
Opinie
.Dlabolski  `^rynalazok  komu-

nizmu   pologał  na  oddzioleniu
wladzy  od  odpowledzlalności.
Systom  nomenklatury pozwalał
partli rządzió zasłanlająo się ad-
ministracją.  Wo`mętftnym  p.ro-
blemem władzy komunlstyoznej
w  Polsoe  była  bezsiła  admlni-
stracji  wobec  gospodaiczych
problemów  kiaju,   któryoh  ni®
można już  byto rozwiązaó slłą`.
(...)     Odziodzlczyliśmy    po
komuniźmio  apa/st  państwo`Ary
w  stani®  iozkładu.   1  oto  stajo
przed nami  pytaJiie, czy można
t®n  zastany  aparat  przebudo-
wać. J®st nam dzisiaj potrzebna
budowa  nl®podlogłego  pań-
8twa, I)udowa jego adrhinistracji
zorganizowan®j  w  t®n  sposób,
by mogła byó rogulator®m życia
społocznogo,  nlo  pret®ndiijąc
do  lng®rowanla  we  wezystkl®
jego przojawy"

Czostaw Bl®lockl
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Jaki  jest  sens  bycia  antykomunistą?

Jaki jest sens bycia m-
ykomw'iistq-pytack?-poupadlaL

komunistów w Europie Wschod-
niej, po "i'.ięciu Berlińskiego

Muru?" I dodajecie: „gdy nikt już
więcei nie twierdzi, że jest

komunistą".

C:#Z#:ę:#j#?;emmpoŁnji:
założony jest  pogląd,  który,  niostoty,  nie
wydaje  slę  p/awdziwy  w  odniosieniu  do
wszystltich krajów, ró\Ainioż tych lożąeych w
Europie Wschodnioj, gdzie komunizm zos-
tał  ustanowlony  pod  patronatem  Armii
Czerwonej. Są bowern jeszozo państwa, na
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ksistów.loninistów. Nie powwinniśmy takżo
zapominaó o ismioniu organizacji o oharak-
lerzo  frontó`^ł,  jak  Sandiniści  w  Nil{aJagui,
SWAPO w Namibli czy Afr)ritański  Kongros
Narodowy w Afryc® Południowoj. M®zaloż.
nle od teso, czy przywódcy powstrzymują
się  od  okroślanla  s`^/olch  oTganizacji  jako
komunistyczne, czy też prz®dstawiają j® ja-
ko ni®komunisĄ/czno. a takźe boz `^/zględu
na to, czy charak`er komuriistyczny nadany
był  im  od  samego  początku  -  wszystkle
organizacje  z  całą p®wnością są obecnio
kontrorowan®  prz®z  komunistów.   („Fronty
to  zawsze  fionty!",  jak  zauważył  jedon  z
moich starych przyjaciół anty-I)olszewików

na piemrszą wiadomośó o  iumuńskim  NaL-
rodow}m  Froncie Ocalenla.  1 nł®8tety miał
raoję).

St`riordziwszy powyższo, musimy nastę-
pnie zapytaó się, cóż nio`Arłaściwego tkwl w
marksizmlo-loninizmio.   Czy  jost  to  tylko
c®ś,  Co  można  by  rozważaó  `^ryłącznio  w
katogoriaoh   środków   -   wśzecliobecrie,
wsz®chkontrolującepaństwoz„wjodącąro-
lą" nieusmnnej partii - czy też jest to takżo
oały  projokt  socjalizmu?  Gdyby  w jakimś

kraju   większość   -   nioko.niocziiio   nawet
wszyscy  ludzle  przyznający się  kiodyś  do
komunizmu  -odrzuciła to  środki  i lon  c®l,
wówczas  istotnjo  trudno  byłoby  znaleźó
sons pozostawaiiia czynn]m antykomurils-
tą. (Bytobyto podobn®, a takżo równio bez-
colowe,  jak  podjęcio  misi  nawracania  w
kraju, w którym wszyscy nawrócili się już na
swolą rollg'ę.)

AI®  czy  rzeczyv\riśclo  mamy obecnio  do
czyni®nia z sytuacją, w kŁóroj wszyscy byli
komunlścl  (lub bodaj większośó z njcb) od.
rzuoill człkowicie j ostapcznio s`Aroi`e dawne
poglądy i  jd®ał)fl  Czy wszyscy  Oub  choó
większość z nloh) zaangażowali się w kon-
sokwontną iekonstrukcję  swych śwlatopo-
glądó`^/?  Polscy  czyt®lnioy  będą  wiedzioć
l®pi®j niż ja, czy tak właśnj® j®st w ich kraju .
Ja natomiast mogę ich zapewnić, że z cnłą
pe`^rnośclą  nioprawda,  jęśli  idzi®  o  proko-
munlstycznych  int®loktualistów i  polityków
w  Wi®lki®j  Brytanil,   USA czy  Szwecji.  Nio
znam wśród nioh żadnego, któv pod wpły.
\^/om ostatnioh doniesioń z Europy Wschod-
nioj  czy  ZSRS  zacząłby  źałowaó  8`^rego
gorąoego popaTcia d]a ®kspansji komuniz-
mu w Ałryee, Azjj i Ameryco Łacińskiej, albo
też  prz®statby  potępiaó  tych  wszystkioh,
którzy prz®ciwstawiali Ślę ®kgpansjl.

Mójwłasnydomysł,któn/poddajękomk-
tom   mych   lepi®j   poinformowanych   pol-
sklch   przyjaciół,   podpowiada  mi,  ż®
większość   intoloktyalistów  gtoszących
obecnie  odrzuconie  komunizmu,   a  zwłą-
zanych z nim poprzednio racz®j z pobudek
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wcześnlejszego   pokolenia.   którzy `głosill
odrzuconio  stalinizmu,  pozostająo  nadal
komunistaml   lub  prokomunlstami.   .StaJj.
nizm" stał się w ton sposób tormjn®m  mę-
tnym     i     opartym     na     nadużycju,
rozgrzoszającym  t®  wstystkie  praktyczn®
c®chy  komunizmu.  których  nadużywająqy
tego teiminu nio byli już zdolni bronić, lecz
któro be2 uzasadnionia uznali za
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„wypaczonia",   „błędy".   melstotno   dla  `
socjalistycznego proj®ktu.

Projokt ten. tak jak prz®dstawlają go naj-
szeżej  rozpowszechniono  dzioła  marksis-
towskich         klasyków        -        Man/./osł
Komunisqczny  oraz  Socjalizm:  utopijriy  i
nauko`^o/-opowiadasięzacałkowicioscen-
tralizowanągospodaikąnakazową,wktór®j
słowami artykułu  N Statutu  br)Ó/jski®j  La-
bour   ParĄ/  -  „wszystkio  środki   produkcji,
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ozywistnionio  socjalistycznogo   projektu   -
poprzoz  usunięcio  „okowów",  jakie  rzoko-
mo na produkcję nałożył kapitalizm -otwo-
rzy wiek obfitoścl , została obecnie okrutnio
zdemaskowana jako iluzja samooszustwa;
i  taką  iluzją  w  istocio  zawsze  była.  Anty.
komuniści  muszą  wszakże  nadal  przeko-
nywać  innych,  że  zadaniem  co  najmniej

niosłychanio trudnym. a najprawdopodob-
nioj  praktycznie  niemożli\^rym,  byłoby  po-
łączenio  togo   autorytarnogo   projoktu
ekonomicznego z wolą, pluralistyozną i de.
mokratyczną polityką.

Fascynacja przynoszącym ruinę i, ohcla-
łoby się mioó nadzioję, dzlś jiiż powszoch-
nie zdyskrodytowanym ldeałem wyjaśnia w
sposóbraczojłagodnygorliwość,zjakątak
wi®lu  rzekomo  d®mokratycziiych  socjalls.
tówomijabądźteżusprawiedliwiazłonroal-
nogo socjalizmu''. Mnioj łagodnie, lecz, jak
podoj rzowam, znacznio bardziej wycżerpu.
'#v"jg#:°hj3Sytł:*!a°'iż::od,Z:3ćC.}'ógwdny;

lch   towarzysza.soę|alisty  J.K.   Galbraitha,
potwierdziły jego poglącl wypowiedziany w
cieniu Muru  Berlińskiego:  „Nie przywiązuję
szczególnej  wagi  do  wo|ności"   (1  am  not
particular about freedonę).   `

Dopóki są tacy socjaliści, doputy będzie
istniała  potrzeba,  aby  antykomuniści  wy-
kazywali  prakwczną  i  tooretyczną  niemo.
żność pogodzonia socjalizmu z wolnością.
ZapewnesocjalistówtakichwAngliijeszcze
długo nio  brakni®. Uniwersyt®t Oksfordzki,
na  przykład,  który  ostentacy]nie  odmówil
uhonoi.owania swej najznakomftsz®j absol-
wontki,   antykomunistki   i   antysocjalistki.
Margarot  Thatchor,  przyznał  ostatnio  ho-
norowe  tytuły  dwóm  osobistościom  zna-
cznie   bllższym   swemu   politycznemu
gustowl - zwolonnikowi Ałrykańskiogo Kon-
grosu   Narodowego  arcybiskupowi  Tutu
oraz profesorowi Galbraithowi.

Anthony FLEW
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WIZJA,  KTÓREJ  NIE  MA
WzdozaJ:estsńfćzży°m`;,Z%janayjwzahpę#Coh.

wane pnez układ komunistyczny, gdy za.
częta mu  się walić na głowę rzeczywistość
społoczna i gospoclarcza. Przez dogadanie
się z elitami solidamościowyml ludzi®, któ.
rzy  uprzednio  w  oparciu  o  władzę  mieli
pieniądzo,  teraz  w  oparciu  o  pieniądze  i
zagrabiony  majątók  narodowy  sprawują
sporą  część  realnoj  wtadzy.  Dziś  sytuacja

polityczna  i  gospodarcza  Polski j®st coraz
gorsza.   Nacl  Polskę  nadoiągają  ciomne
Ohmury.

