
OPINIE

„Przede wszystkim  konieozne
jest  przyśpieszenie  procesu  de-
mokracji  w  Polsce.  To  jest  bar-
dzo   wyboista  i   bardzo   trudna
droga,  ale  tu  trzeba  iść  bardzo

ś::dszeokwn:en;:'k%,'Fe:tdeegn°cjam:Łe_
kładania  wyborów  do   Sejmu.
Niestety cała sprawa została po-
stawiona  na  głowie,  dlatego  że
trzeba   było   najpierw   dokonać
wolnych wyborów do parlamen-
tu,  uchwalić zmianę konstytucji  i
doplero  wtedy  wybierać  prezy-
denta. Zrobiono od końca i w tej
chwili  pan  Wałęsa,  praktycznie
biorąc, jest dyktatorem, który nie
ma  nad  sobą absolutnie  żadnej
kontroli.   Kompetencje   prezy-
denta nie są zupetnie określone,
dlatego że nie ma odpowiednich
przepisów.   1  to  jest  stan  w  tej
chwili  dla  mnie  najbardziej  nie-
bezpieczny.

Jerzy   GIEDROYĆ
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STRAJK  PRZECIW  SOBIE
Związek  neo -„Solidamości"  22  maja proklamował  15 -minuto\^o/ strajk.  Dziwny to  był

strajk.   Głównie   głośno   było   o   nim   w  środł(ach   masowego   przekazu,   lecz   był   niemal
niewicloczny na ulicy.  Odwrotnie  niż  10 lat temu  kiedy o  strajkach  „Solidarności"  cicho  było
w środkach propagandy,  lecz były one widoczne dla całego społeczeństwa.

Dziwnie też  był stormułowany cel strajku  ~  miał on byó skierowany nie przeciw rządowi,
lecz  przeciw  błędom  w jego  polityce.  Program  gospodarczy  rządu  Mazowieckiego  został
właściwie  oceniony  przez  społeczeństwo  -  w  wyborach  prezydenckich  premier  uzyskał
tylko16%głosów.JednakżeLechWałęsawbrewprzedwyborczymobietnicompowołałrząd,
który  jedynie   kontynuuje   politykę   gospodarczą   poprzednika.   Mówienie   o   rzekomych
błędach"jestwięozwykłymgłoszeniemfałszów.Opłakanasytuacjagospodarkiniowynika

z jakichś przypadkowych  błędów,  lecz jest rezultatem  realizacji programu ekonomicznego
nai.zuconego  przez  MFW.  Przyspieszenie w gospodarce  okazało się więc bańką mydlaną.
Przyśpieszenie   okazało   się  też   mitem   w   sferze   politycznej.   Nie   złamano   społecznego
uprzywilej`owania starej  nomenklatury. Wydarzenia wokół mianowania prezesa NIK-u sąw
tym  aspekcie  znamienne.  Magdalenkowy  Sejm  nie  poparł kandydatiiry  Romaszewskiego,
zamiast  niej  z  błogosławieństwem  Wałęsy  poparł  przedstawicielkę  postpezetpeerowskiej
USD -Ziółkowską. Wbrew przedwyborczym obietnicom Wałęsa nie zamierza przeprowadz-
ać przyspieszonych wyborów. To. że nomenklaturowy Sejm nie ma ochoty się rozwiązać jest
oczywiste  -  opracowana ordynacja wyborcza premiuje  ugrupowaTia zwjązane z  układem
Okrągłego  Stotu.

Łatwo  więc  zrozumieć   przeciwko   czemu   protestuj.e   neo   -   „Solidamość".   Protestuje

przeciwko samej  sobie  -  przeciwko  skutkom  Okrągłego Stołu  i demontażu  komunizmu...
w  spółce  z  l(omuńistami.  Fuzja  zacznej  części  elit  opozycyjnych  z  panyjną  nomenklatuią
oraz pozbawienie n iepodległościowej opozycj i realnych wpływów w społeczeństwie spowo-
dowałapróżnięspołecznąipustkęideowąwkiaju.CosięstaniekiedypolitykaobozuWałęsy
nie  powedzie  się?  Mestety nie  ma w  Polsce  altematywnych  sił społecznych,  które  byłyby
przygotowane  do  przejęcia  władzy  w  Polsce.   Nie  ma  również  alternatywnego  myślenia
politycznego. Cała opozycyjna elita głosi, że komunizm jiiż upadł, że jeśteśmy wreszcie we
własnym domu, że idziemy do Europy tylko musimy się pozbyć ksenofobii i antysemityzmu.
Z  powodu   tych   dwóch   nlewątpliwie   brzydkich   ocen   społeczeństwo   polskie   musi   być
prowadzone  za  rączkę,  a  elita /byłej/ opozycji  dogadywać  się  w  różnych  Magdalenkach  z
komunistami.  Zapewne  dlatego  zamiast  poważnej  i  rzeczowej  dyskusji  nad  problemami
kraju jak np. o zasadach obecności wojsk spwieckich w Polsce. opłacalności handlu z ZSFis,
odpowiedzialności  za  zbrodnie  komur`izri"-itp,  i.ak  bumerang   przed  różnymi  wyborami
wracają temety  zastępcze:  aborcja,  religia `w  szkole,  ogródki  działkowe.  W sytuacji  braku
poważnej  alternatywy  politycznej  rośnie  popułarność  różnych  Tymińskjch  i  zwiększają  się
wpływy staroj nomenklatury, która zdążyła już się przekształcić z komunistycznych Aziatów
w  socjaldemokratycznych   Europej-czyków.   Całkiem   realna  stanie   się  sytuacja,  w  której
społeczeństwo  wobec  braku  poważnej  alternatywy  i  w  wynlku  rozczarowania  lansowaną
wersją kapitalizmu zgodzi się  na powrót<]o władzy staro -nowej  nomenklatury.

Strajk  neo -„Solidamości"  był  więc  strajkiem  przeciw  sobie.  Nikły  oddźwięk  spoteczny
spowodował, że byt on tc.ż nieudany.

`       Krzysztof    BRZECHCZYN!

„Narodowośc':
Anty-

komunista"
Józef  Mackiewicz,  najbardziej  kontrower-

syj ny pisarz we wspótczesnej l iteraturze pol-
skiej,   byt  obywatelem  Wielkiego   Księstwa
Utewskiego.  No jest to  informacja z  rubryki
paszportowej,   lecz  może  główny  klucz  do
jego  życia i twórozości.  Krwią i  każdym  ner-
wem  należał  do  ziem  białorusko   -   Iitew-
skich  i  choć  pisał  po  polsku   -  przeważnie
wszystko, co pisat, było sprzeczne z polskim
instynktem   zbioro\^/ym.   nie  znaczy  to,   że
wszystkio instynlq/ narodowe są słuszne i że
wychodzą nam na clobre, ale - jak w każdym
narodzie  -  związane są z  historią i jej  wtór-

riymefektem,jakimjestcharakternarodowy.
Zadne  sprzeciwy  tego  nie  zmienią,   żadne
cudze  czy własne  racje,  nawet najlogiczniej
wywodzone.  Można  np.  gardłować  przeciw-
ko  powstaniu,  jednemu  czy  drugiemu  czy
trzeciemu, przodtem i potem, ale gdy z teorii
zmienia  się w  rzeczywistość, w  kazdum  od-
zywa  się  zakodowany  gdzieś  w  tradycji,  w
setkach   lepszych  i  gorszyoh  wierszy  ,,ma-
nifest grający we krwi":

Ojczyzno miła, w twych dzieci łonie
j.ak ogień znicza wieczna miłość pł.oriie...
Żmiją wypełza z rozgrzebanych kości
Kqsać gotowa wrogów swej wolności.
Można samemu krytykować własny naród ,

państwo, przywódców, ale  niech by ktoś ob-
cyto powtarzał, rzucamy się, by bronić. Trud-
no   zwięźlej   ująć   to,   co   w   upłoszczeniu
nazywamy   „pat/iotyzmem"   niż  angielskie
„Right or wrong -my country".

Ojczyzną  Mackiewicza  był  kraj  nierealny,
nie   wyznaczony  dziś  granioami   ziemi,   za-
błąkany w historii  nie zawsze zgodnej
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UWAGA
Fłedakcja pisma „ Dni"poszu-

kuje kolpc)rterów na terenie całego
kraju. Dla ludzi obrotnych -znakomite

zarobki.Kontakt: Wrocław, ul. Kotlarskó
41, tel. 382-36

SPROSTOWANIE
W n-rze 8 „Solidarności Walczącej''

opublikowaliśmy artykul prof. Leszka
NOW#P:n:MByyś':on`%eadbr°uZ#nze:cmz±::„njner

511985. Za pominięcie tej informacjj

przepraszamy Autora i czytelników.

poLONIA I  EMIGFmcJA

Fundusz
Amerykanie  polskiego  pochodzenia wys-

tosowali  apel   do' rządu   USA  o   utworzenie
funduszu   20   mld   dol„   który   milionom
Polaków w  ZSSF` wynagrodziłby  50-letnie
cierpienia i  pozwoliłby na powrót do ojczyz-
ny  (m.in.  zakup  domów  i  pokrycie  kosztów
podróży).   Apel   poclpisar`y   przez   Andrzeja
Gromadzkiego   z   KPA  na   Florydzie   oraz
Blankę Rosenstiel i Bolesława Łaszewskiego
z  „The  American  lnstitute  of  Polish  Culture"

podkreśla  m .in . :
Nowoczesna  historia  notuje  fakt,   że   u

końca  11  wojny  światowej,  na  konferencjach
w Teheraiiie i Jałcie, prezydent Stanów Zjed-
noczonych  Franklin  D.Roosevelt zgodził się
na propozycję Józefa Stalina inkorporownia

„Dni„,  Wojna  i
WŁz;ęmczwnj:,j:s::Fzt3j:,,ż:wp:s::j;j:

utrzyma,  choć  czasy obecne, jak wiadomo,
łatwe   nie  są.   F`ozczarowany  jastem   tylko
charakterem   .   linią  komentarzy  na  temat
woiny  w  Zatoce   Perskiej.   „Dni"   -   jak   się
zdaje   -   dosyó  bezkrytycznie  przejęły  roz-
powszechnianą  w   zachodnich   mediach
wersję  celów  tei  wojny,  która  nie  zupełnie
odpowiada   rzeczywistści.   Cele   (a   także

przyczyny)   były  głównie  ekonomiczne   (że
przy okazii wyzwolono  Kuwejt i rozbito armię
Husseina to  bai.dzo  dobrze),  do  zaognienia
konfliktu   lrak    -    Kuwejt   świadomie   przyc-
zyniali   sLę   sami   Amerykanie   (pisał   o   tym
nawet  Londyński   „Times":„U.S.   plot  lueled
Saddam   Hussein"   ale   później  takie   głosy
skutecznie  wyciszono),  by  uzyskać powody
do   stałej   obecnści   wojskowej   w   tym
regionie.   Przyczyna   -   to  głównie  głęboki
kryzys gospodarczy w  USA a  cała operacja
odbywa się w ramach wojny gospodarczej z
Europą   Zachodnią   i   z   Japonią,   prok-
lamowanej   przez  Websteia  w   1989  r.   Pot-
wcyme   naloty   (absolutnie   nie   uzasadnione
celami  strategicznymi)   -  po  to,  by później
mieć  co  odbudowywaó  i  przełamać  zastój
gospodarki  amerykańskiej  (firmy  USA mają
już  zapewnione  8o%  zleceń  na  odbudowę
Kuwejtu). Dlatego też kompromitowanie (im
konkurencyjnych    (np.   FIFN),   które   dos-
tarczały   broń    lrakowi.    Niedawno   iakiś

„anonim"   przekazał   „Spieglowi"   dossier
dotyczące   Deimler-Benza,  teraz  firma  ta
nie  sprzeda więcej  na  Bliski  Wschód  nawet

Polski
do  Związku  Sowieckiego  m.in.  wschodnich
terenów Polski. Mniej natomiast znanym jest
fakt,  że  za  zgodą  prezydenta  Roosevelta  i
rządu   Stanów  Ziednoczonych  zostało  od-
danych   Związkowi   Sowieckiemu   kilka
milionów  Polaków  zamieszkałycri   na  tych
terenach„.

Od   lat   Stany  Zjednoczone  pomagają
innym   grupom   etnicznym,   pragnącym
emigrować  za  Związku   Sowieckiego,   Czy
wobec tego Stany Ziednoczone nie powinny

g3:z.ucw,a:.i:ęi:oo,?:,:*ąizt:y.nŁez;;e:i,3
powinny  pomóc  finansowo   500.000   rod-
zinom marzącym o powrocie do  Poslki?

antykomunizm...
śrubki.   W   rzeczywistości   Amerykanie   dos-
tarf;::`a;kg:ł#;;;bv*of:,,ł::y:ł:acTzyoeyr;%sh.

antykomunistów  (a antyl(omunizm, jak  Pan
wie,  to  walka  o   prawdę)   nie  zdaje   soble
sprawy z tych  rzeczywistych  mechanizmów
i celów. Przyznaję, że dotarcie do prawdyjest
teraz   trudniejsze   i`iż   kiedykoMek   (vide
sytuacja w Polsce) i przerażającyjest fakt, że
mar)ipulowanie   opinią   publiczną   może
osiągnąć  takie  rozmiary,  jak  w  przypadku
woi,ny  na  Bliskim  Wschodzie.  Proszę  także
r`.ie   zapominać,   że   „nowy   ład   światowy"

proklamowany   przez   Busha   ma   właśnie
ukryć  rzeczywiste  konflikty  i  gry  interesów a
także bezpreced ensowy sojusz z Sowietami.
Nie  mówię już  o  takjch  drobiazgach, jal(  to
mże postulat demokratyzacji Kuwejtu jest po
profig;%e;s#w:,ó?no:;:ee::.pe:,esT:gn:

domu" jak  i  „nowego  światowego  ładu".
Sądzę  przeto,  ze  pisma  związane  z  SW

powinny  pomóc  czytelnikowi  w  rozumieniu
ukrytych  mechanizmów  politycznych,  bo  ie
w  dziśiejszych  czasach  są  najważniejsze.  1
smutne  jest  to   przejmcwanie   w   Polsce
modeluzachodniego,wktórympartieestab-
lishmentu anektują państwo i jego struktury,
co  odbywa  się  kosztem  wolr`ości  jednostki

(w Nemczech  poszło to najdalej).
/z   listu   Tomasza   MIANOWICZA  do   red

"SW''/

56  rocznica
s'mierci

Marszałka
Józefa

Piłsudskiego
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku.

