowy Kościoła przyświecało tedy ruchom odnowy Kościoła w XV wieku. Program Lutra i Kalwina jednakże
objął również, a może przede wszystkim, rewizję nauki wiary i kultu, czyli
obrzędowości. Katolicy uznali to za pseudoreformę i nowinkarstwo, które
miast reformować deformuje religię.
Rozgraniczenie reformy katolickiej (odnowy Kościoła) i kontrreformacji (walki z nowinkami religijnymi) rozdziela wprawdzie aspekty odrębne,
ale przenikające się i współzależne w wielu dziedzinach. Skutki walk religijnych dla życia społecznego. Podstawowe szkody w obszarze życia religijnego wynikały ze stanu wojny pomiędzy katolikami a protestantami. Nie
bez znaczenia był przelew krwi w publicznych egzekucjach wrogów wiary
aktualnie rządzących na danym terenie władców (cuius regio eius religio).
Obie strony miały swoich męczenników. Jedne tłumy profanowały kościoły katolickie, inne deptały protestanckie wydania Biblii. Najczęściej zarówno katolicy, jak i protestanci żądali tolerancji wyłącznie dla siebie – tam
gdzie byli w mniejszości, gdzie zaś mieli przewagę – ograniczali prawa innym. Niszczyło to moralny fundament życia społecznego. Wobec rozwoju
reformacji i postępów kontrreformy zarysował się ogólny kryzys świadomości społecznej, konieczność wyboru, weryfikacji wartości.
Wielka fala kryzysu ujawnia się szeroko w życiu społecznym. Za masowym rozwojem polemik religijnych, za burdami ulicznymi i programem
świętej wojny z innowiercami krył się wielki dramat świadomości nowożytnego człowieka. Dramat ten narzuciła sytuacja, w której ludzie byli zagubieni. Błądzili w ciemnościach, nie potrafiąc odpowiedzieć na pytanie podstawowe: gdzie leży prawda, kogo należy wysłuchać, kto ma rację. Dawny
uporządkowany i szczęśliwy świat się załamał. Ci, którzy wierzyli w możliwość znalezienia rozumowego rozwiązania w nieskończoność roztrząsali te
same kwestie sporne. Inni popadali w nietolerancję twierdząc, że ich prawda jest najważniejsza, a wszyscy winni się jej podporządkować.
Dramat osobistego wyboru był konsekwencją rozbicia jedności religii.
Dopiero po Soborze Trydenckim okazało się, że jest to stan trwały. Wbrew
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1.2. Duch Europy po Soborze Trydenckim
Zwycięstwo reformacji w niektórych krajach europejskich i osłabienie
katolicyzmu zaowocowało nowymi ideami. Coraz większą rolę w gospodarce i polityce zaczyna odgrywać mieszczaństwo. To właśnie mieszczanie,
a zwłaszcza ich ambicje, kierują uwagę myślicieli na zagadnienia władzy,
państwa, wojny i pokoju. Nie były to co prawda tematy nowe. Mieszczaństwo jednak pragnęło je na nowo odczytać. Chodziło o znalezienie uzasadnienia dla żądań przyznania mu praw politycznych.
W II połowie XVI wieku, gdy Europę nękały wojny religijne, pojawiły
się dwie koncepcje uspokojenia sytuacji:
• reformacja stworzyła nową sytuację religijną (reformacja), którą należy zaakceptować. Skoro nie da się przywrócić jedności religijnej
w państwie to jedynym wyjściem jest akceptacja wielości religii (tolerancja religijna);
• odejście od ideałów chrześcijańskich zrodziło herezję, która przyniosła bałagan w życiu społecznym i politycznym. Państwo nie może
więc tolerować różnic w wierze i winno dążyć do przywrócenia jedności pod egidą Rzymu (kontrreformacja), a Kościół powinien
uzdrowić swój organizm (reforma trydencka).
Średniowiecznym koncepcjom państwa i prawa, które akcentowały rolę
religii w życiu społeczno-państwowym, przeciwstawił się holenderski uczony, prawnik i filozof Hugo Grotius (Grocjusz). Najważniejszym przymiotem człowieka jest jego zdaniem naturalna skłonność do zrzeszania się
i życia w zbiorowości. W swoim życiu człowiek kieruje się prawem, czyli regułami wynikającymi z naturalnego porządku świata (prawo naturalne)
oraz ustalonymi przez prawodawcę (prawo pozytywne) – Boga lub człowieka.
Franciszek Bacon w swoim najważniejszym dziele Nowa Atlantyda –
wzorem T. More’a – opisał idealny ustrój polityczny. Utopijne, szczęśliwe
państwo umieścił on na wyspie na Oceanie Spokojnym. Jej mieszkańcy
czują się ludźmi szczęśliwymi, spokojnymi. Uprawiają handel i rzemiosło.
Zajmują się badaniami naukowymi. Rządzić miał wyspą najmądrzejszy
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oczekiwaniom Sobór nie doprowadził do jedności, lecz do zaostrzenia
opozycji. Cała zatem odpowiedzialność za dokonanie wyboru stawała się
sprawą jednostkową i osobistą. Człowiek usiłował opisać swą przemianę,
aby dać wzór innym. Starał się udowodnić, że wybrany kierunek prowadzi
nie do wiecznej klęski, ale do zbawienia. Potrzeba osobistego rozrachunku
staje się powszechna. Nadszedł kryzys renesansowych dążeń do pogodzenia wartości ziemskich i wartości wiecznych.
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władca świata – Salomon. Wyspą mieli rządzić nie zawodowi politycy, lecz
mędrcy.
Wiek XVII nazywamy okresem wielkich systemów filozoficznych. Kartezjusz – francuski filozof i matematyk za przedmiot poznania uważał treści świadomości człowieka, a za kryterium prawdy — jasność i wyraźność
sądów. Jego filozofia opierała się na pewności, że poznanie jest dostępne
każdemu dobrze pokierowanemu rozumowi. Uznawał za stuprocentowo
pewne istnienie duszy ludzkiej ze względu na jej czynność myślenia (cogito ergo sum „myślę, więc jestem”1).
Blaise Pascal przyjmując kartezjanizm, wystąpił jednak z krytyką jego
racjonalizmu, czyli poglądu mówiącego, że wszystko można poznać naukowo, rozumowo. W stosunku do nauki i poznawczych zdolności ludzkiego
rozumu przyjmował więc sceptycyzm. Mimo stawiania wiedzy wysokich
wymagań doszedł do wniosku, że w pewnych dziedzinach człowiek jest po
prostu bezradny. Zawiedziony co do naukowych metod wyjaśnienia porządku świata zwrócił się do porządku serca, to znaczy do poznania rzeczy
nadprzyrodzonych poprzez wiarę. Sformułował słynny zakład, nazywany
później zakładem Pascala, wg którego należy żyć tak, jakby Bóg istniał,
choćby nie miało się co do tego pewności.
W XVII wieku nadal otaczano szacunkiem wiedzę starożytnych, choć
interpretowano ją na własny – oryginalny i odmienny od renesansowego –
sposób. Poważano autorytety wieku poprzedniego, często jednak nawiązywano do myśli średniowiecznej. Z nauk szczególnym wzięciem cieszyła się
matematyka i astronomia. Wiek XVII odkrył dla świata Kopernika. Kontynuowano odkrycia geograficzne, które ciągle zmieniały mapę świata.