Najwazniojszydlapolskijostpośpiechna
drodze  ku  potnoj  niepodległości  i  demo-
kraoji. Zmarnowany został czas wyjątkowej
koniiinktury politycznej,  który już nie wróci.
Kończy się etap łatwych przekształcoń , któ-
re nie  napotykają sprzeciwu ani wewnątrz,
ani  na  zewnątrz  kraju.  Pierestrojka  przeis-
tacza się w pierestrielkę. F}osja wrze. Ck>zy-
wiście można powiedzłeć: nioch tam dzieje
się  co  chco,  my  ldźmy  swoim  spokojnym
kursem.  AJe to  się  ni®  uda.  Zbyt jestośmy

jeszcze  uzalożnieni  od  tamtogo  układu  -
militarnie, polltycznio i gospodarczo, a obe-
cni przywódcy nio mają dość woli i odwagi,
bysięuwolnić.Joślidojdziedostanuwojen-
n®go na Wschodzie, a potem do włączenia

:łiosn?ew!łt8gówwY:łn:::8,ii:kbąępdez'{:k#a°.
domo, po której stronie stoi  Polska.

Nio wolno dłużoj zwlokać z wyborami do
pa/lamentu. z przyjęciom rzoczywistej kon-
troli  nad wojskiem  rządzonym wciąż  przez
generalioję z nominacji Moskwy.  Mo wolno
czekać  z  ostatecznym  rozliczoniem  się  z
Śystemem  komunistycznym.  Trzeba  zbur-
zyć  ten   okrągłostołowo-magdal®nkowy
układ ochronny. Czy szansa, na którą czo-
kaliśmy  i  do  której  sposobiliśmy  się  45  lat
ma zostać zaprzepaszczona?

P:Zaewcjj:źywwa:?isk?:g::eatnco:?:onwaewgeot
Komitetu  Ocalenia  Narodowego  jak  w  re-
publikach  bałtyckich. tal{i  komitet  istnieje.

Jest  nim  ten   parlament,  złożony  w  wię-
kszości z  dawnych sił. Tymczas®m wybra-
ny  w  prawie  demokratycznych  wyborach
prezydont odsuwa termin wyborów do Sej-
mu i Senatu. Gdzie my żyjemy? Skandalom
i   działaniem  wbre`A/  naszym   narodowym
interesom  jest  niouznawariie  niopadlegto-
ści Litwy. Przecież bch Wałęsa w kampanii
wyborczej  obiooywał wprost to uznanie! W
ten  sposób  stajomy  się  współodpowied.
zialni za tragodię  Litwinów i ułat\^/iamy So-
wietom rozg rywar`ie ich partii.

Josteśmy  na   pionierskioj   drodz®   przB.
chodzenia z systemu komunistycznego do
demokratycznego,   rynkowego  państwa
prawa.  To  dioga  t`rudna  i  niobszp.Loczna.
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prowaclzimy  wybóry,  jost  złudzeniem.  b.o
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prawia się dlatogo, bo nio zostały po t®mu
stworzono  odpowiednio  warunki   polity-
czne.   Plan   Balcorowiczai,   pierw§za  przy-
miarka na t®j  drodz®,  ol(azał  się  błędem  i
trzeba go zmienić, tym bardziej że większa
częśóspołoczeństwawyraziławobecniego
votum   nioufności.  Nie  sposób   roalizować

jakiegokolwiek  planu  przy  braku  społocz-
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werbalny  związek  z  zatożen.iami  ogłoszo-
nymi  przed  ponad  roklom;  \^rystarczy  po-
równać   prognozy   z   rzeczywistością.
Podtrzymuje się więc fikcję. A wicepremior
adpowiedzialnyzakrachswogoplanupołni
faktycznie funkcję premiora rządu.

B#ćmjz:uzsTŁanneysbpęodt:czmnu#a?pz:es-
ciwem  czy  buntem.  1  nie  bałbym  się  tego
buntu, jeśli miałby on doprowadzić do rzo.
czywistego przybliżenia demokracji i niepo.
dległ`ości. Niedtugo wszystko może zostać

iao?:°kł%n[:5:Wmnoę;Znź:::ła#h:a!f:
doszły  do  gtosu  czołgi  i  karabiny,  stłumi

aspiracje ludzi, nie pozwoli ujawnić sięem-`
rgii   koniecznej,   by  wymusić   przem!ałty.
Wizja,  którą  pzodstawiali  nam  konstr`qkto-
rzy  okrągłogo  stołu,  jest  pusta.  Gdżie  ta
obiecana  prosta.  owolucyjna dtoga,  która
miała b®zpieozriie doprowadzić nas do co-
lu?

Polacy są  dzlś  sfrustTowani,  zawiodzeni
w oczekiwaniach.  Pomioszały się  nam ję-
zyki,  spełzły  autorytoty,  upadły  symbok!.
Pamiętajmy - nie  będzie cudownego  pro.
gramu.Bodziewalkaipraca;odwagaimyś-
lonie. Gdyż jakkolwiek byłyby ważne .óżno
o/ganizacy]no modele i`igh .ęaliząqąw ca-

#omwe:.°88g::,°e#:j#oS!cęłz:C#i:jgz°;
będzie `^rybór war!ości, za którymi Się`opo-
wiemy, któr® uznamy zń swoje. 1 tu właśnie
mamyfsżar`Śę  przoskoczyć krajo dziś jesz-
cze  tak' b-ąqpzo  wyprzedzające  nas  w  po-

3:=fóąa#'!j':ijazcayj#mą..ya°kż:łu:onj°.do'#r::
komunizmu.   Przołamanie  tego  systemu
powlnno  dać  nam  poczucie  zwycięstwa,

;ZP3dasd°wdoi|ao'#!aóni#enśnćś%:ęw##dnaę:
ności. lnaczoj, na nowo spojrzeć na samych
siębi®.  Czogo  pragniomy  i  ozego  pragnąć
warto . czy posiadania rzoczy, użycia i kon-
sumpcji, czy rozwoju świadomości, wiedzy,
uczestnictwa.  twórczości  materialnej  i  du-
ohowoj?

T;Ę'n°ysaj;g:rrpś:::';8`:'ofąk]jwzgro?::
wym     wysiłkiem,     pozwoli     nam    w
przyspieszonym tempie w®jśó w  nową,  łn-
tormatyczną erę  rozwoju,  nadążyć  za  XXI
wiekiem.

Komel  MORAWIECKI
^ekst napisany dla wrocławsklego  mie,

sięcznika „Odra"/
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Błędy
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psko obeznany.  lstotnie,  ani  „bukom  bukl"
nie mogły przekazywać echa, gdyż bukl na
Litwie nje rosną, Ani „rogi jelenio" nie mogły
zajaśnioć  jak   promienio  w   puszczy  litew-
skioj, gdyż joloni na Litwio nio ma i nie było.
Podobnych błędów łest w ..Panu Tadeuszu "
sporo. Ale rzecz clekawa:  przeciętny ozytol-
n ik jost zazwyczaj  niespostrzegawczy!  Każ-
dy  pozwala  sobie  krytykować  styl,  język,
gramatykę czytanej książki; rzadko który wi-
dzi blędy rzoczowe.

P::;3śLGo.::=,;ws:ę:u3:I:słpau%i,:
nością  zarówno  w  kraju  jak  na  emigracji.
Mnie  osobiście ta  porieść razi.  Wydaje się

przede wszystkim,że sama postać Chrobro-
go jest troohę splagiatowana z „Piotra Wiel-
kiego" Aleksjeja Tołstoja. Poza t`m wioczne
klepanio  po  kolanach  1  żywa  gesb/kulaoja

::źbł=#o°ż:+naM':CBZ:J`Śnr:dózęez#:%SoZ*?źt
w  gluchych  puszczaoh,  gdzio  ruchy  były
oszczędne,  zapewn® ospałe,  a wygadanio
rzadkie, Ale to eą oozywiśoio rzeczy spomo,
natomiast za rzecz bezspomą uważam, że
autor  nio  powinien  był jednemu  z  tomów
swogo oyklu nadawaó np. tytułu „Puszcza",
gdy o puszozy nie maon pojęcia. Np.: ludzie
ścięli gałęzio lasu,  podpalili, a te zapłonęły
olbrzymim ptomieniem. Akurat! Takie świe-
żo ścięte gałęzie na to żeby płonąć, muszą
dobro  kllka  miesięcy  przodtom  suszyć  się
na słońcu. Drzowa też, zdajo się, spalono, a
tylko  volprzymy'leśne"  zaohowano  na  bu-
dowę chat. Co za nonsens; w czasie gdy nie
było  pił  moohanicznych,  a  nawet  pit w   o-
góle,  tylko  bardzo  niedoskonał®  siekiery,
któż by się ohclał porać (i czy by się uporał)
z olbrzym`em  leśnym,  a w ogólo po  co? To
dobre jest dla współczesnych tartaków  na
deski,  ale  nie  na  chaty  z  okrąglaków.  Wy-
obraźmy soble tylko wybrzuszenie  takiego
pnia, całą niocelowość jego obrabiania gdy
są pod  ręką właśnk} drzewa  mniejsze i  łat-
wioj  dające  sĘ  obrobić.  Daloj,  wodług  Go-
łubiowa,   człowiok  tonący  po   pas  w
trzęsawlsku dochodzi bardzo pn!dko do ce-
lu.  lle  kilometrów  na godzinę  może  zrobić
człowiektonącypopaswbłocie?Czyraozoj
metrów? Albo: dzik żywiący się mięsom„.

