
OPINIE
Z  chwilą  zakończonia  zlmnoj

wojny  rola  Jugosławii  zmalała.
Przestała być ona języczkiom , sta-
ła  się  zaś  niespójnym  konglome,
ratem   rozmaitych   i   nie   zawsze
odnosząoych  się  do  siebio  z przyL
jaźnią okręgów  czy  republik  naro-
dowych.   Kiedy  takio   krajo  jak
Słowenia  ozy  Chorwacja  zaczęły
dcimagać  się  praw  dla siobio,  nio
widząc żadnogo powodu, by daloj
współżyć  z   Serbami,   a  prz®de
wszystkim  z  komunistyczną  Ser-
bią,  wtedy  nagle  okazało  się,  żo
Europa  nle  wle,  oo  zrobió  z  tym
faktem.   1   podobnie   jak   była
nieobecna w  katastrofio  w Zatoc®
Perskioj, tak równloż w toj Syluac|l
nie była w stanio niczogo  konkiot-
nego   zaproponować.   W  tym
upatruję  jej  słabość:  nio  było  aiil
strategii,   ani   taktyki.   Trzydziości

pięć   krajów   okazało   się   niozdol-
nych do działania.

Leopold UNGER
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•..  o  prawdę
o  sprawiedliwos'c`

o  rządy  uczciwych  ludzi
Politycy  sprzeniewiorzyli   gię   narodowi.

Jedna  „elita"  dogadała  się  z  drugą.  Kun-
ktatorzy i asekuranci z przostępczą,  komu-
nistyczną matią.  Podzielili się rolami  -  wy
nam  pozwolicie  na grabioż  Polski,  my od-
damy wam atrybuty wymykając®j się z rąk
władzy.

1  mamy: wybranego  Prezydonta  -  figu-
ranta,  którego  dawno  przorosły  wydarzo-
nia;  wojsko   -   ciągle  dowodzone  przez
czorwonych generałów. Mamy Sojm, w któ.
rym ani jeden poseł, zaraz po cz®rwcu 1989
r„ publicznie nie zażądał wolnych wyborów
i ani jeden nie rzucit mandatu po tylu skan-
dalicznych  uchwałach.  Mamy  dnjgi  już  z
kolei  Rząd,  który  nie  tylko  kryje,  alo  uoze-
stniczy w złodziejskich aferach. A wgzystko
przy milczącej zgodzio Kościoła.

jes?kJ::'n#.óp#ybTeanpa°:ąkpę„Wak+°ai%%::
wu Amoryka dogadała się z Sowietami. Ten
układ ma wielkie pieniądzo, monopol infor-
macyjny,  poparcie Zaohodu  i ...  KGB.

Popsuli nam język, odebrali zdolność po-
rozumiowaniasię.wNasz"premioi,Tadeusz
Mazowieckiego jeszcze przed rokiom wma-
wiał nam, że wojska sowleckie aą tu po to,
by   ...  bronić  przed   Niemoami.   Teraz  zaś
Urban  -agent moskiewski, który powinien
Siedzieć za kratkami. bo na jogo rękach jost
krew ks. Jerzogo  -  broni wolności słowa!

Rację   mieli:   Anna  Walentynowicz,  An-
drzoj  Gwiazda, śp.  Michala  Falzmann,  Ma-
ciej Frankiowicz, Sew®ryn Jaworski , Marian
Ju rczyk, Antoni Kopacz®wski, Romuald Kii-
kułowicz,   Wojciech   Myślecki,   Krzy§ztof
Wolf.   Rację   mieliśmy   my   -   ludzio   Soli-
darności   Walczącoj.   Lecz   kto   chciał   nas

słuchaćl?  MÓwillśmy,  żo  plan  Balc®ro-
wicza to putapka, że trwonimy czas, że
ubywa  polskiogo ducha  i  matorii.  1  rze.
czywiścio,  upadają  autorytoty,  drą  się
sztandary.  Gdzież  podziała  gię  solidaJ-
ność mlędzyludzka, gdzie nasze wiolkie
nadziojo?

Partia   Wolności   nie   ma  środków   i
możnych  protektorów.  Jeśt nas  -  zor.
ganizowanych   -   garstka.  Starmj®my
nie  po  zaszczybr,  nio  po  stołki.  Wstyd
nam, ż® konkurujsmy z Kwaśniewskim i
Millełem,   z   Kozaklewiczom   i   Gerem.
kiem.

Niektórzy pytają mni® - po co idziesz
w to bagno?  Po to, żoby  -jeśli ni® jest
za  późno   -   obudzić  społoczeństwo.
Czy dojść ma do gospodarczoj zapaści,
do  utraty szacunku do  samych siobio?
Do nowej polskiej tragodii? Chcomy po-
wiedzioć i pokazać, żo nas Polaków stać
na prawdę i sprawiedliwość, na osądzo-
nio i ostatoczno odrzucenio komunizmu.
Stać nas iia uczoiwe rządy,  na rzetolną
naukę  i  wydajną  pracę  godziwie  opta-
caną. Tgko tak odnajdziemy naszą du-
mę i narodowy honor. Tylko tak - wolni
i solidarnl  -  sprostamy cywilizacy)nym
wyzwaniom  współczosności. Wcalo nie
gorsi od  Niemców ozy F`osjan, od Ame-
rykanów czy Japończyków  -  „będzie-
my   Polakami".   1   vhiesiemy   Swój
orginalny,  duchowy  i  materialny wkład
w budowę  lopszego, bardziej ludzkiogo
świata.

siorpioń 1991  r.

Komel  MORAmECKI

Za murami
Kremla.,,

Nikt,  ltio  choć trochę  intorosuje  się  polityką
nie mógł wątpić, że chwiejt`a i nlekons®k\^/en-
tna  pierestrojka  Gorbaczowa  musi  zakońoz)ó
się mniej więc®j w taki sposób.  Stan wojenny i
mając® chai'aktor palaoowego zamachu stanu
usunięcio  Gorbaczowa  stanowi  zapewno  do-
pioro przygrywkę do tego co nastąpi. Czy doj-
dzio  do  frontalnego  starcia  między  obecną
ekipą  a  skupiającym  domokratyczni®  nasta-
wionączęśćspołeczeństwaJelcynem?Jakza-
chowa się deklarujące neutialność wojsko? Co
zamierza KGB?

Pytań jest wiele.  Równi®ż tych  dotyoząoych
bezpośrodnio  naszogo  kraju.  Czy  zalojo  nas
tala uchodźców? Czy nie ustaną dostawy ropy
i gazu? Czy Kreml nio zechce odzyskaó s\^rych
wpływów w dawnych demoludach?

No  i  joszcze  jedna,  bolesna  sprawa.  Kun.
ktatorstwo 1  asekuranct\^ro  Mazowiecklego,  a i
w  p®wnym  stopniu  Wałęsy,  doprowadziły  do
sytuacji  paradoksalnoj.  Polska inlcjująca przo.
miany w t)m  rejonio  i  zapewne  najbardziej  w
nioh   zaawansowana  jost  jodnocześnio  jedy-
nym krajem bloku, w którym stacjonują i.edno-
stki  sowieckie.  ambasadorom  F`P  w  Moskwio
jest komunista Ciosek, a jogo kolodzy nadal w
znacznym  stopniu  kontrolują  wojsko,  aparat
b®zpieczeństwa,   gospodarkę   i  finans®.   Sita
Spokoju,  grubo kreski  i  bratanlo się z  komuni-
stam wydajo zatrut® owoc®.  Oby ni® przyszło
nam za to zapłació najwyższej c®ny...

Maciej  FRANK[EWICZ



REZOLUCJA  W  SPRAWIE
UTWORZENIA  KOMITETU

®`

WOLNEJ  POLSKI  `
F`ozwiązanie  Legalnych  Władz na.emigraoji  oraz  przokazanie właśoiwych  ingygniów

do  kraju  nastąpiło  mimo,  że  ni®  zostały  spełriione  warunki,  które  te  same  Władze
uprzednio  formowały:  wycofanio  wojsk  sowieckich,  demokratyczne  wybory  do   oiał
ustawodawczych  i  uznanie  ohoćby  głównych  zasad  Konstytuoji  Kwietniowej.  Równo-
cześnie przeciwne likwidacji Władz Emigracyjnych były wszystkie ugrBF)owania niepod-
ległościowe w kraju,  najlopiej zgrioritowane w Sytuacji. Ale  ioh'zdanie rządowe czynniki
emigracyjno pominęły, a raczej .św!adomie z dy§kusji wykluczyły. A mimo to nawet dziś,
gdy od  przekazania insygniów upłynęło kilka miesięoy, te same ugrupowania oceniają
to posunięoie jako ciężki błąd.

Pol§ka  nie jest jeszoze  niepodległa,  pimo  formalnie  demokratycznego \^ryboru  pre-
zyclenta.   Cała  striiktura  państwa  stanowi  bezpośrednią  kon.tynuację   PRL,   do  której
wohodzi  nowoobrany  piozydent.  Jego  kadencję  oraz.uprawnionia okrośla  konstytucja
PFąL.  Na  dotrzymanle tej  konstytucji złożył  przysięgę  przed  sejmem, gdzie więksżość
postów otrzymywała swo mandaty z nominacji PZPF}.

#:m:,:n;sjr:ańc!,:pd;zćo#;o!,o:k!.ąpo?i:':::g;!oz5b:,:,o::;:tiuźn:aTTnał;ionc:Tk:!gę::ęnds!:f,:o:r3s;:ę
przoz  dotychczasową obsadę  -dudzi  wiernych  komuni§tycznomu  reżimowi  -  i  przy-
po-mnają raczoj agondy sowieokie niż oFgąna niezależnego państwa  W nowym rządzie

:#T:::nKyoTo.3=,e;zbyokTgwtacdhcazywt%łę%ybj::::,rę:yddoe::,]at:;ęteę:n:stt::uMzę,Tżzna:śzcyTe3{
jeszcze bardzo daleko, a póki ten stan istnieć będzie  -niepodległość pozostanie iluzją.

Obecna sfera wolriości: samorząd  (bez pieniędzy, awięc i możności działania), prasa,
m/ i parlament są dostępne jedynie dla czynników związanych kontraktem z komunis-
tami i samych komunistów. Działania ug ru powań niepodległościowych ogran icza dodat-

;8:°u:rśca,Wzaa:hpoawft;ąc:wgjó';:jaął:;Ut°{',naę:.S°Wasnu!:!,:h,#:::,.::arancśężep;:ę:r:S:iedr:
wolności  (antykomunistyczna  retoryka)  dostępna jest  selektywnie.  a  zarazem  bardzo
dobne służy jako szyld maskowania zależności zasadniczych  (obsada organów władzy
przez kom unistów).

Przekazanie  insygniów  i  likwidacja  ośrodka politycznego  w  Londynie  przyczynia się
V'Ł:#ewcj,awT!j°aę:ł::i:#:hefse%'g;rk:#:#±°uk::t:::°bTezjT:i:#to°ineynci:.n„migraoji

Komitetu  Wolnej   Polski,   który  spetniałŁy  tę  samą  rolę,  jak  legalny  rząd  i  zostałby
rozwiąźany, gdy sytuacja rzeczywiście do tego dojrzeje.

Wśród  argumentów  przemawiającyoh  za powołaniem taklogo  Komitetu  względy for-

Fga#j;3e'#:nnĘ;:;.g?.:s#wco:,,;:j::o:bg;:gT;;e;g,a;:obn!i:ąz,łou:s;:słęę,śn:b%::,;:b3,śeĘ#n3.śkc*
według reguł nowej konstytucji i uchwalonej przez zwieńcze nie demokratycznej struktu ry
państwa.  Przyjęcie  tego  momentu  sugeruje  i  ta  okoliczność,  że  z  osobą  obecnego
prezydenta wiążą się powazne zastrzeżenia. Można też żywić nadzieję, że do togo czasu
dekom un izcja poczyni znaozne, postępy.

Za Feder:cj6 Młidzieży Walcżącej-oddzia[ Gdańs4-qvlariusz _Ropian
Za Nioppdićgłosciową Panję Solidarność oddzial Gdańsk_ = Andrzej Czaplicki
Za Nicipodległościowy Sojusz Pomorza -Leszek Pobł_ocki
Za Pańię Wóiności i Soiidarność Walczącą -Korriel M_oTwiecki
Za Ugrupci:wanie Niepodległościowe Zamek -Józef Tialkit

OŚWIADCZENIE
Katastrofalne  skutki  polityki  wytyczonoj  w

ramach dogadywania sie z komunistami przy
„okrągłym stole" są dziś dla wszystkich oczy-
wiste.  Winę  i  odpowiedzialność  ponoszą  ci,

#€:łz°drąęwkóoc:u'::s:Ópt?W##oddzzęaęi%
spada  na tyoh  wszystkich,  którzy tę  umowę
organizowali,  którzy w nioj  uczostniozyli,  któ-

#Yojdąz#Fnh:śa!a"c|:Ż;akngc:;83',nak#z°;
wykorzystali  zaufanie  1  populamośó  zdob)^ą
w  latach  poprzednich,  by toraz oszukać spo-
łeczeństwo.  /.../.   M®  ma  politycznej  różnicy
między  Mazowieckim  a Wałęsą,  mlędzy  Ka-
czyńskim  a  Mchnikiem,   Merklem,   czy  Ge-
remkiem.   Wszyscy  oni   chcą  realizować
politykę  uzgodnioną w  Magdalonce.  1 nawet,
gdy pokłócili się o stanowiska, nikt z  nioh nio
zaproponował zmiany  katastrofalnoj  pol ityki,
a jodynio  jej  przyspioszenie.  Społeczeństwo
obdarzyło  ludzi  „Sol idamości"pełnym zaufa-
niem  i   nie  domagato  się  kontroli  ekip  rzą-
dzących.   Brak   kontroli,   lekceważonie
spoteczeństwa  spowodowało,  że  oba  rządy
wyznaczone  przez  Wałęsę  odmówiły wy\^rią-
zania się z obowiązków wobec własnych oby-
wateli,        a        jednocześnie        przyjęły
odpowiedzial nośó za wszel kio zewn ętrzne zo-
bowiązania komunistów.  Tak więc, spłacamy
długi   komunistów  i   realizujemy  umowy  z
ZSRS,  /.../.Wobeo powyższych faktów w cza-
sie  przygotowań   do  wyborów  parlamentar-
nyoh  Gorzowskie  Porozumienie  Ugrupowań
poza  „okrągłostołowych",  w  skład  którego
wchodzą:  Solidarność  Walcząca,  Partia Wol-
ności,  Klub  Polityczny „Wolni i Solidarni" oraz
Wolne  Związki  Zawodowo  „S" - 80,  uznaje  iż
sytuacja  spot®ozno  -  polityczna  dojrzała  do
tego, by mioszkańcy Gorzowa i województwa
byli gotowi poprzeć naszą walkę, którą toczy-
my  z  układom   politycznym  wytworzonym
wskutek ugody z komunistami w Maigdalence.
Jedno  jest  oczywiste.  Musimy  walczyć  póki
joszcze  są  szanse  zatrzymania  tego  wszys-
tkiego,  w  oo  nas  woiąga,  tym  razem,  neo-
Solidarność    wespół    z    komuną.    /.../
Jednocześnie ostrzogamy przod  kolejną pró-
bą manipulacji Spoteczeństwem dokonywaną
przez  ludzi  neo-Solidarności,  którzy  od   mo-
mentu  wejścia w kontrakt z  komunistani  nio-
ustannie  „pączkują" tworząc  partie  i  partyjki,
często  ,,przepoczwarzając"  się  dla celów  po-
litycznychzateistówwzagorzatychkatolików.

Goi.zowski Klub Polityczny  „Wohi i Solldami n

Radio  ,,SW"  w  gruzińskim  podziemiu
bez  śladu  oraz  przekazać  apel  profesora Watanga  Kohoadze  do

ma  razy  w  tygodnlii,  w  niedziele   i  piątki  w  tibiliskim>eterzo

{3:PóHdT,:oTęa:##o,#joe`łsa,wn::#eęg3,neaTgetjn[:ruggaondzoawc;,,;Erć,:
zycja z Narodbwo-Demokratyczną Partią Gruzji na ozele.

Wodług  słów dytoktorki  lriny Sarisziwli sprawowanio  dyktatury
nad  masowymi  środ*ami  przekazu  prz®z  obecną  ®litę  zmusza
wszystkie  niezalożnie  myślące  osoby  do  rzeczywistej  lub  wew-
nętrznej   omigracji.   Główno  zadanie   „Eri"  to  podawanio  pr.aw-
dziwych   informacji   o   naruszaniu     praw  obywatelskich   przez
władze.  Udało  się  już  opowiodzieć  słuohaczom  o  polityęznyoh
aresztawaniach , przeczytać spis osób, którzy po areszcie zaginęli

prezydenta  Buscha  w  sprawie  bezprawnego  aresztowania
batriotycznego   paramilitarnego   ugrupowania   „Medrioni
prolesora Dwarzdy loceliani.

W organizowaniu pracy niolegalnej organizacji gruzińskiej opo-
zycji pomogli Polacyz „Solidamości Walozącej". Oni nieodpłatnie
d-óstarczyli    konioczną    amerykańską  aparaturę,  którą  „Solidar
nośó Walcząca"  posługiwała się   w  podziemiu  w  latach  sO-tych.
Audycje nadawane są na falach ultrakrótkich  przoz 15 minut. Taki
czas  nadawania   uniemożliwia   „namierzenie"   radiostacji   przez
służby bezpieczeństwa.

litu]mj=zęrie  nodd z „Moslcowskich Nowosti" z rnarca br.|
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Program  wyborczy
Partii  Wolności

Polityka
wewnętrzna

1.   Po   uchwaleniu   nowej   Konstytucji   w
oparciu  o  nią  parlamont  przeprowadzi  w
1992 r. novve wybory samorządowe i p?e-
zyd®nckle.

2.   Należy  jal<   najszybciej   opraoować   i
ogłosić F`apon o Stan]e Państwa.

3.  Przeprowadzimy  w  Polsce  sąd  nad
komunizmem.  Na  tawio  oskarżonych  po-
sadzimy  odpowiadająoyoh  z  wolnej  stopy
pierwszych   sekretarzy  KC  PZPFl,  w  tym
gen. Jaruzelsklogo. Będą mogli się bronić i
wyjaśniać, dlaczego firmowal i system zbro-
dni.

4. Usuniemy z sądów, prokuratury, policji
i wojska ludzi  skompromitowanych  służal-
czą postawą w czasach PRL Osobiśoie od-
powiedzialnych   za   śmiorć   i   ciorpienia
nigwinnych postawimy przed sądem.

5.  Ujawnimy  byłych  agentów  1  współ-
pracowników S B, pełniących lu b chcących
pełnić jakiekoMek funkcje publiczne.

6.  Ustanowimy  prawo  zabranlające
przez 10 lat kandydowanla w parlamentar-
nych i Samorządowych wyborach oraz peł-
nieniakierowniczychfunkcjiwadministracji
byłym  alQnMsłom  PZPFl  i  stronnictw  sa-
tolickbh,  którzy  nie  oddali  legitymacji  po
grudniu   1981   r.   Prawo  to  obejmuje  także
funkcjonariuszy SB.

7.  Umożliwimy powrót  do  kraju  wszys-
tkim,  którzy  czują  się  Polakami,  w  szcze-
golności    okrutnie    doświadczonym
rodakom ze Związku Sowieckiego.

8.   Roz`^/iążemy   Urząd   OchTony  Pań-
st`^/a,  utworzony  na  bazio  SB.  Powołamy
nową tajną policję z młodych absolwentów
uczelni, po odpowiodnim przeszkoleniii.

9. Do jednego roku skróclmy powszech-
ną   służbę wo|skową.  Ustanowimy elitar-
ne jednostki  zawodowe.  Usuniemy z  armii
generałów,  których  nominację zatwierdza-
ła Moskwa.

10.  Zllkwldu]emmy  Rejony,  ogranicza-
jąco samorządność.

11.   Ustanowimy  pełną  samorządność
lzb  Flolnych  i  doprowadzimy do  rzoczywi-
stej  niezależności  spółdzielni  chłopskich.

12. Zażądamy od  Lecha Wałęsy i innych
architektów  „okrągtego  stołu"  ujawnlenia
przebiegu  i ustaloń tajnyćh rozmów w Ma-
gdalonce.

13.  Powołamy  komisję  do  wyjaśnionla
sprawy podpisania po  Grudniu  1970 r. „Io-

!alkl" przez obecnego  Prozydenta, o czym
on  sam  wspomina  w  książce  „Droga  ria-
d2iej"  (str.  66).

14.  Zmienimy  ustawę  o  i)artlach  poli-
tyczriych  i  dopiero  wtedy  zarejestrujemy
Partię Wolności.

Gospodarka
1.   Odsunlemy  Leszka   Balcerowicza  i

jogo  okipę  {inansowo-bankową,  odpowie-
dzlalną za recesję, za złodziejskio afery, za

nieopłacalną  wyprzodaż  majątku  narodo-
Wego.

2.   Ożywimy  popyt  wewnętrzny  przoz
uryn kowien ie pracy. Zriiesiemy „popiwok"
oraz  powiążemy wzrost  płac  1  gtopę  opro.
oentowania kredytów dla przedsiębiorstw z
efektywnością.

3.  Wszystkim   prominontom   dawnogo
systemu,właściciolomspółekorazfunkcjo-
nariuszom  nowej  władzy  każemy  złożyć.
zeznanla  podatkowe  z  rczbiciem  na  ko-
lejno  lata.  Niouzasadnione  dochody  i  ma-
jątek, uzyskano z wykorzystaniom  pozycji i
zamętu  w  przepisach oblożymy  kontrybu-
cją na skarb państwa.

4.   Doprowadzimy  do  tiproszcz®nla   i
ujednolicenia  prawa  i   przeplsów  gospo-
darczych.   F]ozdzielimy  kompetencje   na-
czelnych        organów        państwowoj
administraoji gospodarczej.

5.   PrzeoTganizu|emy  obecny  budźet
oparty na komunistycznych zasadach. 50%
dochodów z tytułu podatków i opłat pozo-
stawimy w gostii samorządów. Na terenach
klęski  okologicznej,  m.in.  na  Gómym  ślą-
sku  i w  Zagłębiu  Miedziowym ten  procent
będzie jeszcze wyższy.

6.   Przoprowadzimy  ®zybką   r®pry-
watyzację oraz nieodpłatną prywatyzac|ę
poprzez wiolowariantowy system akojonar-
iatu.  Nie będziemy „na sltę" prywatyzowaó
dobrzo prosperujących zakładów państwo-
wych,  gdyz  stanowl  to  pole  do  korupcji  i
nadużyć.

7.  F]ozbijemy  monopol  barikowy  przez
faktyczne dopuszczenie konkurencji.

8.   Ustanowimy  tanle,  częściowo  tofun-
dowane przez państwo, krodim/ na rozwój
prywatnej  dzialalności  gospodarczej  i  bu-
dowę   mieszkań  w  szczególnośoi   kred}Ą/
dla rolników. rzemieślników oraz na handel
i  usługi.  Popierać  będziomy  przedsiębior-
czość  ludzi  młodych.

9.  Zagwarantujemy ceny mlnlmalne na
kontraktowane prod ulQ/ rolno.

10.  Upańst`^/owlmy kesyiia, a dochody
z nich przeznaczymy na cele charytatyv\rne.

Sprawy
społeczne

1. Udzlelimy ulg podatko`hrych i profero-
wanych  krodytów  podmiotom  gospodar-
czym tworzącym riowo mle|sca pracy.

2.  Ograniczymy wysokość  zasiłków  dla
bezrobotnych i wprowadzlmy dobrowolno.
płatne roboty pub]iczne.

3.  Wy®okość  dotyohczas  przyznanych
rent  1  emer}rtur  uzalożnimy  Ledynie  od
wysłiJoi  lat,  za|mowanego  stanowlska  I
9rupy lnwal!dzkle].  Przyszły system uboz-

8:Obc::#T:#:nwy{c±jjĘ8:Og:Otonb#nTOpoj
Nemczech.

4. Odpłatność na lekarstwa powiązemy
z  dochodami.   Msko  uposażoni  emerycl  1
renciści  będą  mogli  nabywać loki  za  mini-

ma, ną opłatą.                                        >
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Wzmocnimy  policję  kryminalną,  której  na-
ozelnicy  będą  wybierani   przez  społecz-
ności  lokalno.

