
NR 42 19 PAŹDZIERNIKA 1997 TunoKiKinwmmu 3

Namaluj sobie premiera?
Witold Bereś

Dywagacje, czy premier ma być eks
pertem, politykiem czy może fa
chowcem, są niepoważne. Kla

syczne definicje przypominają, że obejmu
je to stanowisko przywódca zwycięskiej 
partii. Wówczas zaczyna oddziaływać też 
na inne partie, stając się przywódcą parla
mentu i kraju. Aby nie skończyło się to 
katastrofą, winien być wielką osobowością 
z dużym doświadczeniem politycznym.

W chwili, gdy ten „Tygodnik" znajdzie 
się w kioskach zapewne znana będzie kan
dydatura AWS. Być może spełni ona wy
mogi podręcznikowe. Jednak dotychcza
sowe podejście do tej decyzji budzi nie
pokój.

RANKING
Dwa dni po wyborach. Prezydent Kwa

śniewski twierdzi, że lider zwycięskiego 
ugrupowania zwyczajowo bierze na sie
bie budowanie rządu. Ale daje też do zro
zumienia, że nie miałby nic przeciwko 
kandydaturze Balcerowicza. Akcje Balce
rowicza w AWS lecą na łeb.

Cztery dni. Marian Krzaklewski utrzy
muje, że nie będzie premierem. Pojawiają 
się pierwsze kandydatury mediów: najpo
ważniejsze to Franciszka Cegielska (pre
zydent Gdyni) i Maciej Płażyński (były 
wojewoda gdański), potem Czesław Bie
lecki (szef Ruchu STU), Paweł Łączkow
ski (PChD-AWS), Wojciech Arkuszewski 
(SK-L), Andrzej Olechowski i Andrzej 
Zakrzewski (z racji ich związków z Wałę
są). Gdzieś w dole tabeli pojawia się Jerzy 
Buzek, profesor Politechniki Gliwickiej, 
doradca i zausznik lidera AWS.

Pięć dni. Stronnictwo Konserwatywno- 
-Ludowe widziałoby jako premiera Jana 
Marię Rokitę, niedawnego członka UW. 
Notowania Rokity od razu spadają w ran
kingach AWS.

Sześć dni. Marian Piłka (szef ZChN) 
twierdzi, że najlepszy byłby Wiesław Wa
lendziak. Jego akcje gwałtownie idą do 
góry, w środku tabeli jest już prof. Buzek. 
Wypadają z niej Olechowski i Zakrzewski.

Dziewięć, dni. Janusz Tomaszewski (wi
ceprzewodniczący AWS). twierdzi taje
mniczo, że już jest kandydat. Na dzienni

Proces kształtowania apolitycznego 
korpusu urzędniczego III RP został 
pod panowaniem koalicji SLD-PSL 

zamieniony w parodię. Nominacje, doko
nywane w pośpiechu na kilkanaście dni 
przed zakończeniem ich czteroletniej ka
dencji, wymownie zwieńczyły ten okres 
rządów, pojmowanych jako dzielenie po
litycznych łupów i stanowisk między swo
ich protegowanych. Koalicja AWS-UW 
będzie musiała położyć temu kres i przy
wrócić wielu funkcjom w administracji 
państwowej status apolitycznej służby. Nie 
można jednak tego procesu rozpocząć od 
masowych dymisji, bo byłby to krok w 
przeciwnym kierunku, utrwalający najgor
sze obyczaje poprzedników.

Przez cały okres PRL aparat urzędniczy 
państwa był tożsamy z aparatem partyj
nym, a stanowiska w tym pierwszym były 
dostępne jedynie dla aktywistów tego dru
giego, co nazywało się w ówczesnym żar
gonie „nomenklaturą”. Administracjapań- 
stwowa służyła wypełnianiu zadań i pole
ceń komunistycznej włac zy, której dyspo
nentem był Komitet Centralny PZPR, z 
jego I sekretarzem na czele. Odchodzenie 
od tych reguł i schematów po 1989 r. odby
wało się w sposób tyleż gwałtowny, co 
improwizowany. Niektórzy uczestnicy 
tych procesów wspominają, że rekrutacja 
na stanowiska w administracji państwowej 
rodzącej się III Rzeczypospolitej przypo
minała łapanki i opierała się na spisach 
nazwisk i telefonów figurujących w note
sach dawnych działaczy antykomunistycz
nej opozycji. Jasną i oczywistą była dla 
wszystkich konieczność stworzenia nie 
tylko czytelnych reguł doboru kadr dla 
nowego państwa, ale także przygotowa
nia ich pod względem merytorycznym do 
nowych, innych zupełnie zadań.