On'i':ir:?':±?p?z°eT:::&,SBZ:::g;:
u  Lwa Tołstoja.  Na przykład o tym samym
dniu pisze raz, że był trzskający mróz, drugi
raz -żo była odwilż. W „Martwyoh duszach"
skrupulatnego Gogola, Cziczikow w diodze
do  Maniłowa zabłądził w  deszcz  i  burzę,  i
dopiero  o  2®j  w  nocy  dotarł  do  majątku

których
widzi

Koroboozki  położonego  w dalekiej  głuszy.
CÓż Śię jednak dzlej®  nazajutrz?  Czlozlkow
wstajo o dziosiątoj. Myjo się, ubiera i idzie na
herbatę.  Później  kłóci  się  z  gospodynią  o
sprzedaż „martwyoh dusz'', aż biją na niogo
wszystkie  poty.  Sąclząc  po  przebi®gu  roz-
mowy,  nle  mogło  to  trwaó  krócej  niż  go-
dzinę. Później zasiada do pisania umowy. W
tym  czasie  przygotowuje  slę  obfite  jadto.
Cziczi.ltow  zasiada do  stołu  i  zjada  najróż-
niejsze watruszki, bliny i pierogi. Gdy wi.esz-
cie  wyi.ożdża,  stwierdza,  że  droga  jest
pod mokła wskutok wczorajszej burzy, i koła
grzęzną w błocie tak że  bryczka z trudem
się  porusza.  l„.już  w  południo  jest  w  kar-
ozmie na wielkim trakcie.  Kiedy?!  Na wszy-
stko to razem, tąoznie z wydostanlem się z
tej  zapadłoj  gtuszy.  starczyło  mu  dwóch
godzin od chwili przobudzonia?!...

Dalej: był opis burzy z piorunami, późnioj

piękny  opis  zieleniejąc®go  sadu  u  sknery
Pluszkina.  Alo  nazajutrz,  w  mieścio.  Czicz-
ikow  wkłada  szubę   na  niodźwiedzlach   i
ozapkę  z nausznikami.  I  Manlłow też  przy-
ohodzi do niogo podobnio ubrany.

WńTn%:°#":j::#::::Zwaszpgę#akanTeY
prawdopodobnych.  Zagłoba  \^/yzwalając
się ze sznurów, którymi przywiązano go do
własnej szabli , ze strachu rąbiący Kozaków,
wyczyny Podbipięty i t.p. Wiele z tych prze-
sadnyoh  nieprawdopodobieństw  budziło
już nieraz  pobłażliwe uśmiechy.  Natomiast
jeżeli   chodzi   o   rzeczy  nio  tylko  niepraw-
dopodobne, ale wręcz fizycznio niemożliwo,
uchodziły one  powszechnej  uwagi.  Szcz®-
gólnie nie mógł sobie Sienkiowicz poradzić
z  budową konia i jogo długością.  Oto frag.
ment  poT\^/ania  księcia  Bogusława:  dwóch
ludzi  uchwyciło  raptownie  Bogustawa  pod
ręce z boków i pędziło przodem w trzy konie
rzędem,   Kmicio  zaś  z  tyłu,  od  czasu  do
czasu przytykając lufę krucicy między łopat-
ki pon^ranego Bogusława, czyli środkowego

jeźdźca w rzędzie. Jakim sposobem? Wpro-
stej  linii  Kmicic  miałby  następującą  odle-
głość:przodniączęśćwłasnegokonia,tylko
połowę  konla  Bogustawa,  plus  kcinieczny
od§tęp  pomiędzy  galopującymi  jodon  za
drugim  końmi.  W  ten  Śposób,  ażeby  do-
sięgnąć  siodła  pleców  Bogustawa,  musia-
łby użyć raczej długioj piki, a nie mógł togo
ucznić  w  żadon  fizyczny  sposób  przy  po-
mocy krucicy,  nawot o najdłuższoj lutie.

To  samo  zadanie  z  dtugością  tutowia
końskiego fatalnie  rzowiązał Sienkiewlcz w
opisie walki  z  oddziałem szwedzkim w wą-
wozie podczas eskortowan ia Jana Kazimio-
rza.   Tekst   mówi   żo  wąwóz   był   szoroki
zaledwie  na trzy konie w  rzędzie.  Kmicic z
dwoma Kiemliczmi po bokach wypotniał go
całkowicie,  walcząo  kolejno tylko  z  trzoma

się

Szw®dami od frontu. Natomiast stary Kiem-
lioz,  który już  nie  mi®śoił slę w rzędzi®, `^ry-
suwał z tyłu pod łokciami walczących swój
rapier  i  c®fał  go  za  kazdym  raEem  zbrocL
zony krwią.  Nonsens.  Bo  znowu:  w  prost®j
linij   miałby  pHod  sobą  pół  długości  po.
przednika i  wroszcie  pół długości  sz\^redz-
kiego   konia,  czyli   dwio  długośoi   końskie,
aźeby  dosięgnąć  Szweda.  Nawet  biorąc
pod  uwagę żo w waJoe konie przeciwników
wzajemnie się o siobie zazębiały, nigdy dłii-
gość  rapiora  joźdźca  jedącego  z  tyłu  nio
`^rzstarczyłaby do takioi. manipulacji !

P:;::#?bi;oWpoTd:i:':stśi::kTeaJ:
cza w operbwaniu  koniem  i  szablą,  w  po-
wieści  wypełnionej  czynami  konia  i  szabli,

jest charaktorystyczna dla togo okresu  na-
szyohpojęćowojnie.Sątopojęciawujaszka
z brzu§zkiem i w spodniach w paski; takiego
jakiego pamiętam  sprzed  r.1914,  gdy ma-
wiał,   dziarsko  zacierając   ręce:   „No  co,
chciałbyś byó księciem Józefom Poniatow.
skim,  hę?!"  -  i  prznosił szabolkę  ze  sklopu
zabaw®k  na  Bożo  Narodzenie.  Sionklewicz
nieznajomość rzemiosła zastępował ch\^/y-
tami  nieraz  cyrko\^ryml w rodzaju furkoczą.
cogo,  jak  taicza   propellora,   młyńca
Wotodyjowskiogo, i takich cięć, które przeis-
taczały szablę w różdżkę czarodziejską. Te
jej  właśclwoś6  potwierdzała  następnie  nio
tylko   loklura   książok  Walerego   Przy-
borowskiogo,  alo  przodo  wszyskim  sztuki
teatralne dla młodzieży, w których walcząoy
na scenie zaledwio dotknął (a może nawet i
niel)  przociwnika  końcem  szabli..a ten  już

padał  mart\^r)/ na  doski.  Wychowanle w ta.
kioj  nieco tromtadrackiej  „kadrzo"  nle  mo.
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gło   oczywiścle   stworz-yó   niczogo  fa-
chowego. Toteż kawaloria polska w r.  1920
czyny swojo opiorała nio na polsi{ioj, alo na
auslriackiej,  pruskioj,  a  przode  wszystkim
rosyjskiej tradycji  kawaloryjskloj. To trzoba
sobie powiedzioó.

ż::#łękiz#n:=a:,mDoa,Yn::',®stmy„Pł?®k::;!
ważniojezy ale nlowątpli`^ry joj walor polega
m.in.  na t)m  że  napisana j®st prarie b®z.

#n#.w8.###F.z#fioścd,Ś,ta.*:
liczności,  język   i   z`^ryczajo,   gatunkl   traw.
drzow,  z`Ariorząt  i   ptaków,  wszystko_  w  tej
po\^rieścl  odpowiada najdokładniej  rzeczy-
wistości.  Niwąlpliwio  niewiolu,  a może  na-
wet  żaden  z  czyt®lników  nie  ctostrzegłby
omyłki,  gdyby  Miłosz falszywi® oplsał tak
rzdkiego  u  nas  ptaka jak  orz®chówka.  Ale
orzechówka też jost bezbłędna. 1 oto nawet
w toj  książee,  gdzio zdawałoby Się,  nawet
każda spod hebla wyrzucona strużyna leży
na  włści`Arym   miejscu   -  raptem:   Baltazar
o®luje  z  karabinka  z  odoiętą  lufą,  czyli  z
nobrezu",  i  biorzo  na  muszkę„.  Jaskrawy
błąd!  Bo skoro karabh ma odciętą lu(ę, to
oczywiścio ni® możo posidać muszki. „Ob-
rozy" były bez muszki i celowano z nich na
oko  wzdłuż  lufy.  Nawst  gdyby ktoś chciał
nasadzić  na  koniec  obciętoj   lufy  nowoą
muszkę,niemlałabyonaznaczoniaarzcz®j
myliłaby  c®lność,  wobec  zmi®nionej   dłu-

gości  luw.

AL°ję%?Pcdz°yb;,:abcLęmd:ż:ąznda°óP#:
miętać  wszysko   na  świocie?   Jules  Verne
opisał  mnóst`^ło  krajów,  któwch  nigdy  nle
widział  na  oczy  1  lopioj  żo  pisał  ksiąki  z
btędami,  niż  gdyby icli  wcalo  nie  miał  pi.
sać.  Gorzoj natomiast gdy ktoś usiłuje  od-
twarzać  dokładnie  opokę  historyczną.
Najgorzej  jednak  gdy  ktoś  tże  w  utworze
pamiętnikarsko-dokumentarnym.   Czyta-
łem  kiodyś  relację zośtańoa do  Sowietów,
który opisywał salę gdzi® w nocy leżało na
podłodzo tylo ludzi głowa pizy głowie, żo
nie podobna było przejść nio następując na
nich. Autor toj  relacji  twierdzi  żo  gdy zmie-
rzał do kubta w rogu sali, stąpnął komuś na
głowę, rozcisnąl czaszkę że tyl ko mózg wy-
prysnął i poszedł dalej za swoją potrzebą.
Dodał jeszcze w tormie pouczenia że tego
rodzaju wypadków zdarzało się więcej pod-
czas jednej nocy. Ejże? Szkoda że przod na
pisaniem tego wspomnienia nie zasięgnął
opinii kogoś z fachowców, k{óry by mu po-
wiedział  że  czaszka  doroslego  człorieka
nio da się  iozdoptać pod  stąpnięciom jak
purchawka.

pjąTc°:ą,?:?aĘ:;Pś#:ye.j,M:°dżzyęć,jeń::::
bez końca.  Dlaczego w większości wypad-
ków ta masa błędów rzeczowych przchodzi
prawie  albo  zupełnie  ni®zauważona?  Od-
powiedzi  może być Tiaturalnio dużo: że nie
o to przcież chodzi! Zo li(eratura, żo poezja,
to nie Śuchy podręcznik! Źe czytolnik szuka
w  utworze  czegoś  bardzioj  ogólnogo,  niż
szezogóły i szcz®góliki powszedniości i t.d.
i t.p.  Wszystko to  racja. Wydajo  mi Slę jod-
nak że ponad tymi racjami jost jeszcz® jod-

na, nadrzędna,  mianowicio -magia stowa.
Pozornie brzmi  banalni®. Alo„.                `