6.   Posłowio  i   senatorzy  kadoncji  winni
mieć pens]e równe średnie] krajowo|.

Polityka
zagraniczna

1.  Wystąpimy  do   Międzynarodowego
Trybunału  w  Hadze  o  uzrianle  za  nlele-
galne pożyczek udzielonych  przez banki  i
państwa zachodnie  PFąL®wskim bankowm
i rządom. Operacjo te obie strony zawierały
w  złej  wierze,  gdyż  wiedziały,  że  PF}L  od
końca  lat  sześćdziesiątych  była  n.iewypła-
calnym bankrutem. Obecne żądania spłaty
długów  1  odsetek  przoz  naród  polski  jest
więo bezprawne.

2.  Złożymy  na'lormu  ONZ  skargę  na
Związok Sowieckl za utrzymywanie na te-
rytorium  Polski swych sił zbrojnych, a więo
mających   charaktei  wojsk  okupacyjnych.
Doprowadzimy do ich wycofania.

3.   Będziemy  wnioskować  o  przyjęcle
Polski do NATO.

4.   Uznamy  niepodległość  i  nawiążomy

pełi`e stosui`kl  dyplomatyczme  z  Utwą,
Armenią,   Gruzją,   Stowenią  i   Chorwacją.
Podpiszemy z  Litw`ą traktat o zapewnieniu
należnych   praw  mniojszościgm   narodo-
WY5TWzn;%jcsiok:aJ;ecŁ.yambasadorów,

służby dyF)lomatyczne ! przedstw.Lcieli han-
dlowych, mlanowanyęh w okres!e PFIL, w
szczegóinośó  odwołamy  z  Mosk\^n/  amb.
Stan i§ława Cioska.

6.  Zacleśnimy  współpTacy  na  wszys-
tkich polach z Czecho-Słowac|ą, Austrią i
Węg'aml.

Naśzym  colem   niepodległa,. bogata
Po[ska.  Chcemy  demokratyoznycli  rzą-

i;'wkw:::k:@;:yr:Ó:g:y::zi:,:.Tą;=a,:g,i.::o:d::#
pracowniczego, komumlną 1 państwową.
Władza ma być służbą społeczeństwu i
tak  chcemy  |ą  sprawowaó.  Będzlomy
wspieraćprodukcjęlpostęp,wspomagać
kulturę, dbać o rolnlct`^/o. Zapewnimy ml-
nimum  socjalne  ubogim.  Będziemy  za-
biegać  o   przywrócenlo  rangl  taklm
wartośclom  |ak  rzetolność,  praca,  `^/yk-
szmłconle, patrloo/zm.

sierpień  1991  r.

Krąjo`ięrKomitetwyboi.czy
Pariii Wolności

ul.  Kotlarska 41,  50-151  Wrocław
tel. 382-36  (fax) 44-6409, tlx 715651
Nasze konta:
złotówkowe:
Kornel Morawieoki , 389206-533205-
1704
Bank Zachodni  i  oddział wo Wrocławiu.

Rynek 9
dewizowe:
Kornel  Morawiecki, A,  10X;250
Bank Zacriodni  i  oddział we Wrocławiu.

Rynek 9

„Idźmy  razem  do  waszej
i  naszej  wolności"

Trochę refloksji z podróży
-  na marginosie  krótkiego

pobytu   w  Wilnie,   mieście
mojego dzieciństwa. Wtody
-  przod  wojną  1  w  ozasie
wojny   -   mieście  polskim.
Teraz   -   stolicy   F`epubliki
Litewskiej. A więc w mieście
litewskim.Zaprzeczaćtemu
- to tak jakby przeczyó, że
Wrocław   jost   miastem
polskim.   Alo   trudno   jost
mówić o \Mlnie litewskim w
tych    latach,    kiedy    -
według  gficjalnych  danych
z   roku    1933    -    Litwini
stanowili zaledwie 0.73% na
207  tysięcy   mieszkańców
'ż°ygd°zria2tsa#.°t:%zTnigsT;

:[#?|Zktbór:fym!w-spU;`:
mnieliby   pewnie,   że   w
wieku  XW  książę  Gedymin
przeniósł  stolicę   pogań-
skioj jeszczo Lit`^Ą/ z Trok do
\Mlna;  mówiliby  o  stopnio-
wej   polonizacji   Utwy  złą-
czonej z Polską...

Ale nie chcę wchodzić tu-
taj w spór, bo nie sądzę, by
dzisiaj  miały  sens  spory  o
narodową   przynależ`ność
miast..-  chociaż  nam  Po-
lakom prz®oież niełatwo uz-
nać, żo Wlno, Nowogródek,
Lwów  czy.Tarnopol  to  już
nie polskie miasta.  Uznanio
takio  to  jodnak  cona,  jaką
trzeba    zapłacić,    żeby

dzisiejsza   ludność   tych
miastbyłospokojnaoto,żo
nikt  już  przesiedlać  jej  nie
będzio,  że  Polacy   -   bez
względu   na  dalszy   biog
dziejów   -  już  nio  zajmą
tych ziem.

A  więc  ci   Polacy,  którzy
pomimoszykan,repatriacji,
wysiedleń,   wywózek   po-
zostali  w  swych  miastach
czy  wioskach,   tubylcy  z
dziada-pradziada,   muszą
się  pogodzió  z  uciążliwym
swym   losem   narodowoj
mniejszości   na  Litwio,   Bia-
łorusi   czy   Ukrainie?   Takio
są d ramatyczne powikłania
historii.   która  nie  tylko  dla
nas  bywa  łaskawa„.  Jesz-
oze  to   nie   tragedia.   Tra-
gedią  mieszkańoów  tych
ziem  -  naszych  przedwo-
jennych   Kresów   Wscho-
dnich   -  byłoby  powtórne
ich    zniewolenie    przez
sowiecką  przemoc,   przy-
wrócenie   totalitarnych   po-
rządków...   co  jest  groźbą
rea'ną.

„Chcemy,  aby  Polacy tu
byli  Polakami,  i  to  litewski-
mi,  nie  sowieckimi"  -  mó-
wił 22 maja do Polaków na
Litwie  przewodnicząoy  Fąa-
dy  Najwyzszej  Lit\^q/ Vytau-
tas  Landsbergis  -  Hldźmy
razem  do  waszej   i   naszej
wolności !''.   To   §zlachetne
wozwanie  dotyczy  chyba

nio tylko Polaków na Ljt`^/io.
Wbrow  kunktatorskiemu,
malodusznle  ostrożn®mu
stanowisku   prozydonta  i
rządu,  wbrew  amorykań-
skim   i   zachodnioourop®j-
skim  panicznym  obawom,
by  nie  szkodzió  Gorbaczo-
wowi,  nie  naruszać  śristo-
wego,  sowi®ckiego  przode
wszystkim status quo  - nio
twko  solidaryzujemy  się  z
Utwą w  jej  drodzo  ku  wol-
ności,  ale  żądamy  formal-

#t:Ł3kiuo;::nź;adapma;8tto::
od polityków - polityka bo-
wiom powinna b\ri najpiorw
godziwa  1   słuszna,   iiio-
konioczno  wygodna!   (Co
się odnosi takżo do sprawy
uznania, |ako państw, Chor-
wacji  i  Słowenii).

Wokół   gmachu   parla-
mentu w Wiwe, odgrodzo-
nego                  barykadą,
ubezpieczonogo  ponadto
betonowyml   płytami   1   za-
siekami   przed   .,manewra-
mi"   wojsk   sowlockich,
wśród   wielu   niopodlogło-
ściowycli   i   antykomunis-

:ydcozż|y:h,ótź:;cshp,?ęrz®ynktaóc#:
powtarza  się  litewskie  ha8.
ło:  „Liotuva bus lalsva".  Lit-
wa będzie wolna.

Tadeusz
Mahrbutg

Więcej  emigranów
...przyjmieKanada,ztym,żepolitykaemigracyjnazmieniasięwmyślnowychprzopisów.

Do  kraju  klonowego  liścia  przybędzie  więcej  nowych  obywateli.  ale  ich  solokcja  będzie
zaostrzona. Ten  plan  popiera  Fąoben Wenman  -  nowy szef Komisji  d/8  lmgraoji w parla-
moncio  ottawskim.  Jest  on  za zwięl(szeniom  liczby omigrantów,  ale  opowiada  slę  za  ich
większą selekcją pod kątom przydatnośoi w Kanadzio.

Robert Wenman  -  poseł Kons®rwatystów z Bryty)sl{iej Kolumbii, ośwladczył, ż® dotych.
czas 35  procont nowyoh  przybyszów stanowili  emigranci z  kategorii  rodzinnoj.  Jego zda-
niem  ten   procent  należy  zmniejszyć.   Natomiast  proforowaó   powinno  slę   kategorie
inwestorów  i  beznosmenów,  któ~ch  procent  obecnie  doohodzi  zalodwlo  do  8.  Systom
powinienoc®niaćpotencjalnegonowogoprzybyszapodwzględemjpgoprz!datn?ściwtym
Lr-aj u, znajomości.języka.franc'uskiego'I ub ańgi-eiskiego oraz bosiadanego źawodu.

Fraszki
Nagroda Pokoju 1990

Na Kremlu  był już  kiedyś poko/.Łł chonąź)r
Choć ten nowy nas chyba w wojnaoh nio pogrąży,
Pozwólcie, że zapytam. w powszechnym ferworzo:
Czy dlatego, że nie chc®? Czy, że już nie możo?

Wybuchy na Nowej Ziemi

#o?Łak;!::a;?3Fułta:aN::obść,:Lęr:::::r!

Tadcusz Po]anowski
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Oj,  Władek,  Władek,
Pamiętam   dni,   kiody  słowa   .,6olidar-

ność" i Władek Frasyniuk były bliskoznacz-
no;     kiody     ich     łączonie     nie     było
sprzecznością  samą  w  sobio.   Pamiętam
tłumy  ludzi  odwiedzające  strajkujących  w
zajezdnl  przy  ulicy  Grabiśzyńskiej  we Wro-
oławiu,  składając®  kwiaty pod  tablicą  pa-
mlątkową  i   okrzyki:   „Władok,   Władek,
Władek...!"  te  same  okrzyki  rozlegały  się
13-tego każdogo mlesiąca. Stawały się gto-
śniejszo, Władku, gdy byłeś na kolejnej od-
Siadce; czasami  przeradzały się w rozpacz
ludzi  nie  mogącyoh  znieść toj  niosprawio.
dliwości ; ozasem słowa t®, krzyczane przed
Wrocław§ką  Katedrą,  nakłaniały pałki  mi.
licyjno do wściekłego  bicia,  „suki»  do  bez-
litosnogo    otwiorania   drzwi.    Młotki
sędzlowskie  udorzały z satystakcją w  stół
-  zapadały  kolejno  wyroki,  następowały
kolejno tragedio rodzinno.

Pamiętam  krótkio  audycje  „Radia  Soli-
darność",   pioniące  krew  w  żyłach  aż  do
utraty wszolkiego  lęku.

Nie   pamiętam,   byś  jak  Adam   Mchnik,
jeździł po Polsce i głosił zbawionne „słowo
boże", zawarte w księgach Marksa.  Nie pa-
miętam  toż,  byś  kiedykolwiek  w  tamtych
czasach mówił ludziom o reformowalnośoi
soejalizmu, czy też o jego „dobrym obliczu"

Dziś,  robisz  błyskawiczną  karierę;  wspi-
nasz się wyżej i wyżej, depcząc po głowaoh
robotników,  którzy  pojenl  przoz  lata  idoą
socjalizmu  -ideąwspólnojwłasności, uza-
leżnleni są od nioj jak alkoholioy od alkoho-

lu.  Choć wiodzą,  żo  8ocjalistyczny systom
w  rzeczywistośoi  stanowi  dla  nich   zło.  to
wolą  wyworzoną  przezoń  strofę  bezpie-

:ioei%a'p:d#jznieo,ua::doadsźongaor:oE.
wego,  oo  być  może  `^rymagałoby  więoej
wysiłku, więcoj  samodzlelności  i  odpowie-
dzialnoścl.

Kiedy  to  Adam  Michnlk  udawał  się  do
Moskwy.  w  1989-tym  rokii,  był  tam  „do-
gadać  się"  poza plecami  ówczognej  ekipy
rządzącej,  zrozumiałom  wówczas,  żo  nie
jest on żadiiym przywódcą, ani też nio jost
on  reprozentantem  żadnej  większej  grupy
spoJecznej, ż® josttylko politykiom  -spryt-
nym  politykiem.  Gdy  po  raz  pierwszy  zo-
baczytom   Twojo  nazwisko   na  czolo   listy
ROAD,  a  potem  jako jednego  z  vico-prze-
wodniczących Unii  Demokratycznej, odnio-
słom   podobno  wrażenie.   Swoją  drogą,
zjodnoczonie FIOAD, Forum Prawicy Demo.
kratycznej i Unii  Demokratycznej odczytuję
jako analogię da roku 1948-ga  -roku pow-
stania PZPF`.

Pamiętam  też,  że  byłeś  kierowcą  auto-
busów  miejskich  1  woziłeś  ludzi  z  miejsca
na  miejsce.   Zatrzymy`^/ałeś  się   na  przys-
tankach,  otwierałeś drzwi  -  wsiadali  i wy.
siadałi  (wówozas) tam gdzio chcieli.

0,   lronio   losu!   No   zmienitoś  zawodu

przez te lata; zmienił się tylko autobus, któ-
rym to wioziesz „pasazerów" wbrew ich wo-
li, trasą znaną tylko Tóbie i kilku siodzącym
z  przodu  „pasażerom-krzykaczom",  któ/zy

kiorują się własnymi potrz®bami, zmuszają
pozostałych  do  jazdy  w  t`m  samym  kl®-
runku. A Ty,  zapatrzony w drogę kierowca,
nie dostrzogasz milcząc®j większości , która
nia  ma  ochoty wysiadać  na  ciidzym  przy-
stankii.  Słyszysz  natomiast,  zza  pleców,
ponaglające   głosy  kilku   samolubów  1
wydaje Ci się, że wszysoy chcą joehaó w tą
samą stronę.

Używając  słów  „kierunok"  czy  mstrona",
mam  na  myśl  soojalizm  w takiej  ozy innoj
postaoi, odbiorający ludzlm wolę bycia sa-
modzielnymi  i zaradnymi.  przez co powię.
ksza  się  rzesza  tych,  pozostających  na
utrzymanlu  czynnoj zawodowo ozęści Spo-
łeozeństwa.

Nazakończonlechoędodać,żonioda§Tę
oszukaó  wszystklch   .,pasażerów''.   1  choó
może  upłynąó  sporo  ozasu,  zanim  zorien-
tują się oni, że są w niewłaściwym miojscu,
to przyjdzie taki okres, kiedy zaczną slę oni
domagać ukarania wimych, a zaczną z po.
wnością  od  oboonego  „kierowoy",  nio  zaś

jego poprzedników.

Piotr  KOLESIŃSKI
Powyzszy tekst został napisany przez by-

n%ópmzcao##R0o#3#:f*:#:8#rxo
Wroc;łćiwiu,  zatrudriionego  w  okresie   ed
cn:3*#ORgo#on:3'D%,':ygoś%:.Pbfiwwoóod=

czas Władysli"i Frasynluk.

Solidarnośc'  Walcząca"  w  pryzmacie  amerykańskim
W kwietniu.1984  roku  opuszczałem z  najbliższą rodziną F]olskę        demokratów zmierzające do pojednania z czerwonym i tutaj wcale

udając  slę   na   emigraoynją  tułaczkę   do  WOLNEJ  AMEFIYKl.         nie   chodzi   o   lndian.   Atak   rozpoozął  się   ze   strony   FBl,   która
Skierowano   nas   do   Stanu   Main,   Stanu   który  do   złudzenia        rozpoczęła  otwieraó  moje  \^/szystkie  listy,  jakie  otrzymywalom  z
przypomina  mi   moją  nadbałtycką  ojczyznę.   Podobieństwo  jest        poznańskiego   oddziału   SW.   Listonosz  dodatkowo  wyjaśnił,  żo
oczywiśoie  tylko  klimatyozno-przyrodnicz®.  Od  samego  poozątku         „powny"  URZĄD  szuka  w  moich  listach  narkotyków  lub  bomby.
uważałem, żojednym z głównyoh zadań stojąęyoh przede mnąjest        Bomby to rozumiem,  ale  narkotyków?  Przecleż tutaj  tak łatwo jo
unioestwianie   komunizmu   sposobami  jakio  są  praktykowane  w        dostać,  ohyba że  polskie są mocniejsze.  Następnym  closem  było

:roa#;:g:;łsś:+:;ąn:akgm?Zu##:°z::jp#j z:8b±ało°w?oS:: Z::°53'zny°.      rcł;jTyacnńetodw°a:óawst:83oS#':jg:'ogpdozd:oZs':ud,;'j°jj:..Zf:#ępźód°:wa#;
cjach  wypływowych  działaczy-doradców tutejszej  polonii. W mię-        na solidamośćwalczącą. Moim kontratakiem było napisanie listów
dzy  czasie  zapisałem  się  do  Fluchu  spotoczno-Polltycznogo  pcL        do FBl, Sonatorów. Kongresmenów, Naczelnej pocztyoraz samego
MOST, gdzie zostałem mianowany Koordynatorem na mój  Stan.            Prezydenta  Stanów.  Naczelna  Poczta  odpisata  ml,  że  tylko  nie

Plerwszym  ważnym   kontaktem  z  „SW"  byla  akcja  plakatowa        mogą przesyłać  przesyłek pi®rwszej  klasy .„  ,  FBl c®ś tam  mam-
zorganizowanawcoluwypuszczonlanawolnośćK. Morawiockiego.         rotała  o  wojnio  z   ...   lranem,   Sonatorowio   i   Kongrosmonl,  żo
Plakatywywieszaliśmy (wraz z kol. Jackiem z Kanady, który działał        sprawdzą,  a  prozyden`  dyplomatycznie  milczy.  Cxrzymując  taki®

:r=°j.?!::U#3,:°8=#cnhejd:}e?°#ę)vnk:nToUŁao°śhćucnhj,::rnson:toódw.`#iT3jdęzjb,9ukr.:er::%ł:rTw°3łąsiErya#iN;&r&Zyt:gJ:onguó8;dś:
chodzili  do  tej  sprawy  uważając  „SW"  za  organizację  prawio  tor-        upłynęło  kilka miesięcy i  nic.  Dokladna cisza.  Nie śpi jednak csn-
rorystyczną  o  zabarwieniu   komunistycznym.   Okoliczni   Polonusl        zura  i  nadal  wszystkie  przesylki  „Solidamości  Walczącej"  są  ot-
bardzo ostrożnie  wypowiadali  swoje  oplnie,  a gdy już dochodziło        wierane. Mając przykre dośwladczenia z mL-u w tej matorii, widząc
do konieczności podpisaniaczegoś, ujawniali swój narodowyanal-        analogiczne   przypadki   zachodzące   w   Stanach,   z  wielką
fabetyzm.                                                                                                                               niepewnością  patrzę  w  przyszłość  1  coraz   poważnlej  traktuję

Drugim znacząoym kontaktem z „SW" byt okres przed wyboraml        twierdzonia niektórych  polityków,  którzy  kraczą,  żo jost tendencja

Łr*z,:g:,:%kśmj, Nk:e#bjotE:: ż:ons:a:„o#mKocrznao:,: B:o#łzdyzęł2      nacz:ęTanj::,::,:d#:%Ł,źzzs3%:3:;#;onu nadam:ałar„a %
sl<lep  w  którym  powną częśó  przeznaczyliśmy  na sprawy  polskie         na ilo pozwalają mi tutejsze warunki i w zwlązku z tym mam wiolką
(gazety,  ksiązki.,  naklejki  itd.).  Wystawitom  dodatkowo  puszkę, do         prośbę   do   wszystkich   działaczy  politycznych   w   Polsco:   nie
której   Polacy  wrzucall   datki   na   kampanię   prozydoneką        zapominajcie   o   nas   wiedząc,   żo   macio  w   nas   oddanych
K.Morawiookiego.   Zamówiłem   też  ok.   200  szt.   podkoszulek  z        antykomunistów.

:kł%śpC|ffiŁ::dp:;e:T;',niśrrees8::::k#°w°szzd#{%:};T#:;Skzaengi3                                                                     steran  BUcii HOLZ
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Sympozjum
W ostatnim  ozasie  COMMENTAFIY wys-

łał  następującą  ankietę  do  grupy  intele-
ktualistów  amerykańskich   reprezentują-
cych różnej)oglądy polityczne:

Lata  osiemdzlesiąte  coraz  częściej  cha-
raktoryzowane  są  przez  dziennikarzy,  his-
toryków i intelektualistów jako kosztowna, o
ilo nie zgubna, dekada dla Ameryki. Wspra-
wach krajowych , gospodarczej i społecznej
polityce Fleagana zarzuca się, że rozbudziła
zachłanność na Wall  Street i w społeczno-
ści biznesu; umocniła powszochny egoizm
oraz   ponosi   odpowiodzialność   za   po-
głębienie  ubóstwa,   którego  znakiem  jest
szczególnie  ciężka  sytuacja  bezdomnych.
W  polityce  zagranicznoj  zarzuty  dotyczą
ogólnej wojowniczości, która w skali global-
nej przyczyniła się do sprowokowania nad-
zwyczaj   groźnego   wyścigu   zbrojeń,
niepotrzebnego rozjątrzania i przedłużania
konfliktów  z   przeciwnikami,   alienowania
przyjaciót  i  budzonia  nieufności  w  amery-
kańskie intencje.

Czy zgadzai.ą się  Państwo z taką chaia-
kterystyką? Jeżeli tak, w jakl sposób można
wyttumaczyć światowy sukces pod  konieo
dekady  szeroko   rozpowszechnianych  w
Ameryce   idei   i   założeń   politycznych   lat
osiemdziesiątych?  Jeśli  zaś  nie,  jak  wyja-
śnić  fakt,  że  tak  wielu  ludzi  w  samej  Ame-
ryce potępiało owe idee i politykę?

Oto  kilka  fragmentów  wypowiedzi  nie-
których respondentów:

Jeane J. KirkpalTick - dokłor nauk spo-
łecznych  na  Uniwerysucie  w Georgeto`i'n  i
słarszy członek American Enórprise lnsti-
tute; emt)asadoi` Stanów Zlednoczonycli p]ąr
ONZ w lahch 1981-1985.

Jak  historia  oconi  politykę  Ronalda  F`e-
agana?  Czy jego  osiągnięcia  zostaną  uz-
nanB,   czy  też   zapomniane   i   przyćmione
osiągnięciami polityki praw człowieka Jim-
my Cakera, porozumieniami SALT 11 czy też
STAF]T? Czy Stany Zednoczone mają swój
udział w upadku komunizmu?

Upadek  komunizmu   mógł   mieć  swój
wpływ  na  stosunek  amerykańsl(iej  lewicy
do  Stanów  Zjednoczonych,  ale  na  pewno
postawa   lewicy  w  stosunku  do  Ameryki
wpłynęła  na joj  postawę  wobec  komuniz-
mu. Jestem przekonana, że jednym z atry-
butów amorykań skioj l®wioy jestjej głęboka
alienacja  w   stosunku   do   przeważającej

AMERYKAŃSKIE  LATA
OSIEMDZIESIĄTE  -

KLĘSKA  CZY  TRIUMF?
ozęści   amerykańskiego   społeczeńst\^/a   i
l(ultury,   która  jest  filtrem   dla   informacji
dochodzących zo świata. Owa alienacja nie
pozwala  na  pozytywną  ooenę  lat  osiem-
dziesiątych  konfrontowanych w ni niejszym
sympozjum. Dla większej precyzji: chodzi o
pogardę lewicy dla amerykańskości  i  dzia-
łań Stanów Ziednoczonych oraz o jsj tatwą
pochwałę i nnych. Pochwała taka wyraźana
jest na  przykład  poprzoz  sympatie socjali-
styczne,  które  bardziej  niż  uznaniem  efe-
ktywności   systemu   socjalistycznego,
podyktowano są pogardą dla kapitalizmu,
która z  kolei  bierze slę z pogardy dla ame-
rykańskości.   Najprawdopodobniej   ma   to
Swoje  uzasadnienie  w  negatywnej,  i  zdaje
się  zupełnie  fałszywej,   po§tawie   wobec
współczesnego establishmentu.  Taką wła-
śnie   postawę   reprezentują  amerykańscy
demokraci.  Nie  dostrzegając zalet  polityki
Reagana przedstawiają Amerykę lat oslem-
dziesiątych   jako   kraj   beznadziejności   i
bezdomności,   nietolerancji   i   niebezpie-
czeństwa,  depresji  oraz  długów.  Jest to  z
ich  strony wiolka przosada,  która prowadzi
do  oskarżenia Ameryki  o  wszystkio  zbrod-
nie  świata.