Mistycyzm nie narodził się w epoce potrydenckiej. W tym jednak czasie
uległ on intensyfikacji i przybrał różnorodne formy. Mistyka rozwijała się
tak w krajach katolickich, jak i protestanckich. W kołach protestanckich
spotykała się jednakowoż z niechęcią. Enklawą, w której kwitła, były zakony. Najwybitniejszymi twórcami tego nurtu byli członkowie zakonu karmelitańskiego – św. Teresa z Avili oraz św. Jan od Krzyża.
Teresa de Copeda y Ahumada (św. Teresa) opisała swoje przeżycia mistyczne w dziełach Droga do doskonałości i Zamek wewnętrzny, czyli siedem
komnat. Pisze, że kolejne komnaty to etapy doskonalenia się duszy: doznaje ona najpierw oczyszczenia, potem olśnienia, wreszcie zjednoczenia
z Bogiem. Dla historii ówczesnej obyczajowości ważna jest działalność reformatorska św. Teresy, która zmierzała do odnowy własnego zakonu
w duchu przestrzegania pierwotnej reguły. Wykształciła się osobna gałąź
karmelitów bosych.
1 Dla ścisłości warto dodać, że słowa te Kartezjusz wymówił odzyskując przytomność będąc
rannym.
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2. Kultura polskiego baroku
Ekspansja Polski w II połowie XVI i na początku XVII wieku spowodowała nie tylko to, że Rzeczpospolita stała się jednym z największych
państw Europy, lecz również przyniosła ogromne zróżnicowanie narodowościowe, gospodarcze, społeczne, a co za tym idzie również kulturowe
kraju. Polska, związana dotąd z zachodnioeuropejskim kręgiem kulturowym, poprzez kontakty z Bliskim i Dalekim Wschodem zaczęła zwracać się
ku Wschodowi, czemu sprzyjały również ekspansjonistyczne dążenia
szlachty i magnaterii polskiej. Specyficznie więc, w porównaniu z innymi
państwami Europy, kształtowała się sytuacja Polski w zakresie rozwoju
kultury i nauki. Nastąpił on w dwóch kierunkach: wykształcił się nurt intelektualny, nawiązujący do uniwersalnych zasad baroku europejskiego oraz
drugi, specyficzny dla Polski i przodujący na tym terenie – barok sarmacki,
czyli szlachecki. Stąd kulturę szlachty polskiej XVII i pierwszej połowy
XVIII w. określa się pojęciem sarmatyzmu.
Ideologia i obyczajowość sarmacka wiąże się z utrwalonym przez historyków renesansu mitem, że polski stan rycerski wywodził się od starożytnego plemienia czarnomorskich Sarmatów – dzielnych i nieposkromionych jeźdźców, którzy w zamierzchłych czasach podbili ziemie nad Wisłą.
Tą fantastyczną teorią szlachta uzasadniała swą wyjątkową pozycję w państwie, której efektem były liczne przywileje. W ciągu XVII w. sarmatyzm
stał się podstawą szlacheckiego światopoglądu. Szlachta była przekonana
o absolutnej wyższości polskiego modelu politycznego, sposobu życia, obyczaju a nawet stroju nad wszystkimi innymi. Szlachta polska krytycznie zaczęła patrzeć na kulturę Zachodu zwracając się w kierunku stylów orientalnych. To z kultury wschodniej pochodzą takie elementy strojów i ozdób
jak: kontusz, żupan, karabela, wschodnie kobierce, jedwabne pasy, złote
guzy oraz wiele innych. Styl sarmacki charakteryzowały również pogarda
i niechęć do cudzoziemców i różnowierców, wystawność uczt, przepych kościołów, pojazdów, pałaców kontrastujący z nędzą i brudem wsi i miast.
Wiara we własną doskonałość sprawiała, że odrzucano próby reform
państwa. Szlachta broniła swej „złotej wolności” ograniczając w ten sposób
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Juan de la Cruz (św. Jan od Krzyża) wraz ze św. Teresą z Ávila podjął
dzieło reformy karmelitów. Jest autorem dzieł z zakresu ascetyki i poematów mistycznych, w których wskazywał na znaczenie rozwoju duchowego
człowieka i rolę modlitwy w życiu człowieka. Pisał, że zwiewność i świeżość
obrazów poetyckich, tęsknota, niepokój duszy szukającej mistycznego
oblubieńca, prostota wyrazu, granicząca nieraz z niedomówieniami i tajemniczością, składają się na niewypowiedziany urok poezji mistycznej.
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rolę władzy ustawodawczej i wykonawczej w kraju. Przemiany te zdecydowanie odbiegały od silnego centralizmu absolutystycznego charakterystycznego dla Europy zachodniej.
Główne problemy, zdaniem prof. Stanisława Filipowicza, wynikające
z mentalności szlachty polskiej to:
• specyficzny model religijności – w Polsce mieliśmy do czynienia z religijnością płytką, naiwną, całkiem bezrefleksyjną, skoncentrowaną
na powierzchownych obrzędach;
• system edukacji wykluczającej swobodę myślenia; niski ogólny poziom oświaty, brak krytycyzmu, intelektualną naiwność;
• niesłychany konserwatyzm szlachty polskiej; piętnowany w XVIII
wieku wielokrotnie przez krytycznych obserwatorów z zewnątrz;
• brak szacunku dla prawa; liberalizm był zaś zawsze prawdziwą świątynią prawa;
• antyindywidualizm szlachty polskiej, przejawiający się silnym poczuciem więzi grupowej. Szlachta to wielkie ciało: my przedstawiciele
narodu szlacheckiego – oto podstawowa formuła identyfikacji. Szlachecka koncepcja wolności nie miała nic wspólnego z liberalizmem.
Demokracja szlachecka sprzężona była z etosem kolektywizmu;
• niedocenianie zasady kompromisu, stanowiącej osnowę liberalnej
polityki. Liberum veto to instytucja, która przesądziła o tym, iż tradycje szlacheckiego parlamentaryzmu nie mają nic wspólnego z tradycjami liberalnymi. Liberalizm po prostu wyklucza zasadę jednomyślności, jest z natury skłonny akceptować niejednolitość opinii.
Prawo veta wyrażało etos archaicznego kolektywizmu.
W takim klimacie, pisze dalej St. Filipowicz, mogły powstawać programy, których najbardziej typowym wyrazem stała się twórczość Andrzeja
Maksymiliana Fredry. Fredro bronił z zapałem liberum veto. Twierdził, iż
głos sprzeciwu jest zawsze głosem cnoty. Ktoś kto by usunął jednomyślność
– twierdzi – doprowadziłby ostatecznie do tego, że mnogość gorszych przeważałaby nad mniejszością lepszych. Bronił też skwapliwie polityki przed
wszelkimi ingerencjami rozumu, przekonując, iż trzeba koniecznie zdać się
na wiarę. Trwałość Rzeczpospolitej – twierdził – uda się zachować tak długo, jak długo król i obywatele trwać będą niewzruszenie przy katolickiej religii i zachowywać będą kult Dziewicy Matki Bożej. Był niesłychanie konserwatywny. Ogólną gwarancję politycznego bezpieczeństwa próbował zawrzeć w formule – tak długo jak.
