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50 LAT
DZIENNIKA POLSKIEGO
Wydawany w Wielkiej Brytanii
Dziennik Polski i Dziemik żolnierza obchodzi jubileusz 50-lecia. Jest to jedyna dziś gazeta
w języku polskim ukazująca się
w Europie Zachodniej.

SOWIECI
W POLSCE

KORNEL MORAWIECKE
NASZYM KANDYDATEM NA PREZYDENTA
„Sądzę, Źe sjliią stroną poljtykljaikąprowadzęwrazzcaŁą o[ganizacją ST\/ jest klarowiiość. Nigdy trie zawlemljś-

my ŹadnycEi paktów z komunistaiiii.
Nigdy
nlczego
oi)rócz klęski im nie obiecywaliśiiiy.

Nle ukrywaHśmy

swoich celów i nie osziikiwallśmy społeczeństwa. Nje zmieniallśmy co kjlkai miesjęcy

sądów i sojuszy. Mam czyste
ręce j czyste sumieDle. Dlatego \iwaiżam za potrzelme otwarte przedstawienie ludziom
swoich komcepcji i osoby."

„..prawda, dobro, spi.awiedliwość są jaik hory-

zoiit, gdy do nich ldziesz,
gdy się zbliżasz, odsuwają
się. Nie dojdziesz, Iecz idź.

Wa„o,,"
•Ż%aeć?ke,zż,żeHca%ez#
Foi. AFSW „8ez pardoniJ"

Komel Moiawieckj

Powo!anje do życia Partij
Wolności jest drugą, najważnie-

]ns;zuąsg:oyłzł%rgooś;jej,woaTctzwąo:Z,ę;

d

;!#,ną,gfwp;y,t;asp::ew.:ikwaii;'iEź:

w dziejach SW. Przejście Kor-

l'Iego.

nela Morawieckiego do jawnej,

„Wo]iL®ść wymaga of iiary

publicznej

działalności

stawia

przed nim iiowe zadania. Dotychczasjegoolbrzymimatutem
były kameralne spotkania, które nie sposób znczyć w czasie

by ją utrzymać, jeszcze
większej by ją odzyskać.
Iwymagateżpracy.Wmaprawie
9-1etniej
dzialalności
szym wypadku, żmudnej,
gŁnisEi;aa#ineżN*a"ęrupę3,|iczzonr;
podzjeimej dlubaniny."
(Korne] Morawiecki)

spotkanie z symT)atykami we
Wroclawiu, prż}'bzlo ok. 500

;eiićŁ;:;ięi[e;*j:slJ;e,;i,uł:;:

;;di#ii;±j:iia;i;t:;i8ł;c;;iipii;i

BĘDĘ MEAŁ NA KOG0 GŁOSOWAĆ
geep,o:łRŁJfaddy:goor#ełaia:nżrzĘTelź:

:;%##r:ł::;ząnE±ŁągJ::cź

§ń;§b#:o§j:;§oE:zj:s;:ka:żłf±:

§ał;iin::::°cł:;dż;*:ł*:;§[§:łe§:ł§:§a§:
?.ys-aźfow-st:;`:owńzy%s,taĘ.iTv#ai|
nie wojsk sow.ieckich, Wolne wy-

Fot. AFSW „Bee pardonu"

bory - to były jego cele jri
chce celów3 choćby najpiękniej-

wet i to za nierealne.

Komel Morawiecki nie ma
swojego dworu - stałego grona
doradców. Przcd podjęciem de-

Kornel Morawiecki przez
długi czas uważał, że nie powi-

cyzji rozmawia z ludźmi. Pyta
się, zbiera opmie, słucha. Umie
słuchać. Słowa prostych ludzi są

tyk może i powinien być czysty.
Takim politykiem pragnie zo-

dla niego wazne, ważniejsze często od gładko wypowiadanych
koncepcji ludzi z akademickim
cenzusem.

Komel Morawiecki różni się
zdecydowanie od całej plę]ady
gwiazd i gwiazdeczek polskiej
sccny politycznej. On nigdy nie
powie, jak Walęsa: /'es/cm z4,

ro;#l,#,::;#:O#p:Of::ż:aę:!

§j:a:geg:;i=ii;::et;a:ie§rtą#%:żt::erii
E:ii°sS±aJząucjet%fe8łFg:rzępśiqomweż
:łseź}bs:ETc°hść'mr:Zi#o?cei,Zktt%Cr:

g:jepdrżsa;:ie°ł:C;Jiaz#.az;gr°as::cPz:

:Łcbhafazie?n#or%jpwo:l;tsyz:o;::

Nie jest nieomylny, ale gdy
popełni błąd, potrafi Się wycofać. Niezmiennie odrzuca komunizm. Nic wierzy w możliwość osiągnięcia trwałych suk-

cesów

drogą

kompromisów

z komunistami. Cele jakie sobie

:'c:ie#:lanłiżed|nc2ESFno!::;tćaTuaś
choćby w części uwiarygadniać

to wielkie oszustwo serwowane
nam przez rząd j mass media`
tzw. autorytety moralne i Koś-

:)oi-:%st*:;|3:mżeprżóy'?euią;
już w państwie w pełni woinym,

#?kratycmym

i

suweren-

postawil są odlegle: wolność,
demokracja, niepodległość. Być
może nie uda się ich zreaLizować

w całej pełni. Uważa jednak, że

_--_---_

-`:_-'____

-___-::--__

szych, realiżować brudnyri metodami.. Uważa, że także poli-

stać.

w tej chwili rie ma wielkich

Ćz Mawe/ przeci.w, nigdy jak Ma-

zowiecki nie będzie tłumaczył,
że wojska sowieckie powimy
pozostawać na naszej ziemi
a Polska w RWPG i Uk]adzie
Warszawskim. Pod wieloma
względami jest nieatrakcyjny.
Nie pragme błyśzczeć, nie m]ał
okazjj nauczyć się występować

publicznie, przemawiać, schlebiać ludziom mówiemem im te-

warto o nie walczyć, warto się
do nich przybliżać. Jest przekonany, że na dłuższą metę skute-

go co akurat pragną usłyszcć.

czp.a okaże się wiemość zasadom i zwykła uczciwość... Nie

świadczeń budowania w nie-

:r,;;}ę;%t:w°apr:yTaz%'agH%ed*:
zwykle

trudnych

warunkach

ce o stołki.

#w:;Eą=gcyt:o3:m=ĘĘźjłog#z§ł[g
izgęrił:#ÓWzoy#C=:*ęgąĘydcęhmwai
Maciej FRANKIEWICZ

„Praworządność Państwa Polskiego mierzy się historią jego prawodawstwag szacunkiem i wiermością dla własnej Konstytucji"
ŁSEę:;bŁeag±nyie*aysTaerT;

iągł::5'ię°,d§3r;encłjęł:Pfg;:eę?
-___-----:-:_:--:

Stronnictwa

Ł;:Wpęó]sek`;k.[awTŁrflóełŁW;eń;

#e±%oŃc*oj3gcchzyzpg&pbę#:

TzłaąrczN°aBB:`c8%hzoss%S;a:jbę:

wodniczący

ski stwierdził, że system pra-

wriy pRL-Rp można jedynie
traktować j-ako prowizorium. W o'oliczu gwałtowme
narastającego kryzysu wewnętrznego i zagrożeń ze-

wnętrznych, wypikających
z procesu jednoczenia Niemiec i rozkładu Związku Sowieckiego
zaproponował
utworzenie neutralnej przestrzeni europejskiej, bez obcych wojsk i broni masowej

Węgry, po Austrię i Szwajcarię,

Fraecź°dre°nwtaskńfń83'a%bcę:ondezgsę

%::ż:[oi?iĘcłe:Li#9±;§#rk:j

nieNnaet#r#8Si9r:is°kgił?Sw?:

żka±::e:łł§ijł#°ł°:j°;ł':pi:st§:
--_`

_

-``-:

:pĘ#%pó:::Tis:o.wĘ:gg?li
skiemu jego

narodowego

:F#t;epTeigao#:tzniieempgi#:
śż#ę°drge%:;:Ęg§;::[e})wm*::

kiego.
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GENERAŁ KUTYNA
BUDOWANIE DEMOKRACJI
szyscy dziśią), od do[ów do gó-

ry,deklanijemywolębudowa,
ma w Polsce demokracji. Nasza Rada Miejska m być w tej
konstr`ikcji pierwszym od 50 lat cialem wybranym w prawdziw]e demokratycznych wyborach. Fakt ten nakłada m nas szczegóhe zobowiązania.
My mamy stworzyć pewien wzorzec

W

demokrac]i,mamybyćdlAspoleczeńs-

twa pierwszym, autentycznym doświadczeniem z demokracją. Jest to
wielka odpowiedzialność. Jeżeli za-

#e#pa;::*;;hmilk:{Ł°,:łęś;i#:i;:
wnej mogą być nąigorsze.
Poza fćnomenem tzw. demokracji

:g;O#tej:c*gt:;Lżł::#,:d:iok:::
cja stuprocentowa", czy „demokraqia
96 procentowa". Dh demokracji sprawą fiindamentalną jest pojęcie „większości", nieodżączne od pojęcia .,opo-

zyęii". Nie istnieje, nie może istnieć,
demokraqa bez opozycji. Opozyę]a

by żywcemprzeniesiony z epoki „propagandy gukcesu'') zan+rn nie zostanie
dokończony kolektor „Slęża", czy do-

póki Wrochw nie doczeka się przyzwoitej sieci telefonicznej .