TJzy   dni   po   śmierci   wyprowadzono  jego
zwłoki z Belwederu do Katedry św. Jana.17
maja ruszyt kondukt pogrzebowy z Katedry
na błonia Mokotowskio.

„Była   godzina   14.30   gdy   konduktze
zwłokami wkroczył na błcm.ia Mokotowskie.
W  międzyczasie  wypogodziło  się  tJochę,
deszcz   przestał  padać.   Po   przybyciu   na
miejsce oficerowie podn.Leśli trumnę i ztożyli
na  stojącej  na  wzniesieniu  lawecie.  .  Przy
trumnie  sztandar  legionów,  dookoła  warta
honorowa.   Było   tak   cicho,  jal{   gdyby
wsztscy,  a  były  ich  mnogie  tysiąc€,  nagle
oddychać  przestali"  -  napisał  Henryk  Cep-
nil(,  relacjonując uroczystości żałobne.

Jeszcze  tego  samego  dnia,  specjaJny
pociągprzewiózł      szczątki      Józefa
Piłsudskiego   do   Krakowa.   18   maja   na
Wawelu   złożono   trumnę   w   krypcie
św.Leonarda,   natomiast   umę   z   sercem
Marszałka 31 maja tegoż roku umieszczono
w wileńskim kościele Św. Teresy a następnie
w   grobowcó   razem   z   trumną  matki
Marszałka na cmentarzu na Rossie.

Józef` Pilsudski na Wolyniu
w  1916 roku.
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WSPOMNIENIA   0  MARSZAŁKU
JÓZEFIE   PIŁSUDSKIM.

PRELEKCJA WYGŁOSZONA NA UROCZYSTYM
ZEBRANIU POLSKIEJ AKADEMII LITERATURY W DNIU

27.V1936

|St:;a:z:j,d::n#róst'o°ew!;:żzagł:bn?:
znakomitego człowiel(a, a następnie w każ-
dą  rocznlcę  jego  śmierci   zbierali   się  na
wspólną biosiadę  nie tylko  krewni  i  przyja.
ciele  zmarłego,   lecz  wszysoy  jego  rodo-
wice,   aby  wspominać   czyny,   myśli   i

przemówiónia  tego,  który  nio  usłyszy  naj-
boleśniejszego  wołania,   którego  usta  nip
wyrzekną już  ani zachęty,  ani  nagany, aru
porady nikomu`..

Słusznie   rozumowali   nasi  ojoc)wie,   że
mocą  ich   „wspominek"   na  krótką  chwilę
wraca do nich drogi cień odeszłego w wie-
czność. że on znowu dzieli z nimi ich troski,
niopokoje  i  radości,  żo  wspiora  ich  znowu

powiedzianymi   niegdyś   słowami,   krzepi
wspomnieniami  wytkniętych   ongi   przez
siebie  dróg  i  celów...

Jeżeli  na  dzisiojszyoh  wspominkach  za-
bieram  głos,  to  dlatego,  żo jostem  możo
spośród   obecnych   najbliższy  tej   bramy,
którą odszedł nasz Komendant.

Nie   mam   możnośoi   wyczerpać   dziś
wszystkich  moich  wspomnień  związanych
z Jego osobą. Chciałbym jedynie, aby dzię-
ki  opowieści  kilku  prawdzi\^/ych  zdarzoń  z
Jego  życia  zjawiła  się  znowu  wśród  nas
Jego  pozornio tak  sui.owa,  a w  istocie  tak
dobra  twarz,   żeby  spod   nawisłych   brwi
spojrzały znowu na nas Jego pJzenikliwe, a
jednocześnie takie wyrozumiałe oczy, żeby
zabrzmiał  nam  znowu   Jego  Szczery,  za-
wsze młodzieńczy śmiech...

B:,;ś%#r#,a:,zeałś:j:„ł:d:=z:::ł:
strzeń paru tysięcy kilometrów, gdyż ja by-
łem  daJeko na północy w kraju Jakutów, a
On zesłany został do Kireńska, małej mie-
ściny  nad  środkową  Leną.  Słyszałem jod-
nak opowiadania o Nim, gd}ń mimo swych
dwudziestulatwyróżniałsięwśródwygnań-
ców.  Na  ślady  gorącego  dla  Niego  uwiel-
bienia  trafiłem   następnio  w   irkucku   w
rodzinie Stanisława Landego oraz w Tunce,
gdzie dłużej  przebywał wśród wygnańców
Polaków i  Flosjan.  Ne zastałem go już jed-
nak, już wrócit i  działał w  kraju.  Był to  rok
1892. Zetknąłem się z Marszałkiom dopiero
w  Petersburgu  w  1895  roku.  równo  czter-
dzlości  lat temu,  kiedy  nie  miaem jeszcze

prawa  powrotu  do  kraju.  Marszałek  obje-
żdżał wtedy od  czasu  do  czasu wszystkie
ważniojsze kolonie po!skie w Rosji w celach
politycznych.  Zbierał  funduszo   na  walkę
niepodlogłośoiową,  dawał  wskazówki  tak-
tyczne i  organizacyjno.  Był to młodzionioc
wysmukły,  zgrabny,  z  bujną ciemną  czu-
pryną i energiczną niezmiemio pociągającą
twarzą;  szczególnie uderzały Jego czarne,
gęste  brwi  i szore,  badawczo,  powazne, a

zarazem  pełne  wesołyoh  błysków  oozy.
Znany był wÓwczas pod  mianem \Mktora.

#oŁz:::z=,::j:;auTii#;#c*:fu5a#:
buohów  antypolskk3j   polltyki   rosyjskiego
rządu, dawał  się  odczuć w koloniaoh  pol-
skich  upadek  ducha,  gdy zaczęły się  do-
mowo swary i ideowa dezorcja  -  wszyscy
i starzy i  młodzi  z  utęsknieniom  czokali  na
pojawienie  się  Wiktora.  Sama  Jego  obo-
cność wpływała jakoś kojąco na otoozenie:

jednych  zganił,  innych  pocioszyt  a wszy-
stkich  natchnął jakąś  dziwną  radością ży-
cia,   pragnieniom   ozynu   i   nadzioją
zwycięstwa...  Smiechem,  żaJtem  umiętnie
przeplatał najsurowsze uwagi , tak że na`^/et
srogo  zgromieni  nie  czuli  się  ostatecznie
zmiażdżeni...   Sam   piorwszy  dawał  prz)+
kład  ofia/ności,  męstwa  i  skTomności.  Po-
trzeby  J®go   całe   żyoio   były  mnioj   niż
skromno,  a  wÓwczas  doprawdy  były   ...
spartańskie.   Daremnio  przyjaciole  próbo.
wali  je   nieraz   polopszyć.   D®Iikatnie,   żar.
tobliwie,   lecz  z  pewną  zatajoną  diimą
paraliżował ich  usiłowania.

Abyłprzecieżwówczasjużściganyprz®z
policję na cał`m obszaTzo rosyjskiego pań-
stwa jak  wśoiokły wilk...  Nio miał  kąta sta-
łego  i  riioraz  iiocował  na ławce  w  parku,
sypiał w rurach betonowych do kanalizacji,
a za  rozkosz  szczogólną uważał  możność
przodrzemania się w ci®płym , wcześni® ot-
wartym  kościele...

WWarszawie  częśoiej  spotykał®mię  z  Wiktorem,  choó  muslałem
trzymać się z dala od kót konspiracyjnych,
gdyz pozostawałem pod nadzorem poLięji i

tatwo mogłem naprowadzió za sobą szpio-
gów.  Ze  wszystkich  zotknię6  najbardzioj
wbiłomisięwpamięćpewn®tajnezebranio
w mieszkanlu  p.Krakowowoj  w roku, zdajo
się  ł904,  na  którym  między  innym  byli
Leszczyński , Abramowski i  Radziwiłłowicz.
Tu  towarzysz  Vviktor  wobeo  Śmietanki  in-
t®ligencji warszawskiej `^/ygłosił płomienne
przemówi®nio, w którym dowodził, ż® „Pol-
ski  nis  da  się  ani  wymodlić,  ani wygadać,
ani wyżebiać, ani wyszachrowaó, że trzeba
Ją zdobyć krwią własną i cudzą!...". Było to
powiedzenie  niesłychanie  śmiałe,  wprost
wyzywająooiwiększośćzebranychpoczuła
się  zaskoczona  i   oszołomiona„.   Przelać
krow włagną - owsz®m, ale cudzą... nie!

P::o.*,::i::;,auuT,#i%oa#iźon';#
Lp:Tsjns%c:r#L:,onjję:;#żeTo,:ZopgŁ:j
lewał swoją i cudzą krow jako żotnierz ro-
8yjski.   niomiocki,   austriacki   na  obcych
pobojoviskach,  na to zamykano oczy, ale
ż®byzabijałzaborcówbezsankcjipaństwo-
w®j, na to wzdrygala się dusza, wychowana
nawskazaniachugodo\^/ych...filozofiaLwa
Tołstoja,  płynąca z®  Wschodu,  też  robiła
swoja...  1  myśl  polska  błąkata  się  w  zam-
kniętym  kole  prz®oiwieństw:   ni®  ma  wyz-
wolenia    bez    boju,    a   bój   wymaga
okrucioństwal..

Ton  łańcuch  zaklęty  przował  dopioro
2hik Piłsud§ki, najmilszy, najlopszy z ludzi,
jeder`  z  najczulszych  na  cudzą  krzywdę,
jaki®go znałom...

Odwaga  myśli  wiązała  się  zupełiiie  w
n?turalny   sposób   u   Marszałka   Pił-
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sudskiego z odwagą wojskową.  Cały czas
walk legionowych spędził na froncie, gdzie
dzielił  dolę  i  niedolę, tiiewygody  i  niedos-
tatek,   cierplenia   i   niebezpieczeństwa
swoicm żołnierzy.  Pod  Kołkami  mieszkał w
ziemiance,  którą przestrzelił pocisk.  Cfficer
rosyjski  \^/zięty  do  niewoli  nie  chciat  wier-
zyć,  że  prowadzą  go  na  badania  do  Pił-
sudskiego:  „Łzecie,  -powiedział nam ~  u
nas  dowódca  brygady  mieszka  o  osiem
kilometrów od trontu !"

ŻLn,:°r;ikt3k°bdy;a8:'yr'oedkzcoenwea3S3;
Komendanta, że często narażał się na wiel-
kie  niebezpieczeństwa.  Pod  Kcmarami  był
występ  naszych  okopów,  żbliżony  na  pa--
ręset   metrów  do   linii   rosyjsklch   i   bardzo
silnie  atakowany.  Ponieważ  stamtąd  miał
wyjść  nasz  kontratak,  Komendant poszedł
zlustrowaó  pozycje;   byłem  tego  dnia  or-
dynansem  przydzielonym  od  kawalerii  do
sztabu  i  musiatern  iść  za  Komendantem.
Zaledwie  Komendant wyszedł na wały.  ci-
che do tej pory okopy rosyjskie zagrzmiały
od  strzałów...  Komendant  nie  zwracał  na
nie  uwag`i  i  dalej  szedł  grzbietem  wału...
Sal\^/y  rosły i  nawet zaczęły grać  karabiny
maszynow.e   Wtedy zaszumiało w naszych
okopach.  Zołnierze nie strzelali,  bo to było
zabronione,  ale  krzyćzeli   na  mnie  z  dołu
wzburzeni:

-„S.Lrko, jeżeli  Kome`ndant zaraz  nie zej-

dzie do rowu, to my ruszymy na moskala do
ataku  bez  rozkazu!„."

Musiałem  powtórzyó  Komendantowi  ich
groźbę;  ioześmiał  się  wśi.ód  gradu  kul  do-
brym, wesołym śmiechem  i zawołał:

~ „To ty ściągnąłeś tę burzę ognia swymi
czerwonymi wyłogami i  czakiem!... Ach, ta
kawaleria!„.".

Zszedł jednak do rowu i strzelanina usta-
ła.

lrinym   razem   pod   Brzechowem,   gdy
zwiedzał ljnię bojową widziałem jal( granat
uderzył tak blisko od Niego, że obsypał Go
grudami ziemi` Stał dalej lornetując, dopóki
drugi   granat  nie  uderzył  z  drugiej  strony
równle  blisko  i  adiutanci  nie  zmusili  Go  do
cofnięcia się...

Takie  wypadki  zdarzały  się  bardzo  czę-
sto.

Na szczęście  Polski  kule  szczędziły Go.

N igdy   nikt  spośród   nas  legionistów
nie  widział  cienia  lęku  na  tej  szla-

chetnej   twarzy,   a   przecież   chodził   ze
„śmiercią  pod  rękę  nieustannie",  z  począ-
tku od stryczka carskiego, następriie od kuli
bojowej, w końcu od zamachu tajnego  po-
tępieńca.   Nie  była  to  tępa  obojętność  iia
grozę śmierci, lecz mężna, spokojna wobec
niej  postawa, gdyż przecież to On  powied-
ział  nad  triimną  Słowackiego  w  Krakowie
28 czerwca  1927 roku:

-„Gdy nad trumną stoję,  mówjć muszę
o   śmierci,   o   wszechwładnej   pani   wszy-
stkiego.  co żyje.  Wszystko  co  żyje  umiera,
a wszystko co  umiera, zyło  przedtem.  Pra-
wa  śmierci  są  bezwzględne.  Są,  jakgdyby
st\^/ieidzió  chciały prawdę.  że  co  z  prochu
powstało, w proch się obraca. Gdy kamień
na taflę spokojnej wody rzucamy, powstają
kręgi,  idące  wszerz  i  zamierające  powoli.
Tak  żyją  ludzie,  gdy  śmierci  bramy  prze-

pastne przekroczą:  kręgl powoli zamierai'ą i

nikną, pozostawiając po sobie pustkę a na-
wet  zapomnienie.   Prawa  śmierci   i   prawa
życia związan.e są ze sobą, są bezwzględno
i  bezlitosne. Zyło  ludzi  mnóstwo  i wszyscy
pomarli.  Pokolenla  za pokoleniami,  żyjące
codziennym  życiem,  zwykłym  lub  niezwy-
kłym  do  wieczności  przechodzą,  pozosta-
wiając po sobie jeno ogólne wspomnlenia.
Wspomnienia, gdzie lmion nie ma 1  nie ma
nazwisk.„ Ajednak prawda życia ludzkiego
daje  nam  i  inne  zjawiska.  Są  ludzie  i  są
prace  ludzkle  tak  silne  i  tak  potężne,  że
śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują mię-
dzy nami...„.