W polskiej literaturze barokowej wyróżnić możemy trzy nurty:
• dworski, nawiązujący do wzorców zachodnich w zakresie tematyki
i formy, reprezentowany jest przez Jana Andrzeja Morsztyna (Do
trupa, Cuda miłości) i Daniela Naborowskiego (Marność, Krótkość
żywota);
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Najbardziej charakterystyczną cechą literatury tej epoki jest bogate pamiętnikarstwo. Reprezentowali je m.in. hetman wielki Stanisław Żółkiewski autor Początku i progresu wojny moskiewskiej, wspomniany już Jan
Chryzostom Pasek, król Jan III Sobieski, autor Listów do Marysieńki i wielu innych. Dali oni w swych utworach znakomity i wszechstronny obraz
epoki. Triumfy Polaków opiewał również Wacław Potocki w heroicznym
eposie Wojna chocimska. W innych dziełach: Nierządem Polska stoi, Pospolite ruszenie i Zbytki polskie Potocki ubolewa nad wadami kleru i szlachty
polskiej, zawiera liczne postulaty patriotyczne mogące wyprowadzić kraj
z kryzysu.
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• ziemiański, zwany sarmackim, nawiązujący do polskich rodzimych
tradycji reprezentowali Jan Chryzostom Pasek (Pamiętniki) i Wacław
Potocki (Zbytki polskie, Pospolite ruszenie);
• plebejski, reprezentuje Jan z Kijan prześmiewający niedoskonałości
i wady świata.

II. Wiek światła
1. Europa oświecona
1.1. Człowiek oświecenia
Ludzie XVII wieku lubili: hierarchię, dyscyplinę, porządek, który
podejmowała się zapewnić władza, dogmaty niewzruszenie regulujące życie. Przymus, autorytet, dogmaty – oto, czego ich bezpośredni następcy,
ludzie XVIII wieku, nienawidzą. Pierwsi – to chrześcijanie, drudzy są antychrześcijanami; pierwsi wierzą w prawo boskie, drudzy – w prawo naturalne.
Oświecenie to termin używany na określenie poglądów filozoficznych,
naukowych i racjonalnych, które ogarnęły większą część Europy w XVIII
stuleciu, a które zostało nazwane Wiekiem Rozumu. Na pytanie Co to jest
oświecenie dosłownej odpowiedzi udzielił ongiś słynny filozof niemiecki
Immanuel Kant. Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem, bez obcego kierownictwa.
Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto
brzmi hasło Oświecenia – pisał Kant.
Początek europejskich przemian, określanych jako kryzys świadomości
europejskiej, datuje się na przełom XVII i XVIII wieku. Wówczas to nieliczne umysły zaproponowały ówczesnym elitom wyjście poza dotychczasowe formuły i autorytety.
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W wieku XVIII optymistycznie zakładano, że całą wiedzę, obejmującą
wszechświat, jego prawa i funkcjonowanie, można odkryć, wyjaśnić i zrozumieć za pomocą rozumu (racjonalizm). Średniowieczną ideę, że wiedza
jest wynikiem boskiego objawienia, podważały w XVI–XVII wieku empiryczne (doświadczalne) metody badań, które doprowadziły do rewolucji
naukowej w dziedzinie astronomii, fizyki, medycyny i matematyki. Gdy
w konfrontacji z XVIII-wiecznym racjonalizmem załamała się wiara w boskie objawienie, wówczas otworzyła się droga do poszukiwań rozumowych
uzasadnień prawd religijnych, dotąd niepodważalnych.
Oświecenie pragnęło widzieć świat cudownie uporządkowany, naukowo
opisany i wyjaśniony. Opracowana wówczas Wielka encyklopedia francuska,
nie wolna od błędów i sprzeczności, miała być sumą ówczesnej wiedzy ludzkiej, ale także dziełem popularyzatorskim, służącym edukacji społecznej
oraz propagowaniu antropocentrycznej, pozbawionej Boga, wizji wszechświata. Oświecenie traktowało rozum, odwołujący się do doświadczenia,
z jednej strony jako narzędzie poznania i źródło wiedzy o świecie, społeczeństwie i człowieku, z drugiej – jako instrument krytyki i sceptycznego (wątpiącego, niedowierzającego) osądu wiedzy dotychczasowej, umożliwiający wyzwolenie ludzkości spod władzy autorytetów religijnych, intelektualnych
i politycznych. Rozum został podniesiony do rangi przewodnika w wychowaniu młodych pokoleń. Możliwości rozumu miały oparcie w porządku naturalnym, istniejącym w przyrodzie, ludzkim społeczeństwie i jego dziejach.
Wiara w nieograniczone możliwości ludzkiego intelektu prowadziła do
pewności siebie, co sprawiło, że ludzie zaczęli bardziej zabiegać o szczęście
doczesne niż o wejście do nieba. To oświecenie zasiało w umysłach wątpliwość A może Boga nie ma? O ile odrodzenie uznało, że można wierzyć inaczej (reformacja), to oświecenie próbowało uzasadnić pogląd, że wierzyć
w ogóle nie warto, gdyż nie ma w kogo/co wierzyć (ateizm). Jeżeli jeszcze
w XVI wieku niewiara była nietolerowanym zgorszeniem, to w epoce
oświecenia taka postawa może już się ujawnić i liczyć na akceptację.
W matematyzującym się świecie Bóg przestawał być człowiekowi potrzebny. Człowiek podjął ryzyko uwolnienia się od wiary. Odtąd miał być
w kosmosie, wśród gwiazd sam. Zadecydował o tym osobiście, w imię rosnącej niezależności posługiwania się własnym rozumem, w imię wolności
i naiwnej wiary, że sam sobie wystarczy. Człowiek postanowił zrujnować
zastany porządek.
Wraz z zakwestionowaniem wiary przez elity (ludzi nauki, kultury, władzy), zostały nim dotknięte również wiejskie, nadal w większości niepiśmienne masy ludu. Powszechny był upadek moralności i dobrych obyczajów. Szerzyły się kradzieże, zbrodnie. Kryzys tradycyjnej moralności, opartej na normach religijnych, dotknął także rodzinę.
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Kościół nie był przygotowany do nowej zawieruchy duchowej. Oświecenie zaskoczyło go na osłabionej pozycji, tym bardziej widocznej, że niektórzy duchowni zdawali się być nim olśnieni. Spora ich część przybrała
wobec nowych prądów wręcz postawę przyzwolenia, starając się wziąć pod
uwagę, co jest w słuszne i prawdziwe w atakach filozofów przeciw religii
i Kościołowi.
Wiek rozumu jednak nie zawsze sam kierował się rozumem. Cechowały go wielkie marzenia – o wolności, sprawiedliwości. A ponadto był to
wiek gwałtownych zmian i rewolucji. Żyjący wówczas ludzie przyjmowali
ten paradoks raczej spokojnie. Uważali, że ich wiek wnosi do ludzkiego życia pozytywne i trwałe wzory. Ich symbol stanowiła maszyna, którą cechuje stałość a nie zmienność działania. Maszyna nie zaczyna – w odróżnieniu
od człowieka, nawet tego najbardziej racjonalnego – z dnia na dzień funkcjonować inaczej. A jeżeli tak, to znaczy że się zepsuła i jest bezużyteczna.
