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Kraj   zagrożony  przez   potęż-
nych  sąsiadów,  rozdzierany wal-
kami  dzielnicowymi  j   potężnych
rodów został  nagle  przez  panów
krakowskich   zamieniony  w  mo-
carstwo,  które  w  pewnym  mo.
mencie   zaważyło   na   losach
Europy. Zostało to spowodowane
tym, że ci ludzie mieli wizję, czym
może byó Polska. Wizję niezmier-
nie  ryzykowną,  ale  opartą  na  re-
aliach.    Dzisiaj   gdy   myślę   o
obecnej   rzeczywistości,   o   kraju
rządzonych  przez  małych,  miał-
kich  ludzi  piowadzących  Pol§kę
od katastrofy do katastrofy, a jed-
nocześnie o ogromnej koniunktu-
rze, jaka się  przed nami otwiera i
jakiej  nie  mieliśmy od  kilkuset lat
-  to  wracam  myślami  do  panów
krakowskich.

Jerzy GIEDROYC

Teraz,  kiedy  zgasły  reflektory,  kiedy  lu-
dzie  znowu  żyją  w  strachu  i  niepewności.
wróćmy raz jeszcze do tego podstawowego
pytania, wokół którego  obraoa się  polityka
sowiecka.

lstnienie imperium zasadzało się na soo-
jalistycznym  legitymizmie.  W  fikcji  ideolo-
gicznej     nie     było     lmperium,     gdyż
proletariacki   internacjonaljzm,   socjalizm   i
„przyjaźń   między  narodami"   rozwiązały
kwestię  narodową   A  ponieważ  naród   ro-
syjski,  dominujący  w  lmperium,  sam  był
u ciskany przez aparat partyjno-państwowy,
nie  miał  r`awet świadomości  tego,  że  ucis-
kał  innych. Trwało to aż  do  1991  roku.  Dziś

jednak  ideologia  umarła  nie  tylko  w  myś-
leniu,  ale  i w języku  i  od  nledawna została
oflcjalnie pogrzebana.

Jak  więc  uzasadnić  dalsze  istnienie  im-
perium?  Jedynym  jego  spoiwem  jest  ro-
syjski  nacjonalizm. Wielu  F`osjan  przekłada
bowiem  dominację  nad  wolnośó,  dlatego
że dominacjajest potężną namięt.nością, że
korzyści,  jakie  przynosi,  są  czymś  rzeczy-
wistym  i  namacalnym,  podczas  gdy  wol-
ność jest ideałem, nieczęsto spotykanym w
historii   Rosjl   i   równie   nłematerialnym  jak
duch  poszukujący ciała, w którym  mógłby
zamieszkać.  Dwie  władze  walczące  o  su-
premację  -  władza  „centralna",  reprezen-
towana   przez   Gorbaczowa,   i   władza
rosyjska,  reprezentowana  przez  Jelcyna  -
co  do  jednego  są  zgodni:   imperium  jest
jedno  i  niepodzielne.

Jednak jako  uzasadnienie  racji  bytu  im-
perium  nacjonalizm  rosyjski  nie  może  się
równaćzsocjalistycznąfikcją.Wimięczego
bowiem   nacjonalizm   rosyjski   miałby  być
czymś  lepszym  niż  nacjonalizm  ukraiński,

gruzińskj  czy  uzbecki?  Występując  z  pod-
niesioną  przyłbicą,  nie  tylko  podsyca  na-
stroje   nacjonalistycznie   zdominowanych
narodów, ale nie może być zaakceptowany
jako coś naturalnego przez Zachód, od któ-
rego   F`osja   i   całe   jej   impe/ium   są   ściśle

uzależnione. Musi się więo maskować. Czy-
ni to obecnie w bardzo przebiegły sposób.
Nacjonalizm  rosyjski  ukrywa  się  mianowi-
cie   pod   maską  racjonalizmu   ekonomicz-
nego.   Podczas   gdy   nie   istnieje   już
gospodarka,   podkreśla  rzekomo   komple-
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gdy  nie  ma już  pieniądza  (inflacja  wynosj
3% tygodniowo !) , zachwala zalety wspólnej
waluty.  Podczas  gdy  nie  ma  rynku  (poza
czarnym   rynkiem),   dywaguje   na  temat
„wspólnego   rynku".   Rzeczywiście   Rosja
dzięki swemu centralnemu położeniu może
zmusić  republiki  do   pozostania  w  imper-
ium,  kusząc je  utwoizeiiiem  w  przyszłości
czegoś w  rodzaj`u  Europejskiego  Wspólne-

go Rynku, do czego biak w tej chwili jakich-
kolwiek  przesłanek.

W  praktyce  nacjonalizm  rosyjski  posłu-

guje  się   komunistycznymi  satrapami  sto-
jącymi  na  czele  republik, jak  Krawczuk  na
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na  niepodlegołościowy  patrjotyzm,  którzy
na wyścigi  podpisują układ związkowy.  Na
razie Rosjanie są nadal okupantami. Dali do
zrozumienia   Bałtom,   któryoh   niepodle-

głość   przecież   znali,   że   nie   ma   mowy   o
wycofaniu  ich  wojsk  przed  upływem  kilku
lat.  Pretekst?  Zawsze ten  sam:  w  Rosji  nie
ma mieszkań dla tych wszystkich żołnierzy.
W wypadku  armij,  któ/a  oficjalnie  zwolniła
500  tysięcy   ludzj,   jest  to   wręcz   nieprzy-
zwoite kłamstwo.

Mimo to Zachód gładko ie przełknął. Ję-
zyk  ekonomicznei.  racjonalności  jest  mu  z
natury rz,eczy  bliski.  ldea wspólnego  rynku,
kiedy  organizuje  się  taki  rynek  w  Europie
Zachodniej   i  w  Ameryce   Północnej,  jest
szczególnie skuteczną przynętą.  Dodajmy,
że  ci,  co  handlują  w  ZSRS,  wolą  mieć  do
czynienia  z   „centrum"  niż   z   bliżej   im   nie
znanymi  chwiejnymi  władzami  republik.

W okresie upadku imperium carskiego w
1919   roku   Francja  forsowała  szczególnie
nieszozęśliwą  poljtykę.  Przywiązana  z  racji
tradycyjnego  sojuszu  francusko-rosyjskje-
go   do   idei   Rosji   jednej   i   niepodzielnej
po pierata imperlalistycznych białogwardyi-
skich   generałów.   Denikin,   Kołczak,  Jude-
nicz,  operujący  na  peryferiach  imperium,
masowo  rozstrzeliwali  kadry  młodych  na-
rodów dążących do uzyskania niepodległo-
ści.    Szybko    zostali    znienawidzeni.
Wystarczyło,   żeby  bolszewicy  kłamliwie
obiecali   tym   narodom   samodzielność,   a
dopomogły one w  likwidacji  białych armii,
po  czym  bolszewicy odzyskali cało niemal
oarskie   dziedzictwo.   Znacznie   rozsądniej
byłoby  dopomóc   młodym   republikom   i
skonsolidować  je,  co  uczyniła  w  ostatniej
chwili  Anglia,  ratując  w  ten  sposób   Óro-
wizorycznie)  kraje  baftyckie.

Francja  Mitteranda  pozostaje  wiema  toj
zgubnej   tradycji   polityki   francuskiej.   Tak
bardzo  boi   się  rozpadu  ZSFIS,  że  długo
wzdrygała się przed poparciem Chorwatów
w  obawie,  iż  mogą oni  stanowić  zły  przy-
ktad   i   precedens  dla  Ukraińców  czy   Bia-
torusinów.

Niestety  Francja  nie jest  sama.  Niemcy,
Anglia,   Stany  Zjednoczone,   przekonane
pseudoargumentami   ekonomicznymi   i
przerażone  prawdziwymi  głowicami jądro-
wymi,  trzymai'ą  się   podobnei`  linii.  W  tym
celu udzielają „centrum " wielkich kredytów.
Kiedy „oentrum " ogłosi niewypłacalność  -
co  zdaniem  „Wall  Str©et  Journal"  nastąpi
lada moment -kredyty te będą sptacane z
pieniędzy zachodnich  podatnlków.  W swo-
im  czasie  Związek  Sowiecki  pasożytował
na  Zachodzie  strasząc  go  swoją siłą.  Dziś
pasożytuje na nim strasząc go jeszczo bar-
dziej swą rzekomą słabością.

Alain BESANCON
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wodził, że  postąpił tak jak nakazywało  mu  sum.ienie i  niczego nie
żałuje.

Według  niego  i  manifestacja  przed  konsulatem  i  proc®s  noszą
znamiona polityczne. Oskarżony oświadczył. że niczogo nie żałuje
igdybymiatdokonywaćwyboruporazwtóry,postąpiłbytaksamo.
Óbók{egoprocesu-pow.ieclzlal-toczyłsięinny,yaźniejęzyp.roce.s,
proces-hi:toryczny. Szczęści_om dla r:as jest to źo zapad.ł ju?.r n_im_'wyrok. Nici r;a już Związi<u Scwieckiego, pow?hla yolri? !jh^i?, ?

s6wieckie  syrńbole  wdeptano  w  bruk  byłych  sowio.cki.ch  mia?t.
M.Frankiewicz,  podkroślał,  że  zbrodnioza  intorwenoja  komando-

:fowz::e:Łonę:j::dwp,#Ln,,:o#ą%łłam[:gŁkęjrndyzę,,{3rdmo#roo:S;,,:ó,,3
miała charaktor polityczny i była reakoją na masakrę bezbronnych
ludzi  w  Vvilnie.  Zniszozonie   olewacji  -  czyli  jej  zapisanie   i   zary-
sowanieniebyło„dziełem"tylkciSolidarnościWalozącoj.cozrosztą
udowodnił  przewód  sadowy.  Wejścio  na  terorL  ambasady  wytłu-
maczył koniocznością kontrolowania wydarzeń i ochrony pracow-
ników   konsulatu.   W   konkluzji   wniósł   o   uniewinnionio.   Jogo
przemówienie zakończyły gromkie brawa publlczności.

Po przerwie zapadł wyrok. Sąd uznał Macieja Frankiewicza win-
nym   zarzucanych  mu   czynów  i   skazał  go   na  s  miesięcy  poz-
bawienia wolności  w  zawieszeniu  na  2  lata  oraz  pokrycle  strat  (4
miliony zł) spowodowanych podczas wiecu. Swoje orzeczenio Sąd
uzasadnił  tym,  że  według  podpisanych  przez  Polskę  konwenojl
genewskich  placówki dyplomatyczno  obcych  państw znajdują slę
pod  szczególną  opieką  prawną  i  wszolkie,  nieważne  czym  mo-
tywowane,  ataki  na  nie  -są karalne.  Wyrok  nie jost  prawomocny.
Maciej  Frankiewicz  oświadczył  iż  złoży odwotani®.  Obsorwatorka
procesu,  była  działaczka  Komisji  Praworządnośoi  NSZZ„S"  i  So-
natu  Zotia  Romaszewska określiła  procos jako  polityczny.  Stwioł-
dziła iż sprawa powinna toczyć się przed  kologium, zaś wyrok jest
zbyt wysoki i słabo udokumentowany.

Podczas przerw w rozprawach sympatycy Macieja Frankiowicza
często wyrażali swoje oburzenie z faktu, że on jest sądzony. Pow-
tarzało  się  wśród  nich  twierdzenio,  żo  jest  to   „pierwszy  procćs
polityczny  111  Rzeczypospolltej".  Wyrok  tylko  utwierdził  w  nlch  to
przekonanle. Proc€s szoroko  (i nio zawsz® rzotelnie) komentowany

Nasz  redakcyjny  kolega
skazany  na  s  miesięcy  więzienia

Dobiegł  końca  proces  Macieja  Frankiewicza  lidera  Solidarności
Walczącoj   w   Poznaniu,   którego   Prokuratura  F`ejonowa   Poznań
Grunwald  -  Jeżyce  oskarżyła  o  to,  że  w  styczniu  ubiegłego  roku
podczas  nielegalnej  manifestacji  przed  konsulatem  sowieckim  w
Poznaniu  zniszczył  elewację  budynku  i  godło  państwowe  ZSF`S.
Straty, któro pokrył Urząd Wojewódzki w Poznaniu oszacowano na
ponad  14 milionów złotych .

Przypomriijmy, żo akt oskarżenia zarzucał M.Frankiewiczowi zor-

ganizowanie  14  lutego   1991   roku  nielegalnej  demonstracji,  pod-
czasktóregobudynekKonsulatuZSF`Szostałpomalowanytaibami
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matycznej  i  zagrożeni  zostali  urzędnicy  obcego  państwa.  Maciej
Frankiewicz,  pp raz kolejny potwierdził przed sądem iż przewodził
grupie,  która  protestując  przeciw  interwoncji  sowieckioh  koman-
dosów w WHnie,  przekroczyła mur okalająęy tefen konsulatu.

Prowadzony przod Sądem Flejonowym w Poznaniu procs ciągnął
siępnezkilkamiesięcy,odbyłysięczteryrozprawy.Przosłuchiwani
byli  policjanci  pełniący służbę pod Konsulem oraz uczestnicy wie-
cu.   Przedstawiono  iównież  materiał  dowodowy  w  postaci  filmu
video z wizji  lokalnej. Kolejne rozprawy nie przynosiły właściwie nio
nowego. Nieprzyjemnym  (delikatnie określając) akcentem procesu
było wniesienie  przez prokuratora  Frankowskiego, by poddać Ma-
cieja  Fiankiewicza  badaniom  psychiatrycznym.  Prokurator  moty-
wował to  tym  iż  podczas  którejś  z  odsiadek  w  stanie  wojennym
oskarżony został skierowany na  badania psycmatyrczne,  i  nie  zo-
staty one  dokończone,  gdyż  przerwała je  amnestia.  Maciej  Fran-
kiewicz stwierdził iż wniosek prokuratora odbiera jako niesłychaną
szykanęwłasenjosoby.Takteż-zoburzeniem,zostałotoodebrane
przez  zebraną  publiczność.  Podczas  ostatniej  rozprawy  problem
zdrowia  oskarżonego  przestał  istnieó,  gdyż  jak  napisała  poźr`iej
i.edna  z  poznańskich  gazet  „nio  można  mu  przypisać ani  ostrych
zaburzeń  psychotycznych  ani  niskiego  ilorazu  inteligencji"  Maciej
mówił podczas ostatniej rozprawy o swoich przykrych odczuciach,
wywołanych tym  incydentem -samym wnioskiem, jak również nie
oddaleniem go przed  sąd.

3 stycznia -podczas ostatniej  rozprawy publiczność przybyła w
nadkomplecie  -wszyscy spodziewali  slę  zakończenia procesu.  W
swojej  mowie  oskarżycielskiej  prokurator  stwierdził  iż  oskarżony
swoim  postępowaniem  wyczerpał  znamiona  aftykułów  275  i  285
kodeksu karnego.  Prokurator przyznał. że nie zdołano udowodnić,
aby  to  oskarzony  zniszczyt  tablicę  z  sowieckim  godłem   przed
konsulatem i dlatego przypisane mu zniszczenia oszacowano tylko
na  ponad   4  miliony  złotych.  Za  te  wszystkie  czyny  prokurator
zażądał kary  1  roku  pozbawienia wolności z warunkowym zawies-
zeniem wykonania kary na 4  lata,  grzywny w wysokości  1  miliona
ztotych i  pokrycia strat. Jednocześnie  podkreślił, iż proces nie ma
woale  charakteru  politycznogo  -  sądzone  są  bowiem  nie  myśli  i
przekonania, lecz czyny.  Przeciwnego zdania był oskarzony, który
w  ostatnim  słowie  wygłosił  przemówienie,  podczas  którego  do.

był w lokalnej prasie radio i telewizji.
nTLIMu

.`.,.\v...„t..^v,v,:„.:t,i^v^:,-_.`".t._^:::i_w,.:`_M^v;:i"^i::`'^.\^^:*:.:L:;^LiiA`v,^V_Tiw=^ż`T'..^"W§

-`*   Stanowisko  Partii Wolności

1. Błędem są podwyżkl optat i podatków wprowadzone przoz
rząd  premiera Olszewsklego,  a zaplanowane  przoz poprzednią
ekipę.  Podwyżki  te  nie  poprawią  budżetu,  bo  zbiodniała  wię-
kszość społeczeństwa już nie jest w stanie rogulować czynszów,
opłat za ®nergię  itp   Od  ogółu  żąda się  wyTzeczeń.  a  struktury

Poazńk§rrdaaę:a:?Sut;'aąrc::i::#asn;8ńz;3zsytę,:ąw'wn:j:3uTf:nfŁęń#ął
administracji.

2.  Narodówi  należy  powiedzieć  prawdę  o  ak`ualnej  sytuacji
gośpodarczej. Rządy Mazowiookiego i Bieleckiego , sprawowane
pod dyktando Balcerowioza przy osłonie Wałęsy, ponoszą wi?y

ustąpienia  Lecha  Wałęsy,  co  podkr®ślaliśmy  w  trakcle  naszej
kampanii  wyborczej.   Prezydent  musi  odejść,  gdyż  swym  Po-

Stcęz::wpa#Tads;kbor:Ę,upoodspcoow,%ez,:fn,;zśycT#:*obp%:#ha:
arogancji  -  na tym  stanowisku  Lech  Wałęsa kompromitujo  Po-
laków.  Ponioważ ani  on sam.  ani  rząd,  ani  parlamont zdaJą się
nie dostrzegać problemu, kwestię tę poddajomy pod publlczną
Ozwagę.

Wrooławt4SO'CZ"'.a"'.zazarządGłównyPartiiWoln°ś°!

Kornel  Morawiecki, Przewodnlczący
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funkcji  ministerjalnyoh.
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*  do  Ustawy o  Kombatantach  z listopada 1990 r. oraz
Sejmu  RP  z dnia 25 stycznia

Jako uczestnik walk o wolność i niepod-
legtość domagam się jasnego i wyraźnego
określania togo,  oo  od  września  1939  roku
aż po grudzień  1990 roku spotkato Polskę i
Polaków.  Kraj nasz był okupowany!

Dla  mnie  nie  do  pizyjęcia jest.  by  urzę-
do\^/y bandytyzm wtadz ruso-komu nistycz-
nych,   stosowany  jako  metoda  rządzenia
krajem,  nazy\^rano  represjami.  Przecież  na
skutek  tych  rządów,  w  oparciu  o  siłę  so-
wieckiej  Rosji,  zginęło  kilkaset tysięcy  na-
szych obywateli. Nawet departament Stan u
USA podaje, że  obywateli  polskich  namor-`
dowano 370 tysięcy, a gdy pomnożymy tę
ilość   przez   ich   rodzi.ny,   to   suma   repres-

jonownaych  będzie  wynosiła  co  najmniej
półtora miliona.

Terror w stosunku do  rolników szczegól-
nie nasilił się w latach  1947 -50, przy czym
w  okresie  żniwnym  osadzano  ich  w  wię-
zieniach,  lecz  także  mordowano  co  opor-
niejszych,   którzy  odmawiali   przyjęcia
sowieckiego   modelu   gospodarki   rolnej.
Obawiam  się,  że  wielu  omawiając  tamte
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towa zakończyła się w maju 1945 roku. Lecz
dla Polaków i Polski wojna faktycznie trwała
do   1990  roku.  W  tym  okresie   F`osja   i  jej
agenci  nazywający siebis  PKWN,  z  pełną
premedytacją doko nywali różnych ciężkich
przestępstw, w t)m łapanek i wywozów do
Rosji,  rabowano  majątek  prywatny i  naro-
dowy,  oraz mordowano w różnyoh  okolicz-
nościach setki tysięcy obywateli.

1 te zbrodnie  sejm w 65%  ruso-komunis-
tyczny śmio nazwać represjami! !

Za słowem represje, wielu współwinnych
stara  się   ukryć  swój   udział  w  faktycznie
dokonywanym ludobójstwie... Mam jednak
nadzieję.  że  rzeczy\^/iście  już  polski  parla-
ment i powołany polski rząd, wielo uohwał
i  docyzji  obecnego  pseudopolskiego  par-
lamentu zweQrfikuje.

\Melu   ludzi   oddziały  wojskowe   organi-
zowane od  1943 roku na terenie  F`osji, póź-
niej  występująco   pod   nazwą  Wojsko
Polskle,  traktuje  nadal  jako  zbrojne  ramię
narodu   polskiego.   Lecz  dla  najstarszych,
szozególnie akowców, jest rzeczą znaną, że
aczkolwiek żołnierz początkowo pochodzit
zwolniony z łagrów sowieckich, czy też ła-
panek przeprowadzonych w Kraju i był Po-
laklom,   to   dowódcy   (w   95%)   oraz
organizacja  tego  wojska  były  sowieckie.
(Analogi.cznio  było  w  legiach  cudzoziem-
skich).1 wojsko to tylko w intoresie Moskwy
było używane: tak było w walkaoh przeciw-
ko  Niemcom,  a szczególnie w walkach to-
czonych         przeciwko         polskiemu
spoteczeńst`^/u,  które nie godziło się z nie-
wolą bolszewicką.

Niomal w identyoznoj sytuacji jak nasza,
znalazły się i inno narody ujarzmione przez
Moskwę, w tym  1  Ukralńcy.1 niezależnie od
ocony wojonnogo  okresu tragicznych  walk

i  Stosunków  polsko-ukraińskich,  trzeba  za-
notować fakt, że na przełomie lat  1944/45 i
później  stosunki  pomiędzy  naszymi  naro-
dami  diametralnie  zostały  odmienione:   z
walk pomiędzy nami przeszliśmy na pełną
współpracę. Polacy i Ukraińcy żołniorzo AK
i   WiN  oraz   UPA  i   UHWF`  zawam   porozu-
mienie,  które  przyniosło  pokój  a także  do-
prowadziło   do   pełnoj   współpracy   i
współdziałania   sił   niepodległościowych
naszych  narodów.

Ustały walki na całym styku polsko-ukra-
ińskim,  czyli   prawie  od   Brześcia  nad   Bu-

giem   aż   poza   Przemyśl,   dalej   dziesiątki
tysięcy rolników z rodzinami,  powróciło  na
swoje  gospodarstwa  i  bezpiecznie  rozpo-
częto odbudowywanie wiosek, które często
były  atakowane  przez  siły  sowieckie  oraz
ruso-komunistyczne.  To,  czego   nie  udało
mi   się   osiągnąć   w   okresie   okupacji   nie-
mieckiej zrealizowałem  pod  sowiecką.  Już
we wrześniu  i944 roku podległe mi siłyAK,
a   później   i   siły  akowskie   całego   Okręgu

Lubelskiego  a  nawet  F[zeszowskiego  prze-
stawiły się na współpracę i współdziatanie
polsko-ukraińskie,   skierowane   przeclwko
okupantowi   ruso-komunistycznemu.   Przy-
kładem tego, m.in. była walka o Bircze koło
Przemyśla   oraz   w   maju   1946   r.   atak   na
Hrubieszów,  kiedy to wspólnymi  siłami AK
• WiN  i  UPA,  nie  tylko  uwolniono  50 akow-

ców,   lecz  także   zniszczono  siedzibę   UB
oraz  zllkwidowano część  ubeków,  UPA zaś
w  sile   1200  żołnierzy,  wspomagając  nas,
zaatakowała  batalion  NKWD.  Było  to  pier.
wszo,   po  25  latach   od   czasów   Petlury  i
Piłsudskiego,   na  tak   dużą  skalę  zbrojne
wspótdziałanie Polaków z Ukralńcami.

1  właśnie,  by  zniszczyć  dążenia  niepod-
ległościowe  Polaków  i   Ukaraińoów,   Rosja
Sowiecka zmontowała sobie  podległe  siły
zbrojne. w skład których wchodziły dywizje
rosyjskie, ruso-komunlstyczne z PFIL i  Cze-
chosłowacji.  1  te  wojska  oslągnęły  zamie-
rzony  cel,   ale  okazało  się,  że  żołnierze
Polacy,  chociaż  dowodzeni  przez  oficerów
sowieckich, często przepuszczali  paft}ffan-
tów polskich i ukralńskich, udając, że ich nio
widzą.  Ponadto  oddziałom  UPA udało  się
zlikwidować  generała  sowieckiego,   przy-
dzielonogo  do  służby w woi'sku  Berlinga  -
żymiorskiego,   byłego   dowódcę  wojsk
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czewskiego.  Kto tego generała oddziałom

do  Uchwały

1991  r_

UPA,  dowodzonym  przez  Hrynia  -  na  od-
strzał  postawił,   na   razie  jeszcze  nie  wy-
jaśniono...

1 dziś, okazui.e się, że żołniorzy -Polaków.
zmuszonych   do  walki   przeciwko   UPA  a  i
często walk b/atobójczych, bowiem tam ró-
wnież  i  to  dosyć  liczno  były  oddziały  par-
tyzantki   polskiej,   sejm   o   65%   skład3ie
komunistyoznym,   postanowił   uznać   za
kombatantów.  A  więc  i  czerwony  generał
„Walter",  tysiąoami  zatwierdzający  wyroki
śmierci wydawane na niewinnych ludzi oraz
inni sowieci , będą naszymi kolegami -kom-
batantami?  Ta teza może  być  utrzymana,
gdyż   oni   toczyli   walkę  w   interesie   Flosji
Sowieckiej!!!   1   toczyli   na  jej   rozkaz!!!   Us-
tawodawcyjakby nie rozumieli ówczesnych
zjawisk   historycznych  i   .,Wehrwolf".   który
walczyt  o  prawo  do  panowania  Niemców,
zrównali  z  tym`,  którzy  walczyli  nie  tylko  o
swoją  wolnośó,   locz   i   o   wolnośó   naszą,
właśnie przeciwko wspólnemu okupantowi
naszych  państ\^/  i  narodów.  Ukraińcy  wal-
czyli  przecjwko  ROSJI  Sowieckiej!!!

Przez dziesią" lat nas akowców i innych
nazywano  bandytami,  tysiącami  skazywa-
no   na  śmieró   i  wy/oki  wykonywano,   dla-
czegoż więc obecnie,  gdy w  kraju  naszym
nastąpiły poważne  zmiany,  nie  uznać żoł-
nierzy  UPA za  naszych  kombatantów?  Bo
wszak  w  przeciweństwie  do  nich  sowiet,
enkwudzista, czy ubek byli naszymi ciemię-
życielami!!   Ukraińcy  -   UPA  od   1944   roku
czynnie  świadczyli  przyjaźń,  byli  naszymi
sojusznikami   i   właśnie   tym   żołnierzom
UPA,  tak  jak  i   nam  w   Polsco,  oozywiście
wolnej   i   niepodległei.,   iiależą  się   prawa
kombatanta.  Byłoby to równleż,  na przysz-
łość,  dobrym  działaniem  politycznym!!!

