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W tym roku mija sto lat od kiedy Georges Clemenceau otrzymał 
Order Orła Białego. Wykład poświęcony francuskiemu mężowi 
stanu wygłosił na zaproszenie Wydziału Historii UW historyk 
Jean-Noël Jeanneney. 
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W czwartek warszawski skwer im. Georges’a Clemenceau 
na rogu Al. Ujazdowskich i Matejki wzbogacił się o popiersie 
swego patrona. Jak informuje Puls Warszawy, popiersie zostało 
sfinansowane przez Stowarzyszenie Kawalerów Legii Honorowej 
i Narodowego Orderu Zasługi, zajmujące się promocją związków 
polsko-francuskich. Do wydarzenia tego odniósł się dr hab. 
Łukasz Niesiołowski-Spanò w swoim wprowadzeniu do prelekcji 
Jean-Noëla Jeanneneya. Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego podkreślił, że Georges Clemenceau był jednym 
z tych zachodnich polityków, którzy uważali, że należy się liczyć 
z głosem Europy Wschodniej. 



Temat stosunku Clemenceau  do naszego regionu pojawił się 
w trakcie wystąpienia. Jean-Noël Jeanneney wskazał, że 

Clemenceau był ojcem wszelkich doktryn związanych 
z samostanowieniem narodów. 

Historyk zaczął od przypomnienia, że siostra Clemenceau wyszła 
za mąż za Polaka. Poświęcił początek swej prelekcji przybliżeniu 
burzliwego życia prywatnego francuskiego polityka. 
W działalności politycznej przedstawiciel radykałów był znany 
ze swoich bon-motów. Lekarz z wykształcenia był wrażliwy 
na krzywdę ludzką, walcząc o prawa pracownicze. 

Oświecenie jest podstawowym dziedzictwem dla Clemenceau. 

Clemenceau zdecydowanie opowiadał się za laickością państwa 
zwalczając wpływy Kościoła na sprawy państwa. Uważał, 
że Kościół zdradza ideały ewangeliczne. Według polityka, jak 
mówił autor książki „Clemenceau. Wizjoner znad Sekwany”, 

Patriotyzm polega na tym, że obywatele bronią ojczyzny, 
a ojczyzna broni uniwersalnych zasad. 

Na wydarzeniu obecny był prawnuk Georges’a Clemenceau, 
który wskazał, że Francuzi zastanawiają się, co zrobiłby 
Clemenceau, gdyby w 1940 r. był na miejscu Petaina. Jak 
zauważył, kiedy w 1917 r. Clemenceau deklarował, że jeśli padnie 
Paryż będą się bronić dalej, jeśli będzie trzeba to na Pirenejach, 
a gdy i stamtąd ich wyprą, to na morzu. Wierzył on bowiem w to, 
że 

Kraj to coś więcej niż obszar geograficzny, to idea. 

Wstęp dra hab. Łukasza Niesiołowiskiego-Spanò (w języku 
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