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Problomem   wielkiej   wagi   jest

odpowiedzialnośóelitpol.rtycznych
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przykroścją  stwierdzić,   że  nasze
elity, czy też ludzie państwowi, nie
spełniają  pokładanych  w  nich  na-
dziei.  Flodzi  się tu  zagrożenie  dla
szans,   kóre  jeszcze  stoją  przed
Polską.   Tymczasem   poziom   na-
szych  elit  wywołujo   refleksje  -
zwłaszcza w obecnym  momencie
dziejowym -czy są one podobne
do tych  z okrBsu  narodzin  drugiej
Fązeczypospolitej,  czy też do  tych
czasów z Sejmu  Czteroletniogo  1
upadku   państwowości   polskiej.
Nawot   pobieżne   spojrzonie
bardziejprzypominasytuaqęzok-
resu upadkii, niż tą z lat odbudo\^/y
państwa po zaborach.

Romuald
SZEREMIETIEW

Spraw a FOZZ;
BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA

-  z  prof.  Jerzym  Przystawą
rozmawia  Stanisław  Sauć

- Minęlo  wlaśnle  osiem  mloslęcy od
czasu,  |ak   razem   z  Mlrosławem   Da-
kowskim  zlożyl  Pan  na  biurl(u  Ówczes-
n®go   prokratora   generalnego   prof.
Wieslawa Chrzanowskiogo  oflcjalne  po-
wiadomionle  o  przestępst`^/ie.  PIsaliście
w nim, że ria podstawie pTzedstawlonych
dokumentów  można  wnloskować,   lż
mamy do czynlonla z niekontrolowanym
wypływem   pieniądza  z  naszego  kraju,
grabieżą,  oslągającą  kwoty  wielu
miliardów      dolarów.     Jednym      z
mechanizinów  umożliwla|ących  ów  nfe-
kontrolowany  wyptyw  byt  system  Fun-
dua'zu           Obslug]           Zadlużenia
Zagranicznogo.  W  konkluzji  Waszego
plsma do  prokuratora  generalnego  czy-
tamy:  „Czu|emy  się w obowiązku  uczy-
nienla     wszystkiego,      aby      t)yło
niemożliwym  dalszB  tuszowani®  1  prze-
milczanl®  tych  spraw,  aby takt grabieży
Zostału]awniony,agprawcylwspórwinnl
pociągnlęci do  odpowiQdzlalności". Wy-
daje slę, że przynajmniej częściowo pos-
tulat ten został Spełniony, sprawa FOZZ
stala się głośna.

-  Ch^/szem.  stała  się  głośna,  alć  na  tej
zasadzie,żejestsl(andal.żejestjakaśafera.
Obawiam się, że opinia publiczna nadal nie
wie,  o  cx)  naprawdę chodzi.  Ani  nie zostav
podliczone straty, jakie Polska poniosta, ani
nie  ustalono,  kto  za to  odpowiada,  ani  nie
ma  pewności,  że  ten  grabieżczy  proceder
został  przerwany.   Można  jedynie   powie-
dzieć,  że  spiawa  FOZZ  została  uznana,
mniej więcoj powszechnie,  za aferę. W pra-
sie warszawskiej różnych odhmów o FOZZ-
ie   się   mówi,   dzięki   wysitkowi   Mirka
Dakowskiego,   który   uparcie   kołacze   do
wszystkich   redakcji,   do  wszystkich  dzien-
nikarzy i ludz]  pióra,  pojaw» się mły szereg
różnych prasowych wywiadów, komentarzy.
opinii.   Było   kHka  audycji  telewizyjnych,   w

loórych obok  Dakowskiego wypowladali się
prawnicy,  ekonomiści.  dziennikarze;  wypo-
wiadala się również wdowa po Mchale Fal-
zmannie  -  lzabella  Falzmannowa.   Poza
Wgszawą sprawie  FOZZ nie poświęm się
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botnicza. dwukrotnie usiłowała na ten temat
ze  mną  rozmawiać.  Moźna powiedzieć,  że
nie  zostaliśmy  uznani  za  wariatów,  którzy
poruszają   problem   zupełnie   nie   wart
wzmianki,  natomiast daleko jeszcze do wy-
jaśnienia  całej  sprawy.   Mamy  bowiem  do
czynienia  z  akcją  dezinfomacyjną  -  Świa-
domą  lub   nieświadomą.  W  publikstorach
usiłuje  się stworzyć wrażenie,  że  owszem,
jest coś takiego jak afera FOZZ, jaJ(ieś pie-
niądze są nierozliczone,  jacyś ludzje  są za
to odpowiedzialni , ale właściwie polska rze-
czywistość jest  nabrzmiala  aferami,  jest to
koszt  przechodzenla  od  socjallzmu  do  ka-
pftalizmu itd. , ftp. W końcu roku różne gazety
urządząią  nawet  ranking  afer.  Gdzieś  mię-
dzy aferą wódczaną a tytoniową plącze się
w  tych  pprzeglądachn  również afera  FOZZ;
jedne  pisma  o. niej  wspominają,   inne  po-
mijają   milczeniem.   To,   oczywiście,   jost
niesłychanie  groźne.  Oznacza  bowiem,  że
mamy do  czynienia z sytuacją,  w  której ta
część  elft  poljtycznych,  która  wzjęta  odpo-
wiedzialność za losy tego  kraju,  świadomie
lub nieświadomie,  bierze udział w dezinfor-
mowaniu  społeczeństwa  odnośnie  tego,  o
co naprawdę przy przejęciuwtadzy w polsce
chodziło,  nie  mówi  się,  jaki jest  stan finan-
sównadzieńdzisiejszy1jakibędzienadzleń
jutrzejszy. Sam premier Olszewski w swoim
exposć  stw/ierdzjł,  że  potrzeba  mu  dwóch
miesięcy na to,  by zorientowaó się, jaki jest
stan  finansów  Polski.  To  wszystko  razem
składa się na to, że sprawa FOZZ nadal jest
zagmatwana,  niejasna,  rzecz  ulega  całko-
witemu rozmyciu.                           cd. str 4ł5

Przez ponad 2  godzjny  cywun}
f unkcjonariusze  Wojewódzkiej
Komendy  pollcji  w  Poznaniu
przeszidciwali  siedzibę  rBaszri  re-
dakcji. Przeprowadzający  rewitię
spisuli wszysikie zreajduóące się na
terenie  Wydawnistwa  „Wis"
urządzenia  poligraf i.czme.  Wzięli
próbki pisi'na maszyn do pisania i
wydrukl kompulerowe.

Rewitię przeprowadzono na żle-
cenie prok. Jerziego Bubllka z To-
runia  prowadzącego  śledzlwo
przeciwko  Maciejowi Franmewi-
cwwi, kioremu zprzuca  on szka-
lowanie sędz,lów i prokurażorów.

„Przestępstwo"  którego  do-
puścił  się  Macieó polegało na odr
czytaniu  w  czasie  pikieq  przed
Sądem Rejonowym w Pozriariu w
i'narcu ub. r. listy  z23 r.azwis:kami
sędz;iów  i  prokuratorów,  którzy
skazywali  w  procesach  polltycz:
nych,  wykazyi.)ali  się  niekompe-
tencją    lub    wykorzystywali
smnowiska  dla  korzyści  osobis-
qch.Listatabyhpodpisanaprzez
4  organizacje  m. in.  pTzez SW  i
PW.NiebyłopodniapodpisuMa-
ciejaFrankiewiczLi,atymbardtieó
mszeó redakcji.
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Błędem  są podwyżki  opłat  i  podatków  wprowadzone
przez rząd premiera Olszewskiego, a zaplanowane przez
poprzednią ekipę. Podwyżki te nie poprawią budżetu, bo
zbiedniała  większość społeczeństwa już  nie jest w  stanie
regulować czynszów, opłat za energię itp. Od  ogółu żąda
się wyrzeczeń, a struktury państwa pozostają opanowane
przezstarąinowąmafię,którarozkradakrajiuparciebroni
swychpozycjiwwojsku>finansa7zt;taandoR,łsĘisś#?Jtioinoścv

STAN  PO  ZAPAŚcl
1 znowu strajki.  bialo«erwone chorągwie na bramach zaktadów, ludzi® o skupionycb

poważnych twarzach z opaskaml na rękawach.
Ta  fala  strajków  nie  jest  czyimś  nlepoważnym  wyskokiem.   Ludzle  zostali  do  tego

zmuszeni.  Gdy brakowalo  perspekty`^/,  a dla wlelu chleba,  pozostah rozpacz i podjęcie
trudnej,  beznadzlejnej walki. Wdkl o nadzleję na lepsze jutro, którego nie będzie.

TocookreślasięjakoprogramBalcerowiczazepchnęłoPolskępolatichkomunlstycznej
degrengolady w stan  mpaścl, z  lóórej  nikt nie widzi drogl wyjścia.  0  ponad  4096 8padh
produkcja i spada nadal. Jest ponad 2 mln Bezrobotnych a zgodnle z prognozam lch ilość
osiągnie 3,5 mln  (w przedziale wieku  18.25 lat . 45%).

Rośnie defic}n budżetowy, a konsekwencją tego obok inflaęji jest obclnanie świadczeń
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branż  (  takżo  usług)  nie  mogących  zbyć  swoich  produktów.  Fętla  się  zaciska.  Malejq
przychody państwa z podatków, a przybywa wyciągających ręce po zasRek.

Czy jest jakieś wyjście? Premier Olszewski sprawia wrażenie bezradnego. Stan państwa
jest opłakany.  Gorszy  niż większość  sądzi.  1  nikt.  tak  napiawdę.  nie  widzi  z tej sytuacii
\Ą/)q.ścia. Bielocki z podziwu godnym uporem udaie, że wie, co powinno się zrobić. 0lsze`^/ski

jest uczciwszy. Nie udaje i nie ukrywa. .. bezradności. Nie ma przełomu, nio ma kontynuacji.
Jest rozpacz  ludzi  bez  nadziei.  Są strajki  i  czotgi,  których  Olszewski  nio  wyśle  przeciw
strajkującym.  Są  przepychanki  maĄ/ch  ludzi  o  coraz  mniej  znaczące  stołki  i  samotność
premiera, który widzi, jak niewiele może zrobić.

Maciej FRANKIEWICZ

Temida  w kaftanie
bezpieczeństwa

Rokjużmljaod  czasu  gdy po szeregu        sędziów  i   prokuratorów,   za  to   nas,
opozycji   i  apeli  do  najwyższych  kompe-        organizatorów pikjet pozwano do sądu za...
tentnych  wladz  F]zeczypospolitej  o  wory-        znieshwienie czterech z nlch.
fikację  aparatu  wymiaru  sprawiedliwości,             Wreszcie doszto nas nieoficjalnie, że us-
zrozumieliśmy, iżjestto klasyczny przyklad        tawa  o  „dożywociu"  funkcji  sędziowskich
dialogu clziada z pięknym obrazem. Wtedy        uniemożlMła wer`riikaęję.  Może  następne
zastosowaJiśmy ostrzejszy wyraz protestu:        pokolenio prawnikó`^/ będzje lepsze...
pikiety   przed   poznańskim   sądem.             Nawet   prosty   kmiotek   uzna,   że
Reprezentując           istotny     interes        zaprzężono tuwózprzed  końmi.  Botylko
społeczeństwa,żeniedopomyśleniajest       tak      można      nazwać      ustawę      o
jakakolwiek reforma boz uzdrowieniategoż        nienaruszalnościstanowisk sędziówodzie-
właśnie  odziedziczonego   po   komunie        dziczonych   po   PRL.   Bez   rozliczeń   o
rest)rtu sprawiedliwości.                                               wysługiwanie   się   PZPR-owi   i   Stużbio

1  coż  w  ciągu  togo  roku?   Ano  nic        Bezpieczeństwa  tolerujących   korupcję  w
lepszogo.   Afera  za  aferq  na  miliardową        zamian    za   slużalczość   sędziów   i
skalę,    skarb    państwowy    pusty,    a        prokuratorów.Awięc,jośliprezessądunp.
arcyzlodzieje nleuchwymi. mennie wiemy       w pacanowie, ex-towarzysz Kręciołklowicz
tylko o tych,  co ze swym hipom są już za        przejdzie na emerymrę by spokojnio zająć
granicą albo  o drobnych  plotkach.  Nie  ma        się  in`eresaml  czterech  firm   kti5rych  jest
pioniędzy   na  Stużbę  zdrowia,   oświstę,        współwłaścicielem,   to   jego   mlejsce   w
kulturę,   rerity  i  emerytury,  a  nawet  na       sądzie   zajmie   jego   dotychczasowy
wyposażenie   policji.   Ale  nio  ma   komu        Ęastępca, nieskazftelnej uczciwości sędzia
zatkać dziury w skarbie państwa. Wszelkie        Swieszczypałkowski.  Kto  chce  niech  wie-
zaś  głosy  domagająco  się  iewindykacji        rzy„.
zagrabionych   majątków  od  dawnych  /a            Jeśli by prawa b)Ą/ niezmienne, to dotąd
obecnie   przepoczwarzonych/  sq  trak-oglądalibyśmy palenie czarownic na rynku.
towane jak w  lndiach  naruszenio spokoju        0  ile  wiem,   najwyższym   organem  us.
świętej krowy.                                                                 tawodawczym  jest  parlament,  tj.   Sejm   i

Nikt  kompetontny  nio  zainteresował  się        Senat.   Czyżby   i   ten   Organ   bezsllnie
zgromadzonymi  dowodaml  nieuczcwości
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przyglądal się jak  Flzeczypospol.fta  leci w
otchhń?

A chwilami to Sądu i Prokuratury jest mi
szczorze   żal.   Oto   niedawno   Maciej
Franklewicz   został  skazny   m.in.   za
zniowaźenio   siorpa   1   mtota,   godła  nie
istniejącogo  już  państwa.   F`ysunek
przedstawiat  to  godło  i  swastykę,   ze
znaklom   równania   między   nimi.   A  to
sprawa  precedensowa!   Co   robi  Wysoki
Sąd 1 Prokuratura jeśli gdzieś -powiedzmy
-  z  Hamburga  jakiś  \Mlhelm  Schwindel-

man  jako   prezes  związku  weteranów
Wehrmachtu   wniesie   pozew  przechwko
temuż   Frankiewiczowi   o   znioważenie
godła llł Fłzeszy za które oni i jego kamraci
na polach  bhew  krew  przelewalj?  Bo  czy
to oni od macochy?

A  postronni   odniosą  wrażenio,   że
rękawy togi Temidy bardzo się wydłużyY 1
na plecach są związane w węzel. Sejmio,
ratuj!

Olgierd ZARUDZKI

Komitet  Uczczenia  Pamięci
Wojciecha

16  stycznia  1992  r.   rozpocząl  w  Po-
znaniu   działalność   Komitet   Uczczenia
Pamlęcl Wojciecha Cieślewiczn.

Wojciech   Cieślewicz   był  dziennikar-
zem. Pobity przez ZOMO po manltestacji
13  lutego  1982  roku zmarł po  17 dniach,
przeżywszy lat 29.

Cieślewicza
Celem   komitetu   |est   upamiętnienie

Jego   tragicznej   śmierci   poprzez   ufun-
dowanie  i  odsbnięcie  w  miejscu  pobicia
przy  mościo  Toatralnym  tablicy  pamiąt-
kowej w dziesiątą  rocznicę Śmierci,  która
przypada 2 meu'ca 1992 roku.

/p.j./

Wybory  w  poznańskiej  PW
27 stycznia br. przeprowadzono `^/ybory

do  wladz  poznańskiego   oddziału   Partii
Wo'ności.

Przewodniczącym   ponownie  wybrany
zostal   Andrzej  F`iiks.  W  skład  Zarządu
weszll:   Maciej   Frankiowicz,   Tomasz
Jendrasiak,  Fąyszard  Bukczyński i  Henryk
Chmielewski.   Skarbinikiem   zostata   p.
lrona  żmidzińska  a   Komisję   F`ewizyjną
st`^/orzyli:   Teresa   Majchrzak,   Krzysztof
Brzechczyn i Olgierd Zarudzki.

Na   zebraniu   obok   udzielenia   ab-
solutorium  poprzednim  władzom  i  zapo-
znaniu   z   rozliczeniem   finansowym
prowadzonej w u biegwm roku działalności
zdecydowano  o   potrzebie  utworzenia
Sądu Koleżeńskiego.

W poznańskim oddzi.ale PW utworzono
koła: w  Międzychodzie i Gnieźnie.

/p.j./

Wygrał  ale  nie  przeszedł
Zbigniew   Fąomaszewski   po   raz  drugl        sprawami   praworządności,   posiadał

\^/ygrał wybory  na szefa  NIK  (poprzednio        również   doskonałe   przygotowanie   do
był  kandydatem  Senatu)  1  ponownie  nio         pelnienia   funkci.i   szefa   NIK,   a  takie
objąłstanowiska. Tym razem postawąjak        potączenie   do   częstych   niestety  nie
z dowcipu o psie ogrodnika, co sam nio zje         należy.  Zbigniew  F`omaszewski  nie  tylko
i   drugiemu   nie   daje,   popisała  sle   Unia        na  swoje   nie6zczęście  posiada  jeszcze
Domokratyczna  i   ZchN.   Posłowie  obu        jednq istotnącechę. Takjakw przesztości,
tych    klubów    po    odpadnięciu    ich        takiteraz,jestwpełniniezależny,  awięc
kandydatów,  gdy  na  placu  boju  pozostał        niewygodny i dla wielu niebezpieczny.
jedynio     Zbigniew     F`omaszewski             Wybory     na  szefa   NIK  zostaną
wstrzymali  się  od   głosu,  co  w  przyjętej        ponowione.   Zbigniew   Flomaszewski
procedurzB byb glosowaniem przec.iw.             zapowiedziat,   że  jest  gotów   ponownie

Taka   postawa   była  tym   bardziej        ubiegać  się  o  wybór.   Czy  tym   razem
oburzająca.  ponieważ  Z.   F}omaszewski.        zwycięży  zdrowy  rozsądek  i   poczucie
będąc jednym  z  najb"dziej  zashJżonych        przyzwoitości   u   szanownych   poslów.
dziahczy  społecznych  i  polityczT`ych  os-        Czas który ucieka, pokaże.
tatnich  l5  lat,  od  zawsze  zajmujący  się                                                                     /z.w./       `

Uzu
General  Dubynin  zapewnił,  że  wojska

sowieckie   wycofają   się   z   Polski   do
15.11.1992   r.   Polska   powinna   jednak
zapłació  za  sbaty  jakie  poniósł  Związek
Sowieckl  w  zwlązku  z  wyzwoleniem  na-
szego  kraju  w czasie  11  wojny  światowej.
Rachunek  ten  obejmui.e  kwoty  za  śmierć
żołnierzysowieckichwczasiewalk,zuźyte
iizbrojenie,  a  również  znaczne  sumy  za
utrzymywanie wojsk na naszym terytorium
od 45 roku.

Flachunek  ten   jest  jednak   niepełny.
Strona   sovJ;ecka   zapomniała  doliczyó
koszt  15  tys    naboi  zużytych  na  polskich

rachunku
jeńców   w   Katyniu,   Kozielsku   i   Os.
ta§zkowie.   Pominięto   cenę   barek
zatopionych  wraz  z  Polakami  za  morzu
Biawm i Htikim.

N.Le   policzono  kosztów  transportu   1,5
mln Polaków i ich mienia do Kazachstanu.
Ani  słowem  nie  wspomniano  o  kosztach
zwiqzanych   z   przejęciem   połowy
terytorium    11  F`zeczypospolitej.  Nie  dziw-
my się więc, że pominięto także mniejsze
sumy  za  zorganizowanie  procesu  16-tu
oraz druk mani(estu lipcowego.

/z.w./

UWAGINAMARGINESIE..

GORĄCA  ZIMA
Wszystl(o wskazywab już na to,  iż  przez

kilka  tygodni   Polska   będzie   żyó   .aferą
Kohodziejczyka".  Jedyny komunistyczny mln -
ister  poprzedniego  rządu  został  wreszcie
usuniętyipostawionywstanspoczynku.tic-
jdnym  powodem  tej  ostatniej  decyzii  był...
brak   odpowiedniego   stanowiska   pań-
stwowego dla bytego ministra, mającego tak
\^/ysoki  stopień  wojskowy.  Cały  szum  wokół
sprawy   robiony   przez  środki   masowego
prz®kazu  już  zakrawal  na  skandal.   Gdy
zamykanesązakhdypracy.gdytysiąceludzi,
wyrzucanych   jest   na   bruk.   jedynym   pro-
blemom    politycznym    Polski   ma   być
znalezionie   odpowiedniej   posady  dla
komunistycznego  apaTatczyka.   Sprawę  jak
zwykle  .uratowar  Walęsa.   C8wiadczył,   żo
dośwadczenie  Kotodziejczyka  przyda  się w
Kancelćuii   Prezydencl(iej  -  na  stanowisku
szefa GISZ-u.  Nie pierwszy to i znp®wne nie
ostatni   dowód   rozmijania  się   Prezydenta
Watęsy  ze  składanymi  obietnicaml  przed-
wyborczymi.  Zamiast  przyśpieszenia  Prezy-
dent     aktywnie     przyczynia    się    do
podtrzymywania postkomunistycznych struk-
tur   politycznych   w   Polsce.   W  marcu   na
stanowisko  szefa   NIK-u   zamiast   F`oma-
szewskiego  Watęsa  popart  posłankę  W.
Ziółkowskq.  Senat  kandydatury  nie  przyjąl,
więc mieliśmy dalszy rozkład struktur kontrol-
nych   państwa  1   nadal  trwala  w  najlepsze
pogoda dla zlodziei. W lipcu Wdęsa oficjalnio
przeciwstawit  się  usunięclu   Cioska  Ayv
czbnek PZPR/ ze stanowiska ambasadora w
Moskwie,  argumentując,  że  ambasador  ma
\^/yrobione  znajomości  i  ukhdy wśród  towa-
rzyszy  radzieckich.  Być  może.  Lecz władzn
tych towarzyszy wk/ótce się skończyła, a my
nadal nie mamy spójnej polityki wschodniej w
czym być moźe między innyml płacjmy przor-
wami   w  dostawach   gazu.   Widać  wlęc
wyraźnio,   że   Magdalenkowe   ustalenia
obowiąziiją jeszcze w nailepsze,  za co ptaa.
jak zwyk[e społeczeństwo.

Jednakże  styczeń   uptynąl  pod  znakiem
strajków pracowniczych  podejmowanych  na
znak  protestu   przeciwko   pod\^/yżkom   cen
energii.  Przypomnimy więc fakty. 23 Xll  kan-
dydat  do   Nagrody   Nobla   w   clziedziiiie
ekonomii,   Ówczesny  minister  finansów   Le-
szek   Balcerowicz.   podjął   docyzję   o
podwyższeniu  opłat  za  dostawy  onergii
elektrycznej.  węgla  i  gazu.  Decyzja  zostah
podjęta tąjnle,  sam  dokument leżal w biurku
ministra kil ka dni, nim zostal znaloziony przoz

3°wYaątn°.}.{Puęz':::#:n%ebdyhbg#!a'kN2;ekęs
•  zrównanie  con  energll  w  Polsoo  z  cenaml
światowymi i zapełnienie lukl budżetow®j. Nie
moźna kwestionować zasadności wycofywa.
nia  rozc!ętych  dotacji  budżetowych  udzielo.
nym  róźnym  dz]edzinom  źycia czy ustalania
cen  zgodnie  z  zasadami  rynkowyml.  Jed-
nakze istota gospodarki rynkowej polega nie
tylko  na wolnym  ustalaniu  cen.  Gospodarka
rynkowa   charakteryzuje   się   lstnieniem
wlasnoścl prywatnej i funkcjonowaniem wielu

podmiotów gospodarczych na rynku. Niestety
obecna neo€olidamościowa elRa wladzy nie
zrobiła  nic  by  zlikwidować  komunistyczną
strukturę gospodarki. w której nadal isoi!eją
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łaniami dezlntormacyjnyml. Dlaczego tak §ię dzioje? Jaki byłby
rzeczywlsty c®l takiej akc|l?