SIŁA PARTYJNEGO KLUCZA

W 1990 r. rozpoczęła działalność Kra
jowa Szkoła Administracji Publicznej, re
krutująca najlepszych absolwentów wyż
szych uczelni i kształcąca ich- dla potrzeb 
służby cywilnej. Zanim jednak pojawiła 
się większa ilość przygotowanych przez 
nią wysoko kwalifikowanych kadr, zwy
cięska wówczas koalicja SLD-PSL prze
głosowała przepis, według którego waż- 

karskiej giełdzie natychmiast w górę idą 
Płażyński, Buzek i Walendziak. Pojawia
ją się też Marek Kempski (szef regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego), Andrzej Zoll (pre
zes Trybunału Konstytucyjnego), Woj
ciech Łączkowski (szef Państwowej Ko
misji Wyborczej), Lesław Paga (były szef 
Komisji Papierów Wartościowych) oraz 
Hanna Gronkiewicz-Waltz (prezes NBP).

Marek Kempski zapowiada, że wróci na 
Śląsk i wypada z listy.

Dziesięć dni. Krzaklewski twierdzi, że 
ani on, ani Balcerowicz nie powinni wcho
dzić do rządu. Rzecznik prasowy: „Lide
rzy obu ugrupowań sq zbyt dużymi indy
widualnościami i dlatego lepiej, żeby pil
nowali swoich ugrupowań". Na szczytach 
rankingu jest Walendziak i niespodziewa
ny joker Krzaklewskiego, prof. Andrzej 
Wiszniewski, były rektor Politechniki 
Wrocławskiej.

Jedenaście dni po wyborach. Pada Wa
lendziak (prowadził już zaawansowane 
rozmowy), a z wraz z nim koncepcja rzą
du politycznego. UW upiera się: jeśli nie 
Krzaklewski, to Balcerowicz.

Dwanaście dni. Chyba liczy się już tyl
ko jeden kandydat - profesor z Wrocła- 
wia. Wałęsa pyta dziennikarza TVN: „A 
kto to jest?"

Trzynaście dni. W grę wchodzą trzy 
nazwiska, a Wiszniewski jest poważną 
kandydaturą, bo przewodniczący Akcji 
rozmawiał z nim jeden raz przez cztery 
godziny. Pojawia się tajemniczy kandydat, 
który godzi się na ujawnienie swego na
zwiska tylko w wypadku, gdyby został 
kandydatem. W tabeli typów w górę idą 
Andrzej Zoll i Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Czternaście dni. Na życzenie Krzaklew
skiego wraca z RPA prof. Wiszniewski.

Piętnaście dni. Nieomal tajne spotkanie 
Balcerowicz - Krzaklewski. UW odrzuca 
Wiszniewskiego, wołałaby Walendziaka. 
W ten sposób znowu w górę idzie Buzek.

Siedemnaście dni. Na życzenie Krza
klewskiego wraca z Hiszpanii prof. Buzek. 
AWS widzi już Balcerowicza jako wice
szefa rządu.

Osiemnaście dni. Na spotkaniu z wła
dzami AWS. które przynajmniej teore

Służbę cywilną trzeba praktycznie tworzyć od nowa

Kukułcze jaja
Janusz A. Majcherek

powołanie nowego ministra obrony, a więc 
bez konsultacji z nim.