W odróżnieniu od szeregu innych
miastczygminpolskich,Wrocławznalazł się w tym - z punktu widzenia
konstrukcji demokracji- szczęśliwym
polożeniu, że w mszej Radzie nie panuie „demokracja 100 procentowa",
jak np. w Gdańsku -ale posiada wątłą,
rachitycznąroślinkęwpostaci4procentowej opozycji. I tyko od Państwa
zależy, czy ta zdychą]ąca roślinka zostanie zdu&zona i uwiędnie, czy też
stworzycie sobie szansę na posiadame
opozyqi zblizonej do rzeczywistej.
Zwracam się tutąj do tych spośród
Wss, którzy taką kon]eczność "ńdzą

i rozumieją, aby dołożyli wysiłku dla
utrzymaniapTzyżyciutejroślinkiopozyęii, aby słowo demokracja nie stalo
się tylko ozdobnikiem stylistycznym.

jest comd{tio ritie qvo nom demokracji.
Opozycja me symboliczna, ale rzeczywista. Jeśli opozycja iest symboLiczna,
to i demokrac]a stade się wylącznie
symboliczna.
Stało się tak w naszym mieśtie, i nie
tu mie]sce, abyśmy amalizowali przyczyny, dla których tak się stalo, że
w FLadzie Miejskiej Wrocł,awia opozy-

Demokracja o2]iacza istnienie jasnych i uczciwych reguł gry oraz pil-

cjaż:gyn:#ń%°:°i*ehpodruogYeń;dalo

mnięiszości.

#dzy:Urażćzenawp°mpnr;:hdm#oE:ŻiaocśĘ

Popierwsze:musibyćprzyjętazasada, ze FLada Miejska nie podejmuie
żadnej merytorycznej uchwały, której
skutki są istotne dla miasta, jeśn pro-

ci&ch, że część cz!onków Rady nie

rozumie co to słowo tutą] o2macza
i w jakim sensie jesteśmy w tej Radzie
opozycją. Padaly glosy typu K!o tut®j
3est opozvóą?, Jc. k2ż mogę btić opozy-

nowanie, aby te regubr byb rygorystycznie i)rzestrzegme.
Spróbu]ę zatem storTnułować na

uzytek naszej Rady kilka reguł, które

późt}tej (o zopetime p7\gdzęi ti{ż póŹ-

dua, jaką się próbuie utrwalić w te)

Oczuu)jścLe

li7Lte

podztału

:ku*9t#8'obd„dewka%g#gaw*W&88:!
ci. Jesteśm:u ś`i)€odkomi spek€akuk\+-

st się 7`o2p®ść, bo jest to jedność flł-

szywa. Poza tym każdy inteligent,

m jej temat się wypowiedzieć. Nie
może być tak, jak to miaJo miejsce na

;?w#i#s[igę%tórasE:Zeńedża,SĘhndaatus#

poprzedniej sesji Rady, że \mioskiem

rzeczy powmien być opozycy]ny, bo

3;r:eąŁ%mop°odz?[:j::riLoęź°:ź;Z;Pśsatae:

niezalezme. My jednak, te nieszczęsne
4,3%,jesteśmyopozycjąwsensieóciśle

określonym, parlamentamym, jesteŁ

:gh°opd°z%C}ąwpsłłŁy:Zftąa;°nT,T;edwha%
::obpy°;rt'i%ą[;i,lyuśęw3%dm;,%WpFoę
gram Komitetu ObywateEkiego nam
odpowiada, tylko dlatego, że wyraźnie
artyku]owaliśmy, iz ten program nam
nie odpowiada, że mieliśmy własne
programy i za realizację tych odrębnych programów jesteśmy przed naszymi wyborcami odpowiedziaLni. Ja
nie obiecywaJem moim wyborcom
międzynarodowego lotniska we Wrocławiu, ]a zapewnialem, ze będę wal-

Zastąpił na nim, odchodzącego na
emcryturę,

generala J.L.Piotrows-

kiego.

W swej karierze wojskowej pehil
szereg waznych funkcji dowódczych.
W okresie wojny wietnamskiej wziąl
udzial w 120 zadaniach bojowych
dowodząc samolotami F-105 j pełniąc obowiązki dowódcy skrzydła
myśliwców w 44 Eskadrze. Po powroc`e z Azji pracowal m.in. jako

doradca naukowy Powietrznych Sił
Zbrojnych USA, a następnie kierował zespołami udoskonalającymi systemy wczesnego ostrzegania powietrziiego. Opracowal także program
lotów wahadłowców oraz sprecyzował zasady wykorzystania tych pojazdów kosmicznych do c€lów miLitar-

nych. Badania generała Kutyny udo-

Rep. AFSW „Bez pardonu"
skonalily amerykańskie saięlity woj-

;kóowwżjłonn.t::;#cc:.pó=isetrrźenk3:;:

3:iost#3[ł2#oa°#nwwmpy°śT#%z#
i bombowców Otrzymał szereg naj-

Wyz]S9Zg;hro&śmNaactToiaiwć;jes5g°,#c
Society przyznalo mu nagrodę im.
Generała T White`a -Air Force Space Trophy. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które wniosły
wkład w rozwój amerykańskiej astronautyki.

D Ęg#5Ęja:oeo;§j±Ęjił,S*oi

#:łi,Oę``cmo,TeeŁtTt'i|iJ#ZLmuy.ś`Etoóśrc;
8,',e[mp:aĘni='%gćnpa!Fonr'yeJź8:Jd%%ęc?Dcmokracja polega na konflikto-

ia, jeśil OPozyc|a me miaza możilwośel

i czasami trzeba, wniosk]em fomalnym przerwać przydługą, czy nie na
temat, dyskurię, ale nie można tą drogą uniemożl]wiać opozycji zabrania
głosu dotyczącego meritum sprawy.
Obie powyż§ze zasady me będą jednak miały większego sensu, jeśli nie
zostanie unormowana sytuacja opozycji w komis!ach Rady. 4% opozycja nie
będzie w std`iie wypowiadać się merytorycznle, jeśn

Się jej

\1niemożilwi

udzial w pracach komisii Rady. Musi
wLęc być pi`zyjęta zasada trzecia - opozycja musi mieć swoich przedstawicieT

1] we wszystk]ch komisjach Rady. na

pelnoprawnym

statusie

czlonków

ęychże komBji.

Jak Państwu wTadomo - pomeważ

Łz::mo;#:T.izek,'en:e,:śtec%;iE'oaŁe.gć:

hformowałem o tym na poprzednich

żeby ani jędna złotówka me została
wydana na ten zdumiewąiący cel Oak-

ses]ach Rady - opożyę]a zgłosiła sWoich przedstawicic.li do wszystkich ko-

23.07.-5.08.1990 ROK IX

lakiem (urodził się w Chicago). Stanowisko objął z dniem 1 kwietnia br.

dzisiejsze propozyóe uchwal, mui
być uzmna za niedopuszczalną.
Po drugie: musi być przyjęta za&ada,
że nie może być pod)ęta żadna uchwa-

jest myśleć krytycznie, samodz]elnie,

ggrTaTK#a(yes,szp#;ę#);g3:

Radzie, jak o tym świadczą chociażby

rięj dekompozgcjt 7io szczebLu hajotoym,m€dostęu)ięcjejt.nftłiqćitutaj.
Każda szlucznw sklecor.o ftdność mu-

mczelnym obowiązkiem inteligenta

dzącego Póhocnoamerykańskiego
Dowództwa Obrony Powietrznej
(NORAD) i Dowództwa Obrony
Przestrzeni Kosmicznej Stanów Z]e-

TOTALITARYZM I DEMOKRACJA

przebąegazywgpośóbskomptikcrwonu.
Oczyw\sti2 Sest Tó`imk3z, że prędae] czii

itd.

uj łioszgm grmźe przebćegojq t b?dq

Na początku br. prezydent George Bu§h zatwierdził nommację
57-l.etniego generala Donalda J.Kutyny na stanowisko głównodowo-

mogą umożliwić jakiś modt.6 rit^e7idi
dla Waszej 96% riększości i naszej 4%

pozyęiatakiej uchwaly nie została n pierw przy]ęta pTzez odpowiednią komisję merytoryczną Rady. Trzeba ró`hrniez zape\mić, aby każdy czżonek
Rady mial możność zapoznania się
z argumentacją za i przeciw oraz z wynikiem glosowania w komisji. Proce-

c7q

DOWÓDCA NORAD
I USSPACECOM

re ją relatywizują.