Odnośnie  żołnierzy tzw.  Ludowego Woj-
ska, walczących przeciwko Armii Krajowej  i
innym  niepodległościowym  siłom,  należa-
łoby  wytłumaczyć  i  przeprosió  za  komu-
nistów,  że  użyto  ich  do niesłusznoj walki o
realizację   celów   imperialistycznych   rosyi-
skich   1  komunistycznych,   które  były  i  są
przeciwstawne niepodległej  Polsce.

Natomiast  dowódcom  tych  woi.sk,  jako
l udziom świadomym , należatoby wytoczyó
procesy za współudział  w  maltretowaniu  i
mordowaniu  polskiogo  społeczeństwa,  w
tym  Ukraińców, będących obywatelami na-
szego kraju.

Uchwałę  sejmu  z  dnia 25 stycznia  1991
roku,  w  zasadzie  akceptuję,  lecz  zawiora
ona sformułowanie oałkowicie nie do przy-
jęcia , bowiem działania władz PRL okrośla
jako „niegodne". Te władze były utworzone
przez  Moskwę  i  jej  dobrowolnie.  a  nawet
chętnie  służyły,  dokonując  zbrodnl  ludo-
bójstwa. Władze mL były zbrodniozo, a nie
niegodnie postępująco.

New York, 16 kwietnia 1991  roku

Marian GOLĘBIEWSKI
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Buranta,   stosunki  polsko-Iitewskie:   Przeszłość,  {eraźniejszość  i
przyszlość  (Polish - Lithuanlan Flelation: Past, Proscim, and Future)
zamieszczonego  w  majowo-czerwcowym  numerze  „Problems  oł
Communism".Autorzwyjątkowymznawstwem-jaknazachodniego
obserwalora - omawia powikłane relacje polsko - Iitewskie. Prezen-
towany  rozdzial  arp/kułu ukaziije  sytuacje  polskiej  mniejszości  na
Litwie i rozwój stosunków pomiędzy obiema nacjami.

Ludność  pochodzenia  polski®go  stanowi  około  7%  llozebności
l itewskiego społoozeństwa. Polacy mleszkają głównio w obwodzie
wileńskim  /67%/  i  solnecznikowskim  /82%/.  Duża  liczba  Polaków
mieszka również w okolicach Trok /24%/ 1 Święcian /29%/.

PolaoynaLitwieczująsiędyskryminowani-szczególnieodczasu
wzrostu  uozuć  naojonaliśtycznych  spowodowanego  powstaniem
Sajudisu.  Sądzą oni, że  Sajudis ozy grupy z nim związane uznają
ich  za  spolonizowanyoh   Utwinów,   któryoh  trzeba  poddać  re-li-
tuanizacji.  Niektórzy  Htwini traktują Polaków jako  „tutejszych" po-
siadających tylko  regionalne zwyczaje  i tradycje  nieco tylko różne
od  litewskiej  tożsamości  narodowej.  Prędzej  czy później  powinni
zostać oni  przemienieni w  Litwinów.

Podobnie  jak  w  innych  przypadkach   narodowych   konfliktów,
etniczne nierównośoi mająźródło w społeczno-ekonomicznym po-
tożeniu  obu  nacji.  Polacy  na  Litwie  mają  mniej  osób  z  wyższym
wykształceniem  niż  Litwini.  Obwody zamieszkane  przez  Polaków
są niedoinwestowane  przez  rząd  litewski. Wyraźnie  widać  różnicę
pomiędzy czystą, zasobną i ekonomicznie bardziej rozwiniętą Litwą
kowieńską a biednym, zaniedbanym  i zapomnianym  przez wszys,
tkioh obwodem wileńskim.  Etniczni  Polacy twierdzą, że ich  region
posiada mniejszą liczbę  lekarzy,  szpitali,  tolefonów,  szkół  itp.  niż
pozostałe regiony na Litwie. Litwini z kolei argumentują, że  Polacy
posiadają przywileje z których mogą korzystać: np. własno szkoły,
nag#:ńJ:łg,nwo,tznyakruog:tsginTecpz:sf:3:jąwnijeę3tyekvu#sÓ|inmńhpun-

któw,  które  by mogły osłabić narodowościowy konflikt.  Polacy są
głównio  robotnikaml  1  chłopami.  Nie  istnieje  polska  inteligencja
reprozentująca  potską  mniejszość w  rozmowach  z  litewskimi  eli-
tami  politycznymi.  W  dodatku  Polacy  czują  wyTaźną  niechęć  do
litewskości.   Me  uczą  się  języka  litewskiego.  Studenci  wyższych
uczelni  na  co  dzień  posługują  się  językiem  rosyjskim,  który  jest
bliższy polskiemu  i  bardziej  pomocny w życiu  w Związku  Sowiec-
kim.  Nawet wspólne  Polakom  i  Ljtwinom  rzymsko-katolickie  wyz-
nanie  nie  jest  w  stanie  zatagodzić  narodowośoiowego  kon"ktu.
Przeciwnie, religia staje się dodatkowym źródłom konfliktu dla obu
stron.  Kiedy w  1988 roku  katodra św.  Anny została zwrócona koś-
ciołowi   Katoliokiemu   na   Utwie,   Polacy  poprosili   o   odprawianie
nabożoństw  w języku  polskim.  Litewska  hierarchia  kościelna  od-
mówiła.

Ponioważ  baidzo  mało  Polaków  wybierało  naukę języka  litew-
skiogo,   Fąada  Najwyższa  Litwy   18.Xl.1988  r.   uchwaliła  ustawę  o

języku  litewskim,  która  miała  wejść  w  życie  25.1.1989  roku.  Spo-
wodowało  to  silny  opór  polskiej  mniejszości   narodowej.   Nowe

prawo  językowe  ustanawiało  język  litewsk't  językiem  urzędowym
oraz nakładało  na wszystkich  urzędników obowiązek  nabycia ole-
mentarnej  znajomości  tego języka do 21.l.1991r.  Polacy  narzekali
na  zbyt  krótki  okres  przejściowy  i  na  to  że  ustawa  pomijała  mil-
czeniem obwody zamieszkane przez  Polaków.

Z powodu krzywd doznawanych od Litwinów Polacy postanowm
wziąć swoje  sprawy w  swoje  ręce.  W połowie  1989  roku  niektóre
rady  gminno  w  obwodzie  wileńskim  i  solnocznikowskim  prokla-
mowały  powstanie  polskich  autonomicznych  terytoriów.  Litewski
parlament zażądał unieważnienia tych uchwał 7.D{.1989 r. podczas
nadzwyczajnej  sesji  rady  obwodu  w  Sołocznikach  polscy  depu-
towani   proklamowali  powstanio  polskiego  obwodu  autonomicz-
nego  .  K]lka dni później  deputowani z obwodu wileńskiogo podjęli

podobną  decyzję.  Jednakże  pod  koniec  września  litewski  parla-

Litw.ie
ment  anulował  uchwalone  przoz  Polaków  deklaracjo.  23.V.1990
roku  rada  obwodu  solnecznickiego  ogłosiła  powstanie  polskiego
obwodu  autonomicznego,  gdzio  obowiązywać miała konstytuoja
Litewskiej   Socjalistycznej   F`opubliki   Sowiockiej.   1  znów  Litewska
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proklamowali   powstanio   Polskiego  Autonomicznogo  Terytorium
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Mo  było więc zaskoczeniem,  że  litewskio władze zareagowały

bardzo  nieprzychylnie  na  działania  podjęte  przoz  polską  mniej-
szość.Virgilius Capaitis nazwał je jedną z  najpoważniejszych  prób
zbadania wiarygodności litewskiej władzy 1 nie zaoferował żad nych
ustępstw.   Pozostali   przedstawlciele   litewskich   elit  politycznyoh
/Landsborgis 1  Prunskione/ argumentowali,  żo  Polacy działali  pod
wpływem manipulacji nomenklatury lojalnoj wobec Moskwy i dzia-
łania  te  nie  odzwierciedlają  prawdziwych  nastrojów  polskiej  lud-
ności.

Jednakże,  aby  rozw.iązać  polski  problem  litewski  rząd  musiał
posłużyć się metodą kija i marchewki. 27.Xll 1990 Fbcla Najwyzsza
uchwaliła  ustawę  o  wtadzy  administracyjnej  w  autonomicznych
obwodach  Litwy.  Dotyczyła ona głównio obszarów zamieszkałych
przez Polaków.  Przewidywała ona rozwiązywanie lokalnyoh wtadz,
zawieszenie  prawa  do  samorządności  i  odgórne  mianowanle  t(o.
m isarzy przez wileńską administrację w przypadku , gdyby obwody
rządzone   pnez  polską  mniojszość   prz®ciwstawiały  się   polityco
l itewskiego rząd u.

Fąząd  wileński  poczynił  również  szereg  ustępstw.  Wicepremier
Romualdas  Ozolas  i  jednocześnie  przowodnicząoy  komisji   par-
lamemamej  do  zbadania  problemów  wschodniej  Ljtvn/  zapowie-
działwstrzymaniewprowadzenialitewskiejustawyjęzykowoj.F}ada
Najwyższa zleciła  rządowi  przygotować  do  30 V  projekt  nowogo
administracyjnego podziału kraju, który by łączył w jednyrn obwo-
dzie większośó Polaków mieszkających na Ljtwie. W obwodzi® t)m
język polski stałby się językiem urzędowym a Polacy mietiby prawo
do nauki w języku polskim.

Podobne działania podjęte przez litewski  rząd  mogły tylko czę.
ściowo załagodzić konfli kt pom iędzy obiema nacjami. Czynnikiem ,
który  skłonił   Polaków  i   Utwinów  do  zaprzestania  sporów  była
sowiecka  interwencja  w  połowie  stycznia  1991   roku.   Krótko  po
masakrze w Vvilnie  okazało  się podczas  lutowego reterendum,  że
około   66%   Polaków  popiera  litewską  niepodległość.   Mimo,   że
liderzy  Związku   Polaków  na  Litw/ie  wezwali  swoioh  rodaków  do
głosowan la na l itewską niepod ległość większość Polaków nio prze-
słuchało apelu swoich przywódców i zbojkotowało roterendum, w
którym  90,5%  uczestników  opowiedziało  się  za  niepodległością.
Jednakże  momentem  przełomowym  dla  polskiej  mniejszości  w
Sołecznikach  było  głosowanie  nad  przyszością  Związku  Sowi®c.
kiego.  Większość  głosującyoh  w  tym  obwodzie  była  za  utrzyma-
niem  Związku   Sowieckiego  w  swej  dotychczasowej  postaci.
Rezultatgłosowaniarzutowałnapostawępolakówwoboclitewskioj
teraźniejszości.   Wyniki   plebiscytu   i   reterenclum   pokozywały,  ż®

pomi mo rządowych ustępstw Polacy nadal nie dowierzają Litwinom
i nie  będzlo łatwo pokonać ich  nieufność.  Chociaz polscy politycy
nie zajmowali  oficjalnego stanowiska wobec różnych autonomicz-
nych  deklaracji  polskiej  wspólnoty  narodowoj to  nieoficjalnlo  pró-
bowali   oni   zniechęcić   litewsklch   Polaków  do   takich   działań.
Anykuły  w  polskich  pismach  /„Polityka.'/  o  polityce  Skublszew-
skiego  nie  popierały  dążeń  Polaków na  Litwio  do  zaprowaclzenia
narodowej jurysdukcji.  Ministerialni  politycji  sugerowali  nawet,  że
opinla  publiczna  w  Polsoe  powinna  wyrazić  jawną  dezaprobatę
wobec  różnych  autonomicznych  deklaracji polskiej  wspólnoty na-
rodowej  to  nieofiojalnie  próbowali  oni  zniochęcać  litowskich   Po-
laków do takich działań.
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Polski  rząd  nie  popierał  autonomicznych  dązeń  Polaków  na
Utwio  z  obawy przed  pogorszoniem  stosunków  z  Litwą,  która  uz-
nata  by  to  za  ingerencję  w  jej  wewnętrzno  sprawy.   Popieran'ie
autonomicznych dążeń polaków mogłoby być od bierane jako prze-
jaw polskiego rewanżyzmu  i zagrożenie  dla  jedności terytorialnej
Ljtwy.   Nioktórzy  Litwini  traktowali   nawet  polskie  deklaracje  jako
wstęp do stworzenia polskioj autonomicznoj ropublikl we wschod-
nioj  Utwie.  Początkowo  byłaby  ona  częścią  ZSRS,  w  przypadku
upadku  państwowośoi  sowieckiej  -  zgodnie z obawami  Litwinów
stałaby  się  ona  niezalożną  częścią.  Poparoie  Warszawy  dla  au-
tonomicznych dążeń Polaków stworzyłoby podobne obawy przod
polskim anoksjonizmem na Ukrainie i Białorusi, gdzie na obszarach
dawnogo  państ`^ra  polskiogo  żrie znaczna  liczba  Polaków.  Polski
rząd  podziolał  także  zdanio  Sojudisu,  żo  działania  Polaków  są w
znacznej  mierze  manipulowane  przez  Mosk\^rę  -  nie  chciał więc
uchodzić za sojusznika Kremla.

Jednakżo  w tym  samym  czasie  polski  rząd  i  opinia  publiczna
pióbowała  w  inny  sposób  pomóc  pcilskioj  mniejszości,  bez  na-
rażania się  na zarzuty ingeroncji  w wewnętrzne  sprawy  Litwy.  Za-
początkowało to obustronne kontakty liderów polskiej  mniojszości
z polskimi politykami. Początki nie były łatwe, ponieważ wcześniej
rząd  sowiecki  i  komunistyozny rząd w  Pol§ce  zakazywały nawią-
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większość jest obecnie w rządzie lub w parlamencie) byli wyłącznie
intelektualistami  więc  nawiązywali   i   podtrzymywali   kontakty  ze
Swoimi  litewskimi   partnerami,   z  którymi  mogli  znaleźć  wspólny
język.  Wększość  liderów  polskloj  mniejszości  narodowoj  w  pi.ze-
sztości  było  aktywistami  KPZR  -   nie  byt  to  ten  rodzaj  ludzi,  z
którymi niezależnie myślący polscy intele ktualiści , zarówno prywat-
nie jak i służbowo chcieliby utrzymywać bliskie związki.

Z togo  też  powodu  polska  wspólnota  na  Utwie  czuje  się  zdra-
dzona przez polski rząd i  nsolidamość".  Polacy na Litwie z goryczą
narzekają,  że  kiedy  przyjeżdżają delegacje  „Solidarności", to  roz-
mawiają one wytącznie  z  przywódcami  Sajudisu. Tamtojsi  Polacy
oskarżają Polskę o „zarzynanie" (butchering) polskiej społeczności
na Litwie wespół z  Sajudisem, który zamierza  „wykończyć"  (finish
off)  żyjących  tam   Polaków.  Tak  więc   istnieje   po  obu   stronach
olbrzymi ładunok niecrięci i niewiary. Pomimo tych trudności polski
rząd  znalazł  przywódców  na   Litwie,  z   którymi   mógł  nawiązaó
\^/§półpracę. Są to deputowani do Rady Najwyższej Utwy  -  Czes-
ław Okińczyc, dr Medwerd Ctobert -dyrektor \Mleńskiego lnstytutu
Modycyny Eksperymentalnej oraz Zyg mu nt Balcerowicz -Redaktor
„Kuriora  Wleńskiego".   Urzędnicy  rządowi  oraz  parlamentarzyści
zapraszają polskich przywódców narodowych do Warszawy, gdzie
próbują  łagodzić  postulaty stawiane  przez  polską  mniejszość  na
Lit\^/ie w zamian zaL poparcie dyplomatyczne udzielane  Polakom w
ołicjalnych rozmowach z litewskim rządem.

Natomiast  parlamentarzyści  i  urzędnicy  ministerialni  wyjeżdża-
jący na Lit\^/ę w rozmowach z  Utwinami  podkreślają ważnośó  roz-
wiązania  problemu  polskiej  mniejszości  dla  dalszych  stosunków

polsko.litewskich.   List  "Do   naszych   Przyjaciół  -  Litwinów"  z   liś-
topada  1989  roku  domagał  się  tolerancji  w  toj  części  Litwy,  dla
polskiej  mniejszości.  W  ozasie  marcowej   (1990)  wiz}Ń/  delegacji
OKP, joj członkowie w rozmowach z rządem litewskim wskazywali
na konieczność ustępstw wobec Polaków żyjąoych  na Litwie.  Mini-
stor SpTaw Zagranicznych. K. Skubiszewski kilkakrotnie poruszał w
swoich  przemówioniach  prc)blem   mniejszości  polskiej  na  Litwie.
Kwostla  ta  była  toż  przedmiotem  rozmów  podczas  osobistego
spotkanla  Skubiszowsklego  z  litewskim  ministrem  spraw  zagra-
nicznych  Saudargasem.  Ostatnio  podczas  sejmowego  przemó-
wnienla,   K.   Skubiszewski   narzekał   na  traktowanio   polskiej
mnlejszości  na  Htwie,  choć  równooześnie  pochwalił  litewski  rząd
za wprowadzenie w końcu stycznia praw mniejszości  narodowych
na  Litwio.  Ustanowionio tych  aktów  ustawodawczych  przypisywał
prosji wywieranoj przez polski rząd i opinię publiczną.

Byó  może  najlepszym  sposobem  przekonania  Litwinów do  po-
lopszenia losów Polaków byłoby prowadzenio tołerancyjnej polityki
w  stosunku  do  litewskiej  mniejszości  żyjącej  w  Polsce.  W czasie
panowania  komunizmu   polskie   ustawodawstwo  ignorowało   ist-
nionie  mniejszoścl  narodowych  w  Polsce.  Nic  więc  dziwnego,  że
litowska mniejszośó, k`órej liczobność szaouje się na około  10 -30
tys.  osób  byta  dyskryminowana  przoz  komunistyczny  reżim   w
Polsc®. Wpłyv`/owy polityk  litewskl Wgilius Capaltjs powiedział, że

Utwini w Polsco cieszą się mniejszymi prawami n'rż Polacy na Litwie.
W  Polsce  bowiem  nie  są  drukowano  litewskie  podręczniki   ,  nie
kształci się też nauczycieli języka litewskiogo.  Litew§ka wspólnota
otrzymuje  bardzo  mało  środków  na  rozwój  życia  kulturalnego  i
społecznego.  Wprawdzie  premier  Mazowiecki  obiecał  polopszyó
warunki  życia  Utwinów w  Polsce,  lecz taktyczny  postęp wymaga
czasu.  Ostatnlo  rząd  przyznał  dotację  litewskiomu  kwartalnikowi
„Ausra", umożliwiając przekształcenie się mu w miesięcznjk. Polski
rząd  wyasygnował  też  kwotę  w  wysokości   1   biliona  ztotych  na
budowę   Litewskiego   Contrum   KultLiralnego  w   Puńsku.   (Jest  to

przykład, że tego typu  działania mogą rodzić  podobne inicjatywy
po tamtej stronie  litewski  rząd obiecał poprzoć budowę polskiego
centrum kulturalnego w Ejszyszkaoh).

Jak długo Litwa walczyła o niepodlogłość, tak długo polski rząd
nio wywierał prosji  na Wilno,  by wymóc  poprawę  sytuacji  polskiej
mn iejszości. Polacy obawiali się wyko rzystania tego przez Moskwę ,
która chciałaby skruszyć  litewską nieustępliwość.  Kiedy  Htwaod-
zyskała niepodległość, a problemy napotkano przez mniejszość w
obu  krajach  nie zostały rozwiązane,  sprawa ta zostaje  kluczowym
problemem  w stosunkach  pomiędzy  Litwą a  Polską.  Ostatnie wy-
padki  pokazują,  że traktowanie  mniejszości  narodowych w połud-
niowo-wschodniej      i      centralnej      Europie      stanie      się
międzynarodowym  problemem  w  stosunkaoh  pomiędzy  różnymi
państwami.   Dowodem   tego  jest  węgiorsko-rumuński   l{onflikt   w
Siedmiogrodzie, węgiersko-słowacka dyskusja o warunkach życia
Węgrów w Słowacji czy Słowaków na Węgrzech.  F`ozwiązanie któ-
regokolwiek  z  problemów  polsklej  czy  litewskiej  mniejszości  jest
kluczowym dla ułożenia przyszłych stosunków pomiędzy Polską a
Litwąirównieżstanowiłobypewienwzorzecdlarozwiązaniapodob-
nych  spraw tej  części  Europy.

Rozwiązanie  narodowościowego   konfliktu  będzie   również  klu-
czowe dla dalszych rolacjj pomiędzy Moskwą avvilnem . Najbardziej
lojalne   elementy  wobec   Moskwy  nie   będą  wykorzystywać  pro-
blemów polskiej mniejszości, jeźeli będą orLe rozwiązane.  Na pew-
no  nie  należy  oczekjwać  tego  w  zbyt  kiótkim  czasio.  AJo  Polska
mogłaby  odegrać  potencjalnie  większą  rolę.  Jeżell  polski  rząd  i
polska opinia publlczna będą kontynuować swoje wysiłki w przoko-
nywaniu  litewskiego rządu, żo powinien  zmienić on  swoją politykę
narodowościową,   wtedy   litewscy   Polacy   Oeżeli   wysiłki   te   będą
skuteczne) nie będą szukaó poparcia w Moskwie lecz w Warszawie.
Moskwa  byłaby  więc  pozbawiona  jednego  z  instrumentów  wy-
korzystywanego do tamania oporu  Litwinów.

Stephcn R. BURNT

Staralem się uświadomić Amerykanom,
że komunizm to by] syf, a nie idea

-  Mam  wrażenie,  że  pomogłom  bardzo wąskiej  grupio  inte-
lektualistów zrozumieć specy(ikę   naszego, polsklego ciorpionia.
Sądzę,  że  jest  to  o  wiele  ważniejsze  niż  udział  w  wystawie   -
protoście przeciwko zamordowaniu dwóch pingwinów. A oni robią
tam głównie takie rzeczy i uważają je za najważniejsze. To troohę
tak jak z  nami w czasach wojny w Wietnamie.  Kledy czytaliśmy,
że  jakiś  tam   .,8  -  52"  nie  trafił  w  fort,  lecz  zbombardował  dwa
miasteczka,  to  było  dla nas równie  dalekie jak  dla Amerykanina
opis szykancwania „Soljdarności".  Malując starałem się, aby oni
sobie wreszcie  uświadomili,  że  komunizm  to był syf,  a nio  idea.
Oni  tego  kompletnie  nie  pojmowali.  Kiedy w latach  siedemdzie-
siątych  Barańczak wyleciał z  Uriiwersytetu, a Krynicki   siedział w
areszcie  domowym,  przemycali  z kraju  do  Stanów wystawę  pol-
skiego samizdatu. Byłem wtedy gwiazdą vsunków antysowieck-
ich w „New York Tirnes.' i powiodziałem redaktorowi politycznemu
tej gazety,  żeby napisat o tym  dziesięć linijek. A oni  mi  na to,  że
to teraz nie jest na fali, a w ogóle to czemu nio wracam do Polsl{i,
aby złożyć opozycyjne pismo,  w  którym  inteligencja polska mo-
głaby protestowaó. Amerykanie dopiero w ciągu dwóch ostatnich
lat pojęli, że komunizm to była zgroza, rak i więzienie. Wcześniej
zdarzali  się  nawet tacy subtelni  intelektualiści,  którzy tłumaczyłi
mi, że jak wszyscy mają po 30 dolarów, to jest tantastycznie.

Jana SA-
Fragment  wypowiedzi   znanego   plastyka  dla  tygodnika

„Wprogr .
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EUROPA  ŚRODKOWO-WSCHODNIA    W0BEC
NIEPODLEGŁOŚCI  PAŃSTW  BAŁTYCKICH

Jedną  z  niooczekiwanych  konsekwencji
piorostrojki w ZSRS był rozwój  ruchów na-
rodowyoh  dążących  do formalnego wyod-
rębnionia  się  zo   Związku   Sowieckiego.
Najbardziej  dojrzałą  postać  przybrał  ruch
narodowy  na  Utwie,  Łot\^rie   i   Estonii.   Nic
więc dziwnogo, że rezultatem ożywienia na-
rodowego  w  krajach  baftyckich  byta  Dek-
laracja  Niepodległości  Lit`^q/ ogłoszona  1 1.
111.   1991   r.  Wkrótee  potem  pozostałe  dwa

państwa  baftyckie  ogłosiły,  że  rozpoczy-
nają  przojściowy  okres  doohodzenia  do
własnoj niezależnej państwowości.

Gorbaczow  od  samego  początku  iizna-
wał docyzję Litwy za niewazną.

Formą  nacisku  na  litewskie  społeczeń-
stwo  była  okonomiczna  blokada  Litwy.  W
styczniu   1991   roku  wojska  OMON-u  opa-
nowały kluczowe pozycje w Wilnie. Terror w
Wilnlo wywołał sprzociw międzynarodowej
opinii. publicznej, jednakże rządy pozostały
bierne zwlekając z oficjalnym uznaniem Lit-
wy. Z krajów europejskich jedynie maleńka
lslandia zdobyła się na dyplomatyczne uz-
nanie Litwy. Proces wybijania się na niepod-
legtośó    państw    bałtyckioh    został

przyśpieszony  nieudanym  zamachem  sta-
nu.  201111991  Estonia,  a dzień  później Łot-
wa   zadeklarowały   pełną   niepodległość.
Krok ten spotkat się z oficjalnym uznaniem
największoj  republiki  Związku   -  Rosji.  Po
uznaniu państw baftyckich przez Fiosję Jel-
cyna, w  przeoiągu  półtora tygodnia około
40 krajów uznała uznało suwerenność pań-
stw baftyckich  i  nawiązała z  nimi oficjalnie
stosunki -w tym  USA,  kraje EWG oraz byłe
kraje komunistyczno /z wyjątkiem Jugosła-
wii/.