Jeszcze kilka tygodni wcześniej, mając 
w parlamencie wystarczającą ku temu 
większość, politycy SLD i PSL obsadzili 
swoimi ludźmi Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji, gwarantując sobie polityczną 
nad nią kontrolę na kilka lat. Obrazu do
pełniło mianowanie przez wiceministra 
skarbu siebie samego na członka rady 
nadzorczej jednej ze spółek z udziałem 
skarbu państwa.

niejszym od wykształcenia kryterium no
minacji jest wieloletni staż na stanowi
skach kierowniczych, czyli w praktyce 
kariera w strukturach PRL. Ustawa mają
ca regulować zasady rekrutacji korpusu 
urzędniczego przewidywała nadzorowanie 
tego procesu przez Radę Służby Cywilnej, 
więc koalicjanci obsadzili ją po prostu 
swoimi ludźmi, na jej czele stawiając oso
bę wskazaną przez PSL.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ak
ceptację uzyskiwało zaskakująco dużo 
byłych .aparatczyków, dosłownie w 
przeddzień nominacji wypisujących się z 
SdRP lub PSL, by spełnić wymogi bez- 
partyjności. Są oni wśród dyrektorów 
generalnych ministerstw oraz urzędów 
centralnych i wojewódzkich. W tych 
ostatnich wręcz regułą stałą się powoły- ___ ... r............._ -r--v._____
wanie aktywistów lokalnych oddziałów ■ oraz stosowanie partyjnego klucza 
SdRP i PSL, na ogól ze stażem w PZPR i 
ZSL. Za czasów ustępującej koalicji 
wprowadzono praktycznie zasadę, że 
urząd wojewódzki jest obsadzany przez 
działaczy którejś z rządzących partii, a 
więc z klucza politycznego.

NIE CZYŃ DRUGIEMU...

Te przykłady stanowią ilustrację wyso
ce niestosownej i bardzo niekotzystnej dla 
państwa praktyki. Upolitycznianie insty
tucji, mających pełnić apolityczne funkcje 

.i _ w do
borze kadr dla administracji prowadzi do 
procedur neonomenklaturowych (wszyst
kie stanowiska w państwie stają się poli
tyczne i wymagają akceptacji kandydatów 
przez gremia partyjne). Nominowanie nie
usuwalnych urzędników w przejściowym 
okresie między przegranymi wyborami a 
formalnym oddaniem władzy zwycięskiej 
koalicji musi nieuchronnie budzić podej
rzenia co do zastosowanych przy tymkry-

KONIEC ZWIEŃCZYŁ DZIEŁO

Dokonywane wcześniej nominacje zo
stały, już po przegranych przez socjal-iu- teriów. Z formalnego punktu widzenia 
dową koalicję wyborach, pospiesznie uzu- wszystko jest w porządku, decyzje podję- 
pełńione przez mianowanie kolejnych - •
osób. Otrzymując najwyższą rangę urzę
dniczą, praktycznie nie mogą być one usu
nięte ze służby, bo odwołanie ich ze sta
nowiska wymaga zaoferowania im inne
go, o odpowiednim do ich urzędniczej 
kategorii poziomie. W ten sposób zasada 
niezależności i nieusuwalności pracowni- . podpisana

te takim trybem nie mogą jednak nie wy
woływać kontrowersji. W ten sposób sta
ją się one automatycznie kwestionowalne ■ 
i choćby dlatego nie powinny być w ogóle 
podejmowane. Być może problem konkor
datu byłby już dawno rozwiązany, gdyby 
umowa ze Stolicą Apostolską nie została 

w takich okolicznościach, co 
ków służby cywilnejzostałaprzekształco- : dało podstawę do jej podważania. Tamta 
na w farsę. i decyzjaniemiałajednakcharakteruper-

Niektóre metody stosowane wobec służ- sonalnegu i finansowego, a-więc nie mo- 
by cywilnej zostały przeniesione także do gła przynajmniej nasuwać podejrzeń o 
służby wojskowej. Dostosowanie jej stnik- działanie we własnym interesie, jak nie- 
tur dowodzenia do standardów NATO spodziewana ugoda ministra finansów w 
wymaga nie tylko cywilnej kontroli, którą ' ’ ‘
po wielu perypetiach udało się już ustano
wić, ale także wprowadzenia kadencyjno- : między wyborami a objęciem władzy 
ści na głównych stanowiskach dowód- przez nowy gabinet powinna być jednak 
czych. Prezydent Kwaśniewski dokonał uregulowana, jeśli nie prawem, to przy- 
stosownych nominacji w korpusie oficer- najmniej zwyczajem i niepisaną umową, 
skim dosłownie nazajutrz po wejściu w a choćby i dobrze pojętym interesem, który 
życic właściwej ustawy, nie czekając na nakazuje nie czynić konkurentom tego,