Ostatnie przemiany w państwach wscho-
dniej  Europy wykazały,  że  idee,  z  którymi
przez   wiele   lat   sympatyzowała  ame-
rykańska  lewica  są z  gruntu  fałszywe.  Ani
centralno   planowanio,   ani   polityka   re-
dystrybucji  podatków  nie  sprawdziły  się.
Pogardzanyprzezamerykańskąlewicęwol-
ny rynek stał się upiagniony i wręcz niezbę-
dny w  młodych demokracjach wschodniej
Europy.   To  zwycięstwo   kapitalistycznych
idei   jest,   jak   sądzę,    nai`większym
rozczarowaniem dla amerykańskiej lewicy.

To  prawda,  że  w  ostatnim  okresie  po-
większyła się liczba osób uzależnionych od
narkotyków,  ale  stało  się  tak    za  sprawą
„liberalnych"   ekstremistów   i   bojowników
kontrkultury,  którzy w imię wolności jodno-
stki  wypuszczają zo  szpitali  ludzi  niezdol-
nych      do      samodzielnej      walki      z
uzależnjoniem.  Problem  bozdomnych  jest
przykładem  niewydolności  polityki  Flonal-
da Fleagana, ale nie w aspekcie samej bez-
domności,   lecz   w   sensie   niemożności

powstrzymania„liberalnego"ekstremizmu,
który  jest  zdolny    poświęcić  żywych  ludzi
dlaabstrakci.i.

George Giłder - stars2y cztonek lludson
ln§li.ud=  Jego  kslQżk]  0:  WEALTH  AND
l'OVERTY (Bogactwo i ul]óstwo); THE SPI.
RIT OF ENTERPRISE (Duch pizedsięl}ior-
czoścl);   1   najnowsze:       MICROCOSM

#jgNkęsż?cę:)p:r%€#iE.AFrERTELE.
Wolni nareszcie! Radujmysię końcem lat

osiemdziesiątycm   Fala  retrospoktywnego
gniewu  oczyszcza środki  masowego  prze-

kazu  z  szowinizmu  i filistynizmu,  któro po-

jawiły się  w Ameryce wraz z wyborem  Fle-
agana   na   prezydenta.  Amerykańska
inteligencja delektuje się porspektywą wyż-
szych  podatków,  które  mają wnieść ducha
jednakowej   ofiary"  w  nasze   „plutokraty-
czne" społeczeństwo.  Spodziowai.ą się tak-
że katastrofy ekologicznej, poni®waż możo
ona  raz  na  zawsze  przyhamować+apędy
polityków  (i  intelektualistów)  oraz  licytację
o prymat biznesu w spoteczeństwio.

Łat\^/o jest żartować  z  poglądów  na  lata
osiemdziesiąte.  Pozostaje jednak  pytanie;
dlaczego  wspomnienie  owej  dekady  jest
tak  bolesne?   Powód  jest  oczywisty:   dla
większości   amerykańskiej  inteligencji   lata
osiemdziesiąte  były  niemal  całkowitą  klę-
ską.

W  latach  osiemdziesiątych  rurięła więk-
szość  lewjcowych   marzeń.  W  tym   czasie
zbuntowane pokolenie lat sześćdziosiątych
nauczyło  się,  że  marksistowskle  slogany,

poczucie  krzywdy  jak  i  retoryka  praw  są
bezużyteczne   ekonomicznie.   W  latach
osiemdziesiąvch   zginął  socjalizm,   pozo-
stawiając po sobie jedynie  najeżone szkio-
lety    broni    wymierzonej    przeciwko
Zachodowi.   Była  to  dekada,  w  której  ka-
pitalizm  zad®monstrowat  swoją wyzszośó
jako system ekonomiczny.  Przyrost gospo-
darczy w Ameryce był znacznie wyzszy niż
w  Europie,  Afryce  i  Ameryco  Południowej,
do  tego stopnia,  że  nieomal  zrównał się  z
japońskim  Óo raz pierwszy od lat 50-tych.)

USA zwiększyły swój  udziat w globalnej
prodLikcji, eksporcie oraz GNP. Praktycznie
wszystkie sfery społeczeńst\^/a skorzystaty
przez   stwoizenie   22   milionów   nowych
miejsc pracy, przy wzroście płac realnyoh.

Z drugiej  zaś  strony lata  osiemdziesiąte

przyniosły  tragedię  w   milionaeh   rodzin
amerykańskich,  co  wynika  z  krytycznych
wskaźników  stabilności  małzeństw.  Pomi-
mo,  że  nie  jest  to  problem  ekonomiczny,
rozpad  rodzin  rzuca cień  na  ekonomiczne
sukcesy lat osiemdziosiątych.  Rozbicie  ro-
dziny,  w  którym  lewica  upatrywała  formę
problemów związanych  z  „ubóstwem",  uz-
nanych  za błędy poli.tyki  Reagana.  Lowica
wykorzystywała  propagandowo  szczegól-
nie problem  bezdomnych.  Wynika on z  in-
nych   nieudanyeh   stratogii   rządu,  jak
popieranie   rozwodów,   cidinstytucjonalizo-
wanie   umysłowo   chorych,   uniewaźnienie
prawa  o  włóczęgostwio  itp.  W  kołach   li-
beralnych   za   rozwiązanio   powyższych
spraw podaje się zawsze zwiększenie sub-
wencji rządowych.

lnnym  ważnym   powodom,  dla  którego
tak  wielu  intelektualistów  źle  wyraża  się  o
latach  osiemdziesiątych  był  lakt,  żo  owa
dekada przyn iosła zwycięstwo wartości uz,
nawanych przez więl(szość Społ®czeństwa.
\Melu   intelektualistów  woli  reżimy  socjali-
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styczno,  w  których,  jak  slę  wydaje,  rządzi
inteligencja,  niż  społoczeństwo,  w  którym

:,aa?its;i#,g:::#smzi:j*ra'::ez?,uaa3s;Ó:
debata nad  podatkami.  Lata osiemdziesią-
te  zmusiły  intelektualistów  do  przyznania,
że  preferują  jednakowo  rozdzielone  ubó-
stwo  nad  wzbogacające  nierówności  kapi-
talizmu.

Największym   sukcesem   lat  osiemdzie-
siątych jest jednak rewolucja komputerowa
-w całości produkt dyscypliny i twórczego

geni uszu spotoozeństw kapital istycznych.
Miało  to  znaczenie   nie  tylko   dla  prze-

mysłu  komputerowego,  ale  dla  przepływu
informacjl.  Gorbaczow  powiedziat,  że  re-
wolucja  komputerowa  wpłynęła znacząco
na  kryzys  komunizmu.   Era  komputerowa
jest erą wzrostu  roli  umysłu,  co  powoduje
dewaluację  roli  zasobów  mateiialnych  bę-
dących  we  władaniu  polityków.   lntelektiJ-
aliści   amerykańscy  muszą  więc  dokonać
wyboru:   czy  stanąć  po  stronie   materiali-
stycznej   zazdrości   i   uprzedzeń   politycz-
nych,   czy  też   po   stronie   dogodnych
możliwości  rozwijania intelektu.

Micliael  Novak - je§t  naukowcem  (Ge.
orge  Frederlck  Je`irwet.  Scholar)   ząjmują-
cym  się  rellgią  i  polliyką  si)oleczną  i)rzy
Amerlcan Enteri)i.ise lnsti.uft. Jego oshlnia
pozycja  to:   FREE  PERSONS  AND  THE
COMMON GO0D (Wo]ne osoby a współne
dobm.)
Politykę  F`eagana  można  nazwać  nowym
początkiem ,  kontynuacją  praktykowan ego
z zapałem przez Jeffersona i  Lincolna eks-
perymentu.   Amerykańska   Deklaracja   Nie-
podległości   do   dziś  jest  na  ustach  tych,
którzy walczą o wolność.

Werząc  w  niecmy!ność  i  uniwersalność
amerykańskich  idei  wolności,   Flonald   Fe-
agan stwierdził, że komunizm to „oko zła".
Patrząc z perspeldyv`q/ czasu na to, oo uczy-
nił F`eagan w dzledzinie praw człowieka, na
jego   politykę   zbroj®niową,   należy  stwier-
dzić,  że  był  to  sukces,  a  jogo  oponenci
(lewica)  ponieśli  sromotną klęskę.

Mam  prawo  tak  twierdzić,  gdyz  byłem
osobistym wysłann ikjem prezydenta na po-
sledzenie   Komisji  do  Spraw  Człowioka  w
Genewie  już   w   10   dni   po   objęciu   przez
niego  urzędu.  Moje  polecenia  były jasne:
być  nieugiętym,  zgłaszać sprzeciw w  każ-
dej  sprawie  dotyczącej  gwałcenia  praw
człowieka.  Byliśmy  nio  mniei.  ustępliwi  niż
administracja  Cartora.  W  tej  mierze  świat
1990  roku  jest znacznie  lepszy, jest  blisko
celu, jaki wytyczył mu Flonald Fleagan.  Na-
szą strategią było odkrywanie krok po kro-
ku  i  podawanio  do  publicznoj  wiaLdomości

przojawów  gwałcenia  praw  cztowieka  Oak
np.  podczas stanu wojennego w Polsce).

Politykę zbrojeniową F}eagana należało-
by bezpośrednio odnieść do takich  zjawisk
w ZSRS jak p'iorestrojka i głasnost, a pośre-
dnio łączyć z  załamaniem się  komunizmu
w   państwach-satelitach   ZSRS,   gdyz  jak
stwierdził  kardynał  Cassaroli,  Fąeagan  po-
przez wyścig zbroi.eń doprowadził ZSF`S do
kresu wytrzymałości i wykazał tym samym ,
że  bezustanne  zbrojenie  się  nie jost ślepą
uliozką.

Reagan to doskonały psycholog. Szybko
odkrył, że Gorbaczow to no\^ry typ komunis-
ty  i   odpowiednio  zagrał   swoimi   kartami.
Wszystko wskazui.e  na to,  że  Gorbaczow z
rozsądkiem przyjął amerykańską strategię.

W  Ameryce   nienawidziła   Reagan   tzw.
Nowa  Klasa,  czyli  czołowi  przedstawiciele
kultury, prasa i działacze społeczni . Dlacze-

go?  -  ponieważ  publika  kochała  go  bar-
dziej niż ich. W odwecie mszczą się na nim
do   dziś.   Politykę  tiskalną  F]eagana  nazy-
wano   przewrotnie   polityką  zachłanności,
alo jej wynikiem jest Śpadek inflacji z  13,5%
do 4%, bezrobocia z 7,5% do 5,2%; nikt nie
mówi już o współczynr`iku zubożonia, który
przed  Reaganem wynosił 40.

Sukcesy  polityki   Fleagana  napawają  1o-
wicę zgrozą.  Chw)na się ona starej  marksi-
stowskiej  taktyki:  dobrobytu  społecznego,
zawiści i urazy. Taką linię oskarżenia szerzy

prasa zastraszona wpływami  lewicy.  Mówi

ona o nieprzebytej przepaści pomiędzy bo-

gatymi a biednymi, ubóstwio wśród czarnej
ludności   i  ogólnej   nierówności.   Są  to  fał-
szywe oskarżenia oparto  na wybiórczo do-
braflych danych.  Mary, jaką dobiera się do
oszacowania  dobrobytu   w   Europio,   nie
można stosować w USA, kraju o rozmiarach
kontynentu. Obywatele USA widzą sprawie-
dliwość  przede  wszystkim  w  szansie   no-
wego startu, a nie w tym co z niego wynika
Oak  napisał  J.L   Hochscmld  w  WHAT'S
Fair?;  ig87)

Twierdzenie  o  szkodliwości   ,,reaganow-
skich  cięć  podatkowych"  także  opiera  się
na fałszywej log ice. Nawet, jeśli wzbogaciły
one  bogatych, to  nie  uderzyły w  biednych
w tym stopniu,  co inflacja za prezydentury
Cartera.  Mc  tak  nie  szkodzi   ubogim,  jak
inflacjat a Fbnalcl  Reagan ją powstrzymał.

Poza  tym  polityka  podatkowa  Ronalda
F`eagana zwolniła większość ubogich,  któ-
rzy byl i zarejostrowani , z płacenia jakich kol-
wiek   podatków  federalnych   z   tytułu
dochodów.  W  1987 roku  stosunek ogólnej
sumy  z   podatków  tederalnych   od  wyna-
grodzeń  najbogatszej  poło\^ry  podatników
w stosunku do  połowy najuboższej  był jak

94,1  do  5,9.  Polepszyła się  takżo  sytuacja
czarnej ludności. W latach 1980-1988 liczba
zatrudnionyoh wzrosła z 9 do  11,4 miliona.
Podniógł się ogólny dochód czarnoj ludno-
ści, jak i  liczba najlepiej zarabiających  ®o-
nad  50.00 S rooznie:  z  392 000 w  1982  do
936 000 w  1988 roku.

Bardziej jednak niż  owe  osiągnięcia po.
lityki  wewnętrznej   i  zagranicznej   liczy  się
fakt,   że   Ronald   F`eagan   natchnął  ten
ogromny,  różnorodny,  ważny kraj  wlarą w
jego   przeznaczenie,  którym jest pokojowe
wskrzeszanie idei rewolucji amorykańskioj i
nadawanje im uniwersalnych wymiarów.

Rol)er. 8. Reicl] - naticm ekonomil po.
nłycznej  w  harwardzkiej  Szlro]e  Nauk  PoLi.
tycznych  im.  Jolim  F.  Kennedy.  Jego
ostatnią kslążkę jest TIIE RESUGRENT LI-
BERAL  (ANI)  OTIIER  UFASIIIONABI,E
PROPIIESIES).  (Wskrzeszony Llberal ] ln-
ne nlemodne pr2)epowlednie). Jego następm
pozyęja THE WORK OF NATIONS:  CAPI-
TALISM  IN  TI]E  21ST CENTURY  (Pmca
narodów:  kapilallzm w  21  wieku)  l)yła  `ir)r-
dana w lułym 1991 proez Knopra.

W perspektywie triumfu  kapitalizmu nad
komunizmem  Fleich  omawia sukcesy i  po-
razki  kapitalistycznej Ameryki minionoj de-
kady.  Zastanawia  się,  jak te  dwa  zjawiska
mogły  i  mogą  współistr`ieć.   Podaje  dwa
wyjaśnienia.  Pierwsze to brak w gospodai'-
ce  amerykańskiej  tak  negatywnogo  c=yn-
nika   jak   centralno   planowanie.   któro
dosłowhie  zrujnowało  gospodarki  socjali-
styczne. Drugie umieszcza kapitalizm ame-
rykański     w     szerszym     kontekścle
współczesnych  sys`omów  politycznych  o
genezle kapitalistycznej.  Za  przykłady po-
dajo wschod nioazjatycki neomerkantylizm
czy  socjaldemokrację  europejską.   Reich
zwraca  także  uwagę  na  małe  zaintereso-
wanie   krajów  byłego  obozu   komunisty-
cznego   ekonomicznymi   alternatywami
współczesnego świata.

Hlltom Kramer jesl i.'ydawcą NEW CRI.
TERI0N oraz NEW CRITERION READER
(|.rasa nlezfllcźna).

Kramer zajmuje się postawą lewicy ame-
rykańskiej  woboc   dorobku   politycznego
Flonalda Reagana.  Stwierdza on, że sukce-
sy,  w  najbardziej  wazkich  politycznie  za-
gadnioniach  tego  wioku,  jak  na  przyklad
upadek  komunizmu,   które   doszczędnio
zniszczyły marksistowskie  mrzonki  lewicy,
wywołały u amerykańskich soojaldemokra-
tów  ataki  furii  i  chęć  zemsty  na okipie  Fle-
agana.

Kramer  próbujo  wnikną6  głębiej  w  mo-
tywację   zachowań   współozesnej   lewioy
amerykańskiej i dochodzl do wniosku, żejoj
postawa  jost  spuścizną  kontrkultury  lat
sześćdziosiątych.  Upatrujo  on  w  niej  wiolo
społecznie  nogatywnych  zjawlsk,  załama-
nie  się  systemu  odukacyjnogo,  czy  rozlu-
źriienie (lub raozej degonorację) obyczajów
popizez  swobodę  soksualną  i  próby  loga-
lizacji narkotyków. Kramer widzl amerykań-
ską   lewicę  jako   wiolki®   zagrożonie   dla
integralności  i  bozpleczeństwa społeczeń-
stwa USA.

(ił.onaczenie i opracowi\nie: ].Roem% R.
Wo27.z.ak/
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KRONIKA  AMERYKAŃSKA  -   lipiec  1991  r.
ES]

Lato  amorykańskie  zapowiada  się  bardzo  gorące,  w  polityce
też.  Głównym  tematem  poruszanym  w  kręgach  grup  emig/acji
politycznej   Óolskiej)  jest  forma  nacisku  na  Biały  Dom,  jakiego
używa Gorbaczow chcąc uzyskać pomoc finansową dla ratownia
systemu   komunistycznego  w  Sowietach.   Prawie  wszystkie  or-
ganizaoje antykom iin istyczno wystosowały ostre protesty do Pre-
zydenta  Busha   „uświadamiając"  mu   konsekwoncje   niesienia
pomocy  temu  zbrodniczomu  systemowi.  Bardzo  trafnie  przed-
stawiono  to w jednym  z  listów do  Prezydenta Stanów:  „Według
Lenina... ci naiwni kapitaliści sprzedadzą nam stryczek, na którym

|::dĘ;W:%SjTay;`itaTstóGw":3Ctze°nwsęŁZuer"C_ybsT;„g&°Bn.ż3dapr:§j:
Oozywiście  Kongres  Polonii Amerykańskiej  mHczy w tej sprawie,
oo oznacza, że iiie jost przociwny.  Niektóre środowiska najnowszej

posolidarnościowej   emigracji  żądają  ustąpienia  p.   Moskala  ze
gtanowiska  Prezesa  KPA  F`ozpisane  są ankiety,  które  mają dać
odpowiedź na pytanie: czy obecna KPAjest rzeczywistym przed-
stawiclelem emigracji polisk'Lej.  Molm zdaniem NIE!  Parę lat temu

St6r;łógTS)%C[,ąugcT%ć;:;rkgoa:]::.%j;!Ę::3%kp°r:rzdgysnaatś°pr.eF.RMsap.
zewskiego.  Wielka  stratą  dla  Polski  jest  anonimowość  dziesię-
ciomllionowoj   Polonii   w   Stanach   Zjednoczonych,   szczególnie
teraz,   kiedy   Polska   potrzebuje   silnej   grupy   nacisku   na  Was-
zyngton,  gdzie  dzielone  są  pieniądzo  przeznaozane  na  wzmac-
nianie   domokracji   na  całym   świecio.   Kraje  wychodzące   spod
okupacji sowiockiej  są prawie niodostrzzgalne i tym samym  poz-
bawione dotacji. Organizacje żydowskie doskonale to rozumieją j
najwięcej   przoohwytują  pieniędzy,  głosząc,  że  są  murem  za-
porowym przed rozszczepianiem się komunizmu na ioh kontynen-
cie.  Tak  doskonaje  mją opanowaną propagandę,  że  nikomu  nie

przychodzi do głowy sprawdzić, czy naprawdę sąsiaduje z jakimś
państwom kom un istycznym.

ęs
Ostatnio na łam ach „Horyzontów" rozgorzał pojeclynek słowny

pomiędzy dwoma panami będącymi reprezentaT`tami dwóch róż-
nych  grup  najnowszej  omigracji  polskiej.  Pierwszym jest  p.  An-
drzej  Fąozpłochowski,  a drugim  p.  Zdzisław  F`urarz.  W pierwszej
rundzie do bezpardonowego ataku riłszył przedstawiciel omigra-
cji  pokomunistycznej  p.  F`urarz wytykając przeciwnikowi  drobno
mlnusy z  życiorysu,  odbiegająo  od  sedna  sprawy  metadą:  .wy
głodzlcie  naród  -  a wy  bijecie  Murzynów".  W mojoj  ocenie  na
punlw wygrał p.  Rozpłochowski.  Dziwi  mnie jednak całkiem coś
innego.  Dlaczego  Polacy, czy to tutaj w Stanach, czy też w kraju,
zamiast  kategorycznie  domagać  się  postawienia  przed  sądem
wszystkich TOWARZYSZY pozwala im  na pisanie  pikantTiycn pa-
miętników,  które  następnie  są  rozchwytywane  w  księgamią,ch,
przynosząc  autorom  wielkie  dochody.  Liidzi  walczących  z  t}m
nieludzkim systemem uwaza się obecm.Le za „nieżyciowych". „nie-
konstruktywnych",  przeszkadzających w dialogu  przyszłej  ofiary
z katem.

ęa
5 czerwca br.  Kongres USA przogłosowat ustawę  „rogulującą"

proporcje  w  zatrudnienlu   („civil  rights").  Jest  to  kolojny  krok  w
kierunku  skomunizowania Stanów  przez  narzucenie  limitów pro-
porcji etnicznych  przy zatrudnianiu, co ogranicza prawo do decy-
dowania o swaim biznesie, ponieważ dobry biznosmen ki®ruje się
kwalif ikacjami   pracownika,  a  nie  kolorem  jego  skóry,  czy  też
Przźnda:::::ś3:ąą8:luaś#iśśf#,g:UwpaynFot,n;°bzyn:jri,womikongros

czy senat, nie zabrał obywatelowi należnych mu  praw.                         ;

Stefan  BUCHHOLZ    i
.....`~,.w'~,._,",,,,,,,r,,r,,,,,.r..,,,.

„PIERESTROJKA"  ZWYCIĘZA  NA
Nareszcie  widać  zmiany  spowodowane

„pie/estrojką" oraz „odejściem od komuniz-
mii" w krajach satolickich Zwązku Sowiec-
kiego. Me, nie mam na myśli tego, co dzieje
się w samych tych krajach. Wiadomo, że w
Polsce odchodzą na nowe stanowiska i po-
zycje byli towarzysze, ale naród od niczego
nie  odchodzi, a tylko tkwi  w starej  biedzie,
czyli  nic  się  dlań  zasadniczo  nie  zmienia.
Nie za bardzo odchodzą też gdziekoMek w
Czecho-Słowacji,  na Węgrzech  również ja-
koś  przysiedli,  zaś  w  Rumunii  biorą się  za
łby i  tylko  patrzoć. jak  zacznie  obrastać w

piorka  jakiś  godny  następca  Ceausescu,
tyle,  żo  „niekomunistyczny".  Kraje  bałtyc-
kie możo by 1  odeszły, ale co uczynią krok
do tyłu,  Rosja  postępuje  krok  do  przodu  i
wszystko zostajo po staremu.

Jośli  więc  wspomniałem  na  wstępio  o
zrnianach, to miałom  na myśli twórczy fer-
ment,  dokonujacy  się  w  strukturzo  Paktu
Północnoatlantyckiego, na razie głównie w
sferze  myślenia,  choć  niechybnió  dojdzie  i
do bardziej namacalnych przemlan.  Na ra-
zie kierownict\^/o NATO czyni zmagania tor-
minologiczno   polegająco   na   zmianie
Związku Sowieckiogo z przeciwnika na tzw.
„partnera  bozpioczeństwa"  (partner  in  se-
curity)  .Sokretarz generalny organizacji  Ma-

nfied Woerner, powiodział ostatnio że Pakt
Atlantycki  nio  chce  byó  dłużej  instrumon-
tem  konfrontacjl,  za  to  pragnie  się  przo-
kształcić w oloment współpracy, działający
w  iamach   „nowej   struktury  bezpieczeń-

stwa".  Napoleon, słysząc ten wywód,  pew-
nie by powiedział, że aby to zrozumieć nje
wystarczy  być  strategiem;  trzeba  jeszcze
być  filozotem.   Napoleon   przegrał  jednak
pod Waterloo,  a teraz mamy zupołnie inne
czasy i właśnie o to chodzi  -  przynajmniej
Woemerowi  -  aby do docydującej rozpra-

Były  minister  obrony  Niemiec  Zachod-
nich  niewątpliwie chciał zrobić wraźenie na
Sowietach  w  obliozu  spornej  kwestii,  jaką
jest członkowstwo zjednoczonych  Niemiec
w NATO lub ich noutralność, której dcmaga
się F]osja. Czy Moskwę udało się tym chwy-
tem  olśnić.  nie  wiem,  ale  rozbawić  prawie
na   pewno.   Trudno   bowiem,   aby   go-
spodarze Kromla nie zauważyli. że zachod-
ni t\^rórca zaczyna się posługiwać środkami
opanowanymi   do  perfekcji  właśnie  przez
n`ich:  próbuje zmienić  konkretny układ  rze-
czy przy pomocy manipulacji słownej.