Edg3r MORIN

puET#denzomm#s#:;cr`o:3:i#oĘ3

(SW Oddzial Trójmiasto, 28.051990)

misji Rady. Osoby, któi`e zgłosiły się są
kompetentne i fachowe, a co najważniejsze, dla na§ wiarygodne. Zostały
one zaproponowane po dojrzałym na-

Wroclawia do statusu ś.p. Rady Naro-

myśleikonsultacjiwnaszychśrodowi-

jscu i przez kogo innego. To niebezpieczeństwo jest jak naibardziej realne. Tylko przyjęcie na serio podstawo-

skach.(...)

Jeżeli regubr gry, które tutai pozwolilem sobie przedstaw]ć, nie zostaną

przez wysoką Radę zaakceptowane, to
obawiam się,ze zostanie otworzona
droga, która zredukuje Radę Miejską

dowej Miasta Wroclaw]a, a więc ciała
używanego wylączme do aprobowama
decyz]i podejmowanych w innym m]e-

wych zasad funkcjonowania demokraQ]L i ich respektowame, może temu
n]ebezpiecznemu procesowi zapobiec.

Jerzy l'RZYSTAWA

TADEU§Z MAZOWIE€KI LEWI€,A KATomKA
ypominanie
działaczom lewicy laickiej ich
komunistycznej przeszłoscl nle ma najmnlejszego
sensu. Wiadomo powszech-

pracowników była decyzja

nie,

kongregacj.i

W

że

większość

z

nicł?.

w przeszłości była funkcjo-

nariuszami komunistycznymi i ciągłe przypominanie
o tym do nic:ego nie prowadzi. W przypadku Tadeusza
Mazowieckiego rzecz ma się
inaczej. Wywodzi się on
z kręgu lewicy katolickiej,
a .,twórczy" v,.kład tego śro-

dowiska w dzieło umacniania komunizmu jes`i bardzo
malo znany. Po drugie, nie
chodzi tu o postać tuzinkową. T.Mazowieckijest uznawany za osobę o nieposzlakowanej

przeszłości,

poza

tym należy do najpoważniejszych kandydatów na fotel
prezydencki. Jeżeli jednym
z głównych argumentów za
odsunięciem
gen.Jaruzelskiego jest jego przeszłość, to

takiej samej ocenie muszą
podlegać jego Potencjalni
następcy.

Rozpoczynając

swoją

działalność publir;zną T. Ma-

zowiecki na długie lata związał swe losy z Bolesławem
Piaseckim. Przystąpił do
środowiska związanego z tygodnikiem „Dziś i Jutro"
(później PAX), które już
w 1948 r. otwarcie zadeklarowało swe cele: }V nasz};m

glęhokim przekonaniu socja[istyczny us trój spole czno-go-

spodarczy jest na tym etapie
rozwojowym usirojem, któTy
zapewnia sprawiedliwy i)odzial dochodu narodowego,

pozwala na uruclwm;.enie
maksyi'rialnych sił malerialnych oraz stwarza gospodarcze i poliiyczne warunki po4o/.w. Dla pozostałych środowisk katolickich stało się

j:%ęFeó3:#ęażgęnĘŁrłał:;:
Stanisław Wawryna na łamach „Przeglądu Powszechnego" (tuż przed zańiknięciem

tego

miesięcznika)

określił to jako zĆ7rac7€ ka!o-

lickiej nauki spolecznej . ]eszcze dobitniej określił grupę

„Dziś

i

Jutro"

prymas

S.Wyszyński określając ich
w swym liście pasterskim

(8.IX 1949) jako katolickich

odczepieńców społecznych.
Epilogiem
działalności
B.Piaseckiego i jego współ-

św.

Officjum

(29.VI 1955), na mocy której
zakazano katolikom czytania i potępiono tygodnik
"Dziś i Jutro".

Od początku 1949 roku
na łamach tego pisma wielokrotnie potwierdzano opowiedzeme się za ustrojem
komunistycznym w jego stalinowskiej wersji. Jednym
z czołowych pub[icystów, iia
któŁego niożna wskazać był
Tadeusz Mazowiecki. B.Piasecki starał się przyciągać do
swojego środowiska li.idzi
młodych. Przy piśmię po-

wstał Klub Młodych, organi7.ujący częste obozy dla
młodzieży. Po pobycie na
obozie w Rowach k.Słupska, Tadeusz Mazowiecki został
szefem
n-iłodzieży
w „Dziś i Jutro"` stając się

wówczas obok A.Micewsiego i J.Zabłockiego czołową
postacią mżodszej generacji
w tym śrdowisku. W 1952 r.

doszło do pierwszych rozbieżności między Piaseckim

a Mazowićckim i Zabłockim
(zakończonych ich wyjściem
z PAX-u w 1955 r.). Obie

strony przedstawiły konkurencyjne projekty nowych
wytycznych dla Stowarzyszenia PAX. Kompromisowy dokument ®odpisany
przez Mazowieckiego) w punkcie s deklarował m.in. by
przepajać teorię i praktykę
socjalizmu duchem zasad
ewajngelicznych rrie lekcewa-

żąc najrmiejszej nawet okazji.: \Najciekawszy zapis można jednak znaleść w punkcie
11, który zawiera zapowiedź. że PAX ćJz.ć'.rzć> wspóJ-

odpowiedzialność za rewolu-

cję. Ożnacza to, że... pragnie
dać swój wklad w przezwyciężaniuws2ystkichtrudmościm
drodze do zwycięstwa socjaliZmu.

W tym właśnie okresie
ukształtowała się myśl poli-

tyczna
T.Mazowieckiego.
Główne założeme zawarł j uż
w 1949 roku ("Błędy na trudnej drodze", „Dziś i Jutro"

nr 47, str.5), kiedy napisał,
że słusznym jest mówić tylko
o jednym zadamu. Jest nim
dla katolickiego ruchu społecznego realizowanie Ewa-

ngelii w nowyęh warunkach
historycznych wedlug form,
które te warunki narzucają... Przez następne 40 lat
dostosowywał się do różnych warunków historycznych. W latach 1949-55 aktywność publiczna była mo-

żliwa tylko poprzez całkowi-

te poparcie komunizmu. Nie
sposób na łamach tygodnika
„SW" wyczerpująco omówić ówczesną publicystykę
T.Mazowieckiego, stąd jeden tylko wątek. Namawiałbym jednak do lektury tygodnika „Dziś i Jutro", stanowiącego kuriozalny przypadek w okresie stalinizmu.

W pierwszym, noworocznym rir „Dziś i Jutro"
w 1950 roku, na stronie tytułowej znajduje się artykuł
T.Mazowieckiego „Ku społeczeństwu
funkcjonalne-

wienia społeczne

powoduje

Ptruzreyk%at%rawn:źust§e_tze#i:tsro#;:
go społeczeństwa funkcjonalnego.

Artykuł

ten

wywołał

wśród czytelników zaniepo-

kojenie. Redakcja wydrukowała jedną z polemik (Aleksandra
Nalepi ńs4k,i;;k02i
w której czytamy:
Pr.2#%Za°%eribctżhr8fi;pkrt3:?ab#=
wo-ideologicznego credo ka-

t;:%:,Dztrśetp;#reon:t,::eaznt%ś.
ko ignoruje marksizm, nie

]rez#oncazjeąścn,tentenrsposffó,#kajf#
o tym, że metoda analizy hisiorycznej w nim Żastpsowana
jest.jeślijużniemarksistows-

###Gkamżadryk#łsr%+t+:skw,Ze;.r°T.Mazowiecki bronił się

przed tym zarzutem w następujący sposób: Ł/waźam,
że kato[ik nie m.a żadnej po-

tdroz#Żoysiozś8?r#Zac=, \r\::!§:yęł

mu", w którym można zna-

myśli ludzkiej ()degraly [eorie

leść

Gak na przyszłego działacza

Marksa i jego riastępców.
Uznaję glęboko wielki wk]ad

m.in.

tak

odkrywcze

Solidarności) myśli: SoJi'dg-

myśli

ryzmmięt!zyludzki,którykażdy może przyjąć jako ideal,

ogólnego dorobku ludzkiej
kuliury, wklad, którego do-

sial się dla nich (wyznawców
solida;ryzmu
spolecznego)
opisem rzeczywistości, stąd
niedostatecznie
uwzględn:ili

nioslość

wlaściwy

tej

rzeczywistości

podzial klasowy i istnienie

w niej antagonistycznych elemcnźów. Najważniejsze frag-

i'na:rksistowskiej

ncijwiększa

do

i)olega

nie tylko na niejako rehabilitacji znaczenia pierwiastka
materialnego i procesów społeczno-ekonomicznych,
ale
na polączeniu tych założeń
z walką wyzwoleńczą, slowem na rewolucyjności, nie

menty brzmiały jednak nas`ępująco.. Zasadnicze źródła

tylko imtelektualnej , ale spolecznej. Uznawanie wartości,

antagonizn.ów
siiolecznych
leżą niewqtpliwi€ .,f podziale
klasowym tj. eko[iom.icznym.
W ioku rozwoju it3i}.oju kapitalistycznego
i)oięgują się

poszukiwanie prawdy,_ ich
asymilowamie do współczes-

nieTówności socj'alne pomię-

nej , nowej kultury katolickiej
-cth°Ż:#c%naac°aśfit%#::]?am:ża}#sF;i
ł.wierdzeń mai.ksizmu.