-  No  właśnie,  pytanle  bardzo  zasadne.  Tu  trzeba,  oczywiścle,

poshigiwać slę  różnymi  domystami,  dlaczego  to  dziennikarze.  któ-

rmcrenę:j:Wi!ćzbk;eomftgs:z:Łsya#!%,kpor9cY,dŁL:*tż:nt:,[#3gwh]'p.nszaĘ'3

#'ź:enęc±itęd.t(7Wśdem#nkóutpig,'aarop;,:#ie&p%#Śg*3YZ;bc°[Cz:j;':
Może warto w tym  miejscu  przytoczyć pewien fakt.  Manowicie pan
Dariusz  Przywieczerski,  byty szef „Universalu" - jednej z głównyFh
firm  w systemie  FOZZ,  służącej jako  operator wyprowadzania  pie-
niędzy  z  Polski,   uwazany  przez  tygodnik  .Wprost"  za  jednego  z
naibogatszych ludzi w kraju, okazał się dobroczyńcą nie tylko Lecha
Wabsy,  przekazując na jego kampanię prezydencką 120 milionów
ztotych,  ale  również  Unii  Demokratycznej,  której  na  kampanię wy-
borczą dal 200 mllionów złotych i Kong resu Liberalno-Demokratycz-
nego.-ten otrzymał 100  milionów. W przekazywaniu  pieniędzy dla
Unii  pośredniczył dziennikarz „Gazety Wyborczej''.  To właśnie  „Ga-
zeta Wyborcza".  która wcześniei  o  całej  sprawie jakoś dziwnie  nie
usiłowała  rzetelnie   informować.   przed   samymi   świQtami   Boźego
Narodzenia objawiła nagle, że znalazv się pieniądze FOZZ! Cudow-
nym  zdarz®niem  lo§u  'i dzięki  śledczemu węchowi  pana Jacka  Ka-
labińskiego w Nowym Jorku odkryto. gdzie z7iajduje się 1  milion 232
tysiące  dolarów,  o  których  zagarnięęie  jest  ponoć  oskarżony  byv
dyrektor  generalny  FOZZ  Grzegorz Zemek  i jego  zastępca Janina
Chim. Awięc po pierwsze: tworzy się wrażenje, że w sprawie FOZZ
chodzi  o jakiś „bagatelny"  mi.lion  dolałów,  po wtóre:  tworzy się  alibi
dla osadzonych w areszcio Zemka i Chim -no bo skoro pieniądze
się odnai.dują, to w zasadzie sprawy nie ma...

-Ciekaw® w tym wszyetkim,  że  raport NIK w sprawie  FOZZ
nfe z`ostat przedstawlony opinll pubLicznej. W zasadzie jedynie
•.G_az.%:zĘ:b°Rtonł:#,:Z::,Ś::ęb:iawTe|k:jęśenjs:ji:ęjs;:lóHego,że

publikuje  rapok  NIK,   a   przecież  tego   raportu   nie  opublikowała!
Zrobib  z  tego  wyimki.  z  których  zupełnie  nic  nie  wynikało.  Tym-

:ęF"mo.#qN:Kwjj3%tźook;#Ł,nwkqpoón%:a#3;dru::„sEęocźżk.j%:
że  nie  jest  on  popularyzowany.  co  więcej.  nikomu  nie  chce  się w
aposób dokladny go odczytać -dla mnie jest jasne. Wymienieni są
tam bowiem, z imien.ia i  nazwiska,  ludzie odpowiedziam za sprawę
FOZZ, a więc wymieniony jest byv minister finansów Leszek BaJce-
rowicz  i  jego  poprzednik  Andrzej  Wróblewskl,  wymlenleni  są  wi-
ceministrowio   finansów   p.p.   Dąbrowski,   Sawicki   i   Misiąg,
wymieniony  jest  były  prozes  Narodowego   Banku   Polskiego  pan
Wójtowicz. Jest cały szereg nazwisk ludzi, których raport NIK wska-
zuje jako odpowiedz]alnych za to, co się stało z finansami państwa,
za bałagan w księgowości, za chaos w dokumentacji umożliwiający

:is#z°:°z:s%yvyt8%p8S*Zazg,kar8,j:;e?::::wn::sU#radz8łź8
dokumenty przedstawione NI K-owi są nieweryfikowalne! Awięc NIK
badającprzezkilkamiesięcytęsprawęniebyłwstaniezweryfikować
dokumentówwtakważnejsprawle!Jużsamotojestprzestępswem,
wszystkie  wymienione  wyżej  osoby  musiavby  odpcM/jadać  p.rzed
sądem  za  doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  zostało  narazone
bezpieczeństwo finansowe państwa. Co istotne, raport NI K ogranic-
za się właściwie do tropionia jednej sprawy, jednego wątku,  a mia-
nowicie,  Ókie   pieniądze  wypłynęb/  z  Polski   poprzez  FOZZ  jako
inst}^ucję.  Natomiast  nie  mówi  o  tym,  a tu  chodzi  o  dużo  większe
kwoty, jakie pieniądz}e zostaw wyprowadzone z Polski porzez   s y s
t e m    FOZZ, system.  któremu sprzyjał i sterował FOZZ.

-No vwaśnie, dlaczego sprawa FOZZ jest tak ważna? W czym
loży lstota problemu?

- Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego byt najważniejszą
instytucją  (inansową  PF`L-u.   PFiL-u   no  i   111   F`zeczypospolitej.   Po

pierwsze, zajmowal się on mjpoważniejszą ze spraw finanso`^/ych
kraju, czyli zadh.żeniem zagranicznym, które w.ynosi prawie tyle,  ile
wynosi dochód narodowy. Po drugie, o jej wadze świadczą nazwiska
ludzi, którzy FOzzem kierowali i by[i za niego odpowiedzi.am. Tego
nie  możm  porównywać  z  aferq  wódczaną  czy  jakąkolwiek  inną
aferą.  To  było  samo  jądro  systemu  finansowego  Polski.  Z  jednej
strony  FOZZ wyprowadził około  miliarda  dolaTów pod  szyldem  ob-
sługi zadłużenia zagranicznego (w tym wykupując m.in. na wtórnym
rynku polskie dtugi), z drugiej zaś dużo waźniejszą rzeczą jest to, co
FOZZ umożliwiał, jak tun kcjonował, że właściwie można powiedzieć
- był pompą ssąco"oczącą.  która działala tylko w jedną sdonę,
wysysającdolaryzkrajuitransferującjezagranicę.Niechodzinawet
o  to,  ile  sam  FOZZ transferował,  aJe  przede  wszystkim  o  tę  nie-
samomą nić pajęczą,  która go oplatała,  o te wszystkie powiązane
Z nim instytucje -„un.lversal", .lmpex-metal", „Polimex-cekopd, cała
msa firm i spókgk, które byw powązane z FOZZ-em nićmi personal-
nymi;  one  pod  przykryciem  i  przy  aprobacie  FOZZ  wyprowadzHy
jeszcze większe  kwoty.  Przyklad:  FOZZ,  który miał nieograniczono
możJiwości  w  zakresie  tTansferu  i  skupywania  dewiz,  pozyczal  od
jakiejś firmy, powiedzrny, mmon dolarów i transferowal go za granicę
iakoby w ramach obsługi zadłużenia. FOZZ płaci z budżetu państwa
tej  fii'mie  równowartość  w  zhJtówkach.   Ta  lokowah  pieniądze  w
banku polskim na wysokooprocentowanym konci.e.  Po np. dwukrot-
nym zwiększeniu tej  kwoty firma ponownie kupowah dolary - zaz-
naczmy,  po  nie zmienionej cenie - i transferowala je za granicę. W
efekcie z kraju wypb/nęv 3 miliony dolarów. To jest efekt netto, to jest
cała  istota  funkcjonowania  FOZZ.  lle  takich  operacji  przeprowad-
zono?  Dlaczego nie ma w tej sprawie żadnej dokumentacji? To są
pytania, które powinien postawić prokurator.

-  Wiem,  że  wspólnie  z  Mlrostawem  Dakowskim  1  lzabel[ą
Fałzmannową pisze Pan książkę o aferze FOZZ.

-Tak,usiłujemynapisaćiprzygotowaćdodrukuksiążkęw§prawie
FOZZ.  Doszliśmy bowiem  do wniosku,  że trzeba to wszystko jakoś
usystematyzować  i  przedstawić  opinii  publicznej  w  formie  druku
zwartego.  Dz]eją się w związku z tym jakieś dziwne rzeczy. Jeszcze
przed  św.Lętami  Mirek  Dakowski  zwrócit się oficjalnie do  prokuratora
generdnego z żądaniem  ocłirony rodziny ś.p.  Mchata Falzmanna,
gdyż byto  już  kilka  wtamań  do  mieszkania  lzabelli  Falzmannowęj.
Dzwnym trafem ginęły wówczas manuskrypty. zapiskj i maszynopts
wspomnień,  które  wdowa  pisała  o  swoim  mężu.  Znamienna  jest
również historia Marcina Dybowskiego , niezależnego dziennikarza,
który  :.karierę"  rozpoczynal  jeszcze  w  podziemiu,  a  który  zapro-
ponowal  wydanie   naszej  ksiąźki.   Cnóż,   kiedy  umówit  się  on  te-
lefonicznie z  Dakowskim  po odbiór przygotowanego  maszynopisu,
po wyjściu z  biura Dakowskiego  zauważył.  że jest śledzony.  Przez
kilka  godzin  za  jego  tarpanem  jeździł  biaĄ/  po[onez.  W  pewnym
momencie  polonez  zatrzymał się,  a zaraz potem  Dybowski zostal
zatrzymany  przez  „drogówkę".   Razem  ze  swoim  kolegą,  pobity  i
skut)/ kajdankami, został zawieziony na komisariat i zatrzymany na
48  godzin.  Tam  zaś sporządzono  raport,  że to  on  napadt na  po.
licjantów (sprawę skierowano do sądu). Dziwnym trafem z depozytu
aresztu  zginęĄ/ kluczyki  do samochodu  Dybowskiego.  Potem  oka-
zab się, że zginąl także sam samochód -odnaleziono go na drugl
dzień  poza Warszawą.  Przepadv pieniądze.  przepadł maszynopis
książk'i. Oczywiście, nie byl to jedyny egzemplarz, istnieje wiele kopii
maszynopisu  naszej  książki i  nie da się nas  powstTzymać przed jej
publikacją.

-AjaksprawysięmajązFundacjąpamlęciMichalaFalzmari-
na?

- Wniosek o zarejestrowanie fundacji leży już w sądzi.e. Jeszcze

przed  jego  zlożeniem  byliśmy  razem  z  Mirklem  Dakowskim  u  wi-
ceprokuratora generalnego,  którego  usiłowdiśmy  przekonać o  po-
bzebie prowadzenia śledztwa również za granicą. W czasie, kiedy o
tej  sprawie  mówimy,  uzyskaliśmy  cały  szereg  sygnałów  o  tym,  jak
pieniądze FOZZ wędrowav po świecle i gdzie wędrowab/, jacy ludzie
byn wspólnikami tego procederu. Okazato się jednak, że prokuratura
jest za biedna,  żeby mogk` prowadzjć śledztwo za granjcą.  Między
lnnymi świadomość tego faktu,  iż państwo polskie jest takl.e biedno
iniejestvutanlebronićsięprzedgrabieżąfinansową,spowodowała,
że powolaliśmy do życia i usiłujemy zarejestrować Fundację PamiQci
Michała  Falzmanna.   Liczymy  na  to,  że  jeżeli  te  fakty   dotJą  do
Świadomości   Polaków,   może   oni   złożą   się   i   przyczynią-do   wy-

pracowania samoobronnych mechanizmów.
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- Jak ęa  cała  sprawa  z FOZZ-em  się  skończy?  Jakl  będzie,
Pańsklm zdanlem, jej opilog? Czy w ogóle ten opllog będzi®?

-  Z tego,  oo  się tutaj  dzieje  wokół  sprawy  FOZZ.  widzimy,  że
uderzyliśmy w rzecz niesvchanie istotną i czułą. Gdyby rzeczywiście
chciano się zabrać  za calą  tę 5prawą,  gdyby  rzeczywiście  chciano
przeszkodzić temu rabunkowi, przeciwstawió się temu, co się dzieje
z linansami  państwa,  to  przede wszystkim już dawno odsunlęto  by
od wptywów tych  ludzi, którzy są za to odpowiedzialni.  Ludzi,  którzy
doprowadzili do takiej sytuacji, że polska granica stała się taką błoną
półprzepuszczd ną, która przepuszcza dolary płynące szerokim stru-
mieniem tylko w jedną stTonę. Tymczasem nic takiego się nie dzieje,
ludzie  ci  nadal  funkcjonują na prominentnych  stanowiskach,  nadal

FjżwG*gonr:ź:#:zfi:::S:W®ązepdałń:otw:j.ęzpyern:aTęLżg::eź:]:,r
nieniu  go  z funkcji,  był  doradcą  likwidatora  FOZZ!  Przecież nawot
przy  znr`ianie  ekipy  rządowej  premier  Olszewski  oddal  rządy  panu
Balcerowiczowi. A więc jed nak czbwiek odpowiedzialny za sytuację
finansową państwa nadal  sprawował swój  urząd.  Mało tego,  pelnił
po dymisji  Bieleckiego obowiązki premiera!  Poza tym należałoby, co
od  początku  postulowaliśmy,  powołać nadzwyczainą komisję -sej-
mową czy jakąś inną, z dużymi  pełnomocnictwami,  która zweryfiko-
walaby  wszystkie  umówy,  jakie  państwo  polskie  zawarło  w  ciągu
ostatnich lat.  Na `razie nic nie wskazuje na to,  żeby działanla szV w
tym   wtaśnie   kierunku.   Oczywiście,   w   Katedrze   Spiskowej   Teorii
Dziejów,  w  której  jestem  tylko  skromnym  asystentem,  zauważono
dawno,  że  być  może  sprawa  FOZZ  i  sprawa  wyprowadzenia tych

R|3;j'::?rzte°mję:y,haró=ezźoks°:;yt:Uhcjj:'oŻ#,o::'.S#ggdg,jkrw;:;;:,
informuje za „Sunday llmes", że  KPZF` przed swoim  rozwiązaniem
wyprowadzjla z Sojuza okolo 30 miliardów dolarów i ulokowab je na
różnych tajnych kontach w bankach zachodnich. Można się zupehio
racjonalnie   domyślać,   źe  jednym   z  elementów  tej  operacji   byb
również Polska,  na którą jakąś kontrybucjQ nabżono. W ramach tej
teorii  ludzie tacy  jak  pan  Bags'ik czy  Gąsiorowski  niekoniecznie  są
przestępcami.   Byó   może   są  oni   po   prostu   funkcjonarluszami
państwa,  wykonującymi  zobowiązanla  podjęte  przez  kogo  innego.
Ale to, jak mówię, jest teoria w kategorii spiskowej wizji dziejów. Co
prawda  logika  pozwalałaby  takie  obrazy  konstruować.  no  ale,  jak
wiemyodLechaWalęsynieodwczorąj,„wpolitycelogikaniezawsze

;#C#::;U!:d;oa:gĘ:;#w:i:o={:rdĘ&ćc°ż,ez#:,';ą:Ęśe#::ź=źn;yc°:.
o  hotdowanie  spiskowej  wizji  dziejów.  Ja  niestety jestem  fizykiom,
loglka to jest mój oręż, do którego od dziecka mnie przyuczano i bez
niego   nie   umiem   slę  obejść.   No   ale  w   sytuacji,   kiedy   logiczne
myślenie jest całkowicie nieprzydatne, a nawet zabronione Oeśli się
nie  chce  być  posądzonym  o  hołdowanie...  ftp.),  to  cóż  pozostaie?
Chyba tylko  dialektyka,  którą juź dawno  mieliśmy porzucić.  Czysta
rozpacz.

-Dziękuję za roż)i`owę.

Oświadczenie
W ostatn ich miesiącach po\^Óarzają

się pu bliczne wystąpienia osób, które
zniesławiają   pisarza  Józefa   Mac-
kiewicza  (sygnowane   m.in.   przez:
Wlady§ława   Bartoszewskiego,
Cezarego   Chlebowskiego,   Jaria
Nowaka-Jeziorańskiego,   Grzegorza
Mazura,   Adama   Mchnika,  .Mariana
Stępnia,   F`omana   Koraba-Zebryka-
„Polityka"   1991,   nr   35   i   39:   „Węź"
1991,  nr  6;  .Nowe  Ksiąźki"  1991.  nr
9).   Powtarzane   są  oskarżenia  o
kolaborację   z   Niemcami   podczas
wojny  -   nie   bierze   się  jednak   pod
uwagę dowodów  i  zeznań  świadków
broniących   Mackiewicza.   Zmarlego
pisarza   znów   stawia   się   "pod
pręgierzem",  nie  unikając  języka  in-
wektyw.  Znamienna  jest  wypowiedź
Adama   Michnika   (nNowe   Ksiąźki"
1991,  nr  9):  .1  kiedy  kilka  lat temu  w

podziemiuokazałosię,żeMackiewicz
jest najbaTdziej  poczytnym  pisarzem,
to   pomyślałem,   że   ci   którzy   to
glory{ikiiją,   którzy   intelektualizują
jegotępyzoologicz]iyantykomunizm.
biorą      na      siebie      jakąś      od-
powiedzialność  za  to  barbarzyńskle
schamienie,  które  teraz  nadchodzi".
Protestujemy   przeciwko   podobnym
przejawom braku kultury polemiczn ej.

Zainteresowanych   polemiką   w
obronie   Mackiewicza  odsytamy  do
dwóch   książek:   „Fąok   myśliwego"
Czeshwa Młosza - lnstytut Literacki.
Paryż  1990  i  „Ptasznik  z  Vwlna"  Je-
rzego   Malewskiego   (\Modzimierza
Boleckiego)  - Arka,  Kraków  1991 .

Zwracamy jednocześnie uwagę, że
ataki   na  Józefa   Mackiewicza  za-
ciemniają obraz kolaboracji z okupan -
tem   sowieckim.   Miata   ona   różny
wymiar w różnych okresach ostatnich
kilkudziesięciu   lat   -od   17   września

jt'>zcl`  iwickiŁ`wii`z
1902-1985

1939   roku   do   ostatnich   d'ni   PRL
Negując postawę człowieka, który za
cel   życia   postawił   sobie   walkę  z
komunizmem   .   zarzucając   mu
„zoolog iczny antykomunizm" i zdradę
• oponenci  Mackiewicza  uchylają się
od   polemiki   z   poglądami   pisarza,
zapominają  o  postawach   Polaków,
którzy  współt\^/orzyli   i  wspierali  sys-
tem  dyktatury  komunistycznej  w  na-
szym kraju.

Warszawa. w styczniu 1 992 r.

Janusz  Andermgm,   Czesław  Bie-
lecki,   Jerzy   Giedroyć,   Aleksander
Jurewicz,  Bronistaw  Mamoń,   Marek
Nowakowski,   Wtodzimierz   Odo-
jewski,   Kazimierz   Orloś,   Jarosław
Marek   Fiymkiewicz,   Janusz   Sła-
wiński,   Jacek   Trznadel,   Kazimierz
Zamorski,  Marek  Zjeliński.

UTihlAGI NA MARGINESIE -CD
monopole, niegospodamość ftd. Powoduje to, że np.

ter&  bardziej  opłaca  się  przywozić węgiel  z  F`PA niź
wydobywać  go  z  polskich  kopalń.  Poważne  też  wq-
tpliwości  budzi drugi argument.  Przede wszystkim  nikt
nie  przeprowadził  kalkulacji  o  ile  na  prawdę wzrpsną
dochody budżetowe z tytułu wzrostu opłat /por.  „Zycje
Gospodai cze" nr 2, s.6/. Mówi się o sumie około 1.5 bln
zlotych.   Tymczasem   deficyt   budżetowych   urósl  w
czasie  rządów tych,  którzy według słów L.Watęsy hjuź
coŚ potrafią", do wielkości rzędu 30 mln złotych.

Faktycznie wpvwy  budżetowe  będą i tak mniejsze
gdyż  jeszcze   przed   padwyźkami   wedtug   relacji

ro'%|Ś%Cwhn::ieHs:';'n:tsmn`j=r:gaun,L#yechHt;8ncazytin:ezę.7
życi.e Gospodarcze,  nr 2 s.6/.

"#+ckTżcwdoa;:#:7żwżjeązneak:;%.s„€:#nm:::googtoT#
131  dniem  akcji  strajkowei.  „Solidałność-80"  podjęła
strajk 161.  Protestował również OPZZ. W tym ostatnim
termlnie   odbyły   się  też   manifestacje   uliczne   w
Szczecinie   i   Katriwicach   zorganizowane   przez
„Solidarność-80..   lnteresująca  jest   analiza   postawy
gh5wnych  al(torów  sceny  spotecznej  w  Polsce.  F`ząd
oświadczył,  że  jest  przeciwko  podwyźkom,   rozumie
rozgoryczen.Le strajkujących,  lecz nie jest w stanie już
cofnąć decyzji wprowadzonej  przez poprzednią ekipę.
Związki   Zawodowe  w  swych   oświadczeniach   straj.
kowych   podkreślav,. źe  protest  nie  jest  skjerowany
przeciwko   F`ządowi,   który   podtrzymuje  decyzję  o
podwyżce  poprzedniej  ekipy  rządowej.  Mkt  nie  chce
przeciwko  nikomu  występować  lecz w  efeklcje  rośnio
napięcie  społeczne  i  pogtębja  się  chaos  polityczny  1

gospodarczy.  Wszystkiemu  jest  więc  winna  SYTUA-
CJA CZYLI  NI KT.

Źródło   obecnego   kryzysu   politycznego   leży  w
umowie  Okrągk3go  Stołu,  w  keórym  elm  opozycji  w
zamian za udzial w sprawaniu wbdzy zaakceptowa}a
proces   transformaci'i   komun.izmu   i   uwtaszczenia
nomenklatury. Niestety my Polacy, jako spobczeństwo
nie jesteśmy w stanie  zbiorowym wysitkiem  wydostać
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UKRAIŃSKIE  PYTANIA
Nowy  Flok  obchodzony  jest  w  Ukrajnie  zawyczaj  14  stycznia.

Podobnle  jak  na  cawm  świecie  oczekiwany  jest  tu  jako  symbol
zmiany,  a  podczas  zabawy  sylwestrowej - nazywanej  MaAanką -
ludzie skladają soble wzajem  życzenia pomyślnoścj  i lepszego  niż
poprzedni roku.  Jednak  1991  rok,zakończyl się dla UkraJńców tym
razem  o  póhora  miesiąca  wcześniej  -  1   grudnia.  1  tak  naprawdę
zakończyl się wtedy nie rok, a 337 lat... Tyle bowiem czasu Ukrajna
znajdowała  się  pod  kontrolq  Moskwy.  1   grudnia  wybrata  niepod-
leghość -toraz Ukraińcy muszą ją jak najszybciej wzmocnić. Czas w
tej  częścl  Europy  pvnie  tym  razem  bardzo  szybko,  a  1992  rok  z
pewnościqodpowienapytmiab#śr:j%ła:muyKd;!i,Ńcy

Jest rzeczą calkowicie zrozumia}ą, że niepodległa Ukrajna może
powstać tylko  w  wyniku  świadomej  i  nieugiętej  woli  samych  Ukra.
ińców. Niezawodnie wyniki grudni.owego referendum dav w tej kwe-
stii  część  odpowiedzl.  W  tym  konkretnym  momencio  ponad  92%
biorących  udzial  w  referendum  wyraziło  poparcie  dla  idei  niepod.

|#nęis:t?;o#e.m;:igmc,=fe]ea±ęz:.up%t;:ęąci:kj,ea;:;,#:e!3
naci§ków  z zewnątrz i  ktopotów  ekonomicznych  wewnąUz.  Można
to  rozpabywać  w  aspekcie  demograficznym,  spolecznym,   histo-
rycznym  1  in.

Wedtug dzisiejszych  statystyk  Ukiaina  (a jest to  oficjalna nazwa
państwa od 24  sierpnia ub.r.)  liczy  ponad  62  miliony mieszkańców
(z  czego  11   mln  to  F]osjanie,  ludność  w  ogromnej  większości  na-
pływowa,  będąca narzędzi.em  moskiewskiej  polityki  narodowościo-
wej).   Ukraina  w   ostatnim   siedemdziesięcioleciu   moskiewskiej
okupacji  -  tzw.  „władzy  radz]eckiej"  -  poniosła  wielkie  straty  lud-
nościowe,  od  ofiar rewolucji,  poprzez kolejne „głodne lata"  (ocenia
się  np..  że  podcza§  głodu  w  latach  1932-1933  zginęło  ok.  7  mln
chłopów  ukraińskich),  straty  w  czasie  11  wojny  światowej,  po  per-
manentnie  trwające  czystki,  zsylki  i  polftyczne  proc»sy  „wrogów
wtadzy radzjeckiej".