Jodnym  z pierwszym  krajów uznających
niepodłegłość   Litwy   była   Polska.   Wcze-
śniej Warszawa prowadziła dwutorową po-
litykę   wobec   wschodniego   sąsiada   -
utrzymywała  stosunki   dyplomatyczne   z
ZSF`S jako całością i  z  poszczególnymi  re-

publikami. Polska najbardzlej ożywione sto-
sunki nawiązała z Litwą, nie zdobywając się
na oficjalne uznanie tego kraju.  Polska oba-
wiała  się  ujemnych   reperkusji   ze   strony

Związku   Sowieckiego.   Uznanie   niepodle-
głości  Utwy  nastąpiło  26 Vlll  kończąc  pe-
wien   przejściowy  etap  w  polskiej  polityco
wschodniej.

Wtym samym dniu niepodległość krajów
bałtyckich  uznała Bułgaria i  Flumunia.  Buł-
garia chclała w ten  sposób  udowodnić,  że
jost  normalnym   suwerennym   i   demokra-
tycznym krajem, mimo że większość w buł-

darskim   parlamencie   mieii   wówczas
komuniści.   Wcześniej   antykomunistyczna
Unia Sił Demokratycznych potępiła masak-
rę  w  Wilnie,  a  parlament  bułgarski  wysłał
nawet   swoich   przedstawicieli   do   Wilna.
Pewnym  zaskoczeniem  była  szybka  reak-
cja  władz  rumuńskich,  których  potępienie
styczniowej masakry w Wilnie było najsłab-
Śze  z   reakcjl   krajów  Środkowo-wschodnio
ouropejskich.   W  przeddzień   niepodległo-
śclowej  deklaracji  Mołdawii  radio  w  Buka-
reszcie   r`adało   oświadczenie   rządowe,
które  stwierdzało  nieważnośó paktu  F]iben-
trop-Mołotow uznające niepodlegtośó pań-
stw bałtyckich. Stanowiło to pewną zachętę
podobnych  działań,  które  miaty  być  pod-
jęte przez Mołdawię.

Opinia  węgi.erska  od  początku  sympa-
tyzowała  z  niepodległościo\^rymj  dązenia-
mi   Bałtów.   Nowo  wybrany  parlament  w
maju  1990  roku  poparł  niepodległościowe
zabiegi   krajów   baHyckich.   W  listopadzie
1990 roku węgierski premier. J. Antall uznał
aneksi.ę  krajów  baftyckich  w  1940  za  nie-
ważną.  Po  upadku  moskiewskiego  zama-
chu Antall oświadczył, że Węgry są gotowe
do  uznania  niepodległości  Litwy.  Procodu-
ra  dyplomatyczna  sprawę  pizeciągnęta  o
kilka  dni  i  ostateczne  uznanie  krajów  bał-
tyckich  nastąpiło 29 Vlll,  Kilka dni później  (2
lx) wznowiono regularne stosu" dyploma-
tyczne.

Tego   samego   dnia   (29  Vlll)   niepodle-

głość Utwy uznała również Czechosłowac-
ja. Czeska opinia publiczna sympatyzowała
z  litewskimi  dążeniami  niepodległościowy-
mi,  lecz  koła  rządowe  były  bardziej  pow-
ściągliwe.   Czesi   nie   chcieli   rozbudzać

podobnych   nadzioi  wśród   Słowaków,   po-

nadto  obawiali   się   reakcji   Moskwy.   Przy-
kładem   może   być   odwołanie   spotkania
Gorbaozowa  z   Havlem,   który  zapropono-
wał,  by krajom  bałtyckim  przyznać  status
obserwatora   na   llstopadowej   konferencji
ł(BWE w  Paryzu.  Pewną przeszkodą w  uz-
naniu państw bałtyckich byta również prze-
szłość  -   kraje   bałtyckie   były  jedynymi   z

państw,  które  uznały w  1939  roku  niepod-
legtość  Słowacji.  Ostateczne  uznanie  nie-

podległości Utwy, Łot\^q/ i Estonii nastąpiło
po   dwukrotnym   posiedzeniu   parlamentu
/23 i 26 Vlll/ -29 Vlll,

Ten  pobleżny  przegląd  postawy postko-
munistycznych  państw  Europy  środkowo-
wschodniej jaskrawo  ukazuje,  że wszystkie
kraje,  pomimo  del{laiacji  sympatii  z  dąże-
niaml Bałtów obaw.iały się zrobić krok, który
mógłby je  narazić  na  reperkusje  ze  strony
Moskwy.  Ta  postawa  ostrożnego  pragma-
tyzmu  cechowata wszystkio krai.e łącznie z
Polską,  która  ze  względu  na  tradycje  his-
toryczne   1   dużą   liczbę   Polaków   zamiesz-
kałych    na    Litwie    była    najbardziej

predestynowana   do   uznar`ia   niepod-
ległości  państw  bałtyckich  jako  pierwsza.
Zaciążył  tutaj   przede   wszystkim   strach
przod   reakcją   Moskwy,   groźba   sankcji
ekonomicznych oraz  obawa przed  rozbud-
zertiom  podobnych  ruchów odśrodkowych
w krajach regionu.  Uznanie państw baftyck.
ich   nastąpiło   dopiero   po  akceptacji   ich
istnienia   przez   Rosję   Jelcyna,   któromu
zamach   stanu   umożliwit   przebudowę
ustroju  i.mperium.  Wszystko to  ukazuje jak
dalece  niesamodz.Lelna  mimo  werbalnych
deklaracji  jest  nadal  polityka  zagraniczna
państw środ kowo-wschod n io europejskich.

KizysztofBRZECHCZYN

Od  AUTORA:  omówienle to  powstało na
podsAwle ar`ykulu „ Eastem Europe Fleacts
to the  Baltic States.  Indendence" zam}iesz.
czonego we wrześn.iowym r.ume{ze Raport
on Eastorn Europe.

BYŁEM  MĘŻEM  ZAUFANIA
Na prośbę  warszawskiego  kie/ownictwa  Partii  Wolności,  byłem

mężem zaufania tej panii przy Komisji Wyborczej w San Francisco.
Na  26  października   br.   Konsiłlat   Generalny   F`P  w   Los  Angeles
powołał 3 komisje wyborczo. D\^łie w Kalifomii i jedną w Soatle. Było
to etanowczo za mało, gdyz okręg konsularny obojmuje  15 stanów
i uniemożliwiono wzięcie  udziału w wyborach  skupiskom  polskim
w Arizonie, Colorado,  Nevadzie,  Oregonie i w Texasie.

Konsulat dzlała od 5 miesięcy 1, jak twierdzą konsulowie,  nie ma
jeszcze  szerszych  kontaktów.  Werzę,  że  tak  jest,  ale  trudno  to
usprawiedliwić.   Było  kilka  m'iesięcy  czasu  na  sprawniejsze  przy-

gotowanio terenu wobec oczekiwanych wolnych wyborów. Sprawa
jest  bolesna o  tyle,  że w  pominiętych  skupiskach  polskich,  liczna
jest  nowa,   posolidamościowa  emigraoja,  w  dużym   stopniu  pa-
triotycznie  zaangażowana w  losy  Ojczyzny.  Tiudno też wyobrazić
sobie, żo Konsulat w Los Angeles podjął działalność „w ciemno" od
zora, bez pewnych danych o środowiskach polekich na podlegtym
sobie  obszarze,  będących  w dyspozycji  MSZ i  dotychczasowych

plaoówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jest
jużpofakcieiżywićwypadanadzieję,żeprzynastępnychwyborach
będzie  lepiej.

Komisja w  San  Francisco  mieściła się w  Domu  Polskim.  Byłem
jedynym  obserwatorem tamtejszego  głosowania, gdyż inne  ugru-
powania polityczne mężów zaufania nie powołały.  Lokal wyborczy
otwarty był 14 godzin, od 6 rano do s wieczorem. Pierwszych dwoje
wyborców zjawiło się tuż po otwarciu,  a ostatni w momencie zam-
knięcia  lokalu.   Głosowało   168  osóbt  a  nie   i58,  jak  podano  w
.,Nowym  Dzienniku''.158 byto głosów ważnych, ponieważ 10 unie-
wazniono.

Według  powierzchownych  danych,  okolioe  San  Francisco-Bay
Area, zamieszkiije ok. 5fi tysięcy Polaków. Wwyborach wlęo udział
wzięło ok. 3% tej liczby. Frekwenoja to żenująco niska. Ale w drugim
miejscu   w  Kalifornii,   w   LoŚ  Angeles,   było  jeszczo  gorzej,   gdyz
głosowało niecało 300 osób na 40 tysięczną Polonię. W San  Fran-
cisco  głosowali  na  ogół  ludzie  młodzi  i  w  środnim  wieku.  Obok
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o9Ób  zamleszkałych  w  USA na  stałe,  udziat w wyborach  wzięły
takż®  grupy  osób  przebywających  tutaj  czasowo,  zwłaszcza  na
szkoleniach ozy stypondiacł`, m.in. uriiwersytetu w Stanford i moc-
no lewicowogo uniwersytotu w Berkeley.

om%r=:,ę8:#j:Ung:j.ą%:Ł3Cfteyna€;re`r°ożtze°rś:r;Z#ł°;°::rT;'h:
głosowali  po  raz  pierwszy.  Przyszodł  pan,  który  nigcly  nie  miał
polskiogo paszportu , ponioważ opuścił Polskę jako kilkunastolotni
ohłopak po  upadku  Powstania Warszawskiego.  Niestety,  do  gło-
sowania nlo został dopuszczony.  Nie  posiadał wymaganego  do.
kumontu,  potwierdzającego  polskie  obywatelstwo.  lnny  posiadał
taki  dokument,  alo  wystawiony  przez  władze  brytyjskie.  co  także
uniemożllwło  mu  wzięcio  udziału  w  wyborach.  Wymagano  tylko
polskich dokumontów.  Było  parę  osób  z  paszportami, wystawio-
nymi  przez  władzo  polsklo  na  uchodźstwie  i  miały szczęście,  że
dokumenty `^rystawione  były  przed  rokiom  1945.  Paszporty,  wys-
tawiono  po  roku   1945  honorowano  nle  były,  ponieważ  nle  uw-
zględniono   dokumentów   rządu   polskiego   na   uchodźstwie
wydawanych  po  cofnięclu  mu   uznariia  dyplomatycznego  przez
Zachód.

Zdumiewa takie  roz\^riązanio,  przyjęte w procedurze wyborczej,
jak  się  bowiem   ono  odnosi  do  faktu,  że  niodawno   rząd   FIP  w
Warszawie  uznał  i  przy]ął  dorobek  rządu  FIP  na  uchodźstwie,  w
cał)m okresie powojonnym.

Przyszły osoby z paszportami wystawionymi przez rząd polski na
uchodźstwio po roku  1945 i do tych pierwszych, wolnych wyborów
nio zostały dopuszczone. Została im wyrządzona krzywda.

Wobec  emigracji  powojennej  organizatorzy  wyrobów  zastoso-
wali joszczojeden, nioozysty manew/. Na dzień przed głosowaniem
komisja  wyborcza  została  powiadomiona,  że  dopuszcza  slę  do
wyborówosoby,którepodpisząoświadczenieonastępującejtreści:

„  -  nie  nabytem(am)  obywatelstwa obcego  przed  18 stycznia
1951   r.

-  nle  otrzymałom(am)  zozwolenia władz  polskich  na  zmianę
obywat®lstwa z polskiego na obywatelstwo obce".

Możllwośó ta  dopuszczała  do  udziału  w  wyborach  wiele  osób
żołni®rskiej  i  połitycznej  omigracji,  ale  za  późno.  Na  dzień  przed
głosowaniem  nio  zdążono  tego  nigdzie  ogłosić.   Me  gtosowało
więcwielu ludzi, którzy chcieli i mogli głosować. Zastrzeżenia moje
wzbudziła też inna sprawa. Procedura obliczania głosów kazała nie
brać  pod  uwagę  tyoh  kart  głosowania  do  Sejmu,  któro  będą  nie
zszyto spinaczami. Jeżeli tak, to dlaczego znając wcześniej proce-
clurę,   organizatorzy  \^ryborów  dostarczyli   nieświadomym  wybor-
com   dużą  ilośó  takich   właśnie,   niezszytych   kart  głosowania?
Komisja wyborcza na 200 przygotowanych kak wydała wyborco m ,
jak się potem  okazało,  8 niezszytych, choć kompletnych.  Stanowi
to 4% procent calości i t® 4% głosów uniewaźniono przy ich obllc-
zaniu. To naprawdę dużo. lle było takich przypadków w skall całych
wyborów?  Joszcz®  1%  oddanych  głosów  zostat  także  unieważ-
niony,  ponieważ  2 kany głosowania do  Sejmu wyjęto  z  urny jako
luźno kartki. Tylko w tym przypadku winny mógł być \^ryborca. Mógł
on zszywacze wyciągnąć,  były po nich dziurki. AJe po co byw takim
razio  oddał  prawidłowo głos,  a zauważyłem  że tak  było.  Dlatego
nie można wykluczyć, żo i te karty, niezszyte, wydano zostały przez
komi§ję wyborczą.  Dla głosowania na posłów, wyborcom wydano
również  kartkę  „informacji  o  informacji".  Mimo,  że  obwieszczenia
wyborczeorazkartygłosowaniazawierałyzestawy1istwybo/czych,
wyboroom  wręczany  był  dodatkowy  „spis  treści"  karty  do  gło-
sowania. W odróżnieniu jednak od obwieszczenia i samej kahy, ten
dodatkowy  „lnformator",  zestawiał  specjalnie  w  rubrukach  po  3
kolejno  po  soble   listy  wyborcze.   Zastanawiałem   się,   po   co  to
zrobiono  i  doszodłem  do  następującego  wniosku.  Przeciętnemu
wyborcy,  zdozoriontowanemu  w  mnogości  i  charakterze  umiesz-
czonych  na  listaoh wyborczych  partii  i  organizacji,  wydana  „infor-
macja",   swoją  tormą,   sugerowała  podobieństwo   ujętych  w
rubrykach ugrupowań, oo było nieprawdą. CÓż ma bowiem wspól-
nego   np.   mniejszość   niemiocka  ze   Stronnictwem   Narodowym,
Fluch Demokratyczno-Spoteczny Zb. Bujaka z KPN-em, czy związki
zawodowe poliojantów z Wyborczą Akcją Katolicką? Do podobngo
jak mój wniośku, doszły toż inne osoby w komisji wyborczej. Zgo-
dnio  z  procodurą,  komisja  musiała jednak  wydawać  gtosującym
oficjalny druk wyborczy.

Było  charaktorystyczne,  ż®  oo  drugi  wyborca  stwierdził,  że  nie
ma  rozeznania  na  kogo  głosować  i  prosił  o  podanio  mu  jakichś

informacji o partiach i llstach wyborczych.  1 w tej Sytuacji, tałszywe
skojarzenia  mogła  u  niego  wywoływać  wręczona  mu,  wskazana
powyżoj  dodatkowa  karia   informacyjna.   Natomi.ast  było  zabro-
nione,  aby ria teronio  lokalu  wyborczego,  udostępniać wyboicom
mateiiały ir`{oimacyjne, przygotowane samodzieln ie przez biorąco
udział  w  wyborach  partie  i  organizacje.  Było  to  zabronione  pod
protekstem,  że w lokalu wyborczym  nie  można już uprawiaó kam-
panii wyborozej i że nie wszyscy przygotowali jakieś materiały, więc
nie  wolrto  udostępniać  żadnych,  aby  nie  być  posądzonym  o  wy-
borczą stronn iczość,

Me  zgadzam  się   z  takim   stanowiskiem   1   były  wobec  niego
krytycznie  nastawione  także  inno  osoby w komisji  wyborczej.  Flo-
zumiem, że w lokalu wyborczym, nie można już uprawiać kampanii
wyborczej,  ale  podciągnięcie  pod  to  zwyczajnej  informacji  o  oso-
bach  i  organizacjach  oraz  o  ich  celacm  wyborczych,  któro  taką
informację  przygotowaty,  uważałem  za  rzecz  normalną  i  wręcz
wskazaną,  zwłaszcza w  obecnej  złożonej  pol§l<iej  rzeczywi§tości.
To  były pierwsze od  l(ilkudziesięciu  lat wolne  wybory, z  udzia'leh
wielu   sił   i   środowisk.   Część   ma  podobne   nazwy,   ale   zupełnio
odmionny  charaktei,  a  niektóre  środowiska  to  zupełnio  coś  nie-

poważnego.  Wiemy,  kto  najlepioj  łowi  w  mętnej  wodzie  i  komu
zależy, żeby taką ona była. Dezorientacja ma miejgce w Kraju, a coż
dopiero na emigracji. Osoblście miałem ze sobą informacje chyba
z dziesięciu ugrupowań , ale nie mogłem ich udostępnić wyborcom.
Z tego co się  orientuję,  informatory wyborcze przygotowały  ugrii-
powania  przede  wszystkim  poważne  i  uchodzące  za  najbardziej
porządne.  Posiadałem  dokumenty  Zjednoczenia  Chrześcijańsko-
Narodowego  i  Wyborczej Akcji  Katoljckiej,  Partii Wolności  i  KPN-u,
Porozumienia   Centrurn,   PPN-u,   Koalicji   Flepublikańskiej   i   Partii
Chrześcijańskich   Demokratów  oraz   samodzielnego   kandydata,
Wojciechazjembińskiego.

W powstałej  sytuacji  wiadomym  było,  że  najczęściej  głosować
będzie  się  na  osoby  i  organizacje  najbrdziej  do  tej  pory  znane  i
rozreklamowane,  a także  na te,  których  nazwy  będą  ludziom  su.-`--

~dflHĘĘĘ-_

gerowaty,  że  mają  one  poparcie  polskiego  Kościoła.  Wyniki  wy-
borcze  w  San   Francisco,  jak  i   całościowe,   potwierdzają  to.   Uv\/-
zględnić jedynie trzebajeszcze element, że było wiadomo, iż sporo
głosów zyskają postkom u niśoi. Natom iast prawdziwa niespodzian-
ką, jest sukces wyborczy KPN-u,  przy jednoczesnym  braku  popar-
cia   dla   innych,   zasłużonych   w   walce   z   komunizmem   sił
niepoclległościo\^rych, w tym zwłaszcza dla kandydatów Partli Wol-
ności oraz „Solidarności"-80 i  PPN-u. Dla owych ugrupowań fakt ton

jest gorzką wskazówką. Muszą się one na nowo, bardziej skutecznio
odnaleźć w  obecnej  rzeczywistości  Polski.  Sukces  KPN-u jest suk-
cesem  sił  niepodległościowych  i  uświadamia  mi  fakt,  że  mógłby
on  być  jeszcze  większy,  gdyby  obóz  niepodległościowy  potrafił
bardziej  ze  sobą współpracować.  Kto wie,  czy nie oddano  by nań
wówczas  najwięcej.  głosów.  Oby  udało  si.ę  to  w  następnych  wy.
borach.

Wyniki wyborcze  do  Sejmu  i  Senatu  uzyskane w San  Francisco
są już  publicznie  znane.  Nie  będę  ich  więc  raz  jeszcze  podawał.
Natomiast analiza tego głosowania,  ukazuje, że:

-  w  głosowaniu   na  senatorów  do   Senatu,  najwlęc®j  głosów
oddano  na kandydatów tzw. solidarnościowego, aktualnie rządzą-
cego  obozu  władzy:  a  więcej,  na  Unię  Demokratyczrią,  Porozu.
mienio   Centrum,   Kongres   Liberalno-Demokratyczny  i   na   NSZZ
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„Solidarność".  Ale równoHędną ilośó głosów,  oddano też  na  kan.
dydatów  Wyborczej  Akcji   Katolickiej   oraz   niewiole   mnioj   na
samodziolnio   kandydującogo  działacza   nlepodległośclowogo,
Wojoiecha Ziembińskiego.

-w głosowaniu partyjnym na postów do Sejmu, największą ilośó

głosów oddano znowu na tzw. solidamościo\^/y obóz rządzący. AJe
tuż za nimi uplasowata slę KPN, a za nią Wyborcza Akcja Katolicka
i Chrześoijańska Domokraoja.

Unla Demokratyczna, która obok komunistów zdobyła w całych
wyborach najwięcej głosów, jak wlemy w rz®czywlstości jost także
lowicowym,  prosowiookim  i  mocmo w Polsoe skompromitowanym
już ruchem  politycznym panów Mazowiecki®go,  Kuronia  i  Gorem-
ka. Czy oznacza to, że w wyborach społeczeństwo polskie zmieniło
zdanie?  Na  pewno  nie.  Okazało  się  jednak,  żo  przy  tak  niskiej
frekwencji wyborczej najbardziej zdyscyplinowanym ®Ioktorem wy-
borczy,  dysponuje wlaśnie  Unla  Demokratyczna i  postkomuniśoi.
W  domach  pozostała  milcząca  większość  rozgniewanych  i  roz-
czarowanych   ludzi.   Trzeba  im   ze  wszelkich   sił  uśwladomió,  żo
obecnie  nie  jest  to  już  mądre  rozwiązanie  polityczne,  ponieważ
wolne polo mają lnni.

Wyniki  wyborów  pokazały  dobitnio,  że  gdyby  wzięło  w  nich
udział trochę więcej porządnych ludzi, zwycięstwo odniosły by siły

patriotyczno ! Polska wyrwała by się wreszcie z dławiących ją klosz-".
Na margin®sio minionych wyborów mam joszcze dwi® rotloksie:
- dlaczego w pierwszych wolnych wyborach iitrzymano zwyczaj

komunistyczny PFąL, żo cała emigracja mogła głosowaó tylko na
jed®n z dwu okręgów Warszawy, oraz;

•  dlaczogo  wprowadzono  utrudnienie  dla  emigracji,  ki®dy  w
wyboraoh  na prezydonta  nio trzeba było dokum®ntu, ale 2 świad-
ków, potwierdzających obywatelstwo polskio.

Obecnie,  mimo  dużych  zmian,  polityozny  pat  w  Polsco  trwał
będzio  nadal,  ponioważ  siły  patriotyczno  nio  oslągnęły  j®szczo
nawet  połowy  miojsc  w  parlamencie.  Trzeba  to  rozstrzygnąć  w
następnyęhwyborach.Przypuszczam,ż®odbędąsięonewcześnl®j
aniżeli  za 4 lata.  Doprowadzl  do  nich dalszy upadok kraju,  bo  nle
mamwątpliwości,żetakbędzie,żetylkodotegoprowadząobecne,
pokrętno „reformy".  Służą one wszystkim, tylko nie dobru  Polski 1
polsklego  narodu.  Szansy,  która  się  zarysowuje,  zmamowaó  nie
możemy. Wyni ki następnycli wyborów, muszą być bardzioj zgodti®
z dążonlami narodu.

Andrzej ROZPŁOCHOWSKI
Przedruk za s|g n-rom "Obs®r\m2tora politycznego" AFIP, USA

EUROPEJSKI  TEST
Ocl miosięcy ostatni jawnie komunistyczny reżim w Europie pro-

wadzi  w samym jej  środku  brutalną wojnę.  Rzecz jasna -brutalna
jest  kaźda  wojna,  ale  toj  w  Jugogtawii  nadano  nacjonalistyczny
sztafaź, a połączonio komunizmu  z nacjonalizmem to  najgorsza z
mioszanek.

Naród chorwacki ma prawo do wolności. Toj prawdy otwarcie nikt
nie kwestionuje, formalnie zaś mieli odwagę to potwierdzić jedynie
Niomcy.  Najpierw jodnak  usiłowano  zmusić  niepokomych  Chor-
watów  do  spasowania  wobec  rosnącej  serbskiej  presji,  do  do-
gadania się i pozostania w ,jugosłowiańskiej rodzinie", a gdy to riie
wyszło,  kolejne  pokojowe  misje  międzynarodowe  ze  stoicyzmom
przyjmują  masakrowanio  przez  amię  „foderalną"  wiosek  i  miast
chorwackich.  Kilkanaśoio zerwanych  rozejmów i  ignorowanio wez-
wań do po\^/strzymania wojny nio zniochęciły modiatoiów do bmię-
cJ'a  w tę  dyplomatyozną  ślopą uliozkę.  Wyrażane  przoz  polityków
obawy dotyozą nle samoj Chorwacji i j®j ludnośoi, a owentualności
„rozlania się" wojny na  lnno kraje.

Cyrus Vance  i  inni z  uporem  pcwtarzają,  że  pokojowe  oddziały
ONZ  nie  wkroczą,  by  rozdziellć  strony  konfliktu  dopóki  toczy  się
walka.  To  co w końcu jest celem  ioh wkroczenia, jeśli  nie właśnie
zakończenie walk?! Gdyby czterdzieści kilka lat temu stosowano tę
taktykę apelowania do agresora, do dziś np. cała Korea byłaby pod
rządaml  Kim  lr Sena!

Faktycznie  Europa  i  świat  nie  uozynił  nic  (poza wysłaniem  do
Jugosławii  kilku  biurokratów),  by wstrzymać  masakrę  Chorwacji  -

nie zer\^/ano z  Bołgradom  nawet stosunków dyplomatycznych  czy
handlowych, a gdy przed uznaniem suwerennoścl Zagrzebla prze-
st/zegł sam sokretarz generalny ONZ de Quellar, nikt nie dostrzogł
w  t)m   nio  dziwnego!  Ze  spokojom  przyjmujo  się  colowe  i  sy8-
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okupowane  terytoria  chorwackie   (szulerskie  przygotowania  bel-
g/adzkiego rządu do przewidywanego roferendum).  Do obu stron -
clemoknycznej, napadniętej, rozpaczliwie broniącoj się Chorwacji i
komunistycznegoagrosorazwracanosięzrównoczesnymlapelami
o przorwanie walki, ignorując zasadę uznawaną w starożytnoścl, że
napadnięty ma prawo do obrony.

Wojna w Jugosławii  (nazwy tej używam jako określenia geogra-
ficznego)  stanowi  test  polityoznej  skuteczności  zjednoczonoj  Eu-
ropy  w  sytuaojach  kryzysowych,  `est  sprawności  joj   instytucji   1
uczciwości  polltyków,  Słowom.  któro  ciśnie  się  na  usta,  Słowom

8::%j3ęg#u:jeusst`Hn;#;rŁcahńbka°:uer:tpa;?rówoconiająoychwynw
Okazuj®   się,   że   można  w  środku   Europy  u   progu   Xxl  wieku

prowadzić wojnę, mordować ludzi, w pogardzie  mieć prawa 1  oby.
czaje -dopóki nie narusza się  materialnych interesów „cywllizowa-
nego świata" Chorwacja? Piawa? Wolność? A kogo dziś to w3zystko
obchodzi?