W kilku  zcianiach  mieści  się  cała fi-lozofia,   która   pozwoliła   Komen-
dantowi  wychować  sobie   odpowiednich
żołnierzy. Ajak to robił, niech posłuży drob-
ny przykład, mało komu znany. Opowiadał
mi  go  of icer, towarzyszący  Komandantowl
w nadniemeńskiej bitwie.

„Bój  przeciągnął  się,  wojska  nasze  nie
mogły zająć Hdy i Komendant niecierpliwił
się, gd]Ą to psuło Mu Jego obliczenia. Oka-
zało  się,  że  na  linii  szalał  rosyjski  pociąg

Me  wiem,  czy  tak  było  dokładnie,  czy
nie;  -  przytaczam cudze \^/yrazy, ale gdym
opowiadanie   powtórzył  Marszałkowi,  ten
przyznał, że  „było coś w tym rodzaju".

Nie   lubił,   gdy  takie   rzeczy  o   Nim   roz-
powiadano,   dlatego  trudno  było  je  Spra-
wdzió,  ale  legenda o  Marszałku jest takich
opowieści  pełna.

Wspomnę  choćby  o  Jego   przemarszu
przez wojska rosyjskie z Uliny Małej do Kra-
kowa, albo o wędrówkach  Marszałka w og-
niu     huraganowym   po   okopach   F!eduty
Piłsudskiogo.

Źołnierz kochał Go i wierzył w  Nego jak
w Boga.

Byłbym  jednak  jednostronny,   gdybym
ograniczył się tyll<o do wojskowych  o Mar-
szałku wspomnień.

M:}Sczha:,kh[%Xś„Z:znwysczhy;tok;Ctahc,Znna::
bardziej   wszechstionnym   człowiekiem.
Miał   subtelny   i   `^/yrobiony   smak   ariysty-
czny,  był \^rybjtnym  pisarzem, wspaniałym
w  razie  potrzeby  mówoą.  Pamiętam  Jego
parogodzinną  mowę  na  zjeździe  PPS  we

pancerny  i  nig  puszczał  naszej  piechoty.
KomerLdant osobiście wybrał się, żeby zo-
baczyć jak rzeczy stoją.  Szedłem za Nim 2
tyłu.   Kiedy   przybyliśmy   na   linię   bojową,
okazało się, że bateria, która powinna osła-
niać naszą piechotę zabiera się do odwiotu.
Od Lidy nadjeżdżała na nas, ziejąc ogniem,
pancerka.

-„Co pan  zamierza?"-spytał Komen-
dant przyjąwszy raport od dowódcy baterii.
-  „Cofam  się,  dwie armaty zdemontowa-
ne, połowa obsługi wybita!..`". -„Ja jednak
uważam,   że   trzeba   iśó   naprzód!"   -   „Z
kim?"  -  spytał. anylerzysta, wskazując na
ciała zabitych. Zotniei.ze przestali zakład ać
konie i pilnie słuchalj    -„Z nimi!"  -odparł
Komendant  wskazuiąc  na  żywych.   -   „Ja
jednak idę  naprzód!.„"-dodał i  ruszył  ku
nieprzestającej  strzelać pancerce.  Nie  usz-
liśmy  dziesięciu  kroków,  jak  zahuczało  za
nami, dziatojak piłkawyskoczyło naprzód.
dało strzał z odległości paruset metrów i w
jednej chwlli wysadziło  pancerkę w powie-
trze.    -„Tak  trzeba   było   zrobić  od   ra-
zu!..."~     powiedział    Komsndant    z
uśmiechem.  Komendarit  baterii  i  żołnierze
dostali odznaczenie."

Lwowie  w  1906  roku,  gdzie  znaczna  wię-
kszość  delegatów  zamierzała  wykreślić  z

piogramu  partii  niepodległość  Polski.
Mowa  ta,  to   był  wulkan   myśli  i   uczuć,

którego lawa porwała i zatopiła nawet prze-
ciwników,  tak  że  narazie  cofnęli  się  i  da-
rowali życie...  nlepodległości.

Co  się  zaś  tyczy  przezomości  i  przeni-
kliwości  politycznej   Marszałka,  to  nie  po-
trzebuję   dowodów   przytaczać,   gdyż
wszyscy  je  znamy  i  politycy  nasi  długo  z
niej  będą korzystać.

P rzytoczęjednakmałyprzykład,który
oświetli jakimi drogami  chodziła nie-

raz ta śmiała i  niezwykła myśl  polityczna.
Było  to w  lutym  1914  roku  na  Bulmiszlu

w  Paryzu.  Wracaliśmy  -  o  ile  sobie  przy-
pominam, ze słynnego odczytu  Marszałka
w  Societe   Geographique.   Zgadało  się   o
możliwości  bliskiej  wojny,

-„Dla  nas  idealnym  rozwiązan`iem  by-
łoby, gdyby Niemcy pobity F`osję, a Francja
pobiła Niomców!" -powiedziałwtedy. My-
śl  ta  wydała  się  narazie   dowcipnym   pa-
radoksem, a jednak utkwiła  mi w pamięci i
następnle śledząc za polityką Komendanta
wciąż wyczuwałem ją w podłożu Jego pla-
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;::t.,3::i:ohks=;łaanYups.zpcębo,gpp3ńmsi#;
contralne w ict` walco z Fłosją; ona to kazała
Mu wbrew  łozkazom  odprowadzió logiony
z pod Krzywopłotów do Ki.akowa w obawlo,
że przerzucono na Morawy mogą być łatwo
wysłane  stamtąd  do Włooh,  albo na front
francuski;  ona wreszcio  po  pobiciu  Rosji  i
upadku   oaratu   kazała   Mu   odmówić
przysięgi  Niemcom.  Na parę dni przed wy-
wiezieniom do Magdeburgu wydał rozkazy
oficerom  oraz  bliższym  wspótpracowni-
kom, że mają zwrócić się toraz przeciw Au-
gtriakom  i  Niemcom.  Dzięki temu  POW na
Wscmodziezaczęłopsućkomunikacjęigra-
sować bojowo na
dzięki temu  Rydz -tyś=ihg

armii  niemieckiej;
ły i W®niawa Dłu-

goszowski   szukali  porozumienia  zo  szta-
b®m  franouskim,  a  rozbici  pod  Kaniowom
legicmiści  przodzierali  się  na  pólnao  Rosji,
aby służyć w angiolsklej armii. Jego już iile
było  wśród   naś,  ale  na  Jego  Tozkazy  w
całym  kraju t`^rorzyła Się sioó bojciwych or-

ganizacji  do  walki  z  okupantami...  Rozka-
zywał    nam   Jogo    cioń,   jak   będzie
rozkazywał przez wieki...

Aez::ekr:a'jpe°ns:USZ:aayaub:łzaą:tpk:
wiolomilionowego narodu.

-„Bezwład   rodaków  w  pierwszyoh   la-
tach  wojny  był  dla  mnio  pierwszym   naj-
tragiczni®jszym   rozozarowaniom"-
powtarzał nieraz.

Aby  cały  naród  do  pTacy i  do walki  po-

Zabójstwo  Narutovricza uderzyło w  Nie.
go jak grom.

Cierpiał  podwójnie:  zamordowano  nik-
cz®mnie  i  podstępnio  osobistego  Jego
przyjaciola,  którego  gołębią  dobroć,  pra-
wośó i szlachetnośó znał closkonalo, zamor-
dowano  okrutni®  pierwszego  z  wyŁ)orów
Prezydenta Ftzoczypospolitej.

Przybladł  odtąd  na  zawsze  J®go  mło-
dziończy uśmiech.

AAe  dla  osobisĄ/ch  wrogów  i  ohydnych
kaluminatorów  odznaczał  się  niesłycharią
wspaniałomyślnością.  Gdyby  ich  nie  bro-
nił, zostallby wiolokroć zmiażdżeni. Mo po-
zwalał     ścigać     najbardzioj     nawot
niegodziwych  oszczerców, o  ile nie szkod-
zili  b®zpośrednio  lntor®som  Państwa.  Do-

piero  wtedy wznosił  karząęą  praw!cę,  ale
czynił to z bólem i wstrętem niozmiemym.

Pamiętam  Jego  połne  goryczy  powi®
dzonle  po  maju   1926  r.   -„Zbrodniaiz®,
zbrodniarzol Zmusili mnie! Za ioh nikczom-
ność  i  grzoohy, za ioh  matactwa zapłaciło
życiem 400 niewinnyoh żomorzy!" -

Od maja uśmiech stal sięjeszczo rzadszy
na Jogo ustach...

Komondantnie1ubiłsięwy`^rnętcaó,czy-
nami  wyrażał  zazwyczaj  swojo   prze-
konania.  Aby jednak  wyjaśnió  dlaczogo  w
polityce  swej  unikał  stanowczogo  roztrzy-
gnięcia zagadnień społecznyoh, którym ty-
le   uwagi   poświęcił   w   sw®j   młodośoi   i
których znaozenie doskonale znat  -  przy-
toozę pewną rozmowę jaką z Nim miał®m.

ciągnąć,  aby scom®ntować  go  potrzebą  i
zrozumieniem  wolności,  musiał Marszałek
Piłsudski dużo w sobio i w innych płzomóc,
przeoierpieć,   przedumać,   musia+`złożyć
nierazswojądumęikazałskładaćjąswoim
najbliższym. A był już przeoież wtedy Nac-
zelnikiem  Państwa,`  mógł być samowła-
dnym dyktotorem.

co:,"!i°riezę#Zć=:?kpa°r:e::::!c:ęokii3ibrbau::
zyli  stę``nioraz naiwiemiejsi  Mu  ludzi8.

-A  więc  z  wami  tyll(o  bęclę  budował
Polskę?  Dużo  was  jest?  ''-   pytał  wtedy
surowo i groźnio marszczył brwi.

-„Wciąż muszę hamować to prawicę, to
lewioę.   Wstrętna   i   nużąca  rzocz!   A  my
potrz®bujemy  za  wszelką..cenę  wewnę-
trznogo spokoju!" -  skarżył się już w  pier.
wszych mi®siącach rządów.

ki®dy już był Naczelnikiom  Państwa.
Przyszedłem  do  Belwederu,  nie  pamię-

tam  w  styczniu,   czy  lutym   1919  roku  w

jakioś sprawie związanoj z organizowaniem
Związku  Stmeleckiego.  Przyjął  mnio  i  roz-
mawiał z wielkim  ożywi®niem  może  z  go-
dzirię,  wreszcie   rzekł:   „ldź  już!   Nio  mam
czasu1Przygotowujęmowęnaot`^/arci®S®j-
mu  Ustawodawczego  i  rnam  diiży kłopot.
Spra\^/y  gospodarcz®,  a  szcz®gólniej  spo-
ł®cznesąbardzodrażliweizapalnewobec-
nio   panującoj   wszędzie   atmosferze
rewolucyjnej.   A  my   potrzobujemy   za
wezelką  c®nę  zgody  wownętrzpoj,  inaczoj
rozszarpią nas...  Nio można ich jednak zu-
pełnie  pominąó„.  Wiem  oo  zrobię:   prz®-
milczę  o  robotnikach,  bo  ci  są jako  tako
zorganizowani  i  dadzą  sobie  radę,  ale  o
chłopach  muszę  powiedzioć...  Ci  są  bez-
bronni  i  bozradnil"

1  oto  w  odezwio  pojawiło  3ię  zdani®  o
„Niozbędnych  roformaoh agramyoli  w du-
chu postępu i Wolkich demokrac)ó Zacho-
du'',  któro wywołato tyl® komentarzy i tak
zostało następnjo spaczone...

Prostą  drogę  wytknął  Marszał®k  Pił-
sudski  narodowi  polsklemu, alo fala życla
Zoazan#]##:!nąy:!,P::'dąa:;#Z#dę;:
burzliwym 1 kręt)m koDAem. 1 dopioro teraz
po  Jogo  zgonio  ogół  zrozumiał,  a  racxzej
odczuł mocarn®  nakazy Jego  ni®ustannio
działającej w ciągu dziostątków lat woli.

Przy Jego trumnie jak gdybyśmy się na-
gloocknęli,jakgdyl)yśmynaglopoczuli,że
wyleczył  nas  z wi®lu  wad,  żo  wrócił  nam
utraconąwnle`^łoligodnośćiufnośćwswo-

je siły, żo \A/zmocnlł w nas życiowy liart, ż®.
nauczył cenió niepodległośó  i zwlązaną z
nią potęgę Państwa, ż® nareszcie zjednoo-
zył  nas  prario. wszystkich  w  ż.ałobio  po
sobio...

Poczuliśmy  slę  choó  przoz  chwilę  bra-
ómi...

Szlachetna, o(iama i potężna Jego dusza
długo  -  możo przez wi®ki  -  będzi® spo-
idtem  dla  najlepsz®j  ozęścl   naszogo  na-
rodu, wskazan® przezeń  cele i drogi  będą
na całe lata mądrymi radaml dla kierownr
ków naszej Ojczyzny.

Niezwykło  Jego  życie  i  olbrzymi  wpływ
dokorianych  przoz  Niego ozynów potwier-
dza  wyrażony  przez   Mego   pogląd,  ż®
„śvriadomośó  i  wola  są  taik  szczogólną  i
dTogoconną formą energii, łż nio mogą ist-
nioć` b®z  śladu  dal®j  w  niowiadomoj  nam
formio  o wi®le trwalsz®j i subtolniejszej niż
znana nam materia"...

lnaczej  mówiąc:  nauczyt nas w walce o
życie  ni®  bać się śmi®rci.

1 On jost tego najlopszym przykładoml
Jegojużnlema,alemywszyscyczujemy

Go  w  sobio  1  rozumiomy,  żo  ż)ć  będzlo  i
działać  po  wioki  przoz  nas,  pRez  dzioci  i
wnuki nasze aż po kr®S historii!„.

Waclaw   SIEROSZEWSKI

W   56   rooznicę   śmi®roi   Marszalks
publikujemy  znakorriite  wspomnionio
Waolawa  Sleroszewskiogo.  Tiekst  wspom-
nleniQ  prz®druko\^iujomy  za  1   Rocznikiem
Polsklo|  Akademii  Literatury  z  1936  _rop!.
Wsporńnionie  nie  było  dotychczas  nigdzjo
przodrukowwiianewcatości,Iubnawetoilko
we łmgmontach.