Słęaę:3wę:jpn:kyropw#aźhza#e:z:nsęy
mlłośników t.zw. krosów. Bardzą dużą ilośó
znawców   i   rzoczoznawców  od   gwary
kresowoj.Lubująsięoniw®\^rskazywaniujej
właśoiwości , specyficznoj gramatyki i stylis-
tyki.  Uważam  żo  mają rację  tylko  częścio-
wo.  Jestem  bowiem  zdania że sO procent
t.z.w. gwary kresowoj, to są pospolit® rusy-
cyzmy.   Weźmy  taki  fragment,  jak   odpo-
wiedź  chłopa zapytanego  o  odległość:  „A
będzie tyle to, może z hakiem"... Ten „hak"
występuje w większości opowiadań i wspo-
mnień   kresowych.  zakorzenił  się  już  w  li-
teraturze.  Uchodzi za c®ś ultra swojskiego;
żartuje  Się  o  nim  że tradyozyjnie jest dłuż-
szy  od wskazanych  kilometrów.  Tak już ta
„droga z hakiem" nioodłączna się stała od
wszolk'iej  miary  długości  na  przykład  na
Wlońszczyźnio.   CXÓż   zadałom   sobio   nio
dawno trud zapytania wielu z. moich współ-
ziomków „kresowych", nie żadnych tam dy-
lotantów   „robiących"  w  rzoczoznawst\^/i®
wielkolitewskim,   ale  z   krwi   i   kości   synów
Welkiego Księstwa: jakio jest pochodzenie
słowa   „z   hakiem"?   Ani   jeden   z   nich   nie
widział  iż  jest  to  po  prostu  zwyczj.no,  ro-
sy}skie słowo:  „gak,  s gakom -z okładom,
z górą,  przoszło". Wydaje  mi się, że w tej
nioświadomości  rzoczy oczyvriśoio  działa i
w  tym  wypadku  -  magia  słowa;   pewno
wyszkol®nio  w  umownoj  tradycji,  większe
przywiązanie do literatury niż do rzoczy, do

pryzmatu   przez  jaki   się   patrzy,   niźli   do
przedmiotu.

Wielki uczony rosyjski , Pawłow, pi®rwszy
usz®rogował to zjawiska, podnosząc je do
poziomu  wiedzy.   Pawłow  rozróżnia  tzw.
układy  sygnalizacy].ne  działające  w  czło-
wiel(u,  z  których  wszolako  piorwszy,  tzn.
sygnalizujący własno spostrzeżonia bezpo.
średnie, rzeczy i faktów, może ustąpić tego
pierwezego  miejsca temu  drugiemu  ukła-
dowi  sygnalizującemu  pod wpływem  dłu-
goletriiego ćwiczenia, po`^narzan ia, nawyku
i t.d„  a mianowicie  -słowom.  Wtedy rzecz
sama w sobie stąje się mniej wazna od słów
w  jakie  się  tę  rzocz  ubiera.  A  cza§em  w
ogólo mniej ważna nawet od pustych słów.

B;':#:tg,:i,e.##a%:ł:::.zMt.eżonr:
by rzec, że najego odkryciu oparli działanio
całego  systemu.  Wolokrotnio  słyszałem
odpowiodź, żo bolszewicy nio dokonali ża-
dnego  \A/ynalazku,  że  to wszystko  są stare
kawały  i  „rosyjskie  bagnety".  Niczego  ta.
kiego  specjalnego  rzekomo  nio  stworzyli.
Oozywiście st\^/orzyć, w p®łnym znacz®ni u ,
może wyłąoznie  Bóg, a nie człowiek. Czło-
wiel{   może   jedynio   wyrabiać,   urabia6,
kształtować   nowe   rzeczy  ze   starych.  już
istniejących.  Ani   samolot  odrzutowy,   ani
bomba atomowa nie wzięły się z niczogo.
Tak samo teoria Pawłowa nie stworzyła ale
ujawniła zalodwie powną cechę psych iczną
człowi®ka. A bolszowicy postanowill ją.tylko

:ia"Jr±ćńydcahói°,jóŁr,%°ź::3:Srt:b=#jn:;
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się od  wieków zaprzęgało  konia,a później
moto/. 1 zrob'ili ogromny krok naprzód w tej
dziedzinie.

k:j;'jb::g%racweecz:j:e:n=w°anweje:erzbe:re-
mn'io w  literaturze. To, że  Beria np.  był od

początku  tylko  agontem  angielskim,  jest
rzeozą bardziej niż nieprawdopodobną, ale
do  jakiego  stopnia  sam  fakt  nieprawdo-
podobieństwa nie jest ważny, dowodzi sze-
reg         .innycm,         już          nie          tylko
nieprawdopodobnych,   ale  zgoła  niemo-
żliwych.  Wystarczy  przypomnieó  procesy
moskiewskie   z   końca  czwartogo   dzie-
sięcioleoia. Jeden z oskarżonych  miał być
agontem Gestapo w okresie gdy Gestapo
jeszozo  nie  istniało.  Drugi  mioszkał w wy-
mienionym z nazwyhotelu kopenhaskim w
czasio  gdy  hotel  ten  nie  był jeszcze  zbu-
dowany.1 t.p. i t.p. Kto zna sprawę Katynia,
ton  wie,  że  główne  sklepienie  sowieckiej
wersji   opiera  się   właściwio   na  i.ednym
świadku, obywatelce Moskowskoj ze Smo-
leńska,  która  przecl  komisją zeznaje  co jej
opowiadat  niejaki  Jegorow.  AJe w  urzędo-
wym  tekścio  raportu  toj  komisji  Jegorow
opowiadałwmarouoobyłowkv`iietn.iu...Te
/zeczowe  błedy  nawet  nie  wprawiły  bol-

szewików  w  zakłopotanie.  Oni  wiedzą  od
Pawłowa, żs przy pewnym drylu, nawyku i
powtarzariiii , słowa stają się wazniejsze od
faktów.

N:h:?ak,o.ńy=e::ez#.ę.łć':ś:yecłe=wc::
na powną aktualną dygrosję, a mianowicie
na  tomat  antysowieckiej  propagandy  w
ogóle, a radiowej w szczególności. Są lud-
zie, którzy twierdzą że nie jest ona potrzeb-
na, a są nawot tacy, którzy twierdzą że jest
szkodliwa. Tymczasem propaganda ta jest
nie tylko jedyną rzeczą, która nam w walce
z  bolszewlkami   pozostała,  ale  w  ogóle
(chyba  tylko  poza  wojną  autentyczną)  -
rzeczą główną,  właśnie  przez operowanie
słowem, które stanowi skuteczną odtrutkę
na „magię słowa" tamej strony. Umiejętna
propaganda, to oporowanio argumentami.
Umiojętna   kontrpropaganda,   to   ope-
rowanie  kontrargumentami.   Niedawno  w
czasopiśmie  „Der  Europaischo  Osten" za-
brał głos pewien Czech, który dowodził, że
żadnych   argumentów  antykomunlstycz-
nych n io potrzeba, żo wystarczy ograniczyó
się  do  wychwalania  Zachodu:  „A  żo  pod
komunistam jest źle,  o tym  sama ludność
wle  lepiej  niż  my tutaj".  Jest to  oałkowicie

zlekceważenie  teorii   Pawtowa,   na  której
bolszewioy zrobili  karierę.  Jest Węc  zara-
zem błędem zasadnlczym opartym na nie-
znajomości  psyki  ludzki®j.  Same fakty  nie
wystaTozają, a czasom nawet ni® dochodzą
do  świadomości  czlowleka  nawykłego  do
wyobrażania sobie  rzeczy w  słowach.  Na
faktysązresztąargumentypropagandyko-
munistyoznej.  a  pozostawiono  bez  kontr-
argumentów potęgują tHko.tę  „magię", tę
potęgę  nieodpartą  słowa.  Ze  ktoś  wie,  to
mało.  Trz®ba  mu  joszczo  wyiaśnió  i  prze-

#;ućłc:ąri*aóge;?azg:t;;y:i\ł°;:łi:u§:ł::;:tegj„
nimi  współpraoować,  niźli  robić  to  z  cią-

głym,  moralnym  niesmakiem,  że  się  robi
wbrew  wtasnym   przekonaniom.   Gdyby
dziś  nie  było  „Voic  of  America",  „B.B.C.",
„Freo Europe", Madr)^u i t.d. bolszewizacja
krajów za żelazną ku rtyną poczyn iłaby nie-
Wsff+:raj:i:łes:i:ś;:em?g°rsat:y.P?ćnaród,po.

zostawiony  sam  sobie  i  wystawiony  na
działanie słowa, i to nio w postaci takiego,
jak za czasów dziadów i  pradziadów, a w
postaci  zgęszczonoj  do  niemożliwości,  w
gazotach,  książkach,  radio,  l{inie,  teatrze,
telowlzji. odczytach i niozliczonych masów-
kach, poddany skompensowanemu ciśnle-

!   jnj:, 3;ls;:w.i:kd3Feos,;::::,, Paęz,oźs.tę: i:ś:;i
stkio  słowa  spłyną  z  niogo  jak  z  przy-
słowiowoj   gęsi  woda,   byle   ustąpiły
.rosyjskiobagnety"-`^rydajomisięnietylko
daloko   posuniętą  naiwnością.  ale   raczej
właśnie  dowodem,  jak  sugestia  mecha-
nicznie  pomarzanych  słów  działaó  może
wbrew  oczy`^łistym  faklom   rzeczowym,
które w naszych oczach zdają się gromad-
zić czarno na białym.

Nie, chyba rację  mieli  ci  c® już w r.1904
uwieńczyli  prof.  Pawłowa  nagrodą  Nobla
za jego odkrycia w dziedzinie psychologii.

JózefMACKIEWICZ
22 styc:znia 1 956.
/AJtykuł. Józofa   Mackiewicza   po   raz

pierwszy       publikowany       w       kraju
przedrukowujemy  za   antologią   prozy
„Wiadomości   na   Emigracji"   1940-1962,
wydaną przez  Polską Fundację  Kulturalną
w Londynie w  1968 roku/

DZIĘKUJEMY
SW Aleny 100S, Pawlowi

Zawadzkiemu za odbitki ksero,
Przemowi Zwiornikori za wywiad.