Wrazzewspomnianymiprooesamizostałazachwianatakżestruk-
tiira  spoteczna.  Z  premedytacją.  od  samego  początku   istnienia
ZSRF`  -  a  byl  on  w  tej  kwestii  niewątpliwie  kontynuatorem  linii
władców  Fąosji  -  niszczono  najbardziej  twórcze  grupy  ukraińskiej
inteligencji.   Dość  przypomnieć,  że  jednemu   z  nurtów  ukraińskiej
literatun/  z  lat  dwudziestych   nadano   nazwę  „ro2łslr/./ane  w/.droź-
d/.enn/.a " (rozstrzelane odrodzenie). W późniejszym okresie masowo
stosowano  politykę „wyławiania"  ukraińskjch  talentów do  Moskwy.
Kto  nie  chciał  skorzystać  z  tego  „zaproszenia",   pozbawiony  byt
praktycznie  wszystkiego,  a  często  kończył  tak  jaJ(  poeta  i  muzyk
Wopdymyr lwasiuk,  który „w niewyjaśnionycłi okolicznościach " zgi-
nąt  pod  koniec  lat  siedemdziesiątych,  lub  Wasyl  Stus,   najwybit-
niejszy  współczesny   poeta   ukraiński,   który  w   1985   r.   zmarł  w
kstcorze  obozu  Kuczino  na  Syberii.  Pozbawione  inteligencji  spo-
leczeństwo   Ukrainy  zdane  było   na  bezwzględną  politykę  rusyfi-
kacyjnq, by „wypędzić Ukrainę z Ukrainy".

Warto  może  jeszcze  w  t}m   miejscu   przyjrzeó  się  ukraińskim
dążeniom  niepodlegh]ściowym  w ostatnich  kilkudziesięciu  latach -
rzecz jasna bardzo skrótowo.

Gdy  pod  konioc  1  wojny  światowej  tn/orzyła  się  Ukraińska  F`e-

publika  Ludowa,  było  rzeczĘ znamienną,  jak jednomyślna  była re-
akcjp .b}"ti\"  1.czx3rwor`di"  MoshNy.-  FlossiUa jedimaja niedilimaja.
Choć  Lenin  uznał nawet  UFIL,  nie  krył nigdy,  że jest to  posunięcie
wyhcznie taktyczne.  Strategiczne  znaczenie  Ukrainy  z  punktu  wi-
dzenia  dotychczasowej  polftyki   i   praktyki   F`osji  jest  widoczne  -
stanowi om swoiste okno czy też raczej drzwi do Europy, do której
od czasu do czasu moskiewska stopa wchodzita.  Oprócz tego nod
zawsze"   przyjęlo   się  w   Mosk"/ie   uważać   Ukrainę  za  spichlerz
żywności i dostarczycielkę różnych bogactw mturalnych  (obecnie z
wyjątkiem może ropy naftowej i gazu ziemnego). Jednym słowem za
kolonię.  Już te czynniki wskazują, że „wola  Ukraińców° nie zawsze
była w  Ukrainie  priorytetem.  Znamiemne,  że w  ostatnim  trzechset.
leciu  bardzo  rzadko.  Nawet tak  bezwiednie  przyjmowana  teoria  o
stosunkowo   niedawnym   uksztaftowaniu   się  narodu   ukraińskiego
wymaga korekty. Nie ma bowiem, w nowoczesnym rozumieniu tego
pojęcia,  narodu  starszego niż„.  dwieście lat.  Pojęciem tym  określa
się bowiem pewien  typ  ludzkiej  społecznoścj  po Wielkiej  F`ewolucji
Francuskiej. Ukraińska narodowa świadomość zaczyna się  rozwijać

w tJzydziestych latach Xłx w. w Galicji i od czterdziestych w Ukrajnie
Naddnieprzańskie|. Efektem tych dążeń, spóźnionych, bo proc®s ten
rozpoczyml się praktycznie  bez udziału  w nich  warstw wyższych.
wcześniej spolonizowanych , zrusyfikowanych , zgermaniazowanych
i zrumunizowanych.  bylo utworzenie Ukraińskiej  Fąepubliki  Ludowej
w 1917 r. i Zachodnio-Ukraińskiej  F`epubliki Ludowej w 1918 r.,  która
22 stycznia 1919 r.  polączyła się z UFIL.

Także  w  ZSF]S  pewne  grupy  Ukra.ńców  dqżyły  do  stworzenia
nlezależnego  w  większej  czy  mniejszej  skali  b)hJ  państwowego.
Początkowo  niektórzy  chcieli  budować  go  w  ramach  Związku  -
sądząc naiwnio, że będzje on tym, za jaki chcial uchodzió. Być może
zabrzmi  to  nieco  anegdotycz7iie,  lecz  faktem  jest,  że  nawet  szef
ukrajńskiej partii bolszewickiej w latach dwudziestych i na początkii
trzydziestych   Mykoh  Skrypnyk  jeździł  na  spotkania  do  Stalina  z
dumaczem,  choć jako  wsteran  bolszewicki  lepiej  znd  rosyjskl  nlż
ukrajński.   Za   nawność   i   jemu.   i   wielu   innym   przyszlo   zaphcić
najwyższącenę.

Zawsze  w  momentach  „odwilży" w  ZSF]S  na  Ukrainie  pojawiav
się znamiona odrodzenia. Schemat byl zawsze podobny - w latach
clwudziestych.  sześćdziesiątych  i  w  drugiej  połowie  osiemdziesią-
tych:  najpierw  czyniono  starania  wokół  odrodzenia języka,  potem

#Ł%;::SŃ°ariii:bńt:t::#i°z::śź=ę?edh::;!źi}°kiŁn%C:a#Yac::dsnp&
niepodległość.

Lata komunizmu  i  okupacji  poczyniły w lud-zkich  umyshch  wiele
szkód. Homo sovieticus to codzienność Ukrainy. Fąaz jeszcze jednak
przypomnę -92%  gbsujących  za niepodległością jest dla  Ukrainy
znakiem optymistycznym.

W  rzeczywistości  ukrajńskiej  jeszcze  jeden  fald  odgrywa  dziś
olbrzymią rolę.  Jest  nim  prezydentura  Leonida Krawczuka.  Z pew-
nością  ten  byb/  komunista,   człowiek,  który  przed  wyborami  pre-
zydenckimi stwierdził, iż w życiu zrobil jeden ogromny zwrot i więcej
tego  robić  nie  zamierza,  doskonale  zdaje  sobie  sprawę,  że  60%
głosów i  wygraną już w pierwszej turze zawdzięcza porzuceniu gry
w .sowieckie klocki" i przejęciii, a co dla Ukrainy najwaźniejsze, jak
dotychcza3ńe#8Z[g:a.nLUDSśjitiśuć']"ińsMhieiF3'%HWRosiAN

Z  czystej  arytmetyki  wynika,  że  od   zachowania  się  tej  grupy
narodowościowej, od tego, czy poczują się ukraińscy F`osjanie oby-
watelami  państwa  ukraińskiego,  czy  teź  stanorić  będą  swoistą
„piątą   kolumnę",   zależy   dziś  baTdzo  wiele.   Jest  to   niewątpliwie

3ę:icag::Łep:',?53,,gjó;ą.,:o:::.Ushż;%::E:Ó,Wchpr.%;#:
moskiewskich  (czy ich kijowskidi agentów) na Ukrau.nie nie pojawita
się żadna rosyjska organizacja dążąca do oderwania jakiejś części
kraju i przyłączenia do F`osji, nie pojawił się nawet żaden „lnteńront".
Wręcz  przeciwnie.  Swoistym  paradoksem jest fakt,  że  nawet dzi-
siejszy  minister  obrony  Ukrainy to z  pochodzenia  F]osjanin.  Warto
z`^/rócićwtymmomenciouwagęnajeszczejednąsprawę,dotyczącą
świadomości  rosyjskiej  grupy narodowościowej  w  Ukrainie.  Chcąc
być  oby\^/atelami  państ\^/a  ukraińskiego  będą  oni  musieli  zrezyg-
nować z  posiadanej  (zmów)  .od  zawszo" świadomości  narodu  do-
minującego.

TRZECIE: ROSJA
W gruncie  rzeczy to nie światowe  uznanie,  lecz whśnie uznanie

państwa ukraińskiego  przez  F`osję  (czy też  pogodzenie się z jego
istnieniem),  ma  dla  Ukra].ny  2Tiaczenio  niebagatelne.  W  obecnej
sytuaq.i nie jest to jednak do końca pewne.  Flosja znajdu|ąca się w
stanie kryzysu wewnętJznego zgodziła się na ustępstwa, jednak w
dzisiejszej  perspektywie,  a  dodatkowo  dzięki  postawio  państw  za-
chodnich,  Flosja  być  może  staraó  się  będzie  odzyskać  utra®ną
pozyęję.  Już  dziś  wiele  robi,  by  przeksztatcić  Wspólnotę  Niepod-
legvch  Państw w nowe, centralnie sterowane państwo,  oczywiście
ze swoją w nim dominacją.

Ukrainie  potrzebne  jest  około  pół  roku,  aby  ugruntować  swoją
niepodległość.  Czas, jako się rzekło,  pwnie dziś w toj częścl Europy
o wielo szybciej.  Czy będzi.e płynął z korzyścią dla Ukrainy - myślę,
także Europy - zobaczymy...

131  grudnia  1991  r.

Jarosław  SYHNYK
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NOWOŻYTNY  POTOP
To nie zabóicza ulewa,w ucieczce przed kiórą - mlędzy nogarr.L

zwierzą. - na ARKĘ wcb;nąć się będzŁe można.
-To maTszritia U)talneó  śmkzrcL od kLóreó źLidna ARKA; an..

nas, L\ni zwLerząt - nie ucl\roni.
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czŁoriek do stanu, w którym zatraca się pewność;  czy to jawa,
czy jakiś obrzydliwy,  koszmarny sen.  Ale  niestety:  nie jest to  -
proszę Państwa sen.

U  schyłku XX wieku, w dobie komputerów, zdobywania kos-

i!ł%LŁgg!n::iEłźo!::jt#ży:|:jd!.:;:e:d:gkh:i;;m;8:Ę:r|i:pŁ!#ą;i
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namacalnej,   nie  wymagającej   żadnego  skomplikowanego
rozszyfrowania.   Ne  widzą,  albo  nie  chca  wdzieć  iaskrawego

`-                      -Li  ..-
"New  World  Order' -  ETAP  KOŃCOWY

oszustwa dokonywanego przez starych (tych samych), znanych
całemu  światu  od  dawna  i  zarejestrowanych  przez  histonę  -
zbiorów.   Jak  za  naciśnięciem  magicznego  guziczka  w  kom-
puterze, ofiary międzynarodowego bolszewizmu (te aktualne i le
potencjalne),    wybaczyły    zbrodniarzom    ogrom    icli

g8:yac:##c°hwmymc#Ę:°md::rzzęb#g:!kg:k:n%rwz;:źC*ćązAsj:Łj
zobaczyć jaką to przyszlość ci  „przewodnicy. nam zgotują; wy-

#adc%b#ó#f°Ggę:=stc"zoL:'.n;}#saźrźŁaśćnt°ajj=SnĘtt::?°wzn;:
określona.  Trąbi  się wszędzie,  że komunizmu już „nie  map,  że
„przestar istnieć".  Nikt jednak z tych trębaczy nie zastanowi się
przez chwilę nad pytaniem: co to jest komunizm i co stanowl ten
podly  system?  Odpowiedź  bowiem  na  to  pytanie  jest  bardzo
prosta:  System tgn stanową ludzie!!!  Powtarzam:  LUDZIE 1 pię
m#zie,kt6rzyziegitymacjambolszewickiejpaJlii{!!±±±gz
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rodzaju   „sekretarzep.   towarzysze   ministrowie   i   towarzysze

;?rfizce:;?jt3"u3r=:Ló.żRyógybmarobr%?%ńdsjkj'a*f:erT;#,qozL°L,#€ra%

%:ŁbŁEB:#*#+n#ąPłiffi,,:#i

::-:;;:;::-=:::-::-_;-:_-;-::-:_::_-:--:::_::_:;:-::-::-::-:::_-:::--::;:-:_::-::-_::-:::;:--=:::::-:_:
zostały umorzone? -Jeżeli tak, to ldo to zrobil? -Kto mlal do tego
prawo?  Czy  zbrodniarze  zostali  ukarani?  Czv oozba\^ńonc)  lch
chociaż MAadzv?

• NIE!!! -NIGDY NIKT TEGO NIE ZF`OBIŁ!H  Ludzie tworząccy
tę wielką maszynę pt.: komunizm  NIGDY NIE ZOSTALI  F`OZLl-

ffi'śĄ#ł&Ł3l!Łłl5`?!:#'śc±oigg3iw:€:i#:=:±i:!#żjg
a sami co klamali pisząc - DALEJ PISZĄ I  KŁAMIĄ W radiach
te same gtosy, a w telewizii te same GĘBY.

ząĘ::=:!:ż;::g3::W#ff#Ł;g:#scY#
's?=`;.':hF.''.,.nA`.'`t;'ć':."L:;`,``je`::;.'`ńę.ę,`:`:JT:,,#c#Fu=F,T:?y".*

#^łdonie?#E#L3#8L|`;=33nffi+|?|%#:
:#!!:3:!#°:[:#;oT:!=k#ś#+Z##i|#+jcbhb
%l:.,'aSnn;,,,,.TE:-Ti,:;lTjrn::!.,,,,i._Ę::.;,`?;'ć.:Ł:._:TttiLif-g!.1n.,,Sw+it-±s

#:Ęrż:źś%###inieĘ##\###%
dokonanego  przez  aplikanta  pod  starym  imieniem.   Gorzką
prawdą jest równi6ż i to, że Zachód rigdy NIE CHCIAŁ komuniz-
mu uśmiercić. Wszystkie dotychczasowe akcje wolnego śriata
rzekomo przeciwko komunistom byĄ/ faktycznie NIC czerwonym

l::.:::i`ac:L`:`r`sś:`i#:#a'.::U;.iY:`#:h]°u.`W#`:FŁUc6+`bLar:ci:

;'.iy#\:ł:"i;..:i:;i:;:,:.`#`:??..`:sĘ_lT*a_,?.?Yd*js;sz:,:`tl,::.l,:,:[:':E
kornunizmu nikt nawet nie starał się uśmiercać.  a co zaczynali
to robić, ginęli natychmiast w jaklś „wypadkach" drogowych czy

Łri+Ł+##E#+#z
TYKOMUNISTA -  Larry  Patton  MCDonald,  bombowy  zamach
agentów KGB na samolot wiozący Prezydenta Pakistanu - ZIA
UL-llAQ-a  i  chociażby  rnorderst\A@  popełnione  przez  UB  na

ĘFź;#T#Fx"om+CPLz°cZTOYmcmż=mż=#Żr.ndFbtymT#
przypadkiem komuna stę nie obalila. Gdy w so\Meckim imperium

ł;'`6:.:,::Si:fiL:.::t-u:i..ąi,JT:,::.:``:'i`jt.Ęj:r::?:.;.:;:ż;i:..::,;;::;:ś:,;:gś:Ę

!j-:;*pi;;.=ł;:;:::-;:i'i!;?;:!:;::::`,;,`i:;.`jji::j.ił!j;,u:i:!;?:';`!.3i!i-:,,rj?tii

ł;;`j`:;i`!::cS:!`S:łi.::`:::`.i\;;:u?`|Y;i::r,:::`;:;`:Lśe:+:3?i:j\;::`:W:;n``:n`:s#::

:ĘTIŁ::::;::::i;:Z:;#::%###.=#:#-że#
Bogu -DIAEm juz Wzti.
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Don'. worry - be 1.apiiy 1

ktamstwem.

sp::!a::Z:8:ś:;:ą;###Tfi##|#in#
Zzachodzie  wpadH  m  genialny  pomyst  OSZusll^/A  TOIAL-

na]nowocześnięjszą technologią obronną, dopuszcza się ich do

:t;'3*l`:Ę?`::::;i.?.:`::t'`.'c,ś:::;`.`:i.::t..-?:`?,-..:.t,€:::\`-..:.`-..;`:,;`..l.ć`::l:;_.f.Ta`.;
itd.,".

Naąjtragicznięjsze w tym wszystkim jest to. że akcje te, tc) już
nie ratowanie bolszewizmu przed upadkiem  -lb, co dzisiąi  się

:::::::;_:-=-_--::::-:::-::::-:-_::-::-=:-__--:-:::::_::-_-::-:--:_:::::::E-::-:E;_:-:i:=::::-::::-:-_--:::::_

i:iSi;;j;i;i,t;;ę;i::,::;i.rjij`:?i;::`:jl,:.!`,;;;jił::t!i:;,;;.,tĘi:::Ę;
Spoteczeństwa  Zachodu  pownny  zmusić  swqje  rządy  do

:;:=::-::-_::::::--::--:;::-::::-::::i-:--i:::-::::-:=-;;:_:--::-::=;:`::::=::-:-::-:-::

:_::::_:E_:::-:::::::::-:i-:-:--i-:::::-::;:_:::-:-:-:::::-:::::::-:-:-::::-::-::---;:::_i:_-:::::::::

=Ł:ą=o##ragdwgL#LgT##
8g:3;:;3ę#iaf.Wz&#ą;:f+#i.##K|raHś::!::L#ś#ś#
nadchodzące \^q/bory -przegral

W recepcie "a zniszczenie komunizmu, ważną rzeczą (a może

ti:3:;,ii!it:fi::..!;e;:.ą,::::#i:i;3*.:-i?;:1iłii;!,:;;;i:iąi*:;c:l:ń,:i;'l`i``;r;:::

:,`:::,,-=`'3.il?*,.aś,:n..t`EyEśręś'l?;;::\.,..,`:.tml,eb±arj:=,.<:l-clhc;,!-,,,tjTl:l-

::`L\,.:1°c:+ś```:[u=:``y&=hĘF!|śN|,[L'*``i`5c:,S%CTi,.ń'::i`uąc`!;`TtiTt;
traldowanie  l(omunizmu   1   komunistów.   Nie   ma  chyba   nikt

;.ii;:;;i:sąi:.3;.Ę,:`iE:i`,łFi:::;iąstg;?.\Qf.:!tł:`*|?ł:?i,t:i';,:

źyć na kolanach niż umierać stqiąc.

RŁ=L:tipr;::ś:::::;*kj::.r#wĘęcfg=++a=E++#
;:ż;:::;:::i::;::i:ąwast;kŁićś.mitgti:+nydmLLT#+:#ęft#2jTBrz

|Nś;:ś:`\i,:`.!;`3'.?,`j'"`;W::;!.`*\::``,-`:::.:{`::`;.`..,.`:.'cęhq';`.Ó=`:`:`:.`fs::`łR#:`U`::

#+###i#i#ff
:Ę;:;;:iii`:::):`;;::.*;;!.:?ti....::-łi:::':`:..i;;,:.ji.{;:1:::'i;;:i;;:;;łj,:.;;.?i3iip::i..ini:

r\licanagui,  na  Ukrainie  itd ,  m.  Rzygać się chce,  gdy cz)na się`i:::Tć:::.i:,:;?:.:;..ęi.:!;;.!t`..:i.::.::ia?,,.-..:\::.`!.!::'ą:iit`ł:tin,:i`,ti#,;

utrzymać w Polsce kierunel( demokratyzaqi 1 refomy rynkowei.
Wiedzcie, że możecie liczyć na naszą pomoc".
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-  Przypominam,  że  nie  są to

#ewzay#3Ttaac8t::Łb€CZz::an-oą
czonych.   Cztowiek,   na  którego
liczą   Polacy,   że  zdemaskuje

F:isz:ti:§i:k:sćzus#oo,ńopsgćT°żę

#3ń!gNaś:#ap:%k?.;Znu=tt:p°n:
dtugie   lata   niewoli.   Zadnym   dla

:%zpypodę#ząni::jsę:t:#|f.eżi:
inne (w podobnej sytuaęii) narody.
Ze  stów  Busch-a  zawartych  w

g°Ed#%nkeistflMĄar::#'łuGsphr#ś:9°;W°ćzYe::ni!;°#kn:::##i
ale  j  w  Polsce.  Zapomniato  się  Panu  Prezydentowl,  że  Stany
Zjednoczone  -to  FąEPUBLIKA.  a nie  demokracja.  Zapomniało
mu się również, że demokracja w PFIL-u byta i jest cały czas od
1945 r.

Pisahem  kiedyś na temat demokracjl,  że to  parszywe  słowo.
1tumaczyłem - dlaczego - nie będę się więc powtarzał.  Powiem

tylko:   BOżE,   CHF`OŃ   AMEF`YKĘ   1   śWIAT  CAŁY   PRZED

]DTEf::eT:Pu3ś:f::;:niwe.T:vo:k::,:xinww:Fi:eg:z,'ą:;#s:so%?
.Democracy gives everv man the right to be hls own oi)Dresor".
Mądre to słowa.

spy::':óę:nue:n#i:Y;apn°iapRk:Cm#nTzj:uT°r:z#esmtiLreaLeomżaet
szaleńcem lub jakimś podżegaczem wojennym. Nie będę miat im
tsęgi°azaa%erięłLaz:%F#nma.ł:«mąjf:jTcaźjj:bJe:Tkaegn°:gźŁb#i

'iakig=Ę5ĘeaFh#łi#ag:iieieź:i#i,iĘe§Ęi3łiłżd#ićigj

%o:g';it#n:%b;y;Tij#śo:k:-3ng#ąłłłi?sŁ=.#gusg
.. . a przecież wystarczy się przebudzić.

Ipneusz  STYPIK

ZAWALIŁ SIĘ
KOLOS

Zawalił slę  'kolos  m  glinlanych  nogach., ale |ak
slę  okazało,  iiawet  nle  gllna  to  była,  a  sieczka,
opasłość zaś denata była opuchliną gtodową...

Pod  choinkę  ludzkość  otrzymała  prezent  stulecia  -
zniknęło  z  mapy  świata  mocarstwo  zagrażaiące  przez
długie   lata   ogólnoświatowomu   bezpieczeństwu,
realizująće   konsekwentnie  od   1917  r.   obłędną  wizję
destrukcji  i podboju.

Zdumiewanietylkobłyskawicznetemporozkładuczer.
wonego  imperium,  zadziwia,  że dzieje się to tak spokoj.
nie,  a  samo  zejście  z  areny  dziejów  odbywa  się jakby
kuchennymi   drzwiami.   Czyżby  więc   zbrodnicze  or-
ganizacje:  KGB,  GF`U,  WKF`  (Wo/.enną/.a  Konłrraz".lec/-
Aa) , Specnaz i inne - byv ty[ko papiero\^/ymi tygrysami?
A moż® cały proces odbywa się za ich zgodą, czy wręcz
na ich  polecenie?!  Czy jodynym motywom samobójstwa
ZSFąs byla sytuacja gospodarcza, czy coś jeszcze? Co?
Wobec  biegu  \^/ydarzeń  bezsilni  okazują  się  zawodowi
komontatorzy 1 wróżbiarzo,  a skala zmian przerasta wy-
obraźnię wlększości  ludzi.

W  imię wymarzonego  komunistycznego  raiu  wymor-
dowano całe  narody  i grupy socjalne,  miliony  na śmierć
zagłodzono, zniszczono tradycyjne więzi społeczne i et-
niczne,   zrujnowano   gospodarkę,   wyeksploatowano
dobra  naturalne   1   zdewastowano   środowisko   przy-
rodnicze.   Charakterystyczne  jednak,   że   dziś,   gdy  w
niestawie   czerwony  golem   chyłkiem  wymyka  się  ze
soeny,  daTmo  szukać  ludzl  winnych  tych  zbrodni.  Win-
nych nie ma.

Sądzę.  źe  zdumiewająoe  wydarzenia  naszych  dni,
wydarzenia,   których  tak  naprawdę  nie  doceniamy,
zostaną  prawidłowo  opisane  i  zinterpretowane  dopiero
przez historyków przyszłych pokoleń. Nam brak po prośtu
dystansu,  brak perspektywy. a 1 znajomości kulisów.

Najbliższe  miesiące  i  lata wypełnione  będą żmudną
krzqtaniną  wokół całego  oceanu  problemów  i  bagedii,
jakie   pozostawił   ludzkości   w   spuściźnio   nieboszczyk
ZSRS.   Mo  obejdzie  się  bez  burz.   Myślę.   że   stoimy
dopiero u progu okresu zmian i siłą rzeczy nie będą one
tak bgodne jak dotąd.