Waclaw Sloroszo:wski  (1858  -1945),  byl
znanym powiośoiopisarzem. Konspirował w_
organizacjaohsocjalistycznych,zacozos_ął
aroszlowarry  i  zosłany  na  Syberię  (1878  -
1896). Tiam pisał także prace eitnogra[ficznę.
Po  powrocie  do  kraju  zostal  ponown.ie
skazany  na  zosłani®  (1900).  Po  drugim
powrocie   (1904)  zostaie  aresztowany,
ucieks jodnak  do  GaJicji,  gdzie  nę;Vązu|O
kontakt  z  Piłsudskim.  W  Psryżu  dziala  w
ZwtqzkuStrzeleckim(1910-14).Po_powroci.€
do  krąju  aktywnie  dziala  w  Legionacp.  W
ni®podlogl®j  Polsco  biorz®  żyvią/  udział  w
życiu   literackim,   zosta]e   pr_ęzesem
szaoownoj  Polskioj  Akadomii   L.itoratury
(1933  -1939)   i  Związku  Zawodowego
Litara[tów  Polskich  (1927-30).  Jost autorem
licznych  prac  z  dziedziny  stnografii  i  do

wznaiwian ovrieści.
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LUDZIENIEPOTRZE-BUJĄWODZÓW,
KTÓRZY BY ZA NICH DECYDOWALI, CO

JEST DLA NICH DOBEE, A CO NIE" -
ROZMOWA Z UCZESTNIKIEM ZAWODOWEGO
ZWIĄZKU FEDERACYJNEGO „WOLNOŚĆ"

ZBIGNIEWEM STYBLEM.
Jesteś uczestriikiem Zawodowego Zwią-

zku   Fedsracyjnego   „Wolność".  Ze  wszys-
tkich   organizacji   związkowych,   które
powstały  w  wyniku  kryzyśu  „Solidarności"
~   mam  tu   na  myśli   „Solidarność-80"   i

Wolne Związki Zawodowe  -  o tym słyszy
Śię najmniei. Kiedy i dlaczego powstał ZZF
"Wolność"?

•Powstał  w   sierpniu    1989   rol{u   na  fali

przem.Lan,   które   ogarnęły   nasz   kraj   i   po
których ludzie obiecywali sobie tak wiele  -
był  „riasz"  sejm  i  „nasz"  senat  potem  był
„nasz"   premier   i   nie   „nasz"   prezydent  a
teraz  jest  i  .,nasz"  premier  i   „nasz"  prezy-
dent a ludziom żyje się coraz gorzej.

Zjakięgo środowisl<a wywodzą się ludzie
tworzący ZŻF .,Wolność"?

Po Hyde Parku w lipcu 1989 rokii  -przez
przypadek   spotkałem   się   z   ludźmi   ze
Szczecina,  którzy  odbywali  służbę  zastę-
pczą.  Jak  się później okazało było to spot-
kanie założycielskie ZZF „W". Doszliśmy do

przekonania,  że  po  upadku  takich tirm jak
Wip  trzeba  załoźyó  organizację  ludzi  mło-
dych  i przez nich kierowaną.  Takim natural-
nym środowiskiem, w którym nasz związek
rozpoczął  dzałalność  było   środowisko  lu-
dzi  odbywających  stużbę  zastępczą w  za-
kładach   pi.acy.   Nie   chcieliśmy   jednak
ograniczać  się  do  obrony  ludzi  odrabiają-
cych  zastępczą  służbę  wojskową.  Byłoby
to  niezrozumiałe  dla  społeczeństwa.  Stąd
pomysł  powotania  związku  zawodowego.
w którym odbywający służbę wojskową sta-
nowiliby  jedną   z   branż.   Osoby   kończące
słuzbę wojskową z reguły podejmuią pracę
w przedsiębiorstwach państwowych  -tam
więc  w  swoich  środowiskach   pracy  będą
kon:\,'nuować  działaność związkową.

Jaka jest struktura ZZF „Wolność"?

-Podstawą naszego działanla jest pełna
dobrowolność.  Ludz.ie,  którzy tworzą  nasz
związek  nie  potrzebują  wodzów  czy  lide-
rów, którzy by za nich deoydowali cojest dla
nich  dobre  a co  nie.  Ludzie nie  chcą żeby
ktoś nad nimi sprawował władzę, chcą cze-
goś innego. Niektórzy z nas kwestionują np.
celowość  istnienia  wszelkich  struktur  jako
takich.

Fragmem stalusu ZZF „Wolność''
1 . ZZF jest zwiqzkiem  zawodowym  ot-

wartym dla wszystkich ludzi , którym jest
bliski ideal wolności.

2.  ZZF  nie  dqży  do  zdobycia wladzy i
sprĘ{wowania,  Iecz do  aktywizacii  ludzi

Pracy.
3. ZZF z całej mocy wspiera i łączy we

wspólny  nurt  działania  każdego  komu
nie  są  obce  zagrożenia  wynikające  z  mi-
Iitaryzacji i centralizacji życia społecznego.

4. Sfederowane grupy układaią statuty
lokalne,  regulujące  sprEii^ry  ich  działa-

nia lub, jeżeli  uznają to za celowe, działają
bez takich statutów na zasadzie priiwa zwy-
czajowego i doraźnych uzgodn.ień.

6.  Zćwsada  autonomiczności  grup  .iest
nadrzędna  wobec  zasady  koordynacji

dzialań.
17.  Szukanie  racji  wspólnych  ~  przy
podejmowaniu  decyzji  dążymy  do  ta-

kich  rozwiązań,  które  są  do  przyięcia  dla
wszystkich, a nie iedynie większości.

18. Prawa mniejszości: jeśli nie umiemy
znaleźć wspćilnego stanowiska w danej

sprawie, mniejszość, która jest przeciw nie
musi  wykonać  decyzji  i  może  zażąidać  do-
łączenia do uchwaly informacji o swym od-
miennym zdaniu.  Mniejszość decyduje czy
podjęta  niejednoglośnie  uchwała  zostaje
ogłoszona jako uchwała wspólna czy jako
uchwala wyłącznie większości.

Jak  oceniasz  politykę  gospodarczą
cerowicza  oraz   pomysły   reprywatyzacji
gospodarki?

•Trzeba  sobie  zdać  sprawę,  że  rządowy
model   prywatyzacji   nie   jest   alternatywą,
lecz   generalną  koncepcją  administracyj-
nych  -  odgómych, a co za tym idzie, przy-
musowycr`   przekształceń   przedsiębiorstw
w  spółki  akcyjne,  spółki  nomemklaturowe,

co w ostateczności uczyni z nich to co spot-
kało   Stooznię   Gdańską.   Mianowiclć  owa
reprywatyzacja  sprowadza  się  do  wy-
przodaży  zakładów   pracy  partyjnej   no-
menklaturze,   luclz|om.   którzy  dotychczas
kierowali   przedsiębiorstwami   z  pairtyjnej
nominacji  jako   dyrektorzy.   S!ają  się   oni
obecnie  właścićielami   spółek.   Cała  ope-
racja  polega  na  zmianie  szyldu   -   ludzie
pozostają  ci  sami.  Temu  procesowi  n`ad-
zoriłją  związek  zawodo\^/y  „Solidamość"  i
OPZZ.  Poprzez to  nastąpiła jedna,  lecz  is-
totna zmiana. Właściciel spółki uzyskat nie-
ograniczoną  władzę   nad   pracownikami.
Jest to zamach na wywalczoną nie tak da-
wno  .pracowniczą  podmiotowość  i  akty-
wność. Jest to jawne przekreślenię dorobku
„Solidamości" z lat 80/81.

W tej  koncepcjj  pojawia się  pojęcie  „ró-
wnowagi cen". Ponoó to ma być gwarancja
równowagi między popytem a podażą` Pro-
ces ten polega jedynie na nieograniczonym
windowaniu  cen  w  górę.  Ci  co  ten  projekt
opracowali  zapomnieli,  że  wpływ  na  rów-
nowagę  ma  nie  tylko  wysokość  cen  lecz  i
rozmiary produkcji.

Faktem  jest,  że  praioownik jest  nie tylko
p/oducentem,   lecz   rónież  konsumentem.
Jeżel.L   pracowr`ik  otrzyma  tylko  5%  z  \^/y-

produkowanego  towaru,  to  jak  ma  on  go
później kupić, jeżeli jego sita nabywcza jest
nie  wystarczająca.  Tak  więc  nie  jest  kon-
sumentem. W wyniku tej operacji około 80-
%     spo.łeczeństwa     swe     niewielkie
oszczędóśoi  dawno  jiłż  zużyła  na  zaspo-
kojenie elementarnycr` potrzeb. Tak więc te
80%  spoteczeńst\^/a  nie  posiada  żadnych
możliwowści finansowych by kupić majątek
przedsiębiorstw  poniżej  jednego  procenta
ich wartości. A więc akcjonariat  procownic-
zy to fikcja,  i jest to  kontynuacja programu
reformy  Jaruzelskiego  i  F`akowskiego.  Po-
mimo,  że  nomenklatura,   zgromadzia swe
środkl   f inansowe  w  wyniku   45   letniej   ra-
bunkowej   eksploatacji   ludzi   pracy  i-bo-

gactw    naturalnych   nie   stać   jej   na
wykupienie  majątku  przedsiębiorstw.  Jest
to takjak z psem ogrodnika. Niezależnie od
jakichkolwiek deklaracji ta kcmcepcja zmie-
rza  do  wyprzedaży  ostatnich  enklaw efek-
tywnego   e'  ?nomicznie   i   nowoczesnego
technologicznie przemysłu polskiego, spo-
łecznegg  -obcemu kapitałowi. Wpływ ob-
cego    kapitału,    choć    dziś    jeszcze
nieznaczny,   niesie   ze   sobą   uzależnieriie
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polskiej gospodarki.  1 nie ma co się liczyć i
łudzić,  albowiem,  kazdy  obcy  kapitał  za-
interesowany jest tyłko  i wyłąoznie w osią-

8::3::UmT:5::::'.n:8:e;y=krua#j:!kT#:,-yr
eksploatacji,  Polska ziemia  i  przemysł  bę-
dzie cywilizacyjną pustyn ią.

st:a±::eqabsozr=c*huparc:#:':gk:c:ąa#/rz::
wyborami parlamentarnym i?

-VVzorem dla nas może być postawa spo-
łeczeństwa  czeskiego  w   1968  roku  kiedy
ulicą w jodnym patrolu szedł hippis z polic-
jantem.  Było to autentyczne porozumienie
społeczne. To było z ich własnej woli.  Nikt
im  niczego  nle  narzucał,  A tutaj  nadal  po-
jawia się ten sam  motym/.' Jest no\^Ą/ prezy-
dent, jest nowy premier, jest UOP i jeszcze
więcej nowej policji. Jo.dnakżo ludzie nadal
jak  byli  tak  są  pilnowani.  są  śledzeni.  Po-
dam konkretny przyktad. 25 listopada 1990
roku - była to 1 tura wyborów - do mojego
mieszkania,  w którym  się  mieści  punkt  in-
formaoyjny   ZZF   „Wolność",   wtargnęli
umundurowani funkcjonarius2e policji. Be-
podania powodów  najścia zaźądaJi  okaza-
nia  dokumentów.  Następnio  przewioziono
nas - bo były w molm mieszkani.u jeszcze
dwie osoby  -  do komisariatu rejonowego.
Po około dwóch godzinach zwolniono nas.
Nie   podano  tormalnego  zarzutu  areszto-
wania,   nie  spisywano  piotokułu   podczas
naszego  przesłuchania.  Było to jawne  na-
ruszenie prawa.

„ń§WuffićwApZW#x#EEPKof:#z#E"N
Jesteśmy przeciwnikaml partyjności. Par

tie  polityczne,  to  brzmi  jal<  spisek,  jak  im
tryga prowadząca do władzy. Każds partia
polityczna programciwo  dąży  do zdobycia
realnei   kontroli   ngd   ludźmi.   Tio   jest  joi

głównym  celem.  Środki  i  metody-się  hió
liczą.  My się  temu  przepiwsta:wiamy.  ZwiQ-
zek  zawodo\^ry tym  się  różni  od  wszelkich
bez wiiiqfku partii  politycznych, że js2go co-
Iem jest rewindykacyjna walka prciwadzona
w interesie rc)botników. Przybiera to obecnie
na  znaczeniu,  wobec  poglębiającej  się
pauperyzaoii  duźych  warstw  społeczeń-
stwa polskiego. Wyzwolenie ludzj pracy bę-
dzie  ich  własnym  dziełom  -  ale  przaz
aktywność  i  uczestnictwo  w `^mlce.  To jest
sprzeczne  z  c:złonkowstwem,  czyli  z  bier-
nością,   poddaniem  się  woli   przywódców
partii  politycznych.  My nie jesteśrrry człorr
kami,  my jesteśmy uczestnikami ZZF „Wol-

Fiość" i źstn® spm`.p/ z`wiązku nie dzieją się
za  nssz)flrii  PI.o®rril.  Weźmy  nasz  los  wo
własne ręc®!

Syndykaty  to  iednsk coś vwęcej. Syndir
katy, a tym sBmym ZZF `®Wolność", to wciąż
żywa, 8ktualna koncepbją rcrz\^ioju masowei
walkj  pro`^iadzc\nej  nie ri  imioniu  prolotar-
iĘl",  iscz  Przaz  ten  Właśnie   Proietarist  Z
vlłaściwym TTiu wyczuciem  poŁrzeb  i włas-
iiycłi  dążeń.  WSlks  ta  nie  kończy  się  na
postulat.ch płacowych. Jest o wiele szJBr-
sza .i unbwersalna. Dotyczy sprrhi material-
nyęl.,   jsk   i   świadorriości   Tobotników,
zmiorzaięp  do  stopnicrwego  ich  przygoto-
wania do przyjęcia calkowitej kontroli nad
zakładan\i pTacy, by móc wreszcie rozwią-
zać te probleny na własną rękę,  po swo-
iemu.