Romuald LAZAROWCZ

SPOTKANIE  Z  UNIĄ
16 grudnia ub.r„  po  południu w czytelni  Zespołu  Szkót Elektro-

Energetycznych  we Wrocławiu  odbyło  się Spotkanie  z  panem  re-
prezontującym Unię Demokratyczną, Wzięło w nim udział kilka klas
111 Wydziału Wioozorowego.

Bohater spotkania nio przedstawit się z nazwiska. Mimo, że sam
nie jest, jak powiedział, politykiem, a do Unii trafił przez przypadek,
energiczni®  agitował uczestników do  wstępowania w szeregl  tzw.
„Młodej Unii". Każdy -twierdził -może się tam wykazać, a koledzy
postowie mogą sporo pomóc. Tylko Unia bowiom przedstawa siłę
w Sejmio, a nie np. „cynicy z KPN-u", którzy ,już przegrali w oczach
śwlata i  na arenie  politycznej".

Odbyło się coś w rodzaju konferoncji, podczas której pan anonim
mówił  dużo  i  od  rzeczy.  Podzielił  się  ze  słuchaczami  swoją  nie-
ohęolą do głośno reklamowanych batoników „Mars" i stwierdził, że
nie ustępują im polskie batoniki, a tylko ich opakowania są gorsze.

Pod  koniec  §potkania  wywiązat  się  dialog,  którego  fragmenty
przytaczam:

-  Dlaczego  Mazowiecki  po  dojściu  do  władzy  nie  pftedstawił

Sejmowi  raportu  o stanie  państ\^/a i  pozwolił „komuohom" ukraść
to, co było jeszczo możliwe?

Brak odpow odzi.
•  Dlaczogo  Frasyniuk  ułatwił  byłemu  wojewodzio  Owczarkowi

przywłaszczenie willi przy ul. §udeckiej  122?
- Jedna willa i tak nie  robi różnicy, miasto by i tak na nioj nic nio

zyskało, a teraz Owczarok i tak clogorywa.
•  Dlaczego  Frasyniuk  forsował  kandydaturę  Muszyńskiego  na

stanowisko wojewody?
-  Pan Muszyński to dobry biznesmen i tak sobie zawsze poradzi.
-  Za  czyie  pieniądze  Frasynluk  prowadzi  handol  zachodnimi

samochodami przy ul. Ruskioj?
• Każdy może robió to samo, to jost proste.
-Skąd  Frasyniuk wziął pioniądze na swoją willę?
-  Widziałem  tę  willę,  bo  jesteśmy  kolegami,  i  ona  jest  cała

wi'gc,tna.
(B.T.)
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PROŚBA    DO    POLAKÓW    W
W  czasie  l-szej  wiz}Ą/  Jana  Pawła  11  w

Kraju  nie  było widaó  komunistów. Władze
PF}L zza firanek s`hrych  gabinetów przyglą-
daty się narodowi, który naglo poczuł się u
siebie.   Ludzi  wienących,  podłych  i  szla-
chetnych, słabych charakterem i mocnyoh,
tych którzy cierpieli od rożimu i tych, którzy
musięwysługiwalizjednoczyłanadziejana
niepodległość.   Kościół  w  ich   oczach   był

jedną niezależną od komunizmu siłą, Polak
stanął najego cz®le, On otworzył oozy moż-
nym  tego  świata  na  zakłamaną  przez  ko-
munizm prawdę!

Ta  sama  nadzieja  przyświecata  wszys-
tkim, którzy w rok później w najlepszej wie-
rze opowiodzieli  się za NSZZ „Solidarność"
biorąc los Polski w swojo ręce.

Wtedy religia była religią, prawda -praw-
dą,  Polak  Polakow - bratem, a  komunizm
czyź;5łaanTasTdoaTskT::g;3Fótn,ków,wyraz,.

cieli  woli  ogółu  Polaków,  łormułował  An-
drzej Gwiazda. Wszyscy w Kraju i za granicą
to widzieli,  więc dlaozego dziś,  w rzekomo
wolnoj  Polsce,  kiedy  ogół  narodu  wymio-
tujo  Solidamością w  \^/ydaniu  Watęsy,  nie
mamy prawawiedzieć, co natemat polityki
Fąp,  która wyjechała do władzy  na tym  ru-
chu,  ma  do  powiedzenia  tak  populamy
wówczas  Andrzej   Gwiazda.  Także   Koinel
Morawiecki,  któiy w  proteście  zakłamanej
po stanie wojennym  „Solidarności" zatożył
własną  bezkompromisową  wobec  komu-
nizmu partię. AJbo -dobrze zorientowany w
ekonomii  RP -Stanisław Tymiński?

Dlaczogo  tych  wszystkich,  którzy  ostat-
nio  głosowali  na  inne  partie  niż  Unia  De-
mokratyczna,   Wyborcza  Akcja   Katolicka,
Porozumienio Contium, KPN Moozulskiego
i kilka jeszcze innych  odłamów oticjalnego
nurtu,  nazywa się komunistami?

Czy  większość,   która  w  ogóle  zignoro-
wała  ostatnio  wybory,  to  ludzie  zsowiety-
zowani,  jak  okiośla to  ks.  Tlshner,  czy  też
wręcz   odwrotnie   -  zdrowa  część   narodu,
która przeciwstawiając się kłamstwu RP wy-
raża  pogrzebaną  wraz  z  ks.   Popiełuszką`
prawdę z okresu 1 -szej pielgrzymki Papieża
i  Solidamości 80 roku?

„Nowy Dziennik", jak zawsze, stawia całą
rzecz  na głowie.  Bo  „Nowy Dziennik",  cała
prasa  polonijna,  tak samo jak  KPA,  wszys-
tkie organizacje polskie i placówki rządu RP
forsują  wypaczoną  ideę   niepodległośoi,
która  swoj  marionetco  Watęsie  wkłada  w
usta następujące słowa: „Europa bezpiecz-
na  to  jedna  Europa.  jako  struktura  KBWE
oraz  Europa  kontynentalna.  Polska  uczyni
co  w  jej  mocy,  aby  przyczynić  się  do  bu-
dowania takiej  Europy.  (...)  Trwałe  rozwią-
zanie  sprawy  pokoju  i  bezpieczeństwa  na
naszym  kontynencie  nie  jest  możliwe  bez
ZSRFr'.

Wałęsa powiedziat to w lipcu  br. w Kwa.
terzo Głównej  NATO.

Powiedział  nio  w  imieniu  narodu,  który

piagnieoderwaniasięodMoskwyiwłasnej,
rządzącoj  gię  prawem  Polski  w  obecnych
granicach,   lecz   w   imieniu   zdrajców-uzur-
patorów,  którzy  od   utraty  naszej  niepod-
legtości   przywłaszczyli   sobio   prawo   do
występowania w  imieniu  narodu  na arenie

międzynarodowej,   urządzając  wspólnio  z
Sowietami,   jeden   organizm   środkowo-
wschodnioj Europy w oparoiu o F`osję i zdo-
minowanle świata ideą trzeciej  drogi, która
nie   byłaby  ani   komunizmem   ani   kapita-
lizmem.

Sowietyzm,  jak  wiadomo,  wyklucza  ot-
wartość   życia   politycznego.   Można  to
stwiordzić   na   przykładzie  polskiej   etnicz-
ności w wolnym  świecie,  która -choć jedna
z najliczniejszych -z powodu narzucenia jej
zamaskowanego  Kościołem  reżimu  zdraj-
ców -uzurpatorów,  nie była w stanie stwo-
rzyć liczącej się tu diaspory.

Dogady\^/anie  się  zdrajców  z  Sowietami
wykre.owało dzisiejszą, zasadzającą się na
kłamstwie F}P, którą za swoją uważają: zło-
dzieje,  oportuniści  lub  naiwni  i  łatwowiemi.
Każdy uczciwy i  rozsądny cztowiek wie, że
na  kłamstwie  niczego  trwałego  zbudować
nie można. Atutaj  mamy ścisłą cenzurę na
użytek wewnętrzny,  aby ci  którzy  mają się
lepiej  nie  znali  nędzy  i  upokorzenia  ogółu
dźwigającego ciężar tzw. reform i chamską
propagandę sukcesu  na użytek zagranicy.

Uważam,  że  lstnieje  ścisły  związek  po-
między  kłamstwem  opanowującym  Ame-

Faktę,oocęTnepTst,::rzktoóft"hTawą,łcaz##ęj#
postkomunizmu, któremu wlększość w Pol-
sco wypowiedziata dziś posłuszeństwo.

KrytykującyBushaAmerykaniezarzucają
mu nadmierne zajmowanie się potityką glo-
balną kosztem  spraw własnego  kraju.  Ne
zdają  sobie   zupełnie  sprawy  z  tego,  że
Ameryka  aby  istnieć  musi   prowadzió  po-
litykę  globalną,  a  cała  bieda  w tym,  że  to
polityka  z  gruntu  zła.   Dwaj  ostatni  prezy-
denci,  na  przekór  korzeniom  z  których  slę
wywodzą,  2aakceptowali  perfidniej  od  ko-
munizmu   zakłamany  postkomunizm   so-
wi.eckiego   bloku,   tak  jakby   mieli   ochotę
wypełnić  przepowiednię   Lenina,  że  wolny
świat sam sobie założył pętlę na szyję.

Uwazam,  że  niebłahy  udział w  kręceniu
tej pętli, polegającej na zamydleniu pojęcia
wolności,   mają   uzuipatorzy   Sprawy   Pol-
skiej,  których  wyrazicielem  przed   rządem
amerykańskim   jest   dwulicowy   Zbigniew
Brzeziński.  Sądzę,  że już w  niedługim  cza-
sie Polacy w Kraju będą zdawać sobie spra-

;:s:ktoe#:,n:zemnj:::Z#:yes+ędzw::łąsnpą::fou.
nych  ze  sobą  reżimów.  A  mianowicie  ko-
munistycznego   i   emigracyjnego,   który
przez  cały  okres  komunizmu  w  Polsce  re-
prezentował   „polską  rację   stanu"  w  Wa-
szyngtonie,  jednocześnie  czyniąc  z  Polski

pole  doświadczalne  dla  przyszłych   posu-
nięć  Kremla w  catym  sowieckim  bloku  łą-
cznie   z   Flosją.   Międzynarodowy  Fundusz
Walutowy jest tym,  co  ma zapewnić utrzy-
manie tego  bloku  w  ryzach  zjednoczenia  i

:dąpdok:iaśd;j3tcaę,?oN,T3%kvTieca,,:o,:eg3łupdoż
u kryła się pod wizją ch rześcijańskiego zbra-
tania narodów i papieskiej troski o los bied-
nych  ludzi  na świecie.

Niezależnie   od   bezpośrednich   wysłan-
ników   Kremla,  którzy  otwarcie  propagują
idoologię  komunistyczną  w  Ameryce,  ich
zwolerinicy działają również pośrednio. Do-

AMERYCE
prowadzają do histerii obawę przed choro-
bą  AIDS,  zamieniają  w  absurdy  ruchy  łe-
ministyczno,   walkę   z   rasizmem,   eieją
panikę  w  związku  z  zatruciem  środowiska
naturalnego  i  użyciom  enorgii  nukloamej,
walozą o prawa rzekomo przośladowanych
homoseksualistów  itp.  Wszystko  to  rzeko-
mo w trosce o naród, a w istocio po to, aby
ten naród doprowadzić do stanu ob®zwład-
niającej go paniki.

W ten  sposób działalność komunistów i
tandem  oficjalnej   polskiej  polityki  z  ame-
rykańskimi liberałami, stara się z otwartości
życia   politycznego   w   wolnym   świecie.
uczyni ć ładu nek wybuchowy rozsądzający
Amerykę  pod  pretekstem   „Ochrony  Swo-
bód Obywatelskich".

W ciągle  istniejącym  narzuconym  nam
polsklm  monopolu  informacji,  każdy  zna-
jący  angielski  powinien  znaloźć  drogę  do
prawdy  poprzez   indywidualne  włączen.m
się w polltyczne życie Ameryki.

Dlatego   proponuję  czytanie  tygodnika
„Conservativo   Chroniole"   (tel.   1-800`888-
3039),  który  reprezentuje  najbardzigj  war-
tościową  myśl   republikańskich   polityków,

jak:  Patrick  Buchanan,  George  Wll,  Jeane
l(irkpatrick,   Flowland    Ewans   &   Flobert
Novak, William  Buckley,  James Kilpatrick i
wlelu  innych.

F`Ównież gorąc® polecam słuchanie pro-

gramu radiowego RUSCH  LIMBO -WABC -
AM   -  770   godz.   12-3   PM   (New  York).  W
innych  miastach ameryk. należy szukać te-
go piogramu wg  czasu  N.Y.  na fali średniej
EIB  Network -RUSCH  LIMBO.

lnteres  Polski  wymaga zajęcia  identycz-
nego  stanowiska jak  to,  które  zajmują pa-
trioci   amerykańscy  wobeo  swego   kraju.
Sowietyzm  obrzydza  nam  patriotyzm  na-
zywając  go  nacjonalizmem.  Tylko  prawda
może  uratować Polskę.

Starajmy się,  aby  uczciwa Ameryka zro-
zumiała,  że  to  samo  kłamstwo,  które  pocl
pretekstem   „Ochrony  Swobód   Obywatel-
skich"  chce   ukraść  wolność  Ameryce,  zo-
stało   przez   amerykańskiego   prezydenta
zaakceptowane  jako  najwyzsze  dobro  dla
krajów   postkomunistycznych   pod   nazwą
„Praw Człowieka".  Pojęcie to tak samo jak
w Ameryce jest odwrócone.  F`zeczywistość
urąga  prawdzie.  Reformy  w  wydaniu  Mę-
dzynarodowego   Funduszu   Walutowego
wyzwalają złodziejstwo  1  korupcję  na  mię-
dzynarodową skalę , pozbawiając ludzi pod.
stawowych  praw bytowych.

Nie  ma  innych  praw  człowieka tu,  a  in-
nych  tam.  Wolność  jest  integralna  i  Ame-
ryka   nie   będzie  w   stanie  jej   zachować,
przyjmując  inne jej  znaozenie  dla siebie,  a
inne -na użytek narodów postkomunistycz-
nej  części  świata.

New York, 8.XI.91

Alina  STARCZEWSKA -
BYRSKA

Ostatnio   publikowaliśmy  anykuły  Aliny
Starczewskiej  -Byrskiej  w  n-rzo  11(279)
„Prcitest  wobec   prezydentury  Wałęsy..."
oraz  13(281)  „Nie  lowica,  nie  prawica,  alo
prawda lub oszustwo"
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Koalioji   ubywa.   Naj-

piorw   odpadł   Kongres,
później  KPN.

Do   dymisji   podał   się
premier   Olszewski.   Trud-
no  mu się  dziwić,  po tym,
jak  prozydent   gtwierdził,
że      nie   będzio   z   nlm
współpracowaó  ale,  czy
dymisję tę przyjmie Sejm?
A jeśli  tak,  to  kto  zostanie
kolejnym   premiorem  bez
cądu?

Polsc®  po  zapaści  gos-

podarczej   grozi   zapaść   polityozna.   Niemożność   utworzenia  sta-
bilnego  rządu w oparciu  o  aktualny układ  w parlamencie staje  się
oczywista.   Kłopoty  mają  wszyscy.   Przełamaniu   izolacji  w  jakiej
znalazła  się  UD  nio  służą wypowiedzi  joj  sejmowogo  lidera  Bro-
nisława Goremka. który w telewizyjnym programie „Sto pytań do „."
określił swoich przeciwników polityoznyoh sympatycznym mianem
banda pięciu. Sama „piątka", wewnątłz której od samego początku
nio brakło opinii o połnionej przez liberałów roli konia trojańsklego,
wytrzymała  tylko  piorwsze  sejmo\^/e  harce.  Ciągle  przybywa  po-
lityków nie potrafiących zapanowaó nad gwoimi  urazami.  Unia  De-
mokratyczna jest obrażona  na wszystkich  i  stan  ten  zapewne  nie
ulegnie   zmlanie.   Może   najmnlej   groźno   są  dąsy   Moozulskiego.
Coraz niobezpiecziejsza jest natomiast niechęć prezydenta do nie-
których  polityków,  nad  którą Wałęsa zdaje  się  nie  panować.  No  i
jeszcze  te  jogo  zadziwiające  wolty.  Zaledwie  tydzień  dzielił  spot-
kanio prozyden`a z komunistami, na którym zamierzat wraz z  nim
budować  lewą  nogę  polskiej  demokracji,  od  pełnych  gróźb  i  po-
hukiwań  pod  ich adresem wypowiedzi w słynnej  stołówce  Stoczni
Gdańskiej,  gdzie  spotkat się  ze  swoimi  byłymi  kolegami.  Wałęsa

narzekającnaosamotnionieporazkolejnyzapowiedziatswojąchęć
puszczania  w  skaipotkaoh  tych   którzy  kradli   i  gotowość  np.  w
przypadku  Bagsika udania się w toj sprawie do  lzraola.

A  propos  rozliczoń.  Tyle  się  o  t)m  ostatnlo  mówi;  afon/,.nad-
użycia, zagamięcia mienia.

Są sprawy, ale czy są sprawcy? Otóż {ak. Najczęścioj okazują się
nlmi dzionnikarzo. Nastąpiła zaclzMająca zmiana ról. To nio spraw-
cy  afer  tratiają  prz®d   sądy,  ale  ci,  któny  starall  się  jo  ujawnlć.
Fąozzuchwaloni  bozkarnością autorzy afer masowo  oddają do  są-
dów  sprawy  o  zniesławieni®.   Niestety  to  nio  żafty.   Sądy  i   Pro-
kuratury,  w  których   niowiele   się  zmioniło,   nie  wykazują  żadnej
inicjatyv\y w  tępieniu  nadużyć.  Dochodzi  do  taklch  absurdów,  żo
oficera SB  - zabójcę Bogdana Włosika pomimo `^/ysoklogo wyroku
zwalnia się z arosztu. W Poznaniu nje można zmusić prokuratury d®
wszczęcia dochodzenia przeciwko byłemu przewodnicząo®mu Ko-
leglum  d/s Wykroczeń  Benodyktowi  Gajowskiemu,  który taśmowo
skazywał za działalnośó  niezależną,  lub,  co  było jego  indywidual-
nym  oslągnięciem,  za  zamiar takiego  „przestępstwa"  Prokuratura
wykazuje się za to pomystowością w innych sprawaoh.

Po  tym,  jak  ośmieliłem  się  wystąpić  prz®ciwko  niektórym   po-
znańskim  sędziom  i  prokuratorom, spotykam slę z działaniami jak
za dobrych lat stanu wojennego. Umundurowani chłopcy w ramach
wywiadu środowiskowego rozpytują sąsiadów, czy czasem ni® nad-
używam  alkoholu,  nlo zakłócam  spokoju  lub  czy nio biję żony.  lch
starsi  i  wyzsi  stopniem  koledzy  w  cywilu  przychodzą  z  prokura-
torskim  nakazem  rewizji  a nadzorujący to wszystko  prokurator wy-
stępuje o badania psychiatryczn®.

Do takich działań  miałem  okazję  się  przyzwyczaić w czasaoh, o
których  wielu  mówi,  że  bezpowrotnie odeszły.  Szkoda,  żo tak  nie
jest naprawdę.

Maciej FRANKIEWICZ

UWAGI  NA MAFIGINESIE

PFąEZYDENCKA  ROZRÓBA
Prawie  dwa  miesiące  -  od  momentu  wolnych  wyborów  -  trwał

kryzys  parlamentarny  w  naszym  kraju.  Rozdrobniony  politycznie
Sejm  nie  potrafił wyłonió większości  zdolnej  uformować  Rząd.  W
ogromnej  mierze odpowiodzialnośó za przebieg wypadków spada
na  Prezydenta.  Fłozbicio  polityczne  Sejmu  stworzyło  bowiem  nie-
powtarzal ną szansę przechwycenia przez Bolweder większoścl wła-
dzy wykonawczej. Stąd to nagłe wolty i zmiany stanowiska Wałęsy.
Statą  zasadą  prezdenckiej  gry jest  popjeranie  słabszych  przeclw
silniejszym we własnym obozie,  którzy mogą zagrozić pozycji Wa-
tęsy. Wydaje się jednak, że w chwili obecmej mlsternie prowadzona
gra przemienita się w zwykłą rozróbę,  w której  nie  liczy się  dobro
kraju, lecz panykularno interesy.

Już  po  czorwcowych  wyborach  1989  r.  misję  utworzenia  rządu
Wałęsa  zlecił  nie  środowisku  solidarnościowej  lewicy,  lecz  bliżej
wtedy  nikomu   nioznanym   braciom   Kaczyńskim.   Po  zwycięskiej
kampanii  prezydenckiej,  w  której  główną  rolę  odegrało  Porozu-
mienie  Centium  stanowisko  premiera  Wałęsa  powlerzyt  Bielec-
kiemu  z  maleńkiej  ówcześnie partyjki  .  KL-D.  Zamiast obiecanego
w kampanii wyborczej  przyspieszenia i  Fąządu  Przełomu  mieliśmy
-jak się okazato rząd  kontynuacji tego co było.

Po  paźclziernikowych  wyborach  Wałęsa  zainicjował  wprawdzie
powstanie   „czwórki"  /ZchN,   PC,   KPN  i   KLD/,  lecz  jednocześnie
misję formułowania rządu powierzył B.Goremkowi.  Misja Geremka
zakończyła się niepowodzeniem. W międzyczasie już „piątka" /do-
szło  PL/  stronnict\^r  centroprawicowych  odr2uciła  sugestio  Prezy-
donta i  miast  Bieleckiego  na stanowisko pfemiora zaproponowała
J.0lszewskiego.   Osoba  Jana   Olszewskiego  z  wyraźnie  wyodrę-
bnioną większością  parlamentarną  stanowiłaby  zbyt  duże  zagro-
żenie  dla władzy Wałęsy.  Rozpoczęła się  gra  nerwów.  Prezydent
oskarżył  braci  Kaczyńskich  o  nieprawidtowe  dysponowanie finan-
sami  Kanoelarii i  mianował do  rozmów z  „piątką" swogo byłego...
kierowcę. Jednakżo sukces „piątki" w obsadzie prezydium  Sejmu i

Senatu  zmusił wreszcie  Wałęsę  do  desygnowania  Olszewskiego.
Tnwał jednak  nadal  bojkot premiera.  Okazał  się on  skuteczny po-
nieważ  z   koalicji   dało  się  wyłuskać  Kongres   Libei.alno  -   Demo-
kratyczny, a wyniku nieporozumień odeszła KPN. Demonstracyjnie
okazywana niechęć Wałęsy  przechyla  szalę  i  Olszewski  złożył  re-
zygnację.  Koalicja „trójki'' a właściwie „dwójki" /PC i ZchN/ została
tak osłabiona. że Wałęsa mógł dokonać kolejnej  wolty.  Prezydent
oświadczył, źe nigdy nio był niechętny Olszewskiemu, mówił tylko:
„nie  sprzeciwiatem  się  proponowanemu  rządowi,  powiedziałem
tylko,  że  rząd  jest  nie  do  przyjęoia,  ze  względu  na  interes  kraju"
(„Gazeta Wyborcza").

Sejm   porzucił  wprawdzie  dymisję  premiera,   lecz  pozycja  01.
szewskiego  na tyle  osłabła,  że  premier zmuszony był przyjęó wa-
runki  Wałęsy.   W  rządzie  zostaje   K.Skubiszewski,   pomimo  żo
Premieł  woześniej   publiczn(o   krywkował   polską   politykę   zagra-
niczną,  plan  Balcerowicza  będzie  kontynuowany,  zaś  w  MON-ie
wszystko  pozostanie  po  staremu.  Deklaracjo  odejścia  od  ustaleń
Okrągłego  Stołu  mają więc tylko charakter werbalny.

Zastanowić się jeszcze wypada, kto w tym konflikcio `^rygrał, a kto
stracił.  Zyskat  na  pewno  Wałęsa,  lecz  uszczerbku  doznał  interes
ogólny.  Przede  wszystkim  uległa  kompromitacji  idea  demokracji
parlamentamej.  F`ząd  winien  odzwierciedlać większość parlamon-
tarną,  a ta winna być odbiciem  naśtrojów  politycznych  społoczeń-
stwa.NiestetyrządOlszewskiegonje\^/yłoniłsię-amógł-wsposób
jasny,  przejrzysty  i  klarowny,  lecz  powstał  w  wyniku  przotargów i
manipulacji  polityków,  któ/e  są  niejasne  i  niezrozumiałe  dla  po-
stronnego obserwatora. Społeczeństwo,  a przynajmniej jego świa-
doma politycznie  część nie  czuje  i  nie  dostrzega,  żo  rząd  ten  jest

;:::,t3taebTn:::ww*ahsnpeegno,a%bc:j,,.n%jąaęnt;:hp:;,Z;:2Teytj:s;ł3Ę;
pracy przyszłego  Fiządu  i  przyszłoścl  catej  demokracji  parlamen-
tarnej. Społeczeństwo może zbojkotować mechanizmy domokracji
opartej   na  wyborch,  jeżeli   odkryje,  że  za  jej   pośrednictwem   nic
sensownego nie moża zmienić, a rządząca l{lasa polityczna i tak w
każdej sytuacji będzie w stanie przeforsować swój punkt widzenia.