ZSRS  spoczywa  więc  w  trumnie.   Zanim  jednak

%##m%ś;,:#,o:;ejrs#:drmp=#ą#śyns,jgFoo::ó=
jego upió'.

Romuald  IAZAROWICZ

Skubiszewski,  Litwa  i  ...
Jak  miło  było  usVszeć  w  polskiej

telewizji   przy   okazji   podpisywania
przez min. Skublszewskiego ukladów
z Litwą, źe nasz rząd zawsze i w cak3j
pełnl   popierat   niepodłegtościowe
dążenia Litwy.

Zapewne  w  ramach  tych  działań
skazano  w   Poznaniu   na  s   m-cy
więz]enia.   Macieja  Frankiewicza  za
przygstowanio i udzial w prolitewskiej
manifestacji   przed   sowieckim   kon-
siilatem w styczniu ub.r.

Sąd „już w imieniu 111 RP-skazał go
za      sprofanowanio      popizoz
przyrównanle    do    swastykl    i
zamalowanłe   farbą   godła   nle
istniejącego  już  w  chwili  ogk)szonia
wyroku  państwa.  Litwa, dzięki  Bogu,
wolna  i   powszechnie  uznawana.
Związku Sowieckiego, I chwah Bogii ,
już  nie  ma.   Pozostało  8  mleslęcy
więzionia  dla  Frankiewicza  i  uparte
twierdzenia prokuratury 1 sqdu, żo nlo
byl to proces polltyczny.

radiowy
W ogłoszonym  przez  poznańskie

F}adio   .Merkury"   pleblscycie   na
„Wiolkopolanina      roku"      lider
poznańskiej   SW   i   PW   Maciej
Frankiewicz  zająt   piąte   miejsce
pomiędzy   min.   Skiibiszewskim   a

konkurs
byvm ubekiem Gawronikiem. Wygrał
z  dużą  przewagą  pozr`ański  lekarz
prof.  Łuczak  przed  obchodzącym
setną  rocznicę  urodzin   hrabię

::Cu?hń::ź:W|%?mprezydentemRp

polskie   cła
Specyficzny  mamy  w  Polsc®  sys-

tem cet.
Z  jego  powodu   upadają  kolejno,

jeszcze        niedawno        dobrze
prosperujące  zakbdy.   Grozi  to   np.
Polfie,    która    nie    wytrzymuje
konkurencji   ze   sprowadzanymi   z
zagranicy  bez  cła  lekami,  często  o
podejrzanej   jakości.   Cło   nałożono
natomiast  na  suiowce  do  produkcji
leków   w   ofekcie   czego   upada
przemysłfarmaceutyczny.

To  .samo   dotyczy   książ®k   i
poligrafii.

Na książki  nie  ma ch.  Cb jest na
surowce  do  ich  produkdi.  W efekcie
często   taniej  jost  zamówić   druk
książki na Zachodzje niź drukować ją
w kraju.

czTąae;:k%8°:[dvak!*;ttri*zdohśoć:
przybywa bezrobotnych 1 tandetnych
towarów  z  z  imporhi,   których  już
niedługo nie będzie mld kto  kuplć.

...1
Lubelski   Bank   Komercyjny  re-

klamowany byl jako pierwszy w kraju
bank  w  pełni   prywatny.   Wszystko
inne jakby dziwnie zTiajome. Machloj-
ki skarbowe. GIÓwny udziałowiec jest
poszukiwanym  przez lnterpol  oszus-
tem,  a  w  Banku  najwyższe  funkcje

banki
sprawują  dawni  aparatczycy  lub
wprost ubecy.

Ciekawo, kto wydał poz`^/olenio na
uruchomienie   banku,   klórego
głównym  (97,5%)  udziabw®m  jost
Rosjanin  poszukiwany  pTzez  pol.k:je
kilku państw.
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TRÓJKĄT  INSTYTUTU  SCHILLERA
Zgrupowanie  wokół  lnstytutu  Schil-

Iora nle jest organizac|ą sformalizowan ą.
l\h/orząje ludzie mnie|  lub I)ardzle| z`^/ią-
zani z pewnym zespołem ]d®i 1 poglądów
na gosi.odarkę 1 polltykQ śwlatową. W l.S.
zm|dują slę przedstawlclele wlelu  naro-
dów  świata,   choć   riajllcznieJ   reprezon-
towana  |est  Europa.  Europa  też  ma
stanowić,  według  lch  koncepcjl,  eloko-
motywę-  dla  przyszłego roz`^/oju ekon®
mlcznego   świata.   Twórcą  rLichu   |®st
Lyndon LaF` ouch.

W dniach  22-23  listopada  1991   r.  odby-
wała się w Berlinie konferencja, której motto
brzrriiało.. nproduktywny trójkąt jsko lokomo-
tywa gospodarczego roz`^ioju ś`^iiata® .i „Pch
kój       pizez       rozwój..      KoncepG.ia
„Produktywnego trójkąta".zakłada,  iż z naj.
lepiej  uprzemysłowionego  i   najgęściej  za-
ludnionego obszaru  Europy,  skupionego w
trójkącie Berlinparyź-Wiedeń , może wyjść
potęźny impuls gospodarczy,  nowa rewolu-
cja  przemysłowa.   Obszary  te  to   gtównie
środkowe   Niemcy,   zachodnie   Czechy,
północna Austria, pn -wsch Francja. Be[gia
i   poludniowa   Holandla.   Główną  bariorą
obecnego     rozwoju     jest.     zdaniem
ekonopiistów  z  lnstytutu  Schillera,   MFW  i
Bank  Swialowy.  Organizacje  te  skupiają w
swoich  rękach  ogromne  środki  kredytowo-
dewizowe  i  poprzez  nie  stymulują  rozwój
gospodarczy  świata.   Polska  poddana  jest
ob®cnie   .terap{j"   wykonawców   MFW  -
Jeffrey'a  Sachsa  1   Leszka  Balcerowicza,
która polega przede wszystkim na wprowad-
zeniu   wysokiego   procentu   od   kredytu
bankowego i kró"ego teminu tego kredytu .
Taka   polityka   finansowa   świadomie
Wykańcza   potężną  część  przedsiębiorstw
(nawet  tych,   które  nie  są  nierentowne)   i
prowadzić musi do rynkowego piractwa. afer
gospodarczo-przemytniczych.,o.dpływu
kąpitatu  netto  z  Polski  oraz,  w  najlepszym
wypadku,   do   inwestycji   nastawionych   na
maksymalnie szybki odzysk.  Polftyka Sach-
sa-Balcerowicza-MFW     w     Polsce
doprowadzila   do    spadku    produkci`i
niespotykanego od czasów najazdów tatar-
sh.ch  w  Xlll  w.,  ponieważ  nawet  w  dobie

Wielkiego   Kryzysu   recesja  w   Polsce  wy-
noswa 40%. Obecnle jest ponad 5096.

Ghówne  zalożenia  1  poglądy  lnstytutu
Schillera  można  zebrać  w  następujących
kilku punktach:

1.  Skok  rozwojowy  świata  nie  może  się
dokonać .w sytuacji,  kiedy cab  narody wy-

::'n#pTńr,we.Swą.P#Ł%.nR::%?d#m5
wybierać  najlepsze  rozwiązanla,  musl  być
niepodlegv.  Jego  decyzje  nle  mogą  być
podporządkowane   ideologii   (Koroa   Pn.),
wymogom   totalnej   polityki   GZSRS),   mafii

;:mk°fi#L%o°t):°'t!#ŁrG'#ł'aLckzyś#::
towy).   Dlatego  należy  dążyć  do  rozpadu
ZSFąs i do powstania na jego gruzach fak-
tycznie suweronnych organizmów państwo.
wych.  Należy  doprowadzić  jak  najszybciej
do  pokoju  w  Jugosławii,  by  umoż]iwić  nie-
zależny rozwój republ ik tak bardzo się prze-
cieź  od  siebie  różniących.   Narody  wolne
mogą  się,   oczywiście,  wiązać  w  szersze
związki,  ale  tylko  na  zasadach   równości,
b®zspornie  obopólnych  korzyści  i  wzajem-
nego poszanowania.

2.  Gospodarka  niezawisvch  państ`^/  nie
może opierać się na zasadach nakazowo-
rozdzielczych.  lmerwencjonizm  państwowy
jest jednak ogólnie pożądany. gdyż poprzez
niego   moźna  preferować  te  galęzie  gos-
podarki.   które  są  dla  przyszłego   rozwoju
najwazniojsze:   środki   komunikaq.i,   teleko-
munjkacji,  transportu,  przemysl  ciężki,  za-
soby  energetyczne  oraz  naukę,   kulturę.
Modelem wzorcowym jest gospodarka nłe-
miecka czy japońska w przeclwieństwie do
amerykańskiej, ldóra, zdaniem eksperiów z
l.S., przeżywa coraz większą stagnaci.ę. Po-
zorny   ultraliberalizm,   iiarzucony  przez
MFW,  służy jedynie grupom  mafijnym,  czę-
sto  powstałym  na  bazje  ukladów  komunis-
tycznych.   W   rzeczywistości   blokuje
inwostycje, które dla ekonomiki kraju są naj-
istomiejsze.

3.WaktualnymukładziesffŚwiatademok-
ratycznego,   Stany   Ziednoczone   1  Wielka
Brytania  są  tymi  krajami,  które  dla  swoich
krótkoterminowych  interesów popierają an-

Błędy   Solidarności   Walczącej
F`edakcja
Solidarności Wdczącej
Poznań
Po  zapoznaniu  się  z  art.  „Błędy  Soli-

darności  Walczącej"   Bogdana  Zaremby
muszę  przyznać autorowi  wiele  racji.  Na-
leży  zastanowić  się  co  do  dalszej  taktyki
działalności   SW.   Działalnośó  tą   należy
„odmroz]ć".

Dyskusia  powinna  więc  ograłilczyć  się
tylko co do tego problemu.

lstnienie   i   podziemna  działa]no-Ść  `SW

jest  konieczna.  0  istnieniu  SW nio mogą
przesądzić  wybory  do  tzw.   parlamentu,
lecz procesy demokratyczne  w kraiu.  Na-
tomiast w Polsce nadal tlumione są prawa
człowieka.  KontTolowana i  zatrzymywana
jest  moja  zagraniczna  korespondencja.

Trwa  monopol  whdzy   na  śTodki   maso-
wego przekazu,  np. radio, telewizja.

DziaŁacze  opozycyjni   nadal  są  inwigi-
lowani i prowokowani przDz U.O.P. ltd. Za-
waliła  się  gospodarka  w   kraju.   Grozi
społecznywybuch.

Czy  w tej  sytuacji  nie  można  spodzie-
wać  się  aresztowania  czy   interno\^/ania
działaczy   niezależnych   od   władzy?
Dlatego też istnienie podziem nych sbuktur
SW jest konieczne. Jak już pisalem mleży
jcdynio  usprawnić  dziatalność  SW.   Zas-
ta.iawia mnie  adres  redakcji  SW podany
do pu blicznej wiadomości.  Będzjemy tego
żak,wać.

Z poważsniem
Marek CHWALEWSKI
Pabianice

tyrozwojową  czy  wręcz  makazańską,  jak
twierdzą  zwolennicy  „Produktywnego  Trój-
kątap  -  politykę  MFW.  Drakońskie  warunkj
MFW przy przyznawaniu  kredytów lub przy
samej tylko  obiehicy  przyznania  kredytów
rujnują gospodarczo nź»ody.

4.  Naipotężniejsze  służby  wywiadowcze
świata  -  CIA  i   sowieckio  taino   organa
zwk`szcza  od  czasów  prezydentury  Geor-
ge'a Busha coraz częściej koorclynują wza.
jemne  poczynania.   Komuniśći  zyskują  na
tym  pieniądze potrzebne lm do utrzymania

#wi#Tk°or::#r='ne#:rrvećżk#r?s#,T
polftyki anglosaskiej i MFW mają gwarancje
niekonkurencyjności i dalsze| recesj] obsza-
rów komunistycznych.

5.  Aby  roz`^rinąć  gospodarkę  światową,
potrzebne są ogromne zasoby energii , któro
uzy§kać  można  tylko  dzięki  użycju  energll
atomowej  (EA),` przynajmniej w takim stop-
niu, w jakim wyzyskuje EA Franęja.

6.   Dla   industrializacjl   pań§t`^/   Europy
Wschodniej,  a  nastĘpnie  calego  rozwijają-
cego się Południa Swiata,  naleźy pobudzić
tani kredyt, wedtug schematu:

aktualne zasady finansowe,
środki produkęji,
siły bezrobotne,
nowe tcxhnolcigie,
pobudzenie kredytu,
wykomnie zadań,
elektryfikacja,
telekomunN(acja,
komunjkada,
standaryzacja transportu,        `
nakłady na naukę.
Bazą rozwoju ma być gospodarka prywat.

na stymulowana przez państwo.
7.   Pożyczki,   które   komuniści   z   Europy

Wschodn iej zacłągali od zachod nich rządów
i kół finarisowycti , nie powinny być spłacane.
Zdanietn  hidzi z lnstytutu Schillora, dzisiejsl
wierzyciele doskonalo sobie zdawali sprawę
z  tego,  że  dotują  system  komunistyczny  i
zbrodnicze  rządy.   F]obili  to  z  pełną  Śwla-
domością,  by w perspektywie kilkunastu lat
ekonomicznie uzależnić te kraje od siebie.

8.  Teorie  „dzjury  ozonowej",  „efeldi  cie-
plarnianegou   i   alarmujące   przemówienia
ekologów są najczęściej przx)sadzone i mają
wykazać, że industrializacja ptrzeclego świa-
ta"  i  Europy Wschodniej może  nie tylko po.
przez   swą   konkuroncyi.ność   zagrozić
dobrobytowi Zachodu, lecz także może do-
prowadzić  do  rzekomej  zapaści  ekologicz-
nej.   Rzeczywiste   katastrofy   śroclowiska
naturalnego,   znano  z  krajów   Europy
Wschodniej,  dowodzą,  że nai.lepiej  chronią
środowisko   nie   biurokratyczne   przepisy,
lecz postęp  naukowy i technologiczny.  wol-
ność i dobrobyt gospod"czy!

Mateusz MORAWIECKI
Prezentaęię idei i ludzi lrHstytutu Schillera

zamierzamy  kontynuowaó  w  następnych
numerach.    Jak    5ię    dowiadujemy,
zainti)resowanie współpracą z l.S. wyraziły
Madze  Pami  Wolriości.  Być  może  nawet
jedm z nąf l.Iiższych korierenciii tego ruchu
odbędzie sję w Polsc®.
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Wstęp
Józef  Beck  należy  do  najbardziei  kontrowersyjnych  postaci  11

Ftzeczypospolitej. Przez długie ksta jego osoba pełnila funkcję sym-
bolu sanacyjnych, przedwrześniowych rządów i dlaiego też spadlo
na niego całe odium stLiszrięj i niesłusznej krytyki. W Polsce Ludowe]
przedstawiano  go  wyłącznie  w  czarnych  barwach,  nie  chcąc
dostrzec w jego dziaJalności pozytywów.  Należy podkreślić, iż poza
granicami naszego  kraju Józef 13eck nie ma,  .i nie miał, na!ilepszej
prasy.  We  Francji  bardzo  często  nazywano  go  slugą  Nierriiec,
najmitą lub szpiegiem W Anglii miał niecxi lepszą opinię i pra5ę, ale
i tam zgadzana slę na to określenie, że Beck to Mefistofdes polftyki
eiuropejskiej. Z kolei w Czechc.słowacji przez całe lata funkcjonowal
termin „bc>ckowska Polska" - jakże przecież mocno nieprecyzyjny -
ale  pokazuiący  w  sposób  prawie  demoniczny  najwierniejszego
ucznta marsza#(a Józeła Piłsudskiego, Józefa Becka.

W  niniejszym  arSykule  pragnę  przedstawić  nie  publikovaną
dotychczas,zarównowkrajujak1zagranicą,ocenęiopinięoJózęfie
Becku  z  czasów  jego  pobytu  w  Wyższej  Szkcile  Wojennej  w
WarszĘiwie  w  lażach   1924-1925,  którą  znalazlem  podczas  pos.
zukiwania  materiałów  na  iego  temat  w  Centralnym  Archiwum
Wąiskowym w W9rĘawie - Flembertów.M-1LJHCN

Józef  Beck  urodz# się 4  pażdziernika  1894  roku w Warszawie ' .
Maturę  zdal  w  gimnazium  realnym  w  Krakowie  w  1912  roku.  Po
uzyskaniu  świadect\^/a  dojrzałości  zapisat  się  na  Wydział  Budo\^/y
Maszyn  Politechniki  Lwowskiej,  gdzie studiował przez rok.  W roku
akademickim 1913/1914 zmienit kierunek studiów i rozpocząl naukę
w Akademil  Handlu  Zagranicznego w Wiedniu. W 1914  roku został
czlonkiem  Drużyn  Strzeleckich.  Jeszcze  przed  wybuchem  1  wojny
światowej   został   instruktorem   w   oddziale   w   Limanowej.   Po
ogtoszeniu mobilizacji, wyjechat do Krakowa. aby 30 lpca 1914 roku
zameldować  §ię  w   parku   na   Oleandrach,   gdzie   formowav  się
Legiony.

Będąc   bywm   studentem   politechniki,   otrzymał  przydział  do
t\^/orzącej się pierwszej baterii artylerii Legionów w Borku  Fałęckim.
Z tego względu, iż nie miat za sobą odbytej slużby w armii austriack-
le],   gdzie   mając   świadectwo   dojrzałości,   dosłużyłby   się
automatycznie po roku stopnia rezerwy,  musiał rozpoczynać swoją
kffierę wojskową od stopnia kanoniera. Pierwszy awans na stop nień
bombardiera,  otrzymał w dniu ukończenia dwudziestego roku życia
i został wówczas wyznaczony na stanowisko celowniczego 1  dziala
1  plutonu  1  baterii  1  pulku  artylerii  1  Brygady  Legionów.

Wiosną  1916  roku   podczas.walk  nad   Styrem,   Beck  otrzymai
awans  na  podporucznika.   Dnia  4  lipca  tegoż  roku  brał  udział  w
słynnej bh^/ie pod Kostiuchnówką, w której został ranny w głowę. Za
odwagę wykazaną w tej  bitwie otrzymał order Vlrmti  M.ma/i.  W tym
okresio był już dowódcą plutonu w 2  baterii  1  Brygady Legionów.

Po   .kryzysie   przysięgowym",   jako   oby\^/atel  austriackl   został
odesłany  do   zapasowych  formacji   ausbiackich  i  skierowany  do
szkoh/ artylerii  w  Bratyslawie,  a  następnie  do  dowództv\/a  korpusu
węgierskiego  w   Szopron.   Jednakże  dzlęki   pomocy  węgierskich
znajomych  zbiegł stamtąd do  Lwowa. Tam od przyjaciela rodziców,
profesoraKazimierzaBartla,otrzymałzaświadzcenieokonieczności
pozostania  we   Lwowie,   aby   zdać  egzaminy   na   Politechnice
Lwowskiej.

BeckprzebywającwLwowiezdecydowałsięnaporzuceniestużby
w wojsku austro-węgierskim i podjęci.e działalności ko nspiracyjnej w
Polskiej  C»ganizacji  Wojskowej  (POW).  Otrzymał rozkaz  przebicia
slę  przez  zrewoltowane  terer`y  Ukrany  do  111   Korpusu  Polskiego,
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którym   dowodził   gen.   Eugeniusz   He-nning-Michaelis,   w  celu
nawiązania  współpracy  tych  jednostek  z  POW.  Po  przybyciu  do
Starej Sieniawy, gdzie znajdowalo się dowództwo 111 Korpusu. zostal
oficerem  wywiadu  w jego  sztabie.  W  paJę mlesięcy  później,  kiedy
Korpus  poddał się  Niemcom,  Becl< w cywilnym  ubraniu  przedostal
się do Ki.jowa. Tam zameldowat się u szefa POW na Ukrainę majora
Leopolda Hsa-Kuli, który przydzielił go do Komendy Naczelnej POW-
Wschód. Wkrótoe też wyslal go w głąb Fąosji z zsdanlem dotaTcia do
polskich  oddziató\^/ na Syberii  i  Murmaniu,  w celu wkłczemia icłi do
prac  POW.  Msja ta byta trudna miedzy innymi dlatego,  ponieważ
Beck w ogóle nie mówił po rosyjsku.

Po dotarciu do Mosk\^/y tamtejsza komórka POW odesłala go do
Orh,  gdzie  na  kilkanaście  dni  objąl dowodzenie  formowanym  tam
polskim  putkiem.  W  chwili  kiedy  do  Cłła  weszli  bolszewicy,  Beck
zagrożony  aresztowaniem  powrócił do  Kijowa.  Następnie  poprzoz
Odessę i Płoskirów przybyłw dniu 20 listopada 1918 roku do Lublina.

5amTg#,c:dm%,reTgToeŁdż;::,„s:ęzk±psTok,omwontk:,aEdb:#a#j;
konnej  dla  1  Brygady  Kawalerii.  Dowodził tą baterią niedługo,  gdyż
w   lutym   1919   roku   został  wezwany   spocjalnym   rozkazem
Pibudskieg o do Wałszawy.

Późniejszy   Marszalek   Polski   zwróc»  uwagę  na  osobę  JÓzefa
Becka, przyglądając jego raporty z POW z teronu Ukrainy. W rezul-
tacie wysokiej oceny jego andiz,  Plłsudski zaproponowat mu bliską
współpracę.     .

WSŁUZBIE`DYPLioM4t"CZ\EJ
W roku 1920 Beck zostal mianowany przez Piłsudskiego szefem

11  Oddziału  Sztabu  Naczelnego Wodza.  Funkcję tę sprawowal kilka
miesięcy,  pon iewaz z chwllą zakończenia wojny polsko-radzieckiej
został skierowany do pracy w dyplomacji. W 1921  roku uczesmicz)A
w   Brukseli  wraz  z  Juliuszem   Łukasiewiczem,   Mirosławem   Arci.-

:Z;#iTojwsa#::::j!ns#cnh?omsuwn%Zwmp#sakg.,%#%8;.nacdu
Wdniu2stycznia1922rokuobjąlstanowiskoattachewojskowego
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Polski, Francją. Jesienią 1923 roku zostal na życzenie rządu lrancus-
kiego odwołany. Oskarżono go bowiem o dziahlność nie mieszczącą
się w normach dyplomatycznych  (szpiegostwo).

POBWW\MżSZEJSZ]«OIE
VW"ENu

Po powrocje do Polski Beck przez pewien okres czasu pozostał w
stanio  spoczynku  w  wojsku   i   rozpocząt  pracę  jako   buchalter  w
warszawskiej filii Banku Wileńskiego.

Ok/es bezczynnoścj wojskowej Becka trwał ponad  pót roku. Jego
powrót  do  służby  wojskowej  nastąpił  na  skutek  rozkazu  ministra
spraw  wojskowych   nakazującego  wszystkim   oficerom,   kŁórzy  w
czasie wojny ukończyli skrócone kursy oficera Sztabu Generalnego,
odbycio  rocznej  nauki  w  Wyższej  Szkole  Wojennej;  w  przeciwnym
bowiem razie utracą tytuł oficera Sztabu Generalnego.

Beck  po  uzyskaniu  zgody  Pilsudskiego  na  naukę,   który  mimo
niechęci  do  sztabowców  zdawał  sobie   sprawę  z  konieczności
kształcenia wojskowych,  rozpoczął  z dniem  15  sierpnia  1924  roku

::pę:i!:nYe#ai;ej,zsezzk,P::oY±ee:nm:jkóww#::§gmwŁ%k:ruń:Ł::an.2b"
Szkola  zorganizowana  byla i  lunkcjonowab  na wzór francuskiej

Ecole Superieure de Guerre ^M/ższa Szkoła Wojenm/. Całoksztatt
nauczania beznpelacyjnie należał do Francuzów. Polskie dowództ\^/o
zajmowało  soę jedynie  sprawami  dyscyplinaTnymi.  porządkowymi  i
admiriistracyjnymi.  Na czele Szkov stał kom endant-general dywizji,
oficer z arm ii austriackie| -Au reli Serda-Teodorski.