Ludzie oświecenia uważali, że ich świat zmienia się na lepsze. Sama idea
postępu narodziła się w XVIII wieku, Pragnienie postępu, niekiedy postępu za wszelka cenę, stanie się motorem napędzającym postępowanie człowieka przez następne stulecia.
1.2. Myśl oświecenia
Zainicjowany na Zachodzie największy od czasów reformacji prąd intelektualny, bazujący na humanizmie, przyrodoznawczym obrazie świata
ukształtował odmienne widzenie człowieka i społeczeństwa. Rzecznikiem
nowych idei stało się mieszczaństwo, coraz bardziej świadome swego bogactwa i możliwości. To ono stanie się promotorem myśli liberalnej. Coraz
ostrzejszej krytyce poddawany jest panujący porządek społeczny, oparty na
tradycyjnych wartościach.
Liberalizm jest koncepcją opartą na indywidualistycznym pojmowaniu
człowieka i społeczeństwa. Głosi ona, że wolność (łac. liberalis ‘dotyczący
wolności’) i nie ograniczana przez władzę państwową działalność polityczna każdego człowieka ma wartość nadrzędną i jest źródłem postępu we
wszystkich sferach życia społecznego. Liberalizm akcentując rolę jednostki stawia dopiero na dalszym planie grupy wspólnotowe – rodzinę, naród,
wspólnotę religijną. Człowiek żyje bardziej dla siebie, niż dla innych.
Ostrze liberalizmu zachodnioeuropejskiego (Anglia, Francja) było skierowane przeciwko władzy absolutnej. Liczne wojny i podboje pustoszyły
skarb państwowy, co pociągało za sobą nowe podatki rujnujące chłopów.
Szlachta masowo przenosiła się do miast i prowadziła próżniaczy tryb życia. Absolutyzm nie odpowiadał już potrzebom rozwijających się miast.
Mieszczaństwo domagało się nieograniczonej swobody gospodarczej, znie-
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sienia wszelkich form uprzywilejowania szlachty. Liberalizm stał się pożywką duchową dla przyszłych rewolucji.
Liberalizm gospodarczy zakładał natomiast, że państwo nie powinno
ingerować w stosunki gospodarcze, lecz pozostawić wszystkim jednostkom
gospodarującym pełną swobodę działania, zgodnie z ich własnymi interesami. Taką politykę nazwano leseferyzmem, od francuskiego zwrotu laissez-faire – pozwólcie nam działać, w znaczeniu chcemy się bogacić, chcemy
prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i nikt nie powinien nam
przeszkadzać.
Doktryna liberalizmu gospodarczego ukształtowała się w Anglii w XVII
i XVIII wieku. Jej przedstawiciele opierali swe idee na tezie o istnieniu
praw natury, które wywołują działanie mechanizmów samoregulujących,
utrzymujących gospodarkę w stanie równowagi.
Wśród myślicieli oświecenia wybitne miejsce zajmują Karol Ludwik
Montesquiue, zwany Monteskiuszem, Jan Jakub Rousseau, czy Wolter.
Monteskiusz był najwybitniejszy teoretykiem monarchii konstytucyjnej,
to znaczy władzy królewskiej ograniczonej przez mądre prawodawstwo.
W swoim dziele O duchu praw przedstawił poglądy na powstanie państwa
i prawa oraz koncepcję organizacji państwa rządzonego dobrze i praworządnie. Państwo powstało w wyniku umowy społecznej zawartej przez ludzi, w celu ochrony ich interesów, bezpieczeństwa i wolności. Zadania państwa pojmował Montesquieu w sposób liberalny i indywidualistyczny: powinno działać tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Istotą państwa powinna być taka wolność obywateli, by móc czynić to, czego się powinno chcieć.
Wolność zapewnia państwo praworządne, w którym prawa są dobre i przeniknięte duchem umiarkowania, oraz oddzielenie od siebie władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, które winny równoważyć się wzajemnie.
Koncepcja trójpodziału władz odegrała w historii wielką rolę, stała się częścią składową XVIII-, XIX- i XX-wiecznego konstytucjonalizmu.
Jan Jakub Rousseau, wybitny francuski filozof i pisarz, zwrócił na siebie
uwagę swoimi pismami, w których występował przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu. Wierzył w naturalną dobroć natury ludzkiej, uważał, że wzrost własności prywatnej i pycha człowieka zepsuły pierwotnego
dobrego dzikusa. W najważniejszej swojej pracy, Umowie społecznej, dał
wykład teorii uzasadniającej tezę, że społeczeństwo istnieje w oparciu
o umowę: ludzie poświęcają swoje naturalne prawa na rzecz dobra powszechnego. Te jego poglądy miały wpływ na amerykańską Deklarację Niepodległości i znalazły uznanie podczas rewolucji francuskiej.
Voltaire (François Marie Arouet), zwany Wolterem był jednym z czołowych przedstawicieli oświecenia francuskiego. Z uwagi na ostrą krytykę
Kościoła nazywano go osobistym wrogiem Pana Boga. Voltaire łączył sym-
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2. Oświecenie polskie
Przełom oświecenia w kulturze i myśli polskiej nastąpił w pełni za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–95). Ważnym czynnikiem kształtowania nowoczesnej świadomości społeczno-politycznej i narodowej stała się literatura. Dominującą rolę odegrał początkowo królewski program oświecenia sarmatów i związane z nim czasopisma (“Monitor”, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”) oraz instytucje (Teatr Narodowy,
Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej, Obiady Czwartkowe).
Czołowe miejsce wśród autorów myśli politycznej zajęli: Stanisław Staszic
i Hugo Kołłątaj.
Najważniejszym wydarzeniem politycznym epoki był Sejm Czteroletni,
czyli Sejm Wielki. Obradował w Warszawie w okresie 6 X 1788–29 V 1792
r., zawiązany w konfederację pod laską marszałków S. Małachowskiego
i K. N. Sapiehy. Wykorzystując sytuację międzynarodową:
• przeprowadzono stopniowo reformy społeczne i polityczne, zmierzające do przywrócenia pełnej suwerenności i ratowania niepodległości oraz ułatwienia rozwoju gospodarczego kraju;
• w 1788 r. uchwalono stworzenie 100-tysięcznej armii;
• w 1789 r. zniesiono Radę Nieustającą, zmuszono Rosję do wycofania
wojsk z Rzeczypospolitej;
• w 1791 r. uchwalono prawo o ustroju miast królewskich;
• najważniejszą uchwałą Sejmu Czteroletniego była Konstytucja 3 Maja 1791 r.;
• w ostatnim roku obrad Sejmu Czteroletniego rozwijano i modyfikowano postanowienia Konstytucji w ustawach o sejmie, Straży Praw,
komisjach: skarbowej, policji, wojskowej, o trybunałach;
• uchwalono wyprzedaż starostw;
• nie zdołano ukończyć prac nad kodyfikacją prawa, reformą sądów
oraz reformą ekonomiczną kraju.