(...)

dzy posiadająt'ymi a nieposiadającymi. TJsmięcie tych
antagonizmów jesi rnożliwe

Trzeba tylko posiadać jasny
i ni,edwuznaczny trzon postawy ideowej. Jest nim uznanie
niezmiemycl. prawd katoli-

jedynie przez likwidację ich
przyczyn. Zniesienie podziału klasowego, a w nasiępstwie
iego stopniowe zanikanie je-

%#%#W%m#ó#!:zżeecm;;.

go

pozosto.lości

spoleczno-ku!turowych stvarza podstawę do wyksztalcenia się nowej struktury spole-

'#.t°ź:#u8°dłun§ezm]%e8p°o:g,a=
towi w naszym rozumieniu

°pdop##ząa}oSżpe°:#Zsno°:j8a;ts;.
Yrl,u.

cznej; wprowadzajqc zaś za-

.sadnicze zmiany w uwarst-

Sądzę, że starczy. Całą pu-
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KOMUNIŚCI TWORZĄ
KAPITALIZM
roccs farbowania twarzy
i nakładania nowych masek
trwa. Na dobrą sprawę trudno się dzisiaj rozeznać kto jest

P

kim. Coraz częściej ludzie stoją-

cy, jeszcze niedawno, na odległych względem siebie pozycjach
głoszą podobne hasła. Byli
ZSL-owcy są już PSL-owcami.

Byli członkowie PZPR grają rolę demokratów. Byli SB-owcy,
zajmują wysokje stanowiska
w gospodarce, handlu itp. Ko-

munizm, już po swoję) oficjalnej
śmierci w Polsce, wszedł glębiej

w tkankę organizmu narodowego i zjadają od środka. Zapuścil

blicystykę grupy „Dziś i Jut-

ro" możnaby wrzucić do jednego worka i opatrzyć napisem: „twórcza" kompiJacja Ewangelii, personahz-

mu, marksizmu i ,,,Krótkiej
historii WKpb". Dla T.Mazowieckiego w kilka lat późmej zaczął się nowy okres,

kiedy jako redaktor „Więzi"
rozpoczął „dialog" z komunizmem, t)m razem w jego
gomułkowskiej
wersji,
ii `rięc w nowych warunkach
historycznych wedlug form,
które te warunki narzucają...
Tylko. że nie ma się co dziwić, że to właśnie aktualny

ZatŁp.rzwy#t`.ei2yws?#jalFożEcj:
#yujĘ:Eż*urźyźńj5Łzayj:ątć:Sgoó

i5*d:;:j,ie#it;3śi;!;y;B;:ź;%:z;łt

Ł;r#d:o%#PEr:;U#feĘś::
źeoggźjsśtćyaonipowinritak-

Wodzimierz

DOMAGALSKI

Lż?jiŁo#,::%EĘE#:eE

3Łęe#ćergihb#:#.ośćod.
Na

końcu

jeszcze

raz

chciałbym podkreślić dlaczego wracam do przeszłości

T.Mazowieckiego.
Otóż,
Polska dotknięta została
przez pół wieku komunizmem. W odpowiedzi na sys-

tem totalitamy wytworzyły
się generalnie dwie postawy.
Jedni odrzucili go w sposób

dzali się na koncesje na rzecz
komunizmu, szli na dwuznaczne kompromisy i w rezultacie przyczyriali się do jego
utrwalania.
Korzystając

23.07.-5.08.1990 ROK IX

z prawem obecnie panującym

Ż:;f.j::b::!;E##Fm%ii
/wdz4oścz.. Postawa ciotek mają-

%i*jzifoĘ:iĘ:ts:|ę;Łjtę;t?Rset|?gg

J:eżiż3!sy±!eżu:łrż;ź:!jjza;p;rig::

przeimiemy m powrót wladzę.
Mamy pieT.iądze, niedliigo będziemy mieć nowe środki do dys-

pozycji, stworzymy silną sieć in-

f iormacyjno -propagandową, wykorzystamy niezadowolenie społeczn2 eoraz bardzię] narastające
na skutek nieudolnych i niekom
sekwentnych reform i w ciągu
{rzech - czterech lat staniemy się

na powrót pierwszą silą polityczną kraju. I ntkt nai!n w tym nie
przeszkodzi. Mai'ny też swoich
ludzi w apa;racie pcwządku' publicznego i w administracji. 'Wszędzie rnamy swoich ludzi. Tylko
czeka]ny \na dogodrLy momerit,
żeby na powrót przejąć wladzę.
I śmiejemy się w nos solidarnoś-

ciowym,napuszonym,pdłnymfalszywego patosu mowom i has-

No i proszę, wykładnia jasna,
wyraźna i niczego rie ukrywająca. Wysoki notabl komunistyczny nawet nie lęka się, że jego

podarkę. Nie dość, że większość

ośrodków infomacji nadal należy do zespolów związanych
z ideami komunistycznymj to
jeszcze

komunJści

umacniają

§tanowi `dziś zasadriczą część

tworzących się spólek okazało-

I nie kry]ą się z tym, że opanowują sektor gospodarczy. Jeden
z nich, były wysoki funkcjonariusz polityczny i administraćyjny, powiedzial mi wprost: ro
korn:uniści 'dzisiaj tworzą w Po-

lscd kapitalizm. To my - th"a,roku tak szybko się zorganizować, że do nas należy większość

J%!j;:rĘm:łi;:::o:aa:;ii#::

czno-bogo-ojczyźnianą, my robimykapital,urnacniarnyswojepozycje, gromadzimy inajątek.
I nawet nie spostrzeżecie się,jak

jewodowie, naczelnicy, dyrektorzy fabryk znający wszystkie
kniczki prawne, a przede wszystkim nauczem, jak wymijać prawo, zapuszczają korzenie w gos-

czyl mi - potrąfiliśmy w ciągu

żb:§S:Z§łi|;d;a:o§:::iz%°y#;oł#;:ł„:

wić. Podczas, gdy nowe władze

zajrnują się f irazeologią patrioty-

lom. To my w istocie decyqujemy
o nastrojach spolecznych.

by się, że to właśnie komuniści.

#%[OżmstęTTMmŁęn€*%TLTE
K%toe]fy#]fqc##ązbayćzł5r#t

w gąszczu przepisów. Wiemy kie~

d%ćcfl#amkmt:n%:yd::#%Cys#%-

komuniśc]: byli sekretarze, wo-

swoje wpływy b gospodarce.
Gdyby się dobrze przyjrzeć, kto

bezkompromisowy, za co
zapłacillwlęzieniem,awnajlepszymprzypadkucałkowit)m odsunięciem od możliwości jakiejkolwiek działalności. Innl natomiast zga-

korzenie bardzo głęboko i niemal we wszystkich obszarach
życia publicznego. Potrafił się
bbskawicznie przepoczwarzyć.
Stal się rakiem, którego przerzuty są nieuchwytne. Jego zewnętrznc formy w postaci ohydnego budownictwa, architektury, estetyki czy ciągle żywych
zachowań społecznych to tylko
wierzchołekwielkiej,ukrytejgóry. W obliczu prawa i zgodnie

cieź dobrą szkołę po"szania sh

spólek gospodarczych i dzialań
ekQnornicznych, które nam przynoszą wymierne korzyści. „Soli-

darność"

przejęta

pozorriymi

--dzialcuiia]'ni ustąpila nam miejs-

opinia ujrzy światło dzienne.

Dzialainy zgodnie z prawem -dodaje.

Warto zadać sobie pytanie:
komu zaLeżalo na pozostawieniu komunistom wielkiej swo-

body ruchu? Czy az taką cenę
musiał zapłacić obecny rząd za
układ z komunistami? Czy nie
za wiele ustępstw w tej koalicji
na rzecz komunistów i ich sprzymierzeńców?

Obecnie m-e mamy juz żadnych
problemów z w'nacrLianiem r.a~

szych pozycji - z uśriesżk±cm
iromi mówił natabl. G&je fjJ/ko
się poruszymy - są nasi. W ukladach gospodarczych, w radiu, telewizji, prasie. Zewsząd otrzymuóemy Pomoc. Wszędzie maTny
swoich ludzi.

Ciekawe kto odpowie za odradzanie się komuni2mu w Polsce? Ciekawe, jak się będzie
bronlł?

ca. To my ziwny wszystkie kruczki pra"me. Przeszliśmy prze-

Andrzej BRZOZA

Naukowiec,pisarz,wielokrotniearesztowany,
w więzieniach, obozach pracy i szpitalach
psychiairyczych spędził 12 lat. W 1976 roku
wymienionyzaprzj)wódcęchilijskichkomunistów Corvalana. Od tego czasu przebywa na

Zachodzie. W Polsce znany jako auior książek..