sprawie spłaty długów SdRP.
Praca odchodzącego rządu w okresie

tycznie mają wspólnie wybrać kandyda
ta, szef związku przedstawia dwóch pro
fesorów i dodaje, że ma jeszcze jedną 
kandydaturę. Odpada Hanna Gronkie
wicz-Waltz (Krzaklewski mówi, że trze
cim „jest mężczyzna i ma 25 procent 
szans”). Zirytowana Unia nie chce być w 
sytuacji Adama w raju (autor: Onyszkie
wicz). „Ewentualna próba jednostronne
go zgłaszania kandydata przez AWS bę
dzie przez nas traktowana jako brak woli 
współpracy z UW”.

Dziewiętnaście dni. W górę'idą notowa
nia tajemniczego trzeciego: miałby nim 
być Janusz Tomaszewski lub, co bardziej 
prawdopodobne - prof. Zoll.

Trzy tygodnie po wyborach. Unia Wol
ności wydaje się dopuszczać kandydaturę 
prof. Buzka...

REALIA I ŚMIESZNOŚĆ

Jeszcze nigdy w dziejach III RP nie zda
rzyło się, aby lider zwycięskiej partii for
mował rząd. Ba - często formowali go lu
dzie zupełnie nieznani.

Po dymisji premiera Mazowieckiego 
prezydent z kapelusza wyciąga Jana 
Krzysztofa Bieleckiego (partia liberałów 
ma parę krzeseł w Sejmie). Pierwsze w 
pełni demokratyczne wybory wygrywa 
Unia Demokratyczna, ale nie potrafi 
stworzyć rządu i premierem zostaje Jan 
Olszewski, też z nic największego ugru
powania. Kiedy upada jego rząd, premie
rem z UD zostaje praktycznie nieznana 
Hanna Suchocka. Zwycięstwo SLD koń
czy się powołaniem Pawlaka z PSL. a 
jego upadek nie prowadzi do wybrania 
lidera SLD (Kwaśniewski), ale Olekse
go. Po aferze z Ałganowem Oleksy zo- 
staje liderem Sojuszu, a premierem - Ci
moszewicz.

Tak, zapewne, nie jest to powszechnie 
przyjęty zwyczaj w dojrzałych demokra
cjach. Ale też ostatnie lata pokazują, że 
obyczaj polski nie musi się kończyć ubez
własnowolnieniem szefa rządu, ani też 
katastrofą państwa.

Dziwnie więc brzmią żądania prezyden
ta. i UW, aby premierem został Krzaklew- 
ski. Tym bardziej, że jego chęć scalenia 

ledwo co powstałego ugrupowania w 
sprawną partię jest zrozumiała i potrzeb
na Polsce.

Zrozumiałe mogą być także opóźnienia: 
pierwsze posiedzenie Sejmu wyznaczone 
jest dopiero na 20 października, a ustale
nie jednej kandydatury wewnątrz tak zróż
nicowanego i niespójnego bloku, jakim 
jest AWS, może zabrać sporo czasu.

Gorzej jednak, że tryb prowadzenia 
negocjacji i informowania opinii pu
blicznej. a przede wszystkim kierunki 
poszukiwania kandydatów są z pograni
cza burleski.

Zarzut AWS. że UW chce sprowadzić 
negocjacje do personaliów, nie jest prze
konujący. Owszem, ważne są ustalenia 
programowe, tym bardziej, że przez całą 
kampanię oba ugrupowania walczyły ze 
sobą. Ale ktoś ten program musi wykony
wać. I rzecz nie w tym, że jeden z muro
wanych kandydatów jest elektrocnergety- 
kiem. a drugi specem od inżynierii che
micznej. Ludzie o najróżniejszych profe
sjach uprawiają i uprawiać będą w III RP 
politykę. Rzecz leż nic w tym, że premie
rem może być osoba z drugiej linii.