Mioczysławowi Bonie za nsdesłane
materiały, M.B.- Prugowi za mił list,

Czf i®lnikom za listy

UWAGA
Redakcja pisma „Dwa Dni.' posziJ-

kuie kolportorów na terenie calego
kraju. Dla ludzi obrotnych - znakomile

zarobki.Kcintakt: Wrocław,  ul. Kot-
Iarska 41. tol. 382-36
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rw[ELKOPOLSKA   ZAWSZE  [NTERE.
SOWAŁA   SIĘ  KRESAMI  WSCHODNIMI"

-Rozmowa z Wojciechem Sawickim i Prezesem
Wielkopolskiej Fundacji Wschodniej.

W.S.:-Opłaciliśmy transport loków na Li-
twę.  Ponadto  zamierzamy wspomagać fi-
nansowo  publikaoje  naukowe  poświęcone
dziejom   Polaków   na  WschodziQ.   Oprócz
togo   planujomy  organizowanie   krótkioh
kursów  dla  rodaków  stamtąd,  którzy  za-
mierzają podjąó  działalność  go§podarczą
w  Związku   Sowieckim.   Chcemy  również
ułatwió  im  nawiązywanie  kontaktów  gos-
podarczych z Zachodem.

R®d:- Jaka j®St struktura fundac|i?

W.S.:-  lstnieje   F`ada  Fundatorów.  W  jej
skład wchodzą osoby, które  poprzez swój
wkład  finansowy ozy organizacyjny zainic>
jowały  powstarie  Fundacji.  Flada  wybiera
czteroosobowy Zarząd  i  Prezosa Fundacji.
Dążyliśmy  do  tego   żeby  nasza  struktura
oiganizacyjna była maksymalnie od biu rok-
ratyzowana i sprawna.

Rod:-  W  |akl  Sposób  można  zogtać
członklom Fundacii?

W.S.:-  Nasz  statut  nie  przewidujs  człon-
kowstwa.  można  natomiast zostać  przyja-
cielem   Fundacji.   Może   nim   być   każda
osoba,  która  zadoklaryje  jakąś  pomoc  fi-
nansową na jej rzecz.  Koło  Przyjaciół Fun-
d@cji działałoby w podobny sposób jak np.
Koto Przyjaciół KUL. Nie ustaliliśmyjeszcze
w  jaki   sposób   uhonorowaó  tych,   którzy
częśó  swoioh   dochodów  poświęcają  na
cele  społoczne.  Myślimy między  innymi  o
ogłoszeniu listy naszych spansorów w pra-
sie poznańskiej.

R®d:-Jaklesąna|bllższeplaiiyfundac.
11?

W.S.:-W tej  chwili  czekamy na  rejestra-
cję,  którai  się  przodłużyła  ponioważ  zde.
cydowaliśmy,   że   patronat   nad   nami
obejmie   MEN.   Niostety   Ministerstwo   po-
dobnych wniosl(ów ma więcej. Ta rejos`rac-
ja   usankcjonuje   tylko   prawnie   naszą
działalność,  lecz zasadniczo  nic w  niej  nie
zmieni.  Ostatnio  np.  ZHF`  zwróciło  się  do
nas z propozycją przyjęcia Polaków z ZSRS
na  prowadzone  przez  nich  obozy  harcer-
skie. Przocież nie odłożymy z nimi rozmów
tylko  dlatogo,że  nie  mamy  rejestracji.  Os-
tatnio też  powołaliśmy sokcję  interwencyj-
ną.

F]od:  -  Dzlękuię  za  rozmowę  1  życzę
sukcesów w dalsze| dzlałalnoścl. Jedno-
cześnlo w imienlu rodakcil „Solldarnoścl
Walczącej" chciałbym zadeklarować, że
tundacja  możo zawsze  [lczyć  na  haszą
pomoc w miaTę naszych skromnych mo-
żliwoścl.

D

F`ed:-  Kiedy  narodzlła  s!ę  idea  powo-
łanla  Wlelkopo]skl®j  Fundacji  Wschod-
niej?

W.  Sawioki:-  Trudno  dokładnie  określić
kiedy zrodziła się sama idea, ponleważ na
terenie  Poznania i Wielkopolski zawszo ist-
niały  środowiska  społeczn®   interesiijące
się losem Polaków pozostatycli po 11 wojnio
światowoj w Związku Sowieckim. Jednakże
na  pewno  przyozyną  przyśpieszającą  po-
wołanio fundaoji  była brutalna interwoncja
wojsk Sowieckich na Litwie w styczniu tego
roku. Wtedy grono moich znajomych zwró-
cito  się  do   mnie  z-  prośbą  o  to,  czy  nie
zechciałbym objąć fun kcji prezosa Fiindac-
ji i podjąć się koordynacji jej działań:

Ftod:- Co ostat®cznl® zdocydowało, że
zgodzlł®ś slę pTzyjQć funkc|ę prezesa?

W.S.:-  Zgodziłem  się  na  tę  propozycję

#owd#ojwg:rs°c:,atd°oTłagięnjowwpós'enj:::::
gdzie  krzyżowały  się  wpływy  kultury  pol-
skiej, litewskiej, a również żydowskiej. Sam

{%:ł.3mpoazbnsao*:kę:tęmpohdstzoar:,snt:dTóntwze;yo.
interesowałem się  problematyką litewską -
tematem mojej pracy magist®rskiej był pro-
ces   powstawania   litewskiej   świadomości
narodowej   w   świetle   XIX-wiecznoj   prasy
wielkopolskiej.   Te   falQ/  z   mojej   biogratii
zadecydowały,  że  zgodziłem  się  objąć tę
zaszczytną funkcję. Pod koniec styczr`ia ze-
brała  się  Rada  fundatorów  i  to  gremium,
obdairzając  mnie  dużym  kredytom  zauta-
nia, obrało mnie prozesem  Fundacji.

Fled:- Dlaczego Fundacja przy|ęła taką
na"ę?

W.S.:-  Z  jednej   strony  chcieliśmy  pod-
kroślić  geograficzny  zakres  naszych  zain-
teresowań        -        pomoc        Polakom
zamieszkałym  z  Zwązku  Sowieckim.  Ce-
lem naszej organizacji jest pomoc nie tylko
środowiskom  polskim  na Utwie,  Białorusi  i
Ukrainie lecz także tym,  które zamioszkują
odlogłe republiki azjatyckie zsRS. Z diugiej
natomiast   §trony   chcieliśmy   podkreślić
fakt, że Welkopolska zawsze interesowała
się Kresami Wschodnimi.

F`ed:- Jakle cele 8`awia sobio Wlelko-
polska Fundacja Wschodnia?

W.S ,..-  Na  pierwszym  pcisiedzeniu  Rady
Fundatorów  został  przyjęty  statut  i  po  bu-
rzliwej  dyskusji  opracowaliśmy  koncepcję
naszej  dziatalności.  Mamy zamiar udzielać
bezpośredniej   pomocy   Polakom   zamie-
szkałym  w  Związku   Sawieckim,  le-cz  zda-
i.emy  sobie  sprawę,  że  podobne  działania
podejmuje szereg osób i organizacji w kra-

ju.  Pragnęlibyśmy, żeby pomoc świadczo-
na przez Fundację miała własne, oryginal-
ne  oblicze.   Chcomy  poprzez  fundowanie
stypendlów  pomagać  Polakom  tam  za-
mioszkałym  w  kształceniu   się  w  Polsce.
Zhmierzamy  stworzyć  coś  na  kształt  Fun-
dacji  Kościuszkowskiej,  która  od  wielu  lat
funkcjonuje  w  USA.  Chciolibyśmy  poma-
gać  naszym   rodakom,   którzy  pragnęliby
uczyć  się  w  Polsce  nie  tylko  na  poziomie
szkolnictwa wyższego, locz i środniego.

F]od:-  W |aki  sposób  tunkc|onowałby
ten fundusz stypendialny?

W,S.:-  Jeżoli  np.  znalazłby  się  ktoś,  kto
dysponuje  odpowiednim  zasobem  pienlę-
dzy i chciałby ufundować stypendium  naz-
wane  np.  jego  imieniem  i  nazwiskiom  na
jakimś wyb/anym przoz siobie kierunku. to
zadaniom   naszej  fundacjl  jest   podjęcio
wszolkioh   kroków   organizacyjnych   i
prawnych,  które  zamlar  takiogo  ewontual.
nego sponsora wcieliłby w życio. Tak więc
nie  byłoby  to  stypendium  Wielkopolskiej
Fundacji  Wschodniej  lecz  konkretriego,  in-
dywidualnego fundatora.  My chcemy tylko
kooidynować działania w tym zakresie.

F]ed:-Na jaklm etapie bLidowy jest syo-
tem slypendialny Fundacji?

W.S.:-Nawązaliśmy już pewno kontalQ/
z Polakaml żyjącymi w Zwązku Sowiockim.
Ze względow politycznych nie chcemy bez-
pośrednio  działać  na  terenie  ZSRS.   Zna-
leźliśmy  griipę  sponsorów  z  Wielkopolski,
którzy zaoferowali nah swoją pomoc (inan-
sową. Opracowal iśmy też system rekrutac-
ji.   Ustal'iliśmy   w   nim,   że   priorytot   będzie
przyznawany osobom,  któie chciałyby stu-
diować pedagogikę  i  ekononiię.  1  przyzna-
liśmy już pierwsze stypendiunma Akademii
Ekonomicznej.