Dzieło Sejmu Czteroletniego obaliła konfederacja targowicka i zbrojna
interwencja (18 V 1792) Katarzyny II. Po przegranej wojnie z Rosją i przystąpieniu króla do Targowicy przywódcy sejmowi wyjechali za granicę.
Wielu działaczy Sejmu Czteroletniego odgrywało ważną rolę w powstaniu
kościuszkowskim 1794 roku. W okresie obrad Sejmu Czteroletniego nastąNr 4 (17)/2008 Społeczeństwo i Polityka
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patię dla liberalizmu z aprobatą oświeconego absolutyzmu. Stworzył nową
koncepcję historii pojętej jako dzieje cywilizacji; był wyrazicielem racjonalistycznej, odrzucającej ingerencję Opatrzności, teorii rozwoju historycznego. Epokowe osiągnięcie Voltaire’a stanowi jego epistolografia, czyli listy oraz powiastki filozoficzne ukazujące nasycony fantazją i humorem
obraz współczesnego mu świata.
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pił ogromny rozwój myśli reformatorskiej, obrady przyczyniły się do rozbudzenia patriotyzmu i poczucia obywatelskiego.
Ożywienie i gwałtowne unowocześnienie się życia politycznego w dobie
Sejmu Czteroletniego, targowicy i powstania kościuszkowskiego 1794 roku
wpłynęły na rozkwit reformatorskiej literatury politycznej (J. Wybicki, S.
Staszic, H. Kołłątaj, F. S. Jezierski, J. Pawlikowski). Publicystyce towarzyszyła poezja atakująca przeciwników reform, wrogów i zdrajców ojczyzny.
Rewolucyjne idee jakobinów polskich znalazły najpełniejszy wyraz w poezji J. Jasińskiego. Po utracie niepodległości idee oświecenia zachowały żywotność do lat 20. XIX wieku, tworząc podstawy zarówno polskiego liberalizmu i antyklerykalizmu oraz tradycjonalizmu, jak i ideologii wczesnych
tajnych związków młodzieży.
Oświecenie – zauważa prof. Stanisław Filipowicz – utrwaliło wszystkie
trendy sprzyjające liberalizmowi. Pogłębiło emancypację rozumu, rozszerzyło jej zakres. Oświecenie zwracało się przeciw prawdom objawionym,
podważa autorytet tradycji. Zdolność do krytycznych przewartościowań
traktowało jako podstawową miarę mądrości. Wyśmiewając przesądy i dogmaty przyzwyczajało do samodzielności. Zwalczając nie poddawane wcześniej próbie autorytety, upowszechniało aspiracje, które ostatecznie prowadziły do liberalnej rewolucji. Jak to wyglądało w Polsce? Większa część społecznej elity, a więc szlachty, pozostawała poza zasięgiem związanych
z Oświeceniem trendów. Barierę stanowiła – zauważa dalej prof. Filipowicz
– nie tylko nieznajomość języków obcych, czasami była to po prostu nieznajomość alfabetu. Ten wstręt do barwienia się naukami skłaniać nas powinien
do bardzo ostrożnego szacowania dokonań polskiego Oświecenia. Trudno
byłoby z pewnością mówić o upowszechnieniu się tendencji, które nadawały
rozmach Wielkiemu Stuleciu. Polska nie miała swojego Woltera, a i ten rzeczywisty nie zdobył zbyt wielu entuzjastów. Jeszcze w 1792 roku, w pamflecie Góra rodząca, Wolter jest piętnowany jako ukanonizowany bluźnierca
Chrystusowej religii i twórca francuskiego szaleństwa. Końcówka XVIII
wieku nie oznaczała więc bynajmniej jakiegoś autentycznego przełomu.
Trudno byłoby mówić o radykalnej zmianie nawyków i upodobań. Polska nie
stała się krajem rozumu wyemancypowanego. Nie miały tu też żadnego znaczenia nowe recepty sukcesu, eksponujące jednostkę zmierzającą do pokonania wszelkich przeszkód na drodze do szczęścia i wolności.
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1. Trzy tradycje polityczne w myśli porozbiorowej
Sytuacja Polaków po upadku państwowości stała się bardzo trudna.
Trzy potęgi, które doprowadziły do zguby Rzeczypospolitej, wspólnie czuwały, aby nie odrodziła się myśl o wolności, myśl o niepodległej Polsce.
Rozbiory stanowiły wstrząs dla ówczesnych elit, które stały przed koniecznością wypracowania programu przetrwania narodu i odzyskania niepodległości. Ukształtowały się zatem trzy tradycje politycznego myślenia:
• staszicowska (pragmatyczna, pozytywno-liberalna);
• kościuszkowsko-napoleońska (romantyczna, idealistyczna);
• lojalistyczna.
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III. W dobie upadku państwowości

Tradycja staszicowska (pragmatyczna) wiązana jest z osobą jej głównego przedstawiciela – Stanisława Staszica, jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego oświecenia. Staszic jest autorem słynnego powiedzenia paść może naród wielki, zniszczeć – tylko nikczemny. W sytuacji, gdy
zabrakło niepodległego państwa, sposobem do zachowania polskości miał
się stać program rozwoju nauki i popierania działalności gospodarczej.
Staszic rozwinął szeroką działalność w zakresie krzewienia nauki i oświaty. Zasłynął jako współtwórca Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Myślenie racjonalne nie zostało trwale zapisane w świadomości narodu. Rychło dotkliwy cios zadała mu epopeja napoleońska.
Tradycja kościuszkowsko-napoleońska (romantyczna) tworzyła przeświadczenie, że tylko zryw zbrojny, zryw powstańczy mają rozstrzygające
znaczenie w walce o wolność. Już w 1800 roku, w środowisku skupionym
wokół Tadeusza Kościuszki, powstaje pierwszy – uznany wówczas za mało
realny – program zbrojnej walki o niepodległość Polski. Koncepcja ta znalazła swoje uwieńczenie powstaniem w 1807 roku Księstwa Warszawskiego
– namiastki suwerennego państwa – z nadania Napoleona Bonaparte. Polacy związali swoje nadzieje ze szczęśliwą, jak się wówczas wydawało, gwiazdą cesarza Francuzów. W nim też widzieli wodza i przyjaciela polscy patrioci, którzy po III rozbiorze uszli za granicę w nadziei kontynuowania walki. Również legenda osłaniającego odwrót wojsk napoleońskich księcia
Józefa Poniatowskiego tworzyła wzór najwyższego poświęcenia za wolność.
Tworzyła legendę, że takie wartości, jak wierność, honor żołnierski, poświęcenie idei, cierpienie i poświęcenie własnego życia, zyskały rangę najwyższą.
Tradycja lojalistyczna deklarowała unikanie spięć z zaborcami uważając,
że przyczyni się to nie tylko do utrzymania stanu obecnego, ale i do pozyskania autonomii. Najbardziej znanym przedstawicielem tej orientacji był w zaborze rosyjskim Adam Czartoryski i środowiska konserwatywnej szlachty.