/K.B./
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WIHNIAWA i KAB OTYN, BIRBANT,
LITERAT  cz. 11

Ulubionym  miejscom  spotkań  Wieniawy  z  elitą  artystyozno-lite-
racką Warszawy była kawiarnia „Z}emiańska", gdzie uwazano go za
„swojego".  Był to „kawiarnio . klub". Ztoty wiek „Ziemiańskiej" przy-
padł na łata 1926-1932. W tym okresie kawiarnia ta była c®ntralnym
miejscom spotkań ariystów, głównie literatów, płastyków, mających
w  niej  zarezerwowane  miejsca.   Uwagę  przyciągat  jednak  przede
wszystkim   „stolik  na  półpiętrze'',  albo  jak  mówli  o  nim   inni  tzw.
„górce''.  Skupiał  on  wąskj  krąg  osób   rekrutujących   się  spośród
zaprzyjaźnionych zo skamandrytam i , członków elity towarzysko-ar-
tystyoznoj i  politycznej.  Do stałych bywalców,  obok skamandrytów,
należeli:  \Meniawa. Antoni  Borman,  Mieczysław  Grydzewski,  Franc
Fiszor,  Tadeusz  Boy-Żeleński,  Antoni  Sobański,  Juliusz  Sakowski`
Marian  Hemar,  Bruno \Mnawer, Vviliam  Horzyca, obu  Kramsztyków
-  malarz  F!oman  i  Józet  tłumacz.  obie  siostry  Kossak  -  Maria  Pa-

#!jck:aTskwavŁaMwacgvd:'°#irgnmg#aa]:'::;rĘ':LGuedŁ:
rd,   lrena   Krzy-

wicka,   wydawcy  -   Marian   Sztajnsberg   i   Ludwig   Fiszer,   Jan
Parandowski  oraz jego żona lrena, dwóch arrystów grafików -Zdzi-
sław Czermański i  Feliks Topolski.

„Ziemiańska" miała na swych  ścianach wykonane przez Jerzego
Szwajcera,  karykatury „swych  znakomitości", wśród  których  na po-
czesnym  mi.ejscu  znai.dował  się  wizerunek  \Meniawy.  Tam  kształ-
towano sądy i orzekano,  co jest sztuką,  a co grafomaństwem,  czy
kiczem.  „Tu  bez  głosowania  zapadały  \^ryroki  młodych  i  starych
autorów.  Swoi  mieli pewne fory" -pisat Jan  Hoppe.

Do  oceniających  należał  również  bohater  niniejszej  pracy,  który
sam  też  .,bawił"  się  piórem.  0  tym,  że  swoje  plsarstwo  traktował
poważnLe świadczy m.in. fakt, iż w ankletach personalnych w rubryce
„zawód cywilny" wpisywał czasami:  „Literat".  Był  autorem  kilkuna-
stu  wiorszy.  wśród  których  najbardziej  czyba  znany,  utrzymany  w
stylu  wczesnego  -skamandra  pt.  „Utańska jesień",  stanowi  wspa-
niałą autocharakterystykę.

Wieniawa  miał  zagwarantowane  stałe  mjejsce  przy  stoliku  na
„górce",  którego  „ekskluzywność"  była  powszechnie  znana.  Zdzi-
sław  Czermański  wspominając   „Ziemiańską"  pjsał,  jż   „stolik  na
półpiętrze"  był  „niedostępny"  dla  tych  wszystkich  jej  bywalców,
którzy nie byli związani ze Skamandrem. Dbał o to w sposób szcze-
gólny  Lochoń,  który na  „półpiętrze  gospodarzył,  terroryzując  i wy-
straszając  od   stolika  wszystkich   niemiłych   mu   przysjadaczy".
Opisał,  jak  Wieniawa  tłumaczyt  Lechoniowi,  dlaczego  ośmielił  się
wziąć z sobą na półpiętro pewnego wojewodę.  „Człowiek z  krosów
-  mówił  \Meniawa  .  jechał  całą  noc.   Był  zmęczony.  Wojewoda.
Posadziłem go tutaj na chwilę. Jak odpocznie, to sobie pójdzie".

W „Ziemiańskiej " nie tylko dyskutowano o sprawach dotyczących
literatury, ale również zawzięcie dowcipkowano.  „Wolne żarty -pisał
Czermańskl -i na tym chyba polegała zmowa, że tych kilku dowcip-
nych  ludzi  -  Lechoń,   Słonimski,   Fiszer.  Tuwlm,  \Meniawa  i  Józio
Kramsztyk  -  żartowało  sobie  ze  wszystkiego,  z  siebie  samych  i  ze
swoich żartów, a reszta zebranych w śmiechu im wtórowała".

Pierwsze  skrzypce  grał  \Meniawa.  To  przecież  o  nim  w jeden  z
„Kronik  Tygodniowych"  na  łamach  „Wiadomości  Literackich",  Sło-
nimski  napisał,  iż  nBóg  mu  powieizyt humor  Polaków".  Jego  dow-
cipy były ostre  i  często  niecenzuralne,  a w żartach  nie  oszczędzał
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Przedmjotem  dowcipów  Wieniawy  byli  nie  tylko  cywile,  ale  i  woi'-

Sś3%j.pCo!,%:a:Yęrnżyc:°3::W(:P)°F:?ka:t:jiew28ł°.d3L;e'ź;jńesdki:
Przechodzący obok Wieniawa zauważył go i woła:  Pamiętai. Wyżeł,
jak będziesz miał mate, to jedno dla mnie".

Wieniawa był duszą towarzystwa w „Ziemiańskiej ".  Będąc w jego
otoczeniu,  „było  się  w  polu  magnetycznym  j.ego  wdzięku,  swady,
polotu  i  humoru,  jego  niespożytej  energii,  jego  ochoty  do  życia,
głodu  życia" -pisał  Hemar.Dalej  zaś stwierdzał:  „Wdywałem  Wie-
niawę  mnóstwo  razy,  o  różnych,  wszystkich  porach  dnia  i  nocy,  w
tak różnych tciwarzystawach, miejscach,  sytuaci'ach -nie widziałem
go nigdy zmęczonym.  Pamjętam jego twarz, znałem ją na pamięć,

wszystkie  miny,  grymasy,  sposępnienia  i  rozbłyski  tej  twarzy  -  nie
pamiętam, aby kiedykolwjek ziewnął".

Nieszablonowy sposób  bycia  \Meniawy  powodował,  że  na jego
temat krążyło wiele anegdot. Jedna z nich informowała, jak to kiedyś
prof.  0lgierd  Górka,  nieznośny gaduła  i  nudziarz, w celach  autore-
klamowych  „napadł"  na  Sienkiewicza.  Wieniawa  natychmiast  ud-
zielił  na  łamach  „Polski  Zbrojnej"  wywiadu  broniącego  wielkiego

pisarza.  Był  on  utrzymywany w  formie  dysputy  współpracownika
togo  pisma z  \Moniawą,  którego  ostatnie  słowa  brzmiały:  „Zresztą
ma  Pan  nade  mną wyższość,  że  Pan  te  artykuły  Górki  czytał,  a ja
njo.

lnna z anegdot  „opisywała" jak to  kiedyś Vvleniawa siedział przy
suto  zastawionym  trunkami  sto[e  i  opowiadał  o jednym  ze  swych
polowań w Spalo.

„  -  Wyobraźcje  sobie,  panowie  -  mówił  -  mtody  zagajnik,  lekko
rozświetlony dopiero  co  wstającym  słońcem,  1  i.ą wychodzącą zza
drzewa.  Łanię`  Staje,  rozgląda  się,  ja  w  tym  czasie  się  składam,
mierzę  i kładę ją od  pierwszego strzału.  Podchodzę bliżej,  biorę za
nogi  i wclągam  na siebie...

-Przepraszam, panie pułkowniku, telefon z Belwederu -przerwał
opowieść pikolak.

Wieniawa odszedł od stollka, ale po chwili wróclt.
• 0 czym to mówiliśmy?
•  Opowiadał  pan  pułkownik,  że  złapał ją  za  nogi  i  wciągnął  na

siebie  -podpowjedział ktoś szybko.
-Właśnie, a potem trzy dni z d...  nie schodziłem. Taka była baba!

-dokończył opowieść \Meniawa.

W  kawiarni   „Europejskiej"   po   i3  września   1935   roku   -  głosiła
kolejna z anegdot -gdy Polska pozbyła się opieki Ligi  Narodów nad
mniejśzoścjami narodowyml, Wieniawa „kazał grać orkiestrze -a kto
będzje  twierdził,  że  się  u  nas  źle  mniejszościom  dzieje,  to  niech

popatrzy  -  zawołał  wskazując  na  publiczność o  mniejszościowym
wyglądzie,  spożywającą  najdroższą  w  stolicy  kawę,  ciastka  i  wer-
muty".  0 \Meniawie opowiadano  nie tylko  anegdoty,  ale  i  dowcipy.
To  o  nim  -  nieodpartym  uwodzicielu  kobiet -  krążyło  powiedzenie,
że jest największym polskim  patriotą,  poriieważ stale śpiewał:  „Jak
zwyciężaó  mamy.„młode j  ładne.  F`adzlł sobie w tej  materil  nioźle,
czego  potwierdzeniem  jest  zapis  w  dzienniku  Lechonia,  który  za-
notował:  „Słonimski o pewnym  biednym  rogaczu, któremu \Menia-
wa  sprzątnął  sprzed  nosa  kochankę  -  powiedział:   co  mu  chodzi?
Przecież Wteniawa to jest siła \^ryższa!".

0  specyficznym  zachowaniu  się  \Meniawy  wobec  kobiet  pisał
m.in.  Marian  Fąomeyko,  który w  swoich  wspomnieniaoh  o  nim,  za-
notował takie oto wydarzeflie: „Zakopane, nocna zabawa w kawiarni
Trzaski  Weniąwa  w  świetnym  rumorze.  Tańczy.   Obok  \Menlawy
tańczy  para,  Zyd  z  przystojną  Zydówką,  bez  głębszego  namysłu
poklepał tę  panią.  Oburzony  partner:  Panie  generale!  Ja na to  nie
pozwolę!  To  moja żona!  Na to Wieniawa:  Dobrze,  idźmy na ugodę,
poklep pan  moją żonę!  Ona też jest żydówką!".

W sposób niekonwencjonalny zachował się także Vvieniawa pod-
czas jednej z zabaw pułkowych. „Po jakimś tańcu -wspomniał Józef
Kuropieska -w którym jego  partnerką  była  młoda, wspaniale  zbu-
dowana dziewczyna,  odziana zgodnie  z  Ówczesną modą w bardzo
krótką sukienkę,  \Meniawa  przyklękł  i  pocałował -  ku  zaskoczeniu
dziewczyny  -  jej   odsłonięte   kolano.   Dokonawszy  tego,   wygłosił
dowcipne przemówieniena temat, że należało by chwalić Stwórcę w
jego dziełach",

Potrafił  się  też  zachować  w  sposób  zgoła  odmienny.  Otóżcv  f
kiedy  na  balu  literatów  w  Salonach  Fledutowych,  ujrzawszy  zacną
Herminę  Naglerową,  zawotał:  „Od  Naglerowej,  a  niespodziewanej
Śmiercj  -zachowaj  nas  Panie!".

Wieniawa mimo swojego nletypowego sposobu bycia był szalenie
lubjany  i  popularny  w  Warszawie  do  tego  stopnia,  iż  stało  się  to
przedmiotem  niezbyt pochlebnej  dla Piłsudskiego anegdoty:  „Pyta
jedłia  pensjonarka  drugą,  Czy  nie  wiesz  przypadkiem,  kto jest ten
starszy pan, który ieździ  stale z Wieniawą?".

To, że był tak znany, powodował jego  niepowtarzalny styl.
Nawet ci,  którzy  denerwowali  się wciąż  na  niego  z  powodu jego

różnych  wyskoków,  to  „po cichu, jeśll  nie wielbm  \Meniawy,  to  mieli
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do  niego  słabośó".  Zapraszali  go  na  zinstytucjonalizowane  formy
spotkań towarzysko-aftystyoznych , jak rozmaitego rodzaju  imprezy
typu  „kawy",  „herbatki",  „poniedziałki",  „środy",  „soboty literackie",

„niedziele kameralne",  „bale i  obiady literackie" itp.  Uczestniczył w
tzw.   „łabardanach",  u  pisarza  Ferdynanda  Goetla.  Na  jednym  z
takich przyjęć, które odbyło się 21  listopada 1931  roku w Warszawie
na Pradze, wzięli  m.in.  udział: Weniawa,  Stafl,  Tuwim, Wierzyński,
Jaroszewicz,  Parandowski.  Brał  również  udział w  głośnych  „zjaz-
dach  poetów"  na  które  7apraszany  był  razem  z  Skamandrytami.
Odbywały się one w ziemiańskioh  dworaoh, w Pawłowicach  u  Lud-
wika  Hieronima  Morstina oraz w §ikorzu  u  Elizy Piwniokiej.

Plsząc  o  kontaktach  Wieniawy  z  literatami  nio  sposób  pominąć
jego  udziatu  w spotkaniach  z  ludźmi  pióra z  innych  krajów,  którzy
odwiedzali  Polskę  na zaproszenie  Pen  -  Clubu.  1 tak np.  w dniu  28
kwietnia 1927 roku przypadł mu zaszczyt stanąó na czele reprezon-
tacji i Pułku Szwoleżorów, bywraz z prezesem polskiego F'en -Clubu
Janem  Lechoniem.  powitać  na  dworcu  warszawskim  angielskiego
pisarza  i  poetę  Gilberta  Chestertona.  Wieniawa witając  gościa  uc-
zynił to w sposób  niezwyk[e zabawny mówiąc  m.in.  „Witając pana
Chestertona,  nie  mogę  powiedzieć,  że  jest  on  największym .przy-
jacielem  Polski,  gdyz  największym jego  przyjacielem j®st sam  Pan
Bóg".   Dalej   zaś   stwierdził:   „Pozwalam   sobie   przywitaó   Pana  w
imieniu grupy ofierów kawalerii  nie jako sławnego Anglika, nie jako
sławnego  pisarza,  ani  nawet  wielkiego  przyjaciela  Polskl.  \Mtam
Pana  jako  kawalerzystę,  który  się  zatrzymał  w  rozwoju.  Dla  mę-
żczyzny są właściwie dwa zawody: poety i kawalorzysty. Pan wybrał
ten pierwszy, ale my widząc pańską odwagę, entLizjazm , błyskotliwy
humor, wldzimy w panu wspaniałego kawalerzystę, straconego dla
kawaleril  -z  pożytkiem  dla ludzkości".

Słowa  powiatania  wypowiedzjane  przez  Weniawę  zrobiły  dużo
wrażenie  na  Chestortonie.  Mc  więc dziwnego,  że  po  latach  wspo-
minai.ąc to  wydarzenie  napisał:  „Ciekaw jestem,  czy w całym  bry-
tyjskim   lmperium   znalazłby  slę   choó  jeden   pułkownik   kawalerii,
który bytby zdolny zabłysnąć taką inteligencją i zdobyó się na takie
przernówienie?"   Z  okazji   tej   wizyty  Wieniawa  wydał  przyjęcie   u
siebie w domu, w pałacyku myśliwskim w Łazienkach, „mobilizując"
na nie „wszystkich anystów" Warszawy „mówiących po angielsku".

Bardzo często  przebywanie  Weniawy  z  kolegami  artystami,  po-
wodowało,  iż  stawał  się  z  każdym  dniom  coraz  bardziej  sławny.
Jego sylwetkę uwieoznili najlepsi polscy poeci. l tak np. Julian Tuwim
poświęcił mu  wiersz pt.:„Weniawa".  Ukazał w  nim  swego wszech-
potężnego przyjaciela, jako tego, o którego protokcję zabiegała cała
Polska:

„Co kilka dni się do mnie
Klc)ś nowy z prośbą zglasza,
Zaczyna arcy - skromnie
1 bardzo mnie przeprasza:
„Pan mnie wysłuchać raczy,
0 drobną chodzi sprawę,
Co to dla pana znaczy?
Pan przecież zna Wieniawę!
a wczoraj lnie wierzycie?
Pod chajrem! Bez przechwałek!|
Przychodzi do mnie skrycie
Po prostu - sam Marszałek.
I prosi o dyskrecię.
Bo ma intymną sprawę,
A wierzy w mą protekcję:
„Pan przecież zna Wieniawę l"

Bohater  niniejszego  artykułii,  który  był  stałym  bywalcem  „loży
szyderców"  w   kawiarni   „Zjemiańskiej",   przyjaźnił  się  z   liteiatam
dozgonnie.  Nie  wyrzekał się  znajomości  z  nimi,  kiedy w określonej
sytuacji  politycznej  w  kraju,  nie  były  takie  kontakty  najlepiej  no-
towane.   Przykładem  niech  będzie  fakt,  iż  kiedy  Władysław  Bio-
niewski czy Aleksander Wat siedzieli w więzieniu, Wieniawa przysłał
im  paczki  z  prowiantem.  Wat  wspomniał,  iż  miało  to  miejsce  na
Vvielkanoc  1932 roku, a „te prowianty to  były dwie olbrzymie torby
od  Hrszfelda.  Dwa litry wódm z białą główką, kawiory itd."

Janjna  Broniewska  wspominała,   że  \Meniawa  przysiadł  się  w
pełnej gali do stolika Broniewskiego w „Ziemiańskiej" nawet wtedy,
gdy tamten  był  represjonowany  przez  władze  swoje  poglądy  po-
lityczne.  Nie zerwał również swojej przyjaźni z Meczysławem Gryd-
zewskim  -redaktorem  naczelnym  „Wadomości  Uterackich" -gdy
tenże podpisał się pod  protestem brzeskim.

Opiekował się swoimi p/zyjaciółmi tak jak potratił najlepiej.

Hemar  opisał  z  satyryczną przesadą,  ale  zarazem  autobiogra-
fiozną  wierności  jedną  z   interwencji  w  zawsze   drazliwej   kwestii
oenzorskich skreśleń, gdzie o pomoc zwracał się m.in.  do  „Blooia"
-Bolesława Weniawy . Długoszewskiego. Pisał:

„Itio w tej chwili nie widzial
Poetyl... Ja, proszę pana,
Zadzwonię.I Do Belwederu.I
Na Foksal!  Do Rajc;hmana!
Do Wołodiil Do Blocial
Do lgnasia! Do Genial
Par. jeszcz® nio wie, panio,
Z kim pan ma do czynienial

Mieczysław  Lepecki  wspominał,  iż  w  chwili  kiody Julian  Tuwim
napisał  wiersz  pt.  „Do  generałów"  /zawarta  w  nim   była  krytyka
wojska  polsklego/  i  wywołał w ten  sposób  wielkie  „larum  w  Mini-
sterstwie     Spraw  Wojskowych.   Nie   brakowato  gorliwych,   którzy
chcieli poetę nauczyó rozumu, alo podnieść rękę na Tuwima nie było  ,,
łatwo nawet wówozas. Wszystko załagodził Wieniawa - Długoszow-
ski". On też czuwał również nad Lechoniem i innymi skamandrytami.

Na  początku  lat  trzydziestych  drogi  Weniawy  i  skamandrytów
zaczęły się rozchodzić. Widać to doskonale na przykładzio artykułu
autorstwa  Wenlawy  pt.  „Massimiliano  -  pogromca  balonów",  za-
mieszczonego  w  „Expresie  Porannym"  z  dnia  15  listopada  1931
roku,  w  którym  m.ln.  pisat:  „Mam  bliskich  znajomych,  ozy też  da-
lekich  przyjaciól,  którzy  chronicznie  żonglują  pięknymi  słowami,
wspaniałyml ideałami, i jak płonącymi żagwiami rzucają świetnymi
dowcipami,   olśniewając   na  dalokiej   prowincji   (...)   inteligontnych
czyteln ików a zwłaszcza czytelniczki „Wadomości Akufusz®rskich ",
słynnych  z  powodu  fachowych  anykutów  socjalginekologa  Boya,
pisanych z cesarskim zaiste zacięciem. To jest jednak żonglowanio
pozbawione znaczenia.

Dość  mam  zawodowej,  a  jakże  niezręcznej  żonglerki  pseudo-

patriotyzmem,  pobożnisiostwem,  hasłami  społecznymi,  moralny-
mi,  etycznymi,  za  którymi  kryje  się  Śobkowstwo,  warcholstwo  czy
partyjniactwo  (...)  Dentol!  Guzik!  Koniec!  Basta!  A la gare! Won!".

Ariykuł  Wieniawy  wywołat  replikę  ze  strony  Antoniego  Słcinim.
skiego  na  łamach   „Wadomości   Literackich",   który  w  jodnej   z®
swych „Kronik Tygodniowych" pisał:  „Są i tacy, którym nic się prócz
cyrku  nio  podoba  [...]  Pewien  znany z  urody pułkownik z  poanom
na cześć Massimmano. Przy okazji ten piękny mężczyzn.a wyszydza
mnie,  „Wiadomości"  i znowu  przyczepia się  do  Boya. Zo wojskowi
są przeciwnikami  kontroli  przyrostu  ludnoścl  i  zapobiegania ciąży,
to rzecz zrozumiata.

Pułkownik Massimiliano musi być sam żonglerem nio lada, skoro
nte  uznaje  środków  zapobiegawczych,  powinien  mieć już  ze  dwa
pum kawalerii wtasnego chowiJ. Trochę `ci jednak za cyniczne, takie
pomiatanie  tymi,  którzy  chcą  zmniojszyć  nędzę  i  cierpnienia  pło.
dzącej się biedoty.  Nie wiem, do kogo odnosi się  krzyk Won!, który

k::CwZ,#°nn=teec`?zk%:;:cr::€tT8:?Pmaó#jk:łounpd:{rue#:cPzućko°n::Łkaai
Boudelairea,  człowiek wrażliwy,  połen  kultury,  wdzięku  i  dowcipu,
czy też pierwszy lepszy kawalerzysta, którego sądy i okrzyki są nam
zupełnio obojętne".

Tiudnodziśstwierdzićwsposóbjednoznacznycozadecydowało,
że Wieniawa oddalił się od swych przyjaciół -skamandrytów.

Częśoiową odpowiedź  na to  pytanle znajdujemy w wierszu  Mar.
iana  Hemara pt.  „Pułkownik  i poeci", w którym  ukazat on  ewolucję
stosu nków Wieniawy zo skamandrytami.

„Zbyt wieile różnych rzeczy
Za złe sobie brali:
Oni iemu -że pisze,
On im - że tacy śmiali.
Oni iemu - że rębacz,
On  im  - że artyści,
Oni mu -że generał,
On  im- że  pacyliści.
On im -że nie ze spiżu
Oni jemu -że z gipsu,
On przeszedł do kasyna
A oni do lpsu."

Podsumowując  działalność  Wer.iawy  na  polu  artystycznym  na.
leżystwierdzió,żetenzwykształcmialekarz,byłzpowołan.iaanystą
-  literatem.  Pisał  niewele,  ale   nieliczne  jego  wiorsze  świaclczą  o

piórze odbarzonym dowcipem i  dobrą techniką pisarską.
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Od®9rał niebagatolną rolę w środowisku aftystycznym Warszawy
łąoząc jo z obozom rządzącym , rozładowując jednocześni.e konflikt
pomiędzy Bolwodorem a światem literackim.  Nie była to rola tatwa.
W związku z tym,  Marian  Hemar uważat,  że Wieniawa już za żyoia
zapracował sobio  na nagrcibok,  na którym  napis powinien  brzmioó
następująoo:

nTiempc)ra mutantur
Et nos citian niutant,

Wiele przebyl awantur
Zelmy adiutant,
Dziś ma cichy, beztroski
Gordóbp#::ł%%d%'%ki
Od Dziadka -Kizyż Pański".

Marek  KOZŁOWSKI

MOJE  OBSERWATORIUM  WYBORCZE
/.  Ekspevmenf w/asny.                                     ka:j:ł: f?:Stz,:c;±`,°g:fe*3:ęaan::e:;ą.b#°stJ;eł:n:j ps::e!::jsązc;,%°h';

M:;:ZJd#aavvśg,:EE'j:,.8:,ed:jdaa#bm°,rś;:23rr:amma°dnz`i%r)nłr°ohw(ś#i?enma::,#oaśę,Sę'azsdT:Zw°awn]j%CkJeai:t'kiawBi:';:,:jł°ogw°j',ZzaaK;ś;;ś:'dzaamę:::-

§łe;nk::?{iezó;d::ĘiRiił+?i#?g°;o:d#|i;:i}3i!;aaĘu:8::ji:ą',!i;3ż'c:e:::i'!:k!{Z;iźi;zi:?dtz:{§j:s:izii:::;#;§ń:C;iośij;;;#ku!sg[ąki:j::rłpgśj;i

:::-::_:::::-=:-::::-::::::::::-:_:--::.--_-::::--::----:::-l-:::--:::-:-:-:-:::___---:.-::--::_:::::::_:----:-:::__=-:_::::-_:_-_-:_--_::-:--T::__-_---:=--:_-:-:-----;_:_:-::-:i::[::_-::::-:::----

#a:ęn:en,::zpzr:33%an,:a,:znęom3;ł:nwąśj#t:j%:n3;Ł,noes;:o;ś;:;:#aez,g€,ć,yk.j.;gó..:,łkoa:ppoaknęj:,,,;zt;g:nt:k;;;,gz%nałymbsoor3;eysE:f::=:
kandydata z tej samoj listy!).  Fbzdaliśmy ZO 30 tysięcy UIolek, Z ręki     zachodzi tu „eiror in personae" i że biedny Kornel Morawiecki został

gśę#jiy,:#°b:on,o3r3gz:a:,Ęzr:%g;C:Z#?;e::k:::#z:n;:eiTśi§:in:nny;!!khu?naa#:::gc:;nŁ:ag:8;:Yzzdzę:?łt°s',:ynTozpmi:rn?ed,n::ź::?nTe:Pz'e;t8:i'ł::sę:%?ZJeę
to, praktyoznio, strata ozasu, bo wsumie wtych spotkaniach, łącznie          ponieważ  w  czasie  tej  peregrynacji  nie  spotkałem  zwolenników
z kandydatami  (naliozyłem  15)  i  ich„Sztabami" Wzięło udział mnieJ.     ugrupowań,  kióro odniosły „sukcesy'` wyborcze  (może  poza  KPN),
niż  100 osób.

AnimniejnHej,bezwątpieniaovginainejjaknapoiskiewarunkL,Wej:Cei:?t':,°a,:!!tód;T#aećłażżeniT:jz8oT%:taodwk:łwJ;3##yobĘ::Ł'i

;!ęg;i;:#W;j:::;en:i:5'::aji::iiłiyi:e;%:Z;:a3ic;śn§a°;#;i:n;k:a;!;kał*Ti;W;;i;jg;P;śijo::;:io;:onzz;::;ni::iay:ijj::is::°;ś§j;jiisz!y::n;ic:łi;p:;;:;;:3;ai;e;:ig;
szem  Sustowskim, rolnikiem z Wałbrzyskiego.