F]ed:-  Jakie  są  inn®  prze|awy  działal-
noścl łundacji?
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ANATOMIA    VVIELKIEJ
Pęjsę:iek|!eAsj%,nzae#is#°j':Lgyc:

najmniej   wydarzeniom   godnym   od-
notowania. Nio chodzi pnyt}m wcale o fakt
ukazania  się  dzieta za wszechmiar wybit-
nogo,czyteżodebiutautoramającx)gostać
się wkrótce uznanym w ś`^/ieci® eksportem
w  dziedzinie  anatomii  marksizmu  -  rzecz
idzio   raozej   o   to,   że   ''Antynomio   wielkiej
wizji''  są  chyba  pierwszą  polską  pracą
naukową  dotyczącą  filozotii  marksizmu,
klóra  ma  szansę  stać  się  wzorcowym
przykładem   rzetelnogo,   8krótowego,
aczkolwiek   i   nieco   standartowego   uj-
mowaniatomatykitrudnejiwielcozłożonej.
Nie  widzę  zresztą  niczego  złego  w  naz-

:::li:;:jg;:%;li#uę2:ę#sl:s?ee,Y#g
togo,  śmiem   sądzić,  iż  pojawienio  sie  tej
praoy win no st`^/orzyć precedens, za którym
nastąpi   ilościowy   wzrost  tego   typu
literatury.  Książki tego rodzaju stanowią na
Zachodzie  bogate  treściowo  zaplecze  dla
rozwoju      wielu      dyscyplin      wiedzy
poświęconych   polityce   i   dopóki   nie   uda
nam §ię odtworzyć w kraju podobnej hiorar-
chii  na rynku  książki  naukowej. dopóty też
nie   ma  co   marzyć  o   -  w   miarę   zorga-
nizowanym   i   stabilnym  życiu   naultowym
(tam,wyglądatowtensposób.żejestmnó-
stwo   kslążek   przeciętnych   i   nieliczne
wybitne,  u  nas  najczęściej  nio  ma ani jed-
nyw::g:g;:mh:a:.:epj#:eTyspk°r#ui:

omawianej   kslążki  czy  joj   autora.   Sama
praca zasługuje, jak najbardziej na uwagę,
a  tezy  w   niej   zawarto,   na   poważne
rozważenie.Brak         interpretacyjnej
"przebojowości" jest w pracy Flisa zrekom-

penśowany   solidnością   i   rzetelnością
prowadzonych  analiz,  a  pewna  oschtość  i
monotonnośó   wywodu   -   logiką   i   kon-
sekwencjąargumontacji.

Pewnym  niobozpieczeństwem  jest  jed-
nak zacząó czytać tą ksiązkę od samego jej
początku, to jest od  przedmo`^/y napisanej
przez   Jadwigę   Staniszkis.   W   swoim
krótkim,  otwierającym  książkę  flisa eseju,
sugeruje   ona,   nazbyt  chyba  otwarcie.
możliwość   zestawienia  analizy  A.   Flisa   z
obocną  sytuacją  polityczną  krajów  pod-

danych  procesowi  „wielkiej  transformaoji"
oraz   możliwość   wyprowadzeniaL   stąd

i.akiohś ciekawych konkl uzji. \^ĄA^rarza ona
t)m samym pewien próg oczekiwań i nad-
zlei, z którymi przystępujemy do lektury. Te
nadzieje jednak,  ze  względu  na  charakter
catoj  książki  mogą  zostać  łatwD  zawied-
zione.   Autor   „Antynomii   wielkiej   wizji"
zdając sobie doskonale sprawę z zasadnic-
zogo dla marksizmu  i ogólnie złowrogiego
znaczenia postulatu  ,jedności teorii  i  prak-
tyki ", sam w swojoj pracy, łączenia obu tych
momentów zdajo się unikać. ł(siążka ta, nie
zawiora  więc   ani   żadnych   większych
dygresji   na  tematy  polityozne.   ani  też
retleksji    ozysto    historyoznej.    Jak
pamiętamy  w  11  tomie  „Głównych  nuriów
marksizmu"   Kołakowski   opisuje  szoroko
tzw.kryzysziemmerwaldzki,któryoznaczał
faktyczny   rozpad   „międzynarodówl{i
pokoju" a następnie stara się zrozumieć na
czym  mógł pologać wpłyv`/ tych  wydarzeń
na    rozwój    marksizmu.    lnaczej    niż
Kołakowski, autor ,Antynomii wielkiej wizji"
nie ślodzi togo typu powązań i rolacji. lnter-
esują go, prawie wyłącznie, wewnątrzteore-
tycznenapięciaiparadoksyjakieprodukiije
doktryna.   Jak  mówi   sam  tytuł  pracy,  jej
zasadniczym   tomatem   są  antynomie
marksizmu  i  to  one  według   Flisa  tworzą
zasadniczą struktu rę doktryny.

Antynomicznośó       i       wewnętrzna
niespójność   marksizmu   wynikają   z
wiolkiego   zakresu    stanowi§k    oboj-
mowanych     tym     mianem     oraz     z
wioloznaczności   poglądów  samych  jego
twórców.  Weźmy  na  przykład  to  ostatnie.
Flis  pokazuje,  iż  istnieje,  nawet  u  Marksa,
zasadniczy  rozdział  na  teorię   i  praktykę,
który kaze  brodatemu filozofowi,  raz  -gdy

WZJI
chodzi   o   konstrukcję  teoretyczną  -
stwierdzać    podrzędność    instytucji
wzglądom środków produkcji,  a dwa -gdy
idzie  o  doraźną  taktykę  partyiną  -  przyz-
nawać w przemianach  ustrojowych wielką
ranj;d::3bo:zZ:j:śy;n:e?mJu.ę,#zŁ|:ik:oi:

wistyczna  interpretacja  historii,   „nieskoń-
czoność diałektycznogo procesu" i  „koniec
historii"  -te  i  inne,  immanentnie  właściwe   ®
tej  doktrynio  antynomie  zdają  się  rozsa-
dzać, spójną na pozór, strukturę tzw.  „sac-
jalizmu   naukowego"   oraz   przydają
marksizmowi     wyłącznio     utopijno-
ideologiczny charakter.

Zajmując     się     historią    doktryny
marksistowskiej    musiał    też    A.Flis
zainter®eować   się   „nieśmiertelnym"

problemem   stosunku   Lenina  do   Marksa.
Utrzymuje   on,   że   pomimo   tego,   że
występuje    między    nimi    widoczna
„zalożność genetyczria", to z drugiej strony
dzieli ich ogromna „przopaść teoretyczna".
„Marksowska  koncopcja  płolotariatu  jest  -
zasadniczo rzecz biorąc -antropologiczno-
romantyczna,   podozas  gdy  koncepcja
L°jaę;u:dTyz#na:dzś:ć:,'ć::ą:e{dr:a:ś::jy:°ŁZz=b:?n+3

przykład w ilości cytatów; przytoczeń wple-
cionych  w  zasadniczy  tekst.   Mimo  tego
kompozycja całości jest dość oryginalną a
hasłowe i dobrzo dobrane tytuły rozdziałów
pozwalają  traktować   książkę   Flisa  nawet
jako mini-podręcznik.

Piotr PRZYBYSZ
*(Andrzej   Flis,   Antynomie   wielkiej  wizji.

Kraków  1990.)
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0 joioc          A.G.          z          Zakonu
F}edemptorystów,     który    od

KTO IVYBUDOWAŁ
BASZTĘ GIEDYMINA ?

N iepodlogłośeiowe przobudzenie Li-
t\^/inów  połączone  jsst  z  narasta.

jącym  kon"ktem z mniejszością polską.
Sytuację wzajomnych waśni  i  nieporozu-
mień jak na razi® wykorzystuje Kroml bez
prób przeciwdziałania ze strony polskiej.

S komplikowany   splot  stosunków
polsko -litewskich  rozpoczął  się

od  zawarcia unii  w  Krewio /1385/.  Wcze-
śniej   Litwa  z   łatwością  podbiła  Fluskie
księst`^/a  uwalniając je  od  tatarskioj  nie+
woli.  Uzależnienio  Flusi  zapoczątkowało
przenikanie olemontów Tuskioj kultury na
spoleozoństwo  litewskie.  Unia  polsko -
litowska  ograniczyła  oddziaływanie  rus-
kiej  kultu'y.

W  ciągu  czterystu  lat wzajemnegosąsiedztwa litewska szlachta i ma-
gnatoria przyjmowała polską mowę,  kul-
turę  i  obyczaje.  Stopniowo język  litewski
został  zepchnięty do  języka warstw  nie-
oświeconych.   Każda  wybitniojsza  jed-
nostka  urodzona  na  Litwie  stawała  się
kulti/rowo Polakiem choć pod względem
pochodzenia  przyznawata  się  do  litew-
skości  rozumianej  jako  przywiązanie  do
„prywatnej"  ojczyzny.  Przebudzenie  na-
fodowościowe  na  Litwie,  które  nastąpito

pod koniec XIXwieku, główne zagrożenie
widziało  w  kiiltiirze  polskiej  a  nie  rosyj-
§kiej.   F`ozwój   nacjonalizmu   litewskiego
od   początku  był  skierowany  przeciwko
Polakom.   To   niewątplMe  zaważyło  na
odrzucaniu  przez  Litwinów  polskich  pla-
nów federacji  pomiędzy obydwoma  kra-
jami.           Wobec           rozbuchanycti
nacjonalizmów   i   rosnącoj   popularności
doktryny państwa narodowego plany Jó-
zefa  Piłsudskiogo  nawiązujące do trady-
cji   Welkiego   Księstwa  Litewskiogo,  w
którym rozmaite nacje i wyznania żyły we
wzajemnym  poszanowaniu,  okazały  się
naiwnym idealizmem.

J ednakżo los małych państw tego ro-
gionu zależał od  losu największego

państwa Europy śiodkowej  -  Polski.  Po
po/ozumieniu się hitlerowskich Niemiecz
komunistycznym ZSRS,  Polska i również

pozostałe kraje tego regionu zostały po-
dzielone  pomiędzy  strefy  wpłyv\rów  obu
ag resorów. .,Oddani8" Wilońszczyzny Lit-
wio,   a  potem   wchłonięcie   Litwy  przoz
ZSRS  wcąle   nie   poprawiło  stosunków
polsko-litewskich.  Represje  szauliasów
były  na  pewno  łagodniejsze  niż  terror  i
masowa  eksterminacja  dokonywana
przez oba totalitarne państwa. Jednakże
były  one  na  tyle  dotkliwe  i  bolesne  by
zaciążyć nad dalszym rozwojem stosun-
ków polsko -litewskioh.