„1 powraca wiatr..." oraz „Pacyfiści

kontrapokój".ZalożycieliprezydentMiędzynarodówki Oporu.
WYWIAD Z WŁADIMIREM BUKOWSKIM

"Solidarność"
wĘiczym 1
nam nle pvomogła

repr.AFSW „Bez pardonu''
`,-'

Wojciech Stando. Proszę
o parę zdań na temat Pańskiego życia; w jaki sposób
znalazł się Pan na Zachodzie?
Władimir Bukowski. Myślę,
że Polakom ta historia nie

jest obca. Napisałem na ten
temat książkę „1 powraca
wiatr. . ." . Odsicdziałem sześć

lat i jeszcze sześć mi zostało,

razu też zaoferowano nam
pomoc. Przyjechałem z matką, siostrą i z synem, który
był bardzo chory i wkrótce
potem umarł. Natychmiast
otrzymał bezpłatne leczenie

co się naprawdę dziej-e
wkrajachkomunistycznych.
W miarę możliwości organi-

szpitalne. Ludzie byli bardzo serdeczni.

gdy pod polską ambasadą

Jest Pan znany jako pisarz.
Jednak i)rzez cale życie za-

gdy zabrano mnie z obozu
i wysłano „na etap" do Moskwy - do Centralnego Wię-

jmuje się Pan polityką. Jakie
są glówne cele Pańskiej dzia-

zlenia.

Od 17 roku życia jestem
świadomym antykomunistą,

Potem

przewieźli

mnie do bazy wojskowej
i wsadzili do samolotu. Była

Ialności?

zwolemikiem

demokracji

już w n]m moja rodzina.
Przewieźli nas pod strażą dc
Ztirichu. Do ostatiuego momentu niczego się nie spodziewałem. Dopiero w sa-

i narodowej niezależności.

molocie domyśliłem się, że
wywożą mnie gdzieś na Za-

oy więźniom politycznym,
w akcjach przeciw sowieckim agresjom. Domagaliśmy się bojkotu igrzysk olim-

I to się nie zmienia. Co robiłem? Robiliśmy bardzo dużo, braliśmy udział we wszy-

stkich chyba akcjach pomo-

chód, potwierdziła to moja
matka. Sama procedura wymiany była mało interesują- pijskich w Moskwie, pomaca. Odbywała się pod kont- galiśmy Afganistanowi. Byrolą szwajcarskiego wojska. ło wiele akcji koordynowaDwoma samolotami prze- nych przez organizację, któwieziono jego i mnie. Samo- rą stworzyliśmy z Amando
chodami przyjechali amba- Valadaresem - Międzynarosadorowie Chile, Związku dówkę Oporu. W jej skład
Sowieckiego i Stanów Zjed- wchodziły praktycznie wszystkie antykomunistyczne sinoczonych.

Przyi.ęto Pana na Zachodzie
z otwartymi i'ękami...
Tak, okazano mnie i mojej
rodzinie wiele sympatii. Od

ły na świecie. Na ile to było
możliwe próbowaliśmy po-

:oąT:ł:ś:go2:=soz?b#gn:3`:
ło. Pamiętam stan wojemy,
w Paryżu zorganizowaliśmy
wielką demonstrację. Później robiliśmy wiele imych.

Teraz przebudowujemy naszą organizację. Systemy komunistyczne
Trzeciego
Świata nie są już tak ściśle

kierowane przez Moskwę,
dożywająjuż§woichdni(np.
Angola) i nic ważnego już
tam nle możemy osiągnąć.
Nikaragua przeszła przez
wybory do demokracji. Sytuacja jest tam wciąż niejasna, ale my juz w niczym
nie możemy pomóc. W Afganistanie Ęadal trwają walki, ale wojśka sowieckie już
zeń wyszły. Skończyć z tym

to już robota dk samych
powstańców. Pozostała Europa Wschodnia i Związek
Sowiecki, chociaż ta pierwsza już się wyswobadza. Teraz kolej na narody Związku
Sowieckiego. Cały czas zawęża się obszar działania.

magać sobie wzajemme, dać

Zdecydowaliśmy się więc
zreform^ować całą organiza-

możLiwość pwb/z'cz.fy, aby lu-

cję, działać bardziej konkre-

dzie na Zachodzie wiedzieli,

tnie.

Kiedy utworzono Koi)gres
DemokracjiiNiepodleglości?
W maju zeszłego roku w Paryzu.

Wjakimcelupowstałiktogo
powolal do życia?
22 ludzi różnych narodowości z inicjatywy Paruyra Ha-

yrikyana, mojej i Jury Nastrojewa. Za rzecz najważniejszą uznaliśmy stworzc+
nie możliwości dla koordy-

nacji i współpracy niezależnych ruchów narodowych.
Moskwa - kierownictwo imperium sowieckiego - pro-

wadzi bardzo okrutną grę,
zwracając narody przeciw
sobie. W ten sposób pod-

trzymuje trwanie imperium.
To co możemy zrobić, to
przeciwdziałanie prowokacjom, tak, aby narody współpracowały ze sobą. U nas
Omianie i Azerowie siedżieli przy jednym stole, wspólme podpisywali oświadcze-

nia i wszystko było normalnie. Jest to bardzo ważna
sprawa, w przeciwnym wypadku kraj spłynie krwią.

Czym Kongres będzie zajmowałsięwnajbliższejprzyszlości?

Szczegóły będziemy dopiero
omawiać.

Zebraliśmy

się

niewielką grupą dla stworzenia koncepcji. Teraz wstępują nowi ludzie. Zaczynają
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być potrzebne sŁruktury. To
dopiero początek. Nie wszyscy zaproszeri ze Związku
Sowieckiego mogli przyjechać, np. Afanasjew, Trawkin. Dlaczego? Ponieważ
trwa tam zjazd partii komunistycznej. Powiedzieli nam:
albo przyjedziemy do Prari
albo robimy wielką demonstrację w Moskwie przeciw

den wróg, jedna walka, jedna sprawa. Czechom udało

FSĘff#ł%o#jft#:t##fi#u

się wcześniej wyzwolić, osią-

gnąć demokrację, mieliśmy

nadziejęnapomoczichstrony, tak jak my pomagaliśmy
im wcześniej, gdy oni byli

okupowani. Wielkiej pomocy jednak nie uzyskaliśmy.
Są teraz w okresie przejś-

kompartii.
Poprosiliśmy
więc, by przy§łali zastępców.

ciowym, sami nie wiedzą kto
u nich rządzi. Ale Havel

Od Jelcyna np. przyjechał
Burbulis.

przyszedł, pozdrowił wszystkich, przekazał wyrazy po-

SPOS0BY UZASAI)NIANIA

WŁASNEJ ULEGŁOSCI

parcia. Myślę, że nam poCzy Kongres i)rzyjąl jakieś
ucl,waly?
Jest praskie wezwanie - główny dokument. Jest wiele
rezolucji. Myślę, że około

30. Dotyczą różnych problemów: antysemityzmu, sytuacji w Gruzji, pomocy Funduszowi Dzieci Krymu, protest przeciw przeprowadzeniu w przyszłym roku w Moskwie Konferencji Praw
Człowieka, rezoluę]a potę-

piająca Zachód za pomoc
udzielaną Gorbaczowowi.

mógł - to teraz wolny kraj.
Z Polski przyjechał Romaszewski, nasz wielki przy]aciel. W czym mogą nam pomóc Polacy... Na razie „Sondamość" w niczri nie pomogła.
A „Solidamość Walcząca'?
Wy już od dawna jesteście
w Międzynarodówce Opom. Pamiętam Wasze ulotki.
Wywoziliśmy z Polski żoł-

nierza, który uciekł z Amii
Sowieckiej , wywoziliśmy go

Czy nie skończy się to m

przez cały rok i w końcu

slowach?
To są rezolucje. Na razie nie
ma jeszcze struktur organizacyjnych, było tylko 20
osób, które zainicjowały je.

wywieźliśmy go na Zachód.

Zawsze się nawzajem wspieraLiśmy, współpraca nie była
wielka, ale była zawsze. Za-

Empy Wschodniej?

burzały ją utrudnienia, granice itd. Dwa lata temu
otrzymałem wizę do Polski,
wkrótce mi ją jednak odebrano i nie mogłem przyjechać. Uważam jednak, że
współpracę trzeba nawiązywać. Mamy bardzo wiele

Mamy nadzieję, że tak to

wspólnego.

Powiedział PaD, że kraje Europy Wschodniej uzyskują
wohość. Czy nie sądzi Pan,
że to Dadal jest jedno imi)e-

riim, że mleży je rozbić silami nie tyLko narodów Związku Sowieckiego, ale i kiajów

właśnie rozumieją narody

Euopy Wschodniej. Jest je-
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Dziękuję l)ardzo za rozmowę.

•!iużyć Rosji, komuniści sami kiedyś znikną.