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W niej też szukał oparcia dla swojej polityki oświecony romantyk – car Aleksander I. Pozostawił w rękach szlachty władzę nad chłopem i lokalny samorząd. Poparł rozbudowę polskiego szkolnictwa na ziemiach wschodnich byłej Rzeczypospolitej. Gdy chwilowo ucichła wojna na Zachodzie, a Legiony
dotknęła zagłada na San Domingo, na ziemiach polskich zaczęły się szerzyć
sympatie do cara. W oczach polskiej arystokracji Aleksander I starał się pozować na najpewniejszego obrońcę dawnego porządku.

2. Idee romantyzmu
Romantyzm był prądem ideowym panującym w Europie w okresie między Wielką Rewolucją Francuską lat 1789-99, a Wiosną Ludów (1848 r.),
w Polsce — między rokiem 1822 (data wydania t. 1 Poezji A. Mickiewicza)
a powstaniem styczniowym 1863/64 r. Występujące wtedy w krajach europejskich dążenia do przemian demokratycznych oraz do odrodzenia bądź
wyzwolenia narodowego wywarły istotny wpływ na powstanie romantycznej filozofii i sztuki, także stylu życia i obyczaju. Dominującym wyrazem
nowej kultury był zarówno sprzeciw wobec dawnej kultury dworsko-feudalnej, jak i wobec formującej się cywilizacji mieszczańskiej.
Poczynając od wieku XIX polska historia idei jest ciągiem systemów
myślowych i doktryn filozoficzno-politycznych, których twórcy określali się
wobec romantyzmu – akceptując tę tradycję, bądź ją odrzucając. Romantyzm, jako sposób myślenia (formuła intelektualna) oraz jako teoria polityczna i program działania – stanowił wspólny punkt odniesienia. Łączył,
z odmiennych nieraz powodów, odległe od siebie filozofie – pozytywizm
warszawski, konserwatyzm krakowski czy filozofię narodową. Wszystkie
spotykają się w punkcie, w którym określają się wobec romantyzmu.
Romantyzm był ciekawą propozycją filozoficzną. Stanisław Brzozowski
pisał, że romantyzm to „bunt kwiatu przeciwko swym korzeniom, bunt psychiki przeciwko społeczeństwu, które ją wytworzyło”; Marian Zdziechowski konstatował, że „istotę romantyzmu stanowi zmysł nieskończoności,
którego nigdy i nic nakarmić nie zdoła”; Zygmunt Łempicki pisał natomiast, że „przyzwyczajono się uważać romantyzm za jakiś spontaniczny wybuch sił irracjonalnych na dnie duszy ludzkiej drzemiący, przez oświecenie
gnębionych. Jest to komunał zgoła błędny. Rola teorii w ruchu romantycznym jest znacznie większa, niż w jakimkolwiek ruchu literackim w ogóle”.
Romantyzm był reakcją na świadomość oświeceniową. Pamiętając
o związku dwóch wielkich formacji intelektualnych czasów nowożytnych,
trudno romantyzm podejrzewać o irracjonalizm. Irracjonalizm nie był zasadą określającą świadomość romantyczną. Romantycy postulat występowania przeciwko zdrowemu rozsądkowi (w rozumieniu współczesnych –
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czyli szkiełko i oko) wyprowadzili na podstawie jak najbardziej racjonalnych rozważań. Romantyzm był buntem przeciwko oświeceniowemu optymizmowi wynikającemu z ograniczeń poznania. Oświecenie, zachwycone
postępem nauk przyrodniczych, wyrzekło się dociekań metafizycznych. Fizyka wystarczała mu za metafizykę. Myśliciele oświecenia rezygnowali
z docierania do istoty rzeczy, wystarczało mu ujmowanie rzeczywistości
w kategoriach procesów. Świat fizyki zachęcał do eksperymentów – ale
uznając świat za domenę ludzkiej działalności poznawczej – oświecenie
wyznaczyło tym samym sobie granice poznania. Jest nią świat fizyki.
Romantyzm to nowe metody poznania nowego – nieznanego dotąd –
przedziału rzeczywistości – ducha (psychiki). Romantyczne szaleństwo to
intelektualna odpowiedź na oświeceniowy rozsądek, który w dziedzinie
poznania okazał się tylko półśrodkiem. Romantyzm to początek naukowej
wiedzy o duszy – psychologia – i jej chorobach – psychiatria. Romantyzm
swym programowym irracjonalizmem, kultem indywidualnej wyobraźni
i uczucia nie zaciemnia bynajmniej dotychczasowej wiedzy o człowieku,
o świecie. Wskazuje jedynie nowe, nieznane dotąd obszary. Z kryzysu
oświeceniowej wiary w możliwość pogodzenia interesów jednostki i społeczeństwa wyrosło przeświadczenie romantyków o nieuchronności konfliktu między jednostką a światem. Bunt romantyczny – nacechowany poczuciem głębokiego, organicznego, tragicznego niepogodzenia – stanowi jedno z jego najistotniejszych znamion. Romantyczne pragnienie konkretności, jedyności znalazło ujęcie w indywidualizmie i historyzmie. Romantyczny historyzm pojmował dzieje ludów i narodów jako przejaw uniwersalnego dążenia ludzkości do postępu; w centrum jego zainteresowania były pytania o sens historii, stosunek wolności do konieczności, jednostki do zbiorowości, postępu do rewolucji, o istnienie granic czynu historycznego.
Era rewolucji, jak i epoka napoleońska, zaszczepiły romantykom przekonanie o potędze świadomej woli ludzkiej. Samotny geniusz zmieniający
mapę świata stał się mitem indywidualizmu. Dążąc do przekształcenia rzeczywistości, ogromny odłam romantyzmu postępowego, w przeciwieństwie
do romantyzmu reakcyjnego, był silnie sprzęgnięty z utopijną myślą społeczną, łączącą ideały religijne, częstokroć mistyczne, z ludowymi i rewolucyjnymi. Romantykom bliskie były idee bądź socjalizmu utopijnego, bądź
tzw. rewolucyjnego chrześcijaństwa.
Klęska powstania listopadowego 1830-31 zmieniła warunki rozwoju
i w dużej mierze problematykę literatury. Znamienne dla okresu 1832–48
było rozdzielenie nurtu rozwojowego na:
• romantyzm krajowy,
• nurt twórczości Wielkiej Emigracji, którego reprezentantami stali się
najwięksi polscy poeci epoki: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński.
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Stworzyli oni oryginalny kanon literatury patriotycznej – bliski francuskiemu romantyzmowi socjalnemu a jednocześnie różny od konserwatywnego romantyzmu niemieckiego. Idee mesjanizmu splatały się z ideami republikańskimi i rewolucyjnymi (Mickiewicz, Słowacki) lub konserwatywnymi (Krasiński); podsycała je walka stronnictw emigracyjnych i dyskusje
(M. Mochnacki, J. Lelewel) nad rolą szlachty w dziejach Polski i w przyszłym powstaniu, mającym być częścią ogólnoeuropejskiej walki ludów ze
„związkiem despotów”. Powstanie i jego klęska miały przełomowe znaczenie dla dalszego rozwoju kultury romantycznej. Cechą szczególną było silne połączenie egzystencji (życia doczesnego) i historii. Pragnienia jednostki ujmowano jako nierozłączne z pragnieniami całego narodu. Podkreślano silne połączenie jedności ludzkiego życia prywatnego i dziejów zbiorowości narodowej.