Nie cieszyt się jed nak uznaniem. Jego przeciwieństwem był dyrek-
tor  Szkoty  -  pułkownik   Louis   Faury,   który   umiał  ziednać  sobie
słuchaczy  swoją  wysoką  kompetencją  w  sprawach  wojska  oraz
.dobrym   sercomh.   Miał  dar  wyjątkowo   logicznego   i   płostego

rnrj=|g].aw:#,hw:łś"ś::y'3`.°#3::#kkbódrs:°cónt°#as:Uocbhr:::'23
szczególną  starannością.  Nazwiska  profesorów  Waclawa  TokaTza,
Marcelego   Handelsmana,   którzy  uczyli   historii,   a  takze   Ludwika
KJzywickiego  -  soęiologa,  czy  słynnego  podróżnika,  geografa  An-
tp:#:e:e4r.dynanda  Ossendowskiego  są  tego  najlepszym

Szkoła  mlab na celu  nie tylko  przygotowanie  kadry wojskowoj  o
wysokim  stopniu  speęializaqi.  ale  takźe  ujednolicenie  wszystkich
elementów pracy sztabowej.  Mieszanina regulaminów, od rębnej tak.
tyki,  tworzyła  istną  wieżę  Babel.  Ofi©rowie  polscy  wywodzący  się

#sFs%kwąz5,ółŁycwh,ę:r:±,łj:no,S,utg;:a#psjęs:€omje:yn#erbmęi3::o3,,3
właściwego tu nkcjonowania polskiego wojska.

W ciągu czterech lat (1921 -1925) jednoroczne kursy „dokarmiania"
ukończyło okoto 240 oficerów. Niektórzy nazywali je później „kursam i

8a:g::'gi:':h:#f#'hgkduy,śóP;T#ro:t8#Lnę#To];::ridj:9z:Ę
Becka,  w  gmpie 72  sluchaczy,  znaleźli się przedstawiciele  róźnego
rodzaju   broni.   oficerów  o   różnym   dośw!adczeniu   i  wieku  między
innymi  lgnacy  Boerner.   Bo_lestaw  Wieniawa-Dhigoszowski,  Ludwik

Leon   żóttek-Mitkiewicz,   Mieczyslaw   Wyżet-
ścT:CŁcń-Skir7iyńsw

\MadzewojskoweSzkoyzndadysięwktopociezchwiląprzybycia
oficerów  -  piłsudczyków,  ponieważ  „z  góry.,  z  Ministerstwa  Spraw
Wojskowych   dano  do  zrozumienia  żarówno  komendamowi.  jak  i
dyrektorowi Szkoły, iż grupa ta nie jest w Sztabie Generalnym, ani w
armii w  przysztości  pożądana.  Jednak ani generał Serda-Teodorski,
jak równioż putkownik  Faury nie ulegli naciskom.

Ten  ostatni  byt  zmuszony  w  pewnym  momencie  odpowiedz]eć
wręcz  brutalnie,   że  jest  co   prawda  oficerem   kontraktowym,   ale
obowiązują  go  zasady  honoru  oficera  francuskiego.   Obydwaj
wykładowcy  przez  cały  okre§  zajęć  zachowali  nie  tylko  poprawny  i

3::e#oncyh:ts°ys:::{jdd%:::::`uk::e7Cgzaer:#:kpę:ukdu;U#&nabrsti
Ludziom,  którzy  mieli  juź  za sobą samodzielne  i  odpowiedzjalne

stanowiska  oraz  przyzwyczaieni  byli  do  \^/ydawania  rozkazów  w
wojsku,niebyłołatwonagiqćsiędodyscyplinyjakamusiałapanować
w szkole.  F`ozwiązanie tego problemu znalazł Wieniawa,  który trak-
towanie  regulaminu  wojskowego  pojmował  równie  skrupulatnie  co
wesoło. Stwierdził, że Uzeba przyjąć jakąś metodę postępowania. Na

iesgk:#:#::Sptodźn;'+ż;:ż:,Yjjeązskźds:::#eausząu:i#oro#""
Kursy  doszka]ania  nie   należały  do  łatwych.   Dwuletni  program

nauczania przerabiano w ciągu roku. Ponadto wykładano przedmioty,
z  którymi   ofioerowie   nie   mieli   albo   w   ogóle   do   czynienia   lub   w
najlepszym przypadku niewiele. Oprócz bowiom zagadnień o charak-
terze  ogólnowojsko\^/ym  jak  taktyki  różnego  rodzaju  broni,  między
innymi  piechoty,  lączności,  kawalerii,  uczono też tzw.  stużby Sztabu
Genoralnego. Obejmowala ona rozległe zagadnlenia, zaopauzen ia,
transportu,   ewakuacji,   komunikacji   itd.   Studiowano  takźe  taktykę
broni  na wyższych szczeblach jak altyleria dyspozycyjna i lotnictwo.
Prowadzono zajęcia speq.alistyczne ze znajomości  szyfrów,  zasad
funkcjonowania  przemysłu  wojennego,   terenoznawstwa,   walk
chemlcznych.  Nauczano  również  przedmiotów ogólnych,  jdk prawo
międzynarodowe,  k.Lerunki polskiej  polityki zagranicznej, czy też his.
torii  dyplomacji.  Utrudnieniem  dla słuchaczy  byta słaba  znajomość

języka polskiego lub joj absolumy brak  u wykładowców francuskich.
W  związku  z  tym  często  prowadzili  oni  zajęcia  w  swoim  języku ,.
ojczysvm. Beck i \Meniawa, którzy siedzieli razem w ostatnim rzędzie
10, woale się tym  nie przejmowali,  ponieważ obaj  biegle zndi język
trancuski. Znajdowali się więc w lepszej sytuacji od innych słuchaczy
kursu.  Należy  podkreślić.  iż  \Meniawa  był zaprzeczeniem  swojego

:#giezt:#kos#noę!'mJ:Se#:CwkT;:3:i°33bsTijg-3jgaŁo::Pź#ne!:!
Mitkiewicz  -  był  w  okresie  odbywania  kursu  doszkalania  .zawszxg
milczący,   skupiony,   rzadko   kiedy   uśmiochnięty,   bardzo   długi,
tyczkowaty,   suchy  niezgrabny   konny   artylerzysta.   nader   podle

jEeob#WczżpoŃi#h,,ntel,genc,ą,
OCENAal ffizHCża\lyal

Okres  pobytu  w  Szkole  byl  dla  Becka  czasem,  w  którym  jego
zasadniczym  zajęclem  była  nauka.  Nic więc dziwnego,  źe  rezurtaty
tych  poczynań  byb/ widoczne przy końcowych egzaminach. Według
obowiązującej wówczas  skali  ocen  uzyskał łącznie  1620,4 punktów

?rczzywp#:ina:tltg.7°.Oznaczałotowprako/®ocenębardzodobrą
Oprócz oceny, istohe też byw opinie. jakie odzymał Beck kończąc

Szkołę. Jest to  o tyle ważne,  ponieważ dotyczyv one jego charak-
tery§tyki  jako  wojskowego.  W  opiniach  tych  podkreślano.  iż  Józof

.Bbfa*tsńp#i#od#:Z#3:sekT::,bs]i:#qgę%;#az#:mmouj::ąn:
wystawiona przez Dyrektora Nauk pułkownika Louis Faury w dniu 31
sierpnia 1925 roku brzmiała: .Podpułkownik Józef Beck. Oficer wybit-
ny   pod   kaźdym   względem.   lnteligoncja   bardzo   subtelna,
wyksztatcxgnie  ogólne  rozlegb,  wielka btwość w  pracy.  Sąd trafny  i
sposób  wyrażania   się  jasny.   Charakter   dosyć   lndywidualny.

#,Ch;W#!=::j°rs°zwkeo.,ewywb:Tej:nzei~°i'4ry#mYgnfg:hsszt#Ówg.oę:efa;
dywizji  Aureli  Serda-Teodorski  podsumował  zaś  lakonicznie:  „Zga-

8Zzmkmo,S:3;:j::':#iByr::gLan}#€.o#oddaej:SLęk::camsynfaens`a:#Ę#
ozdobnakartkazpodpisemministrasprawwojskowych.Stwierdzono
m niej, iż ten na kogo opiewa ów dokument otrzymal tytul naukowy
oficera  dyplomowanego.   Oznakami   na   mundurze   były  sznury
naramienne i orzełki na kohierzu. Na koniec nauki. którą zakończono
15   paździornika   1925   roku,   odbył  się  pożegnalny  bankiet  w
krakowskim   hotelu  „Giand",   gdzie   .specjalne   atencje"   okazano
putkownikowi   Louisowi   Faury.   W   imieniu   uczostników   kursu
podziękował mu  Wieniawa,  który podkreśm zasługi  Dyrektora Nauk
\^Ą/ższej  Szkoły Wojennej,  jego bezinteresowność i sprawiedliwośó.
Przomawiał,   jal{   podkreślali  jego  uczestnicy,  „nąilepiej,   najbdniej,

Łj:Łaśn+ej:ó#{,6..,Ś#ekł:cĘLęekgnoąk,u,gucud=sgo::::ddzdgufim.
kowi nowe kwaffikacje wojskowe.  Ponadto poznał nowych kolegów.
z innymi  natomiast  ugruntowal  na dobre  swoje znajomości.  1  rzecz
cłiyba najwazniejsza, pobyt ten byt dla niego ratunklem w ciężkim dla
niego okresie,  kiedy na krótko co prawda, ale musial opuścić szeregi
wojska.   Po   ukończeniu  Wyższej  Szkoły  Wojennej   Beck  zostat
ponownie ,powołany  do  stużby  czynnej  i  otrzymat  przydział  do  111
0ddziału Scisłej Rady Wojennej.
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FD ZAMAa+j MAjcMłyM
Podczas  przewrotu  maiowego  w  1926  roku  Beck  należał  do

zagorzałych stronn ików Piłsudskiego. W pierwszym dniu zamachu 12
maja     zasłużył  się  uwolnieniem  z  aresztu  zatrzymanego  przez
oddziah/ wierne rządowi.  Pk. \^/ieniawy-".ugoszowskiego,  po czym

:t„bTLe,:n:#meLdostwełesjęs,=bTŹ::mgr:j;u:;:jr:#e\agoe:łmGj:::
tawa Orlicz-Droszera, to jest głównych sit Marszałka. W dniu 16 maja
1926 roku  Komendant awansowat go na stanowisko szofa gabinetu
w Ministerstwle Spraw Wojskowych. Odtąd jego kariera rozwijah się

:ia=oWJi{ngyomw,`#rp:.:je%md,n;Uw2p3ff:':r,Pg:{aęc;9p3Óęnł:jk#.6P|::€:.|j
tegoż  roku  zostat  powołany  na  stanowisko  wiceminisoa,  zaś 2  li.
stopada 1932 roku na urząd mlnistra spraw zagranicznych. Funkcję
tę piastowat do 30 września  1939  roku,  to jest do  chwlli  powolania
nowego  rządu  polskiego  na emlgracji we  Francji.  Dnia  17 wrzośnia
1939  roku  po  otrzymaniu  informacji  o  wkroczeniu  na  tereny  Rze-
czypospolftej  Polskiej  wojsk  radzieckich,  Beck  przekroczył  granicę
rumuńskq  licząc  na  piawo  przejazdu   do  sojuszniczej   Francji,
wynikające z układów, jakie byv zawarto z F`umunią. Nestety, w dwa
dni   później  zostaJ  wraz  z  catym   rządem   internowany.   Najpierw

3;:ę3reja:iŁi'cTfi:St°ę?nBwP:nźjd°z|:rcń:kuwtegm:2j:o%W:rśzc:nri?o°nc;
go do  Braszow,  gdzie oddano mu do dyspozycji aparmmem w naj-

:i?i:graj::Ę±.j°sfę'`#pfzęd':fgŁ?uku,oP::ebmT#aŁr#k#:;FęFŁ:
wiosną   1944   roku   rozpoczęło   się  alianckie   bombardowanie
Bukarosztu,  Becka wraz z iodziną przeniesiono do wioski Stanesti.
gdzio  oddano  mu  do  dyspozycjl  nie  użytkowaną,  ulepioną  z  gllny,
dwuizl)ową szkólkę wiejską. Tam zmarł w dniu 5 czerwca 1944 roku.
Pochowany zostal na cmentarzu w Bukaraszcie.

Marek KOZŁOWSKI

H"SY
h=.ioęg#ieLZż:Tst.°ś2SJ3.PN°fier##2;ąpsL::g,'ir%3źinwaau'ógż3f;
Becka wywodzib się,  jak to  głosih jej tradycja,  od  niejakiego  Bar-
tholomousa  Becka,  flandryjskiego  marynaJza,  który pod koniec XVI
wieku  zaciągnąl  się  do  shJżby  polskiej  i  z  rozkazu  króla  Stefana
Batorego dowodzi.ł desantem  na  Elbląg  podczas kolejnej  rebelii an-
typolskiej gdańskich kupców. Zarówno dziadek, jak i ojciec. pisali się
już  bez  litery  „c'  w  nazwisku,  używając  spolszczonej  formy  „Bek..
Jednakże przys4/ minister spraw zagranicznych  Polski Józef Bęck
postanowff reaktywować rodzinną tradyqę i literę .c" przywróc» naz-
wisku.  Ndeży podkreślić,  iż ojciec Józefa Bocka,  również Józef.  był
postacią znaczącą w okresio między\^/ojennym. Pem on mianowicie
urząd  wiceministra  spraw  wewnętrznych  w  jednym   z  krótko
fun kcjonujących rządów przedmajowych 11 F`zeczypospolitej. Zobacz
na ten temat w: Polski Słownik Biograficzny. t.1, Krakó`^/ 1935, hasto:
Be2ękj(.Be##Z#.e:jj°;r;a|U;#ŁSo°nknu:Sg,:°ń:d3:r?i-,3;Wadomośdn

(L%r#nł:::5ńo?;8,.ź:9d5ibomąu,wsmwaig85.s.ngi
4. Tamże, s.  115.
5`  Tamże,   s.111,   zobacz  też  S.Rola-Arciszewski,   Kszbłcenie

°fi8.eLó.WR:ymp:°yToroap|yc*:ns?ili°3Ta*.XLll,1933,z.1-2,s.255inffit.

7. W. Chocianowicz, W 50-lecie powstania \^Ą/ższej Szkov Wojen-

ne!Wu.W#iz,a#:.n#wn€.?.nl969,S.296inast.

9. Tamże.
1°. w. Chocianowicz. op.  cit., s. 298.
'' . L. Mtkiewicz, Wspomnienia kowieńskie. Londyn 1968, s.17-18.
tż   Centralne   Archiwum   Wojskowe   O^/arszawa-   Fąembertów),

Wyższa  Szkoła  Wojenna.  Karty  lo^/alifikacyjne  i  klasyfikacja  kursu
doszkolenia  1924-1925, t.  340.1.210.

'3. Tamże.
14.Tamże.
'5. Tamże.  Opinia datowana 7 września 1925 roku.
'6.  W.  Chocianowicz,  op.  cn., s.  306. Zobacz też L  mtkiewicz, W

Wojsku   Polskim   1921-1930,   cz.l,   maszynopis   w   Bibliotece
Jagiellońskioj  (Kraków),  9877   111,  s. 464.

Jacka KLimnia

WIAM I WINA i
i Do i od komunizmu

Obecnie wydana w kraju (111 wydank}) ksiązka Jacka Kuronia, nle
wladomo, czy nle lepiej, źeby się nle ukazala W roku 1989 wydana
była w Londynie.

Na  krakowskim   procesie  WIN-u   JÓzef  Ostafin   mial  zarzut,że
kledyś napisal: .Wbrew wszelkim uchwałorn 1 postanowieniom zwy.
cięzców  Polska zamiast otrzymać niepodległość,  pozostda w oku.

3::,;n:e"modnL:jftg,rąo:::cąmnji#uTća,gL%:żeŁzc:.j.,i;z;ię#=.jd:
tafina  na szczęście  się  nle  sprawdziła,  a wyjątki  pot`^/lordzift.tylko
regutę.  Takim  klinicznym  wręcz  wyjątk].em  jest  Jaa3k  Kuroń,  wy-
jątkiem tym dziwniejszym , że nie można zźurzucić mu ®ciemniactwa-,

:°o:ł=#P:god:ytinwaj?usdężk#rd#dwęt:,:d:Ęjjś'*g%C&*:.eałgąrgaT.

:%::eab.yN:#[:Utg:`oe,::Yj,::epb#kj€:;*:o?upję:k:W::dśca,:
przekracza  granice  jego  percepcji.  Komuniści  sięgając  do  duszy
naTodu dosięgnęli duszy Jacka Kuronia i skutecznie udab im slęją
skazić  i  zniszczyć.  Okazuje się,  że  bezpowrotnie.  Me  cłicemy być
golosłowni.  Ojciec autora Henryk Kuroń - przedwojenny lewlcująpy
socjalista -w okresie  okupacjl  niemieckiej byl wo  Lwowie w konb.
wywiadzie  Armii   Krajowej  i   Bip-ie,   do  czego  po  wojnie  się  nlo
przyznawal,  co  nie  budzi  zdziwienia.  Cóż jego  syn  ma  do  powle.
dzenia  -  po  swierdzeniu,  że  uważa  się  za  polftyka  i  w  dodstku
n`Lezależnego (305)  - o Powstaniu WaTszawskim? „Najważniejszym
•poprzodnim  doświadczeniem'  dla  społeczeństwa  polskiego  biAo

Powstanie Warszawskie,  po którym  zostala tylko kupa ruin." (287).
Aż dziw bierze, że okreśm to powstanie z dużych liter.

Tu  cytat  dłuższy:  „Znam  też  przynajmniej  paru  takich,   którzy
wÓwczas (r.1956) byli samą n ienawiścią, gotowi swoją dzialalności.ą
zdeptać każdego człowieka.  Potem stali się ludźmi Października 1 z
taką samą energią  po dzień  dzisiejszy są skłonni niszczyó w`imię
kolejnej   chimery   -   Polski   Chrystusowej  czy   Mepodlegbści..
(55).Należy  się  zgodzić.  że  nie  wolno  niszczyć  drugiego,  a]e  dla-
czego  Polska Chrystusowa, a tym  bardziej niepodległość to chime-
ry? Sprawa okazuje się wcale nie taJ(a prosta i dla Autora. W swoim.:gŁem°argła:Zj:#Woa:rc°hwocdózyó#łŁ:ęśwś;cTac#ź#*ł:

:::ecrg„hwffdct:r;r=#:agmarE'roT%r:jjeę:bin:T:##&ennda#{
i;S;:,ai:#i:e:*t`n%i3-:,9:rE:teEeĘzhźdzymAhr.m##°m|aLP::°w|:
o  sobie  „Śmierć jest  moim  rzemiosbm".  1  tu  Autorowl  coś się .nie-
mnożko" pokręciło. Pisze bowiem: .F`ok póżniej (1957) w Malinkach
tuż przy Bieszczadach,  robiliśmy zwiady w poszukiwaniu prawdy o
walkach  UPA.  Doprowadziv one warlerowców do dramatycznego
wniosku:  Ukrajńcy  mieli  rację  .  walczyli  o  niepodlegtość,  a  to  ich
dobre prawo.. 77).

Trudno  powiedzieć skąd  wypływa  „dramatyzm"  tego  prostego  1
logicznego wniosku? Natomiast zatrąca o omawianą w innym miej-
scu przez Autora schizofrenię paranoidalną poprzednie |ego stwier.
dzenie,   źe   niepodległość   Polski  to   „chimera",   podczas,   gdy
n{ejpa°#Kbuśr€nyk:%jnyhto°żiidw°obś:3:awYo°:.zoniasięczq]oświęcejo

otaczającej  go  rzeczywstości.  Cóż jednak  pisze  o  F`adiu  Wolna
Europa: „ . nikt z nas wrogich rozgłośni nie słuchał i co ważniejsze,
z zasady nie wlerzyliśmy w  informacje  pochodzące z tego  źródła.
(8i ).  No cÓż, skażenie i zniszczenie juź nio tyle duszy il® zdrowego
Tozsądku siggało głęboko. Kuroń mieni się być politykiem, a nlo wie,
że nie moźe być polftykiem czlowiek, który nio zapoznaje się z każdą
dostępną mu informaęią nie dzioląc jej na wrogie i przy).azne ale na
prawdziwe i nieprawdziwe.

KjedyAutoropisujezebranienawydzialeArchitekturypomechniki
w  1956  r.  8twierdza:  .Utkwiło  mi  w  pamięci  wystąpienie  siwego
profesora, który mówil o stratach jakie poniosła kultura polska przez
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to,  ze  nąjbardziei   wartosciową  rnłodziez  z
AK  i  Szarych  Szeregów  nie  mogła  studio-
wać."  1  w  następnym  zdaniu  Autor  pisze:
"nie  osobiście  nild  nie  ruszał,  choć  prze-
cleź  byłem  przewodniczącym  ZMP  ria  Po-
litechnice  nio  tak  dawno,  w  1952-53  roku."
la zbitka pojęć komentarza nie wymaga.

Dużo rozważań poświęca Kuroń taki m oto
dywagaęiom:  W  naszym  dotychczasowymffiĘ:#h##i#
nristycznego  jest  -  jal<  to  mówiono  w  tym
języku  -odem/anie  się kierownictwa  i  apa-
ratu od  parii,  a tqi od  mas...  W czym więc
tkwi  błąd.  czyli jak  się to  mogło  stać...(82).
Pomykowi  nie  przyszho  na  myśl,  że  każdy
i+achunek,  nąibardzięj  skomplikowany  i  wy-
ktnany  na  najbardziej  precyzyjnych  kom-
p+fterach  ,lecz opart)/ na zabżeniu,  źe 2+2
to  5,  musi  dać  wynik  fakzywy.  A  cał)/  ten
komunizm (bo trudno tu nawet mówić o dok-
trynk;)  w marksistowsko -leninowsko -sta-
lino`^/skim   `^rydaniu   qparty   byl  właśnie   na
takim  fałszw`rym  zabżeniu,  czyli  wszystko,
Ll  w  oparciu   o  to  założenie  tworzono
musiało   piowadzió   do   wynatLirzenia
stosunków  państwowych,   spolecznych,  w
kkońcu  wynaturzenia  samego   człowieka,
jego skażenia i zniszczenia i skazania go na
st(ażenie i zniszczenie innych. Kiero\^/nictwo
i  aparal  nigdy  się  od  mas  nie  oderwał.  bo
nigdy  z  masami   nie  miat  nic  wspólnego,
na`^/st  z  tymi   szeregowo   -   partyjnymi.
Kierownictwo  i  aparat  od  chwili  powstanb
byl agenturą obcego mocałstwa, realizującą
w/bcznie interesy tegoź mocarstwa nie tyie
z  pozycji  „wlaścicieli  PRL",  ihB  raczej  „eko-
nomó\^/   PF`L.,   co   również  pozwalato   na
nąpełnienie własnych kieszeni.

Dalej   Kuroń   pisz)e   o  zaktadaniu   przez
mtodzież  .organizacji   według   wzorów
al(owskich.  i  stwierdza  dalej:  „Mechanizm
po\^/stawania  takich   organizaęii  zrozumia-
hm  podczas swego  procesu.  Flodzice  czy
przyjaciele   rodziców  opowiadali   o  swojej
al(owskięi   przosztości,   o   wspótczesności
mówili   jako   o   sowieckiei   okui)acii''.   (50)

(podkr. mqie AK). To już dla Autora jest nie-
pojęte.  A  jakaż  to  okupacia.  skoro  nową
polską rzeGzywistość tworzy on sam z kole-

żankami  i  kolegami  poprzez
ZMS,   ZMP.   Walterowców.
komandosów,   itp„   itd.,   a
przecież on nie jest soweck-
im okupantem. Nie rozumie i
chyba dzjś nio  zrozumie,  że
to  nie  kierownictwo  i  aparat
partii oderwały slę od mas, z
którymi  - jak  powiedzioliśmy

nigdy  nie  byY,  ale  Autor
oderwat się od pok3kiego na.
rodu,   polskiego  społeczeń.
stwa,  polskiej młodzieży,  nie
rozumiejąc  nic  a  nic,  co  w
tym  narodzie  i  z  tym  naro-
dem się dzieje, jakie są tego
spoleczeństwa  aspiracje  i
czym  żyje  polska  młodzież,
iej większość,  a nie te grupkl
zbalamuconych czy szykują-
cych się do komun istycznych
karier ZMP®wców lub wyob.
cowana  grupka  walterow.
ców.  Nie  rozumiał,  że  poza
jego  świadomością uczynio-

no z nlego trybik okupacyjnej machiny. Trud-
no  zaprzeczyć,  że  wszystko  to  prowadz]ło
Autora na polftyczne  manowc®,  ideologicz-
ne  i  społeczne  `^Ą/obcowanie.  Gomułka  to
byt dla Autora szef!  (187).