Po 11 wojnio światowej inteligencja na
\Msleńszczyźnie została albo r®pa-

triowana do Polski, albo doportowana na
Sybsrię.  Zhstąpiła  ją  nieliczna  warstwa
komunistyczr`ego chowu. W ton sposób
mniejszość  polska dawniej  promieniują-
ca   kulturowo  w   ciągu   45  lat  komunis-
tycznego  panowan ia została zopch nięta
do roli pariasów. Łatwo więc daje się ma-
nipulować ze strony KGB czy KPZF`.  Nles-
tety.   Litwini   zo  swojej   strony  też   nie
wykazują zbytniej  wyrozumiałości  i  tolo-
rancji  dla  mniejszości  zamioszkujących
ich  k/aj.  Podsycany z  zownątrz  antago-
nizm  polsko-litewski  narasta.  Dwa  na-
rody  tak   ciężko  doświadczone   przez
sowiecki imperializm zambst współdzia.
łać zacięcie się kłócą. 0 wszystko. 0 naz-
wy  ulic, o  mszę w języku  polskim,  o rolę
AK,   o  to   nawet,   kto  wybudował  XIV~
wieczną basztę Giedymina.

N iestety   rozwiązaniu   konfliktu   pot-
sko -litewskiego  nie stuży kunkta-

torska   polityka   obozu   Solidarności,
hajpierw w wykonaniu  Mazowiockiego, a
teraz Watęsy. Zamiast bezwaru n kowo uz-
nać  niepodległość  Litwy,  zwlekamy.  Po-

parcie   niepodległościowych   dążeń
Litwinów  usunęłoby  w  zopomnienie  na
pewno  sporą część  niechęci  i  nieu{ności
jaką żywią do siebie oba narody. Polaoy,
manipulowani  przez  KGB przestaliby też
szukać pomocy w Moskwie.  Niestety my
bezczynnio  czekamy.  Lansuje  się  za  to
koncepcję   dwupoziomowej  dyplomacji
-z  ZSRS,  ostatnim  państwem  kolonial-
nym  świata  -i  z  poszczególnymi  repu-
blikami czyli , Panu Bogu ogarek, a diabłu
świeczkę. Tracimyw ten sposób, riajwię-
kszą  być  moż®  w XX wieku  szan§ę  uło-
żenia    dobrosąsiedzkich    rolacji    z
ościennymi narodami. Nasz los i miejsce
w  tej  części  Europy  nio  zaloży  tylko  od
tego  jak  ułożymy  sobie  stosunki  z  mo-
żnymi  tego  świata,  ale  również  od  tego
jak  będziemy  współż)ć  z  jego  malucz-
kimi   -   Czechaml,   Słowakami,   Ukrain-
cami,   Białorusinami,   Litwinami   itp.   My
tymczasem   po  raz  kolojny  zasypujomy
gruszki w  popiele.

Krzysztof    BRZECHCZ"

przeszło 20 lat czyni  posługi  kapłańskie
dla   Polaków  na   Utwie  twierdzi,  żo  ich
udział w  referendum za niopodległością
był  z   góry  do   przowidzenia.   Jeśli   ktoś
oczokiwał  innego  wynjku  znaczy  to,  że
niowlelo, albo  nlc nie wie o sytuacji, jaką
Litwini            stwarzają            Pol akom
zamieszkującym tę republikę.

Polska  polityka  zagraniczna  woboc
Litwy,  a  także   i   Polaków  tam

mieszkających                                     jost
dwutorowa.Zapoczątkowano ją - tak jak
i  wobec   Estonii,   Ukrainy  i   Białorusi   -
zaraz po zadeklarowaniu przoz rie dążeń
do suwerenności. Ta dwutorowość  -  co
bardzioj  złośliwi  twierdzą,  żo  stosuje  się
tu stare polskie powiedzenie .Panu Bogu
świeczkę  i  diabłu  ogarek"   -  to  nic  in-
nego.   jak   podtrzymanie   względnie
dobrych   stosunków   z   Mogkwą.   a
jodnocześnie dążenie do tego:  a w wielu
dziodzinach,   poza  strefą  militamą  i
pewnych   zagadnień   wiolkiej   polityki',
stosunki   Polsl(i   z   republikami   pozos-
tającymi    w    obrębio    ZSFIS.    lecz
aspirującymi  dci pewnoj  samodzi®lności
w   kontaktacm   ze   światem.   były  takie
same   jak   z   innymi   suwerennymi
państwami.

Polityka „świoczki i  ogarka" budzila i
nadal budzi sporo zastrzeżonia. Nie

po  raz  piorwszy  wypowiadali  się  na  jej
tematposłowiestwiordzającm.in„żojost
ona  nie  zrozumiała  dla  szerkich  kręgów
społoczeństwa   tak   polskiogo,  i.ak   i
Polaków  żyjących   m.in.   na  Htwie.  Ten
temat podejmowano  również  i w  czasie
niedawnej  debaty w  Sejmi®  nad  exposo
dotyczącym  polityki  zagraniczriej  Polski
wygło§zonym  przez  ministra  spraw  za-
granicznych      Krzysztofa      Skubis-
zewskiego.

J eszcze bardziej radykalne stanowis-
ko w tych  sprawach zajmuje  Partia

Konserwatywna.   Na  niedawnym  spot-
kaniu w Warszawie wyraźnie postulowata
konioczność  upomnionia  się  o  interesy
Polaków  11  Rzoczypospolitej,  którzy nie z
własnej winy i ohęci pozostali na W§chod-
zie. Zdaniem tej partii nie poparcie przez
władze   RP  polskiego  samorządu  na-
rodowo-torytorialnego   na   Litwie   w
gbawie, że z podobnym żądaniem mogą
wystąpjć   lnno   grupy   mniejszości
żyjącyoh  w   Polsoe,  jest  działaniem
prolitewskim,   zo   szkodą  dla   spraw
Polaków  tam  zamie§zkujących.  Powied-
ziano  sporo, ale...

M
ówiąc o sprawach  polskich w Sej.
mie,  minister  K.Skubisze\^/ski  ak-

oentował  ważność  opieki  nad  Polakaml
żyjącymi w ZSFis i pomoo w realizacji ich
spraw  jako   mniejszości   narodowej.   Ale
wyraźnie    podkroślił,   żo    prace   te

przobiegają wolno i wielo jest joszcze do
zrobienia.   Sądzę,   że  jak   zwyklo   w
dyplomacji   i  tym   razem   powiodzlana
sporci, ale nie wszystko i nie do końca...

olska.    która   wyzwoliła   się   z
zależności od  ZSFIS usilnie zabiega
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Polak i Litwin w jednym domu
stali...

o wojści® do struktur europojskjch.  Tym
z  koloi  zaloży  na  stabilizacji  w  ZSRS  i
utrzymaniu  przy  władzy  Gorbaczowa.
Jośli  dodamy  do  tego  rolę  jaką  ZSF`S
odgrywał w konfl ikcie nad Zatoką Perską
i ostatnią wizytę Primakowa w lraku, staje
się jasne, że jakiekoMek zaostrzenie sto-
sunków z ZSRS jest nio na rękę nie tylko
Polsce, ale i państwom sprzymierzonym.

0sobną sprawą jest stacjonowanie
wojsk  sowieokioh  w  Polsc®.  Jeśli

mimo tocząoych  się  rozmów w sprawio
ioh  wyc®tania,  dowódca  wojsk  grupy
półnoonoj, 8tacjonującoj w Polsco, gon.
Dubinin   mówi,   że        „\^/yjdzlomy  kiedy
będziomy chcioll  i jak będziemy chcioli"

m®ncio nio upomnj  slę zdeoydowan[e o
lchlnt®rosy.Toprzekonanio`^rynikam.in.
z  faktu,  że  gdy  podjęto  decyzję  o  po-
wołaniu  wileńsklego  obwodu  ter)Aorial-
no -narodowego, Polska nie popaTła tej
inicjatyv`r)/  uważaijąc,  że  Polaoy  powlnni
szukaó  zaspokojenia  swyoh  ambicji  ra-
czej czynnie uczestniaząc w strukturach
różnych  organizacjj  społocznych  i  poli-
tyćznych,  zamiast tworzyó wspomniane
obwody. Nic za damo.

G dyby  dziś  Polska  zd®oydowanlo
upomniała się o intorosy Polaków

na  Litwio,  musiałoby to  pogorszy6  sto.
su" z Moskwą, która wyraźnie oświad-
cza, że kaźdy przejaw mieszania slę wjej

tzn,   żo  ten   syberyjski   niedźwledź   -
mimo   że   targany  jest  wewnętrznymi
konfłiktami  ~ czuje się natyle mocny, że
wystarczy machnięcie jedną łapą, aby w
Polsce zapanował chaos.

wreszcie  rzecz  najważniejsza,   Po-
lacy  ży).ący  na  Litwie.  Co  sądzą  o

Macierzy,  która niezbyt śmiało upomina
się o ich  interosy?  Ojciec A.G. z Zakonu
Redemptorystów,   który  zna   Ljtwę   i  jej
sprawy  polskio,  twiordzi,że  odpowiedź
na  to  pyŁanie  padło  w  referendum  za
niepodległością Litwy.

N ader  słaba  fr®kwoncja  Polaków w
referendum jest  wynikiem  dwóch

przyczyn . Pierwszej , wynikającej z obawy
przed  Lit\A/lnami. Znaczna część Polaków
boi się Litwinów i ich niepodległości. Naj-
z`^ryczajnjej w świecie  nie wierzą im.  Nio-
którzy wręcz twierdzą,  że  po  uzyskaniu
niepodległości  przez  Utwę, wiolu z  nich
musiałoby opuści6 ten  kraj. Zbyt świeżo
mają jeszcze w pamięci czas, kiody Rada
Najwyższa  Ljt`^q/  zai  jedyny  język  urzę-
dowy, nawet w obwodach gdzie ludnośó
polska  stanowiła  więcej   niż  5o%   mie-
8zkań.ców,  uznawała wyłącznie  litewski ,
a  dp  wszystkich  nazwisk  polsltich  dopi-
8ywano  yvbrew  woli  Polaków  końcówki
„as"   lub   „is".   Nawot  Adam   Miokiewicz
nazywa się tam  „Mickiewiczius".

rzyczyna druga, to świadomość, że
Polska  nawet  w  krytycznym  mo-

sprawy  wewnętrzne  uzna  za  akt  wrogi
wobec ZSRS. (Pogorszyłaby też tym bar-
dziej stosunki z Utwą, która odczułaby to
jako zamach  na swe  niepodległościowe
aspiracje  -  przyp. red.).