Rzecz w tym. że aby rozbić strukturę 
państwa partyjnego odziedziczoną po SLD 
i PSL, trzeba nie tylko ciekawej osobowo
ści. prawości, zaufania szefa największe
go ugrupowania i zdolności menedżer
skich. ale przede wszystkim doświadcze
nia w prowadzeniu wielkiej polityki, tym 
bardziej, że obecna opozycja lego do
świadczenia ma aż nadto. Na naukę w trak
cie rządzenia nie będzie czasu.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że 
potencjalny premier nie bierze udziału w 
negocjacjach, a zanosi się na to. że będzie 
człowiekiem spoza grona politycznych 
wyjadaczy. Jak zatem sprawić, aby nie był 
statystą?

Janusz Onyszkiewicz (pierwsze miejsce 
na liście autorów bon-motów w ostatnich 
tygodniach) zauważył w jednym z wywia
dów: „Z rządem jest jak z IX Symfonią 
Beethmena. która jest utworem genial
nym. ale o rym. co z tego wyjdzie dla słu
chacza. decyduje dyrygent i orkiestra".

Kto nam zagra za kilkanaście dni? □ 

czego nie chciałoby się samemu od nich 
zaznać w przy szłości.

SŁUŻBA CYWILNA 

CZY POLITYKA PERSONALNA?

Polityka personalna kształtowana i 
utrwalana przez koalicję SLD-PSL, a 
zwieńczona nominacjami dokonywanymi 
w ostatnich dniach. musi być przez nowy 
rząd zmieniona Znajdzie się on jednak w 
trudnej sytuacji, bo niektóre z tych decy
zji personalnych są nieodwołalne, a próby 
usuwania nominatów powiązanych z od
chodzącym układem politycznym byłyby 
przez jego propagandzistów potępiane 
jako polityczny odwet i dokonywanie czy
stek. Przegląd i weryfikacja podejmowa
nychostatnio decyzji kadrowych będą 
więc wymagać finezji i ostrożności.

Najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to 
prosta zamiana dotychczasowych urzędni
ków na nowych, rekomendowanych przez 
polityków zwycięskiej koalicji. Celem po
winno być nie tylko odpolitycznienie ad
ministracji, ale także jej zredukowanie. Za
miast prowadzić personalne gry i kadrowe 
przepychanki w rozlicznych rządowych 
agendach, najlepiej część z nich w ogóle 
zlikwidować. Procesowi zawłaszczania 
administracji terenowej przez partyjnych 
pobratymców byłej lub aktualnej koalicji 
rządowej, najlepiej położyć kres dokonu
jąc radykalnej reformy samotządowej, od
dającej administrację powtatowąiregionai- 
ną w ręce lokalnych społeczności i wybie
ranych przez nie władz. Ugrupowania zwy
cięskiej koalicji obiecywały to w kampanii 
wyborczej i warto je trzymać za słowo.

Uporządkowanie zasad tworzenia i 
funkcjonowania korpusu administracyjne
go po czterech latach upolityczniania i 
podporządkowywania partyjnym kryte
riom oraz ostatnich, pospiesznych nomi
nacjach, będzie wymagało od nowego 
ministra spraw wewnętrznych i administra
cji nie tylko wysokich kompetencji i cięż
kiej pracy, ale także politycznej samodziel
ności. Dobrze byłoby więc ten procesroz- 
począć od właściwej nominacji szefa tego 
resortu - dobrego i fachowego administra
tora, nie uwikłanego w polityczne układy 
i zobowiązania. Dla przykładu i zachęty.

KOMENTARZE

Paparazzi?
Niedawno w Paryżu setka fotoreporterów manifestowała na znak solidarno

ści i w obronie „paparazzich” uwikłanych w sprawę tragicznej śmierci 
księżnej Diany. Obawiam się, że owi fotoreporterzy manifestowali w niesłu

sznej sprawie. Niezależnie od faktu nietrzeźwości kierowcy samochodu księż
nej oraz ewentualności zderzenia z innym samochodem, wystarczającą przy
czyną tragedii była szybkość mercedesa księżnej, te jakieś 160 kilometrów na 
godzinę. Zaś przyczyną tej szybkości była chęć umknięcia pościgowi „paparaz
zich”.