Niestety,  tak  taktyka  nle  wróży  zacho-
dnim  sojusznkom  wielkiogo  sukcesu.  Za-
chód  może mieó lepsze od  Rosjan  rakiety,
lepsze  łodzie  podwodne,  ale  zdecydowa-
nie   ustępujo   przociwnikowi   w   dziedzinie

propagandy. Jeśli  przyjdzie do przepycha-
nia  się  przy  pomooy  zawiłych  konstrukcji
teorotycznych,   członkowie   NATO   mają
spore  szanse  obudzić  się  któregoś  dnia  z
ręką w nocnil{u.

...  ZACHODZIE
Może staó się tak tym bardziej, że wytacz-

ając na pozycje armaty retoryki, sojusznicy
skłanni są usuwać prawdziwo pukawki. Pre-
zydont Bush zdeoydciwał się rozygriować z
modemizacji   pocisków  krótkiego  zasięgu
typu  Lance  i  nie  zamiorza  modemizować

:#;gdpr;Z#§ę|śnbejodn?o:t#niaa,:3::
lowano  w   przeszłości  z   myślą  o   rażeniu
terytorium   Niemlec   Wschodnich,   w.ręc
George  Bush  nie  chce  st\^/arzać wrażenia,
że siły amerykańskie pragną utrzymać peł-
ną gotowość bojową.

Wygląda  to  po  trosze  na  jednostronne
rozbrojenie, bowiem nie słychać jakoś, aby
Rosjanie  zamiorzali  odpowiedzieć  podob.
nymi krokami. Spokojnie przyjmui'ą gorliwe

gosty i patrzą tam, gdzie ich wiodą dobrzo
przygotowaneichytrzewprowadzonowży-
cio p'any.

Tak  oto   „reformy"   Gorbaczowa  oraz
„epokowe  przeobrażonia"   krajów  satelic-
kich  zaczęły nareszcie owocować konkret-
nymi   zmianmi.   Zmiany  te   dol{onują  się
dokładnio  tam,   gdzio  się   miały  przode
wszystkim d okonać: w postawio i decyzjach
państw  zachodnich.  Pomoc  gospodarcza
dla bloku komunistycznego, rozbrojenie sił
NATO  i  armii  amerykańskiej,  złagodzenie
kursu  politycznogo woboc imporium  rosyj-
skiego aż do granic dziecinady -  stają się
rzeczywistością.  „Pierestroj ka"  działa !

Wieslaw  KACZMAREK
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PYTANIA  POD  ADRESEM
PI0TRA  MROCZYKA

Piotr Mroczyk,  obecnie dyrektor sekcjl  polsk.iej  Fąadia Wolna  Eu-
ropa,  ponownle  znalazł  się  w  centrum  kontrowersji.  Kierował  on
„Fundacją Solidarności",  powstałą w Waszyngtownie w latach  80-
tych.

W  jej  zaiządzie  znajdował  się  m.in.  kongresem  Jack  Kemp  i
senator  Bill  Bradley;   ponadto  lista  osób  popiorających  fundację

#o:,:::oę;:,;Tc:::#bc::łsĘ;eąłt::a,:z:arga;;es:z;:r:e:g;:p:oła:ńó#a:aw:&=
prostiżowego  miosięcznika „Kultura"  (Paryż, nr. 508i;09).  Dyrektor
Radia  Wolna  Europa,  A  Floss  Johnson   napisał  ostatnio   list  da

gg,°oGj:8;°c#':;j:j#gg:'::,'':kF:°gt;awMgr:::fkaa[tegł:g%ten`ij
„Gwiazdy Polamej...  Johnson stwierdz'ił, że  pien.iądzo pochodząco
z  „Fundacji  Solidarności"  nie  były  użyle  do  kupionia  tygodn.ika.

:;':8!°źŚ3tę::y!;fozt'rałńrżoeczbyykł,%dr:8k°:Upb:'ks°z::ś,uk#eąs,:88o°h-
oczekiwania, zmuszony jest ponownie zapytać:

1/ Czy „Fundacja" ciągle istnieje, czy też ulega rozwiązariiu.

3'i!S*rł::%:'i%:jięgzydopoiskUdokogo?
4/ lle przeznaczono pieniędzy na wydatki administracyjne  (zaro-

bki, biura, poczta, etc.)

do#aośzcąk}:{oC,Z;::jęł:'ezep?:trGŃ:g::#j:;:Z:śo'5?śRCYfwuj8ódłw°ławśL;:
cielem„GwiazdyPolarnej'.iżeniojestosobiśclewspółwłaścicielem
„Fundacj.i  Solidarności".

W rozmowie telefonicznej  z  ogólnie  szanowanym  byłym  dyrek-
torem   „Fundacji   Solidarność"   (w  czasach  jego   urzędowania  wy-
słanodlapolskiejopozycji43tys.dol,.,odszedł,gdyMroczykzostał
dyrektorem  wykonawczym),  dowiodziałem  slę,  że  Piotr  Mroczyk
zebrałodinwestorówćwierćmilionadolarów.lnwestorzyoczekiwali
zwrotu pieniędzy, locz zgodnio z tym co powiedział dyrektor  -  dali
się nab'ać.

Czy jest możliwe, aby większość ofiarodawców nie wiedziała, że

gj°apJ:Stcuz;ę:;C,:j3:ns;ec;:°;Óo:ź#ónTCphe:'s::],ąpdoz:r:ź::a;ddT::,`Sś:::
rowo  i  pocztę.  Mroczyk  otrzymał  pensję  w \^/ysokośoi  50 tys.  dol.
rocznie,   nie  wliczając  w  to  wydatków  operacyjych.  Jednak  naj-
ważniejszepytaniadotyczącecałejsprawyzawierająsięwczterech
wyżej  postawionych.

ZainteresowanieMroczekiemwiążesiętakżezjogopowszechnie
znanym  poparciom  „Paktu  Jaruzolski.Wałęsa"  1  znaczącoj  roll  w

So:nzzi:?Windrad#%ł:jaącEeiro;:.'88:n°tpo°g,:ji:n:5Uz::rzund°nił°:,8oudn:;Cn!:
byłego   pracownika  komunistycznej   cenzury  z   Krakowa   (Mladę
Zapolnik)  do   redagowania   „Gwiazdy  Polarnej",  tygodnika  który
kisdyś  zdocydowanio  krytykował  komunizm  w  Polsco.  W  laitach

Łąwq%,Tr:3#+°?Pb°yęznąi:::C#a°nnytr;'%:rongyaTj,Pd'o°i#tT#[:

±°aĘraeńz:zn::!3#japm°:S;łcahńskkęeT|::St#ho#.8K#u:`j#;ZęŁ°,#ejo
jngm:i;:owm:o=u:,3;3z#ra:jiLęppao=:gi'tpstółnc;cannogTolę#'#:
nej, w programie  propagandowym  przeznaczonym dla słuchaczy
na Zachodzie; Mroczyk jest typem Władymira Poznsra, jogo matka

;u3;h3u%::gzap#o8#iT±i:;:kgiĘacuł:::;Łsti:;cÓ%łi;!!tnźr*f=Z:§ię:;o%.

::--:::_:::_:_::::::_:::::-::-:::=:::::::::::__::::_::::-;--:::-_:_::_:::::_::_:::::=:::::;::;:='_:::::-;:_:::::::::-

Maciej Wierzyński, tworzący aktualnio biuro war§zawsklo F`WE, da-
wniej  pracownlk komunistycznej telewizji.

głoRświĘ.jiiiawm?::#::°u:'i%'Łnsat:#::Fu#ój;taHząad=:`%;°zZ;
it,,::y.ł::rź:i.Whejdpn::Shki:j8E::Y:jż.|'a.P,i;3'''°.T.3st-dn°o#ab,#wa|

ia.Ę;ąllijł:=:,:ęae;:ijat:;;::ś,::w;Si:d#Ę:;:ćwg3:`r3?i,,ę#!#!
trzoba, że poczta w  Polsco jost nadal  ostro selokc|onowana, a po
diugie-całasekcjapolska,któracz)nalistynadegłanozPolskijest
kontrolowana przez Piotra Mroczyka. (...)

(opr.  na  podstEwio  biuletynu  „Radical",  nr 7,  marzoc  1990, wy-
diiwanego przoz Joo Lcsiaka)

MRÓWKOJAD
/rzecz  o  Piotrze  Mroczyku/

:ez#onpąopd:g:nty°';noyT;,Uark°aęyMPoóżł:::znee!',Wńi:

E;g,kr;at:,n:3#cjfo,3:8Tzmb#Łoa:fehLobj.Fnęeę:

ęzaej,:°`kk,No]:#t,:e:m:ł%;n`°an,C#S°k?:?:
Spotkaliśmy się  przypadkowo,  na  kampu-

;#,:sł,:3p?.wZ"#.:::n#.eunę;We#SrT:#ćónrz:j
=dg:3::gn.a.T?annęŁ`:,;3#:nLOJśwT::fnoak:ob:
czyźnie przez polski konsula`. Nio znaczyto
wcale,żeintemowanyMrocz)n{czyGumper

Ł§i':EP::hs,#;j:nha#w:Cyz:n?u°#:,:g::%o:
wicielstwo   dyplomatyczne   w   p®erelu
urządzałoprzyjęclawc®lupokazanla,ż®to
nio  oni  są  nm  wilki®m,  co  pożarł      >

Nowo mianowanym dyrektorem  Polskiej
Sekcji  FąwE został w grudniu ubiegłogo ro-
ku   (J989  -   dop.   rod.)   pan   Piotr  Mroczyk.
Zmiany, jakie następują w ostatnich  latach
w FM/E, są typowe dla instytucji  będąoej w
upadku  lub  zagrożonej  rozwiązaniem.  Po-

:::jnejepopśB;Fesrtc::!saŁatn::ęgos!#=jiąicwh#::
dźwiadków,   Leonida   Breżniewa.   Wielkim
dla  Polskiej  Sokcji  był Jan  Nowak.  Po  nim

powstało   tylko   zamieszanie,   podparte
gołosłow'iem  o  zmianach  i  nowej  linii  pro-
pagandowo-informacyjnej radia.

RWE przeżywa prawdopodobnie swe os-
tnaetr'źJ:k`:i.epwTę°cł:#n:5°#Sgz:3:{n:j%zZ#ah-

enklaw żyoiowyoh  dla wyemigrowanej  pol-
skiej  emigracji.  Na  Kremlu  miano w  końcu

jś:i,°bjteagkŁ?;Z#C##saz::óZw#,9ą"s%
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:;ab;ni:z;±błrśoa,ćstpo°s:nkk%::#k?efr:::
ty.  Spodziewanie  się  po  p.  Piotrzo  reformy
na  półtrupio  graniczy    z  wiarą  w  reinkar.
nację.  Załóżmy nawot, żo  intoncjo  nadzor-
ców ą szczere, to jedyno, czogo możomy

::3ms:or3a,]:#:gł:om#jnze%,oa.nach,top®
Pan  Mroczyk  uwazany jost tutaj  za czto-

wioka  o  amb'iojach  przekraczających  jogo
możl.iwości  twórczogo  działan ia.  Wywodzi
sięzangl.Letów,wychowanywAnglii,włada
nienagannym  ang.ielskim.  Byt  przewodni-
czącym  "S"  w warszawskim  Radiokomite-
cie.  Przedtem  jeszcze  tłumaczem  polskiej
misji  wojskowej  w  Wietnamie   Poludnio-
Wym.

Poznałem  go  pod  kon.Lec  '82 lub  na po-
czątku  '83,  kiedy to Jaruzelski  pozwalał na
ucieczki  byłym  internowanym.  Jost  męż-



Babcię Wałęsę  i  anonimowego  Czerwone-
go Kapturka. Tam właśnie rozdawano prze-
straszonym  wybrańoom  polskiej  nauki  na
stypendiach kościuszkowskich wódę karto-
nami.  Z braku  możliwości  przercibu tak du-
żej ilości alkoholu  na miejscu w konsulacio,

jajogłowi   wynosili   oałą  fesztę   na   swoje
uczelniano  kwatery,  gdzio  my.  byli  int®rno-
wani, już czekaliśmy z piekącym bólem gar-
dła.   Tak  to   dawaliśmy  się,   co   niektórzy,
kolaborowaó reżimowi. Zaznaozam jednak,
żo  nio  mam  nic  przeciwko  żytnloj  z  kłos-
kiom.  Uważam  wręcz,  że  powinna  być  po-
dana do stołu podczas Ostatniej Wieczerzy,
tak  jest  wysoko  jakościowym  produktem.
To znaczy była.

Potem  już  nie  spotl{ałom   p.   Mroczyka
osobiście, ale wiele razy słyszałem o nim w
rozmowach , w których sam uczestniczyłem
lub  które  udało  mi  się  podsłuchać.  Zoba-
czyłem  go znowu  na okranie telewizora, w
p/estiżowym  programio  politycznym  sieci
ABC. Amerykanio  na swój  radosny sposób
przotrawiali jodną, już  nio pamiętam  którą,
z polskich zadym, których przecioż nie bra-
kowało w pierwszej  połowie lat osiemdzie-
siątych. Zaproszono do panolowej dyskusji
p. Wiesława Górnickiogo w mundurze oraz
p.   Mroczyka  w  gamiturze.   Który  z  tych
dwóch panów przedstawił się jako osobisty
przedstawiciel  Wałęsy,   nie   muszę  poda-
wać,  choć do  p.  Górnickiego wszystko jest
podobno.  Założeniem  programu  było  na-
puścić na siebie obu dyskutantów tak, aby
dyskusja  była żwawa  i  połna faktów.  Pier-
wszy zabrał gło§ p. Mroczyk i wygłosił parę
zdań na tematy ogólne, to co wszystko wio-
my. Jednym słowem mówił słusznie i nud-
nie,   cytatami   z   konferencji   helsińskiej.
Górnicki  zaczął  kłamać  od   początku,  co
oży\^riło dyskusję, jednak nie zo strony prze-
ciwnej.  Prowadzący  program  od  razu  zor-
ientował się, że nie ujedzie z p. Piotrem, tak
więc   reszta   półgodzinnej   dyskusji   poto-
czyła  się  już  wartko,  między  zakłamanym
Górn'Lokim oraz jego amerykańskim kolegą
redaktorem. Pierwszy raz udało mi się oglą-
dać  program,  gdzie  kłamca  zrobił  lepsze
wrażenie,  bo  tego,  co  miał  wyartykuować
racjo  „S",  zatkał  szpan  amerykańskiej  TV.
Jednym stowem, poruta.

Pan  Mroczyk zapisał się do pracy w Gło-
sio Ameryki.  Potem  utworzył  Fundację  So-
lidarności.   Fundacja   zaczęła   zbierać

pieniądze, aby pomagać ludziom w Polsce
i  ledwie starczało na przyzwoitą ponsję dla
dyrektora.  Fundację  szlag  trafił.   Nie  rozli-
czyła się też ona z zebranych pieniędzy, bo
podobno  nie  ma takjego  zwyczaju  w  pol-
skiej tradycji, aby ujawniać to,  co zgarnęło
się za darmochę. Pan Mroczyk w tym czasio
wyl{upił  polską  gazetę  w  Chicago,  tę  naj-
więl{szą.  Mówi  się  teraz,  że  to  dobrze,  bo
przeszła w młode  i  energiczne ręce.  Teraz
okazuje  się,  że  zgamął  Wolną  Europę.  lle
ten  chłopak  musi   mieć  energicznych   rą-
czek.  Aż trudno zliczyć.

Bardzo dawno temu brałem udział w ak-
cji  zbierania  pioniędzy  dla  kolegi  Pałubic-
klego.   Pomagał   mi   w  tym   nowojorski
„Pomost".  Gdy jednak okazało  się,  że  zor-
ganizowani  chłopcy  zaczynają  podkradać
społeczną  własność,  pod   płaszczykiem
kosztów własnych , zacząłem rozróbę. Uda-
łem się do  redaktora  „Nowego  Dziennika",
pana Bolesława Wierzbiańskiego z listem, z
prośbą  o  wydrukowanie.   Pan   redaktor
odmówił.  Oświadczyt,  że  wie  o  niecnych  i
złodziejskich praktykach „Pomostu", ale on
nie  chce  tego  tykaó.  Dał  mi  parę  dobrych
rad, jak to nie naloży jątrzyć, a szukaó tego,
co  łączy  Polor`ię  i  tak już dosyó  skłóconą.

Zaznaczyłteż,żogdyby..Pomost"wszystko
ukradł, to an zrozumiałby moje oburzenie.
Oni jednak coś posłali do kraju. M.e zna pan
życia,  panie  Gumper?   -   z8,p\i`a\I.  Kazdy
sobie musi dawać jakoś radę  -za;końozyl.
Jakby  nie  zdawał  sobie  sprawy,  że  ani,
Polonia,  są dlatego tak skłóceni,  bo  ciągle
żrą się o mame, podkradano rosztki.

Wolno  mataczyć,  urządzać  się  w  życiu,
nieważne  jakim   kosztem.  Jośli  ktoś  przy-
chodzi i skarży się na te nędzne praktyki, to
dla  reszty  znaczy  to  tyle,  że  Sam  był  za
głupi, aby nakraść i zostat wykiwany. Takie
wrażenie musiałem sprawić na panu Wierz-
blańśkim.

Piotr  Mroczyk  jest  właśnie  takim  Wierz-
biańskim  nowego  pokolenia  polskich  emi-
grantów.   Partykularne   interesy,   podparte
patriotyczną czkawką.

A o tak zwanym  pierwszym wraźeniu, ja-
kie  wywiera  p.  Mroczyk,  nio  będę  się  roz-
pisywał.  Pozostawiam to psychologii.

Piotr GUMPER
/przedruk za  16  n-rem  „Czasu  Kultury ",

podtytuł nasz/

Muzeum  Antykomunizmu
powstaje  w  Poznaniu

lnicjatywa  działaczy  ln-
stytutu  Badań  Zdrodni  Ra-
dzieckich   na   Narodzie   i
Państwi® Polskim utworzo.
nia w Poznaniu pierwszogo
w  kraju   Muzeum  Antyko-
munizmu   zbliża   się   do
pomyślnogo finału. Otwar.
cie  placówki  kńra mieścić
się   będzie   w   dawnym
schronie  przeoiwlotniczym
w  kamienioy  przy  ul.Bota-

nicznej 2, nastąpi 17 wrześ-
nia,   w   rocznicę   napaści
wojsk     sowieckich     na
PO'skę.

lnauguracyjna  wystawa
poświęcona   będzie   po-
znańskim   antykomunisty-
cznym                    ruchom
społecznym   i  f ormacjom
zbrojnym  działających  w
latach    1945.1989.   Or-
ganizatorzy zwraoają się  z

apelem o przekazywanio w
depozyt  broni,  zdjęć  i  pa-
miątek   dokumeritujących
wieloletnią  walkę  Polaków
z  narzuconym  siłą obcym
ustrojem.     Zgłoszenia
przyjmowane  są  w  Klubie
„Wolni  i  Solidami"  przy  ul.
Górna Wilda 106,

tel. 33"-91.
ZAPRASZAMy!

DEMONSTRACJA
20  sieipnia  w  Poznaniu.  na  Placu  Wol-

ności o godz.15 odbyła się  zorganizowana
przez  Solidarność  Walczącą  i   Partię  Wol-
ności  domonstracja  w  związku  z  wprowa-
dzeniem   w  Związku   Sowieckim   Stanu
wojennego.  Przybyło na riią około 50 o8ób
oraz licznie lokalna prasa i TV.  Przomawiali
Maciej   Frankiewicz   oraz   Andrzej   Fąuks  -

przewodniczący PW w Poznaniu,  który po-
wiedział  m.in...   „Siły  komunistyczne  ude-
rzyły  nie  tylko  w  siły  demokratyozne,  ale
stanowią  śmiertelne  zagrożenie  dla  odra-
dzających  się  niezależnych  państwowości
wybijających  się  z  deteiminacją  na  niepo-
dległość."  Demonstracja zakończyła  sie  o
15`30 zapowiedzią dalszych pikiet.

D
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Świtało.   Od  strony  drogi  słychaó  było
stukot   kół   na  wybojach   i   cH'che   rosyjskie

gadanie.  Stary  zlazł  z  wyra  i  pośpiesznie
wyciągnął spodnie na nocną koszulę.  Wyj-
rzał  dla  pewności   przez  okno  i  zobaczył
zajeżdżającą  na   mostek  furmankę.   Sie-
działo  na wozlo knku żołnierzy z postawio-
nymi   na   sztorc   karabinami.   Machinalnie
uczynlł znak krzyza na piersi. potem obrócił
się  i t`ącił żonę.

-Cojest u licha  -zdziwiła się Jadwi`ga

przeclerając pięściam i zaspaną twarz.
-  Ruskie jadą do wsi.
Jadwiga  zerwała  się  z  pościeli  i  tak  jak

Sti3łcaj:z|:S#|`]'fa:Zaętłkaę.buJZ#aj::;cre:
wstawajcio   -   ponaglała  ściszonym
głosem.  -Trzeba się ubiorać, no, co się tak
gapicie,  raz, raz i już widzę was ubranych  . . .
A ty mamo czemu jeszcze siedzisz w łóżku.

-Aczymnie co goni  -zdenerwowłasię
staTa Marta,  matka Jadwjgi.

~  Goni,  goni  matka  ~  mówiąc to Jad-
wiga podeszła do starej  i chwyciła delikat-
nie   jej   siwą  głowę   w   dłoni.e.    -   Fliiskie

przyjochali.
-  A co to ja Ruskich nje widziałam?
-  Ale  oni  mamo  przyjechali  pod  nasze

ObeJ'ście.

Stara zamarła w tym  momencie.  -  Po-
daj mi Jadziu obraz  Matki Przenajświętszej
-  odezwała się po chwili.

-  Mamo  -  i`ęknęła Jadwiga.  -  Teraz
nje  czas  fla  obrazy,  trza  się  zbjerać.  Ob-
razem się mamusia nie nakry).e.

-  Głupia ty  - matka odepchnęła córkę
stanowczo, podniosła się z łóżka i podeszła

8:,ąśgc|3?ay'jogddezn`e,##rłiw;ęotepj:Psr,.:Zł.
„Ojcze nasz"  -  zalntonowała melodyjnym
głosem.  -„Któryjesteś w niebie..."

Patrząc na babkę, która wyglądała teraz
niczym  zjawa  z  innych  światów,  dzi.ociaki
uderzyły w płacz.

W tym samym  czasie  Stary zdązył jesz,
cze przejść przez sień  do komory i  zbudzić
Waśkę-parobka,  którego  trzymali  u  siebie
od  smarkacza.   ~  ldź  Waśka  na  strych   -
powiedział   -   przynieś  płat  słoniny  i  bu-
telkę samogonu.

Waśka  słuchał  wdziewając  kapotę   na
grzbiet.  -  Co,  przyi.echali?

-  Ano  -  mruknął Stary.  -  Jak się na-

piją, to może przyjdzie się dogadać.
-Oni nie przyszli tu gadać  -bezczelnie

odezwał  się  parobek.   -  Ale  za  dupę  was
wziąć...

Starypodniósłrękęitrzasnąłpafobkapo
pysku.

-   Leź,  jak  ci  mówlę,  gdzie  jeden...   Po

czym wyszedł z komory i przez sień wszedł
do izby. Dzieciaki stały jiiż ubrane. Jadwi.ga

8:ókż°ywr:łeaczpy?i;',:SZ#:wndepzrĘ;dstnaełads:ępd°o-
obrazu i pogrązona w modlitwie siedziała w
kucki przy łóżku.

Drzwi   wejściowo  trzasnęły  i  do   środka
weszło  czterech  czorwonoarmistów, jeden
ofice/  i  sołt`6  ze  wsi.  żołnierze  stanęli   u
drzwi,  przepuszczając do izby oficera.  Ten

SIERPIEŃ 1991

Parobek
zaś, zaciągnął się machorką, strzepnął po-
piół  na  podłogę  i  wpatrując  się  chwilę  w
Stareg o zapytał:

-  Brancewicz lgnat?
Stary kiwnąt głową.
Oficer  rozejrzał  się  po  izbie,  następnie

wyciągnął  papjer  z  kieszeni  płaszcza.   -
Jesteście   Brancowjcz   na  liścio   -   powie-
dział.  -  A lista to papier urzędowy.  Będzi-
ecie deportowani...