Jakimi rmmmj działania się posługu-
jecie?  W  jaH  sposób  chcecie  przokonać
ludzi do Swich raęji? ,

-Po  pi6rwsz.  nia jesteśmy  partią  polity-
czną a zw`ązkiem  zawodowym  i  w  takim
układzie  rolą  z`^riązku  jest  podejmowanie
działań, k{óre są `^q/nikiem niszadowolen ia,
woli  i dąz€ń pracowników.  Wyzwolenie  lu-
dzi pracy będzle ich własnym dziełem. KJe-
dyś   zdaj®   słę   żo   Koi.nel    Morawi®cki

powiedźiał,   ż®   wiorzy  w  moc  zadruko-
wanego papieru.  1 my staramy §ię to robić.
Nie  chcemy dTul(owaó  bogoojczyźnianych
bredni ale podawaó krótkie konkretno infor-
macjo  -  jalde prawa  przysługują jednos-
tce, jak można się bronić, jak organizowaić
akcje  protmcyjno,  jak  można  się  bronić
przed mechanizmami wyzysku. Uwazamy,
że sjła leży w jodnostce, w je]. gotowoścj do
walki o sw®je prawa, a społoozoństwo jest
jedynb z`iriek)krotni®niem tych sił.

CH00ŹCIE Z NAMI!
StirioTdzaiąc, że nie interesuje NAS bra-

nie  udz}alu W jQki®jkoMek formie spra;wo-
wania wfsdz)i, chcerrTy aby roz:umiano NAS
DOSLOwpillE. Zdaiemy sobie sprawę z te-
go, że w rieŁu i^i]/padksch władza będąca
magnesem przyciągającym ludzi  jest kon-
sekweneją  dĘżenia  do  maksymalnej  sku-
teczności  pode|mowanych  działań.  Nie
zrnicmia to oczyvińście postaci rzeczy - pcr
siadartie włsdzy iak również uleganie wła-
dzy deprmwuie... zamyka przywódcom oczy
id:%y.nśići:#d#T:ek|#u%m#Eg,sE%k

g%%Ąw3ż%%Ą#'NGĄD#ŁNxffzĄXEPJ:
zostanJsmy  na  zawsze  na  robotniczych
pozycjach,  taim  upastujqc  swego  miejsca,
wslcząc ramię w rBrnię z robotnikami o us-
tanoriBnio  nowego  porządku  SFicileczne-
90.
.    B®ikot,  sabotsź,   manif estacje   uliczne,
soajk w jal< naigroźniejszej  postaci - o{o
sposoby waJki robotników, a nie kartka wy-
borc;za,  Petycje,  lizariie  lap majstrom i wy-
cieranio pokojó`^/ dyrektorów fabryk. Dosyć
pertraktscji  Z  gluchymi  na  robotnicze  żą-
danlĘi właśctcielarnl fabrykl

Wstsńmy i `^nalczm}h solida!rni i niozłomni
opoyieqzmy  .8i.ę .wspólrryrp  łron!errT  pTze-
ci\^ri(o donosłclolom  i vnndc"ianiu  norin w
zakładach  praz:y Stwórzmy bezkompromi-

sowy  zi^iiązek  zawodowy  -  autentyczną
siłę  zdolną  przE}ciwstawić  stę  nieludzkim
warunkom ' panująęym  w  fabrykach,  jak  i
walczyć  o  sprawiedliwą  ponsję,  oznacza-
jącą 1 Ooę%g zapłatę za wykonaną pracę.

CHODZCIE Z NAMl 1
RAZEM  JESTEŚNN  NIE    IX    POKONA-

NIA1

\^Ąn^riad nieautoryzowany.
Punl®/ kontaktowe ZZF „W":
Artur LEPIAF]Z         ul. A.Miokiewjcz.a 36/4'

Szcecin
Bartosz       ŁOPIEŃSKl                         ul.

M.skłodowskioj -Curi0  7/3           42 -200
K]uczbork

Zbigniew  sTYBEL         ul.  B.Joselewicza
4,15,3          8,-738   Sopotwyścigi         -'

Pecliowa trzynastka
Liczba  ta  prześladuje   Macieja  Frankie-

wicza co  najmniej od  10 lat.  Najpiow był 13
grudnia .81. Został aresztowany 0 już po raz
piąty)  i  byt  przetrzymywany w areszoie  bez
wyroku  sądowego.   15  miesięcy.  krótko  po
wyi.ściu  na wolnciśc  również  13 grudnia,  tne
że  1986 roku  Kolegium  d/s WykToczeń  uka-
i'ało go grzywną i dodatkowo konfiskatą sa-
mochodu   za  zamiar  przewożenia  nim
kalendarzy SW.

Możnabysądzió,żopechowetfzynastki
skończyły się  dla Macieja w czei`^rpu` ,89 ro-
ku. Mestoty.  13 maja br. odbyła się Przeciw-
ko  niemu rozprawa z powództ`^ra urażonych
umieszczoniem ich na czarnej liście czterech

8z°ez#cńasrśhogoddzi?Y3mY.j.e;j3Cnapcózźonj;jje'sę
termin rozprawy przed Sądem  Fąejonowycm
w Poznaniu  (ul.  Młyńska la sala 232)

Maciej  Frankiewicz oskarżony jest o to,
że  ,,...  dnia  14  stycznia  1991   r.  w  Poznaniu
wziął  udziat  w  zbiegowisku   publicznym
przed  konsulatem  Genoralhym  ZSRR,  któ-
rogo  uczostnicy dopuścili  się  wspólnymi  si-
łamj  gwałtownego  zamachu  na  mienie...  a
nadto  usunęli  i  zniowaźyli  przoz zamalowa-
nie  godto  państwowe  ZSRS...",  tj.   o  przo-
stępstwo z ait 275 §  1  kk i art 285 § kk  O<ara
od pół do 5 lat więzienia.

Czy M.  Frankiewicz zostanie uznany win-
nym,  czy ponownje trafi za  krat`P Wszystko
jest  możliwe.  Fkąd  F`P  nie  uzn?i.e  niepodle-
glości Lit`^Ą/ i dba o dobrosąsiedzł(ie stosuM
z żśś.  Dodatkowo  M.  Frankiewicz  staje  się w
Poznanju postacią coraz bardziej niewygod-
ną, nio tylko dla byłych prominentów wladzy
i  pieniądza.  2żpewne  nie  ułatwi  mu  obrony
jego  l{onflikt  z  Poznańskim  światkiem  pra-
wniczym.

MJ.

15 -31 MAJA 1991



SŁOWA  0  STAL|NIE

Wokresie  socrealizmu poezja  niebez-iieczniezbliżyłasiędopolitycznejagt-
tacji,  a  często  po  prostu  przestawala  być
poczją,  i  pelnila  jedynie  f`Lnkcję  zebranych
mnemotechnicznych hasel.

Propagandowa  funkcja  tych   utworów
uniemożliwia   .ioh   aktualizację.   Czy`elnik
wpisany w te  utwory - komunista,  rewoluc-
jonista, „prosty człowiek", wielbiciel Stali na
już  nie  istnieje,  jego  wiedza  uniemożliwia
zaakceptowanie  idealizacji   J.S.   Odbiorca
tej  poozji  istniał w  przeszłości,  zwłaszcza,
że pomięclzy autora a czyteln ika, wkradł się
działacz  panyiny, groźny i nkwizytor, przed
którym  obie  strony  udawały  sdzczerość
tworzenia i odbioru. Często autor i komunis-
tyczny działacz byli jedną osobą.

Panegi ryki poświęcone Stalinowi są obe+
onie  odbierane  jak  parodio;  śmioszą  epi-
\®N, PoróvJnar\la, (sh(rme nusta słodsze od
malin").

lch styl podobny do stylu hymnów religij-
nych  lub wyiiczanki  o charakterze  perswa-
zyjnym,  w  odbiorzo  może  być  odczytany
jedynio  jako   pastiż   panegiryku,   czy  też
autoparodia.

„ Poezję" socrealizmu nazywa się często
poezją  „dworską".  Przykładem  możo  byó
Gustaw  Horling-Grudziński, który w aftyku-
le  pt.  „Klęska  i  bunt  dworzanina"  omawia
typy dworzan intelektualistów. Uzal ożnienie
twórców  od  partii  w tym,  tak jałowym,  ok-
resie literackim przyrównuje się czasem do
sytuacji poetów dworskich, których rola po-
legała  na  uświetnianiu  wielkich  rocznic,  pi-
saniu  wierszy  panegirycznych,  wspieraniu

i'53ĘSLę#zig:ó?ogvkzwl!::,APurś:Ś:::a.:;
chociazby  Stanisława  Augusta,  któremu
panegiryczne  strofy  poświęcili  Trembecki,
Krasicki  i  inni.  A  Terc-Siniawski  w  książce
„Sąd  idzio"  ukazuje  związok  lite/atury  ok-
r®su  socrealizmu  z  wielkoruskimi   panegi-
ryoznyrni odami Dzierzawina w wieku X\/lll.

Uzależnienie od mocenatu dworu wyma-
gało daniny w postaci panegiryków poświę-
conych  wtadcy,  czy  też  innej  wpływowoj
osobie. Oozywiście, porównanie to dotyozy
sytuacji  módelowoj,  nie  zawsze  zgodnej  z
prawdą historyczną, trudno bowiem powie-
dzieó, iż  lgnacy Krasicki  napisał utwór „Do
króla" z powodów analogicznych do tych, w

jakich  polscy  poeci  po  wojnio  pisali  wier-
nopoddańoze wiersze dla tyrana.

Utwory te, najczęściej hymny pochwalno,
ody,  pieśni  i  piosenki,  kantaty.  dedykacjo,
mo\^ry zostały zbudowane z konwencjonal-
nych  f.igur  retorycznych  -  hiperboli,  ideali-
zacji , apostrof. Partia w latach stalinowskich
była  bardzo  wymagającym  mecenasom,
który  żądał  obowiązkowego  panegiryku
poświęconego  jej  czołowym  postaciom  -
Leninowi,  Stal.inowi i dla podl(roślenia nbJa-
terskiej  przy)aźni"  np.  Dzierżyńskiemu  czy
Biorutowi. Niepokornym zaś odbierała mo-
żl iwość druku , czyli kontaktu zo współczes-
nym   im   czytelnikiem.   Poniewaz   „dwór"
dążył  do   zniszozenia  swoistości   poezji
przez zrównanie jej z propagandą, „zadek-
retował"  nowy  prąd,  jedyny  dozwolony  i

:Sł;SEZ:ł;t-aswę3i?g;ZwT;tŁez93ugnłi#n;acr:3r§I
towskiej  teorii   walki   klas  i   zgodnio  z  ak-
tualną  linią  partii  w  realistycznej  formio,
programowe   traktowanie   literatury  jako
propagandy,  nastawienie  na  niewykształ-
conego   odbioroę,   przeo'iwstawienie   się
wszystkim  -izmom,  oprócz  pseudo-realiz-
mu.   Litoraturz®  została  narzuoona  doml-
nacja lunkcji  perswazyjnoj,  która dokonała
się  poprzez zmilitaryzowanie języka,  up[o-
szczenie św.iata przedstawionego , na\gm] n-
ną  agitację,   próbę  tworzenia  nowych,
sprzecznych  z  utwierdzonymi  historycznie
wartości.

Utwory paneg iryczns poetów rżymskich ,
czy pochwały  Stanisława Augusta napisa-
no  przez   Krasickiego   czy  Trembockiogo
mająwartośćartystyczną,broniąsięjednak
nie tylko pięknem  budowy. lecz także tym,
iż pachwała cezara czy też króla nie  budzi
we  współczesnym  czytelniku  odruchu  bu-
ntu moralnogo.

Pomijająę  niskie  walory  artystyczne  @o
można by j® znaleźć np. u  Broniewskiego),
można  powiedzi®ć,  że  z® względu  na zło-
wrogą i nienawistną sławę o§ób, które  ido-
alizują,   nie  jest   możliwym   odczytanie
soc-utworów jako  literatury samei  w sobie,
zaakceptowania sądów  w  nich  zawartych,
próbowanie odnalezienia piękna w  ich  bu-
dowie, oderwania od desygnatu,  przedsta-
wionego   zgodnie  z   soc-cloktryną,   czyli
skrain ie tendency] nie.

Utworypośwlęoor`e„WielkiBmuWcidzowi
flewo/Ł/o/./." to próba sprostania założeniom
socrealizmu  oraz  regułom  rządząęym  pa-
neglrykami.   Poezja  pochlebcza  \^/ypraco-
wała przoz wieki figLiry retoryczne, których

połączenio z mową szorstką i uproszczoną
nie  przyniosło  trwałych  osiągnięó  ammr-
cznych.  Wpływ tradycji  spowodował to,  iż
autorzy „Sfrof o Sła//.n/.e" wywyższali wodza
jako  bóstwo,  nowego zbawiciela  ludzkości
otwierającego  złoty  wiek,  akces  panyjny
spowodował  obdarzenie  go  superlativom
Flobotr`ika,  Maszynisty.  Charaktorystyczne
je§t także  korzystanie  z  motywów  i  gatun-
ków   poezji   feligijnej.   A.Ważyk   napisał

quasi-religijny  utwór  pt.  „fżzekap  będący,
jak  pisz®   B.Urbankowski  pr2ykładem  po-

s:#ż:n:ao;j!&3:a#,ł:ułąc:ct#::oŁaap::Łj#eo.
ślenia  niewątpliwie  wiolkiej  roli  Stalina  we
współczesnej historii użył stylu wzniosłego
-stylu litanii. Takze w utworze Broniewskie-

go Józ®f S. to „opoka" ..., zaś według T.Ur-
gaczawywiódłonPolskęz„domun/.ewo//.".
Są to stowa o bardzo wąskim zakresie, mo-
gące odnosić czytelnika tylko do śkojarzoń
biblijnych.

Epoka proletariatu przodstawiona zostar
ła jako  początok nowej  ery,  narodziny no-
woj  .eligii;  twórcy  panogiryków  stairają  się
zawszelkąconępodkroślićwagęprzołomu
wywołanegoprzezrewolucję.jaknp.w„Po-
emacł.e  o S&//.n/.e-Leopolda  Lewina, gdzie
znajdujemy  stwierdzenie,  iż  „wzszod/  h/.s-
ion./.  p/.e/wszy  dz/.oń".  Topos  narodzin  no-
wego  świata,  początku wieku  ztotego  był
niemiłosirnie  wykorzystywany  jako   „obo-
wiązujący" chwin propagandowy.