Wofokciefl"maiiśmyniecałe3%głosówH2miejscewśród:#j:ć?;.7j°egtę:R%':],ażćen:CzJo:e4n°n?kśt3'3nn]i::tckyn'ęę%°m#:Ł:
2'5::gryodś#mcyihk-:;n#i?nk:S3Wma::er]ZyksakLbpyałn?jś#:racnz::t°gwdyż%g:2y°;toa:n;ekę#nś;śfeT:::gż;:,g:,kro:dKał::i.k:i.o%";::?oer:'jjś*

:r:e#se?::ny;Eenz=a°:ba:n#'o{'ŁFc#eib;:ds!#%;:,:n:aa;ł;:w##N::3ź:;,::h::.C:a?s?ęewę::|;'.:,k,wyboiówusavsfakcionowaMedynieKPN
lidamośó", która uruchomiła w tym celu  potężne megafony (aie nie     i  Ugrupowania,  które  Się  określa  jako  „postkomunistyczne".  Tzw.

przyniosło to,  niostety,  mandaw  `ej  po"  organizacJ.i  związko-    j';°gboó:ę;:']:::łd°uśj:j °sTęy;jpęrkzsezżoTćaś:%żkkś:g:rź3::źu:':np:enjenwaadża,:
wej).

#:zĘb:yie:cp:,,#idśwĘ:ł;:,o::c:g,d:::ś:::,pp:oą:;!e€:=:J!:o":k:Cn:::odn*o:?ć::o;asz?ęo:?Jzą:crn:yf:?c:b;;Sy3!o#cł::':e3te:#u;:zz7ecT,znawy-
mierzając  wzdłuż  i  wszerz  województwo  wałbrzyskie,  nie  natknę.          -fatalna ordynaojawyborcza,
liśmysię na ślady podobnych działań  ze strony innych  ugrupowań           -niedobrytermin wyborów,

3ig:nwd#oU,atp8tgkaan|źo#3i{Ót:żęjpj:tnk'apnr,:Wwaydbz;';cWz:j,nnęankat:;:kn:%         = ś;:i::zneą 3:'Se:','e;trózryag%:od;Łe|j:ad:bdóezms3|j,daac:?,°ś"
nie  przychodził.  Pomijam  tu  swoistą  kampanię  wyborczą  prowa.          -nadmierne oczeklwania ekonomiczne,
dzoną w  kościołach.  Na  rynku  w  Niemczy  działacze  pc  zarzucaii           ~  Złe rządy -fatalna polityka gospodarcza Balcerowicza.
nam  „brak  kultury"  (no,  może  trochę  mniej  ogiędnie)  i  zakłócanie     .     Njewątpliwie,   Wszystkie   te   czynniki   mają  swój   udział  w   zboj-
mszy  św._ (przypadkiem  siedziba  PC  znajduje  się  tam  obok  koś.     kotowaniu  Wyborów  przez  społeczeństwo.  Wypreparowana  ordy-
Cioła), natomiast odpowi.ednio poinstruowani i zaopatrzeni w uiotki     nacja Wyborcza Stanowl całkowite kuriozum, choć moim zdaniem -
Przez ministrahtów wierni, ze wstrętem  i z daleka omijaii  nasz  „wóz     ta, którą Proponował Watęsa, była jeszcze gorsza. Jej. głównąwadą
bojowy".                                                                                                                                    było  to,  że  wielomandatowość okręgów  umożliwiła wybo/cy  iden-

tyfikację  z jednym,  wybieranym  posłem  i  zamiast  na  konkretnych
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ludzi  (kogo zresztą wybrać z anonimowej  masy k»kuset, niokiedy,
kandydatów  na  liście  wyborcz®j?)  zmusita  go  do  głosowania  na
jakieś  dziwne  osobopatriotwory,  które  udawały  partie  polityczne.

gą°ż;::%'SwTci#*Zha33#i3::'#Zpn#%'n?ę°G9goy#€ru:
przyznawali, żo nio są to  parti® polityozno, ale  su/. gonor/.s koalicje
wyborcze.Terminwyborówotylobyłkiopski,żokażdydzieńzwłoki
przynosił  dalszy zanik  złudzeń  1  upadek  autoTytotu,  «y też  mitu
Solidarności, Kościoła i całego obozu „Solidamośclowego`'. Można
więcprzypuszczać,żogdybywyboryzostałyogloszononawiosnę,
to  porażka nie  byłaby tak dotkliwa.  Oczywlście,  „wojna na górze"

jT:n:#3wcney:ę;,kr::j:%z:ł:r.a:ELób:ł°:łz„:agł:g#°n.:oNś°»j:stu:ąmo

!:'`buy'łęaŁ;:%:Zraj:[::%'oórwstnąy®°.hnuac;3tstgnikyóbY'j#°n':no°o8::se!:n°oYać'
Ałgumentypowyższosąprośbąprzorzucanlaodpowjodzialności

wewnątrz  obozu   HSolidarnościow®go".  Dwa  następne  -  nieprzy-
gotowanie do demokracji i nadmieme oozekiwania ekonomiczne -
to wskazywanie, jako  na źródło  kłopotów,  niedojrzałego,  zdępra-
wowanego przez komunizm,  społoozeństwa.  „E]ity to mamy jesz.
oze  nie  najgorsze   (ex©nop/ł.  gmił.a:   Watęsa,  Kuroń,   Mazowieckl,
Profesor  Chrzanowski,  Ksiądz  Profesor  Tischno/.  a  choćby  i  Po-

::as?:gaĘós'ak:rs:at.,!;::°MS€c°zł::::#e:.`ź!Łę}dmyĘ::,::ź'oań:Łn:#
dalekobynieujechali."Tworzysięwięcprzekonanie,żoaczkolwiek
wynik wyborów  jest  nadzwyozaj  nieprzyjemny,  to jednak  na  pio-
nierskiej drodze przechodzenla z totalitaryzmu do demokracji inny
być po prostu nie mógł.

A/gument ostatni, ż® 8połeozeństwo jost zniechęcone w wyniku

pełsęt::3jź;:3oT:::rpęecłznfąafa,;osjfg:t,jgk;ogdonsopsozdoan,y#::,:ze;:T;cozsę:
komunlstów"(Ponieważ,taknaprawdę,byłobyniosłychaniotrudno
zdefiniować,  kogo  dzisiaj  w  Polsce  należałoby zaliczyć  do  „post-
komunistów", a kogo  nio -wyjaśniam, że miar`em tym,  obiegowo,
okrośla się byłych cztonków PZPF}, ZSL, i SD, jednakże wszystkich
„dobrych  postkomunistów".  tzn.  tych,  którzy  opowiadają  się  po

%Uł:cnzeŁaTywię:,gnmanfo:!.;a#'t°onLe;zpnu:°b?łaov#:csj3ćzzt:3t°pzobs'ł°ó'#
w ostatnich  miosiącaoh obradowania Sojmu, albo z wypowiedzi w
ramach kampanii wyborczoj , polityki gospodarozej iządu nie bronit
nikt, nawet sam...  rząd? A taki  np. okonomista z obozu  liberałów i
PC jak  Profesor  Stefan  Kurkowski,  wypowiedział  Się  ostatnio,  ex-
p/ess/.s vod/.s, że polityka gospodarvza Balcerowicza pozostawiła

i:a:kksó:d%fz%':k:|;::'ncźa;ea3';:Zes=°a?=lyaT'rr:UądśŁ%k%o#ń:u:nsLŁwłśj?:eh::oi!#

bardziej  slę  upowszochnia  i  zatrzymał  bardzo wielu  \A/yboioów w
clomu,  albo  skłonił  do  oddania  głosu  na  Sojusz  Lowicy  Demok-
ratycznoj  czy  też  byłyoh  ZSL®woów,   przofarbowanych  dziś  na
mikołajczykowski PSL. Zastanawiająoa jest tu tylko kompletna kla-
pa  SD?  Chyba  jednak  przeclobrzyl  w  powołaniu  się  na  swój  ro-
dowód z 1937 roku, Orła w Koronie i Konstytucję 3 Maja. a może po
prostu ilość wazoliny,  którą smarowan po równo i  lewicę i prawicę,
wywoływała j uż wyłąoznie odruchy wymiotne?

Tak ozy inaczej.  pogląd,  że  absencja wyborcza spowodowana
była  przestrzeganiem  gospodarczych  rządów  Solidarności jak fa-
talnych  i  rujnujących  kraj, jest jedynym  z  wyżej wymienionych,  w

goTk:ii3#jsi:Z;śS:::!i`epn°:'s?;3Ry:rc!:jcTsapsjtęk:ńvz|ź;.C,:eYT.
ktoratem".•jii-."Ó czym się nie pisze i nie mówi?

We wszystkich dyskusjach i  komentarzach na temat rezultatów
wyborów zastanawia całkowity brak jednego elemontu: jaki wpł`w
na to ostatnie wybory miało,  czy mogło  mieć, doświadczenio  po.

8#!,Can„WMyM:°jót:ił:kghyśiF#o'#:P(7)ei#ammye:a!&geuz°S::t#C*
89,  (2)  prezydenckie  w Zgromadzeniu  Narodo`^q/m  z  lipoa 89,  (3)
Związkowe  do  władz w  NSZZ  „Solidarność",  (4)  samorządowo w

#audbśrh!owk::S;,°!eo's(,i)łaTpb#k'3Z,Yd#;%5ihso`#;gh.Ł:5a
wyborczych,udzielonaspfagnionemudemokracjispołeczeństwu?
Czy ton  długi  szerog,  wykonanych w  baidzo  krótkich  odstępach
czasii,  kośztownych  i  spektakulamyoh  eksperymentów  z  domo-
kracją,mógtzaohęcićlubzmobilizowaćspołeczeństwodowzięcia
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udziah  w  kolojnym  eksp®rymoncie.  na  dodat®k  takim,  którego
autorzy  od  początku  ostrzegali,  żo  będzie  to  eksperyment  nle-
udany,  bo  ordynacja  wyborcza  |est  bardzo  klepska?  Warto  toż

#Óao:,,;ęzufwnhaog:ęy#:r:nk;Óog:;gmT::#ązł;T{;gŁęrk;mn:a:,k%#łE#
wtaśnie  odctiodzl.  Trudno  zrozumieć,  jak  takle  dywagacjo  mlały
zmobillzować widzów czy słuct`aczy do powszechnego i ontuzja-
stycznego pójścia do um?

Przyjrzyimy slę w rotrospekcji, owym wyborczym eksperymen.
to?.,,

Podojrz®wam,  że  niewióle  osób  ma  dzlsiaj  wątpliwości,  ca  do
t®go, iż owe "pierwsze wolne  i demokratyczne wybory" w czerwcu
1989  r„  z  demokracją nie  wielo  miały wspólnogo,  a  były raozej

gocĘę:',:uZ,o!,T##::i!,;a::o?"#kłż:#d#';m#;#:',zo?:i.i#!-
p.gon,#kazń#,ą:łe.T.?ag.5:#iTno,:,#oczmą#,Ta;e#:ucc!!
;iao,,j::e.nn,aas,:3T#:ii":;:csj3bds#::3j#y#pooTogz:;9*od?
kolojnych prób?

;t:#oa#T:źong:r:a:bd,:.a:so::iu'2:'jłj::gno#dbo:s%og;:#:?;;z:uŁgg;;:
abojętno,  jakimi  sposobami  to  zwycięstwo  zogtało  odniegione?
Niestety, trzeba stwierdzió, żo nje była to lekcja budująca: wszyscy

!;;a:#i:#:e:;;z:n;:?a:;:::wąck#y#:;łT.3',',':gl!:#no::%:;
krowcy duchowni  osobiście zrywali  plakaty niekoncesjonowanych
kandydatów.  Pewien wybitny wroctawski  kaznodzieja wydat dru-
kiem  swojo  kazanie  wyborcze,  w  którym   nauczał,   lż  cztowiok,
owszem,  powinien  się  kierować  sumioniom,  ale tylko zdrowym,  a
zdrowe sumienie możo mieć tylko ten,  kto stosuje się do wskazań
wa;żs/!

radpo°wwywymb°prraeczhydpea;',:TR8`%'cnzTchh#,]o°:%nw°#,o#]rd°zT:d=3:jgu,aNnao-

:aą':3o#:#ąwjownt:et#mn}kd:#;n°adio?:o#b:a:;k#i#:rnp:i:
i  Wielkie  Automety  Moralno,  wrzucm  do  umy  doktadnio tyle  nio-
waznyoh głosów, ile bylo potrzeba, aby Jaruzelski został wybrany.
Natomiast cały Obywatelski  Kl ub Parlamentarny odegrał komedię
„odcinania slę" od tego `^ryboru.

Podkreślam:  nie chodzi tu o to, czy w owym czasio możliwy był
wybór kogoś innego,  np.  Wałęsy, jakio  były  „za" 1  „przocw" owoj

Tj%::#`c2j*,:#omdazł,op::;ćj:ć:kboynł:j3#t,anTbaan#3c*j#:,Szś:
ż®  przyjdzie za to zapłació, bo  nie znam  nikogo, kto lubi, aby nlm
ma,n5tu,owano

0  ile  jodnak  oba  powyższe   nwypadki"  można  próbować  us.
prawiedliwiać   „warunkami   bojowymi",   kon!rontację   z   „czorwo-
nym'',  koniecznością zwierania  szerogów  za wszolką  cenę  itp.  to
sprawa wyborów do władz  Solidarności  przedstawia się  zupełnio
inaczej i śmiem twiordzió,  iż tamto wybory. sposób ich  przeptowa.
dzonia, są w piorwszym  rzędzie odpowiedzialne za erozję procesu
wprowadzania  demokracji  w   Polsco.   Związok,  który  za  swoich
Sztanda/ach,  w  programio  1  Zjazdu  i  w  statucio  zapisał,  ż®  „fun.
damentom życia Związku jest domokracja" dał najgorszy przykład
antydemokracji,manipulacji,eliminacjlludziniowygodnych,k`órzy
mieli  zastrzożenia  do  polityki  aktualnych,  w  dodatku  samozwań-

::y;:'.:jć:eżrś:.oh;hmwc:łaę8:S'nzai#9sąz#rja€:róa:ćW;W:t°byffi°Tż:d%
Mazowiecki  i  Bronisław  Geremek),  dokonał  samowolnej  zmi®ny
statutu  Związku,  a na jego  cztonków  nałożony został obowiązok

#rąoćw#oj.e,%:,:lyu:ngę:'i,asYęchp;zmoLanóŁdzd;kwa,#ob::aS:Li,'|
nowanowtensposóbskuteczniewszystkichczyprawiewszystkich
przywódców  związkowych,  którzy  nie  zgadzali  się  z  polityką Wa-
łęśy.
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Nastąpił  rozłam  w  Związku,   a  s0%  jego  dawnych   członków
znalazło si.ę poza  nim.  Solidarność,  która na  pozór objęła właclzę
w państvrie, de facto poszła w rozsypkę, a pozostała tylko fasada i
zawłaszczone sztandary.

Można  dzisiaj  nieomal  z  pewnością  powiedzieć,  że  taki  rozwój
wydarzoń  ni`e  był  aoi  przypadkowy,  ani  też  nie  był  to  „naturalny

proces  różnicowanla  się  Związku  po  odniesionym  zwycięstwie".
Jest  rzeczą  oczywistą,  żo  Związek  Solidamości,  o  takim  stopniu
niezależności,  autentyczności  j  spontaniozności,  jakie  cechowały
Solidamość sprzed stanu wojennego, byłyby powazną przeszkodą
w  zaplanowanym   „procesie  reform".   Został  więc,   z  całą  świa-
domością, podzielony i rozbjty. Dzisiaj zresztą różni jego przywódcy
sami   przyznają  się  do  współudziału  w  tej   „popularyzacjj"   (np.
Wałęsa  ponad  rok  temu  oświadczył:   „to  ja  podzielitem   Solidar-
nośó").  lnni,  jak  np.  Adam  Miohni.k  czy  Bronisław  Geremek,  wolą
odpowiedzialnością  obarczać  swoich   dzisiejszych  antagonistów.
Oczywiście,  ś.p.  Stefan  Kisielewski  zawsze  głosił,  że  związek  za-
wodowy „Solidamość" jest  i  będzie  przeszkodą na drodze  do  ka-

pitalizmu,  podobnie zresztą jak niezmiennie  głoszą to  liberałowie
od  Korwina-Mkkego i  inni.  Miell  j  mają do tego  prawo.  Gorzej jest

jednak,  kiedy  poglądy takŁę  wyznają  przywódcy  związkowi,  a  na
dodatek  wprowadzają je  w  czyn.  Wówczas  noworodek  o  nazwje
wde(Zjkracja"Zost?jezaduszonywłasnąpępowiną

Po  wyborach  w  Soli.damości  przyszły  natychmiast  pośpieszne,
nie przygotowane wybory samorządowe. Zmobmzowano, do ostat-n,eygstHst"ukuHp#Ńn"Pa,„ffi;aś®wk*y

jeszcze  raz  zapewnić  druzgocące  zwycięstwo   „obozowi  Solidar-
noścr'.  W efekcie,  w wielu  samo/ządach  lokalnych,  obóz ów  dys-
ponuje większością stuprocentową!  Dzjsiaj, z  perspektywy półtora
roku   trudno   nie   podziwiać  nierozumności   tego   zabiegu:   komu

potrzobny był tego rodzaju „sukces"? Czy nie można było pozwolić
na autentyczny eksperyment z demokracją i pozwolić społecznoś-
ciom  lokalnym,  żeby wybrały się  tak jak  im  wygodniej?  Stało  się
inaczej.   Nieprzygotowani,   niekompetentni,   ale   za  to   spragnieni
władzy   i   zaszczytów   przedstawiclele   odnowionej   Solidarności,

przyjęli sto procent władzy lokalnej, nie zdając sobie sprawy, że sto
procem  wtadzy  to  sto  procent  odpowi.edzialności.  Ostentacyjne
manifestowana  pseudojeność  pęka  teraz  w  obliczu  problemów  i
konfliktów  lokalnych,   a  odpowiedzialności  za  nieudolność,   brak
kompetenoji  -nie  mówiąc już  o  aferach  -podzjelić  nie  ma z  kim.
W'szystkle   pomyłki,   błędy  itp.   lokalnych   kacyków   idą  na   konto
„Solidarności",  a brak rzetelnej opozycji  pozbawił nawet tych, któ-
rzy działają w najlepszej wierzo,  prostych  sygnałów alarmowych.  1

łkśj

tak cl  się ten   circulus vlciosus.

Ubiegłoroczne wybory prezydencki.e to osobna historia, ale rów-
nież  swoista   „lekcja  demokracjj"  w  wykonaniu  jej  głównych   ko-
ryfeuszy.   Póki   rywalizacja  toczyła  się   „między  swymi",   to   było
jeszcze jako  tako.  Kiedy jednak  pojawił  się  „obcy"  w  osobie  Sta-
nisława Tymiński.ego, to wszelkie względy na jakiekolwiek zasady

poszły  w  kąt.   Casus  Tymińskiego  obnażył  w  całej  pełni   nicość
moralną  (ale,  niestety,  także  intelektualną)  naszych  elit  politycz-
nych.  Całymi  godzinami  \^/ysiadywall  przed  kamerami  polityczni
ldole,  aby  widzom  wmawiać,  że  Tymiński  to  psychopata,  agent
KGB  i  Kadafiego,  sadysta  maltretujący  żgnę,  zwykły  przestępca
kryminalny, narkoman, antysemita z żoną Zydówką itp. itd. F\ekord ,
jak sądzę,  należy tu do wykwintnego  „dżentelmena", byłego mini-

stra spraw wewnętrznych  Krzysztofa Kozłowskiego: wykrył on naj-
pierw, że  Tymiński  uzyskiwał w  Libii,  u  Kadafiego,  wizy wjazdowe
do Polski, a po wyborach przyznał, że to bzdura, za którą odpowio-
dzialny jest„.  wadljwy  system  komputerowy  MSW!  Jeśli  do  tego
dodać,  że wyborcy,  którzy poparli Tymińskiego zostali  urbi  et orbi
przedstawieni  jako  prymitywny,   njewykształcony  motłoch  poko-
munistyczny, wymagający leczenia psychiatrycznego to  może  nio
należy się dziwić, że ten „motłoch" nie bardzo ma ochotę bawió się
w gry wyborcze z tego rodzaju  „dżentelmenami"? lstotnje bowiem
nie i.est to,  że tego rodzaju  poglądy były głoszone  i  rozpowszech-
niane:  istotne  jest,  że  były  to  poglądy  i  opinie  obowiązujące  w
środkach  masowego przekazu j to na zasadzie wyłączności.

Cały ten  szereg  zdarzeń  wyborczych  z  ostatnich  dwóch  lat od-
bywał się na oczach i  przy udziale całego społeczeństwa, a stoso-
wane   przy  tych   okazjacn   antydemokratyczne   proceduły,
manipulacje  i   machinaci.e  nie   mogły  pozostać   bez  wpływu   na
stosunek  do  wyborów.  Czyż  nie  jest  więc  zastanawiające  że  t6n
element  został  całkowicie  pominięty  milczeniem,  a  może  nawet
niezauważony?

Jestem  przekcmany,  że  to  milczenie  naszych  eljt  politycznych
posjada swoją wymowę.  Nie  ma tu  bowiem  nikogo  na  kogo  moż-
naby  zrzucić  odpowiedzialność,  samemu  zachowując  cnotę.  Po-
zostaje  pytanie.   do  ilu  razy  sztuka?  Jak  długo  można  bezkarnie
hasaó na polu  publicznym, jak długo  rozdzieraó szaty nad  powol-
nym  procesem  ,.demokratyzacji",  a  machinacje  i  manipulacje wy-
borcze  nieodmiennie  przedstawiać  jakcy  kolejne  zwycięskie  etapy

przechodzenia od  komunizmu do demokracji?
Gdzie  są kraje demokratyczne, w których tunkcjonują podobnie

kuriozalne, odpersonifikowane ordynacje wyborcze? Wjakim kraju
demokratycznym wprowadza się poprawki do konstytuci.i, aby ode-
brać  bieme  prawo  wyborcze  jednemu  człowiekowi?  (Przy  okazji:
we Wrocławiu  uzyskał  mandat poselski  dżentelmenem,  który  był
na tyle małoduszny i krótkowzroczny, że jeszcze w roku l 986, a więc
wtedy  gdy  w   niewlnności   swojej   dobijaliśmy  ostatecznie   komu-
nizm, zdecydował się  na emigrację,  aby powrócić do  kraju i.uż  po
epokowym  zwycięstwie!  1  nie  przeszkadzało  mu  to,  ani  w  kan-
dydowaniu,  ani  w  uzyskaniu   mandatu).   Kiedy,   mimo  wszystko,
moźna się  było zasadnie spodziewać,  że  Pariia X i tak  ma szansę
stworzenia poważnego zagłożenia, wtedy dopuszczono się rzeczy
niesłychanej:   unleważniono  ogłoszoną  już  wcześniej   rejestrację!
Obawiam   się,  że  niewielu  jest  w  Polsce  ludzi,   którzy  wierzą,  że
wszystko  tu  odbyło  się  zgodnie  z  prawem  i jest w  porządku.  1  nie
bez  racj.i:  warto  zwrócić  uwagę,  że  Partia  X uzyskała  mandaty  w
trzech,  spośród  czterech,  okręgach,  w których  pozwolono jej  kan-
dydatować, łatwo więc wyobrazić sobie, co by się działo w obecnej
sytuacji, gdyby kilkadziesiąt mandatów było dziś w posiadaniu  „X",
zamiast...  no właśnie, zamiast kogo?  Myślę, że to właśnje groza tej

perspektywy  zmusiła  naszych  obrońców  demokracji  do  tak  su-
i.owego   potraktowania   Partii   X  i   być   może   powinniśmy  być   im
wdzięczni, ludzie jednak nie przepadają za tym, żeby ich traktować

jak małe,  nierozumne  dziecl,  nawet jeśli  na to  zasługują!
Tekst powyższy jest oskarżeniem  polskich  elit.
Oczywiście,  elity  mamy  takie  jak  mamy  i  nle  ma  skąd  wziąć

innych.  Są to w istocie te same elity,  które służyły,  z zapałem  czy
bez,  upadłemu  systemowi  i  nie  ma  większego  znaczenia  to,  że
dołączyły do nich dziesiątki osób z „nowego zaciągu". Jeśli jednak
elity te  na serio  chcą być eljtami  nowego,  demokratycznego  spo-
łeczeństwa, to muszą zacząć intensywną edukację„.od siebie! Mu-
szą zrozumieć, że cel  naprawdę nie  uświęca środków, a więc że nie
da się zbudować demokracji metodaml antydemokratycznymi. Mu-
szą zrozumieć, że demokracja to nie tylko kartka wyborcza z ilomaś
tam  nazwiskami,  nawet jeśli się przestrzega procedury co do joty!
Aby można było mówić o rządach większości, to ta większość musi
mieć przede wszystkim głos i być właściwie reprezentowana!

Wybory, któreśmy właśnie przeżyli, pokazały, że mamy nadal do
czynienia z  milczącą większością.  Ta większość  zbojkotowała wy-
bory.   Mniejszość,   która   na  wybory  poszła,  jak  się  okazało,  jest

politycznie   zdezorientowana.   Jeśli   nie   ma  dzisiai.  w   Polsce  wy-
starczai.ącej   liczby   ludzi   inteligentnych   i  wykształconych,   którzy
posiadają sumienie i odwagę spoglądania w lustro, to nie ma tarby
wystarczająco   czarnej,   którą  należałoby   malować  naszą  przy-
szłość.

Jei.zy  PRZYSTAWA
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redukcja długów polskich - czyżby afera wszechczasów

UWAGI 0 0BECNEJ SYTUACJI
GOSPODARCZEJ W POLSCE

-zagrożenie nieza[wisłości państwowei

w,epęjke;edT:rg:j%:,{iźł%:::g#bjjpk#cTś::#Euałćt:,ć,sutepł:ęg
znak zapytania umieszczony na końcu tytułu  był zbędny. Zostało
tN°„Wołdaoś:'eeg:fŁci:'knjep:,°s%:#,Z:.n#kBae5ąkb::#et8o:ąópłe;%%ą

czas  przestuchania  w  sejmowej   Komisji  Budżetu  stwierdził:   „Nie

jestem   zwolennikiem   poluzowania   polityki   monetarnej.   Me   ma
szans na szybkie pizełamanie resesji i lepiej otwarcie powiedzieó o
tym społeczeństwu ".