BaTdzo  dużą część  ksiąźki poświęca Ja-
cek  Kuroń  „listowi otwartemu" z początków
lat 60-tych.  Pisze: „W jakimś momencie dys-
kusji w zespole asystenckim  nad  poszcze-
gólnymi   rozdziałami   przyszłego   'Listu
otwartego' Andrzej  Mazur  zapytal,  czy  bę-
dziemy  pisaó  o  prześladowaniach  AK®w-
ców  przsz władze.  Odpowiedzieliśmy, że w
ogóle  nie  będziemy  o  tym  pisać.  To  była
wielka tragedia ludzj, ale dziś już dla analizy
systemu   nie   ma  żadnego  znaczenia ....
(200).  Autor  -  podejrzewam,  że  do  chwili
obecnej  -nie  pojąl,  że  była to nie tylko tia-
gedia ludzi,  ale tragedia  Polski  i dowód,  że
jest ona pod okupacją sowiecką. 1 że żadna
„analiza  systemu"  nic  do  tej  okupacji  nio
wniesie, może poza... aresztowaniem „ana-
lityków". 1 tu właśnie jest cala tragedia Jacka
Kuronia, ld)óry 9 lat spędzit w więzieniach za
„analizowanie",   które  to   zresztą  wyroki
skazujące  byb/  prawidh]woścłą wynikającą
ze  smętnej  prawdy,  że  .rewolucja  pożera
własne dzieci''. Dlatego lepiej nie być dzieck.
iem   rewolucji.   ZachowLije   się  wówczas
własną godność, a odchodzi często w nim-
bie niekłamanego bohatera.

Autor wałki o niepodlegbść nie zrozumiał
n!g„doyaień   .   józef   Kuraś   -   legendarny

przywódca Podhala, mjpierw należat do AK,
potem  zatożyl  własną  bandę.  (247).   Czy
stąd wynika, źe przedtem nie był we własnej
bandzie.  tylko w  bandzie AK-owskiej?  Dla-
czego nlegendarny"?

Bo Ogień  uznal,  że  po okupacji  niemiec-
kiej  przyszla  sowiecka,  a  walka  przeciwko
okupacji  sowieckiej  to  -  zdaniem  Autora  -
bandytyzm,   o   ile   w   ogólo   walka   o
n iepodległość, o chimerę niepodległości , nie
stanowi bandytyzmu.

0  Kurasiu  Kuroń  pisze  cale dwie sbony.
Przytoczmy  jeszcze  jeden  urywek:  „Z  0g-
niem wiąże się wspomnienia z czasów har-
cerstwa: wkrótce po 1956 roku TowaTzystwo

Społeczno  .   Kunuralne  żydów  w  Polsce
zaproponowało  mj  zorganizowanie  har-
cerstwa   przy   szkołach   żydowskich...
Prowadziłem w Poroninio obóz instruldorów
źydowskich   drużyn   i   wymyślitem   takq
zabawę . sąd nad Ogniem. Dzjeci podz].eliv
się   rolami   -   był   prokurator,   obrońcy,
sędziowie.       Obrońcq       był       Józef
Dajczgewand „. Wszyscy poszli na wywiady
o Ogniu, zdobyli bardzo szczegółowe dane.
Mędzy innymi dowiedzieli slę, że jak w roku
1945  chore   na  gruźllcę  dzieci   żydowskie
przez calą wojnę ukrywane pod  podłogami
jechały  do   Zakopanego,   na   Obidowej
zatrzymali  je   chłopcy  Ognia  j  ton   kazał
wszystkich   rozstrzelać..."   Ogień   byt
watażkq. Walkę o Polskę, o jej niepodległość
i   wyzwolenie   spod   niemieckiej,   później
sowiockiej   okupacji   pojmował  na  swój.7
góralski   sposób,   w   oparciu   o   swoje   -
obowiązujące na Podhalu -górdskie prawa.
Chciał wyzwolić Podhale, potem rozszerzyć
powstanie na Polskę . była to utopia w st"ciu
- praktycznie - z potęgą okupanta radzieck-
iego,   któremu   przeciwstawiał  kilkuset
żotnierzy.   Ogień   byt  bezwzględny   dla
konfidentów Gestapo, ale tak samo dla UB-
eków   i   PPR-owców   oraz   zdrajców  z
własnych szeregów. Ale Ogień -major Józef
Kuraś - nie byl mordercą w potocznym znac-
zeniu  tego  sbwa,  tym   bardziej  bandytą.
Oskarżenie  o  \^rymordowanie  żydowskich
dzieci   jest   ciężkie   i   powaźno.   Mógt  tego
dokonać jakiś pijany podległy mu dowódca,
choć i to mało prawdopodobne. Kuroń pisze:
.Wszyscy  poszli   m  wywiady  o   Ogniu,
zdobyli  bardzo  szczegóbwe  dane."  Mamy
rok  1991   -żohierze  Ognia  milczą  do  dziś
dnia. Za dużo przeszli, włsdza mieniąca się
być   „ludową"   uznała   ich   za   wrogów
najgroźniejszych.   Do  milczenia  sktania  ich

góralska   nieufność   do   obcych.   Od   kogo
zatem   wywiadowcy   Kuronia  .zdobywali
bardzo szczególowe dane.?

Możo  od  górali  -  i  to  naibardz].ej  praw.
dopodobne - którym Ogień puścil za zdradę
dobytek z ogniem  lub  od  rodzin  skazanych
na śmierć przez Ognia,  PPFl®wców? Ale w
ich  interesie  leżato  przypisywanie  Ogniowi
zbrodni    najgorszych    i    najbardziej
odrażających. Czy to dziwne? Ale czy to jost
dowód?

Gdzie   indziej  czytamy:   .„.zaczęło   się
`^/szystko jednej nocy w czerwcu 1967 roku.
Wydzwoniono   nas,   że  są  nowe  taśmy
Wysockiego...   Puszczaliśmy   taśmy   do
bialegoranaipiliśmyczystąwódkę.0świcie

przyszedt chłopiec  lreny,  Andrzej.  Byłom  w
pogodnym,     wspaniałym     nastroju.
źartowałem  z nim...  On  mów coŚ,  że w 20
roku pobiliśmy bolszewików. Ja na to - W 20
roku  to  ja  jestem  po  stronie  bolszewików.
Chc®sz to zrobimy zaraz cud  nad Wistą, ja
jestem  armia  bolszewicka,  ty  jesteś  armia
polska,   tylko   mam   prośbę,   nie  wzywaj
pomocy Ma" Boskiej." (268)

Tak  chciałoby  się  zakończyć  optymis.
tycznie.  Tymczasem   po  wódce  podobno
mówi się prawdę...

Andrzej KOSTRZEWSKI

(Iiczby  w  nawiasach  oznaczają  strony
książkj)
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PARysKINOTHTNIK

WS ZYSTKIEMU WINIEN
ROUSSEAU

Francuska  lewica  ciągle   odnosi   porażkj,   zarówno  w  dzia-
'śą*%,hri?s{jr%fe#:eyrz;n:j%?u.:3#t#cYtpzaśahcŁreFó#:źjnpar,Z±

winowajcę - jest  nim  Jean-Jaques  Fąousseau  i jego „Umowa
społeczna..

bęaNaąecj°;:dJ#an:rdTo#iw'prb#kócY.„jcuŁe?*:Ctzoe#:6h:n?ź
.Project  soca.aliste"  liib  jedna  z  .Centdix  proposmons"  napi-
sanych  przez  Francois  Mtteranda,  kiedy  próbowal  utworzyć
rząd?  Nie.  Tekst  pochodzi  z  1848  r.  i  został  napisany  przez
franc"skiego socjalistę Loulsa Blanca.

k.;#SiuTey:#yb#upd:?iig'gz#żŁffę#ś:amoy3?enć?*:ónzi;,zag#
hiperbola  retoryczna  użyta  przez  wykształccinego  czlowieka  z
ubieglego weku.  Eyąd.  Tym  razem to Mitterand przemawiaiący
w EpinaJu 13 czen^/ca 1 971 r.

Komercja  .to  system  eksterminacjl,   nieustająca  przyczyna
ubóstwa  i  ruiny".  Mitterand  rozwija  dalej  swoją  argumentację?
Znowii btąd.

Publikaęia Louisa Blanca z 1848.
Możnaby ciągnąć tę grę dodając cytaty mówców i teoretyków

Francuskiej  F`ewolucji  takich  jak:  Gracchus  Babeuf,  prekursor
komunizmu  i  moralny  sprawca  „conspiration  des  Egaux".  czy
Abbe  Mably,  prekursor samej  F`ewolucji.  Oni  i  lnni  mają jedną
wspólną cechę. Wszyscy byli ucznlami Jeana Rousseau i operali
swoją filozofię polityczną na .Umowie spotecznej".

W  zwięzrym,  jasnym  aczkolwiek  wyczerpującym  eseju  Jac-
ques  Julliard  nakreślił  trzywiekową  geneaJogię  intelektualnych
niepowodzeń  lewicy.  lnteresowaĄ/  go  nie tylko klęska lewicy w
1981   i  to  co  potem  nastąpiło,  le€z  generalna  slabość  tej  linii
poć;ty=zni:;#3:op?z=:i:=Ę?c#nź:taaL:*=sri=':%autorg,ów-

nej  rubryki w .Le  Novel  Observateur nie został porwany przez

Toanzgp:ew°ń!oĘ%%noynęh;:%;°m%#i#tókr,fi%az;ab#,mmuóF:Tn!=,=ówZ8r;
na łamach jego  gazety:  z  1 981  „lewi.ca odniosła zwycięstwo w
wyborach  w  momencie  swojej   intelektualnej  klęski"  lub   „na-

;:§;;:#C#;§:u::;;%§a#ie;łi:k%i*ijrw§y;S§;ił[S;;§:;t!r!o§;::
bezrobocie".  Przecież  taki język  byr zawsze  uważany  za  broń
„kapftalistycznych  lokaiówml  Na  czym  wlaściwe  opierał  się ten

r#5ię3;a&'u.ojtjiżź#eT#':po#cpzoj;31ewo:::;ech?żn:gat:#
to  bćudzo  demokratyczna idea,  ale  ma jedną wadę:  oligarchia
ustanowiona  przez  wyborców  vrierzy.  że  elekcja  daie  jej  nie

igaŁa#ioont:n:p!=uuE:n;?::tf;:o:ę#kui;:e:7:b:rfon:ą%r:ezp3r:e:ąĘza:F::
Państwo,   oparte  na  metafizycznej   abstrakcji  jaką  jest  „wola
ogółu.  rości  sobie  prawo  do   panowania  nad  wolą  poszcze-
gólnych jednostek.  To  wtaśnie  Bertrand  de  Jouvenel  w  swojej

*SL#óeżń%Unj:°oudv%':"mstouk:a:jjjeŁaezyyywćń"sdk:;,°kr;r%ąc::;iiĘłŁą:
k08ŚPź;#jśsś::amsnź3żsęzs9ci8j#iiejecośtakiego,jakdemokraqa

gusszkęcehtamv°5#?'pBź:aj:Ęieegut:itięi'rtd:::i^:3;=anF:#ŁÓFnrg;
osobistą obywatel i".

Ale  jaka  jest  w  praktyce  cena  tej  wolności?  „Etatyzm  jest

!#E!Ęaii:oizc::śb:ć;?;:rieTt::ib::;!e#i;n:c:h;cin,oł::?nccŁ?:

:iigż:ę:;wci:u?m!ę::#i:#i:eĘe:nriswginw;%h:#a:#kyEiźn:::#u:
dzana  przekonaT`iem,  że  społeczeństwo  można  odpowiednio
ukszta«ować.  To Waśnie Jacques JulliaTd nazywa obsesją .ta-
bu]a rasa-.

.prpoo::awm«::ięwos::,::vd.u#ftpe7=dd:?Łu:iii:Tiźnjeanszc=s5nŁm-
cjaliści  z  dziewiętnastego  wieku,  a  następF`ie  przekazali  przez

:|g:axłł;;,::óoWJ::";i:#eż:e;kTn:od::;,:`śę#na%cE#Ł:6wĘ#i
pracy Jul liard odkrywa powiązanla jakoblnlzmu z klasycyzmem.
Dla  obu  ludzka  natura  bwa  unlwersalnym  .tworzywem',  nie-
skończenie ciągliwym i podatnym na edukację spoleczną.

Zostalo  to już spostrzeżone  przez  Hippol}Aa ltine w bardzo

§:i#i#:;:wd##,±Eg2o::ee::O:ł:ffi#±#::;,nm#.F;a:#:#igj
:::,kst:ś.ojd::#iiiz:.n3eE!e#je||nid'2;czs%:c2#wJ%t,nFa,ĘĘŁzn:
prawodawcy.

iri:fkq:hałf:arz/;jw=FĘ=nti:#.Ęg::jk°ówraaąwJ%Zd#;:hzemsfu'Ł;Łew
nad  klasycyzmem  i  została  przejęta  przez  śocjalizm,  a  mla-
nowicie, że natura ludzka jest bezwolna i całe żya.e opiera się na

:#b°rvJ::::j:']n°;ghT!Zacjimoranośa"orzyściachczerpanychz
Logiczną konsekwencją tej obsesji jest dążenie do zdobycla

monopolu na edukację, tendencja ta znalazla potvrierdzenie we
Francii w latach 1 983-84. Jeżeli pragnie się odpowiednio ksztal-
tnoaę:d:eF#gG&uTci,a::u,figz::n:łTmęł:eu#,i3et?,nv#łF\E;r:

częściowo  na  tym  co  F.A.Hayek  nazywa .konstrukty`Mzmem.,
wlaśnie niedawno runa.

#oherr%ą::-:,ś:8:4Łt#me:T:j,nią#Zo:es:yĘtpe;mrz#aże:nł:i,|#%d:ndo:
się w Związku Sowecklm w 1917.

Podobne wątpliwości pojawiły się co do F`ewolucji Francuskiej,
bolszewickiej  dyktatury  utworzonej  w  1793  i  Komitetu  Bezple-
czeństwa  Publicznego.  Tacy  szacowni  prekursorzy  `h/yglądają
mniej atral(cyj nie teraz kiedy radziecki totalftaryzm zyskal fatalną

;?ęp#i:i::;!!::dau:#:'dżzę:mwp,Ułssrg:Wngusczyin#g:%ł°aĘ:gn#
Wygasa.

#2?gr:o€g:°:zk:?°Smźgć#z:z:#;=;ą::s:o:;e,Se::po?a:w;::z;mżnnyy?Tń%rw%ż§
:ŁSśe:#s#ap9'tś;#r;;tkę::;;oT#:Ry\#3#ad%nd°zr:zĘ%:

łnsTź#zA:bó°y:8'eeżepnodadd;:j#ąbjtę.rdencjądopotępieniamah

da##rdódbaon+aj:rźbź?sj:r:j#;stmeamTSź:rówbn::j%+:ii?#;

;ąEro?#Ł?bieYanky°i::ełe#fi#hu]#«crewrd#wd:tnsa|s|+#eĘ:
nych,  o  których  pisze  tak  dobrze.  Guizot  odpręża.go,  F`erban

:f:::j,:.ź#ep:amd:Ępaznu:::ymę:-d?S'Laoroźn:S8,ęrn#+:']aFti&r°Z-

Jean - Francois Revel
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ostatni sekretai.z
Kończąc  późnym   latem   1990  r.   pracę  nad  ksiązką  o   Gorba-

czowiel,  Michał Heller wyraził przypuszczenie, że po stworzeniu w
ZSRS  urzędu  prezydenta  funkqa  sekretarza  generalnogo  KPZS
może sdacić na znaczeniii, a wÓwczas siódmy sekretarz generalny
stanie się zarazem ostatnim.  Historia partil stworzonej przez Lenina
rzeczywićcie  została  zamknięta,   stało  się  to  jednak  nlezupetnie
zgodnir      wolą i  planami Mchata siergiejeM/icza Gorbaczowa.

Autoi  pracy o pięciu latach pieriestrojki zwraca uwagę na takt, że
Gorb `j czow obejmując nową funkcję -prezydenta państwa, osiągn*
de fr` `to i de iure maksimum władzy, eliminując przy tym organiczną
słabość systemu  sowieckiego;  polegała ona  na tym,  że  szef  pam.i
musiał  toczyć  dłuższą  lub  krótszą.  de  zawsze  zażartą,  waJkę  o
władzę.WybierającsięprezydentemGorbaczownaruszyłcoprawda
prawo  ustanowiono  przez  siebie  samego,  a  ponadto  jedyny  kan-
dydat w .wyborach-  został wysunięty  przez  partię.  istotniejsze jest
jednak to,  że  nowy  szef  państv`/a  od  początku  sięgnąl do  wypró-
bowanego  przez sekretarza generalnego arsenału środków.  Nawet
sktad nowo powołanej rady prezydencl<iej dowodził, źe miała ona w
efekcie przejąć rolę politbiura.  Do iady Gorbaczow wprowadził swo-
ich   zaufanych   ludzi,   odnajdujemy  tu  nazwiska  przyszvch  ucze-
stni.ków rzekomego przewrotu z sierpnia tego roku.

Poczynając  od  Stalina  wszyscy  sekretarze  starali  się  nzalegali-
zować" swą władze,  ponieważ ich  nieograniczone  uprawnienia nie
miav podstaw konstytucy].nycłi , Stal in opejmuje stanowisko prezesa
Rady Mn istrów,  podobnie postępuje Chruszczow. Breżniew zostaje
równocześnie przewodniczącym  prezydium  F`ady Najwyższej, omi-
jając przy tym dekret KC (wydany po usunięciu Chruszczowa), który
zakazywat  kumulacji w  jednym  ręku  funkcji  szefa  partli  i  państwa.
Andropow  i  Czernienko  idą  za  przykhdem  Breźniewa.  ,.Fąeforma"
wprowadzona  przez  Gorbaczowa  jest  zatem  rozwiązaniem  dyle-
matu niezmienrie towaTzyszącemu systemowi sowiecklem u ; każdy
wódz  musi  określić  stosunek  struktur  partii  i  państ\^/a.  Na XIX  kon-
ferencji  KPZS  Gorbaczow  wygłosit  przemówienie  o  konieczności
ścistego rozgraniczen ia organów partyjnych i państwowych zgodnie
z koncepcją leninowską,  po czym -nieoczekiwałiie -zaproponowal
wybranie  na  przewodniczących  sowietów  sekretarzy  odpowiada-
jących  im  terytorialnio  komftetów  parh/jnych,  wzmacniając kontrolę
KPZS nad  radami.  Sam zapewnia sobio wybór na nowo utworzone
stanowisko  przewodniczącggo  F`ady  Naiwyźszej  ZSF`Fl,  czyli  lege
arti§  skupia w swym  ręku tunkcje  szefa  partii  i  państwa.  Usunięcie
artykułu o kierowniczej roli partii nie zmienia niczego, cata władza w

państ`^/ie jest już w rękach  jednego człowieka.  F}ównocześnie  -  na
szczeblu  lokalnym  -  partia zostaje  odciążona z drugorzędnych  za-
dań, spadają one na administrację terenową (ideę pobudzenia inic-
jatywy lokalnej wysunięto na XXV zjeździe  KPZS w  1976 r..  czyli w
zenicie ery breżniewowskiej.

Michał  Heller  reprezentujo  pogląd,  że  aby  zrozumieć  sowiecką
teraźniejszość  trzeba  znać  historię  ZSFIS.   Polftyka  siódmego  se-
kretarza KPZS opierała się na wykorzystan iu doświadczeń poprzed-
ników.  na sięganiu  do  wzorców  i  pomysłów wypróbowanych  bądź
zaniechanych, a nierzadko zapomnianych na Zachodzie, przy czym
Gorbaczow, jak kaźdy sowiecki wódz, nadawał im swe lndywidua]ne
piętno.  Sze{ partii  sowieckiej  zapewnia kwiat polskiej  inteligencji w
czasie §potkania  na  Zamku  Królewskim  w Warszawie,  że  najważ-
niej§zym  źródłem  teoril  i  praktyki  „nowego  myśleniap  jest  leninizm

(Q. ,a Gorbaczowa pojęcie „nowy" ma najwidoczniej charakter względ-
!  y,  dlalektyczny -jak mówią marksiści).  „Pieriestrojkę"  można trak-
tować  jako  .super  -  Brześć  Litewski",  Lenin  godząc  się  na  pokój,
oddawał  Memcom  terytoria,  aby  uratować  whdzę  sowiecką.  W
„Słowie  o   Leninie"   Gorbaczow  przypomina   NEP  i   pokój   brzeski,
podkreślając,  że  Lenin  narzucił  swe  stanowisko  większości  towa-
rzyszy,  1  mial  rację.  Gorbaczow  powołując  się  na  pokój  brzeski  w
kwietniu  1990  r.  po  oddaniu  .terytoriów"  (zgoda  na  dezintegrację
Światowego  obozu  komunistycznego),  wierzył,  że  uratuje  pozycję
sowieckiego supermocaJstwa (rozwiązany Uklad Wai'szawski miav
zastąpić  dwustronne  umowy  między  Moskwą a  bywmi  satelitami),
wydaje  się  jednak,  że  Lenin  byt  lepszym  strategiem.  Prezydent  -

sekretarz odwoływal się do \Modzimierza lljicza,  ale to StaJin nadd
państwu  sowieckiemu  ksztaft, w  którym  przetrwało ono  do  czasów
Gorbaczowa.Siódmysekretarzczerpałpehągarściązeskarbcaidei
pol ftycznycli Stalina. udoskonalając po§zczególne metody. Nawet w
przemówieniach  Gorbaczowa  odnaleźć  można  dosbwne  pomó-
rzeniawystąpieńwodzaLudzkości.Wkrótcepoobjęciuwhdzynowy
gensek rzuca hasło: .I nicjatywa-Organizacja -Wydajność-(tę triadQ
zastąpi  później  bardziej  znana  „Głasnost  -  Pieriestrojka  .  Uskor-
ienije").   Szukając  wypróbowanych  wzorców  sięga  do  StaJina;  w
wygłoszonym  we  wrześniu  1985  r.  przemówieniu  Gorbaczow  na-
wiązuje do ruchu  stachanowców,  który określa jako .wcielenie  mę-
stwa,  honoru  i  heroizmu  robotnika".  17  listopada 1935 r. towaJzysz
Stdin  mówił:  „Praca w ZSFts jest sprawą honoru,  męstwa i heroiz-
mub ;słowa te um ieszczano na bramach sowieckich obozów koncen-
tracyjnych.   Z  triady  sloganów  symbolizujących   ,nowe   myślonie.
stosunkowo szybko znikło „pizyspieszenie" -po ewjdenmym fiasku
strateg ii , która miała przynieśó wzrost produkcji. lakże sło`^/a-klucze
są instrumentem whdzy sowieckiej, propaganda lansuje je.  potem
znikają,  by znów pojawić  się w odpowiednim  momencie  Ouż  Lenin
uczył, źe podstawą udanej rewolucji jest rzucenie właściwego hash
w  odpowiedniej  chwili).  "Przyspieszenie"  powraca jesienią  1988  r.

jako  propagandowa  oprawa zapowiadanych  zmian,  mających  po-
prawić zaopatrzenie ludności,  by zniknąć z początkiom  1990 r..  po
niepowodzeniu  i  tej  „reformy".  Ale  nie  znika  bez  śladi/:  „przyspie-
szenie"  obiecuie  w  Polsce  Lech  Wałęsa  w  okreslo  kampanii  pre-

zydenckiej,    z    podobnym
zresztą jak w ZSF]S skutkiem.