Stara  Maria  jęknęła,  przyciskając  mo-
cniej święty obraz do pi.ersi.  -  Matko Przo-
najświętsza   -   zaskamlała.   ~   Ca  teraz
będzio.

Stary pobładł jak płótno. burknąt jednak
w stronę matkj,  aby nie przeszkadzała.  -
Nie da się  nic poradzi.ć?  -  zapytał ofi.cera
łamiąoym się głosem.

-  Me poradzisz nic  -  spokojn`e powie-
dział  of icer  i   usiadł   na  skraju   ławy  przy
stolo.   -  Macje  pół godziny czasu. Weźcie
zapasy  jadła,   dużo  tłuszczu,  mąki   i   coś
cjepłego; najlepiej kożuch,  pierzynę czy oo
tamjeszcze.„

Wyciągnął następnego papierosa,  naśli-
nił i zapalił. Stary stał chwjlę na środku izby,

potem  podrapał się palcami po głowio:  -
Bóg dał  -  rzekł do siobie  -  Bóg odbiora.

Westchnął ciężko, jakby zrzucał olężar z

pleców,  rozejrzał się po  lzbie i` kftyknął na
zonę:   -   Oporządź   dzieciaki   i   zajmij   się

W:śkyę,.:3z:eT;*um„g::bjsrdazTałr:Ś.Ęę._
Waśka, który wszedł chwilę wcześnioj do

izby  z  butelką  samogonu  w jednej  dłoni  i
płatem  wędzonej  słoniny  w  drugi.ej,  pod-
szedł do stołu, położył przod oficerem  bu.
telkę  i  słoninę:

- To od gospodarza  - powiedział.
Następnie  przeszedł  przez  i.zbę  i  stanął

blisko Starego.  Popatrzył mu w oczy:
-   A  ty,   co  grzybie  jederi  myślałeś   -

zaśmlał  się  szyderczo.   -  Ze  Waśka  was
Pożałuje...  nwaśka tu,  Waśka tam"... A rób
sobie sam. Teraz Waśka tu  będzie panem,
rozumiesz pryku...

Stary miał już trzasnąć Waśkę po gębie,
ale   rozmyślił  się.   Skierował  wzrok   na  ofj-
Cera;

- Widzisz ty, jakie ścierwo  - powiedział
wskaLzując na Waśkę.  - Z ręki i.adło, a teraz
kąsa...

Oficer nie  odezwał się.  Palił w milczeniu
papierosa.  Po chwni spojrzał jednak uważ-

niej na Waśkę. Waśka zaś. wrócił do dqwi i
oparłszy się o  framugę  patrzył z  zadowo-
lneniem  na  krzątających  się  gorączkowo
gospodarzy.

Nie wiadomo było czego chwycić się naj-
pierw.  Stary,  mając  na  uwadze,  że  cleśla
jest potrzebny także  na Syborii,  wziął sto-
larskie  narzędzia.  Jadwiga,  w  potoku  łoz
miała ochotę zawlnąó w płótno  całą izbę,
nawet piec, który przestawiali zeszłej wios-

3y;cTgoaś,S:ępn::azdbzę8nł.p_łajkaak,:.eŁtaa,*ja°,g;
szeptach  modlitwy,   pakowała  obrazy  z.
śclan,  książeczki do nabożeństwa i pamią-
tki po mężu, który „dzięki Bogu tego wszy-
stkiego nie dożył". 1 tyJko dzieclaki siodziały

rc:ąp::CpUo:tpa%troufjj3S,:`.ęzoiekawościąwm,.
Po  dwudziestu  minutach  byli  gotowi  do

drc)gi.. Za pozwoleniem żołnierzy, Stary po.
§zedł  do  obory,   pożegant  krowy  i  konie
czule  przytulając  się  do  ioh  ciepłych  pys-
ł(ów.  Maćkowi,  z  którym  tylo  lat jeździł  na

podrywkę drewna, dał kawał suchogo chle-
ba, sam  się przy tym trochę rozczulił, aby
więc nie rozkleió się zupełnio, wyszedł poś-

piesznie  na  zewnątrz,  gdzio  Jadwiga  pa-
kowała toboły na wÓz.

W izbie zostały dziociaki, oficer i Wa§ka.
Ofioor rzuoi.ł niedopałka na podłogę,  przy-

8:Fo,ę:,b:;:aT#:Bn:{ą#ęg.kożo#;
wódkę słoniną. Po chwili wstał, uśmiochnął
się    do  dzieciaków  siodzących  na  piecu  i
podszedł do Waśki.

- A ty kto...?  - zapytał.
Waśka  nie  zrozumiał  w  pie/`^/szej  ohwili

pytania.

=5:::g:E,=#snzę.ł.niepewnie.
Waśka milczał.
- A ile ty lat parobkiom tu byłeś?
-  Sześó.
-  Sześć,  mówisz...
- Z okładem...
-  To znaczy i.le?

&j3;ęrd3;eo;,,=adłenman;#,;oęs,noędwrócjłsjęj
przeszedł pa izbie. Zatrzymał się przy dzio-
ciakach  i  poklepał jodnego z  njch  po twa-

z%Pn°ad;fa:Ę:ds?ę°nkandai#3rąłdosiobie
-  No tak ...- westchnął.
Wciągnął papiorosa i zapalił.  Przeszodł

się jeszcze  raz  po  izbie,  stuknął  butom  o
podłogę, po czym podszodł do Waśki:

-  To sześć, czy siedem...
-  Siodem  -  pewniojszym  już  głosem

odezwał się Waśka.
Cwicxwzastanawiałsięj®szczo.Zaciągnął

się  papierosom  i  puścił dym  po  płaszczu.
W pewnoj  chwili  podniósł głowę  i  patrząc
na Waśkę  rzekł:

-  Jak siedem  lat  by byłeś  u  kułaków...
-  zawiesił głos.  -  To i sam skułaczałeś...

Waśka  pojochał na  Sybir tak jak stał,  w
kapocie i spodniach do obrządku zwiorząt.

Krzysztof   GULBINOWICZ
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Wiedział, że tego dnia nie \^ryrobi normy.

§g§jai;:ii{jli:wi!gigiijpłi::§z:;niioęo!#:;ao;;it;

!;dź:ę::`;eie::oc:2a;?ed,Sj':kdaie:3:o;3:bę;?Łka:°{::

iiaĘyjiesiłr:h;Oł:ak:':#ęć:;!:#:U::Ec,;jb:a:j.

##':'g;g;::hmw;`:ęz'ożn?:::ynśitęnjen8}:!:łaś
90.

-  Boże pcimóż  - wyszoptał.
1zanimjeszczedokońozyłsłowa,poczuł

śmieszność swojej prośby.  Nigdy dotąd nie

ii!g;ł;'ł3:i::#i:n;s:::o::::iz|jj;Kg|ą;;:j,;ió;i;
:i,eś.news?;łkuóż":Le::ćmTaoł,:s3łyos:[ea,,wwóo-
re  ledwo tizymały  kilot,  w znajomość  każ-
degokamienianapokładzie,wciepłokoca

§;i;z:eik§ii:g::;9iia*cih::p;§i:o§:!Z:i:ę:aa:niia:;;!:*

łea!ąnt,:ra#ia!,óź=e#|ę°łnasgk:śS}:y:ł°otkył:.

8;Tujcahkłsś8'oC;:łtuka®m%.ńpz°aw::m|3ii:łgź
napełnił  wagonik  po  brzogi.  Doświadozo.
nie  mówiło  mu,  że  nie  powinien  się  spie-
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ARCHllvuM WS CHODNIE
Archiwum  Wschodnio jako  ępołeczna  i.nicjatywa  badawcza  lst-

nieje od  listopada 1987 roku  i  gromadzi w sposób zorganizowany
świadectwa   historyczne   dotycząco   dziojów  ziem   wschodnich   11
Rzoczypospolitej, losów obywateli polskich w Zsm pa 17 września
1939  i  Polonii  w  ZSF`Fl  od  1917  roku  oraz  represji  stalinowskich  w
PFIL Podstawowym źródłem informacji są ludzie, adotarcio do nioh
za  pośrednictwem  prasy jedyną skuteczną  metodą  pozyskiwania
relacji i dalszych kontaktów  (niezalożnie ozynimy to poprzez różne
stowarzyszonia).   Będziemy  zatem   bardzo  wdzięczni  za  opubli-
kowanie,  na  Waszych  łamach,  załączonego  wykazu  „Tematów
AJchiwum  Wschodniego",  a  w  przyszłości  także  innych  naszych
komunikatów.  Wszolkio  bliższe  informacje  o  pracach  Archiwum
Wsohodniogo  można  uzyskać  u  rzecznika  prasowego  Krzyśztofa
Jasiewicza  (tel. 38-26-49).

Pozostajemy z wyrazami szacunku Za Radę Naukową Archiwum
Wschodniogo:  prof.  Barbara Skarga;  prof. Andrzej  Ajnenkiel;  prof.
Tomasz Strzem bosz, d r Krzysztof Jasiewicz -rzecznik prasowy AW.

TEMA" ARCHIWUM WSCHODNIEGO
Zapraszamy wszystkich  świadków wydarzeń  i spraw z przeszło-

ścią  do  współpracy  z  nami.  Podajemy juź  realizowane  tomaty  -
nazwiska  osób  prowadzących  i  adresy  do  korespondencji.  Ljsta
tematów i.est otwarta,  będziemy ją  uzupełniać  o  nowe,  odpowio-
dzialne  zgłoszenia.   Bliższych  informacji  udziela:   Fundacja  Archi-
wum Wschodniego, ul. Krucza 36 pok. 713 Vl p„ 00-522 Warszawa,
tel. 280-281  w. 498.  Centrum  Dokumentacji:  ul.  Krakowskió  Przed-
mieście 25 pok.18.

Polacy na Syborii  1918-39 -Władysław  Masiarz, 31-858 Kraków,
Os.  Kościuszkowskie 6 m.  428

Polska  mniejszość  narodowa  na  Ukralnie  radzieckiej  1919-39  -
Janusz Kupczak, 51-668 Wrocław,  ul.  Gorsona 23 m. 6

Polacy  na  Wyspach   Sowiockich   do   1939  -  Helena  Owsiany,
02495 Warszawa, ul.  Królikowskiego 24 m.15

0brona  cywilna  i  wojskowa  Kresów  Wschodnich  we  wrześnlu
1939 -Tomasz Syga, 31-138 Kraków, ul.  Lenartowicza 11  m. 2

KOP w wojnie obronnei' Polski (walka z AJmią Czowoną) - Robert
Szczerkowski, 50-333 Wrocław, ul.  Matejki  19 m.15

Zbrodnie Armii  Czerwonej  na jeńcach  i  ludnoścj  cywilnej  po  17
września 1939 -Hubert Kuberski, 02-683 Warszawa, ul.  Bartłomieja
7m.47       .

Z]emie południowo-wschodnie 11 Rzeczypospolitej pod oku
1939-1941  -Wawrzyniec  Kaznowski,  00-116  Warszawa,  ul.;:`;ó`:
tokrzyska 32 m.  129

Partyzantka polska na ziemiach  11  Rzeczypospolitej  1939-1941  -
Tomasz Strzembosz, 01-517 Warszawa,  ul.  Mickiewicza 18 m. 30

Polskie  organizacje  spotoczno-polityczne  na ziemiach wschod-
nich  11  Rzeczypospolitej  1939-1941   (losy działaczy,  próby działa-
lności -Grzegorz Sołtysiaik, 02-i30 Warszawa, uT.  Gorlicka 6 m. 80

Wymiana polskich jeńców wojennych  między ZSRR a 11  Rzeszą
1939-1941  -Andrzoj Toczewski, 65-958 Z]olona Góra 8, skr.  poczt.
110

Polacy  w  więzieniach   sowiockiej   Białorusi   1939-1941   -  Jerzy
Pankiewicz, 97ł320 Wolibórz,  PSO Bogusławico.

Podziemie   polskie   na  ziemi   tarnopolskiej   1939-1946   -  Adam
Jawor, 40079 Katowice, ul.  Gliwicka 19/5 A

Polskie   podziemie   niepodległościowe   na   Nowogródczyźnie
1939-1945 -Wiktor  Noskowski,  53-304 Wrocławt ul. Studzienna  13
m.13

Polskie organizacje konspiracyjno na Wileńszczyźnie  1939.1945
-Krzysztof Tarka,  47-220 Kędzierzyn  Koźlo, ul. Wojska Polskiego 9

dm.3
Metody NK\^/D w więzieniach  i obozach wobec obywateli  11 Flze-

czypospolitej -Teresa Kegol, 52404 Wrocław. ul.  Harcerska 21
Losy ziemiańst`^ra polskiego na Wschodzio po  17 września 1939

-Krzsztof Jasiewicz, oio40 Warszawa, ul. Stawki 21  m. 32
Masowe  deportacje  ludności  polskiej  w  głąb  ZSRR  1940-41   -

Dariusz Cherubin, 04®1  Warszawa, ul.  Paczkowska 40
Zycie  codzienne  Wilna   i939-1945  -   Elżbieta   Feliksiak,  03-925

Warszawa, ul.  P®sztońska 10 a m. 61

Losy nau ki wileńskiej 1939-46 (naukowcy, instytucjo, Uniw®rsytst
Stofana Batorego -Andrzej Nieuważny, 87-1m Toruń. ul. Gagarlna
41

F]ealia okupaoji na Grodziońszczyźnie i \Mleńszozyźnlo  1939-45
-Fąobert Kuwalolt, 20-129 Lublin, ul,  Lwowska 4 m. 25

Ziemia  lidzka  1922-56  (życie  codzienne,  losy  mioszkańców  .
Janina Wałczuk, 54-207 Wrocław, ul.  Na Ostatnim  Groszu 78 m. 3

Źydzi polscy pod okupacją radziecką i w ZSRF` po 1939 - Barbara
Fabiańska, 60-274 Poznań, ul.  Palacza 94 m. 6

Młodzi®ż  (12-18  lat)  z  ziem  11  Ftzoczypospolftej  w więzionlach  i
obozach  ZSRF` po  1939 -Tadeusz  Piońkowski,  00-403 Warszawa,
ul.  Solec 28 m. 22

Dzieciństwo na zosłaniu -Barbara Mineyko , 04€98 Warszawa, ul.
Lubuska 2

Dzieci  polskio  bez  rodzlców  w  ZSRR  1939-56  -CŻo8lawa  Taj-
nawska, 58-309 Wałbrzych, ul, Główna 12 m. 80

SytuaojakobietwwięzieniachzsF]R-KrystynaLaskowicz,61-212
Poznań, Os. Oświecenia  105 m. 8

Lekarze polscy w więzieniach i abozach w Polsce i ZSRFl 1939-56
-Ewa Wolak, 60-575 Poznań, ul. Armii Ludowej 7 m. 74

0uchowieństwo polskie na zesłaniu  i w łagrach ZSRR 1939-56 -
"iźjyao%ą?gę;}i#:iw°4;]4ę:,:n:;SczhaYał.a:';aKc°hrkź#R'3.7*Fa:tjan

Wysocki, 99400 Łowicz, ul. Łódzka 5 e
Polacy  na  Kołymie   1939-56  -  Małgorzata  Giżojewska,  02-917

Warszawa, ul.  Morszczyńska 7 m.  1
Polaoy w obozach  Norylska -Mariusz Staniszowski, 53J)13 Wro.

cław,  ul. Zapaśnicza  10
Bunty  w  obozach   Norylska   1953  -Tomasz   Glop,   01-958

Warszawa,  ul. Szubińska 6 m. 61
BLinty i ucioczki  Polaków z więzień  i łagrów radzieckich . Robort

Tomozak,15€20 Białystol(, ul. Zagóma 33 m. 33
Polacy  w  okolicach  Archangielska  -  Dariusz  Marciniak,  15.459

Białystok,  ul. Częstochowska 25 m. 53
0braz losów Polaków w listach z zosłania ®rosimy o kopio listów)

• Antoni Kuczyński, 54-214 Wroeław, ul. Bystrzycl(a 61  m. 3
Zesłanie  do  okręgu  Narymskiego  (obł.  Nowosybirsk)  1940-44 -

Ozesław Bazan, 50-344 Wrocław, ul. Sopooka 9 m. 6 «el. 22€9-51 )
Zosłańoy w Kazachstanie -  Mirosław  Filipiak, 01Ó56 Wa/szawa,

ul.  Antoniego  Magiera  19 m.16
Zosłanie  do  obłasti  Pawłodarskioj  i  Akmolińskiej  (Kazachstan)

1940-46  -TeofH   Mikulski,  Związek  Sybiraków,  Oddział  wo  Wro-
oławiu, 50-107 Wrocław,  Rynek Sukiennice 9

Zesłanie  do  obłasti   Semipałatyńskiej   (Kazachstan)   1940-46  -
Anna Błaszyńska, 20-607 Lublin, ul.  Rymwida 6 m. 39

Polaoy w łagrach i więzieniach na torytorium Kazachstanu -Maria
Kuczyńska, 54-214 Wrocław, ul.  Bystrzycka 61  m. 3

Represje  radziecLio  na  ziemiach  północno+^/schodnich  11  Rze-
czypospolitej  w  ozorwcu-lipcu   1941   -  Krzysztof  Popińskl,  51€54
Wrocław, ul.  Utewska 72 m.  1

Flepresjo   radzieckio   na  obszarzo   Małopolskl   Wschodnioj   i
Wołynia w ćzerwcu-lipcu 1941. Grzegorz Hryciuk, 51649 Wrooław,
ul.  Bacciarellego  19 m.10

0roga do Armii Andersa 1  dalsza służba wojskowa - Piotr  Galik,

`  54-238 Wrocław, ul. Popowicka 154 m. 21
Ci,  którzy  nie dotarli  do  Andersa  -Elżbieta  Binder,  01-503 War-

szawa, Al. Wojska Polskiego 58 m. 72
Zbrodnie  nacjonalistów  ukraińskich  na  ludności  polskiej,  ukra-

ińskioj  i  żydowskiej  na  Kresach  Wschodnich  1939-45  -  Jan  Fbs,
tkowski  (Stowarzyszonio  Rodzin  Ofiar  Ukraińskich  Nacjonalistów
„Misja Pojednania i Pokuty"), 54434 Wrocław, ul.  Budziszyńska 14
m.5

Samoobrona ludności  polskioj na Wołyniu  194243 -Adam  Por-
etiakowicz, 40-778 Katowic®, ul. Baftycka 51  b

Epilog  akcji  „Burza"  na ziomiach  pótnoono-wschodniej  11  Rzo-
czypospolitej -Leszek Ubowski,  54-152 Wi.ocław, ul.  Kolista 24 m.
14

Polskie oddziały panyzancl(ie w kontaktach z partyzaJitką i woj-
ski®m   rad,zieckim  do   końca  wojny  -  Aleksandra   Momczykowa,
02-594Warszawa, ul. Bruna l8 m.1                               > cdsft. 20
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SOWIECKIE  ZNAKI  ZAPYTANIA
lmperium kolonialno stworzone przoz sta-     niepodległości.   Duże   potacie   Zadnieprza,

lina  po   11  Wojnio  Światowej  przypominało     np.  rojon  Charkowa i Zagłębie  mnieckio są
sys`em  planetarny Satuma.  Dookoła na po-    tak zrusyfikowano, żo w miastach trudnojest
zói  solidnego   ośiodka  krążyło   szereg   sa-     dziś  porozumieć się  po  ukraińsku.  Siederri-
tol.itów.   Pieiwszy  wyłom   w  tym   systomie     dziesiąt lat sowieto-rusyfikacji zrobiło 8woje.
spowodowała rewolta Jugosławii (rok 1948),     Sedrft)  zagadnienla  leży  w  tym,  czy  dyna-
drugi, mało ważny, alo złowióżbny był dzie-     mika polityczna Ukrainy Zachodniej, tj.  głó-
łem   zacofanej   Albanii   (1960).   Chiny  zo     wnie   dawnej   Małopolski   Wschodniej   oraz
względu  na swoje  rozrniary od  początku  nie     szybkie  odrodzenie  Ukrainy  prawobrzeżnej
nadawały  się   na  satelitę,   a  raczej   na  so-     zdołazrównoważyć zapóźnienie rejonu oha-
jusznika,  z  którym  trzeba było się  liczyć,  aż     rkowskiego,  by  i  tę  kluczową  gospodarczo
zerwał  sojusz.  Ubiegły  rok  natomiast  przy-     część  Ukrainy  woiągnąć  do  walki  o  samo-
niósł  ostateczne  odpadnięoie  od  jądra  Sy-     dzielny byt państwowy.

;too,TkT,::zayn:Ę,;:sszałeg,zóewc.h#łcoz;;ocj:,,ęwoęd.njępoę:,;zE,:::jE:#::ęjEsottoonT:.dTou:S8:d,=
gry,  Flumunia,  Niemoy Wsohodnie,  a nawet    jając  nawet  fakt,  że  na  Łotwie  już  ponad
Bułgaria. W międzyczasie postąpił dalej roz-     połowę  mieszkańców  stanowią albo  Fbsja-
kładostatniogonaświecieimperiumk°1°n-B!=;§|bk:dz;#}83:paoniaŁr°c?asz=ie2:jowśćękvs33
ialnego.

Trzy państwa baftyckie:  Utwa, Łotwa i Es.     krajów  od   kluczowego  ozłonu   przomysło-
tonia są w trakcie  odzyskiwania swoj  suwe-     wego ZSF`R, tj.  republiki rosyjskiej. Jest om
renności   utraconej   w   lataoh   1939-1940.     posiadaczem  nie (ylko głównych  złóż złota,

gŁeł:5z:nTe,as,:e,NfaodŁ:ełvnk:s:gż;.:ża:euczsnoe.::ę:deentós:;ty,,;,:oFyenu±Łok;:j,r%:ź:hz,,eaLe.
wieckiegojest pierwszym znakiem zapytania     nego  oraz  jest głównym  rynkiem  zbytu  dla
zarysowującym się nad przyszłością resztek     produktów  lekkiego  przemysłu  Nadbałtyki.
poststalinow3kiego imperium.                                   Zupełne  wyzwolenie  się  Litwy,  Ł®twy  oraz

Ogłoszenie   suwerenności   przez   najwię-     E§tonii spod hegemonii sowieckiej będzie na
ksząi najpotężniejsząz sowieckich  republik     pewno  powitane  z  entuzjazmem  przez  au-
związkowych, tederacię rosyjską Uawina po-     tochtoniczną  ludność  tych  państw,  ale  bę-
dobnych deklaracjizestronyinnych republik     dzie    związane    głębokim     kryzysem
związkowych przesądza fakt, iź to co się da-     gospodarczym,  jak  to  wykazała  niedawna
wniej nazywał ZSRR lub Związklem  Sowiec-     blokada gospodaroza LiMy. Samo płacenie
kim   przestaje   być  zwartym   organizmom     cen  światowych  za  iopę  naftową  oraz  gaz
państwowym.   Przechodzi   on   obecnie  tak     ziemny może spowodować poważny kryzys
głębokie  przemiany  strukturalne,  że  dalszą    gospodarczy  w  krajach  baHyckich.  W  tych
jego  pizyszłość  trudno  przewidz`ieć.  Warto     warunkach nie jest zupełnie pewno, jakąłoi-
jednak  zastanowić  się  nad już  wyraźnie  za-     mę  przybiorą w pizyszłości  polityczno-gos-
rysowującymi się problomarni wynikającymi     podarcze   związki   między  Nadbałtyką  a
z   tych   kalojdoskopicznie   zachodząoych     resztówką,  jak  ostoi  się  po  tych  paroksyz-
przemian.                                                                            mach,   przez  jakio   przechodzi   dawny,

Nie ulega wątpliwości, że scentralizowana     Związek  Sowiecki.  Czy resztówką imper.ium
dotychczas kontrolapolitycznanad całością     będzie   Rosja,   Ukralna   i   Białoruś,   czyli
Związku  Sowiecklego rozpada się z dnia na     proponowana  przsz  Sołżenicyna  Federacja
dzień.   Powoduje  to  m.  in.,  że  jedność  go-     Słowiańska?Amoże będzietosama F`osjaz
spodarki   sowieckiej  staje   się  fikcją.  Wę-     jej  rozlicznymi  różnonarodowymi   rejonami
kszość  republik  gospodaruje już  na własny     autonomloznymi.
rachunek,  nie oglądając się na  Moskwę.  Co         A  może  przyszła  Republika  welkoruska
wyłoni  się  ostateczriie z politycznego  i  gos-     swymi  bogactwami  naturalnymi   potrafi  je-

2:fąazrk%:%: nę:awo]saud,oz:,:.wcał3c:€gz:gęgp:,ł;    g=ęaśkć 3#eygc:ąg:%ćm;:łost%b;:edp::#:j,::{:ł
niejsza  konfederacja,  ze  wspólną  obroną  'i     go   byłogo   imperlum  środkowo-azjatyokie-
systemem politycznym igospodarczym oraz     go?   Za  takim  wariantem   przemawiałoby

re2'Us`ząe!88 =uepgoęnfomi:eHz;ięż°n';cahar°o:)jbę:kY    :;awś,nj;łógw°ns,Ę°jde:rnc::  ::33:no'ew#kho ;ej::
ozego pragnie wielu  przywódców głównych     mysłowe  takich   republik  jak   Kazachstan,
narodowości zsRR?                                                        Uzbekistan, Tadżikistan ozy Kirgizja. A może

Wprawdzio  dązenia  odśrodkowe  w  wię-     resentymonty  roligijno€tyczno   przeważą  i
kszości  dawnych  republik  związkowych  są     prz®zwyciężą imperatywy gospodarcze?
często  żywiołowe,  to  jednak  realia  gospo-          Naw§zystkietesowieckie znaki zapytania
darcze  stoją w  szoregu  wypadków  na  przo.     odpow'iedź  dać  może  tylko  przysztość.  Ta

::ekpoo%::3łonś%{ynę:#j;%tho:z%jk#zesł33{j:ec;;z:%swzł:łaokj;:hn.aś]toą3nj::łeocńzcnz:śnóą#:
Największe obiektywne szanse  na pełnąsu-     nego   obserwowania  bulgocącego   kotła
werenność  ma  Ukraina.   Jej   bogaotwa  na-     sowieckiego,   stalo  grożącego  wybuchem.
turalno:  zbożo,  buraki  cukrowe,  kukurydza,     Jego skutków doświadczą wszyscy jego są-
węgiel   i  zasoby  rudy  żelaza  mogłyby  za-     siedzi,  z  Polską  na  czele.  Co  się  z  takiego
pownić  pizeszło  50  milionorn joj  mieszkań-     wybuchu  ostatecznlo wyłoni, dziś nikt prze-
cówjakątakąniezależność gospodarczą, alo     widzieć nie może.  Doświadczen`ie wykazuj8,
i  u  są  trudnośoi  stojące  na  drodzo  pełnoj     żo  w  okresach  burzliwych  zmian  dzieją się
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rzeczy najmniej oczekiwane.  Ostatni rok był
`p°Qgd°sł:%Pw$3y:g8łoksł3#emo.kFoaTńsżt°ndu#3

(oble n.b. zdominowane przez Welkorusów)

:aGSBad°;%zoS°:j{:::jr°usignze?r°+noeż'ep%t=%
przyczyną wielu niespodzianek. Mezadowo-
lenie  przywódoów  obu  tych  instytucji  z pł'o-
resłro/.k/.jestwidoczne.