Osoby publiczne, mężowie stanu, politycy, gwiazdy ekranu itd. nie mogą 
unikać kamer fotoreporterów wtedy, kiedy występują w swojej publicznej roli. 
Natomiast w prywatnym życiu mają prawo do prywatności, mają prawo nie 
chcieć być przedmiotem wścibstwa fotoreporterów (inna rzecz, że czasem mogą 
nie mieć nic przeciw temu). Jeśli osoba publiczna wyraźnie stwierdza, że sobie 
tego nie życzy, to fotoreporter respektujący zasady etyki zawodowej ze swych 
zamiarów ingerencji w życie prywatne osoby publicznej zrezygnuje. Jeśli zaś 
ów fotoreporter, „paparazzo” nie zrezygnuje ze względu na to, że tego od niego 
żąda polujący na sensacje wydawca prasy brukowej, a także ze wżględu na to, 
że w grę mogą wchodzić miliony dolarów, to znaczy tylko że ów „paparazzo” 

. jest zwyczajnym łotrem.
Jerzy Turowicz

Spełnienie wizji 
Księcia Obojga Narodów

W dniu 9 października br. w Maisons-Laffitte Jerzy Giedroyc, w obecności 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymał z rąk Prezydenta 

Republiki.Litewskiej Algirdasa Brazauskasa dyplom honorowego obywatelstwa 
Litwy.

To Jerzemu Giedroyciowi i środowisku „Kultury” w dużej mierze zawdzię
czaliśmy świadomość, że za wschodnią granicą Polski rozciąga się nie sowiecki 
monolit, ale żyją Litwini, Białorusini, Ukraińcy i że są to nasi przyszli sojuszni
cy. To Giedroyc wierzył, a swoją wiarę zaszczepia! innym, wtedy kiedy wyda
wało się to zupełną fantazją, że Związek.Radziecki się kiedyś rozpadnie, a przed 
nami, Polakami stanie trudne zadanie porozumienia się, ponad dawne urazy i 
uprzedzenia, z Litwinami, Ukraińcami czy Białorusinami. Co więcej - że od 
tego porozumienia zależeć będzie nasza przyszłość. Na naszych oczach spełniła 
się wizja Giedroycia. Jest wolna Polska, nie ma Związku Radzieckiego, jest 
waln3 Litwa, wolna Ukraina i są to kraje nam przyjazne.

A to, że zasługę Giedroycia doceniło dwóch prezydentów, powszechnie okre
ślanych jako postkomuniści, i że to oni zjechali do legendarnego Maisons-Laf- 
fitte ma dodatkową wartość i tym bardziej symboliczne znaczenie.

Jan Wjdacki

Złota jesień Jelcyna
Odzyskawszy rej jesieni wysoką polityczną formę, prezydent Borys Jelcyn 

mocno zaatakował na froncie wschodnim i zachodnim. Najpierw dał do 
zrozumienia Dumie, źe jeśli przegłosuje ona wotum nieufności dla rządu Czer

nomyrdina, ulegnie prędkiemu rozwiązaniu. Spór między rządem a Dumą, w 
której tym razem komunista Ziuganow porozumiał się z demokratą Jawlinskim, 
dotyczy projektu przyszłorocznego budżetu. Po wtóre, Jelcyn ogłosił, że zgo
dnie z Konstytucją nie będzie po raz trzeci kandydował na urząd prezydenta. 
Jego druga i ostatnia kadencja skończy się w 2000 roku. Jako „demokrata i 
obrońca Konstytucji” nie chce bowiem zmieniać Ustawy Zasadniczej tylko po 
to. aby zasiąść na prezydenckim fotelu po raz trzeci. Dodał jeszcze, że od 2000 
roku prezydentem Rosji będzie „miody i energiczny demokrata". Niewyklu
czone. że chodziło mu o obecnego wicepremiera Rosji, Borysa Niemcowa (ur. 
1959). Tenże Niemców mógł być także sprawcą ostatniej antyamerykańskiej 
ofensywy Jelcyna na forum Rady Europy w Strasburgu. Oficjalnie prezydent 
obiecał się podpisać w grudniu tego roku w Ottawie pod zakazem używania min 
przeciwpiechotnych, co oznacza diametralną zmianę stanowiska Rosji w tej dzie
dzinie. Ponieważ Amerykanie nie zamierzają na razie poprzeć tego zakazu, Jel
cyn przystąpił do wielkiej ofensywy, która ma zrekompensować Rosji przegra
ną juz batalię przeciwko przystąpieniu do NATO krajów Europy Środkowej.