Slogany Gorbaczowa nie są
nowe;   „pieriestrojka",  .przebu-
dowa" jest tak staTa jak whdza
sowiecka;   po   objęciu  wladzy
bolszewicy   przystępują  do
„przebudowy  społeczeństwa  1
krai.u". Rezolucja KC z 23 kwiet-
nia 1932 r.,  która upaństwowita
literaturę w  ZSFIS,  noswa tytut:
„0  przebudowie  (o  pieriestroj-
kie)  organizaęii  literackich  i  ar-
tystycznych..   Trafnie   określił

cele  npieriestrojk]"  Józef  Stalin,   porównując  system  sowiecki  do
maszyny,  a jego  kadry  i  aparat do Uybów,  podkreślał,  że  potrzeba
„dżwigni  aby  dokonać  pierlestrojki  trybów  w  maszynie,   by  części
uszkodzone  zastąpić  nowymi".  Fąównież  .głasnost"  w  wersji,  jaką
chciał  zrealizować  Gorbaczow  jest  pomysłem  Stallna.  Koncepcję
„głasnosti.   wytożył  on   w   rozmowie  z   pisarzami   Fadiejewem   i
Simonowem w 1947 r. Wódz zaproponowal uczynienie z „Litieratur-
noj   Gaziety"   organu   politycznego   dla   mas   (zwiększając
dziesięciokrotnie   nakład),   który  różnitby  się  w  prezentowanych
poglądach  od  stanowiska  oficjalnego  i  podejmowsłby  tematy  nie
poruszane w  pozostab/ch  periodykach.  \Madza będzie  krytykować
„LitGazietę.  za  taką  postawę,  ale  redaktorzy  nie  powinni  się  baó,
tylkokontynuowaćswąllnię.Jeślieksperymentsiępowiedzie-mówH
dalej  Staljn  wedhJg  relacji  Simonowa  -  paria  rozważy  możliwość
stworzenia   nieoficjalnej   agencji   prasowej,   która   będzie
rozpowszechniaó  nieoticjalne  infomacje.  „LitGazieta.  miahbt  pro-
pagować  punkt  widzenia  władzy  sowieckiej,  tyle  że  nieoficjalny.
Wymyśloną Przez Stalina „nieoficj.aJ nąb agencję prasową stworzono
za Chruszczowa; „Nowosti" powstav pod auspicjami KGB w ramach
nowej taktyki dezinformacjl.

pGłasnostn -pisze Hel ler -umożliwita Gorbaczowowi także czystkę
aparatu;  podobną  rolę pełnih stalinowska wersja .głasnosti"  -„kry-
tyka  i  samokrytyka".  Zmagania siódmego  sekretarza  z  aparatem
panyjnym, śledzone z zapart)/m tchem przez Zachód,  nie są niczym
r`owym:  każdy  szef  partii  usuwa  ludzi  poprzednika  i  wprowadza
własnych.  Gorbaczow  powtarzał  za  Stalinem:  „nasza  polityt(a jest
słuszna,  to  aparat  jest  zb/".  Przy  czystkach  stalinowskich  lała  się
krew,  retormator Gorbaczow wprowadził .czystkę aksamitną".  kom-



pensując  jakość  ilością  -w  kwietniu   1989  r.  usunął  za  jednym
posunięciem  110-clu członków komitetu centraJnego.

.Glasnost. w wydaniu  siódmego  sekretarza miała  być realizacją
pomysłu Stalina -stworzeniem pod egidą wladz prasy n ieoficjalnej ,
która w inny sposób tlumaczytaby politykę kierownictwa. Jako szcze-
ry komunista sekretarz generalny wierzył przy tym,  że  partia jest w
stanie  sterować  procesem  głasnosti  i  kontrolować  go.  W tym  celu
obsadzał redakcje głównych organów pnowej polityki" swoimi ludźmi.
Redakęię .Ogon ioka., sztandarowego pisma „gtasnosti" , „m użytek
wownqtrzny",  objąl  poeta  i  dzjennikarz  Vitalij  Koroticz,  zaś  pMos-
kowskije   Nowostin,  przeznaczone  głównie  dla  czytelnika  zachod-
niego  .  historyk  Jegor  Jakowlew,  doświadczony  aparatczyk  z  KC.
Oba] byli uprzednio wiernymi roaJizatorami linii Breżn iewa. Jakowlew

jest  obecnie  szefem   radia  i  telewizji.   a  po  sierpniowym  .puczu"
wszedł w skład  rady  konsultacyjnej  przy  prezydencie  Związku  So-
wieckiego.

.Głasnost"  miala  być  procesem  ograniczonym  i  kontro[owanym,
czyli również narzędziem w rękach władz. Funkqe enzury instytu-
cjonalnej  przejęła w znacznym  stopniu  ©nzura  redakcyjna.  Michal
Heller  cytuje  wypowiedź  Floja  Medwiediewa,  który oświadczyl,  że
gdy  zaczęto  publikować  jego  artykuły  w  oficjalnej  prasje,  funkcję
cenzora  przejąl  redaktor,  tak  uzasadniając  skreślenia  krytycznych
uwagoLeninie:hwlodzimierzanjiczaruszaćniebędziemyb.Wczasie
dyskusji nad prawem praso`^/ym Andriej Sacharow `^/yraził opinię, że
projekt odpowiedniej usta\^/y stanowi krok wstecz nawet w stosunku
do  .okresu   zastoju".   Przykładem   ilustrującym   zasady  .gtasnosti"
może  być  fakt,  że  sowiecki  cenzor  mógt  udzielić  wywiadu  prasle
zacł`odniej  (pionierską  rolę w  ujawnianiu  dzialalności  c»nzury  ode-

grała  Prasa  w  PFąL  ),  zaTazem  zaznaczając,  że  istnieją  htematy
drażliwe.  i  żo  przywódcę trzeba  chronić  przed  oszczerstwami.  Za
przekroczenie  wyziaczonych   ram   kierownictwo  uznalo  opubliko-
wanie przez Argumenty i Fakty" wyniku sondażu wśród czytelników
na temat pop ularności deputowanych ludowych. Na pierwszym miej-
scu znalazł się A.Sacharow, po nim zaś Gawrit Popow i Boris Jelcyn.
Depuiowany Gorbacz)ow uplasował się na 599,  czyli  przedostatnim
miejscu.wyprzedzającjedynieswegozastępcęwF}adzieNajwyższej
-Łul{ianowa.  Nic dziwnego,  że jednym  z pierwszych  aktów  legis-
lacyjnych prezydema ZS Fąs bylo prawo przewidujące karę do dwóch
lat więz]enia za obrazę osoby szefa państwa.

F`eaJizaęja .glasnosti" w form ie planowanej przez Gorbaczowa nie
powiodta się,  rzeczywistość wykroczyla poza ramy scenari usza us-
ta]onego przez sowieckich  strategów.  Dziennjkarze,  odkrywszy no-
wo   możliwości   wypowiedzi,   naruszyli   takźe   sferę  „tematów
draź]iwych',  z krytyką \Modzimierza lljicza wlącznie.  Główna jednak
zashłga  w  przekroczeniu  planowanych  granic  „pieriestrojki"  przy-
pada prasie niezależnej. Jeden z jej redaktorów Lew llmofiejew pisal
w .F}eterendum": .Nie potrzebujemy polttyki gtasnosti, potrzebujemy
wolności słowa". Losy niezELleżnej prasy w dobie „pieriestrojkr mogą
być klasyczną ilustracją wewnębznie sprzecznej polityki  Gorbaczo-
wa:dektarowanej.głasnostrtowarzyszyvadministracyjneipolicyjne
szykany  wobec  prasy  drugiego  obiegu,  a  rzeczywiste  zmiany  w
zak/esie możliwości wypowiedzi dokonaty się wbrew zamiarom kie-
rownictwa.

.Gbsnost. jest również -  pisze  Heller -techniką  uwodzenia elity
intelektualnej.  1 w tej dziedzinie kanon jest dzietem Stallna; wybrani
przezeń t\^/órcy sprawowali w i mieniu partii rząd diisz. Na Zachodzie,
jak się zdaje, poszV w zapomnienie telefonjczne iozmowy Wodza z
artystami i naukowcami. W 1986 r. sensację wywołał telefon Gorba-
czowa  do  Sacharowa,  przebywa].ącego  wówczas  na  zesłanlu  w
Gorkim.  Tymczasem  b\b  to  doktadna  imitacja  telefonu  Stalina  do
Mchała Bubakowa.  który wówczas  -w  1930  r.  -zr`aidował się bez
ś!odków do życia, a dziela jego byv w ZSFąs zaJ<azane. W powieści
.Zycie   i   losn   Wasyl   Grossman   przedstawia  los   uczonego  fizyka
Struma,  który  popadł  w  niełaskę,  zostat  usunięty  z  instytutu,  po-
tęplony  przez  kolegów  i  oczekiwal  w  każdej'  chw"  aresztowania.
Nagle  telefon.  Strum  od  razu  rozpoznaje  rozmówcę.  Stalin  mówi:
„wydaie mi się, że pracujecie w pożądanym kierunku". Strum powra-
ca  tryumfalnie  do  instytutu,  witany  owacjami  kolegów.  Wszystko
dzieje się w 1 944 r. Grossman wykorzystał autentyczne idee Stalina:
jeden   telefon  Wodza,   czy  jego   uśmiech  zmienial  los  cztowieka.
Podobnie  postąpił  Gorbaczow;  nawet w wyborze  czasu  swego te-
lefonu  do  Sacharowa  naśladowat  pierwowzór.  Stalin  zadzwonH  do
Butgakowa  cztery  dni  po  śmierci  Majakowskiego.  Gorbaczow  do
Sacharowa -w  kilka  dni  po  wiadcmości  o  śmierci  w więzieniu  w
Czystopolu Anatola MaTczenki. 23 grudnla 1986 r. Andriej Sacharow

opuSzcza  mlejsce  odosobnienia  a  ni.edtugo  potem  npowraca  do
instytutu,  witany  owacjami  kolegów".   Ne  wiadomo,  dlaczego  bw
zeshny,  nie wiadomo dlaczego odzyskuje wolność.  Ale  zwolnienie
uczonego  dowodzi  dcibrej  woli  Gorbaczowe.  sekretarz  generalny
daje  prezent  opinii  publicznej  i  Zachodowi,  przeprasza  za  śmierć
Marczenki.

Gorbaczow,jaksięzdaje,czerpaltakżezinnychwzorów.Wpolse
prawdziwą maestrię w uwodzeniu intelektualistów, w rozmowach z
rodzinami  twórców  internowanych  w czasie „stanu wojennego", te-
lefonów do samych zainteresowanych , w zaproszen iach do MSW na
spotkanie przy kawie, osiągnąl niedoceniony szermierz „głasnostr -
szef rosortu bezpieczeństwa generał Kiszczak. W Polsce „ghsnosr
i „pieriestroj ka" kwiw zanim jeszcze Gorbaczow doszedł do władzy.
Michał Heller jest jednym z niewielu historyków. którzy dostrzegli, że
Polska byh .poligonem doświadczalnym"  komunlzmu  Oako  pjerwsi
pisali o tym przed laty Barbara Toporska i Józef Mackiewicz). Polskio
doświadczenia w  tej  dziedzinie  mogą przemawiać na rzecz tozy o
„p]anie  dezinformaęii  strategicznej".  W szczególach  przedstaw» ją
były rozydent KGB w Helslnkach Anatol Golicyn w ksiązco „New Lies
for  Old.;  opublikowanej  po sporych  kbpotach w  1984  r. w Stanach
Zjednoczonych.NaniezauwaźonąpoczątkowopracęGolicynazw/ró-
cito  w  ostatnich   latach  uwagę  szereg  autorów;  równieź  M.Hellor
analizuje jej gtówne tezy.

W  ukończonej  w  1983  r.  ksiązce  Golicyn  przepowiedzjal „nowąn
polftykę sowiecką, włącznie z detalaml dotyczącymi zarówno spraw
wewnętrznych  jak i  międzynarodowych.  Trafność  przewidywań  aii-
tora zaiste zdumiewa: nowy, młody sekretarz generalny wprowadza
w  ZSF`S  sensacyjne  zmiany:  partia  rezygnuje  z  kierowniczoj  Toli,
powstają kluby polftyczne, sowieccy obywatele mogą wyjeżdźać na
Zachód.  związki  twórcze  uzyskiiją  auóonomlę.  wzrasta  znaczonie
F`ady  Najwyższej,   retormie  podlega  KGB  j  cenzura,  do  ojczyzny
powracają z Zachodu  wygnani  artyści  i  pisarze.  ich  dzieła ukazują
się  oficjalnie  w  ZSF`S,   następuje  rehabilftacja  dysydentów  z  Sa-

#,°Wk;żsn:eg;|ejjehź%ounę:oe,:::?g:s;:!:':'kn:,mm#rpz°#:Ó-
wzoroe zachodnioeuropejskich socjalistów.  Podobnie trafne są pro-
gnozy   Golicyna  dotyczące  spraw  międzynarodowych:   armia  so-
wiecka  wycofuje  się  z  Afganistanu,  pada  berliński  mur,  w  Polsce
.Solidarność" wchodzi w skład kodicyjnego rządu popieranego przez
Kościół,  Dubcek  powraca  na  scenę polityczną  w  Czechosbwacji,
Sowieci występują z bezprecedensowymi  inicjatywami rozbrojenio-
wymi,  następuje  super-  detente  w  skali  globalnej.  Spektakularna,
lecz  kontrolowana liberalizacja  ma służyć o8zukaniu Zachodu  i  za-
pewnieniu Związkowi Sowieckiemu masowej pomocy gospodarczej.
by w  efekcie  rozszerzyć  jego  wpłyv\n/ w  Europie  Zachodniej.  Stra.
tegicznym  celem  dez.informacji jest konwergencja obu systemów w
Europie , przy czym ZSF`S przyjm ujo zewnętrzne atrybtit)/ demokracji
parlamentarnej;   przypomina  to  gorbaczowcwski  plan  „wspólnego
europejskiego domu..

Celem Golicyna byho przedstawienie właściwej metodologii , umoż-
liwiającej zrozumienie rzeczywistych celów sowieckiej polityki. .Plan
dezinformacji politycznej opracowany został pod koniec lat 50 -tych
w tainych  sztabach  KGB,  kierowanego wówczas  przez Szelepina.

Fnio:#gy:tazbaę::d::°sdkzj"3=#e?'sa%;nc!:,ne°a#,mśt,::dMe5:
skwy  (Alain  Bosancon  pisząc o ksiązm Golicyna, zatytuk)wal swój
artykuł „Plan  oszukania  Zachodu".  Jednym z  przewodnich  wątkow
wystąpień Gorbaczowa - podkreśla Mlchat Heller -jest zapewnienie,
że  partia rezygnuje  ze .starych  metod,  choć moghby do nich się-
gnąćn. Dodajmy, że wkrótce po ogłoszeniu przez Moskwę.pieriestroj-
ki" w Zakopanem odbyła się narada redaktorów naczelnych organów

#|::Tt::'ź#:cehbzd;Tch"ir:;nJ;hmpsę:;iutwdnżd#g:Payg3i9.n83:
radom   dziennikarzy  przewodniczył  generał   UB  i  sekretarz   KC
od powiedzialny za resort bezpieczeństwa Józef Baryta (F`adio War.
szawa, 29.5.1987).

Ne tylko zdum iewająca trafność proroctw Golicyna pozwala przy-
puszczać,  że  plan  czy teź dhJgotm/av  scenariusz rzeczywiścje ist-
niał.  PlaJ` jest zresztą -jak zaznacza  Hellei  -synonimem  systemu
sowieckiego.  Golicyn  miał  dostęp  do tajnych  materiałów  KGB,  ko-
rzystał  zatem  ze  źródeł.  Wydaje  się,  że  jego  interpretacia  była
logiczna, czego dowodzić mogą trafnie przewidywane zmiany, nawet
w okresie, gdy autor „Nowych kłamstw" przobywal już w USA.

Mchal Heller poświęca w swej  książcx; osobny rozdziat Aleksan-
drowi  Jakowlewowi  -  autorowi  gtównych  tez  ideologicznych  nple-
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rlesb'ojki.. Pod rządami Gorbaczowa Jakowlew przeszedl cudowną
transformację: z Szawh „walki z zachodn lm lm perializmem. w Pawb
nwspólnego ouropejskiego domun, oo równioż wskazujo na odgórnie
zaplanowany cłiaTakter zmian. W pierwszej fazie .pieriestrojki. Gor.
baczow otaczal sie funkcjongriuszami doskonale znająęymi Zachód
(Jakowlew byl wieloletnim ambasadorem w Kanadzie) , bowiem .no-
we metody" miav nie tyle zreformować system władzy w ZSF`S, co
wywołać u zachodnich obserwatorów miraż zmian.

Eksperymentywdziedzinie„głasnosti"i„pierieso.ojki.prowadzone
w  Polsce też zdają się przemawiać na rzecz tezy,  że  Gorbaczow,
korzystając  z  lch  wynlków,  realizował opraoowany  wcześniej  sce-
nariusz.  Heller scoptycznie  ocenia opinię Golicyna o „Solidarności,
którą ten  ostatni  umieszcza  również w  ramach  „planu".  Autor .No-
wych  ktamstw"  popehia  w  istocie  częsty  u  odkrywców  bk`d  (za.
J(hdam przy tym,  że sama metodologia Golicyna jest użyteczr`a w
analizio   polftyki   komunistycznei)   -  wszystko   imerpretuje  w  myśl

przewodnlej ldeł swego systemii. F[eud od krywszy podświadomość,
czy ściślej -opisawszy ją w ramach systemu psychoanalizy, pope"
podobnybk!dwałtościowanla,przeceniającrolęczynnikówpodświa-
domych  w  zachowaniu  czlowieka,  na  niekorzyść  motywów  śwla-
domych.

Golicyn  -jak się zdaje'-miał rację twierdząc,  że w fazie „siiper -
liberalizacjr  sowieckim  strałegom  chodz]  o  ukrycie  rzeczy`^/lstych
celów  oraz  mechanizmów  politycznych  a  przede  wszystkim  klu-
czowej roll organów wyspecjalizowanych w „działaniach aktywnychd.
Sytuacjapolitycznawpolscewfatachl980i31,wymykającasięspod
konuoli  partii,  nie  wydaje  mi  się  redizacją  planu  KGB.   Odróżnić
jodnak trzoba scenariusz od  ukrytych  manipulaq.i  ex  post,  których

:#yŁy,b6Sgre;ra;:!nejeł]i#Unw#ef:zwkwo5i:;:kud',#źpnłejkj:;
sowieckiego  protektora.   Ujawnione  w  Polsce  w  ostatnich   latach
relacje i Świadectwa, dotychczas w niewielkim stopniu uwzględnione
przoz  historykó`^/,dostarczają  ciekawego  materiahJ  do  retleksji.  W
najgorętszych dniach strajku sierpniowego przywiezi.en i do Gdańska
rządowym helikopterem doradcy -Tadeusz Mazowiecki i  Bronislaw
Geremek  namawiali  robotników do  rezygnacji z postulgitu  wolnych
związl<ów  zawodowych.  „Solidarność.  jednak  powstala  i  w  formie
żywiołowego ruchu politycznego zagroziła podstawom systemu. Dła
analizy  |ej  dalszych  losów  nie  bez  znaczenia jest   podany  przez
Andrzeja  Gwiazdę fakt,  że  .grupa  Wahsy-,  czyli  „umiarkowani  w

isn°ń`:gffoT:śoęnadb%:jj:::n;°zr#°óTcgł:sP:#:ernwopśrcęnwnaadsi:#u=Tnudrz:;
F`ozpłochowski  wystąpit  z  tezą.  że  wydarzenia  sierpnia  80  i  póź-
niejsza polftyka związku byv w n ieznanym jeszcze stopniu wynikiem
manipulacji  ze  strohy  władz.  Jeszcz)e  zanim   Michaił  Gorbaczow
został szelem  KPZS, wybrani działacze .Solidarnoścr, z jej - jak to
określano w oficjalnej prasie -„konstruktywnego skrzydłan , prowad-
zili  poufne  negocjacje  w  MSW,  co  miało  później  doprowadz]ć  do
„okrąglego stołu".1 wreszcie z planem koalicyjneg o rządu , z udziałem
katolików  i  umiarkowanego  skrzydła  „So[idarności"  wystąp# już  w
styczniu  1981  r. w liście do Stanisława Kanl Jerzy Urban. widząc w
takim posunięciu szansę na odbudowę pozycji PZPF`.

W historii „głasnostin  i npieriestrojki" naz`^/iska Urbana nie  można

pominąć,  także  z  innego  powodu:  to  właśn.Le  on  objąt nie  mającą
analogii w całym  obozie  komunistycznym funkcję rzecznika rządu  i
odbywającregulamekonferencjeprasowezdziennikarzamizachod-

uosabiał„nowystyl",przejętypóźniejwzsF`S.F}ównieżpolityka
z  PF`L  wobec  .umiarkowanegó"  skrzydh  nsolidarności.  była

gj;:ga:Tg:cg,:ii##eę#;:kcaĘh#:ywcwśfibifms::tFei;#::;
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rićj w  1989  r.  (Polska i tym  razem  byb pierwsza).  Gbsnost oblige:
wiadomo w tej chwili, że w „jesieni ludów. inspirujacą rolę odegrała
tajna  policja,  wspierana  przez  KGB  i  gorbaczewiści  w  lokalnych
Władzach. Wypad ki nie wszędzie potoczyły się według pierwotnych
zalożeń Gorbaczowa: jego kolega z dawnych lat Zdenok Mlynar nie
został  prezydentem  Czechosbwacji,  nie  utrzymali  się w  NRD  ani
Krenz,  anl  Modrow,   Litwa  uparcie  domagah  siQ  wolności,  a  nie
pieriestrojki,  gwiazda  Pozsgay.a na Węgrzech  stosunkowo  szybko
zgasla. Dalszy bieg wydarzeń, także w samym Związku Sowleckim,
zdezaktualizował zamiary Gorbaczowa; paradoks jego sytuacji po-
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legal na tym . że kum ulując coraz więcej whdzy w swych rękach, mid
ooraz mniej możliwości jej  urzeczywistnienia.

Plan  ngłasnosti"  1  „pieriestiojki.  w  formie,  jaką  chclal  jej  nadać
`^/ykonawca,  znhmał się ostatecznle.  Przyczyną tego  są nie tylko
wewnętrznie sprzeczne zalożenia reform , czy niekons©kwenha po-
lftyka zygzaków  i  uników siódmego sekretarza.  Gh5wną przyczynę
Wdzlałbym   -  jeśli   można  tak  powiedzieć  -  w  bardzo  sowieckiej
natiirze polityki Gorbaczowa, w przekonaniu,  że procesy polltyczne
można zaplanować  i  sterować  nimi.  podczas,  gdy społeczeństwo
ZSFIS ,wyzwolone ze strachu, pokazato , iż jest organizmem żywym,
loórym soęiotechnika g enseka-noblisty nie była w stanie skutecz7ile
kierować.  Mówiąc inaczej..  kiedy znika strach, jeden z dwóch głów-
nych  filariów  systemu  sowieckiego,  kłamswo,  nawet  najbardziej
wyrafinowane,  nie  jest    w  stanie  ubzymać  komunlstycznej  kon-
smkcji.

AJo Gorbaczow odniósł równocześnie ogromne sukce6y. W dzie-
dzinio populamośa. na Zachodzie wyprzedził nawot Stalina, któremu
pomagat  wszelako  udzjat  w  antyhitlerowskiej  koalicji.  Gorbaczow
zostawd człowiekiem rokii , dziesięciolecla (na tytul .czb\^/ieka stu-
tocia" musi jeszczo poczekać) , lau reatem pokojowej nagrody Nobla,
w  plebiscytach   popularności  b»  zachodnich  polityków  na  gtowę,
młodzieź  nosila  koszulki  z  jego  podobizną,  rockowi  muzycy  de-
dykowaJi mu swojo utwory.  FLzecz znamienna: lm bardziej pogłębid
się  kryzys  w  ZSF`S,  zwiększal  chaos  i  katastrofa  gospodarcza,
zaostrzav konflikty narodowościowe,  rosta liczba ofiar .pieriestojki
- tym  bardziej Zachód  popierał Gorbaczowa.  Po  kolejnych  masak-
rach  zawsze  z7`aidowano  alibi  dla  sowieckiego  genseka:  to  nie
Gorbaczow.  to  wrodzy  mu  „konserwatyści".  Tymczasem  nawet  w
sowieckiejprasiemożnabybprzoczytać,źedecyzjęo.pJzywróceniu
porządku"  w  Tbmsi  podjęlo  biuro  polityczne  z  Gorbaczowem  na
czele.  Po  masakrze  prezydent  Bush  życzyt swemu  sowieckjemu
sojusznikowi  pdalszych  sukcesów  w  polftyce  reform.,  podobne źy-
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F]eagan(choójużjakoemeryt).zapominającos`^rymwcześniejszym
określeniu Związku Sowieckiego jako .imperium zb-.