5. Liłfżee%O;

;łs#§nŁ#ł;§jo:;§iji;ż;:łż;ł::]rea::C;;§;;jn;jr;;;:inł

uzweazz%:;:';#:zrea:ac,::Zp°r:e%ze;tpa:np]::J.ź::#s:%;amsó`:,nb.yećz#źzea:'pJreF;stzfo#p'o'wW.:;bzawrcś:bdpy-Snkówpyy%a%::;#a:ą^
ludzie, k;tórzy kształtują mśzą kulturę? Jakie istirieją relacje między tym co propagują a tyrri co sarri rę!alizują w swym życiu?

potentami? Pewna kobieta,
która odkryła niemoc francuskiego mędrca poradziła
.mu by dał spokój niewias-

Wszyscy wielcy, postępowi pisarze i intelektualiści,

odRousseupoHe ngwaya
iSartre'abyliwżyciuprywatnym zwykłymy kanaliami,
tchórzami, wiarołomcami
i kłamcami. Nie przywiązyWau też zbytniej wagi do
czystości ciała. Tak przynaj-

mniej twierdzi amerykański
pisarz Paul Johnson, autor
dzieła „ Intellectuals".

Ber]tolt Brecht brudził sobie paznokcie, by uchodzić
za prawdziwego proletariusza. Zresztą żaden z wielkich
myślicieli

opisywanych

przez P.Johnosona, nie był
miłośnikiem wody i mydla.
Byli wiecznie brudni i nie-

tom, a poświęcił się matematyce.

Jakim więc prawem - pyta
w owój oskarżycielskiej ksiąŻce P.Johnson '-ci tchórznwi,
aroganccy, słabi i niemora1ni „mózgowcy" decydowali
za wszystkich innych, zmieniali świat i zmuszali nas do
życia zgodnie z ich arbitral-

nymi zaleceniami? Kto ich
upowaznił do ferowania wyroków i udzielania rad? Byli
wszak mistrzami dwulicowości. Głosili wszem i wo-

chlujni, a ich ubrania rów-

bec, że gardzą dobrami materialnym, a w rzeczywisto-

n ież nie grzeszyły czystośclą.

ści wyznawali kult pienią-,

Sartre unikał wanny jak za-

dza, stroili się w szatki obrońców kobiet, a życiu wykorzystywali j.e i zmieniali jak
rękawiczki... Pod względem
moralnym
intelektualiści
byli więc nie lepsi od zwykłych szubrawców. Od tych
ostatnich różmli się jedynie
talentem.

razy. BertTand Russell po

prostu cuchnął. Nie mogąc
dłużej znieść jego przykrego

oddechu lady Ottoline Morrell zagroziła mu: 4/bo si.€
w końcu u]'nyjesz , albo nigdy
więcej nie wpuszczę cię do
Jóźka. Russell ślubował czystość...seksualną.

,

Aldous Huxley powiedział

W tym miejscu niejeden
z Czytelników zapyta: i co
z tego? Przecież po pisarzach
pozostają dla potomności
książki, a fakty z ich prywatnego ży a schodzą na drugi
plan.
Jednak
zdaniem
P.Johsona najwyższy już
czas, by przyjąć do wiado-

kiedyś, że intelektualista to
człowiek. który znalazł w życiu coś bardziej interesuj ące-

mości, że intelektuahści byli

społeczne

zepsuci do szpiku kości. I nie

Dzieje się tak od czasu, gdy
Rousseau stworzył nowoczesny prototyp antycznego
skryby.

chodzi tylko o ich higieniczne i seksualne dewiacje. To
można by im jeszcze daro-

go od seksu. P.Johnson twierdzi z kolei, że tym co wyróżnia ,jajogłowych" jest władza polityczna. Otóż od

dwustu lat wpływ tych po8tępowych pisarzy na życie
wciąż

rośnie.

wać. Jednak bliższe spojrze-

nie na ich biografie ujawnia,
że byli to ludzie o niezbyt
ciekawych
charakterach.

Wraz z tym francuskim
filozofem rozpoczęła się

Cechowała ich kłamliwość,

cznychmędrców,porzucających wiarę w Boga na rzecz
kultu rozumu. Za pomocą
tego
narzędzia
pragnęli

nieuczciwość i tchórzliwość.

Prawili kazania a sami byli
na bakier z moralnością.
Występówali W obronie ludzkości a nienawidzili męż-

czyzn i kobiety. Jean-Jacques Roiisseau, wybitny peda-

epoka sceptycznych, ateisty-

przebudować świat. Głosił

to już Voltaire, ale archetypem nowoczesnego intelektualisty był właśnie Rousse-

świecznika światowej kultu-

Wielu bohaterów książki
P.Johnsona zmieniało ko'biety jak rękawiczki. Hemingway i Russel mieli po
cztery żony, a Norman Mailei poprzestał dopiero. na

ry szkicuje m.jn. portrety

sześciu. Z kolei Sartre -zado-

nych mas, byli jego ideowy-

mipotomkam.
Autor

,,

obrazoburczego

dzieła o intelektualistach ze

Rousseau, Shelley'a, Mark- walał się niezwykle precyzyjsa, It)sena, Tolstoja, HemiDg- nym opisywaniem swej żowaya, Russella, Sartre'a
i

Orwella.

Czy

wszyscy

z nich byli nomalnynri de-

generata"?

Zdaniem

P.Johnsona tak właśnie byłgarrstwo jest ćzęścią trenin-

gu pisarza. Tolstoj uwodził
kobiety, zatajając przed nimi swą chorobę weneryczną.
Sartre, udający wiemość
w stosunku do Sinione de
Beauvoir, zadedykował jej
„Krytykę
dialektycznego
rozumu" , ale poprosił wydawnictwo Gallimard o wydrukowanie dwóch egzemplarzy z dedykacją dla niejakiej Wandy. Hemingway napisał obsceniczny wiersz
o swej kochance, Marcie
Gellhom, który służył mu
potem w zbliżeniach z innymi partnerkami. Autor
„Komu bije dzwon" odczytywał co pikantniejsze fragmenty swego wiersza, zmiemając jedynie imię kobiety,
z którą akurat znajdował się
w łóżku.

Zresztą obsesja na punkcie własnej męskości charakteryzowała nie tylko wielkie-

go Ernesta. Rousseau nie
przestawał mówić o swoim
członku. Ibsen krył go zazdrośnie nawet w czasie wi-

zyt u lekarza. Tolstoj przechowywał w butach pamiętnik, w którym notował swe
liczne przygody z vieśniaczkami i... kurami z Jasnej
Polany.

fom, którzy tak jak Rou8-

„Nowej Heloizy" do krytykującego jego zachowarie
Voltaire'a.

nąc stać na czele nieoświeco-

gdywrzeczywistościbyliim-

gog, nie mógł znieść widoku

Okropitie

halasują

- powiedział kiedyś autor

A Simone de Beauvoir była
ponoćwdzięcznąsłuchaczką
tych opowieści...

ło. Hemingway mawiał, że

au, który przywłaszczył sobie prawo nie tylko do naprawiania społeczeństwa ale
i przewodzenia mu. Wszyscy
następni filozofowie, prag-

drieci.

#ye€hs%o=#8#esza"m%d=st=

Jak można wierzyć filozoseau przechwalali się miłosnynri podbojami, podczas

Może chociaż ich chęć
zmiany świata na lepsze była
szczera? Nic z tego. Bcrtrand
Russell pod koniec 11 wojny
światowej błagał władze
USA o użycie broni jądro-`
wej przeciw ZSRS. A co
z miłością do ludzkości? In-

telektualistom opisyw anym
przez P.Johnsona chodziło
raczej o manipaulację dążeniami narodów na własną
chwałę.

W przedstawionej galerii,
demistyfikującej świetlane
postaci

intelektualistów

tkwi jednak poważna wada.
Brak w niej mianowicie konse"atystów. P.Johnson pisze o Sartrze, Rousseau i Tołstoju, a pomija Ćamusa,
Hume'a i Turrieniewa. Orwella opisuje natomiast "w
bidych rękawiczkach" .
P.Johnson pragnie więc
zasugerować, że kłamliwość,
niewierność,

niemoralność

i inne ludzkie przywary cechują intelektualistów, ale
tylko z pewnej konkretnej
forinacji. Tych mianowicie,
którzy óragną za wszelką
cenę zmieniać świat. Od sie-

bie dodajmy, że również nie
wszyscyci,którzyzadowole+

ri są z istniejącego stanu
rzeczy, mrią ręcę osiem razy
dziennie„.

Rońan GUTOWSKl
aloRyzoNTy ®.22.06.1990)
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TARGOWICA

SUPERTELEWIZJA
1972 roku japońscy inżynierowie z koncernu
SONY rozpoczęli badania nad nową technologią
przekazywania obrazu.

0

W

tem świadomy ciężaru tego słowa, nie waham się jednak go
wypowiedzieć. Musi być ono
wypowiedziane jasno i otwarcie,
albowiem milczenie oznacza akceptację. Użycie tego słowa zna-

Liczba poziomych limi
tworzących obraz w telewizorze została powiększona
dwukrotnie z 525 (odbiorniki standardowe) do 1125
w nowym systemie. W 1983

roku na pokazie w Montreaux (Szwajcaria) zaprezentowano nowy kompleks
rozwiązań, zwany 'HDTV
(HF-Vision). W jego skład
weszły kamery studyjne, odbiorriki i magnetowidy. Zaproszeni widzowie mieli się
czym zachwycać. Kolory były w pełni naturalne, a na
ekranie można było dostrzec
najdrobniej sze szczegóły.