Mecenas  powojennej   Europy  Wschod-
niojniezostałprzedstawionyjakonadzwyc-
zajny  człowiek  np.  jak  król,  czy  też  inny
wybraniec  boży  @oski  c®zar);  on  sam jest
bogiem  -  Szamanem-robotnikiem,  mądro-

§S:ę,°,#|;j#wm#;=ray+T°Ł3::'{ąń.::dn°ć
wzór  imienia  bożego  ma  sens  magiozny,
jestwięccelemszczególnychuwielbień,jak
u   Broniewskiego,   gdzie  znajdujemy  nio-
uda`rie   por6wna\ri.ie..   „Stalin   -   slc)wo  jak
dzwon".   Hiperbolizacja  osoby  zostaje  w
tych utworach doprowadzona do absurdu.
W w.ierszu A.WaŁyka nlnżynier naszych ma-
ffoń" przedstawiony został przez ciąg me-
tafor  jako  zbstrakcyjny  rozum   (a  nie jego
ucieleśnienie)   połączony   z   ujarzmionymi
potęgami przyrody (wiersz „fżzeka|. St. Ry-
szaTd Dobrowolski na końcu swego wiersza
skorzystał z romantycznego wzoru i tak oto
przedstawił  współozesnego  mu  Konrada--SHMir".  nLudy  1  on  -  to  jodno.  On  w  ludu

sercem wrósl  i iego jest ten wiek". Zajiste
przewrotne  wykorzystanie  tradycji  roman-

%ę::ę;Lt:;taian%łr'oaggó°#a8:aj%rh°ul.eóa::a;
innych  cech  apoteozie  ulega  takze  bez-
względno okrycieństwo .  Łs/owem ostrzy/
na  wmga  bagneży7.  Wódz  plemienia  re-
wol ucjonistów zastał przedstawiony na jak-
żo wspaniałym utopijnym tle. Oto widzimy

:::ązgkśa;j':;c:'kwaz?Łk:ó:Ę#i'ż#°mąp:!rę.
ialisty i sprzymierzeńca wroga, czyli bume-
lanta   -  dzieło  Józofa  Wissarionowicza
Stalina.   Fk)le  poezji  wyznacza  w  nioj  ko-,
niecznoś6 wam . jak w utworze T.Kut>iaka -
„bo  dz]ś  poezj8  -  to  takżo  aa2k".  Aby  r\ai+
lepioj   ukazać   cechy   owej`Arkadii   ro.
botników   najlepioj   będz/.e  pos/użyć  s/.ę
cybLami:

zJemis  jednsko  rodzj  az  po  mroźny  bio-
gun - S^. \NygodzkJi „Strofy o Stalinio"
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świty wstaią różowe, młodsze zs kaźdym
razem -].w.

mądrość  Stalina  (...)  płynąc  wysiewa
pszBnic:ę w tundrach, |zalesia stepy| staMiia
09rody

Nad tym upragnionym rajem, o którym na
kartach  tej  poezji  toozy  się  bezwzględna  i
okrutna wall<a  czuwa  nowy  bóg,  który jest
wszechobecnyjakduch,natchnjenieczyteż
magiczne  imię.   Podmiot  liryczny  łączą  z
opiewanym nadczłowiekiem  ciepłe,  intym-
ne uczucia; widzi go „w weso/}«r7 0akro#e"
ULeopold  lJ2wln  „Poemst  o  SxaJiniew).  nna
rusztowaniach  miast",  w  tłuiTi.ie  .i  vJ  .innym
człowieku,  w  historii  i  przyszłości.  Dostrze-

ga wszędzio jego  obecność,  obcuje  z  nim
tak jak asoba religijna z Bogiem. Sakralizao-
ja  Stali.na  potwierdzaL to,  że  komunizm  był
rsligią -utrzymywaną środkami  powszech-
nego terroru „no`^ę wr'arą".

Zanalizujmy  najczęściej  przytaczany  ut-
wór socrealistyczny „S/Ówo  o Sffi//.n/.e".  Na
pytanje  o genezę jego  powstani.a,  a więc   i
o  „szczerość"  oz:y  `eż  ncynizm"  a\J:`ora,  a
więc  o  to,  o  co  pyta  J.Trznadel  w „t/ańbł.e
domowe/.",   najlepiej  odpowieda  fragment
artykułu   G.   Herlinga-Grudzińsliego   przed-
stawiającego Wł. Broniewskiego jako jeden
z typów poetydworzani na:

.,Bronlewski   był  przed  wojną  świetnym
poetą komunistycznym i bożyszczem le\^iicy,
Iocz  jednocześnie  lubił  -  z)^/łaszcza  po  pi-
janemu - szczycić się swoim Virtuti Militari zs
wojnę  z  bolszewikami  w r.1920.  Po  klęsce
wrześniowei znalazl się we Lwowie i został
aresztowany  przBz  N.K.W.D.  na  skutBk  do-
nosu  dwóch  stalinc]wskich  goriiwców  Jer-
zego Borejszy i Władystawa Daszewskiego
jako  npolski nacjonalista". Cudem wykręcił
się  śmierci,  spędzjł  dwa  lata  w  vwęzjeniu
sowieckim i po amnestii wylądował w armii
Anderss  w  mundurze  kapitańskim  nacią-
gniętym  na  ludzki  szkielet.  W jego  ówcze-
snych  wierszach  opisy  życis  więzjennego
przeplatały się z frazami w rodzaju: „0 jakże
cięźko przez ten krwawy śMal iść cmentar-
zyskiem  idej!". Po ewakuacji armii Andersa
na Bliski Wsc;hód przeniesiono go do rezor-
wy  i  zamieszkał  w  Jerozolim.ie.  W  pales-
tyńskich  kibucćich  bylo  sporo  młodzjeży
żydowskioj z Polski, która przBchc):i^/yviiała z
wdzięcznością  w  sercach   pamięć  swego
rewolucyjnego  barda  i  zapraszala  go
niekiedy na vrieczory autorskie. Po jednym z
takich wieczorów padło pytanie: nDlsczego
towarzysz   Broniowski   opuścił   oiczyznę
proletariatu   światowego?".  Odpowiedź
wstawionego już trochę Broniewskiego była
błyskawiczria:  „Chceci8 , towarzyszu wied-
zJeć  dlac;zego?  No  to  wam  pc)wiem.  OpLr
ściłem   bo   mnie   wypuścili.   Gdyby   nie
Wypuścili, to bym  nigdy nie opuściłn.

Od\^iiedzsłem  go  czasem w Jerozolimie.
Dci naiwiększych przyjemności po piianemu
nsleżało znęc;ać się w nieconzuralnych sło-
wach  nad  Stalinom  i  marzyć  o owym  nie-
okroślonym   jutrzo,   kiody  będzie   mógł
własnoręcznie  udusić  swoich  d\^ióch   de-
nuncjalorów. Typowy i ży"iiołcii^/y poeta krai-
obrazu ojc;zystago,  nie był jednak w stanie
wytrzymać  nostalgii  za  Krajem  i  wrócil  po
wojnie  do  Polski.  Na  dworcu w WarszĘiwie
wital go uroczyście joden z denuncjatorów,
podówczas  wszechwladny  szof  polskiego

Życia kulturalnego.  Koszmarna scena dus-
zenia zamienila slę we wzruszającą scenę
uścisków  i  \^rycisnęla  wszystkim  obecnym
łzy  z  oczu.  W  kilka  lat  potem  Broniewski
wyłożył ns stół nici tylko oo dci grosza alo z
grubą mwiązlą s:.^iojQ dopłstę m rieniec
laurowy. Napisał asłowo o Smlinie" , poemst
z  którogo  bezwstydnie  głębokiei  pokłony
przed nmaszynistą re:wolucir i ~imieniem isk
dzwom" czynią swoiste  arcydziełko komu-
nistycznej poezji dworskiej."

Zacytawan®  w  plerwszej  części   utworu
zdan.ie  Mafksa  .F]ewolucja  -  to  parowóz
dz/.e/.ów" staje się punktom  odnlesienia dla
całości i prowadzi do stwio/dzonia,  lż mas-
zynistą  w  t)m  pośpiesznym  pociągu  jest
oczywiśeie  Józ®f Wissarionowioz.  Dynami-
ka  utworu  zbudowana jest  na  przeciwsta-
wianiu   slę   czsowników   oznaczających
nagły 1 ub gwałtowny ruch czasownikom od-
noszącym się do czynności tr\^/ających , sta-
łych.    Wiokowi    XIX    -    Statycznemu,
przeciwstawiciny  został wiek  XX  w  którym
hpędzi pociąg historir. Ericigrań`ia wodza zo-
stała  przedstawiona  na  tle  rozwoju  ruchu

Omne wsłecz". Wezwanie poprzedzające te
ha:s}a  .Krsiu  Republik,  nowe  twórz  bajki"
jakby zaprzecza prawdziwości tych wersów
i wprowadza sytuację ironii, bajka wszak to
opowjeść nieprawdziwa. Analiza całego ut-
woru prowadzi jednak do wniosku, iż użyoie
stowa  bajka  ma  podkreślać,  że  to  co  nie-
możiiwie jest do zrealizowania.  W pralQ/co
cały ton fragment w zależnośoi od sposobu
odGzytania jest albo szczytem zachwytu, al.
bo niezamierzoną drwiną.

Kraju Republik, novve t.^iórz bajki;
wstecz niech popłynie rzeka!
Odwrócimy łożyska rzek,
i pustynio woda użyźni,
popędzimy dwudziesty wiek
ku SZczęściu świstowej o|czyzny!
Wialry pustynne -wsteczl          .
Pragnionry wledzieć, nie -wierzyćl
Aleksander  Wat  uważa  analizę  utworów

sooroalistycznyoh z piin ktu widzenia litorac-
klego  za  zajęcie  bozużytoozno,   ponieważ
wodług   niego   nie  są  one   literaturą.   Roz-
poczęta od około 1932 roku zorganizowana
doprawacja języka odegrała ogromną rolę

partyinogo, zostało w niej więc uwzględnio-
ne  tylko  to,  co   potrzebne  do  utworzenia
m.i`u.nzrodzonywśródwalkiklas",awięc;od
początku  swego żyoia naznaczony wielko-
ścią,  w  czasio  rewolucji  został  wzorom  do
naśladowania, gdyz trwał jak „z/om gmn/.b-
wy".  Bohater  zostaje  wywzszony  i  utożsa-
miony  z  dobrem  najwyższym  -  Partią  i  z
ZSFąs,  a zwroty kierowano  do  partii  mogą
być odczytane jako zwroty do niogo. Nast/ój
patosu,  tak  charakterystyczny  dla  tych  ut-
worów,  doprowadzony został w „S/ow/.o  o
Sla//.n/.o" do  absurdu.  Tworzy go  litania ha-
seł  1  majo`^/yoh przy końcu utworu, skrajne
uproszozenia,  hasła®ksymorony  takie  jak
„wtecz niech  popłynie  rzeka", nwiatry pus-

polityczną. Narzucen ie nowego języka środ-
kami   przymusu   (większość  więźniów   so-
wi®ckich   obozów   stanowiły  „gadu/y7,
zmiana  znaczenia  wyrazów,  zadekretowa-
nie  oałkowitego   uzależnienia  pisarza  od
doktryny to środki, które spełniły swą misję
w komunistycznej  praktyce.  Wierszo o  Sta-
linie  nio tylko  bowiem  śmieszą,  ale  przede

tTd?o:EinTupe%jró#ał:v;aw,ł.a,sś=Z:,P"oaĘłzke"s;.
pod Ayuczem",  tej  głębokiej  i  wszechstron-
noj  analizy  deprawacji   społeczeństw  po-
przez terror i quasi-literaturę.

Izabe[la  GRFCBSKA
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W dziale listów do redakcji publikujemy
list  pani Aliny Starczewskiej-Byrskiej

przesłarry nam z Nowego Jorku. Dział
listów w SW na podkreślać otwartość na-

szego pisrris i gotowość prz!=dsta:wiania irr
nych. nawet skrajnych punktów widzonia.

Tiaki charakter ma też list pani Byrskiej.
Fledakcja nie zgadza się z niektóryrni z

za:wartych w nim ocenach i sfor-
rnułowaniach mających zbyt  ogólniko:i^/y i
emocjonalny charakter. JodriakżB z uwsgi

na wartość realnej wymiany myśli, ogrsrlic-
zanej w zdominowanych przez układ

„okrągłostołowy" środkaoh masowego
przekazu, zdecydowa]iśmy się go

opublikować.

Wiadomo,  że  dla ogółu  Polaków  ~  tak
jak  dla   Piłsudskiego   -   niepodległość  w
o/bicie Fłosji bez względu na to czy jest ona
komunistyczną czy nie, żadną niepodległo-
ścią nie jest.

Dlatego tak jak w 1920 r. cały naród prze-
ciwstawił  się   Rosji   Sowieckiej,  tak  samo
odczuł  ją  jak  wroga  najeżdżająćego  we
wrześniu  39  r.  polskie  granice  i  w  tym  sa-
mym duchu wobso niej wypowiedział się w
dwóch  ostatnich,  potraktowanych  jak  ple-
biscyt,  wyborach.  W  czerwcu  89  r.  Polacy
udowodnili,  że  chcą  wejścia  w  orbitę  Za-
chodu.

Niezalożnie od tego, że Polacy tak samo
jak   Litwini   i   inne   narody  pod  dominacją
sowiecką pragną oderwania się od Moskwy
i własnych rządów we własnym domu. ich
głos.  nigdzie  nie  jost  słyszany.  Jesteśmy
dalej  od  urzeczywistnienia woli  narodu  niż
Litwa,  której  sytuacja  przed  światem  jest
jednoznaczna.  Nasza jest więcej  nlż dwuz-
naczna.

Najeżdżające  Utwę czołgi  sowieckie de-
masl<ują  prawdziwo  intencjo  Gorbaczowa.
Natomiast  k<-T`u(lujący  rzeczywiste,  nadal
isniejąoe podporządkowanie  Polskl  Sowie-
tom. Wałęsa,  uwiarygadn ia pierestrojko\^ry
mit sowieckiego genseka na Zachodzie.