Kryzys trwa i trwać będzie, jak uprzei.mie informuje nas jeden ze
współautorów  tej   gospodarczej   katastrofy,  toteż   nie  dysponuje
jeszcze  ostatecznymi  danymi  na  temat  zapaści  ekonomicznej  w
Polsce,  mającej  miejsce  od  momentu wprowadzenia w życie  pro-
gramu Balcerowicza  Jednak już dziś można postawić tezę, że pod
wieloma względami  obecna  klęska  ekonomiczna  nie  ma w  sobie
równych w powoiennej historii Polski. Jest już pewne, że w zakresie
spadku stopy życiowej i produkcji przemystowej rezultaty ostatnich
dwóch  lat będą gorsze od okresu  1979-82.

Przypomnę, że w latach  1980-82 realna stopa życiowa, mierzona

:gaót:yr:i:;c°hż:;':dTaporzoek::U5d%n2%ćo8Szbars#`r;#:y;hz:s:;;Umgr:|eu-
spadek  stopy  zyclowej  wg   oficjalnych  danych  wyniósł  25°/o.  W
okresie  1980 -82 globalna produkcja przemysłowa spadła o  13%,
tylko w  ubiegłym  roku  o jedną trzecią. W latach  1978 -82 dochód
narodowy  spadł  o  24%,  w  roku  ubiegłym  o  18°/o  i  spada  nadal.
Zeszłoroczny spadek dochodu  nadowego  nie przekroczył spadku
z lat 1980 -82 tylko dlatego, iż wzrosła produkcja rolnicza. W latach
1978 -82 produkcja rotnicza spadła o  11 %. Tak więc iolnictwo jest
tym elementem, który obecnie ratuje sytuację ekonomiczną.

Lata 1980 -82 to okres bezpardonowej wam politycznej komunis-
tycznej władzy z narodem, walki która przybrała charakter otwartej
wojny  ze  społeczeństwem.   Był  to  okres,  w  którym  celowe  p.o-
gorszenie  sytuacji  gospodarczej  było  naczelnym  celem  komunis-
tycznej  kliki,  lecz  mimo to  upadek  ekonomiczny nie  był tak  wielki.
lnnymi słowy,  komuniści  byli tak niezdarni, że  ich celowe działania

przyniosły mniej szkody, niż obecne „reformy".
W czasie bitwy o Anglię  ukuto powedzenie,  że  „nigdy tak wielu

nie  zawdzięczało  tak  wiele  tak  niowelu".  Dziś  dokładnie  to  samo
możemy  powiedzieć  o  ekipie   Balcerowieza,  tyle  dziś  pod  okre-
śleniem  „wiele"  kryje  się  nędza i  ubóstwo,  nie wolność.

W zakończeniu wspomnianogo powyzej anykułu napisałem, że:
„Polityka  gospodarcza  ostatnich  miesięcy  doprowadziła  kraj  do
głębokiego  kryzysu  i  stan  ten  może  ulec  dalszemu  pogoiszeniu.
Nakazemchwilijestpodjęcieautentycznychkrokówprorynkowych:
wymiana kadr zarządzających,  uwolnienie  płac,  stworzenie nowo-
czesnego  systemu  bankowego  i  rynku  papierów  wartościowych,
konwersja  zadłużenia  zagranicznego  na  udziały  w  przedsiębior-
stwach krajowych, obniżenie podatków.  Ciężar wychodzenia z kry-
zysu   musi   zostać  zdjęty  z  barków  szarego   obywatela  poprzez
podjęcie  poważnych  kroków  oszczędnościowych  w  administracji
państwowej,  wojsku  i  policji".

Zadne  z wymienionych  kroków  nie zostały podjęte  i,  zgodnie  z
mymi  przewidywaniami,  sytuacja  gospodarcza  uległa  dalszemu
pogorszeniu.  Co więcej,  okazato  się,  iż  nleudolność naszego  sys-
temu bankowego bije wszelkie rekordy.

System bankowy spełnia w gospodarce te same role,  co serce i
układ  kwionośny w organiźmie  ludzkim. Odżywia całą ekonomię.
Bez kredytu  nie jest możliwa żadna powazniejsza działalność gos-
podarcza.  Jeśli  ponizsza analiza potwierdzi się w praktyce, to  Pol-
ska stoi w obliczu  kompletnej  zapaści  ekonomicznej.

Afera firmy Art -8, która osiągnęła kolosalne zyski z uzyskiwania

podwójnego  oprocentowania  (przypomnę,  iż  przedsiębiorstwo  to
deponowało  czek  w  jednym  banku,  zaś  rozliczenie  tego  czeku
trwało  ok.   dwóch  tygodni,  w  którym  to  czasie  bank  w  którym
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zdeponowanoczeknaliczałodsetki,choćjeszozeniewpłynęłydoń
pieniądze!  Podobnie  ozynił  i  bank w  którym  było  zar®jestrowano
konto na które wystawiono czek, tak że opTocentowanie naliczano
jodnocześnio  w  dwóch  bankach)  uwydatniła  zarówno  komplemą
ignorację  rodzimych  bankowców,  (bo  przecież  każda  kasjerka w
USA  wie.  że  na  rozliczenio  czeku  trzeba  paru  dni,  w  którym  to
okresie depozytariusz nie tylko, żo nie uzyskujo procentów, alo i iiie
może dysponować kwotą zdeponowaną przy pomocy czeku), jak i
korupcjęnanajwyzszyohszczeblachwładzybankowej.Wszakeała
afera byta wykryta już w styczniu  br„ a zostala ujawniona dopi®ro,
gdyurzędnikktóryjąwykryłzostałwyrzuconyzpracyiogłosiłcałą
rzecz w prasio.

Polskio  przepisy  bankow®  są  całkowicio  anact`roniczne  i  w)r
magają natychmiastowej nowelizacji. Jest to jednak tylko warunek
wstępny  i  to  bynajmniej   nie  decydujący  o  uzdrowieniu  toj  naj.

:,aażkn;ej::3j,ęd:i°bd#:stżty,:]an3?#3;Caz3g&##.°5fi#%;38=i:
rż,k;owżypooz,:3:::,r:aw{nejjaEęs32,ceo:aśtaT::k:pę::[:o;;:jcznyś:osżznaonś%:
Mirrio to bankl  udziolały kolosal nyoh pożyczek przeds`iębiorstwom
państwowym.  We  wspomnianym  powyżej  artykule  nadmieniłem,
że   liczne   bankructwa  przedsiębiorstw  państwowych,  do   czego
zmierza  polityka gospodarcza  Balcerowicza,  doprowadziła do za-
łamaniasięsystemubankowego.Wchwiliobecnej,wg.szacunków
oficjalnych, ok.  10% wszystkich fim utraciła zdolność kredytową, a
dalszych  20% jest nią bezpośrednio  zagrożonych.  Oznacza to,  że

„W zakresie spadku
stopy życiowej i

prod ukcj i przemyslowej
rezultaty ostatnich

dwóch lat będą gorsze
od okresu 1979.1982"

Kazimlerz Dadak

co  trzecie  przedsiębiorstwo  jest  bankrutem,  lub  na  skraju  ban.
kructwa.  Gdy  ogłoszą  upadłość  kolosy  w  rodzaju   „Ursusa"  lub
Starachowic, to  nieuchronnie  zawalą się  banki  które  udziolały  lm
pożyczek.

W USA uważa się,  że  jeśli  2% wartości  pożyczek  nie  daje  prz}+
chodu  w  postaci  spłaty odsetek  i  rat kapitatowych to jest to  po-

:a#3#enk::'czżaeć.djaenśęt!en:#duzęt:&S,`38:{:'%og:ą?:5C3,roój'o°!,rję
z  takim  bankiem  b.  źle,  gdy  ok.  10%  pożyczok jest,  jak to  się  tu
określa, nonpełom7/.ng to taka instytucja jest pewriym ban krutom.
Np.  rok  1987  był  ozamym  roki®m  dla  instytucji  tinansowych  To-
ksasu,  Luizjany  i  Oklahomy.  Przeciętny  udział  pożyczek  nonpo/-
/ormł.ngwstosunkudowgzystkichpożyczekwyniósłwt}mregionle
aż 7,5%.  KJlkaset instytucji bankowych upadło. Obocmie w stanach
północno-wschodnich  wskaźnik  ten  oslągnął  prawio  6%  i  banki
ulegają zdziesią`kowaniu.  Dziejo slę tak, ponieważ margines zysku
banku  jest  bardzo  wysokl.  Nożyce  pomiędzy kosztami  własnymi
kapitału  (odsetki  płacone  depozymriuszom)  a  odsetkami  płaco-

:ełe?;,Ęgn:oZB;zrz:y:;{#:i3:::;isg::;:ddz;szi;;WÓ':n;ejse;jjo;;;Łbzi:js;§#:o:Łaź
rykańskich wynosi zalodwie  pół procont. W Polsco  konkuTencja w
bankowości jest dużo  mn'iejsza niż  w  USA,  więc   marginos zysku
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bankówjest na pewno dużo wyzszy, alo nawet gdyby był on średnio
/zecz bioiąc aż dwukrotnio większy, to przy licznych  bankructwach
dużych firm cały nasz system bankowy zawali się niczym domek z
kart.

Nikt  w   Polsce  nle  szaouje  udziału  pożyczek  zalegających  ze
splatą odsetok  i  rat  kapitatowych,  jest jednak  rzeczą charaktery-
styczną, iż choó 10% przedsiębiorstw jest zupetnymi bankrutami to
ich  wiorzyciele  bynajmniej  nie  kwapią się  z  rozpoczęciem  postę-
powań upadłościowych. Polskle banki dokonują przoróżnych sztu-
czek,  l)y  za  wszelką  cenę  uniknąó  spisywania  w  straty  tych
nonpe/o/r77/.ng pożyczek, ponieważ wówczas wyszłoby na jaw, że j
one same Śą bankrutaml.

W tym  miejscu  należy  nadmienió,  iż  już  dziś,  bez  rozlicznych
upadłości tirm  państwowych,  wg.  najbardziej  liberalnych  zachod-

3:cnhkŁo,:mm.bjaankk;o#j:3;a;:,:ł3:yu#S#:3bwaEkńĘ3npkK3KsoA3f;j:,:o,
nl  mnioj  ni więcoj  tylko 2,7 mld.  USD.  Jak  powszochnio wiadomo
banl(  Ów  od  połowy  lat  siedemdziesiątyoh  był  uprawniony do  ot-
wierania kont denominowanych w twardyoh walutach. F`odacy chę-
tnie  deponowali  tam  swe  dolarc)we  oszczędności,  aczkolwiek  nikt
nie  informował  depozytariuszy,  co  się z  ich  wktadami  dzieje.  Jak
wynika z owego artykułu, jodyną formą lol{owania przez Bank PKO
SA tych  dolarowych  wkładów  było  udzielenio  pożyczok  Bankowi
Handlowemu. Ftzecz bez procodensu w historii bankowości,  BH nie
płacit Bankowi PKO SA odsetok od zaciągniętych pożyczek. Odset-
ki  ulegały, jak  się to  określa,  kapitalizacji,  czyli  były doliczane  do

pożyczanego kapitału.  Przez owe lata, te skapitaloziwane, czyli nie
spłacono  odsetki  urosły  do  owej,  jak  na  polskie  warunkj  astro-
nomjcznej kwoty 2,7 mld. USDJiank Handlowy, rzecz jasna nie jest
w stanie spłacić ani centa Bankowi PKO SA, sam jest zadłużony na
ponad  1  mld  USD na Zachodzie, tak więc, faktycznie  rzecz  biorąc
owych  2,7 mld.  USD_w  Banku  PKO SA nie ma, jest tci tylko wpis w
księgact`, który nie ma żadnego pokrycia. Na koniec zeszłego roku
wktady na rachunkach walutowych w PKO SA wynosiły ok. 3,9 mld
USD,  czyli   Bankowi   PKO  SA  w  praktyce  brakowato  ponad   2/3
aktywów w twardej walucie. Jak słyszel iśmy ostatnio , stan wkładów
dolarowych w Banku  PKO SA zmalał w ciągu ostatnich  6 miesięcy
o  prawie  700  mln  USD.  Wygląda  na  to,  że  mamy  do  czynienia  z
klasycznym  „runem" na Bank PKO SA.

Kwostia Bariku PK0 SAjest integralną częścią tzw. wewnętrznego
zadłużenia obliczanogo na 5,5 mld USD. Kilka dni temu Jząd podi.ął
deoyzjo  o  emisji  10®io  letnich  obligacji  dolarowych,  które  mają
spłacić ów dług wownętrzny. Obligacje te mają byó oprocentowane
na  6.7  nimi  na  wtórnym  rynku  papierów  wartościowych.  Propo-
nowano warunkl  są  nador niokorzystne  dla  poienojalnych  nabyw-
ców   i   przomysłowych   odbiorców   (można   przypuszczaó.   iż
konirolowany przez państwo Bank SA będzie nimi uszczęśllwiony).
W chwili obecnoj oprocontowanie na 10-lotnie obligacje rządu ame-
rykańskiego wynosi 7,71 %. Biorąo pod uwagę wyższe ryzyko tinan-
sowe  związano  z  polskimi   obligacjami,   te  papiery  wartościowe
winny dawać przychód  cx)  najmniej  8.5€.6%.  Jeśli  obrót tymi  pa-

pierami wanościowymi  na rynkach wtórnych będzie  mieć miejsce,
to ich  nabywcy niozwtocznio stracą przynajmniej  17,5%, ponieważ
potoncjalny  nabywoa  będzio  oczekiwać  przychodu   konkurencyi.-
nego  w  stosunku  do  innych  instrumentów  finansowych  denomi-
nowanych  w  dolarach.  Mówiąc wprost,  inwestor  może  nabyć  10-
letnie obligacje rządu  USA i roczny przychód z  1.000 USD wyniesie
ok.  77  USD.  Zatem  tylko  głupiec  kupiłby  polskie  obligacj.e  po  ch
cenio  nominalnoj,  ponlewaz  dochód  z  tego  samego   1.000  USD
wyniesie tylko 60 do 70 USD rocznie. Z tego względu  sprzedający
polskie obligacje na rynku wtórnym będzie musiat obnlżyć ceny do
poziomu, który zagwarantujo przychód dający owe  minimum 8.5 -
8.6%, czyli do 705 -825 USD (w zależności od tego jaki ostatecznie
będą  przynosić  przychód).  lnwostui.ąo  825  USD  (zamiast  1.000)  i
uzyskując  roczny  przychód  rzędu   np.  70  USD   inwestor  uzyska
doct`ód w `^rysokości  8,5%.  Jeśli obligacje te nędą oprocentowane
tylko na 6%, to spadek ten będzie musiał byó jeszcze większy, bo

3°s5kr;3giou:zD#Toe#j33c7h°Ó5ddw°;Ós:kjog:Y%łgŁą):4Przychód60
Jodnak jost  rzoczą wątpliwą,  by to  łatanio  dziur w  polskim  sys-

temie bankowym przy pomocy tal{ nędznie oprocontowanych obli-
gacji  było  rozwiązaniem  skutecznym  na długą metę.  Wynika to  z
ogólnogo obciążonia rządu polskiego długiem denominowanym w
twardych walutach.

Jak  każdy  mógł  przeczytać  w  gazetach,   rząd   polski   odniósł
kolosalny  sukces  osiągająo  rodukojo  nasz®go  zadłużonia  o  50%.
Niostety,  jak  i  w  innych  przypadkach,  dokładniojsza  analiza  zu-
pełnie zmienia ten optymistyczny obraz. Cno nasze zadłużenie nio

#:oa5Zmniejszeniu050%,050%ulegazmniejszeniujegopresen!
Cóż to jest owo presenf vo/uo? Sprawę tę nai.łatwiej wytłumaozyć

przy pomocy bardzo prostego qu/.z'u. Zadajmy komuś pytanio, czy
woli  dostaó tysiąc  dolarów  dziś,  ozy za  rok?  Wiele  osób  nie  daje
jasnej  odpowiedzi  na to  pytanie,  natomlast  dla ekonomisty,  a dla
człowiekainteresówwszczególnośclistniejetylkojednaodpowiodź
•   DZIŚ!  Albowiem,   nawet  jeśli   te   pieniądze   będą  mi   potrzebne

dopioro za rok, to mogę je wsadzić do  Banku i  po roku  będę mieć
owe  tysląc  dolarów  plus  odsetki.  Natomiast  dokładnie  odwrotny
proces  trzeba  zastosować  w  stosunku  do  pieniędzy  które  mam
otrzymaó  za  rok.   Dzisiejsza  wartośó,   czyli  presenł  vo/ue  owego
tysiąca  dolarów,  które  mam  otrzymać  za  rok  musi  zostać  pom-

jnu!2jsdzzę:.a&°dpsreotok:'sk`pó:::YOTszUoZ#.SakaJŁ38#%st°Wzis:r#k%:!
towaniem  /d/scot/nn.ng/.  Czyli, np. jeżeli  stopa procentowa wynosi
10%,  to  dzisiejsza  (dyskontowana)  wartość  tysiąca  dolarów  które
mam  uzyskać  za  rok  wynosi  900  USD.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  lm
późnioj  mam  uzyskać  jakąś  należność,  tym  mniejsza  jej  wartość
dyskontowana. Do obliczenia presenł vo/Łłe służą specjalno tablice,
i tak np. z tablic tych można wyczytać, że wartość dyskontowana 1
dolara, który mam uzyskać za trzy lata, przy stopio procentowej 8%
wynosi 79 centy,  dolara należnego ml za s lat,  przy stopie procen-
towej  9°/o  -  5o  centów,  itd.   Ponieważ  spora  część  polskiego  za-
dłużenia,   szozogólnie   rat   kapitałowych,   ma   być   spłacona
wiorzycielom dopiero za wiele lat, więc wartość dyskontowana togo
zadłużenia  jest  stosunkowo  mała,   natomiast  wartość  dyskonto-
wana  odsetek  jakie  mamy  zapłacić  w   najbliższych  lataoh   oraz
zaległych  odsetek jest  relatywnie  duża,  stąd  też  redukcja presenl
vo/ue  naszego zadłużenia o 50%  polegać będzie tylko i wyłącznie
na  tym,  że  przez  najbliższe  pięć  lat  będziemy  płacić  tylko  20%

procent należnych odsetek.  Natomiast żadnej, podkreślam żadnej,
redukcji  nie  ulega wartość kapitału jaki  mamy zwrócić. Tak jak dziś

jesteśmy winnj  (włącznie  z  kredytem  handlowym)  niemal  50  mld
USD, tak będziemy winni  niemal 50 mld  USD i za lat pięć. Węc za

pięć lat zaczniemy ponownie płacić pełne odse" od owych 50 mld
USD.  Nie  muszę się chyba zbytnio
rozwodzić  nad  tym,  żo  ta  umowa
redukująca  nasze  zadłużenie  jest
typowym  przykładem  polityki  „po
nas ohoćby potop".

Nie ma się co łudzió, że w ciągu
najbliższych   pięciu   lat  w   polskiej

gospodarce naśtąpią zmiany umo-
żliwiające nam spłacenie 100% od-
setek   od   wspomnianej   powyżej

kwoty  ( o  ratach  kapitałowych  i  zadłużeniu  wewnętrznym już  nio
wspomnę).   Nawet  owe  20%  należnych  odsetek,  które  będziemy
spłacać w najbliższych pięclu latach będzie szalonym obciążeniem
dla  naszej  gospodarki.  W zeszłym  roku  zar`otowaliśmy nadwyzkę
w  handlu   zagranicznym,  w  bieżącym   roku   mamy  deficyt  i  wg
wszelkiego  prawdopodobieństwa  nie  osiągniemy  nadwyżkl  umo-
żli.wiającej  nam   spłatę  nawet  tych  zredukowanych   odsetek  bez
uszczuplenia oficjalnych  rezerw walutowych.

Fakt,  że  Polska w bieżącym  roku  natuje  deficyt w  bilansie  han-
dlowym jest  bezpośrednim  skutkiem  bezsensownej  polityki  utrzy-
mywania stałego  kursu walutowego.  lnflacja w  Polsce co  najmniej
kilkunastokrotnie przewyższa tempo wzrostu cen w krajach zachod-
nich.  Zatem  koszty  produkcji  rosną w  Polsce  dużo  szybciej  niż  u
naszych  partnerów  gospodarczych.  W  związku  z  tym,  polgki  ek-
sporter musl  albo  podnosić ceny towarów sprzedawanych  za gra-
ni`cę, albo za tę samą ilośó dolarów, marek.  lub franków uzyskiwaó
większą ilość ztotówek, która pozwoliłaby mu płacić wyższe płace,
ceny za składniki produkcji itd. Jeśli kurs wymionnyjest stały, czyli
za  dolara,  markę,  lub  franka  polski  producent otrzymuje  ciągle tą
samą ilośó złotówek, to jedyna forma ko mpensacji wzrostu kosztów
produkcji  jest  podwyżka  cen  na  rynkach  zachodnich.  Taka  mo-
żliwość jest  raczej  tylko  hipotetyczna,  ponieważ  zachodni.  konsu-
menci  znaczną  kupować  produl®/ innych wytwórców,  tych  którzy
nie  podnoszą  cen.  Zatem,  przy  stałym  kursie  walutowym  i  dużo
wyzszej stopie inflacji w Polsce, polscy producenci po prostu tracą
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producent  otcymuje  więc®j  złotych.  czyli  bez  podnoszenia  cen
swych  wyrobów  na  rynkach  zagranioznych  możo  płaoić  wyższe
ceny  za  składniki  produkcji  1  wyższe  plac®.  Dewaluacja  jest  po
prostu uznaniem, żo siła nabyv`/cza polskiej waluty maleje szybcioj
niżsiłanabywczatychpartnerówhandlowych,którychstopain(lacji
jest mniejsza niż nasza.

Natomiagtstemicypolskiojgospodarki,wbrowelementarnejwie.
dzy okonomicznej i wbr®w zdrowemu rozsądkowi, utrzymują stały
kur§ wymloriny złotogo w  stosunku  do walut zachodnich.  Jost to
politykazupełniesamobójcza,bojakwspomniałemwyzej,zmusza
rodzimych  producentów do  podnoszenia cen  swych towarów na
rynkach zagranioznyoh, czy«  powoduje  utratę klientów.  Natomiast
w  doktadnio  odwłcm®j  sytuacji  stawia  w  oczach  producentów
sprzedająpych swe towary na polskim ryn ku. Wraz ze wzrostem cen
towarów krajowych, zacliodni produconoi mogą bez obaw o utratę
kllentówpodnosićcenyswychwyrobówsprzedawanychnadWisłą.
Jeślipodniosąonicenys\^/ychwyrobów,akurswymiemyjeststały,
totymsamyrnzachodniwytwórcyuzyskająwięcojdolarów.marek,
lub  franków,  za  dokładnie  t®h  sam   produkt.   Skutkiem  wyższej

;n:,ŁcjŁ:oś3Fszkęn#rzoeś:;:.*t::rsdęamp#sT::cohn#:er%oww::ś;:#f:
wyrnienny  stanowi  antybodzieo  eksportowy,  natomiast  stały  pa-
rytet  złotogo  stanowi  ogromny  proeksportowy  bodziec  dla  pro-
ducontów  oboych.   Jost  rzoczą  znamienną,   żo  w  ostatnich
miesiącach  najwyższą  dynamikę  importu  zanotowano  w  sferze
towarów konsumpoyjnych.  Znaczy to,  iż  bardziej  opłaca się  przy-
wozió towary z  zagranicy  niż  produkować jo w  kraju.  Jest to  bez-
pośredni  efokt  utrzymywania  stałego  kursu  wymiennego  polskiej
waluty.

Ponad trzydzieści  lat t®mu  „Wtochy były tanie", dwadzleścia lat
temu  „Hiszpania była tania", dziś  „Portugalia jest tania".  Obecnie
Włoohy  i  Hiszpania  to  bogato  krajo,  jutro  Portugalia  też  będzio
bogata,  ponleważ  nle  ma  innogo  spagobu  na  zdobycie  rynków
zbytu, przociągnięcie inwestycji i turystów niż niski® ceny towarów

;UH9;,rogd3irouzbj§Ł`::tfofs.kT:t:sT!aasut;P.9;9ć::żj°®stn:rt°ogwa:;Ók;idu#:
w obu  krajach  są zbliżon®.  lnnymi  słowy,  obc®krajowcy nio  mają
bodźców  do togo,  by  do  Polski  przy)eżdżać,  lub  nabywać  nasze
tu°;gT;J:?ons%:.e#i:jśr:dhn#;Cne,ewppo°j:e:z#ćnnaę3::',°pmoj,:k`ó7;

nie  mają  zupetnio  odzwierciedlonia  w  conach  towarów  i  usług
mlerzonych  w  dolarach,  poniowaz  złotych  jest  niesłychanlo  nad-
wartościowany.

Podręoznlki ekonomii szeroko omawiają politykę boggsr lhe ne/'-
ghbor, czyli politykę sztucznogo zaniżania kursu waluty właśnie po
to  by  zwiększyć  eksport  do  kraków  ościennycti.  Natomiast  prof.
Balcerowicz  jost  prekursorem  pplityki  begga/ you~e//,  czyli  do-
prowadzania siebio samego do ubuswa poprzez zawyżanie kursu
walutowogo.