. Japończycy zgodnie z lo-

giką wolnego rynku zaproponowali przyjęcie technologii przez Europę i Amerykę. Byłaby to gigantyczna
operacja. Należałoby wymienić 600 mln odbiorników. W grę wchodziły, oczywiście, wielkie pieniądze.

W 1986 roku spodziewano się przyjęcia propozycji

japońskich przez Międzynarodowy Komitet Radiokomunikacyjny. Nastąpiło jednak Coś zupełnie przeciwneh

go. K].aje Wspólnego Rynku
wyasygnowały 2,2 mld fran-

ków na własną HDTV. Głównyńi motorami tej akcji
były:

holenderski

Philips,

francuski Th omson i niemiecki Bosch. Ich współpraca
zakończyła się sukcesem.
Juz w 1988 roku w Brighton

(W.Brytania)zaprezentowano własny system. Równało
się to praktycznie z przekreś-

leniem szans Japończyków
na wejście na rynki europejskie. Co gorsza obudzili się

także Amerykanie. Oficerowie z Pentagonu słusznie
zwrócili uwagę na fikt, że
ekrany radarowe zamontowane w czołgach i samolotach będą produkcji japońskiej . Jest to niedopuszczalne,

ponieważ np. małe embargo
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ceniając politykę rządu
Mazowieckiego używam
słowa TARGOWICA. Jes-

ze strony Kraju Kwitnącej
Wiśni

mogłoby

pozbawić

US Amy możliwości prowadzenia rozpoznania elektronicznego. W dziedzinie
produkcji odbiorników telewizyjnych USA są karzełkiem. Cały ten przemysł
wpad! w ręce Japończyków
i Europejczyków. Jedyną firmą amerykańską jest Zenith. W każdym razie, wojskowi skłonm byli podpisać
czeki na prace badawcze każdemu, .kto tylko ęoś sobą
reprezentuje. Dosyć szybko
znaleźLi się utytułowani chę-

jduje
również
uzasadmenie
w stosunku do realizowanej poljtyki zagramcznej obecnej władzy. P[zecicż Polska tistami
„naszego" rządu wypowiada
wolę pozostania w Układzie
Warszawskim - sile zbrojnej imperium sowieckiego. Mocą decyzji „naszego" rządu na terytorium Polski stacjonują okupacyjne woj ska sowieckie, których
obecność uzasadma się zagroże-

niem niemieckim. Z sowieckich
dywizjj propaganda czyni jedynego obrońcę i gwaranta granjc
Polski (skąd my to znamy?).

Rząd Mazowieckiego odmawia
uznania niepodleglości Ltwy
i calej pribałtyki, milczy po maskrze Ormjan. To już nic tchó-

rzostwo - jak niektórzy sądzą.
To konsekwencja przyjęcia roli
wasala Moskwy, który dokład-

Alain Besaiicon oceniając sytuację w Polsce pisze: C/waźczm, żć'

akiua]ny rozwój wydarzeń w Polsce sluzy i Zachodowi i Zwiq;zkowi Sowieckieniu, ale nn pewno
nie Polsce. Polska jest w tej
chwili najbardziej eleganckim
przedmieściern imperium, które

z upodobaniem prezentuje na Zachodzie Gorbaczow: zmiamy się

przecież dokonują, wszystko odbywa się spokojnie i Polska sairia
z siebie wspólpracuje zgodnie ze
Zwiqzkiem
So`iiieckirn.
Dla
wszystkich sytuacja jesi iaedlria ,
oprócz Polski.

Myślę, ze wypowiedź Besan-

cona jest najlepszym podsumowaniem dzialalności ..naszego"

r7.ądij. Jednakże jego ocenę zakończę refleksją` która `}asuwać

się musi każdemuł komu spraw}J
Polski lezą iia sercu: Jednym
7 pcjwodów dumy nar(jdowej
Polaków jest to, że nie dochowali się oni wżasnego Quisiinga.
Czy dziś możcmy być tego pewni?

Fragmeni artyku}u Krzysztof ;a
Wolfa .,Ref leksje nad sytuac]ą
Polski" .

nie i precyzyjnie realizuje polity-

kę Gorbaczowa. Na domiar złe-

Ktzyszto{V`lo\[ -[at 31, praco-

go czyni to - w przeświadczemu

wnik wydziału Sialowni Huiy
„Warszawu", dzinlacz Między-

Zachodu - jako „demokratycz-

tni. IBN, ATT, Apple, Diginy" i „niekomunistyczny.' wytal Equipment, Motorola raziciel woli Polaków.
stworzyły związek w c€lu
Jeden z najwybitniejszych sowyprodukowania amerykawietologów, francuski filozof.
ńskiego telewizora z praw-

zakladoviiego Robotmczego Kornitetu „Solidc[rności' ' , wspólzalożyciel Niepod[eglościowej Partii
.,Solida:rność",
redak{or
CDN-Glos Wolnego Robo[nika.

dziwego zdarzenia. Był jednak pewien problem. Taki

związek nazywa się trust,
a w USA od czasów surowego prezydenta Theodora
Roosvelta obowiązuje ustawa antytrustowa. Przez wiele lat gwarantowała ona
zdrowe zasady wolnej konkurencji. Oczywiście pora-

Przebudowa gospodarki prowa-

dopodobniej ok. 7,5 mld zlotych.

podarcze,

i promes krcdytowych (w ubiegłym

skorumpowane

kadry

urzędników - to doskona!e środo-

dzono sobie i z tym. Senat
uchwalił odpowiednie po-

wisko dla hochsztapleróv/. Takie

prawki, umowy można było

w większości partneróu' zagranicz-

podpisać i Ameryka na pewno będzie miała swój system
HDTV.

nych, chociaz j krajowi hot:hsztapJcrzy radzą sobie niezgorzcj. Co
chwilę słychać o różnego rodzaju
kantach spólek nomenklattL[.owych
czy żerowaniu m ludzkiej naiwności przez kombinatorów różnej ma-

Wszystko wt-laje się być
w najlepszym poiządku. Ale
słowa
rozgoryczonego
przedstawiciela SONY, pa-

na Morizom brzmią bardzo
przekonywająco:
Ładują
mnóstwo
ponownie

pieniędzy3
wynaleźć

żeby
koło.

Cały koszt prac badawczych
§pada na konsumentów.

dolarowym, co dało mu mjpraw-

dzona jest w ślimaczym tempie,
nie]asne prawo finansowo-gos-

właśnie warunki stwa! za po!ska go-

spodarka.

ści.

Takich

Ostatnio,

też

glośnym

7.vgku]e

przypad-

kjem jest tżw. sprawa Grobelnego.
Faceta, który zebral od ludzi w tz`+
Bezpiecznej (sic!) Kasje Oszczęd w+`ści (BKO) 32 miliardy z;'otyi`h \ok,
34 m]n dolarów)> `v}łj{*hal na p(`-

czątku czcrwca za granicę i zriikiiął
jak kamfora. Wcześniej zaslynąl ja-

ko rekin iia rynku dolarami Poprzcz sieć swoich kantorów „Dorchem" i tendencyjiie aiiykuly w gazetach ®c`dobno niial nawei svłoie-

Na

ryiiek

oszczędności,

akc]i

roku) weszła z g!ośnym hukiem

Korporacja Budow]ana „Drewbud" . Obecnie proponuje oi`a i`.owc
p7zedsięwzjęcie - sprzedaz: ksjąz€czek gruntowych. Po T/rz`?.7,y{aniu

wszystkich warunków Żwtązanych
z zakupem tejże l(siążi`czki naleźy
stwierdzić, że jcst to w.yrażne oszustwo. Korporac)a zysk uje w klienŁac,h ktedytt)dawcę, któr}' pożycza
pieniądze m procent Ći'}'[.``/Ći stoso-

wany w PKO (12%), a kredy`y
udz]elane mu przez PKO oprocentowai`c są średnio na ok.

36%`

Inflacja w tyrn roku wyniesie ok,
100%. w przyszlym roku, jcze\7
będz)e cud i gospodarka polsk:\

Pr7eżyje, wówczas mi nm`ąlna )`n [1`acja szacowana jest na ok. 20%`

Rachunek jest prosty. a z danych
tych wyn!ka, żejcst to nieoplacalny
interes. Ale jak 2awsze naiwnych
nie sieją, sami się rodzą`

go człowieka w „Ga?ccje 't`'`-l`or`

Andrzej JANECKI

czej") wywolal panikę na ry.iku

(Z.J.)