Jak wiadomo, niepodledłość krajów pod-
porządkowanych  Sowietom zależy od zgo-
dnej   z   rzeczywistością   oceny  Związku
Sowieckiego   przez  Zachód.   Wałęsa   robi
wszystko aby Zachód miał o Sowietach jak
najlepsze  mniemanie.  Wałęsa  nie działa z
wtasnej  inicjatywy.  Genealogia  polityczna

pr®zydenta Lecha Wałęsy sięga głęblej niż
jawne  dogadywanie  się  z  kommunistam
przy  „okrągłym  stole"  i  zakulisowo  roznto-
wy  w  Magdalence.   Do   ron  jaką  z  wielttą

*orpzotg3,dŁ;nKarjemm*:ejo:feT:edzzj:cTya,:qóĘ
Sowieci, ani  nie oni wmówili  mu  charyzpię
i  obdarzyli  Noblem.  Na  długo  przed  S.ór-
pniem  so  był  on  już  wytypowany  i  przy-
gotowany  do  wykonywania  przyszłych
zadań  przoz  polskich  polityków,  którzy  od
pierwszej  chwm  utfaty naszej  niepodległo-
ści  podktadają  świnię  nis  tylko  Polakom  i
innym  zdominowanym  przez  Sowiety  na-
rodom, lecz całemu wolnemu jeszczo świa-
tu.

„Nowy  Porządek  Świata",  który  dziś  nie
schodzi  z  ust  prezydenta  Busha,  nazywa-
jącego Wałęsę „Apostołem Pokoju", napa-
wa zgrozą wszystkich, którzy wiodzą czym

PROTEST  WOBEC
PREZYDENTURY WAŁĘSY
- TO  SPRZECIW WOBEC

KŁAMSTWA
UKRYWAJĄCEGO  RZECZYWISTĄ

a?i:rą';cł'aśan::eonn,,NPoO?R:gdd?Wś#%..
netrowane  przez  nich  ONZ i  przy pomocy
apostołów ekumen izmu.

staYS:yNS:kw°eĘaocz#zS:3k°udśp;!:ł;.„r,8:;:
zdrada.  Zdrada  polskich  ambasadorów  w
39 r.,  którzy tak samo jak  kośc.iót postawili
na  ewolucję  systemu  komunistycznego,  a
nie   na  sprzeciw  wobec   komunizmu.   Na-
dany przez  nich  kierunek  kształtuje świat.

Koścjół  kieruje  motywacjami  religijno -
ekumenicznymi i w tych kategoriach trudno
oceniać, dlaczego zajął taką a nis jnną po-
stawę wobs komunizmu .

Faktem jest, że przyjęcie tej samej  pos,
tawy przez politykówjest zbrodnią, która od
tamtej   pory  mści  się  nie  tylko  tizycznym
niszczeniem  ludzi  i  krojów  oddanych  pod

dominację Sowietom i schodzeniem na psy
Zachodu, lecz niszczeniem ogólnoludzkich
wartości   także.   Bo   humanitaryzm,   pokój,
mitość  i  sprawiedliwość  leżące  u  podstaw
nauki Chrystusa muszą trafiać do ludzi inną
drogą  niż  to  sobie  wyobraża  Gorbaczow
czyjego poprzednicy, a w osobie prezyden-
ta  Wałęsy  moralna  odnowa  człowieka  i

i:#akToó:ągtoigtaag.Tjen§;śc:f:bza6#ąT-
litycy,  łączą  się  w jedno.  Jest to  z  gruntu
niamoralne,  bo  sam  Chrystus  powiedział
„oddajcie  co  cesarskie   -  cesarzowi,  a  co
boskie  -  Bogu".

Polskajest najbardziej katolickim krajem
w  sowiockim   bloku   i   dlatogo   padła  ona
ofiarą największogo złączenia tego co  „ce-
sarskie" z „boskim" czyli fałszywej wierze w
ewolucję komunizmu i łączącymi się z tym
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NARODU
mHonkami  natury gospodarczoj, jakoby i-
stniało   pośrodnio   rozwiązanie   pomiędzy
kapitalizmem   a  komunizmem   (por.   plan
Balcerowicza)  w  kontrontacji  z  systemem
sowieckim.

Złąozenie   polityki  z  nadprzyrodzonymi
celami  Kośc'ioła  nazywam  endecją,  ponie-
waż  założyciel  stronnictwa  o  nazwie  „Na-
rodowa  Demokracja"  -  Roman  Dmowski,
który  sam  był  człowiekiem  niewierzącym,
dla  forsowania  swego   programu   polity-
cznego  posłużył się  Kościołem.  Jego  nie-

Ps::tąd;jo|:kgłśj:,:Ptzo°*ł°śśżne,:'k::3ł'oF#ar:t;::
W odniesieniu do obecnej sytuacji  na świe-
cie  można  powiedzieć,  że  Gorbaczow  po-

;rł:g::j:ęjęwn#jwfaTn:jezf§:daz:eaomp:#.
łęsa z wizerunkiem  Matki  Boskiej w klapie.

Dmowski   pragnął  zjednoczenia  wszys-
tkich  Stowian  pod  borłom  Rosji,  a  Gorba-
czow  ma  jeszcze   szersze  plany.   Jaka
różnica?   1  tak  wszystko  bazuje  na  kłam-
Śtwie.

W odniesieniu do Polaków ma ono szcze-
gólnąwymowę.  Po napaści Hitlera i Stalina
w 39 r. kiedy cały naród pragnął Polski jaką
utracił i co  udokumentował kr\^rią na wszy-
stkich Polach bitow, polscy przedstawiciele
na  placówkach  zagranicznych   od   razu  z
góry przel{reślili  pragnienie  narodii,  snując
plany na odlegtą przyszłość, zgodnio z teo-
riami Dmowskiego. Mamy teraz w Polsce to
czego  oni  chcieli  i  mieliśmy  ponad  50  lat
tragedii  pod  ich  rządami.   Dlatego  przek-
linamy endecję, zdrajców i Wałęsę razem z
nimi.

Największa wina za samowolne nadanie
polltyce polskiej zupełnie przeciwnego kie-
runku   niż  ten,   który   prowadził   legalnie

przez  naród  wybrany  przedwojenny  rząd,
spada  mna  braci   Flaczyńskich,  z  których
Edward  w  ówczesnym  czasie  był  już  kil-
kuletnim   ambasadorem   w   Londynie,  a
współpracujący ze  swym  kuzynem  -  Ka-
jetanem   Morawskim  i  późniejszym  wyda-
wcą   paryskiej   „Kultury"    -   Jerzym
Giedroyciem,  Rogor,  byt ambasadorem w

::Tsuznj#Peótk:b,:cz::%g3t;:#kaę:ŁaóĘ3
clla lepszego dogadywania się z Sowietami.
do  ideii   Dmowskiego  dokooptowała  soc-
jałizm.  Ta  kc   .ipilacja,  albo  inaczej,  stwor-
zenie  dwóch frakcji  tego samego  kierunku
politycznego,  podciągało  niezmiemie  roz-
ciągliwie   pojęcie   „socjalizm"   pod   opiekę
Kościoła, umożlMając tym kooperację en-
deckiego  .,socjalizmu" z  komunistycznym.
Jak  już  zostało  powiedziane,   Kościół  dla
celów   religijno -ekumenicznych   przyjął
możliwość   powolnoj   przemiany   systemu
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komu nistycznogo w demokrację. Takie sta-
nowisko  Kośoioła stwarzało wąskiej grupie
polityków  polsklch  nieograniczone   możli-
wości skłócania katolickiego narodu i mani-

pułowania nim dla przeprowadzania swego
scenariusza,

Bo  rysująca  się  przed  oczami  ambasa-
dorów  w  39  r.  świetlana  wizja  przyszłości
wymagała konkretnej  działolności od  pier-
wszej  chwili.  Między innymi  i tego,  aby na
emigrację  przepuszczać tylko wrogów  Pił-
sudskiego.  Za  ich  przyczyną rząd  Rzeczy-
pospolitej  został  w   Rumuni  i.ntemowany,
odcięty od świata i zmuszony do rezygnacji.
Prez.  Mościcki  mianował  wtedy swym  na-
stępoą  \Meniawę -Długoszewskiego  wie-
dząo,   żo  tylko   zdecydowany  przeciwnik
endecji  będzie w  stanie jej  się  przeciwsta-
wić. lnstygowana przez zwolen mików Dmo-
wskiego   Francja,   nie   dopuściła   do   tej
nominacji,  co  już  samo  przez  się  wyklu-
czało  legalność  rządu  emigracyjnego.  Od
{amtej  pory prawda na temat niepodległo-
ści, takioj jak to  ogół narodu  rozumie, jes.
kompletnie   tępiona.   Ukazują  ją  dzieła
Józefa   Mackiewicza.   Wszystko  co  wydał
Giedroyó jest tendencyjnie dopasowywane
do realizowanego scenariusza.  Prawda jest
tam  ukryta,  zafałszowana, albo tak rozpro-
szona,  aby nie  można jej  było  połączyć w
całość. 0 innyoh pismach emigracyjnych w
rodzaju „Nowego Pziennika", lepiej nie mó-
wić.

Wspomniany   Kajetan   Morawski,   który
później,  razem  ze  Stefanem  Korbońskim,
Michałem Budnym i innymi, uśmierciłdzia-
łalność   niepodległościowej   emigracji   są.
siadów  Polski.  opisał  w  książce  „Wspóla
Droga" wypadki dziejące się w`Rumuni pod
kątem apoteozy braci  Raczyńskioh,  ich wy-
chowawców i  Gjedroycia jako geniusza or-
ganizacyjr`ego. Rzeczywiście, to mu można
przyznać,  dodając,  po  latach  tragicznych
doświadczeń,  że wszyscy  Ówcześni  polity-
cy i jch wychowankowie  -to geniusze fał-
SZu.

Tło \książki  Morawskiego  umożliwia czy-
tehikowi  zrozumienio  mentalności  arysto-
kratów, snobów i innych wielkoświatowców
okupujących  w  ówozesnym  czasie  amba-
sady  Rzeczypospolitej,  poniewaz  ta  właś-
nie   metalność   podatna   jest   na   Wee
urządzania  „lepszego  świata"  kiedy same-
mu jest się dobrze urządzonym.  Byta ona j
jest, nie mówiąc już o innych oportunistach
i  najgorszej  szumowinie,  główną  podporą
zdrajców  w   doprowadzeniu   do   powierz-
chownych zmian w PFIL. Zarówno w PAxie,
Tygodnil(u   Powszechnym   i   na  innych
stanowiskach, jak i  - przede wszystkim  -
na emigracji.

Prędzej czy później, Polacy dowiedzą się
dlaczego  zaistniała  Jałta   i   dlaczego   Za-
chód  znów  nas  „sprzedaje".  Poznają  dłu-
goletnią fałszywą nie tylko wobec nich, ale
i  Ameryki,  działalność  Zbigniowa  Brzeziń-
skiego, syna dyplomaty z 39 r. i innych jemu
podobnych, bo obłuda Jana Nowaka -Je-
ziorańskiego  i  Bolosława  Wierzbiańskiego

jest już im  bardziej znana.

Alina  STARCZEWSKA-
BYRSKA.

OSKARŻONY
Maciej

Frankiewicz
proszę  wstac'...

ęc>c3E>
13  maja  odbyły  się  przed  Sądem  Woje-

wódzkim  w  Poznaniu  4  rozprawy  przeoiwko
Stowarzyszeniu   Kombatantów   Oddzlałów
Leśnycm Rz-pl itej , lnstytutowi Badania Zbrodn i
Radzieokich  na  Narodzie  i  Państwie  Polsl<im,
Partii  Wolności,  Solidarności  Walczącoj  i  Ma-
ciejciwi  Frani(iewiczowi.

****
Czterej   Śędziowie:   Mariola  Komaszewska,

Urszula  Duczmal,  Sławomir  Swierski  1  Jorzy
Fladzicki żądali od autorów „czamej listy" - 23
przedstawicieli  poznańskiego  wymiaru  spra-
wiedliwości,  wycofania zarzutów,  przeprosin  i
dodatkowo   kary  w  łącznej  wysokości...  650
mln zł.

****
Licznie   przybyła   publiczność   rozwineła

transparent   „nomenklatura   opuśció   biura''.
Wszystkie cztery rozprawy zostały odroczone.
Okazało  się,  że  nikt  z  pozwanych  nie  został
prawidłowo  zawiadomiony.  Pozwy przesłano
pod niewłaściwe adrosy.  Docierały one drogą
okrężną, pootwi.erane, a do M.Franliewicza nie
dotarły wcale. Bron isław Małecki -Prezes Sto-
warzyszonia   Kombatantów  Oddziałów   Leś-
nych   Rz-plitej,  złożył  wniosek  o  wyłączenie
Sądu   Wojewódzkiego  w   Poznaniu  z   rozpa-
trywania  sprawy  -  poniewaz  sędziowie  tegóż
Sądu  zriajdują się  na zaskarżonej  „czarnej  li-
ście".

Nieznany jest  teimin  kolejnych  posiedzeń.
Nie  wiadomo  przed  jakim  sądem  toczyć  się
będzie postępowania.

«:»ć»ę»,,
Jedno jest tylko pewne. Sprawa owej „czar-

nej  listy",  pikiety przed  Sądami  F]ejonowym  i
Wojewódzkim , oraz toczące się postępowanie
spowodowaty iście  czarodziejśką odmianę w

postępowąniu  wielu  pozriańskich  prawników.
Prokuratorzy  z`  „młodzieńczym   wigorem"
przystąpili do wzriawiania dawno umorzonych
i ostatecznio zamkniętych  spraw.  Wznowiono
postępowanie w sprawie niszczenia archiwum
i akt KW Pzm w   Poznaniu. Znajdujący się na
pierwszej pozycji sławennej „czarnej listy" Pre-
zes   Sądu   Wojewódzkiego   Stefan   Adamski
wznowił  śledztwo   w   sprawie   pobicia   11   lis-
topada  1988 r.  radnogo  Michała  Downaiowi-
cza. Wznowiono wreszcie dochodzenie w spr-
awie ustalenia sprawców zabicia przez ZOMO
na   początku  stanu  wojennego  dziennikarza
Wojciecha Cieślewicza.

r'r'r;,
Sprawcy wiolkiogo  zamieszania w  poznań-

skim sądownictwie nie poczuwają się do winy.
Oświadczyli że zarzutów wobec sędziów i pro-
kutatorów  wymienionych  w  czamej  liście  nie
wycofają i w trakcie procesu gotowi są je udo-
kumentować.

Proces  nad  oiganizatorami  pikiety  i  auto-
rami  czatnej  listy  był  relacjonowany  w  poz-
nańskiej   prasie   i   radiu.   0   daldzym   ciągu
procesu będziemy informować.