Na zakończenie togo krótkiego przeglądu
sowieckich  znaków zapytania warto jest za-
stanowić się nad jednym zjawiskiem, którym
na  ogół  mn.Lej  interesuje  się  szersza  rzesza
polskich  czytelników.  Załamanie  się  syste-
mu sowieckiego w F]osji ma zasadniczy dłu-
gofalowy  skutek  dla  większości  odgałęzień
światowego  komunizmu.  Przywództwo  nad
nimi  sprawował   Kreml  w  wyniku   nie  tylko
tzw.  „starszoństwa rewolucyjnego",  ale i za-
sobów materialnych. Jak to sformułował Le-
nin,   „F`osja   Sowiecka  jest   p.ierwszym
państwem komunistycznym świata";  pown-
na więc  być wzorem  dla  innych  ruchów  re-
wolucyjnych,   ich  głównym  bastionem.   Do
niedawna  była  Moskwa  „F\zymem  i  Mekką
proletariatu", jak to swego czasu napisał An-
dró Gide  po  powrocie z F`osji.  Nie tylko okre-
sowapielgrzymkadotegoświętegomiejsca,
ale   i   bezwzględne   posłuszeństwo  wobec
jego   włodarzy   było   niewzruszonym
przykazaniem  każdego  prawowiernego  ko.
munisty,   n'iezależnie  od  jego   pochodzenia
etnicznego,  obywa:elstwa,  czy  miejsca  za-
mieszkania.  Taka  postawa  ortodoksyjnych
komunistówbyłamożliwatakdługo,jakdłu-
go  Flosja  Sowiecka  uchodziła za  model  us-
troju   polityczno-społecznego   oraz   była
wzorcem  gospodarki  planowanej. Wszystko
to poczęło się trząśó w posadach już po roku
1956,  po  XX-tym  Kongresie  demaskującym
Stalina. Potem w roku 1960 przyszła schizma
chińska i Pekin stanął do współzawodnictwa
z  Moskwą  o  przywództwo  nac!  światowym
iuchem  komunistycznym.  Moskwa  zdołała
jednak utrzymać przewagę nad Pekinem; po
dziś dzień wpływy chińskie pozostały raczej
marginesem  światowego komunizmu. Taka
pozycja  Fąosji  Sowieckiej  załamała się teraz
ostatecznie.

Flosja Sowiecka, tracąo prestiż jako model
przyszłości,  straciła  też  moralne  prawo  do
przywództwa światowego  ruch u  komun.Lsty-
cznego. Takajej rola loży obocnle w gruzach.

P,:#%Zhy:Fe:iea#.,kT°.:roęjeógwogwę:atka:±°ł#+:
nymi  wyjątkami  są tu  Chiny  i  Kuba.  Skutki
załamania  się  przywódczej  roli   Mosk`w  w
świecle komunistycznym mająwymiary glo-
balne.  Szczegółowe ich rozpatrywanio prze.
kracza ramy tego skromnego artykułu.

M. K. DZIEWANOWSKI

Cz!fiaj   i   popieraj   miesięcznik „Solidar-
ńość Walcząca". Pismo ukazLijące się

przsz wiele lat w podzierniu - dzi.siaj of.icjał
nie. Jeżeli chcesz c)trzymywać regulamie
wszystkie n-ry, pomyśl o pronum.eracje  -

jużterabL
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JAK  POLACY TRACĄ  NIEPODLEGŁOśĆ
Obecny   stan   względnej   wolności   i   na-

dzioja,  że  wraz  z  jesiennymi  wyborami  do
sejmu  Polska odzyska niepodległość, może
okazać  się  sytuacją  przejściową,  po  której
powróci  niewola.

Ciągleniojesteśmyzgodni.,czyPolskajuż
jest  niepodległa.   Ugrupowania   polityczno
określające   się   jako   niepodległościowe
twierdzą,  że  mimo  zmiany  nazwy  i  godła
państwa Polska niepodległą nie jest. Ni.e by-
ło   ciągle  wolnych   wyborów   parlamentar-
nych,  woj.ska  sowieckiego  okupanta  nadal
stacjonują  na   polskiej  ziomj,   obowiązujo
„konstytucja"  uchwalona  w  1956  roku.  Na-
pisali.śmy w uchwale  Rady Naczelnej  PPN z
10  marca  br.:   „Niepodległość  oznacza  dla
na§  jednoczesną  niezależność  władz  pań-
stwowych  od  ośrodków zagranicznych  i  icłi
zależność   od   woli.   obywateli".   Atrybutem

państwa   niepodległego   nie   może   być
jedynieniezależnośćwtadzpaństwowychod
obcych. To by oznaczało, że Zsm lub Chiny
komunistyczne  są  państv\rami  niepodległy-
mi. Nie można się z t`m zgodzió. 0 niopodle-
głośó   swego   kraju   waiczy   naród.   Po
zwycięsMe  państwo  ni.8podległe  powjnno
byó jego właśnością, dobrem wspólnym. Ta-
kim  dobrem  nie może  być państwo  nlewoli,
rządzone   przez  dyktaturę   komuni.styczną.
Nie  może  nim  bylć  państwo  postkomunis-
tyczne,  w  którym  dawna opozycja zasiadła
na fotelach  zastrzeżonych  dotąd  dla  komu-
nistycznej  nomenklatury.  ale  istota  władzy
państwowoej pozostała. Obecne władze pa-
ństwowe  Polski  są w tak samo  nikłym stop-
niu   kontrolowane   przez   obywateli,  jak
poprzednie   -   patrz  pozycja  wicepremiera
Balcerowicza.   Lecz   nawet   ob®cny  stan
względnej wolności  i  nadzieja, że wraz z je-

Słean:j:F:dY#or#LdoĘe=JrHua;:i';*::łyą-
Pd.'ozbers.:°a:uążeES<##ępp##a=,n=,;%ś9żFż

Gorbaczowa przekony*a; Wałęsę, aby Pol-
ska nie nalegała na wycofanie wojsk sowiec-
kich,     gdyż     osłaLbjłoby    to     pozycję
Gorbaczowa.  Sądząc  po  stanie  rokowań  z
Sowietami  można  przypuszczać,  i.ż  Watęsa
dał  Się  Przekonać.  Duch  nol{rągłego  stołun

pojawił się ponownie.  Tym razem w stosun-
kach z Kremlem. Powstaje pytanie, czemu to
Moskwie tak zależy na pozostawieniu swych
wojsk w Polsce? Dlaczego agentura sowiec-
ka w Polsce podnosi śmiało głowę? Czemu
to  Gorbaczow  przyjmuje  bankruta  Flakow-
skiego,  który  radzi   Sowietom,  aby  nie  po-
petnjły „błędu" PZPFą?

Poi.awiają  się  opinie,  że  nic  nie  zagraża
naszej   „niepodległości".   Agresja   nam   nie

grozi.,   a  to,   zdniem   posła   Stefana   Niesio-
łowskiogo  jedyny  sposób  na  utratę  niepo-
dległego   bytu.   Obawiam   sję,   żo  jest  to
nadmierny optymizm.  Historia Polski  dowo-
dzi,  że  można  utracić  niepodległość  zanim
agresja nastąpi..  Pozornje tylko wydarzenia z
września  1939  zdają sję  potwierdzać opinię

p.  Niesiołowskiego   -  rzeczywiście  agresja
mtlerowsko-sowiocka   była  powoclem   naj-
pjerw  utraty terytorium,  a w  1945 także  nie-
podległości.   Należy  jednak  pamjętaó,  że  z
punkiu  widzenia prawa  międzynarodowego
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kresem  11 FIP. Dopiero cofnięcio uznania w-ła-
dzom  polskim  przez aliantów,  po  układach
w Tehoranie i Jałcie, wymazało niepodległe

państwo      polskje     z     mapy     świata.
Nasze spojrzenie na tak ważną kwestię, jaką
jest  bezpieczeństwo  państwa,  musj  s]'ęgać
dal.ej w przeszłość.  Dwudziesto lecie mi.ędzy-
wojenne poprzedzały 123 lata rozbiorów.

Likwi.dacja tak dużego państwa, jakim by-
ła   Rzeczpospolita  Obojga  Narodów,   było
wydarzoniem   bez  precedensu  w  dziejach
Europy. Państa, które słusznie przez setki lat
tyło   uznawane   za   mocarstwo.   A  jednak
upadło.   Upadto,   jak   podkreślali   historycy
szkoły krakowskiej  -głównie w następstwie
wewnętrznej   słabości;   zaniedbania   spraw
wojska  i  obrony  fatalnej  poli.tyki  zagranicz-
nej, szukania protekcji przez jej polityków, na
czele z królem Poniatowskim, u obcych, nis-
kiego stanu  świadomości  rosnącego zagro-
żenia.  Przekonanie, że skoro  Polska nikomu
nie  zagraża,  to  i  jej  nic  złego  nie  może  się
przydarzyć.   Polska  miała  wówczas  głowę
państwa 1 rząd, była wpływowa partia reform
popierana przez króla,  sejm  i  nawet uchwa-
lono Kon§tytucję 3 Maja. Obok tego były też
garnizony   rosyjskje   i   polityoy  polscy   usi-
łujący  ,,rozsądnie"  układać się z carycą Ka-
tarzyną   i   byli   też   zdJajcy,   targowiczanie.
Czym  to  wszystko  skończyło  się,  wio  dziś
każdy uczeń szkciły podstawowej.

Wydaje mi się,  że sytuacja wewnętrzna w

przegrana  kampania  wrześniowa  nje   była

waniach  na temat wycofania tych *ojsk na-
kazują,   aby  zachować   daleko   jdącą
ostrożność.  AJe  nawet  gdyby  imperi.um  się
rozpadło, to  zagrożenie  nie  zniknie.  Wemy
z  historii,  jak  wyglądają  procesy  społeczne
na terenle Flosji w razie upadku władzy cen-

:':|noejźc##S:%yRS:ja::g;:k=jąnoay::r::zpfjae':
czeństwa  i dobrobytu  na Zachodzie.  Polska
będzie pierwsza, którą ta fala uderzy. Ponaci-
to  musimy  pamiętaó,  żo  nie  unikniemy  za-
angażowania   Polski   na  wschód  od   Bugu.
Meszkają tam  mmony Polal{Ów,  których  los
i   bezpieczeństwo   nie   mogą   być  nam
obojętne.   Odradzające  się   nacjonalizmy,
litewski   i   ukraiński,   nio   budzą  nadziei   na
spokój  i  zgoclę  między  narodami.  Nasi  na-
iwni  politycy,  przekonani,  że  wezyscy anty-
komuniści   są   braćmi.,   zapominają,   iż   po
upadku  okupacji  rosyjskiej,  nacjonaliści  na
Litwie, Białorusi i Ukrainie za głównego wro-

ga ogłoszą Polskę.
Tylko  trochę  lepiej   -  jak  si'ę  wydaje   -

wygląda  sytuacja  Qd  strony  Memiec.   Nio
wiemyjednak, o czym rozmawiał Kohl z Gor-
baczowem.   Dlaczego  na  spotkanie   mini-
strów spraw zagranicznych  Niemiec i ZSRFI
wybrano złowropgi  dla Polaków Brześć nad
Bugiem, w którym  Niemcy i F!osjanie w mar-
cu  1918 zawarli  pokój  kosztem  Polski,  a we
wrześniu   1939   urządzm   wspólną  dofiladę
zwycięzców.  Nie wiemy, jak rozwinie się sy-
tuacja wewnętrzna  w zjednoczonych  Niom-
czech.   Mamy   naddziejo,   że   Niemcy
Zachodnie potrafią znaleźć dość sposobów i
środków, aby w pełni zintogrować byłą NRD
z demokratycznymi strukturami  RFN. Z dru-
giej jednak  strony pojawiają się  obawy,  czy
społeczeństwo   Niemioc  Wsohodnich,  zde-
moralizowane  przez  komunizm,  sfrustrowa-

•,`     `       .``,     ,::1`   -`..

Polsce   dziwnje   dzjś   przypomina  tamtą,
sprzed 200 lat. Armia, polityka zagraniczna i
stan   świadomości   potencjalnych  zagrożeń
są  identyczne.   Byc  możo  nie  ma  jeszcze
groźby wrogi.ego  Polsce sojuszu niemiecko-
rosyjskiego. Jest jednak wiele oznak budzą-
cych  nasze obawy.

Wszyscy  obserwatorzy  wydarzeń  rozgry-
wających się na terenie ZSRR są przol{onani,
że  Kreml  ma obecni`o tak wielkie  kłopoty,  że
nie  w  głowie  mu  pol`tyka  agresji.  To  przo-
koźŁn;gz°a;°kj:&bRł88,.:eśtoimocnonano-

gach wszyscy „ekspercj" uwazają, i`ż jest ona
po!ężna. Zachód zachowuje się niczym spa-

óał,ź2uToansyęsjłóąźnr]:;,yłsekł3goR3,s:fś;+odzznj3:
cznie mniejsze niż sądzono. Odwrotnie, gdy
Rosja upada,  uważa się,  że jest słabsza  njż
w  rzeczy`^/istości.   Tymczasem   Rosjanie  są
narodem , który potrafi szybko zregenerować
sjły  swego   państwa,   zazwyczaj   kosztem
wielkich   wyrzeczeń   i   rezygnując  z  oczywi-
stych dla ludzi Zachodu dązeń do wolności i.
dobrobytu. W 1917 roku,  po przowrocie bol-
szewicki.m,  tak  trzeźwy  obserwator  jak  Ro-
man  Dmowski  uważał,  że  Rosja  na  długo
utraciła swą pozycję mocarstwa i  Polsco nic
z jej  strony  nie  grozi.  W  styczniu  1919  roku

oddziały  czerwonej  Flosji  pojawiły  się  pod
Białymstokiem   i   Polska  musiała  stoczyć
krwawą wojnę  w obronie  swoj  niepodległo-
ści.

Trudno ocenić, czy obecny kryzys w F)osji
jostrównieżgłębokijaktamten,wl917roku.
Napewnodalekojednakdosytuacji,wktórej
armia i aparat bezpieczeństwa ZSRFl byłyby
zdemoralizowane i niezdolne do działań wy-
mi®rzonych  w  polskie  interesy.   Butne  wy-
powiedzi   dowódcy  wojsk  sowieokich  w
Polsce  i  postawa  strony sowieckiej  w  roko-

ne  i  podatne  na  demagogię  nie  popce
jakiegoś nowego ruchu nacjonalistycznego i
totalitarnego.  1 czy wówczas nie znajdzie się
odpowiedni   partner  po   rosy/.skiej  stronie?
Układ  o  dobrym  sąsiedztwie  FIFN  i  ZSRFl,
pańsw,  które  ze  sobą  nio  graniczą,  musi
zastanawiać.

JÓzef   Pawlikowski,   sekretarz  Tadeusza
Kościuszki, spisywat myśli  Naczelnika, które
ukazały się w książce „Czy Polacy \^/ybić się
mogą  na  ni.opodległość".  Oto jedno  z  nich:
„Macie  wszystko  do  zwycięstwa,  odważcio
si'ę  tylko  zwycieżyć.  (...)  Jożeli  zaś  teraz  nie

pokruszycie  jarzma,   nie   narzokajcie   na
niebo, bo wy sami autorami jesteśoie waszej
sromoty."

Romua]d   SZEREM]ETIEW
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DOGMAT - „UKĄSZENIA
HEGLOWSKIEGO"

DOGMAT
Fiasko  marksizmu,  powiada rozpowsze-

chniony  w   kręgaoh   opozycji   demokraty-
cznoj   pogląd,   nio   jest   przypadkiem.

#:Lks;zoTnjoeg8;::#oTsz%:kooszva,Suto;;#:
nia  zmiorzającego   do  odkrycia   „praw

#.:e`:;8"iowok3:Zy9Sp#oacnz!:ń[g:.'aT:Snta3;;
myśleniawywodzisięzasadniczoodHegla.
Jest też zasad niczo irracjonalny, idoa „praw
historii"  jest  mirażem,  i  to  społ®cznie  nie-
bezpiecznym.

JAK JEST MOżLIWA HISTOF`lozoFIA?
Może, rzocz jasna byćtak, że umysł ludz-

;],!::ts:ah;:iob;'Oa::grkp%ćwśteaę:'i:ndonśaci
pytanie,  skąd  właściwie zwolennlcy libera-
lizmuotymwledzą?Dowódzniepowodzeń
prób  dotychczasowych   -   przyjmijmy  za
adworsarzami,  iż  zawiodły ono  naprawdę,
aby  nie  w.ikłać  się  w  spory  mniej  w  tym
kontekście  istotne  -jawnie chybia celu.  Z
t:°}g:iy:?::c;!#::#:p::9%:%n:iisaę:,:d:3z#;:n:ś

twórcy  tej  dziedziny  dokonali   swoich  od-
kryć.  AJgumentaoja,  iż  kolejne  stany  spo-

:eac;:ń;twś3,oW,źacdłcyhohdr,:3L,:łsn,:śTFznr:
wykazują, 8ą więc niozdetorm inowane, jost

;!!;ć:R;,:ipaĘ:'tę;o:,i!!u:p;:!;.Th:'!;;:ń.?;;';
„socjalizmu  realnego".  Na  Kubie dzieje się
przecież z  grubsza to  samo,  co w  NRD, a

Spzoeł::;ns;oc:aw1:tnT:tJoenś,is#dys,y;tiemmo
kolosalnyoh   odmienności   podłoża   kul-
turowego, stopnia rozwoju cywil.izacyjnego,
wyznania  Teligijnego  itd,   ujawniają  się  te
same  w  zasadzio   procosy,   to   przecież
jawnie świadczy to o tym, iż pocllegają one
tym samym w zasadzie  prawidłowośclom;

:łó`rak;'J;aokdiopgaa:ąjądczYa{:nTie:e::P:ad:j3::
podetawow®go czynnika i stąd w ioh ruohu
ujawnia  się  ta  sama  r®gularnośó.  Wspom-
niano   okoliczności   różniąco   te   społe-
czeństwa  odpowiedzialne. są  zapewno  za
nieco odmionno roalizcjo tych samyoh pra.
widłowości  zasadniczych   -   całkiern  po-
dobnie, jak odmienność ksztaftu  kamienia
i piórka powoduje, iż opór powietrza zróżni.
cuje   drogi   spadku   tych   ciał.   Możliwe,   lż
poznaniotychpodstawowychprawokreśla-
joąz%CgnonpLr°a#!3i#ł:CwZ:nńysc#aw»kc±'a%

wypadku z osobna przez rozliczne czynniki
drugorzędno  czy lokalne  -  jost za trudno
dla umysłu  ludzkiego. Ale przekonać się o
tym  można  w  jeden  tylko  sposób:  podej-
mująo  trud   `ich  odkrywania.   Namowy  do
poniechania  jakiejś  problematyki   są  za.
wszo jałowe.
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mstoryczną. Bodaj najbardziej znany jost w

*i:Łaocż|,;:;;,y:!:tdo::z°ok,|:Pp°#djsi':#
przez  K.  R.  Poppera.  Przeb.ioga  on  nastę-
Puj(ąr„:B,eg  dziejów  ludzkich  w  znacznym

stopniu zależy od  rozwoju wiedzy."
(2)„Przyszłegorozwojuwiedzyniedasię

przowidzieć żadnymi  racjonalnymi czy na-
ukowymi metodami"

Skąd ma wynikać,  iż:
(3)   ,,Nie   możomy   zatem   przewidzieć

przyszłogo  blogu  historii  iudzkości"
i  dalej' że

(4)  „Musimy wykluczyć możliwość lstn.ie-
nia historii jako nauki teoretycznej, czyli ms-
torycznej  nauki  społecznej".  (K.  R.  Popper
„Nędza   historycyzmu",   Krąg,   Warszawa
1984,  s.2)

Wadllwość  tej   argumentacji  jest  wido-
czna  na  plerwszy  rzut  oka.  Autor  zmierza

3gTz:ekoę:;r:k®&saun[haj::og;cćFno:gn;eThfsż,,Ł#3:
zofii).   Tymczasem   przesłanka   (1)   jest
najtypowszą  tezą   mstoriozoficzną.   Jeśli

:z°yś,Zo?jjsźiae,q:j?mko=,i;:aś:]`eg::ŁaeYnd°zigi
dziny  rozważań, to  nie  wolno  mu  przecież
wykorzystywać w argumentacji na rzecz te-
go  przeświadczenia tez  należąeych  do tej,
kwestionowanej  dziedziny.  Poppor  popeł.
nia  więc  ten   błąd,  który  wielekroć  zarzu-
cano   Kołu  Wiedeńskiemu  dowodzącemu
niedorzoczności  metafizyki  {ilozoficznoj  w
oparciu  o  założenia lizykalizmu  wyznawa-
nego  pizoz  Koło,  a więc  szczogólnej  dok-
tryny   metafizycznoj   (np.   Fl.   lngarden,   „Z

::d.agń63::.ć}:%;:{}uążwzstęśłoc3:ił%';#a;%Zdau-
drugi  wn'iosek   Popperowski,   (4),  jest  nie-
uprawniony.

dop::isgtz?;yp?:8eł:npkoap(;!r:'ew#,:a#Z;r
stionowanej,  ale  jegt  to  teza  \^/ysooe  kon-
trowersyjna.     Można     na     przykład
utrzymywać,  iż  poznan.Le  ludzkie  jako  zja-
wisko spotocznie znacząco, a więc prowa.