Literatura zadawała ważne pytania:
• dlaczego powstanie upadło,
• jaka jest przyszłość Polaków?
Politycy i dziennikarze roztrząsali to na płaszczyźnie praktycznej. Literatura pytała o duchowy wymiar wydarzeń. Zadawała pytania o ludzką
moc tworzenia historii i o przyczyny słabości człowieka. Romantyzm był
wielkim wołaniem o wolność, o odrodzenie ducha.
Mesjanizm był najważniejszą próbą odczytania sensu klęski powstania.
Nazwą mesjanizm określa się wiarę w zbawiciela, który pojawia się na ziemi
po okresie katastrof i nieszczęść, by wybawić cierpiącą ludzkość od zła. Zbawicielem tym może być pojedynczy człowiek lub naród. Polski mesjanizm
przydawał klęskom i nieszczęściom narodowym nowy sens. Były one częścią
opatrznościowego planu. Krwawiąca Polska miała przynieść ludzkości odrodzenie, walczącym narodom – wolność, nieszczęśliwym – pokój i braterstwo.
Romantyzm, zauważa prof. Stanisław Filipowicz, współzawodniczył z liberalizmem o rząd dusz i ostatecznie przegrał z liberalizmem w wydaniu
pozytywistycznym.
• Romantyzm odmiennie pojmuje wolność – romantyczny indywidualizm jest przeciwieństwem liberalnej wolności jednostki J. S. Milla. Dla
liberałów wolność przekonań i działań – o ile nie grożą porządkowi
społecznemu – były niezbędnym minimum, które musi być zapewnione, dla romantyków indywidualizm to niczym nieskrępowana swoboda kreatorska wybitnej jednostki, odrzucającej konwenanse, przyjęte
zachowania, zapatrzonej w największe dobro – Boga (o ile rozumie romantyczne uniesienia) , sztukę, ale i najwyższe zło – wielką zbrodnię.
• Romantyzm oferuje Nowe Objawienie, Nową Prawdę. Rewelacji ma
dokonać wieszcz, prorok. Nowa Prawda ma zburzyć wielki gmach
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ludzkiej pychy wznoszony przez rozum. Nowa Prawda żąda entuzjazmu. Duch najbardziej rozwinięty ma z natury rzeczy obowiązek prowadzić duchy znajdujące się na stopniach niższych – jest to główny
dogmat mesjanizmu (Mickiewicz). Posłannikowi Prawdy wszyscy
winni są absolutne posłuszeństwo. Mąż Boży jest przywódcą charyzmatycznym. Zdobywa władzę dzięki starszeństwu duchowemu.
Władza ta nie wymaga żadnego racjonalnego uzasadnienia.
Ideał: Mistrz i Apostołowie – wielka jednostka i działający w euforii
ludzie:
– dobrowolne posłuszeństwo,
– pozbawiona jakichkolwiek wahań wiara w słuszność sprawy,
– bezkrytyczna aprobata,
– fanatyzm konsekwencją maksymalizmu,
– adoracja bożego Męża,
– zespalanie polityki z mistycyzmem,
– mistrz gardzi racjonalnie pojmowanymi atrybutami władzy,
– symbole i rytuały – kostium władzy,
Romantyzm staje się apoteozą zależności i podporządkowania. Romantycy byli w rzeczywistości nietolerancyjni (programowa zasada
w Kole Towiańskiego). Odrzucanie jakiegokolwiek kompromisu.
Pokusa autorytaryzmu: celem działania jest osiągnięcie całkowitej
jedności. Człowiek ma być bezustannie wychowywany przez wyższych od siebie duchowo. Człowiek ma realizować się we wspólnocie.
Romantyzm utrwalał ethos kolektywizmu. Pogarda dla indywidualizmu. Nie utrwalał ethosu pracy.
Romantyczne rozumienie polityki opiera się na założeniu, że najistotniejsze problemy społecznego bytowania nie rozstrzygają się
w obrębie historycznie ukształtowanych instytucji, ale w porządku
nadnaturalnym i nadludzkim. Romantycy więc – odmiennie niż liberałowie – rozumieli postęp. Postęp to historiozoficzna odpowiedź na
zagadkę dziejów. Postęp to ruch, który jest niewymierny w konkretnych jednostkach; to przeanielenie człowieka, zstępowanie z Nieba
na Ziemię. Postęp liberałów jest wymierny – to wzrost kultury prawnej, oświaty, rozwój technologiczny, demokratyzacja i modernizacja państwa i społeczeństwa. Romantyzm zafascynowany jest odnową
duchową ludzkiej aktywności.
Liberalizm żąda pewnego minimum, podstawy, na której jednostka
może się rozwijać (prawa wyborcze, wolność prasy itp.). Romantyzm
sięga wyżej: interesuje go istota Boga i sens historii. Nie interesuje
go lepiej, ale żąda wszystkiego (maksymalizm). Dąży do ideału i to
zbliża go do doktryn utopijnych.
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• Romantycy – tak jak Mojżesz – pragnęli wywieść naród z domu niewoli. Romantyzm stał się szkołą polskiego patriotyzmu, szkoła dokonała sakralizacji romantyzmu.

3. Między pozytywizmem a konserwatyzmem
Upadek powstania styczniowego (1863–1864) dał Polakom poczucie
klęski narodowej. Jeżeli po powstaniu listopadowym mawiano, że to tylko
przegrana bitwa, to w 1864 roku pojawiła się świadomość narodowej katastrofy. Społeczeństwo zostało przytłoczone ogromem zniszczeń, ofiar
i okrutnych represji. Teraz już nie chodziło o rozstrzygnięcie kwestii bić się,
czy nie bić, ale o wybór takiej strategii społecznej, która pozwoliłaby zachować tożsamość kulturową i narodową w świecie trwale ukształtowanym
przez potęgi zaborcze. Jedno było jasne: nie ma szans na nowe powstanie,
nie ma szans na wojnę narodów, nie ma szans na skuteczny przełom. Kto
myśli inaczej traci czas i niepotrzebnie mąci ludziom w głowach.
Na tym tle ukształtowały się dwa stanowiska ideowe:
• konserwatywne;
• pozytywno-liberalne (modernizacyjne).
Mówiąc o XIX-wiecznych konserwatystach mamy na myśli krakowskich
stańczyków. Było to ugrupowanie arystokratyczne, które swoją nazwę zawdzięcza pismu satyrycznemu Teka Stańczyka, w którym upowszechniali
swoje poglądy. Stańczycy zmierzali do rozszerzenia praw narodowych
w Galicji przy zachowaniu lojalności wobec Austrii. Byli przeciwnikami
wszelkich niepodległościowych konspiracji. Konserwatyści galicyjscy jasno
odrzucili idee niepodległościowe i wszelką działalność konspiracyjną. Tak
jak liberum veto zgubiło Rzeczpospolitą w XVIII wieku, tak liberum conspiro może zgubić naród polski w XIX wieku. Kontynuowanie działalności
konspiracyjnej po 1864 roku byłoby tylko ułatwieniem rzuconym Moskwie
– pisał najwybitniejszy spośród stańczyków, historyk, Józef Szujski.