SPRAWA
ZWERCANA

Od  kilku tygodni  regionalna  prasa  Trój-
miasta  i   gazety  centralne  informują  czy-
telników  o   oskarżeniu   R.   Zwiercana  o
kradzież praw autotskich  na wydanie  ksią-
żki  Mc  Leana  „Cyrk".

R.   Zwiercan   będąc  działaczem   NSZZ
„Solida/ność" po wprowadzeniu  stanu  wo-
jen nego zostat intemowany. Ponowni e are-
sztowano   go   w   sierpniu    1982   roku.
Otrzymał wtedy wyrok 3,5 lat więzienia.  Po
wyjściu   na  wolnośó  podjął  dzjałalność  w
konspiracyjnych  §trukturach gdańskiej  So-
lidamości Walczącej.  Po raz kolejny został
aresztowany w  marcu  1987  roku.  Przesie-
dzjał wówczas bez wyroku sądowego pół-
tora  roku.   Wypuszczony  w  październiku
1988   roku   ponownie   podjął   działalność

podziomną. W lipcu  1990 wraz z Kornelem
Morawieckim  stał  się  założycielem  Partii
Wolności,  jednocześnie   będąc  właścicie-
lem  prywatnego wydawnictwa.

Przed  wydaniem  prawomocr`ego  wyro-
ku sądowego nje można odpowiedzialnie j
uczciwje  powiedzieó,  która  z  firm  wydaw-
niczych   dokónała   kradzieży  praw  autor-
skich.   Być   może,   któraś   padła   ofiarą
zwykłego oszustwa. Wwarunkach dopiero
tworzącego sję normalnego  rynku wydaw-
njczego takie rzec2y się zdarzają i będą się
na  powno  jeszcze  nieraz  zdarzać.  Niedo-
puszczalna jest  natomiast  postawa  rzeko-
mo   „niezależnej"  prasy   (w  tym   Gazety
Wyborczej) widzącej  winnego  tylko  w jed-
nej  stronie  -  w  R.  Zwiercanie  bez  pióby
przedstawieni.a  racji  obu  stron.  To  jedno-
stronne  relacjonowanie  sprawy Zwiercana
przez prasę regionalną i centralną sprawia,
że sprawa ta nabiera charakteru pol ityczne-
go  -  próbuje  się  w  ten  spośób  skompro-
mitować  jeszcze   jednego   działacza
niopodlegtościowej  opozycji  nie  godzącej
się na udział w pierestrajaniu komunizmu.
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„Narodowość:
Antykomunista"

cd. ze str 1

z naszą,  mówiący obcymi językaml, wyz-
nający inną wiarę,  kraj,  z  którego została już
tylko  idea  i  zanikająca  pamięć.  Węc trudno
się dziwió, że prawie wszystko co Mackiewicz
pisał, polscy czytelnicy nieraz odczuwali jako
kontrę  przeciw sobLe.  Mimo to,  a  może wła-
śnie dlatego czytali go z pasją, namiętnie, co

przychodziło tym łatwiei, że był znakomltym
pisarzem  i  trudno  było  oderwaó się  od jego
książek,  choć jakże  często  lekturze towałzy-
szyło zgrzytanie zębów. Paradoksem było to,
że  ten  pisarz  urodzony  w  F]osii.  wychowar`y
na  literaturze  i  wkręgu  spraw  rosyjskich,  któ-
ry,  loglcznie  rzecz  biorąc,  mógłby  jak  jego
krajan  Oskar  Miłosz,  osiąść w  Paryżu  i  pisaó

po  francusku,   jeśli   nie   chciał   pisać   po   ro-
syjsku,  piszący 'zawsze  pod  włos  temu,  co
czuł   i   myślał  o`gół  Polaków,   był  jednym   z
najbardziej  cenionych  pisarzy  na  emigracji,
wbrew  histerycznym  legendom,  tworzonym
przez  niektórych  jego  przyjaciół,  że  był  „tę-
piony". Gdy w roku  1955 „Wadomości " zwró-
cily   się   do   czytelników   z   pytaniem,   kogo
uważaią  za   swego   „najulubieńszego   pisa-
rza``,  największą ilość  gtosów otrzyman  dwai
bracia  -  Stanisław i Józef Mackiewicze, pod-
czas  gdy  Zygmunt  Nowakowski,  uchodzący
wówczas   za   najpopularnieiszego   pisarza
emigracyjnego,  znalazł  się  na  ti.zecim  miej-
scu,   Parę  lat  później,  gdy  red    Grydzewski

ponownie wezwał  czytelników,  by głosowan
.,kogo  wybraliby  do  emigracyjnej  akademii
literatury,  gdyby  taka  isniała",  znowu  Józef
Mackiewicz  znalazt  się  w  wybranej   piętna-
s`ce,   na  jednym   z   pierwszych   mlejsc.   Ot-
rzymał   tez   szereg   nagród   emigracyjnych:
Fundacji   Jurzykowskiego   (1972),   im.   Anny
Godlewskie,   (1963),    „Wiadomości"   (1968)   i
inne   Książki jego  byty wyczerpane  i  nie  mo-
zna   by  ich   dziś  znaleźć   poza  bibliotekami,

gdyby nie Nina Karsov, która z nadzwyczajną
ene/gią  i  oddaniem  wznowiła  w  swym  wy-
dawnictwie  wKontra"  Uakże  słuszna nazwa w
tym   wypadkul)   wszyskie   książkl   Mackiewi-
cza.  doddając do dawnych  dwa nowe tomy
Są  w  nich  wyszukane  po   pismact`  i   opra-
cowane  z  pietyzmem  artykuły  Mackiewicza
`,Fakty,  przyrcida  i  ludzie")  .i  polqczone  ar-
tykuły  jego  i  jego  żony,  Barbary  Toporskiej

`,Droga Pani"|.
\Mememu talentowi Mackiewicza  -pisar-

za  weszła  w  drogę   publicystyczna  namię-
tność.   Gdy   jeszcze   nie.  owładnęła   nim
całkowicie,   napisał  swą  nailepszą  powieść
Proga  cJon/kąd".  Połączył  w  niej  cudowną
umieiętność   podpatrzenia   natury    --   był   z
wykształcenia  i  zamiłowania  przyrodnikiem
-  z  przejmującym opisem  okupacii  sowiec-
kiej   na  Wleńszczyźnie   w   latach   1940/41   i
straszliwej  beznadziejności  ludzi.  złapanych
w jej  potrzask  i  usiłujących  walczyć o  swoją

godność   i   życie.   Następna   emigracyjna

powieść  „Kar/`erow/.cz'',   jakby   napisana   w
pośpiechu,   dosyó   powierzchownie,   była
słabsza,   a  w   kazdym   razie  wydawała  się
słabsza po znakomitej „Orodze don/`kąd".

Książ,ki  późniejsze  trudno  uważać  za  po-
wieści, -choó   tak   były   nazwane.   „Konlna",
„Sprawa  Pułkownika  Miasojedowa",  ..Lewa
wolna"  .i  „Nie  trzeba  głośno  mówić" byly  ra\-
czej rozprawami politycznymi, w których wą-
tek powieściowy; najmniej autora zajmujący,
wprowadzony  był  po to,  by zachęcić  czytel-
nika do lektury. Większość tekstu zajmowały
rozważania polemiczne,  nieraz podparte do-
kumentami.   „Lewa  wolna",   która  wywołała
najbardziej  nam:ętne sprzeciwy była krytyką
Piłsudskiego  i  Legionów  za  nie  wyzyskanie
strategicznych   i   politycznych   możliwości  w
wojnie  polsko   -bolszewickiej  1919-1920.
„Sprawa  Pułkownika  Miasojedowa"  .i  „Kon-
t.#eoE#ecbaa,yg;:ęś:o„#gx,sćR,,au:+3s,yg,zst#..#,

się z AK na ziemiach wschodnich.
W  późniejszych  książkach,   które  już  wy-

zbyły  się  wątku   powieściowego   i  w   niezli-
czonych   artykułach,   ogłaszanych   w
emigracyinej  prasie  polskiej  (i  czasem  w  ro-
syjskiej),   Mackiewicz   atakował   wszystkich,
którzy  w  jego  pojęciu   nie  walczyli  albo  nie
dość  bezwzględnie  walczyli  z  komunizmem
-    Kościół   katalicki   i   jego   kler   („W  c/.enł.u

krzyża.  Watykan  w  cieniu  czerwonej   gwiaz-
dy"),  Armię  Kraiową,  Wolną  Europę,  Sołże-
nicyna,   emigrację,   polskich   pisarzy,
dysydentów  w  kraju,   KOFl,  eurokomunizm,
„polrealizm",  itd.

Walka z komunizmem, bolszewikami prze-
słaniała   Mackiewiczowi  wszystko   inne,   nie
widział   innych   problemów  współczesnego
świata,  nie  widział  wrogów  innych  poza  ko-
munistami,  kazdy  Memiec czy  Rosjanin  był
„dobry",  jeśli   nie  lubił  komunis`ów.  Stawiał
całemu światu żądania, którym jedni nie mo-

gli  Śprostać.  a  inm  woleli,  w  poczuciu  zbio-
rowej        odpowiedzialności,        szukaó
bezkrwawych   dróg   usunięcia   komunisty-
cznego   zła.   W   koi  flikcie   z   Polakami   jego
największą pomyłką było to, że nie rozumiał
-jak  do  dziś  nie  rozumie  większość  cudzo-

ziemców,  a jeśli  rozumie,  to  nie  chce  o  tym
mówić-że walka polskiego narodu  nie jest
z  systemem.  lecz z  Rosją, że  nie jest to  kon-
tlikt socjalny ale narodowy.1 że nLkt z Polaków
nie może zgodzić się z jego tezą, że Związek
Sowiecki„tonieciąg,tozaprzeczeniedawnej
Rosi.i"  (,Zwycięstwo prowokacji").

Mackiewicz  kiedyś  powiedział  o  sobie,  że
ma  „atrofię  poczucia  nacjonalizmu"  t,Droga
Pan/").   Ktoś  inny,   pisząc  o  jego   książkach
nazwał go .,pisarzem ogólnoludzkim", co po-
twierdził   Witold   Gombrowicz   w   swoim
';ę::ęr';#:.rzr=z;%jępcr,zay'#gn:ą.t€Wj=dr

czą  o  tym  jego  wstrząsające  opisy  dwóch
zbrodni, jednakowo straszliwych,  niejednako
nas bolących; wydania przez Anglików,  na
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Autorka „Galerii przodków"
Stefania Kossowska

pewną  śmierć,  Kozaków w  ręce  rosyjskie
nad  rzeką D/awą i lasu  katyńskiego przy od-
kopywaniu w jego obecności grobów pomor-
dowanych  Polaków.

Można  było  nle zgadzać się z  Mackiewic-
zem   -a  mało  było  tych,  którzy  się  z  nim
zgadzali -ale trudno było nie szanować jegc>
odwagi   stawania,  wbrew  wszystkiemii,   w.
obronie swoich przekonań, jego bezkompro-
misowości za cenę wyobcowania z polskiego

;;°cdh?:'{Skt:',;taórcee:tęa;jsakt::neyńm:j:ammn;ekja:::
przed  nim  pism,  nie tylko polsklch  i w ł(ońcu
biedy  emigracyjnej  w  XIX-wiecznym,  rzad-
kim  dziś wydaniu.

W  paru  ostatnich  latach  niektóre  książki
Mackiewicza zaczęły ukazywać się w kraju, w
podziemnych  wydawnictwach.  Myślę,  że  to
go  cieszyło,  ale  nie jestem  pewna,  czy zda-
wał sobie w pełni sprawę z tego, że jego nowi
czytelnicy,  wśrócl  nich  ci,  którym  nie tak  da-
wno zaizucał, ze „nie chcąsystemu komunis-
tycznego   obalaó,   tylko   zmienać",   mogą
przyjąć  te   książki   przede  wszystkim  jako
sprzeciw  przeciwko  rosyjskiemu  najeźdźcy,
którego  znienawidzony  system  stał  się  nie-
uniknioną konsekwencją niewoli.  Mackiewicz

pisał  po  polsku,  ale  przedstawiając  się  na
konferencjach  międzynarodowych  -  jak  pi-
sze  Barbara Toporska we wstępie  do  zbioru
„Fakty, przyroda i ludzie"  -  naiodowciśó swą
oki'eślał:  „antykomu n ista".

Stefani`a  Kossowska

Pc"vZsze  Wsporrinienie  o  J`Mackicwiczii
przedrukowujerriy  za  \^rydaną    w  bipliote.ce
„Więzi"   książką  ostatniej   redaktorki   z.na!c):
mitjch   i   n-ieodżałowanych   londyńskjch
.Wiadomości'' - Stefanią Kossowską. Ksiązkę
gorąco  polecamy wszystkim  naszym  czytel
nikom.  w   następnym   n-rze  SW  recenzja  z
„Galerii przc .ków"

Nirner  zamknięto  25.051991  r.  Wydawca   Wydawnictwo  „Wis".  F`edaguje:  zespół.  Adre8  .edakcji:  6il -120  Poznań 22,  skr.  poczt.
59.  Stałe  punkty  kolporiazu.  Poznań  -Klub  „WS"  ul.  Góma Wilda  106,  pon-pią`. w godz   8-18, tel.  33-00-91;  Wrocław  -8"  Parlii
Wolności  ul  Kotlarska  41   111  p  ,  tel.  38-236,  Księgarnia  .,Drugi  Obieg'.  Biblioteka Woiewódzka  Flynek  58   Fledakcja  zastrzega sobie  prawo
skracania i zmiany tytułów w naclsyłanych materiałach   Tekstów nie zamówionych nie zwracamy  Pienumei.ata:  półroczna  (gwarantuje
oirzymanie  13  kolejnych  n-Ów)   -cena  32  500  zł  za  poiedynczy egz.  i  19.500 zł za  każdy  koleiny,  np.  po  2 egz.  23.S00  zt  +   19 500  zt.
Prenumera`a roczna  (26 n-rów)  -  63 000 zł za egz  pojedynczy i 39.000 zł za kazdy kolejny  Przekazy pocztowe (z dokładnym adresem
prenumeratora i  ilością zamawianych  egz.)  prosimy  kierować na adres wydawcy   Wydawnictwo  „WS",  61-655  Poznań  iil.  Gromadzka
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