8;3;Ca°sdp°ołseycszt3Fgao%:tyćżhyzmmś'awnławśc9,';R;
jedynie cywilizacji  europejskiej i to w clągu
ostatn.ich stuleci doploro; wcześnioj, i gdzi®

łnbq=}%jt:9cftu:ł°k?czhyE;tp!ao?rkaęniżcyz#

:i:3Ey.,:i;dzódwr,?.WW:::eągzko°:3!aTż°o`?od%
tż°a'jiy-chw;;ewwo;UóPw:ZdYęj'E:P"Pc°hrah=t:;:o:o:

fia musiataby ową przosłankę  (1) zaakcep-
tować.        Bywają       teorie       rozwoju

::t,oą?nc::3!:aTeó,::,.,:S;o.tznl?;.tizaę,t#l;#i
Marksowski ma`erializm hlstoryczny rozcią-

:e:njdęo5n:c;::e::g:o::'!aĘbóź::Zzy:C!i:#iogd;:ą:
u  Marksa,  wyraźna jest  ona  np.  w  Haber-

Tear#:sstj.:j„i::eorrf:ełapcjŁ##%:§zLHwa;
1983,   s.495n).  Ale  n.ie  jest  to  jakąkolwlek
koniecznością.   Na  przykład  nie-Marksow-
ski  materializm  mstoryozny przosłankę  (1)

:do,::#r:ź#j3FstsjSc:nopgoodsbtie:ę#T.
gokolwiekpostępuwiodzy.Czynniktenjost
uznanyzaubocznyiwprowadzonydopiero

:.?igwmT#óo#aspz:łaećczsopń,*:Iao#:
wości  kapitalizmu   („Propeny  and  Power",
op.cit.,s.213n).Jakkolwiokrzoczysięmają,
nie  ma powodów,  by historiozofia musiata

::::jópp:g:3:np®opzEo,raak#:fboonJiź:?ą#.:

::jt:żp,r::€yamn:,:ę;j:#Fohś°ćd:j%#ozźt,ęt:*;
tecwiiprocosuhistorycznogojostnioprzoko-
nywująca.

Przosłanka (2) jgst z kolei prawdziwa, ale
bezużyteczna dla tezy, do której autor „Nę-
dzy  h.istorycyzmu"  zmierza.  Jakoż  wcale
nie  ta  przosłanka  jest  wykorzystywana  w
argumentacji,  lecz  milcząco  zatożenio,  iż

tt3,r,q,,anp:zzebwę,g#ajne,3t..:;eaę:+uodśzz,:j„hjs:
przyszłego „poznan ia naukowego ".

To wszakże  zatożeni® jest w sposób wl-

:t°ac:noywf;:Shy;:;aD+aeę::gwn°sZp°owłaen::npy°odh-
zależnych  od  stanu  wiedzy  ludzkioj  wcale
znajomośótrośoitejwiedzyniejestpotrzob.
na.  Wystarcza tu  okroślonie  typu  postępu
tt:,2ś:*:p::zn:e3:so:#To:śz:w:;:h:#śęśf::n:yo:zfb:;:;d3#;

technlki).

n,e:ai#kź3doek:nt3kt:!ź::j°:Pocd'oj,°S`.ZGn::yu:
ki.  Wynlka zeń,  żo  rewolucja techniczna w

:u#iyg#8j,un,#&n:jsot:ioui:cęepY::idl3:
wość;

„po  wstepnym  okrosie  przejściowym  o
sń::jfzg:3#łeoz;3#jośnća;tręa%#ja,kfą,onw.
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8umpcja  na  1  mioszkańca rosną w tempio
1-2%,  a  po  okresle  szybkiego  wzrostu  za-
wartego  między 3% a  10%  może nastąpjć
silny spadek stopy wzrostu do około 2-3%,
by wreszcio  stopniowo  i  względnie  wolno
powrócićdofazyprawiozerowegowzrostu.
Stąd  też   rewolucja   przomystowa   (bądź
technologiczna lu b technalogiczno-nauko-
wa)  może  byó,  zgodnie  z  tym  modelem,
traktowana  jako  zjawjsko  przejściowe  wy-
wołujące  zakłócenia  lub  fluktuacjo  w  dy-
namice rozwoju gospodarczego ludzkości.
Jest  to, jak  pokazuje  hlstoria,  imponująco
lecz krótkotrwało odchylenie od fazy prawie
zerowogo  wzrostu"  (S.  Gomułka,  „Ekono-
micznó  czynniki  demokratyzacji   socjaliz-
mu",   „Przyjaciel   nauk",   zl-2,   Aspekt,
1984-85,  s.70) .

Koncepoja ta może.  rzecz jasna.  prowa-
dzić  do  prognoz  fałszywyoh.  Ale  właśnie
możo do nich  prowadzić  -jak każda kon-
copoja  naukowa.  Prognozowanio  postępu
teohnologicznego  i  jego  wpływu  na  pod-
stawowo  parametry  ekonomiczne,  jost
więc, wbrew Popperowi, możliwe i to mimo
tego, iż modol, o ktorym mowa nie mówi nic
na  temat  treści   przyszłych  wynalazków.   1
pologa  on  wtaśnie  na  przewjdy\^raniu  t3n-
dencji  rozwojo\^/ych  „w tej  mieize.  w jakiej
na  nie wpływać  rozwój wiedzy naukowej",
czyni więc to, co wedle autora „Nędzy histo-
rycyzmu"  ma  być  z  zasady  niemożliwe
(„Nędza hi'storycyzmu", op. cit:, s.2).

lstnieje możliwości obrony poprzez ogra-
niczenie argumęntacji Poppera do koncepT
cji   dotyczących   historii   ludzkości   .,jako
oałości".  .Go  prawda  cytowana  wyzej  p/a-
widłowość `^rynikająca z modólu S. Gomuł-
ki   dotyczy   także   „świata  jako  'całości"

(„Ekonomiczne.„", op. cft„ s.70), co prawda
prognozy  Klubu 'Rzymskiego  -  w  których
postęp techniczny jest jedną z  podstawo-
wych  zmiennych  -  także dotyczą gospo-
darki` światowej.  ale  t`m  niemniej  terminy
stosowane   przez   Poppera   („bieg   historii
ludzkiej ") są tak rozciąg liwe , iż rzeczywiśoie

pozostawiająmożliwośćodwrotuwtymkie-
runku   („bieg   historii   ludzkiej"   móżna   ro-
zumieó  jako   proces  rozgrywający  się   na
wszystkich  płaszczyznach  życia  społecz-
nego  na  raz).  OdwTót  taJ{i  odbiera jednak
cato ostrze krytyce Poppero`^/skiej.

C"rze to i.est bowiem zwrócone przeciw-
ko  marksowskiemu   materializmowi   hsto-
ryoznemu,    to    on    miał   się    okazaó
motodologicznie  niepoprawny.  Tyle, że  -
przy  roz\^/ażanym  obecnie  osłabieniu  ar-
gumontacji   Popperowskiej   -   „stanu   his-
torii    ludzkości",   mówi   natomiast   o

poszczogólnych   liniach   rozwojowych   his-
torii społooznej  -  to  Marks  odróżnił prze-
cież linię ouropjską od azjatyckiej.  Tyle, że
uważał, że za sprawą kappitalizmu tenden-
cjo   rozwojowe  właściwo   linii  ouropojski.ej
będą się  rozszorzaó.  AJe  to  całkiem  oo  in-

:;gooodp;S#:jćąncuyni:fęn::roz=esm|ist-ovt:zn-
rzeczywiście można opisać tylko za pomo-
cą jednostkowego twierdzen ia historyczne-
go, a całkiem co  innego robić to, co Marks
usiłował  uczynić,  zbudowaó  teorię  społe-
czeństv\/  pownego  typu  i  określić  warunki,

przy  których  ten  typ  społeozeństw  będzie
okspandowaó, znosząc inną formację spo-

łeczną.  Tak  osłabiona  argumontacja  Pop-
pora trafia  co  najwyżej  w  spekulatywno fi-
lozofio   historii.   Każda  wszakże   dziedzina
nauki wyrasta z jakiegoś stanu spekulatyw-
nego,  teoria  procesu  historycznego  także.
A marksowski materializm historyozny aku-
rat już  do  owej  fazy sp®kulatywnej  w  roz-
woju  historiozofii  nie  należy.

JAK JEST MOżLIWA HISTORIOZOFIA?
F`zecz bciwiem w tym, iż Popper krytykuje

historycyzm  z  pozycji  swoj  własnej  meto-
dologii.  Tymczasom  może  byó tak,  iż wła-
śnie  podstawa  owoj  krytyki,  Popporowska
filozofia naukl, czegoś istotnego z nauki nie
rozumie   i   dlatego   właśnie   wydaje   nega-
tywny werdykt na histoiiozofię, żo wadl iwio
pojmujo naturę metody naukowej.1 tak wła-
śnie, jak mi się zdajo, rzecz się prżedstawia.

lstotą metody naukowej jost bowiem  to,
że nauka deformuje myślowo badane przoz
siebie  zjawiska  pomijając  pewne  czynniki
dla  tym  lepszego  uwydatnienia  działania
innych.  W ten  sposób powstają kcinstrulQ/
teoretyczne  takie  jak  punkty  matorialne,
ciała  doskonale  sztywne,  idealny  kosmos
itd,  o  których  traktują  podstawowe  prawa
nauki. Prawa te obowiązują tedy przy nader
rygorystycznych   założeniach   ideali.zują-
cych  i nio mogą być wprost odnoszono do
świata,   w  którym  jost  właśnie   dokładnie
przeciwnie niż owe uproszczenia postulu;ą.
Owe prawa idea] izacyjno mogą co najwyzej
być  odnoszone  do  pewnych  przypadków
zwanych z\^rykle z toj racji klasycznymi  - a
więo takich, gdzio pominięte w drodzo ide-
alizaoji  wpływy  są  znikome;  w  takich  to

3#e%[ąp:#i:'oj::liw%y%nęg:i':gtr:nwu-
faktycznego.   Na  ogół  jednak  prawa  ide-
alizacyjnomusząbyćkonkretyzowano,jośli
mają  dawać  wyjaśnienia  przebiegów  rzo-
czywistych.  l-o  znaczy,  kolejne  z  założoń
idealizujących   są  odrzucane   i  do   prawa
wnoszona  jost  poprawka  uwzględniająca '
wpływ   pominiętogo  uprzednio   czynnika.
Procodura ta trwa tak długo, az dojdzie się
do  bardziej   roalistycznego  prawa  pozwa-
lającogo  na przybliżenić do  obszerniejszej
klasy zjawisk (a nie tylko .do wypadków kla-
sycznych, jak prawo wyjćciowe).

Otóż  Karol  Marks był pionierem  metody
idoalizacji w naukach społecznych  (szerzej
piszę  o  tym  w  książce  „The  Structure  of
ldealization",  Fleidel,  Dordecht  1980,  s.3n),
Karol  Poppor natomiast metody tej nio uw-
zględnia  w  swojej   metodologii,  a  nawet
zgoła  stawia  tozy,   które   pociągają,  w
sposóbrzeczjasnaniezamierzonyprzezoń,
wykluczenie  tej  metody  z  nauki,  metody
Galjleusza, Darwina, Chomsky'ego (tamże,
rozdz.5).   Nic  dzlwnego,  źo   kiody  Popper
napotyka  tę  metodę  w  MaTksowskim  ma-
terializmie  historycznym  nie  potrafi jej zin-
terpretować.   Zdaniem   autora   „Nędzy
historycyzmu"  twierdzenia  Marksa  nie  są
bynajmniej prawami nauki typu  praw przy-
rodoznawstwa, lecz mai.ą

„charakter  szczególnogo   Oednostkowe-
go czy swoistego) twierdzenia historyczne-
go.  (Mają taki sam status, jak zdanie 'Karol
Darwin   i   Francis   Galton   mieli   wspólnego
dziadka').  A to  dlatego,  żo  „Ewolucja  (.„)
społeczeństwa  ludzkiego  to  unjkalny  pro-
ces historyozny. Wolno namprzyjąó, że pro-

cos  ten   przebi®ga  zgodnie  z  najrozmalt-
szymi  prawami  przyozynowymi  (...).  Ni®m.
niej opis tego procesu nio jost prawom, lecz
po prostu jednostkowym twierdzonlem hisł
torycznym"   („Nędza   hlston/oyzmu",  op.
cjt.,  s.  53,  54)

Ponieważ  zaś  nie  można  wy).aśniać  ani

przewidywać w oparciu  o zdania o faktach
jednostko\^ryoh , choćby nawot były nimi jo-
dnostkowo trendy, przoio wniosok stąd łakl,
iż Marks nje miał prawa wyjaśniać czy pro-
g nozowaó. Historycyzm Marksai wziął się z:

„pomioszania  naul(owego  prz®widywa-
nia (kursywa Poppera), jakio znamy z fizyki
lub  astronomii,  i  historycznogo  proroctwa
O{ursywa  Poppera)  na szoroką skalę, któro
przepowiada z rozmach®m główno tendon-
cje przyszłego rozwoju społecz®ństwa"  (K.
R.  Popper,  „The  Open  Socioty and  hs  En-
omies",   vol.   2„   routlodge,   London   1966,
s.86).  W  rzeczywistości   zaś  „rodzaj  przo-
powiedni.  które  prozontujo  matksizm  jost
oo  do  charakteru  logicznogo  bardzioj  zbli-
żony do przepowiedni Starego T®stam®ntu
niż  do  przepowiedni  współczesnej  fizyki"
(K.  R.  Popper,  „Prediction and  Prophecy ln
the  Social  Sciences",  w:   (od)  P.  Gardinor,
„Theories of History",  London  1956, s. 276)..

Przyjrzyjmy  się  jednak   konkrotnomu
przykładowi   prognozowania  w   pracach
Marksa.   Na   przykład  .Markso\^/skiej   pro-
gnozie   dotyczącej   sytuacji   klasy  Tobotnl-
czej  po  wprowadzen|u  wolnogo  handlu  w
stosunkach międzynaiodowych.

„Problem,  jaki   będzie  wpływ  swobody
handlu  na położenio  klasy robotniczej jost
bardzo łat`^q/ do rozwiązanla. („.) Wszystkie
dotyczące tej kwostii  prawa sformułowano
w  klasycznych  dziołach  o  ekonomli  poli.
tycznej  odpowiadają dokładnie  rzeozywi8-
tości   dopiero  pod  warunkiem.   że   handol
jest wyzwolony zo wszystkich  okowów,  że
konkurencja jest  całkowicio  wolna  i  to  nie
tylko  w jakimś  poszczogólnym  kraju,  locz
na całej kuli ziemskioj. Owe prawa (...) tracą
swój abstrakoyjny charakter w mlarę togo,
jak zwyoięża wolny handol. Ucz®ni rozstrzą-
sający kwestie okonomiczne stale podkroś-
lają, że cało ich rozumowanio opart®jest na
założeniu,  iż  handol  zostanio  uwolniony  z
wszystkich więzów,  które go dziś krępują.  1

postępuj.ą  zupełnio  słusznio  stosując  tę
metodę.  Bo to  nie jest budowanie arbitraJ-
nych  abstrakcji,  lecz  wyłąozanio  z  analizy
szeregu   okoliczności  przypadkowych".  W
szczególności zaś "prawo, wedlug którego
minimalna placa robocza w mia/ę tego, jak
będzie  się  sprawdzała  przepowiednia  Ri-
carda,  że  wolny  handol  stanio  się  rzoczy-
wistością"    (K.   Marks,   .Dzioła",   t.   4,
Warszawa  1962, s. 335i337).

Nie jest ważna moryloryczna trafność te-
go  rozumowania.  ldzio  jodynio  o  jogo  za-
sadność   logiczną.   Otóż  ta  właśnie  jest
natychmiast  widoczna  na  tym  prostym
przykładzie  -  w  każdym  razi®  dla  kogoś,
kto  rozumi®, że nauka stosuje metodę ido-
alizacji   Fąozumowanie   Marksa,  trafne  czy
nie,  przebiega  następująco.  Punktom  wyj-
ścia  jest   idealizacyjne   nprawo   minimum
płacy roboczej ":

(1)  jeżoli  stosunki  hancllowe  między da
nym  krajem  a  wszystkimi  innymi  są  oał-
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kowicie wolne, to płace roboczo w t)m kraju
są równe minimum egzystencjaJnemu.

Dalej stwierdza, iż w miarę znoszenia ba-
riercelnych,awięostopniowogouwalniania
handlu  od  ograniczeń  pozarynkowych, za-
łożonlo  upraszczające  togo  prawa  będzie
coraz   lepiej   spełnione.   Dopioro  tedy  po
zniesieniu barier celnych w handlu między-
narodowym  wolno  będzio  w  przybliżeniu
stosowaó   „prawo   minimum   płai=y   robo-
czej",  czy też  aproksymować je  uzyskując
twierdzenie roal istyozne :

(2)  im  stosunki  handlowo  danego  kraju
są bardziej wolne, tym płaoe robocze w tym
kraju  bliższo  są  mlnimum  egzystonjalne-
mu.

Ztezy (2) i dodatkowej przesłanki
(3)  bariery colno są już i będą daloj zno-

SZ0ne
wyprowadza Marks prognozę
(4) płaco roboczo będą coraz bliższe mi-

nimum egzystoncjalnemu.
Powtórzę, że niestotna jest merytoryczna

trafr`ość tezy  (1),  a  zatem  i  prognozy mar-
ksowskiej; to  problem  ekonomicznej  natu-
ry.   Problem   metodologiczny  związany  z
Popperowską  krytyką  Marksowskich   pro-
gnoz zyskuje natomiast proste rozwiązan ie:
Markg prognozujo poprawnie od strony me.
todologicznej,  prognozuje tak, jak progno-
zują   uczoni    stosui.ący   konstrukcje
idealizacyjne.

Przytoczona  konstrukoja jest  niesłycha-
nia  prosta   -   dlatego  właśnie  została  tu
obrana jako  przykład.  Prognozy  poważne
mają w teorii  Marksa w wiele  bardziej  zło-
żoną postać, alo wszystkio przebiegają we-
dle  tego   samego   schematu:   prawo
idealizaoyjno;   poszukiwanio  przypadków
klasycznych  dla  przybliżonej  prognozy;  w
razie  lch  braku  -  konkretyzacja prawa aż
do uzyskania takiej postaci. przy której mo-
żna już  ryzykowaó  prognozę  przybliżoną.
Tak w szozogólnośoi przodstawia się struk-
tura motodologiczna  prognoz opariych  na
Marksowskim  materializmie  historyczr`.Jrri.
Jost  on  nader  rozbudowaną  t®orią  ideali-
zaoyjną złożoną z pownego podstawowego
rdzenia idealizacyjnogo zawierającego zna-
ne tormuły o związku sił wytwórozych 1 sto-
sunków produkcjl, bazy i nadbudowy,  bytu
i  świadomości.  Wedlo  pewnoj  intorpretacji

przybiorają postać (szerzej por. mój aftykuł,
„Tho  Thoory  od   Socio-Economic  Porma-
tions`as a Theory of Adaptation Processes",
Poznań  Studies  in  łhe  Philo.sophy  of  the
Sciencos  and  the  Humanities,  vol.  6,  Flo-
dopi, Amsterdam  1982).

Ta nader złożona konstrukcja toorotycz-
na jaką jest  Marksowski  matorializm  histo-
rycznyjest przy tym fałszem  -bo nie widzi
podziiłów klasowych wyrastająoycbw poli-
tyce i w kulturze, bo miesza klasowe i ogól-
no-cywilizacyjne   mechanizmy  rozwoju
®odporządkując walkę klasową „zadaniu"
wzrostu  toohnologiczno  -  gospodarczego)
itd.  itd.  Tym  niemniej,  j®st to  fałsz  godny
szacunku.  Jost tó  pierwsza tej  rangi.  i tego
rozmachu   konstrukcj.a  teoretyczna  w  his-
toriozofii,  piorwsza,  która przoprowadza tę
dyscyplinę ze stadium spekulatywnogo do
Stadium  tooretycznego.   Jest  godną  sza-
cunku takżo i z powodu nowatorstwa meta-
dologicznogo  swoich   rozwiąń   -   Marks

wprowadza na toron toorii  procesu history-
cznego  Galileuszowską motodę  idealizacji
leżącą u  podstaw  nowożytnego  przyrodo-
znawst\^/a teoretycznego .

A Popper wszystkiego togo nie  rozumie.
1  nic  dziwnego,  bo  nie  rozumie  anl  natury
przełomu   metodologicznego  zainiojowa-
nego  w  naukach  o  przyrodzie  przez  Ga-
lilousza,   ani   nie   rozumio  tego,   iż   Marks
odegrał  tę  samą  rolę  w  nauce  o  społe-
czeństwie.  Me rozumie zaś,  bo  nie pozwa-
lają mu na to ograniczeniateoretyczne jogo
wlasnoj filozofii  nauki.

Na  pytanie  zatem,  jak jost  możliwa  hisr
toriozofia,  odpowiedzioć  \^rypada:  normal-
nie. Normalnio, to znaczy przez sto§owanie
zwykłoj  metody  naukowej,  metody  ideali-
zacjl.  A więc  poprzez  przyjmowanie  hipo-
tetycznych   modeli   objaśniający  możliwie
proste  zalożności  pomiędzy  możliwie  nie.
wielu zmiennymi (czynnikami); poprzez po-
szukiwanie    obszarów    przybliżonoj
stosowalności dla takiego modelu; poprzoz
wprowadzonie doń  uprzednio pominiętych
czynników  uznanych  za  uboczno,  korygo-
wanie zależności  podstawowych , \^/yjaśnia-
nio   tyci.   :rendów   historycznych,  jakie   w
modelu  pierwszym  wyjaśnió  się  nie  dały;
wprowadzanie  dalszych   zmiennych,  w
szczególności  czynników lokalnych,  co  po-
woduje, iżjednolite modele rozgałęziają się
odzwierciedlając  samą swą strukturą wie-
lotorowość   rozwoju   historycznego;   a
wszystko to w toku konfrontacji z wiedzą o

trendach  historycznych  i  faktach  poszcze-
gólnych, jakiej dostarczają nauki hisiorycz-
ne.  Nio  ma  przy  tym  żadnoj  gwarancji,  iż
taka  tooria   idoalizaoyjna  jest  właściwie
skonstruowana, że \^/stępna decyzja selek.
cji takich a takich czynników jako gtównych
i pominięcio wszystkich innych jako ubocz-
nych jest trafna;  bo w żadnej  nauco takich
gwarancji  nie ma.  Może się więc okazać, iż
konstrukcjatajestistotnościowymfałszom,
a  więc  wyróżnia  jako  główne  to  czynniki,
które  głównymi wcale  nio są,  których  moc
wyiaśniającajestniższaakuratniżpewnych
innych,  od  których  tooria  abstrahuje.  Tak
może  być  zawsze,  a jedyrią  instancją wy-
dającą werdykty, toż zresztą kwostionowal-
ne,   w  tej   mater}i  jest  ®mpiria,   są  wielkie
rozbieżności  między  przowidywaniami  to-
oJii a rzoczywistością. Tak właśnie stato się
w  wypadku  marksowskiego  materializmu
historycznego  -rozbiożność międzyprog-
nozą  „wspólnoty  wolnyoh   wytwórców"  a
rzoozywistością  spałeczną  „realnogo  soo-
jalizmu"  jest  tak   szalona,   żo   \^ryjaśnienie
możo  być  tylko jedno:  Marks  dopuśoil  się
podstawowych  błędów,  już  w  konstrukcji
`^ryjściowego  modolu  swojoj  teorii,  zigno-
rował jakieś czynniki główne. całą tę wielką

robotę teoretyozną trzeba zatem zrobió od
początku. na nowo.

iNo  też  była  to  Welka  robota.  To  tylko
pr®sja  ideologii  powodujo,  żo  w  naukach
społecznych bozpośrednich poprz®dn ików
traktujomy  jak  „zdochło  psy'',  żo  nio  po-
trafimy im oddaó nalożnogo szacunku, jaki
oddają swym wielkim  przyrodnicy.  1 trzoba
ją zw/ocić na nowo, jeśli  chcomy rozumieć
procosy rozgrywająco  się w większych je-
dnostkach  społecznych,  takich jak  cyw".
zacje.   Jeśli   nio  chcomy  togo,   by  jodną
„t®orią"  wynikającą  z   s®tok  pownie  już
tysięcy szczogółowyoh  prao historycznyeh
była myśl , iż „bywa różnio". To historlozofla
dla ubogich, ubogich duchem.             ,-

CZY  HISTORIOZOFU\  JEST  AMORAL-
NA?

Nio można byłoby zrozu mieć tomporatu-
ry oskarżeń pod adrosem historiozofil, gdy.
by zatożyć, iż idzie w nlch  li ty]ko o sprawy
czysto  poznawczo.  Jakoż  idzio  o  kwostio
pozapoznawczo.  Najpierw  światopoglądo-
we.  Budzi  obawy  dyscyplina,  ldórej  przy-
pisuje  się  chęó  odkry\^/ania  „koniocznych
praw  historii"  i  w  rezultacio  wizję  dziojów,
jako mechanizmu, w którym jednostka mo-
że  byó  do  najwyżej  \h/ykonawcą  "\^/yroku
histc'rii".