Do toi.  pory w dziejach  gospodarczych  mieliśmy do czynienia z
dwoma  modolami  rozwoju  okonomicznego:  rozwoju  opartego  o
konsumpcję  wownętrzną,  lub  rozwoju  opartego  o  ekspansję  na
rynki  zagraniczno  z   utrzymywaniem   stopy  wzrostu  konsumpcji
wewnętrzn®j  na  stosunkowo  nisklm  pozlomio.  Najlepszym  przy-
kładem  tego  pierwszogo  wzoroa są  Stany  Zjednoczone.  Rynek
wownętrznyUSAjesttakwi®lki,iżmogąnanimoperowaćogromno
koncemy i  rynki  zagraniczn®  nle  są im  konioczne  do  egzystencji.
Drugi  modol  świeci  tryumfy  na  Dalokim  Wschodzie.  gdzio  rynki

#p:foęćznenń°stswsąan`ne:etH#F::°j#3';j':jiępd°zzya#Pw°cn*i;::śćw?#sk!3
ilości  towarów).  Natomiast  stosowana  w  Polsoe  „metoda  Balce-
rowioza", jest kompletnym zaprzeozeniem obu sposobów. Z jednej
strony, polityka stałego kursu walutowego gwarantujo gpadok kon-
kuroncyjnoścl  polskich  produktów  na  rynkach  zact`odnich,  czyli
obnlżonia  slę  produkcjl  na  eksport,  z  drugioj  strony,  polityka  ob-
niżania stopy życiwej  społoczeństwa  poprzez\ utrzymywanie  płac
na szalonlo nisklm poziomle, gwarantuje spadek  produkcji  na po-
trzeby  krajowe.  Mówiąc  krótko,  obocna  polltyka  nie  może  mloć
innego. 8kutku niż nader głęboki kryzys,  ponieważ popyt na nisklo
towary malejo zarówno na rynku wewnętrznym jak i rynkach zew-
nętrznych.  Logika programu  Balcerowicza nieuchronnie  prowadzi
do katastłofy. Albo rynkl zewnętrzno, albo rynek wownętrzny muszą

być zdolrie do wchłonięcia zwiększonej  produkoji, łod.um non dał-
Ł".Wramachteoriipraktykiekonomiiniemażadnegoracjonalnego

wytłumaczenia  dla  omawianej  powyżej  samobójozej  polityki.  Po-
zostajo  tylko  jedno  wytłumaczonio  dla  omawianej   powyżej   sa.
rnobójczej  polityki.  Pozostaje  tylko  jedno  wytłumaczenie,  jest  to
czyste  szaleństwo.  Nio jest to określenie  ani  nowe.  ani  moje,  looz
cytowane już uprzednio stwierdzenie Barry Sumvan 'a, prezesa First

F,:tłoonma,reę::#śocs;js3g,oc,zypp,::,o#;j::oewfcozaz6a.Poznan,uS]ęz
Oczywiścio to szaloństwo ma rozliczno skutki.  Kilka omawiałem

powyżej,  w  dalszych  rozważaniach  zajmę  Śię  tylko  jodnym,  po-
niewaz skupia on jak w soczowoo wszystkio iiine problemy -dofic)^
budżotu  państwa.  Flok  1991  zamknąt  się  nadwyzką w  budżocio,
osiągnięoio spor®, biorąc pod uwagę, że rok poprzodni zaznaozył
się bardzo poważnym deficytem budżetowyrn. Jednak Ów sukces

:rtogrta::UBmam,:3j,aołwbj:źap#i:i:#aFn°nn;::za#sął:gc?rNe#:ą
w  budżecio  w  1991  r.  została  oslągnięta  dzięl{i  ogromnomu  cię.
żarowi  podatkowemu nałożonemu  na oałą gospodarkę, w szcze-
gólnośoi  na sektor państwowy.  (Sektor ów był jest i joszcze długg
będzie  sektorem  dominującym  w  naszej  gospodarce.  Jego  eli-
minacja, co obecna polityka gospodarcza ma zdaje się na celu. nio
może  mioó  innego  skutku  jak  cotnięcie  się  w  rozwoju  cywiliza-
cyjnym  w  skali  nio  spotykanej  w pokojowych  dziojach  ludzkości).
Zamknięcie  zagranicznych  rynl{ów  zbytu  poprzoz  wprowadzenio
stałego  kursu walutowego,  pauperyzacja społ®ozeństwa i  kurczo-
nie  się  rynku  krajowego,  musiały  doprowadzić  do  radykalnogo
spadku rentowności przedsiębiorstw, a oo za t)m idzie i do spadku
dochodów  państwa.  W  chwili  obecnej  podatki  w  Polsoe  są  tak
wysokie.  że  ich  zwiększenie jest  praktycznie  niemożliwe.  Dlatego
spadek  rentownciści  przedsiębiorstw  musi  niezwłooznie  negatyw-
nie  odbić  się  na  poziomie  dochodów  państwa.  Stąd  też,  w  pier-
wszym półroczu przychody państwa były 25%  poniżej ocz®kiwań.
Wsierpniu podjęto, jak zwykle b. spóźnioną, próbę rewizji budżetu
Wg.  najnowszych  prognoz  \^rydatki  państwa  ulogną  obniżeniu  o
14%,  a  deficyt  wyniesio   11%  tych  obniżonych  wydatków.  Są  to
cięcia bardzo powazne.

Tooria  i  praktyka ekonomii jednoznaczni®  głosi,  że  poziom  dcr

go:i:#o;d::łg:s:ś:.ss'#łd:;z:o#*n;!en'3':a:,[e:d:nyo;;z:o:zz:o:
ciągnąć goepodarkę z  kryzysu.  Można długo  clebatować nad  stu-
sznością zastosowania teorii  Keynos'a do  przezwyciężania oyklów
rozwojowyoh, jednak  najzawziętszy kmnt togo  bryty).skiego  eko-
nomisty  musi  przyznać,  że  obniżenie  wydatków  rządowych,  bez
innych  bodźców stymulujących  rozwój  gospodarczy  musi  dopro-
waclzić  do  pogłębienia  kryzysu.  Jak  nadmieniłom  uprzodnio,  ani

::m#epkr°wdeuwk:{ą;zynnyanę:S#rą':n:z##o%:;ęg:°j8jautęwz;g:°cdbuj:źjąąć:i
polityki ekonomicznej rządu Bieleckiego - Balcerowicza. Teraz doj-
dzie  do  tego  cios ostateczny,  spadek  zamówień  rządowych.  Po-
niewaz  korekta  ta  podejmowana  jest  w  trakcie  bieżącego  roku
budżetowego,nioproporcjonalniodużecięcjawwydatkachdopioro
nastąpią,  tak więc  ów  spadek zamówień  rządowych  w  ostatnioh
miesiącachtegorokubędziewyższyniżowe14%.Autorninlojszych

:op#3:j?,ń.|:osppo.d,3j.Teui;#owsf,aóc,3gd:zoj,9.nija:nay3:Sjko?`śfówn':t
Deficyt  budżotowy oraz  wynikające  stąd  skutki  w  postaci  cięó  w
wydatkach mogą byó tą, już nio kroplą, ale wiadrom któro wypołni
ten gromadzący się zbiornik goryczy.

Widmo kompletnego krachu ekonomicznego już zagląda w oozy
„naszejwłaclzy"Podkreślę,krachtenjestabsolutnionieuehronnym
skutkiem  programu  Baloerowicza.  Dla  niżej  podpisanego jedyną

i,j:gm.ntc.ą!Fas;.toJd#.?=:#.oż:Tudżn:.go#uębg:osp.o.ę*ci3iot,?e|
całkowite  #asco  i  zalste  czas  najwyższy  „otwa/cie  powiodzieó"
społeczoństwu, iż w ramach programu Balcerowicza „nio ma szans
na szybkio przołamanio rocesjr.

Obecna władza będąca przecież nle tylko spadkobierczy7`ią, ale
i kontynuatorką systemu komunistycznego, stojąo w obliozu kom-
pletnej  klęski  reaguje w sposób  bardzo  podobny do  ustroju  minl-
onego   .   rzącla  dla   siebio   specjalnych   uprawnień.   Specjalno
uprawnieniadlarządutodofacloprzyznaniesiędozupetnojklęski,
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poniewaz  sytuacja  polityczna  bynajmniej  nie  wymaga  taklch  po-
sunięć. Wprost przeciwni®,  można powiodzieó,  że społeczeństwo

%#,a#anś:#:#:j::n538awsoyb3!c°ŁP:ł::ś#;|Uy%'hjnaa\nrm°owbę{:
dnych eksporymentów okonom ioznych.

Kazimierz DADAK

::;#=ianTk"snŁ#!:yig86'',G%wnywządsfflvso"y,War-
SZ%W;Lź;9%opot .  ma/8  p,.en,.ądze,   „Gazsta  Bankowa",   14.07  -

20.07.1991.
•  Tu  wypada  riadmienić,  iż  owe  8.5  -  8.6%  to  jest  absolutne

m/.n/.mum m/.n/.mo/t/m jakio  rząd  polski  winlen  zaoferować nabyw-
com  tych  obligacji.  Ostatnio  bankierzy  amorykańscy  nie  wyraztll
ochoty wzięcia  udziatu  w  konsorcjum finansującym  zakup  zboża
amerykańskiego  przez  Sowiety,   mimo  iż  efekty`^/ne  oprocento-

wan ie ozęśoi pożyozki n ie gwarantowanej przez rząd USA wynosiło
20%. Przypomnę , żo zadłiiżenie sowiockie jest rolatywnie m niojszo
od naszego, zaś zdolnośó płatnicza większa. Stąd też , można żywió
powazne obawy, iż obligacje te nie będą warte papieru na którym
mają byó wydrukowano.  Dlatego sytuacja  Banku  PKO SA i \^/szel-
klch  innyoh  instytucji  obdarzonych  nimi  nie  ulegnie  praktycznie
ża9nTej#iaun::.go  użyt stovon  Groenhouso  w artykule Pohm} /S

granted lagre cut in debt; West's govemmonts to forgo hslf of what
/.s due Mem,  „Now York Times" z dnia  16.03.1991  r.  Zupełnie  nio
dziwi fakt, żo dzionnikarzo nie zrozumioli znaczonia togo torminu,
bo który żurnalista wie co to je§t jakioś prosonf vo/uo, zaskakująco
natomiast żo prof. Zbigniew Fallenbuhl nie podjąłjogo wagi.  Stąd
też  uwagi  tego  ostatni®go  autora opublikowane  w  majowym  nu-
morze .,Kultury" paryskiej stanowią zupołną dozinformacje w spra,
Wię?T°[Sek#E:ś:rdełeutżjeonj.mami2.89.

DWE   REWOLUCJE
Hannah  Arendt /1906-75/ jest  czo-

łową  przodstawiciolką  zachodniej  fi-
lozofii  politycznej.  Urodziła  się  w  Ha-
nowerze, locz dziooińst`^ro spędziła w
Królewcu. W latach dwudziestych stu-
diowała filozotię w Marburgu i Heidol-
borgu   pod   kiorunklem   K.Jasporsa  i
M.Heideggera.  Z powodu  prześlado-
wań  hitlorowskich  w  1933  r.  opuściła
Nemcy  i  zamieszkała  we  Franoji.  W
1940 r. przoniosłai się do Stanów Ziod-
noozonych. Po kilkunastu latach przy-
jęłaobywalelstwotegokraju.Wlatach

pięćdziosiątych rozpoczęta karierę akademicką wykładająo m iędzy
innymi w B®rk®ley,  Princeton i  Chicago.  Zmarła w Nowym Jorku  4
Xll  1975 roku.

Myśl polityozna Hannah Arendt w Polsce jest dość dobrzo znana.
W  „drugim  obiegu"  `^/yszła  jej  chyba  najwaźnlejsza  książka  -

„Korzonie  totalitaryzmu"  oraz  szkic  o  wolnośoi  z  tomu  esejów  pt.
„Between  Past  and  Futur®".   Natomiast  legalnie  uka2ały  się  na-
stępująco prace pisarki: „Eichmann w Jerozolimie", „Myślen.ieH oraz
mo rewolucji".  Liczno jej artykuły były publikowane w miesięozniku
„Znak" i w „Utoraturze na ś`^riecio",  która poświęciła Arendt specjal-
ny numer.

MODELE REWOLUCJI
Książka „0 rowolucji" jest porównaniom dwóch XVHl -wiecznych

;;:co::;jó.,#:Fuuc:,ktojŃoa*rykśaw{S:;3,.Lgaeł:ds,,;apsoTonżay:,;:ęd:aT;:,;
pod ustrój wolnośoi , gdy natomiast rewolucja francuska zakończyła
się dyktaturą jakobińską i panowaniem torroru.

Zdaniem H. Arendt celem rewolucji w Nowym Świecie było tylko
przywrócenie  wolnoścl.  W  tym  kont®kście  przytaoza  ona  słynno
zdanle  A.  de  Tocqu®vllle'a -  ,.Ktc]  szuka w wolności  ozegoś  innogo
niż  ona  sama, jest stworzony  na niowolnika".  Władza w Amoryce
pochodziła  od  dolu.  Wywodzlła  się  z  zgromadzeń  okręgowych,
stanowych, a później tederalnych. Ustanowienio ł(onstytucji Stanów
Zjednoczonych było  poprzodzone uchwaleniem trzynastu konsty-
tucjl stmowyoh. Było to -zdanjom Arendt -konsekwencją poprzed-
niego   ustroju,   który  rewolucja   obaliła  .   ustroju   monarchii
konstytucyjno|  oraz nleobecnością kwestii §ocjalnej w dziejach  ret
wolucjl.   Nleohęó  Ojców  Założycieli  do  teoretycznych   spekulacji
spowodowała, ż® Rewol ucja Amerykańska jest prawie nieobecna w
tradycjl rowolucyinoj, mimo że jako jedna z nielicznych zakończyła
się sukc®som . ustanowieniem wolnośoi a nie dyktaturą.

Zupotnio inaczoj byto wo Francji. Tam kwostia socjalna wystąpiła
od  razu  z  całą  ostroścłą.   Próba  usunięcia  czy  wyrównania  nio-
równośoi  okonomioznych doprowadziła do zastosowania przemo-
cy,   która  przeobrazlła  slę  we  wszechładnie  panująoy  terror
usprawlodlMai.ący tylko dyktaturę. Połączonie się niorówności oko-
nomioznych  1  polftycznych w konsokwencji  przyczyniło się  do  po-
wstania  drastyozniojszyoh  niż  w  kontynencie  amerykańskim

nierówności  społecznych.   Niorówności,   których  rozwiązanla  szu-
kano w stosowaniu przemocy.

WZADZA W REWOLUCJI
W obu rewolucjach z różnym natężeniom pojawił się dostrzeżony

przez  H.  Arendt fenomen  -  oddolna władza  komitotów  rowolucyj-
nyoh. To zjawisko jest obecne w każdej rowolucji -podczas Komuny
Paryskioj w  1870 roku, w czasie  rewolucji  rosyjskioh w  1905 i  1917
roku,  w  Niemczech  w  latach  1918-19  i  w  czasie  trwania  rowolucji
węgierskioj w  1956 roku.  Rady lub komitety obywatolkio poJawiały
się  spontanicznie  i  oddolnio z  inicjatywy ludzi,  którzy pragnęli  za-
wiadywaó sprawami publicznymi. 1 jeżeli nic nie zakłóca ich rozwoju
rady  powstają  na  wszystkioh   poziomach   organizacji   życla  spo-
łecznego  -  od  szczobla  lokalnego  do  centralnego.  Uczestnlotwo  i
podejmowanio  decyzji  w  radach  przebiega  na  wskroś  podziałów

33#+nu7:hs:jęjdwe:Łodgaj:;njy;:hę:ł:::ja,ózynł;c#§:;oz::u;:swe.,oź%,.:ł:*,
autonĄetu społecznego nie są powszechno wybory parlamentame
czy  władza  państwowa.  Autorytet  ten  pojawia  się  na  każdym  z
poziomów plramldy rad, bowiem na każdym  poziomio członkowio
rad współdziałają z równymi  sobio.  llstrój  rad  mógtby . zdaniom
Arendt . rozwiązać odwoczny dylemat polityki  - jak pogodzić wol-
ność i  autorytet.

Nic więc dziwnego, że rady są przeciwnikiem każdoj partii -tych
rewolucyinych  także.  Organizacja  partyjna  -  zaznacza  H.  Arond` -
jest  miniaturą  państwa:   dominujo  w   nioj   autorytaryzm   i  oligar-
chiczna  struktura,  brak  demokraoji  i  dogmatyzm.  Wcześniej  ozy
później   spontaniczny  ruch   rad   zostaje  zdławiony  przoz  władzę
centralną.1 nio ma w tym przypadku żadnego znaczonia, czyjest to
władza rewolucyjna czy kontrrewolucyjna.

UTRACONA SZANSA
Według  H. Arendt wolność człowieka przejawia się w dzlałaniu,

jej  dziedziną  jest  sfera  publiozna  życia  społecznogo.   Klasyczna
forma wotności  panowała w  gorckiej po//.s gdzio  równi  sobio oby-
watele g reccy rozwiązywali sprawy publiozne. Jednakże późnlojsza
tradycja fi lozoficzna przen iosta pojęoio wolności ze sfery publlcznoj
do  prywatnej.  Wolność nie  §tała się  domeną polityki  lecz  wnętrza
człowieka.  Zerwanie z tiadycją po/ł.s jost szczególnio tragiczno wo
współczesnym  świecie,  gdzie  wykorzenienie  1  wyobcowanio  czło-
wieka  masowego   z®  świata  stworzyło   pożywkę  do  rozwoju  to-
talitaryzmu.Wtakimkontekśclejedynąszansąnapowrótdotradycji
grockioj po//s  może  być  rewolucja.  W trakcio joj  trwania dochodzi
spontan icznio do restytucji sfery pu blicznoj i ponownogo powstan ia
demokracji uczostnioząc®j. Jednakże, jak się dowladujemy z dzioła
H. Arendt nio każda rowoluoja może przywróci6 pierwotnl® utraconą
wolnośó grockioj po/ł's.  Może to  uczynić t}riko taka iewolucja, która
stawia sobio za col odzyskanio wolności.  1 nlc wlęcoj.

Krzysztof  BRYCCIUS

Hannah Arondt, 0 rewo/Łłc/.,.. Wydawnict`^ło X.  Kraków  1991.
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W sowieckiej szkole
- lwanow, kim był Stalin?
-Potworem, proszę pani.
-Siadaj, piątka. Sidorow, kim był Czernienkio?
-Głupcem, proszę pani.
-Siadaj, piątka. Kukuszkin, kim jest Gorbaczow?
-Kontynuatorem  wielkich.

iEHnJśjffóFżyć
Swogo  czasu  w dyskusji  prasowej  z  rodaktorem  jednego  z  an-

typostkomunistycznych   pism  wyraziłem  opinię,   że  w  dzisiejszej
Polsce  różnego  rodzaju  nietormalno  ,,zapisy"  działają  skuteczniej
niż  urzędowe  „czarne  listy"  w  PFIL.  W  komunistycznych  czasach
autor źle widziany przez władze mógł publikować w „drugim obie-

gu"; teraz zaś dla nowego,  postkomunistycznego porządku trudno
stworzyć alternatywę. Czyli jeżeli ktoś narazi się nowym olitom, jeg?

::an:S::;s#}na:owwi:3ł:hp#'i:Zk:8,Tybnęadwąetmzn;::SszzęónJżpjpsr;ma',;
artykuły do  „Spiegla"  i  wydawali  książki  w  emigracyjnych  wydaw-
nictwach.

To,   co  dzieje  się  w   Polsce,  trudno   obserwować  bez  uczucia
niesmaku.  Ne  wykluczam,  żo  moje  wi.ażenia  są  subiektywne,  ale
mam   ku  temu   konkretne  powody.  Jakoś  tak   się  składa,  że  po
runięciukomunizmuporazpierwszyznalazłemsięwsytuacjl,kiedy
organy  prasowe  w  Polsce,  niemal  bez  wyjątku,  są dla  mnie  zam-
knięte,  nawet  wÓwczas,  gdy  starałem  się  bronió  pized  zwykłymi
pomówieniami,  ogłoszonymi  uprzednio  właśnie  w  prasie.  Zatem
upadok komunizmu jakoś nie wyszedł na dobre. Tymczasem Jerzy
Ui.ban  ma  się  teraz  nawet  lepiej  niż  w  latach  PRL.  Nie  porównuję
swego znaczenia do  historycznej  wszak  roli  Urbana  tiako  rzecznik
rządustworzyłjedenzkanałów„głasnosti"),rzeczjednakwtym,że

:b:ac`::hs;::c,yarb;nd:j:'si:mp:2LS:ąw,Ł:azęćg?kn}T:omduk?:Sś`ia'mY{ę3
chodzi  o  czasy  mjnione,  kiedy  wspomniane  rozróżnienia  rzeczy-
wiśoie   coś  znaczyły;   dz'iś,  jak  wiadomo,   wszyscy  mówią,   że   są
antykomunistami).  0  ile  wiem, jedyne  kłopoty  publicystyczne  Ur-
bana  wynikały  z  zamieszczenia  w  jego  organie  nie  osłoniętego
niowieściego  tona.  Tymczasem  mnie  nie  udało  się  zamieścić  w
wydawanym   przez   Ministeistwo   Ediikacji   Narodowej   Magazynie
Historycznym  „Mówią Wieki" nawet listu,  spowodowanego faktem,
że pismo to wydrukowało tłumaczenie mego autorstwa (tym razem
bez moiej wiedzy t zgody), usuwając wszelako moje nazwisko   List
załączam, z prośbą o ogłoszenie, zaś tytutern komentarza -jeszcze

jedno wspomnienle z mlnionego okresu:
Swego czasu odkryłem w „Klerunkach" z 7 listopada 1982 r  tekst

Wesława Budzyńskiego  „Strefa nocy", który w ok. 50% składał się
z przepisanego, w większości dosłownie,  mego artykułu  „W strefie
śmierci",  zamieszczonego  w  6  nr  „Kultury"  z  1982  roku.  Wówczas
niezareagowałem,bowiemnawettękradzieżwłasnościintelektual-
nej trzeba było widzieć w  kontekście ówczesnej  sytuacii w  Polsce;
niegodne  byłoby  zwracać  się  do.  prasy  koncesjonowanei   przez
władze w  dojrzałej  fazie  „stanu  wojennego".  Budzyński  (zapewne
odnosi  dalsze  sukcesy  dziennikarskie...)  działał  w  poczuciu  bez-
karności, ale wszak cały stan wojenny,  ba, cały kc)munizm  opierał
się  na  bezprawiu.  Ciekaw jestem,  na  czym  w  takim  razie  w  prze-
konaniuredakcji„MówiąWieki"ijejsponsorówopieraćmasięustrój
111  Rzeczypospolitej.

9
XI.  91

Tomasz MIANOWICZ

alternatywę...
Monachium  dn.  8.03.1991 r.

Sz.P.
Stofan  Meller
Fledaktor Naczelny Magazynu  "storycznego „Mówią Wieki"
ul . Spasowsk'iego 4, 00 -389 Warszawa
Polska

Szanowny Pani8,
Przeglądaiąc  swego   czasu  jeden  z  numerów   „Polityki",  który

:;Z#asdkkó°r:e°..rTpeakdsłtTnjf:rLę:.:e.:aotg?:::umpnnae:°;ęa:Str€:3#c:r?Ń#
wią Weki.., a ponadto wymienia kilka artykułów zamieszczonych w
pierszym  -  po  zmianle  redaktora  naczelnego  -  numerze  pisma;
wśród  nich  „List  Borysa  Sawinkowa  do  Marszałka  Piłsudskiego".
F`ozpocząłem poszukiwania tego numeru, co nie było izeczą łatwą,
zważywszy  iż  „Mówią Vvieki..  dostępne  jest  zaledwie  w jednej  bi-
bliotece  na terenie  Niemiec. Udało mi się w końcu  otrzymać kopię
teks`u  zamieszczonego  w  nr 7`90  Pańskiego  pisma  w dziale  „Do-
kumenty  i  relacje";  chodzi  o  wspomniany  list  Sawinkowa  poprze-
dzony  anykułem  Michała Hellera.

„Mówią  Wieki"   opublikowało   wprawdzie   wprzypisy  tłumacza",
jego  nazwisko  zostało  jednak  pominięta.  Jestem  tłumaczem  za-
równo  szkicu  Michała  Hellera,  jak  i  listu  Borysa  Sawinkowa;  oba
teksty  udostępniłem  czytelnikowi  polskiemu  już  wcześniej,  publi-
kując  ie  opatrzone  własnym   komentarzem   -w  nr   14   (Xl   1987)
„Orientacji  na  Prawo".

Usunięcie w „Mówią Wieki" mego nazwiska to nie jedyny powód
do  zdumienia.  0  fakcie  publikacji  w  Pańskim  piśmie  listu  B.Saw-
nikowa i artykułu M. Hellera ten ostatni dowiedziat się odo mnie. To
samodotyczyredaktorówksiązki,zktórejtekstyzaczerpnięto-lreny
Laso`y  i  Jakuba  Karpińskiego;  „Sowietskij  Sojuz"  (lnstitute  for  De-
mocracy  in  Eastern  Europe,  New  York,  1988)  -bo  o tę  pozycj.ę tu
chodzi  -  zawiera  riotę  następująoej  treści:   „Przedrukowywanie  w
wydawnictwach  niezaleznych  w  Polsce  całości  książki  i  poszcze-

gólnych  artykułów lub ich fragmentów jest dozwolone z podaniem
źródła".  Ne  sądzę,  aby  -  pomimo  zmian  politycznych  w  Polsce  -
formułę  tę  można  było  zastosować  do  pisma wydawanego  przez
Ministerstwo Edukacji  Narodowej, nle zasięgnąwszy uprzednio opi-
nii wydawcy i  bez wyjaśnienia  kwestii  praw autorskich.

strp'2Zgedwrrź.Wsź`pMa€c|:ąw%::}"bzy%W,',ii:k8::::%:,ł.ęiziFeT,}3:}:enn:
headowi");   .,pożyczka'`  (a  nie  .,pozyczki");   „smienowiechowcy"  (a
nie  „śmienowiechowcy");  na  str,  30.  w  1.  szpalcie  „wywiadowi  so-
wieckiemu"  (a nie  „wywiadowi  radzieckiemu).

Na  pierwszy  raz   mam   powody,  by  przypuszczać,  że  w  post-
komunistycznej  Polsce  w  dziedzinie  znajomości  praw  autorskich  i
elementarnych  zasad  etyki  wydawniczej  istnieją spore  braki   Czyż
nie  sądzi  Pan,  ze właśnie  pismo  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej
mogłoby przyczynić się do zmniej.szenia tego deficytu?

Mam  nadzieję,  że  zechce   Pan  zamieścić  mój  list w  najbliższym
numerze.

Lączę wyrazy poważania
Tomasz  Mianowicz
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