Uwolniom z okowów ceiizury i autocenzury poLska refleksja polityczna mtycbmiast ujawnila swą niezdolność do
intelektualnej samodzielności, grzęznąc w 'tradycyjnych stereotypach i bezmyślnie powtarzając odziedziczone poi)rzffizlościfrazesy.Okazalosię,iżnrimotTwającejpięćdziesiątlatlekcji,udzieloiiejPolscep]zezkomunizm,kilka
„geopontycznych" l)analów jest więcej wai'te niź pól wieku empirycznych doświadczeń.
Przez

ostatnie

czterdzieści

pięć lat Polska, jako państwo
pozbawione niepodleglości, nie
prowadzila wlasnej polityki zagranicznej. Jednym z najdotkliwsżych skutków tego faktu jest
widoczny, u przywódczych elit

polskiego społeczeństwa, zanik
politycznej wyobraźni.
Widać to wyraźnie od momcntu, gdy zelżał bezpośredni na-

cisk ZSSR na Europę Wschodnią i gdy przed Polakami pojawila się szansa na niezależne
kształtowanie własnego losu.
Uwolniona z okowów cenzury
i autocenzury polska refleksja

polityczna natychmiast ujawniła swą niezdolność do intelektualnej samodzielności. Schematyczność i bezwładność polskiego myślenia politycznego są

szczególnie w chwili obecnej,
kiedy nieoczekiwanie powstała
konieczność sprostania zupelnie
nowej §ytuacji międzynarodowej.

Tymczasem

nie

sposób

oprzeć się wrazeniu, iż kształ-

tujący się aktualnie nowy establishment nie tylko nie posiada
gotowej koncepcji twórczego
zareagowania na powstające
wyda[zenia, ale co gorsze, nie
stara się nawet takiej koncepcji
wypracować. Wystarczyło kilka
nieprzyjaznych pomruków ze
strony ukraińsk,ich i litewskich
nacjonalistów oraz uświadomjenie sobie możliwości pojawienia się w przyszłości niemiec-

kich pretensji terytorialnych,
aby polska polityka znów weszła na dopiero opuszczony szlak
szukania opinii i protekcji we
wschodnim imperium. Powyższe przekonanie funkcjonuje
aktualnie w postaci dwóch, pozomie tylko różniących się od
siebie programów polityki zagranicznej.

Pierwszy z tych programów
odwołuje się do t[adycji politycznych polskiej prawicy i stawia
na narodowe państwo rosyjskie.
Zbudowany jest on wokół przeświadczeń zakładających, iż naszym wschodnim sąsiadem jest
Rosja, a jedynym mającym polityczną wartość soj usznikiem na-

PUŁAPKA
GEOPOLITYKI
syjski tak ogromnej masy obcych mu etnicznie, a często i cy-

perium

wilizacyjnie ludzi.

nie

będzie

usiłowało

określać kształtu życia publicz-

Równie mało prawdopodob-

nego w Polsce oraz zgodzi się
spełniać rolę gwaranta nienaru-

ne jest urzeczywistnienie się libe-

szalności polskich granic.

Druga koncepcj a i.eprezentuje sobą styl myślenia typowy dla
orientacji lewicowych, wywo-

dzących się z rozmaitych atawizmów i przyzwyczajeń tej formacji światopoglądowej. Koncepcja ta operuje rozumowaniem zblizonym do poprzedniego, z tym żc miejsce Rosji zajmie
w nim ZSSR. Za pożądanego

ralnej wersji Wszechrosji, zakładaj ącej powstanie pań§twa federacyjnego. Udane federacje rodzą się na ogół wówczas gdy
tworzą je narody wewnętrznie
wolne i cywilizacyjnie dojrzałe.
Narody ZSSR, budzące się dopiero do nowoczesnej egzystencji, są zbyt spragnione niepod1eglości, by zgodzić się mogły n.a

jakąkolwiek formę politycznej
podrzędności.

W

kontekście

lonarodowe państwo z centralą

tym idea przekształcenia się
ZSSR w oświecone federacyjne
impenum wydaje się fantastycz-

w Moskwie.

nym mirażem, w oparciu o któ-

partnera Polski na wschodzie
uznaje się to socjał]styczne, wie-

Protagoniści

obu

przedsta-

wionych wyżej konstrukcji politycznych uważają swoje wyobrażenia za modelowe przykłady
polltycznego realizmu. Co więcej, w aktualnym postępowaniu

przywódców ZSSR widzą zapowiedź rychłego spehienia się ich
oczekiwań.

Narodowi

realiści

głośno entuzjazmują się, że nareszcie wygra w Rosji tendencja

do poszukiwania porozumienia
z Polską na nieideologicznej płaszczyźnie państwowych interesów. Soc-realiści z kolci (na razie w skrytości ducha) cieszą się,

że ZSSR wchodzi na wymarzoną przez nich drogę "dcmokratycznego socjalizmu", uczc:iw.ie

respektującego narodową odmienność

swych

i

samodzielność

politycmych

przyja-

ciół^Tiestety są to radości nieuzasadnione, świadczące o naiwności obu wersji polskiego reali-

zmu. Tym bowiem, co łączy
napisane przez ich wyznawców
scenariusze
przyszłych
polsko-rosyjskich
stosunków
jest fakt, iż nie mają one szans
na praktyczną realizację.
Przede wszystkim nie jest dziś

polskiej polityki powimo być
zatem porozumienie się z tym
narodem na następujących warunkach: Polska uznaje suwerenność Rosji na wschód od
Bugu i respektuje rosyjskie in-

jach nie ma mowy o podporządkowaniu sobie przez naród ro-
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W odniesieniu do obu tych
ewentualności kalkulacje pols-

teresy militame w Europie Środkowej. W zamian za to im-

możliwe ukonstytuowanie się
nieidelogicznego, narodowego
imperium rosyjskiego. Przy istniejących w ZSSR narodowościowych stosunkach i proporc-

ród rosyjski. Głównym celem

nic (i wtedy być może demokratyczna) Rosja; albo w taki
czy imy sposób odrestaurowany zostan]e totalitamy ZSSR.

ry nie sposób odpowiedzialnie
budować przyszlej polskiej politykl.

Jeszcze większym nieporozumieniem jest oczekiwanie na

przeobrażeme się ZSSR w państwo liberalnego socjalizmu. Po
pierwsze z tego powodu, że`liberalny i demokratyczny socjalizm jest po prostu niemożliwy.
Po drugie zaś dlatego, że każda

kich geopolityków nie mają politycznego sensu. Co gorsza,
z punktu widzenia dobrze i)ojętej i)olskiej racji stanu ich pomysły mogą się okazać wysoce
szkodliwe. Każdy, kto marzy
o dalszyrrL istniemu za Bugiem
wielkiego rosyjskiego opiekuna

w praktyce sprzyja przetrwaniu
tam komunistycznej niewou ze
wszystkimi, złowieszczymi także dla Polski, konsekwencjami.
Komuristyczne mocarstwo bowiem na mocy wpisanego weń
społecznego mechanizmu zawsze będzie nie tylko represyjne
wobec wlasnych obywateli, ale
takżc agresywne i nietolerancyjne w działaniach zewnętrznych.
Punktem ciężkości

polskiej

polityki nie może być szukanie
protekcji takiego sąsiada. Polska w żadnych okolicznościach
nie powinna przyczyniać się do

konserwowania dotychczasowego porządku politycznego
chowając się pod skrzydła symbolizujących go układów i instytucji. Musi się zdecydować
na związanie swej przyszłości

z procesami, które ów porządek
rozsadzają, zdobyć się na wysiłek ułoźeiiia sobie egzystentii

próba otwarcia przed obywatelami i narodami ZSSR wrót rze-

pośród nowych wolnościowych

czywistej wolności musi w prak-

Jest to niewątpliwie zadanje
trudne i pod wieloma względami ryzykowne. Tak zjednoczone
Niemcy, jak i budząc€ się do
riepodległości narody Wschodu

tyce doprowadzić do tego same-

go rezultatu - do rozpadu
wschodniego olbrzyma na kilka
lub

kilkanaście

odrębnych

mogą wystawić PoLskę i świat na

państwCzas już wreszcie uświadomić

sobie, iż jedynym skutecznym
spoiwem, w oparciu o które

przetrwać może moskiewskie
imperium jest istniejący tam socjalistyczny porządek społeczny. Tylko socjalizm bowiem potrafi skutecznie paralizować narody.

Nie należy zatem łudzić się

fantazmatem

dążeń Europy.

powstania

na

wschodzie liberalnego i przyjaznego Polsce mocarstwa. Realną
szansę na realizację mają tam
jedynie dwa rozwiązania. A11)o

dojdzie do rozpadu Związku
Sowieckiego na pewną liczbę
państw narodowych, pośród
których największym będzie cofnięta do swych etnicznych gra-

niejedną ciężką próbę. Negatywnych skutków żadnej z nich
rie da się jednak porównać z cywilizacyjnym zagrożeniem, jakie stanowiłoby dla wszystkich
dalsze istnienie sowieckiego im-

perium. Dlatego trzeba odważnie podjąć ryzyko pełnej niepodległości i nie demonizować
a priori możliwych n.iebezpieczeństw. Nie woho dopuścić do

tego, aby lęk przed owymi niebezpieczeństwami stał się argumentem na rzecz przetrwania
komunizmu, który już zaczął
przebierać się w swój ochronny
kos+Iur[L t:zw. "mniejszego zla".

Jmusz PAWŁOWSKI
(Kultura, Paryż nr 54990. str.
10-14)
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