Inne widzenie rzeczywistości popowstaniowej charakteryzowało środowisko pozytywistów. Należeli do niego: Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa.
Pozytywizm romantycznej ideologii powstańczej przeciwstawił:
• realizm polityczny (tymczasowe pogodzenie się z utratą niepodległości),
• program wszechstronnego rozwoju ekonomicznego i kulturowego
społeczeństwa (hasło pracy organicznej),
• upowszechnienie oświaty, zwłaszcza wśród najniższych warstw społecznych (hasło pracy u podstaw).
Pozytywiści odwoływali się nie do zachowania dotychczasowych form,
ale do – co prawda ostrożnej i stopniowej – modernizacji społeczeństwa.
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1. Fin de siécle – koniec epoki
La belle époque. Ostatnie dekady XIX stulecia nazywano piękną epoką
(la belle époque). Wszystko zdawało się tę nazwę usprawiedliwiać: długotrwały pokój, ostatecznie dokonany kolonialny podział świata, ożywienie
wymiany przemysłowo – handlowej, wzrost inwestycji – słowem stabilna
Europa bogaciła się, żyła coraz dostatniej. Dokonano fundamentalnych
odkryć w dziedzinie nauk fizycznych i biologicznych, które legły później
u podstaw wielkiej rewolucji naukowo – technicznej. To ona w nadchodzącym stuleciu głęboko odmieniła oblicze świata. Europa bawiła się i rozrzutnie korzystała z darów cywilizacji. Posiadała wspaniałych artystów,
którzy swoimi dziełami umilali życie elity. Każdego dnia teatry i sale koncertowe Europy zapełniały się ludźmi spragnionymi kontaktu z kulturą.
W kawiarniach panowała lekkomyślna wesołość i toczyła się beztroska zabawa. Kwitły teatrzyki rewiowe.
Fin de siécle – kryzys duchowy końca XIX wieku. W ową świetność zaczął jednak wkradać się głos zwątpienia. Schyłek starego i początek nowego stulecia przynosiły poczucie niepewności. Wszystko zdawało się zawodzić. Panował nastrój zmierzchu i upadku cywilizacji europejskiej. Wyrażano przekonanie, że nadciąga coś, czego nie da się przewidzieć i zrozumieć
– jakieś trudne do opisania zagrożenie. Sytuacja Europy nie była bowiem
tak pomyślna, jak mogły wskazywać pozory dostatku i szczęścia, dodajmy
– dostatku i szczęścia dla nielicznych, biedy dla wielu. Również polityczna
stabilizacja była raczej złudzeniem. Nie rozwiązano nabrzmiałych problemów społecznych. Szybko rosnące uprzemysłowienie Europy i technizacja
gospodarki spowodowały wielkie ruchy migracyjne ze wsi do miast. Nowy
proletariat wielkomiejski był poddawany niesłychanemu wyzyskowi. Kontrast między dzielnicami robotniczymi a tymi zamieszkałymi przez arystokrację pieniądza był porażający.
Panoszące się uczucie marazmu i pesymizmu nazwano dekadentyzmem
(dècadence – upadek, zniewolenie). Zaczęto kwestionować powszechnie
dotąd akceptowane normy obyczajowe i moralne. Postrzegano to jako
oznakę wyczerpania całej kultury kręgu łacińskiego. Uprzemysłowienie
i zalew rynku towarami przemysłowymi, jednakowymi, wytwarzanymi wedle standardowych modeli, gubiącymi czar rękodzieła, nadało nowej cywilizacji smutne piętno bezbarwnego uniformizmu (to samo, tak samo – wedle jednego wzorca). Szarość i pospolitość zaczęły wdzierać się do wszystkich dziedzin życia. Bezstylowości życia, pospolitości i szablonowi towarzyszyła zmiana w obyczajowości. Filozofią życia stał się prostacki materia-
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lizm – pieniądz za wszelką cenę. Jedynym celem życia stało się gromadzenie dobytku; jedyną moralnością – obłuda i zakłamanie.

2. Myśl polska przełomu wieków
Filozofia i literatura przełomu XIX i XX wieku były ze sobą związane
sprzężeniem zwrotnym. Przemiany społeczne znajdowały swój wyraz w reorientacji zainteresowań filozoficznych. Minimalizm poznawczy pozytywizmu, jego szczelne zamknięcie w rzeczywistości doświadczenia i materializmu opartego na wynikach ówczesnego przyrodoznawstwa, odrzucenie jakiejkolwiek spekulacji metafizycznej jako absurdu oddziaływały na świadomość modernistyczną jako wyzwanie, prowokujące odrzucenie i sprzeciw.
Ostatnie dekady XIX i pierwsze piętnastolecie XX wieku to okres wyjątkowo nieprzychylny dla sprawy narodowej, ale jednocześnie lata nadziei
i powolnego budzenia się aktywności zbiorowej po okresie rezygnacji i totalnej zapaści. Kwestia polska, na dziesięciolecia, została wyrugowana
z porządku polityki europejskiej. Ten stan rzeczy – jak pisze prof. Artur
Hutnikiewicz – w połączeniu z przygnębiającym nastrojem rezygnacji
i utraty jakiejkolwiek nadziei na lepszą przyszłość, jaki ogarnął społeczeństwo polskie wciąż niezdolne dźwignąć się z poczucia klęski, sprzyjał
w szczególny sposób ostatecznemu formułowaniu się polityki trójlojalizmu. Była to polityka ugody i współpracy z rządami zaborczymi. Ujawniła
ona dość szybko swoją zawodność i nieprzydatność. Nie potrafiła zapobiec
ani polityce Kulturkampfu, ani rusyfikacji. Najznośniejsze warunki dla
względnie swobodnego rozwoju polskiego życia narodowego panowały
w połowie XIX wieku w ck. Monarchii przeobrażającej się w państwo liberalno-demokratyczne. Schyłek stulecia okazał się okresem wyjątkowego
ożywienia politycznego. Dorosło pokolenie urodzone po Powstaniu Styczniowym, które nie zaznało klęski narodowej. Jego postawy polityczne cechowała opozycja wobec lojalistycznego pozytywizmu. Powstały masowe ruchy polityczne – socjalistyczny, narodowo-demokratyczny i ludowy. Zaznaczyła się marginalność opcji konserwatywnej i pozytywno-liberalnej. Istotne
znaczenie dla kształtowania się postaw ideowych społeczeństwa polskiego
miała rewolucja 1905 roku, która spolaryzowała społeczeństwo i wymusiła
konieczność politycznego samookreślenia. Odżyły aspiracje narodowościowe.
Nastroje patriotyczne podgrzewała nauka i literatura, zwłaszcza historiografia (polemika z konserwatywną szkołą krakowską). Na przełom wieków przypadło szereg ważnych rocznic patriotycznych (zwłaszcza 50. rocznica powstania styczniowego i 100. rocznica wyprawy Napoleona na Rosję). Działały one na wyobraźnię zbiorową jak katalizatory.
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