Otóż  takie  pojmowanio  tiistoriozofii  `^/}r
nika z niezrozumienia idoalizacyjnego oha-
rakteru  teorii   procosu   histon/cznogo.  W
modelu  podstawowym  takioj  tooril  może,
choć  t®ż   nio   musi,   się  zdarzyć,   lż  twior-
dzenia  modolu  przewidują  jedną  ściożkę
rozwojową  dla  społeczoństw  rozpatrywa-
nego typu. AJe nawet w t`m \^/ypadku doty-
czy     to     wszak     wyidoalizowanogo
spotoczoństwa, nie zaś rzeczywistych prze-
biegów   historycznych.   W  rzoczy`^/lstości
historycznej działają zaś rozliczno czyn nikl
uboozne,  które  łacno  mogą  sparaliżować
działanie owej podstgwowoj prawidtowości
z modelu wyjściowego w jaklś konkretnych
wypadkaoh.   Dlatego  to  wyidealizowane
prawidłowości  jodnoznaozne  odnoszono
być mogą do  rzoozywistoścl  -  w historio.
zofii tak samo, jak gdzio  indzioj  -  tylko w
przybliżoniu , i to statystycznym, a więc jako
przybliżono  tondoncjo  roalizująeo  się, jośli
wyjśclowy  model  jost w  ogólo  prawdziwy.
tylko w większości `A/ypadków.  Dotyczy to,
powtórzę.nawetmodelijednośoieżkowych.
Takie modol® mogą budzlć śwlatopoglądo-
we obawy tylko u tych, którzy nio rozumieją
ich  idealizacyinej  natury uznając jo za pro.
ste opisy stanów historycznych. A przocioż
nie ma żadnego prz®dustawnogo  musu w
tym,abyowajednościożkowośćzostataza-
chowana  w  toku  konkretyzacji   -   może
przecież b}ri tak, iż wprowadzonio jakiegoś
czynnika u bocznego powodujo, iż powstaje
alternatywna  możliwość  rozwojowa  i  pod-
stawowy   modol  jednościożkowy   prz®-
kształca  się  w  dwuścjożkowy.  A  przodo
wszystklm  nio musi  byó naw®t tak, że  mo-
del  podstawowy  jost  jednościożkowy,  już
on  może  dopuszczaó wielotorowy  rozwój
społoczoństw danogo typu. Tak jost np. w
nie.Marksowskim  materializmie  historycz-
nym,  w  l(tórym  już  modol  podstawowy
przewiduje rozmalto warianty .oz`^rojowo w
zalożności  od  wyniku  rewolucji   (totalitary-
zaoja  społeczeńst\^/a  klasowego  w  razie
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zwycięstwa  rewoluc/.i,   odtworzenie  stanu
wyjściowego  w  razie  przegranej).  W  tego
rodzaju wypadkach  tym  bardziej  stajo  się
widoczne,  iż  owo  obiegowe  zarzuty  „fata.
lizmu" wynikają po prostu z niezrozumienia
natury teorij  naukowej  albo,  w  najlepszym
wypadku,  z  mylenia  teorii  procesu  histo-
rycznogo  z  przodtoorotyoznymi,   spekula-
tywnymi   „filozofiami   historii"   sprzed
dwustu i więcej  lat.

Na   innym   nieporozumi®niu   oparty  jest
częsty zarzut,  iż wiara w istnienie  praw  ru-
chu historii przeczy „istnieniu różnio między
sytuacjami,  w których jednostki  mogą być
sensown ie uznawane za odpowiedzialne za
swoje  czyny  a  tymi  sytuaojami,  w  których
odpowiedzialność  przypisana  im   być  nie
może"   (1.   Berlin,   „Historical   lnevitability",
Oxford  1954,  s.31),

a w konsokwenoji wiara ta jest nlozgodna
z elomentarnymi  intuicjami  moralnymi,  na
jakich  opiera  sie  postępowanie  każdogo  z
nas w życiu  codziennym.  Otóż nie  musi to
być bynajmniej  prawdą.  Na przykład,  kon-
cepcja  materializmu  historycznego  bynaj-
mniej   nie   zmusza  do   zaprzeczenia  tej
oczywistości,   że   człowiek  ma   możliwość
wolnego wyboru swoich działań.  1 jeżeli  są

przygnębiające i zniechęcające, to dlatego
tylko,   że  takimi  są  motywy,  jakimi°wię-
kszość z nas, ludzi, się  kieruje. Awięc to nie

jest  tak,  że  modele  historiozoficzno  zwal-
niają  kogokolwiek   od   odpowiedzialności.
Są ono  milczącym  -  bo  przeoież  nie fe-
rowanie ocen jest zadaniem teoretyka pro-
cesu   historycznego   -   oskarżeniem
ludzkiej  żądzy  bogactwa,  władzy,  ducho-
wego   panowania   nad   bliźnimi.  Wskazują
więc właśnie na moralną odpowiedzialność
ludzi powodujących się tymi motywami, i to
nie za zło doraźne, jakie wyMarzają w swo-
im  otoczeniu  społecznym,  ale  za kierunek
ewolucji wielkich układów społecznych .

CZY  HISTORIOZOFIA  JEST  SPCW.ECZ-
NI E NIEBEZPI ECZNA?

Ci,  co  ulegli  „ukąszeniu  heglowskiemu"
mają wszakże być  - wodle pospolitych w
społeczeństwie  niezależnym  opinii   -   nio
tylko  nierzetelni  intelektualnie,  ale  i  groźni
społecznie.   Uprawianie   historiozofii   bo-
wiem rodzi pokusę utopii społcznych, a te,
jeśli  zdobędą zwolenników,  stać się  mogą
celem   zabiegów   politycznych   zmierzają-
cych  do  ich  urzeczywistnienia.  To  zaś koń-
czy się tym, co właśnie widzimy w „realnym
socjalizmie".

Przede  wszystkim  stwierdzić  trzeba,   iż
zarzut ten opiera się na pewnym założeniu
ściśle  teoretycznym:   na   przekonaniu,   iż
moc perswazyjna idei społecznych jest tak
wielka,  iż  jest  w  stanie  przoważyć  wpływ
wszelkich  innych  czynników.  lstotnie,  jest
takl   pogląd,  jest  to  teza  idealizmu  histo-
rycznego. Ci, którzy tak argumontują, sami
więc  nieświadomie  historiozoflę  uprawiają,
tyle, że  idoalistyczną.  lch dobro prawo. Ale
takie samo,  nie większe, jak tych, co upra-
wiają historiozofię `^rychodząc z innyoh  za-
łożoń,   instytucjonalistycznych   czy
materialistycznych. Ponadta   prawdziwość
owego   założenia  ukrytogo   za  zarzutem
groźby płynącej  z zajmowania się historio-
zofią  (milcząco:  różnej  od własnoj)  nie jest

bynajmnioj bezsporna. Można by nawet po-
wiedzieć, iż jest ona dosyć wątpliwa. Przedo
wsz`Ńkim  systemy  zwano  przez  liberalis-
tycznie  zoriontowanych  toorevków  totali-
tarnymi  są  novum,  ale  tylko  w  cywilizacji
europejskiej.  Jeśli  przez totalitaryzm  rozu-
mieó system, który ma „wbudowaną w si®-
bie  tondencję  do  regulowania  wszystkich
dziodzin   ludzkiej   działalności,   do  wywła-
Szozania  ludzi   totalnie   -   fizycznie   i   du-
chowo   -   i  do   przekształcania  ich  we
własność państ\^/ową"  (L.  Kołakowski, „To-
talitarianism and tho Virtuo of Uvo", w:  ed  1.
Howe,  1984.  Totalitarianism  in  our  Contu-
ry".  Harper  and   Flow,   New  York,   1984,  s.
123)  to trudno  dostrzec,  żo  systemy  „real-
nogo  socjalizmu"  pozostają  daloce  w tylo
za systemami w rodzaju państwa lnków.1 to
zarówno  sięgając  do  wskaźników  global-
nyoh  (w państwie  lnków na 10 000 mieszk.
było  ponad  1100  urzędników,  Parokrotnio
więcej  niż w dzisiejszej  Polsco), jak i  tggo,
co  wiadomo _o  sytuacji jednostki.  W  „real-
nym   socjalizmie"   istnioje  wszakże   wła-
sność   osobista    -    poddany   lnków
pozbawiony byt jakiejkolwiek, wszystko co
miał stanowiło własność państwa. W nreal-
nym  soojalizmie"  nie  ma  przywiązania  do
wykonywanego zawodu -w państwio lnków
syn musiał wykonywać ten sam zawód, oo
ojcieo. W „realnym socj'alizmie " każdy ubie-
ra się sam - w państwio lnków ca dwa lata
wydzielano  mu  z  magazynów  królewskich
odzież, sandały, nakrycie głowy i nie wolno
mu było chodzić w czymkolwiek innym.  W
„realnym  socjalizmie" córki wychowują się
w  rodzinach  -  w państwie  lnków  najurod-
ziwsze były zabierano przez państwo w do-
rocznym   przeglądzie   powszochnym   i
oddawane warstwie  rządzącej.  i  kapłanom
w  charakterze  nałożnic;   rodzice  nie  mieli
nawet  prawa  dowiadywaó  się,  gdzie  prze-
bywają.  1 tak dalej.

A teraz  pytanle:  który to  historiozof jest
winien powstaniu systemu inkaskiego?. kto
był  tym   nioszczęsnym   Marksem   lnków?
Wystarczy zadać tego rodzaju pytania  - a
trzeba by je zadawaó wielokrotnie zważy\^/-
szy na takt,  iż systemy „pretotalitame" sta-
nowią  rzadki  wyjątek  w  społecznych
dziejach świata -by uprzytomnić sobie, żo
zarzut, o  którym  mowa jest nie tylko  płytki
intelektualnie.  ale  i  moralnio  wtaśnie  wąt-

pliwy. Jest płytki, bo za wszystkim, co dos-
trzega  się w  życiu  społecznym  wyszukuje
„sprawcy"  nie  pojmując  procesów  maso-
\A/ych  i  tego,  że  systemy  społeczne  pow-
stają, bo sąwygodne dla najsilniejszych i im
właśnie,  zbiorowościom  właścicioli,  wład-
ców,  kaplanów,  mają  Służ}ri  w  dalszym
mnożeniu  bogactwa, władzy, autorytetu. A
jest moraln ie wątpliwy, bo wysziikując „win-
nego  filozofa"   rozgrzesza  tym   samym
prawdziwych  sprawców  -  tych,  co  w  po-
goni  za siłą systemy nieprawości  budują i
utrzym ują. F!ozgrzeszają w końcu nas wszy-
stkich, a przocież wszyscy mamy -choćby
przez   konformizm   i  tchó/zostwo   T   jakiś
swój udział w tym, żo jest tak, jak jest.

MIT  „UKĄSZENIA HEGLOWSKIEGO"
Dogmat  „ukąszenia  heglowskiego",  a

więo  pogląd,  żo  uprawianie  teorii  rozwoju
historycznego  jest  intelektualnio  niorzetel-
ne, a spotooznio Szkodliwe, `^rydaje się być

-jeśli  nio jostem w błędzie  -  całkowicie
bezzaeadny,  wydaje  się  więc  byó  mitem.
Nie ma żadnyoh powodów, dla których spo-
łeozeństwa ludzki® nie m iałyby rozwijać się
w sposób wykazujący pewn® r®gu lamości.
Nio ma też żadnych powodów, dla któryoh
akurat  zajęcio  historiozofa,  a  więc  zawód
polegający  na  hipototyeznym  modelowa-
niu tychżo  regularności,  miałoby być jakoś
szczegóme  niebezpieczne dla losów tych
społoczeństw.

W  liberalistycznej   krytyco  tych,  co  nie
wzdragają  się  przed   pytaniaml  o  to,  na
czym polega wspól nota dróg rozwojowych
ludzkioh społ®czeństw, zawany jest wszak.
że jeszcze jeden  element, o  którym warto
może  na zakończenio  wspomnioć.  Jest to
swoiste  pocziicio  wyższoścl   -  tamci,  co
takie  pytania stawiają dowodzą, w najlop-
szym  wypadku,   naiwności  metodologicz-
nej,   my  zaś,   świadomi   ozających   się
zagrożeń,nieangażujemysięwpodojrzaną
problomatykę.  Otóż  nawet to jest  prz®są.
dem.  By  się  o  tym  przekonaó  wystarczy
przejrzeć prace autorów o orlontacji liboral.
nej. Zawierają ono  -  a raczoj miloząco za-
kładają  -  całkiem wyrazistą historiozofię.
Jeden tylko cytat:

„w   naszej   części   podzielonego   świata
idee  liberalne są wciąż  niozlszczoną,  alo  i
nie  zniszczoną  nadzieją  postępu.   Pod
\^/zględom zab®zpioczonia swobód osobis.
tych i obywatelskich żyjemy tu bowom, od
prawio dwóch stulecj, niby w opoco toudal-
nego  absolutyzmu: jakby czas  się dla  nas
zatrzymał przed ogłośzoniom wielkich kart
konstytucyjnych  końca Xvlll wioku"  (J.  Jo-
dlicki,   „Przedmowa"   do   zbiorku,   „Libora-
lizm dzisiaj", Nowa, Warszawa  1981, s.5).

Jest  to  wyraźna  historiozofia.  Taka  oto;
jest  to   niejako   stan   równowagi   systemu
społecznego, do którego ustroje zmiorzają,
a osiągnąwszy - utrzymują; jest to bowiom
ten  typ  systomu,  który  rospektujo  prawa
człowioka  i  najlepioj  dostosowany jost  do
jego  przyrodzonych  sklomośoi;  krajo  Za-
chodu  stan  ton  osiągnęły.  kraje Wschodu
dopiero  doń  zmiorzają,  a  oeiągnęłyby go
już także,  gdyby nio wpływy komunistycz-
nej  utopii.  Jest  to  obiogowa  historiozołia
środowisk  opozycyjnych  w  naszym  kraju.
Przyjdzio o niej jeszcze powiedzieć to i owo.
Na razie niech Starczy stwierdzenie trywial.
n®: to j e s t hlstorlozofia. Zwolennicy libera-
lizmu  także  mają swoją historiozofię. Tyle.
że  nie formułują joj  wyraźnie,  a  zaktadają
milcząco.  Dlatego jest  ona taka,  jaka jest:
nio  poddana jakiejkolwiek ana-  llzie,  prze-
mycana w tormie rzekomych oozywistości,
traktowana  jako  jedynie   możliwo   ujęcio
dziejów nowożytnych  i  miojsca, jakio  nasz
kraj w dziojach tych zajmuje.  Przemilczano
założenia zawsze  są  bardzioj  podatno  na
skazę  dogmatyzmu  niż  h_ipotezy wyraźnie
formułowane  i  poddawang  pod  publiczną
krytykę.  To  także  jest  powodem,  dla  któ.
rogodobrzojestwyraźnlepodejmowaópro-
blematykę   historiozoficzną.   Bo  jawna
propozyci.a historiozofiozna może być przy-
najmn iej poddana krytyco teoretyoznej.

•  I.eszek NOWAK
Rozqział  niepublikowanoj  ks;ążki  „Dog-

maty myśli  liberalnej"/1985/

SIERPIEŃ 1991



Archi`irum Wschodnie cd ze sti.. 13
Repatrianci  z   Kresów  Wschodnich   po   i944   (dzieje  jednostek,

[odzin -zbiorowości) -Anna Flodzewicz, lnstytut Gospodarstwa Spo-
łecznego SGpis, 02-554 Warszawa, Al.  Niepodl®głości  162

Polacy  na  Wneńszczyźnie  w  okresie  przesiedleń   1944-56  .  Ale-
ksander Srebrakowski, 54-220 Wrocław, ul.  Bobrza 36 m. 21

0ddziały Józefa Karusia „Ognia"  1943-47 -Danuta Szczopańska.
01-771  Warszawa. ul.  Broniewskiego 20 m.137

Podziemie   polskie   na   Kresach   Wschodnich   po  wejściu   wojsk
radzieckich  w  1944  -Radosław  Rozpędowski,  53J)18 Wrocław,  iil.
Letnia  la m.1

Podziemie  zbrojne  na  Białostocczyźnie   1944-56  -Jerzy  Kutak,
15-845 Białystok,  ul. Antoniukowska 46 m. 24

LUYers!ęcz#:i'9#5Z6a:hż,Pg=:edw#.dfi:jzryańdsz#C#m2:,':PLaj3ł:'nT:::
pOczt.  1

Kościół  katolicki  na  Białorusi  i   Ukrainle   1945m  -Adam   Chle-
bowicz, 83000 Pruszcz Gdański,  ul. żwirki i Wigury 9 m. 35

NKWD  na  Dolnym  Śląsku  i  Opolszczyźnie  (ślodztwa,  sądy,  are-
szty) . Anna Strauhold, 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska  17 m. 25

Akcja „Wsła"  1947 -Jerzy Starzyński, 59-243 F`uja,  Komorniki 31
Ukraińcy w Polsce  1944-56 -Eugoniusz Misiło, 01-581 Warszawa,

ul.  Krasińskiego  16  m.  84
Polskie podziemie zbrojne i polityczne na Dolnym Śląsku po 1945

-Jacek Połujan, 52-016 Wrooław, ul. Rybnlcka 26
Zrzeszenie  „Wolność  i  Niezawisłośó"  -Zbigniow  Lazarowicz,  50..

367 Wrooław, ul.  Pasteura 15a m. 20

Wydamictwo „Wis"
poleca w  sprzedaży  hurtowoj  i  detali-

oznej  książki  drugiogo  obiogu  i  omigra-
cyjne.  Drodzy czytelnicy!  To  już  ostatiiia
szansa  by  uzupełnić  Swe   księgozbiory
pozycjami wydanymi w historycznym już
drugim  obiegu.

Cweruj emy następujące pozycje :
1/   Maciej   Poleski   (Czesław   Bielecki):

Mały demokrata. Wyd. Porozumienie Po-
nad  Podziałami, W-wa 1990, s.64,

cena 2000 zł.
2/  Klocek:   Konstanty  Sanducci:  Wielki

Bleff   (Fkecz  o   Gorbaczowie).  oraz:   Eric
Laurent:   Moskwa   na  Wall   Street.   Wyd.
Agencja  lnformacyjna  Solidamości  Wal-
czącej, Wrocław  1989, s.71 + 160,

cena 9800 zł.
3/  Julian   Siedlecki:   Losy   Polaków  w

ZSRR w latach  1939-1986.  Wyd.  Agencja
Wydawnicza   Solidarności   Walczącej,
Wrocław  1989, s.404, ill,  mapy.

cena 19000 zł.
4/  Konfrontacje  nr  7:  Sowietskij  Sojuz.

Wyd.   Solidarność   Walcząca,   Poznań
1988,  s.204.

cena 4000 zł.
5/  Konfrontacje  nr  9:  Pokrętne  ścieżki.

Wyd.  Pomost, W-wa  1989, s.201.
cona 4000 zł.
5/ Antoni  Lenkiewicz:  Kawalerowie  Pol-

ski  Niepodlegtej  więzieni  i  zamordowar`i
w PFIL.. Noty i szkice biograficzne od A do
Z. Wyd. Agenoja Wydawnicza  Solidarno-
ści  Walczącej, Wrocław  1989,  §.53.

cena 3200 zł.
6/  Józef  Łobodowski:   Kassandra  jest

niepopularna. Wybór publicystyki z „Orła
Białego"  z  lat  1956-1980,  Wyd.  Wydaw-
nictwo  lm.  Lecha  Zondka,  Poznań  1990,
s.63.

cena 8000 zł.
7/  F`afał   Gan-Ganowicz:   Kondotierzy,

Wyd. Petit, Gdynia, Solidamość Walcząca
Oddział Trójmiasto,1990,  s.191.

cena 15000 zł.

8/   Władimir   Bukowski:   1   powraca
wiatr...Wyd.  Potit,  Solidarność  Walcząoa.
Gdynia  1990,  s.317.

c®na 14000 zł.
9/Władimir Bukowski..  Paoytiści kontra

pokój. Wyd.  Spotkania,  Parls  1983,  s.53,
wyd.  miniaturowe.

cena 2000 zł.
10/  Marek  Ciesielczyk:  KGB -z  historii

rosyjskiej  i  sowieckiej  policji  politycznej.
Wyd.  Petit,  Gdynia 1990, s.208

cena 15000zł.
11/  Afera   alkoholowa  -tajny   raport

NIK-u (zawlera m.in. spis zamieszanych w
aferą spółek) Wyd. Wydawnictwo  „Wis"

cena 4000 zt
12/  A]ister  MacLean:   Cyrk.  Wyd.  Wy-

dawnictwo „Mitel", Gdynia  1990, s.203,
cena 14000 zł.
13/     Janusz  Rolicki:     Edward   Gierek:

Przerwana  dekada.  Wyd.  Wydawnictwo
„Fakt", Warszawa  1990, s.203,

cena  10000 zł.
14/ Tadeusz  Dołęga-Mostowicz:  Karie-

ra Nikodema Dyzmy. Wyd. Wydawnictwo
„Mtel",  Gdynia  1991,  s.279,

cH3na  14000 zł.
15/   lgnacy  Krasicki:   Bajki.  Wyd.   Wy-

dawnictwo  „Mtel", Gdynia 1991, s.80
cena 5000 zł.
16/ Jerzy  Marcickiewicz:  Obrachunki  z

systemem  bolszewicko  -  faszystowskim
w  Polsco. Wyd. Wydawnictwo  „WS",  Po-
znań  1990, s.56,

oona: 4000 zt.
W  przypadku   większych   zamówień

atrakcyjne ceny hurtowe.
Zamówienia  prosimy kierować listow-

nie  na adres:  Wydawnictwo WS,  ul.  Gro-
madzka   23.   61-655   Poznań.   Książki
wysyłamy  za  zaliczeniem   pocztowym.
Realizacja zamówień wg. kolejności zgło-
szeń.   Wszyscy,  którzy zamówią powyżej
pięciu  książek  otrzymają atrakcyjny  pre-
zent książkowy.

pRÓcz
rzucania bublkami z benzyną w
sowiockie konsulaty poznańska

„Solidamość WEilcząca"  lno i Partia
Wolności|  potriifi również robić co im

nego... Mianowicie w okresie od 20
Iipca do 31  sierpnia br. w losio pod

Flogalinem zorganizowala cziory 10
dniowe turnusy wczasowe dla 100

dzieci  w Meku 10-14 Iai,
pochodzących z rodzjn o trudnoj

sytuacii materialnej. F?ogalińska_ res-
taurscja przygotowywala posilki po

oszAach własnych. Wlaściciel poblis-
kiej stadniny udostępnił konie i

instruktorów do naiJki konnej jazdy.
Dzieciaki miały niesamowitą frsidę.
Tym wszygtkim, którzy w iakikolwiek

sposób  pomogli w  organizacji
tumusów wczasowych sordecznie

dziękLijemy.

<t+c+;++..««.ó^L+a)ć<*{:ł<r,`.o}v^*łtó+.Av*`uć«łó"".łv^u.<~g

DZIĘKUJEMY
za wpłay na fundusz \^iyda(wrijczy

pisma: p. R. Gai.-Ganowiczowi -
41S, p. S. Buchholzowi  20 S, p. M.
Kiersznowskiomu 10S, p. M. Bcinio

20S canad, Organizacii ,SE-Esn" za
opłaconie preniJmeraty .Głosu

Polskiego ". Redakcja ns\^r skłEida
serdeczne podziękowania

wszystkim Czytelnikom, których
wplaty ria Fundusz Wydawniczy

umożliwiają wydawanie
pisma.Dziękujemyl

UWAGA
Fąedakcia Tygodnika Komela Mo-

rawieckiegon Dni" poszukujo
kcilportorów na toronie całogo

kraju. Kontakt: Wrocław, ul. Kot-
Iarska 41, tol. 382-38

Dla ludzi  obrotnych znakomito
zarobki

zł za  pojodynczy egz.  i  12000 zł za każdy kolejny,  np.  za 2 ogz.18,500 zł  +  12.500 zł.  Prenumorata roczna  (12 n.rów)  -63.000 zł zaegz.pojedynczyi39000złzakazdykolejny.Przekazypocztowe(zdokładnymadresemprenumoratoraiilościązamawianychogz.)prosimykierowaónaadreswydawcy:Wydawnictwo„Wis",61i555Poznańul.Gromadzka23.