Głównym celem prezydenta Rosji będzie więc teraz osłabienie pozycji USA 
w Europie, w czym mu, niestety, będzie pomagać Jacęues Chirac. Już zresztą 
zapowiedziano powstanie „osi przyjaźni i współpracy” pomiędzy Rosją, Fran
cją a Niemcami, a pierwsze spotkanie trójki przywódców ma się odbyć w ro
dzinnym mieście Jelcyna - Jekatierynburgu... Dla polskiej polityki zagranicznej 
jest to nowe wyzwanie.

Grzegorz Przebinda

Spory - polemiki

Czy Korfanty 
był Polakiem?

Jerzy Turowicz

Sąd Apelacyjny anulował decyzję Sądu 
Wojewódzkiego w Katowicach reje

strującą Związek Ludności Narodowości 
Śląskiej. Decyzję tego sądu (apelacyjne
go, nie administracyjnego!) kwestionuje 
w „Tygodniku Powszechnym” (nr 40/ 
1997) mój kolega redakcyjny Adam Szo- 
stkiewicz. Ze stanowiskiemred. Szostkie- 
wicza zasadniczo się nie zgadzam. We
rdykt sądu wojewódzkiego oznaczał 
uznanie istnienia narodowości śląskiej. 
Otóż istnienie tej narodowości jest co 
najmniej dyskusyjne, a przede wszystkim 
rozstrzygnięcie tego sporu nie leży w 
kompetencji sądu. Dlatego decyzję Sądu 
Apelacyjnego uważam za-słuśzną i mam ■ 
nadzieję, że potwierdzi ją Sąd Najwyż

szy.
Faktemjest,żewłonienarodupolskie- 

go region śląski, w wyniku swojej złożo- ■ 
nej historii, nacechowany jest wyraźną 
odrębnością kulturową, że Ślązacy mają 
wysokie poczucie regionalnej tożsamo
ści, że mają prawo uważać się za Śląza
ków - co nie przeszkadza im być rów-. 
nocześnie Polakami, Prawdą jest też, że 
odziedziczony po PRL system-centralnej 
administracji nie zabezpiecza należycie 
ekonomicznychproblemów tego regionu. 
To samo zresztą można powiedzieć o? 
góralach czy Kaszubach. To Hitler usiło
wał wmówić w górali, że są odrębnym 
narodem, „Goralemolk", co górale sta

nowcze odrzucili. Obecność etnicznych 
regionów kulturowych i zróżnicowania 
językowego jest normalną cechą zdro
wych organizmów narodowych czy też 
struktur państwowych. Bretończycy czy 
Bawarczycy nie przestają być Francuza
mi czy Niemcami, wszystko to bowiem 
nie są narody, lecz wewnętrzne zróżni
cowanie wspólnego organizmu narodo
wego. ■ . ,

Jest rzeczą naturalną, że to zróżnico
wanie regionalne zasługuje na jakieś gwa
rancje'i kształt instytucjonalny. W latach 
międzywojennych Śląsk posiadał rozle- - 
głą autonomię, Sejm śląski regulował 
wszelkie sprawy gospodarcze i socjalne, 
podatki i opłaty lokalne, istniał: osobny 
Skarb Śląski. Nic nie stoi na przeszko
dzie, by w ramach reformy administracji 
państwowej przywrócić Śląskowi taką 
autonomię. Ale to nie znaczy, że się trak
tuje Ślązaków jakoosobny naród. Jest się 
Ślązakiem, góralem czy Kaszubem, bę-. 
dąc Polakiem. ;

Obchodzimy właśnie 75-lęcie powrotu 
Śląska do Macierzy.O przynależność Ślą
ska do Polski walczyli Ślązacy w trzech 
powstaniach,opowiedzielisięźaniąw 
plebiscycie. Czy WojciechKorfanty.wiel- 
ki syn ziemi śląskiej był narodowości ślą
skiej czy poprostu Polakiem? Autonomia, ■ 
niechby jak nąjszersza-*lak, Narodowość 
- nie. Q