Jednymznajwiększychsukc»sówGorbaczowabyłowprzęgnięcie
zachodnich środL(Ów przekazu w słuźbę „pieriestrojki., a tym samym
uwierzytelnienie sowieckjej propagandy. W pien^/§zym szeregu ,gła.
snosti.  stanęh/  media.  cieszące  siQ  wiarygodnością  sowieckiego
odbiorcy.  Już  w  1986  r..  gdy  jeszcze  żadne  widoczne  oznaki  nie
zapowiadaĄ/ współpracy amerykańsko-sowieckiej , sem/isy informa-
cyjne  „F`adia  Swoboda-   i  „Wolna  Europa"   powtarzav  dosłowni®
depesze  TASS-a  i  hNowosti.,  pomimo  obowiązujq®j  w  monachij-
skich rozgtośniach znsady, że w wiadomościach moźna podać tylko
tę informację,  która pochodzi z dwóch niozaleźnych i wiarygodnych
źróde'.

Podobnie  było  z  prasą:  obraz  Gorbaczowa,  a także jego  żony,
retuszowano w zaJeżności od potrzeb politycznych  Moskwy.  Nancy
F`eagan twierdziła, że F`aissa Maksimowa .całkiem dobrze" mówi po
angielsku.   Tylko  ftóryś  z  przytomnych  dziennikarzy  francuskich,
obsługujących  wizytę  sowieckjej  pary  w  USA,  zauważyt,  że  pani
Gorbaczow rano, w południe i wieczorem witab sią mówląc .good
morning.  W czasie  pobytu  w  RFN  sowiecki  gensek zwracał Slę do
niemieckich robotni ków „towariszczr. co jednak thmaczoRo „Freun-
de"a„FrankfurterAllgemeineZeftung®chwaliłaGorbaczowawlaśnie
za  to,  że  nie  używat  ideologicznie  zabarwionego  zwiotu  .towar-
zysze.. Opublikowanie w \^/ysokonakhdowych dziennikach niemiec-
kich   krytycznej  opinii   o   Gorbaczowie  lub  ahykułu   o  sowieckich
zbrojeniach  _czy  szpiegostwie,  stab  s:ę  zadaniem  prakŁycznie  nie-
wykonalnym.  W  kanclerzu  F\FN  znalazl  Gorbaczow  największego
sojusznika i przyjaciela, doprowadzając stosu nki sowiecko.niemiec-
kie  do  stanu  lepszego,  niź w  okresie  sojuszu  Hftlera  ze  Stalinem.
Michał  Heller  widzi  analogię  między  obeęną  sytuacią  a  rozwojem
stosunków Berlin-Moskwa po traktacie w Fąapallo. W polnyce bywa
jednak  podobnie  jak  w  życiu:  wielka  przyiaźń  zaczęła się od  taró;
późną jesienią 1986 r. kanclerz Kohl twiordz#, że Gorbaczow nie jest
l iberałem, tyl ko nowoczesnym komiinistą, a jego talenty w dziodzinio
psychologii spolecznej  porównywał ze zdolnośclami  Goebelsa. Ale
burzliwa przeszłość poszla w zapomnienie: niemieckie banki sprze-
dają  medale  ukazujące  profile  Gorbaczowa  i  Kohla  -  ikonografia
pochodzi z monet cesarzy rzymskich. Już po .puczu" obaj politycy w
telewizyjnym .show" tran smkowanym .na żywo-wychwalali wzajem.
nie swoje cnoty i zasługi,  co przy raptownie maleją@j populunoścl



Kohla w  Niemczoch  1  Gorbaczowa w  ZSF`S,  można  okreśHć  jako
przyjacielską pomoc.

Zmlana  stosunku  kanclerza  F`FN  do  sokrolarza  goneralnego
KPZR  przobiegała w  dokbdnie  odwromym  kiorunku.  niż owolucja
pog lqdów Andrieja Sacharowa na .pieriestrojkę.. Po krótkjm okrosio
nadziei,  że  Gorbaczow  zmieni  ustJój  sowleckl,   pod  konioc  życia
rosyjski  uczony 27`alazl slę w otwartej  opozycji wobec prezydenta
ZSF`S,określającwprowadzonoprzezeńnroformy.jakonnowqformę
stalinl2mup.

Niewielu  obsen^/atorów  dcBtrzegło,  że  Gorbaczow  uzyskat de-
cydujący wpływ na polftykę Zachodu wobec narodów sowieckiego
lmperlum. Stanowisko Waszyngtonu i innych rządów zachod nich nie
uznających wcielenia pańsh^/ baftyckjch do ZSF`S, okaznło się pro-
pagandowym  pustosk)wiem, w momencie,  gdy  Lwa ogbsiła nie-
podległość w  maTcu  1990  r.  Jeszcze  na kilka dni  przed rzekomym
„zamachem  stanuq  w  Moskwie prezydent Bush w wygtoszonym w
K}jowieprzemówieniu,porównywatwolnościowodążeniaukraińców
do „rasowej rienawiści" i „eksdemizrTiud.  Rację mialo Radio  Erywań
odpowladając na pytanie, czy pieriestrojka i glasnost odnoszą suk-
cesy:  .w zasadzie tak. ale tylko na Zachodziep.  Nic nie zmieniło się
po  „puczu.:  dopiero  po  zgadzie  Moskwy  na  wystąpienie  państv\/
baltyckich  zo Zwlązku, do Wlnat  Fąygi  i Talina pc6pieszyli zachodni
ambasadorzy.

Siódmy sekretarz doskonale  zorkiesbował .walkę konserwatys.
tó`^/  z  reformatoramr:  presja  ze  strony  „l{onserwatystó\^r,  zniewa-
Iq|ących Gorbacz)o`^/a, tłumacz)m wojskowo akcje w Nad baftyce czy
w  Armenii,  zaś  żądanła  rzeczywistych  reform  w ZSF]S  szef  KPZS
przedstawial jako  demagogię  i  niebezpieczny  ekstremizm..Walka
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szowików.  - emigrant Sawinkow  (w rzeczywistości zapewne  agem
Czekl)  po tajnym  spotkaniu z wyshnym  p`rzez Moskwę Krasinem,
przekonał  rządy  Wielklej   Brytanii  i  Francji,  że  dzeba  poprzeć  li-
beralną frakcję. bolszewików. z Leninem na czele, zagrożoną przez
.dogmatycznych rewolucjonistów..

Dziś  dogmatycznych  komunistów  określa  się  mianem  .konser-
watyści., .prawica", a wszystko , co nprawicowe. to zle , zwłaszcza po
sierpniowym  pu.czu.  Semantyczny chaos,  który wtargnql do języka
zachodnich obserwato rów, dodatkowo utrudnia zrozumienie sytuacji
w ZSF]S. Tymczasem co jest .lewicąp a oo .prawicą. ustala wladza
sowiecka.  W 1938 r.  Stalin  kazal zlikwidować  Rykowa.  Bucłiarina i

*#a#sązapr"zP::Yr!e?o#a:opr!g##ś.-,=r;%ic.?Wrspiskowcywych.
„Konserwatyści", „dogmatyc)/' . to ludzie Gorbaczowa,  przez nie-

go samogo windowani na ooraz wyższe oszelony sowieckiej hierar-
chii: od uosabiąiącego „konser`^/atyzm" Ligaczowa po organizatorów
„przewrotu- z sierpnia 1991  r. Ligaczow, u2nawany za największego
wroga Gorbaczowa, w grudniu  1987 r.  wzbudzff ns Zachodzje sen-
sację ujawniai.ąc, że dziala w .doskonałej harmonir z Gorbaczowem
1 jest „zdecydowanym zwolennikiem pieriestrojki". Michal Heller przy-
puszcza, że przemówienia Gorbaczowa i  Ligaczowa pisał ten sam
autor.  Warto  przytoczyć ęytowaną w „Siódmym sekretgzu- wypo-
wiedź  generała  Óóźniejszego  marszałka)  Jazowa  z  lipca  1989  r.
Zapytany w \^/ywiadzie  o  możlwość  puczu   w Związku  Sowieckim,
minister  obrony  dziękuje  najpierw dziennikarzowi  za to,  że  Ów  nie
pyta,  kJ.edy  przewrót  nastąpi  i  kto  będzie  nim  kierowal.  po  czym
kgitegorycznie wyklucza możliwość puczu.

Na czele komitetu, który próbówał usunąć Gorbaczowa, stał ną-
wierniejszy z jego ludz] -Janajew. Ale przewrotu nie było, byl spisek
-  pisał  M.Heller,   komentując  sierpniowe  wydarzenia  w  Moskwie.

F`zekomy „zamach stanup byt próbą usunięcia Gorbaczowa. podjętą
przez  członków  najwyższych  władz  ZSF}S.  0  spisku  wiedzial  sam
zaintoresowany, którego popularność w pierwszym d niu puczu gwal-
townie wzrosła. Krytycy Gorbaczowa, żądający przedtem jego ustą-
pienia, teraz domagali slę jego powrotu . Podobnie reagował Zachód,
|edynio  francuski  prezydent  wydawal  się  pogodzony  z  zajstniałą
sytuacją, otrzymawszy od Janajewa zapewnieni®, że „reformy będą
kontynuowane". Ale o zmowie wiedzieli też konkurenci spiskowców,
ludz].o z otoczonia Gorbaczowa, którzy odeszll, bądź zostali odwołanl
z zajmowanych stanowisk w czasie kolejnych .raptownych zwrotów"
sekretarza  -  prezydenta.  1  oni  okaza]i  się  gh5wnymi  zwycięzcami
sierpniowogo puczLl.

Marksista Lew Kopielew wie, jak gię zdaje, z jakim hastem w jakim
momencie należy wystąpić, by ucliodzić za największy w Niemczech
autorytot  a  sprawach  sowieckich   (od  początku  d)ieriestrojki.  lan-
sowat slogan  „pomóc  Gorbaczowowi  !|. W obszernym  wywiadzi.e,
udzielonym  już  po  puczu,   Kopielew  krytykuje  niedawnego  idola,
podkreślając zaraz)em z dumą,  że sam pozostaje „czh)wiekiemso-
wieckim, choć na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, co .ZSF`S" dziś
oznacza.

W czerwcu  1990  r.  Gorbaczow zapewniał dziennikarzy „llme'a":
.zawsze  byłem i pozostaję komunistą". Akurat w to twierdzenie nikt
m  Zachodzie  nie  chciał wierzyć.  Każcly,  kto  widział  plerwsze  wy-
stąpier`ie Gorbaczowa po powrocie do  Moskwy po puczu,  mógl się
przekomć, że jest on typo\^/ym człowiekiem sowieckiego aparatu , że
jego  sposób  myślenia  i  postępowania jest wyksztalcony  przez sy-
stem  komunistyczny.  1  po  sierpniowych  wydarzeniach  Gorbaczow
pozostał sobą -politykiem odwlekającym  podjęcie decyzji ILib zmi®.
niającym je według taktyki leninowsl{iej „szybkich zwrotów": reagując
najpierw z dezaprobatą na  propozycję Jelcyna w sprawie  rozwią-
zania  partii,  bzy  dni  późnlej  §iódmy  sekretarz  wydał jej  polecenie

popewenia harakiri.  1  nE`wet, gdy wystąplenie  Lh^n/, Łotwy i  Estonii
z  ZSF`S  byb  już  przesądzone,  Gorbaczow  krytykował  dyploma-
tyczne uznanie państw bałtyckich przez Zachód.

Michał  Heller  kończy  swą  książkę  opinią,  że  Gorbaczow  nie-
świadomie i wbrew własnej woli przyczyr`ił się do rozkładu systemu
sowieckiego.  Czy  tylko  dlatego  był  najbardziej  popieranym  przez
Zachód komunistą? Autor „Siódmego sekretarza" uznaje spotkanle
Bush  -Gorbaczow w  sierpniu  1990  r.  za  początek sojuszu  ame-
rykańsko  -  sowieckiogo.  Ale  nie  znamy  przecioż  pehe|  prawdy  o
rozmowach  na  Malcie.  Dlaczego  usmłje  się za wszelką  cenę za-
gwarantować nieuleczalnie  choremu  sowieckiemu  imperium  udzial
wdecydowaniuolosachŚwiata?Czy„pieriestrojka"i.nowyświatowy
ład.  nio  mają aby punktów stycznych?,Już po  moskiewskim  piiczu
prezydent  Mitterrand  głosił  z  Patacu  Elizejskiego  przyszły  tryumf
socjalizmu  i  „wyzwolenie  proletariatu".  Czy  perspektywa  konwer-
gencji politycznej w Eiiropie jest tylko fantazią?

Na te  pytania odpowiedzi. szukać będą przyszli historycy.  Michal
Heller zajmuje się pięcioma latami „pieriestrojki".  Kończyłem czytać
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tychczas.  .Siódmy  sekretarz"  pozwala  zrozumieć,   dlaczego  rze-
czywista zmiana w  Związku  Sowieckim  dokonah  się wbrew  woli  i
zam iarom ,największego reformatora".
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'  Le 7e Secreta.re.  Splendeur  et  misere  de  Mkhail  Gorbatchev.
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FUNDACJA IM. JERZEGO ŁOJKA
lnicjatyvyy  zmierzające  do  odklamywania  naszych  najnowszych

dziejów  są  dziś  tematem   dnia  niemal  wszystkich  spotkań   hlsto-
rycznych.  Powszechnie deklarowane jest pragnlenie oczyszczenia
mszej  historii  z  niedomówień  i  khmstw.  Jedna  z taklch  inicjatyv\/,
która - moim zdaniem - zastuguje na szczególną uwagę, było stwo-
rzenie  Fundacji  im.  Jerzego  Łojka  przy  lnstytucie  JÓzx3fa  Piłsud-
sklego w Nowym Jorku.

Fundacja zostałA powołana w uznaniu zasług Jerzego Łojka jako
historyka i  dzlałacza  niepodlegbściowego.  Zasoby  pieniężne  Fun-

dacji  są pomyślane jako wieczyste.  Pieniądze przekazane  na Fun.
dusz zwolnione są od podatków i można je wpbcać na konto:

Pilsudski  lnsthte  of America  z zaznaczeniem:  Fundusz  im.  Je.
rzego Łojka. Z zasobów tego Funduszu,  Komftet Fundacji w oparciu
o oceny recenzentów, przyznaje co dwa lata nagrody i wyróżnienia
za  prace  historyczne,  naukowe  i  popularne,  powieści,  filmy,  dzjeła
sztuki  itp.,  w  których  amorzy  podejmują  tematykę  wysitku  narodu
polskiego  w  obronie  swej  tożsamości.   Komftet  przewiduje  także
Nagrody  Specjalne   pochodzące  z  zasobów  spoza  Fundacji.
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Zgłoszenia prac do Nagrody im. Jerzego Łojka należy nadsytać na
adres:

Danuta Cisek
4 Woodland Tra.l
Carmel,  N.Y.10512
Honorowymi patronami Fundacji są: dr Bożena Łojek, źona zmar-

łogo  historyka,  prof.  Waclaw  Jędrzejewicz,  minister  Edukaq.i  N8-
rodowej w rządzie Pibudskiego, prof. Zbigniew Brzezińskl., Stanistaw
Jordanowski,  prezes  lnst)Aitu   Piłsudskiogo  oraz  obecny  premier,
mec®nas Jan olszewski.

Warto  moźe  zastanowić  się  nad  motywami,  jakimi  kierowdi  się
zalożyciele Fundacji w wyborze tego właśnie historyka i  pisarza na
patrona.   Niewątpliwie  można  znaleźó  badaczy  dziejów  z  wielkim
dorobkiem. Wiele nazwisk zashguje z tych czy innych względów ns
podobne wyrozumienie. Można również byk) odwołać się do osób od
dawna przewodzących rucho\^/i niepodległościowemu. Do niedawna
żyli   i   dziatali   byli   clowódcy   i   bli§cy  współpracownicy   Józefa   PW-
sudskiego.  Założycielom  Fundacji  zależało  jednak  m  kontynuacji
określonych   postaw   niezależnych   i   patriotycznych  oraz  idei  nie-
podległościowej  w  pokoleniu  ich  następców.  Decyzja  wyboru  Je-
rzego Łojka,  stosunkowo  mbdego  historyka zorientowana byta na
uświadomieniepolskiemuspoh3czeństwujakważnąrzecząbyłaijest
obrona młodszych generaq.i Polaków, urodzonych po 11 wojnie świa-
towej, pod sowiecko-komunistyczm dominacją i indoktrynacją.

Jerzy  Łojek   (1932-1986)   był  wyblhym   historykiem,   pisarzem,
publicystą i dumaczom.  Był jednym z tych historyków, którzy nie dali
się złamać polftycznym  naciskom  i  pozostali wierni ideałowi  swego
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dz.Lesiąte,  a więc okres względnej stabilizacji  ekonomicznej  PF]L-u.
kiedy to komun.iści  szczególnie intensywnie starali się wymazać ze
świadomości młodego pokolenia Polaków takie pojęcia jak wolność
czy niepodległość, a Gjerek odważył się nawet na wprowadzenie do
Konstytucji zapisu o przewodniej roll parii.

JerzyŁojek był w tym okresie jednym z nielicznych, którzy waJczyli
o  serca  i  umysły  ludzi  młodych,  szczególnie  podatnych  na  wpVw
sowiecko-komunistycznej  propagandy.

Byt jednym z pierwszych, którzy podjęli tematykę zbrodni Katynia.
Jakoh.istorykuznał,źejestjegoobowiązkiemprzedstawieniesprawy

js::;:Cś}e,jt%grr%Sjinreż'9h3&r°dkouż::yp;ŁS#ę:i#ic:b!:e#dya:
lekarza  i  oficera  Wojska  Polskiego,  zamordowanego  w  Katyniu.
Musimy pamiętać, że byto to w czasie, kiedy sam wybór tematu byl
wyzwaniem  rzuconym  sowieckiej  dominacji  w  Polsce  i  sprawcom
zb,odni.

Jerzy  Łojek  byl  również  wymnym  działaczem  niepodległościo-
wym, głównb w kształtowaniu  postaw i programów politycznych.

Jego  wielkim  wktadem   w   dorobek   myśli   ludzkiej  było  sformu-
łowanie teorii  mechanizmów  zaniechań  oportunistycznych,  tzr`.  ta-
kich   sytuacji.   w   których   luclzio   decydujący   o   losach   narodu
podejmowali  z petną świadomością błędne  decyzje  albo  nie wyko-
rzystali nadarzających się okazji do działań  na rzecz niepodległości
Polski z pobudek osobistych.

Nic  więc  dziwnego,  że  jego  badania  i  formułowane  sądy  były
baTdzo niepopularne wśród partyj nych aparatczyków. Nie przepuścili
oni żadnej okazji do szykan historyka. Chyba najbardziej wymownym
przykbdent byłq sprawa nadania Łojkowi tytutu profesora.

PAN wystąpila z takim wnioskiem  dwukrotnie,  po raz pierwszy w
1974 roku, a mimo to Jerzy Łojek nig.dy nie otrzymał tytutu profesora.

JerzyŁojekłączyłwsobiecechyrzadkospotykanerazem:ogTom-
na wiedza.  talent  literacki,  odwagę cywilną,  pasję,  uczciwość  i  pa-
triotyzm.  Pozostawil po sobie  pokaźny dorobek naukowy i  literacki:
30 książek i  ponad 300 rozpraw, recenzji i esejów.

W  tym  roku  Komftet  Fundacji  im.  Jerzego  Łojka  przyznał  dwie
nagrodyidwawyróżnienia.Nagrodyiwyróźnieniazostavprzyżnane
napodsta]erecenzjidokonanychprzezkomftetreoenzentówwskład,
którego. weszli:   prof.  Jacek  Trznadel,  dr  Marek  Tarczyński,   prof.
Andrzej Sulima-Kamiński oraz wicedyrektor l nstytutu Pksudskiego w
Nowym  Jorku  Janusz  Cisek.  Uroczystego  wręczenia  nagród  i  wy-
różnień dokonała pani  Danuta Cisek w dniu  11  listopada 1991  roku
w  sali  rządowej   Filharmonii  Narodowej  w  Warszawie.   1   nagrodę
obzymał Jędrzej  Tucholski  za  pracę „Mord  w  Katyniu.  Lista ofiar.
Wydana przez lnstytut \^Ą/dawniczy PAX, Warszaw81991.

Książka  sytuuje  się  w  centrum   problemów  nainowszej  historii
Polskl, ponieważ zbrodnia katyńska w sposób zasadniczy wph/nęla
na naszą historię. Autor nie ty[ko znacz7iie rozszerz`A listę ofiar, ale
również wzbogacił naszą wiedzę  poprzez  dębszą  i  niezależną w
sensie  intelektualnym  analizę  problemu.  Książka  ta jest jednym  z
najwaźniejszych wydarzeń w dziodzjn ie historiografii polskiej w ciągu
ostatnich lat.

11   nagroda  zostala  przyznah  pani  Grażynie  Lipińskiej  za  mo-
nografie  „Jeśli  zapomnę o  nich..."  wydana  przez  Editions  -    Spot-
kania,  Paryż  1988.  Treścją książki  są  losy zeslańców  .  Polaków w
Związku  Sowieckim  w  okresie  wykraczającym  poza  lata  40-te.
Pozycja  ta  stanowi  nie  tylko  wiarygodny  i  wstrząsąjący  zarazem
dokumem   o   prześladowaniach   Polaków,   ale   jest   również
pamiętnikiem  napisanym  z dużym talentem, w ldórym jednostkowe
losy  z)eslańców   odpowiedziane   z   precyzją  realiów   i   mora[nego
zaangażowania  poruszają  do  gtębi  czytemka.  Pamiętnik  Graźyny
Lipińskiej   jest  świadectwem   szacunku,   a  jodnocześnie   walki   o
godność czlowieka.

Wyróżniona zostala książka Kazmerza Zamorskiego oraz Pismo
.Jaworzniacy".

Kazimierz Zamorski otrzymał wyróżnienie za praoe pt. „Dwa tajne
biura  11  korpusu-wydana  przez  Poets  and  Painters  Press  Londyr
1990.  Praca jest  kompedium  historii  zbierania  materiałów  na  emi-
graqi o ludobujstwie sowiecl{im w czasie ll-wojny światowej poprzez
ukazanie dramatycznych  dziejów dwóch tajnych biur 11  Korpusu.

.Jaworzniacy"  -  są  Pi,5mem  Związh  \Męźniów  Polrwcznych  Ok-
resu  Stalinowskiego  -  Srodowiska  Jaworzniacy.  Pismo  to  stanowi
pomost  porozumienia,  dyskusji.  wspomnień  i  kontaktów  pomiędzy
byvmi więźniami tz\^/. Więzienia  Progresywnego w Jaworznie prze-
znaczonego  dla  młodocianych  więźniów  politycznych  reżymu  ko-
munistycznego   w   Polsce.    Głównym   celem   środowiska
„Jaworzniacyn,  skupiaiącym  więźniów  politycznych,  którzy  w  chwili
gesztowania nie  mieli  ukończonych  19  lat, jest ukazy\^/anie triidu  i
etosuwalkimkidoclanychżołnierzypolskiwalcząa}jwczasiereżJmu
komunistycznego w Pol§ce.

Na zakończenie chciałbym  zacytować fragment testamentu Jer-
zego Łojka,  który stał się myślą prze`^/odnią Fundacji.

ncelem mcijego życia bflo napisanie I®iążki , dla wydar.ia w języku
angielskim: „The Scwiet Agression against Poland:  17th September
1939,  gdzie  chciałem  przedstawić  m.in.skutl(i tęi agresii -  masow}!
rrmrd bolskiej elw intelektualnej. Wqtpie, abym zdobl tego dokonać,
podobnie  jak  napisania  drugiej  książki:  A  Crime  of  }^lashinqt?m
Breeding  of  a  Monster  1941-1950".  Sądzę  jednak,  że  nadejdzie
dzień, ódy polskie publikscje na ten temat zaczną się ukaz:ywać w
kraju w nakładach milionowych. Walka o to jest obowiązkiem wszys-
tkich ludzi uczciwch.

Proszę  osoby  mi  bliskie:  walczcie  zavvsze  o  wyjaśnienie  i  na.
piętnowanie mordów w Katyniu.  Bologoje i Dergaczi!

Warszawa,  19 grudnia 1977r."
/-/ Je,zy Łojek
Myślę, że inicjatywa powołania Funduszu im. Jerzego Łojka oraz

tegoroczne  nagrody i wyróżnienia są w jakimś sensie pośmierhym
spełn ieniem woli zmarlego historyka.

Andrzej MYC

Prenumerata  zagraniczna  roczna:  zwykła  12  S,   lotnicza  25S.   Przekazy  poczlowe   (z  dokładnym  adresem  prenumeratora  i  ilościązamawianychegz.)prosimykisrowaónaadreswydawcy:\^Ą/dawnictwo„Wis",61-655Poznańul.Grcmadzka23a.