Czy więc w sytuacji, gdy wojska so-
wieckie  stacjonują w Polsoe, a kjl-

kadziesiąt dywizji ma prz®jożdżaó z byłej
NRD przez nasze terytorium, można po-
dejmować działania mająo na względzie
twko  i  wyłącznie  obronę  polskioh  into-
resó\^/  na  Litwie?  F}acja stanu  i  sytuacja
wymaga  od   polityki   polskiej,  t)m  wię-
kszoj   ciorpliwości,   odpowiedzialności   i
dalekowzroczności,  a  przede `^/szystkim
podjęcia uregulowania wzajemnych  sto-
sunków z korzyścią dla obydwu społecz-
ności   polskiej   i   litewskiej.   Potęga
sowietyzmu  jest  nadal  wielka  i  nie  wia-
domo  co  mogłoby  się  stać.  gdyby siły
konserwatywn®,  a  takie  próby  są  czy.
nione, wzięły górę.

T:k  więc  nio  niochęć  i  brak  zainto.
Śowania sprawami polskimi stwa.

rza na Utwie sytuację taką i.aka jest. Ale
przedo  wszystkim   priorytety  celów  i
współzależ\nośoipowodują,żewowspół.
czesnym świ®cie nic nie ma za darmo. Za
jedno ustępstwo trzeba placić innym...

Zbigniew   RÓżAŃSK[

S
AFIP

towarz}czonio Am®ricans For lndependent
Poland  zariązało  się w  1988 roku  w  Sta-

nach  Z]odnoczonyoh.  Jost zriązklem  ludzi  po.
łączonych  wspólnym   colem   pogłębienia
przyjaźni między narodami Polski j Stanów Zied-
noczonych. Głównym colem stowarzyszenia -jak .
czytamy  w  jogo   statuoio  -  jost  „rozpowszoch.
nianie idei niepodległego, suwor®nnego i demo-
kratycznego       państwa       polskiogo       w
społeczeństwie  amerykańskim.   AFIP   nje  jest
związane  z  żadną  partią  czy  ug.upowaniem
polityoznym, jednakże współdziała z organlzac-
i.amj o podobnej grientacji politycznej". Swe c€le
starasięroalizowa6sygnalizująoiwywleJającpre-
sję na rząd USA poprzez akcje masowogo pisania
listów czy to do prozydenta, czy toż do senatorów
lub  kongresmenów swoj®go  Stanu  lub  rogionu.
Poprzoz  głos  i  opinię  wyrażoną  w  liścio  orga-
nizacja  (ęzy  osoba)  akcontuje  swoj.ą wolę,  czyli
wolę osoby,  która juź niebawom  będzie  powtór-
nie  głosowaó,  bądź w `^ryborach  prszydenckich,
bądź w wyborach regionalnych. lm więcej owych
listówzostaniewysłanych,tymgłoswdanejspra-
wie  nabiera  mocy  i  siły.  Pan  Czosław  Jamer  .
cztonok  AFIP  i  i.odaktor  naczelny  miesięcznika
„Myśłi  Polityczn®" - w jodnym z listów do  naszej
rodakcji  dodajo:  „nio ukrywam, że chodzi nam  o
gło8 w  lntorosio  Polski  suworonnoj,  w  pełni  nio-
podl®gtej, nl®zal.żnej 1 demokratyczn®j, a wlęc z
pownością  nio  Polskj  o  kształcie  jaki  przybrata
gdy prozydontom został Lech Wałęsa".

Wkrótc®  po  powstanlu,  AFIP zaczął wyda-
wać  skromny  1.stronicowy  biuletyn   pt.:

„Myśll  Politycgno".  Powoli  pismo  rozrosło się  do
obszernego,  ciekawio  rodagowanego  40-stror`i-
cowego rriiesięcznika.  Mimo, iż nie wydawane w
profesjonalnej  technico  drukarskiej   (ksero),  to
niewątpliwio   na  rynku   prasy  polskojęzycznej
ukazującej  się w  Stanach jest - ewenementem.
Czteroosobowa  redakcja  potrafiła  uchronić  pi-
smo  (tu  dodam  - i  polską emigracyjną myśl  po-
lityczną)   od   dusznego   powiewu   „przomian"
pookrągłostołowych,  powiowu  któremu  uległy
(w więkscości) „wielonaktadowo " (parotysięczno)
gazety  emigracyjne  w  USA,  jak  i  sam  Kongres
Polonii   Amerykańskiej.   „Myśli   Polityczne"  do-
strzegają i piszą o wielu sprawach i tematach, o
których  najczęści®j  milczy polskojęzyczna prasa
w USA. Pozlom techniczny gazety mógłby zostaó
podniesiony  poprzez  Żnalezionie  sponsora  Oak
czyni  to  wiole  gazet  emigracyjnyoh)  wśród  np.
Pewexu.  LOT-u  itp.  Fledakcja wyklucza jednakże
taką możliwość . nMyśll  Polityczne będą biedne,
lecz czyste  od  strony wpływu  na ich  kształt  naj-
różniojszych  komun istycznych,  socjalistycznych
czy też lowioujących  rewolucjonistów i ich sprzy-
mierzeńców".Pismo swą stylistyką,  podojmowa-
nymi  tematami   i  wartościami,   których   broni   -
chlubnie kontynuuj® tiadycje i waności pism po-
wojennej,   niepodległościowej   omigracji   polity-
cznej. W tym też tkwi jego niezwyl{łość i wartość.

K:ńcząc.  warto  to joszcze  dodać,  AFIP  po-
arł  kandydaturę  Komola  Morawiockiogo

w  niedawnych  wyborach   prezydenck.Lch.   D\^/u-
tygodnik  „SW" nawiązał współpracę rodakcyjną
z redakcją „MP".
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A 0 WAŁĘSĘ„

PIOTRA WERZBICKIEGO
W czerwcu  bierzącego  roku,  nakładem

\^Ą/dawnict`iła Tygodnjka Solidarność, uka-

::łŁ:i:W":Ę::...Tkt,r:,,Y:fabśi:ikj:gsoobpi';
pasją,  stara  się  przekonaó  czytelnlka,  że
Wałęsa przez ostatnie  lata tylko  odgrywał
swoją  rolę,  że  skrywał  swoje  prawdziwe
oblicze aby teraz, w decydującym momert-
cio,  który  zrosztą  przewidzlał,  zrzucić  ma-
sl{ę   i   staó   się   sobą    -   jodnym   z
najgonialniejszych  polityków w historii  Pol-
ski.Możnabynatowszystkotylko\^/zruszyć
ramionami,  gdyby  nio  osoba  autora.  Piotr
Vviorzbioki  jest  bo`^/iem   cztowiekiem   i[cz-
ci`^/ym i nieprzekupnym. Gdy ooś mówi, nie
rabi `ego dla osobistoj  korzyści,  lecz j®st o
tym głęboko przekonany.

Książka „Bitwa o Wałęsę" ukazała się w
docydująoym  momencie, gdy Wałęsa roz-
począł  kampanię   prezydencką.   Miesiąo
przod joj pojawieniom się na rynku, Watęsa
zdystansował  się  od  8\^rych  dotychczaso-
wych  doradoów a  nawet wypowi®dział  im
wojnę.  Ni® po raz pi®rwśzy w swej kariorze
politycznoj  Wałęsa  zdradził  najbliższych
współpracowników.   Dokonuje  tego   za-
wsze, gdy wyozuwa, że ci ludzie są mu już
niepotrzebni,  że  z  tych  czy  innych  wzglę-
dów ich rola i znaczenie skończyto się.

Vvierzbicki   nie  od   yvczoraj  jest  zwolen-
nikiem Wałęsy` Zawszo w ni®go wierzyt i na
wiole lat przodtom,  w swej  gtośnoj  książce
„Myśli staroświockiego Polaka", powś`^rięcił

Twu{awłe::3:ne,g::ęh;łśgźaTce;aćzćź#nTk::npj:;
wotuje się na nio.

„Bitwa o Wałęsę" różni się dość znaoznie
od  poprzednich  książek \Morzbickiego.  Do
tej  pory zastrzegal się, że może  myli się w
s`^rych  ocenach,  że  nio  jost  dobrym   poli-
tykiem,  że  się  na  czymś  nie  zna.  Jest  to
stara metoda zdobywania zaaufania czytel-
nika,  z  powodzeniem  zastosowana  kiedyś
przez  Jana  Jakuba  Roussoau,  z  fatalnym
dla  ludzkości  skutkiem.  W  „Bitwie  o  Wałę-
sę"  Wierzbicki  nie  wyraźa  już  tych  wątpli-
wości. Jest całkowicie pewny swego i wręcz
dornaga się, aby mu wierzyć.

Czy rzeczywiście można mu wierzyó?
Wiele lat temu,  na początku  lat 70-tych,

Piotr  Werzbicki,   napisał  gtośną  książkę
„Traktat  o  gnidach".  Była to  druzgocąca  i
przokonywująca  kr)m/ka  polskiego  intoli.
genta,  jego  upodlenia  w  warunkach  sys,
temu   komunistyoznego.   Autor,   zamiast
swój talent i pasję uż)ć do zdemaskowania
pawłowskich   metod   niszczenia  charakte-
rów jednostek i  korumpowania całych spo-
lecz®ństw,  na  cel  swego  ataku  wziął  nie
system, lecz jedną z jogo ofiar i nio zostawit
na  niej  przysłowiowej  suchej  nitki.  W kilka
lat  późnioj,  gdy  pojawiła  się  Solidarność,
naglo okazało się, żo owe gnidy myślą cał-
kiem  rozsądnie  i  działają odważriie.  Po  in-

temowaniu  w stanio wojonnym. Wierzbioki
napisał uzupełnienie do swojego traktatu i
odwołał wszystkie  gwe  oskarżenia.  Przyz.
nał uczciwie, że się pomylit i natym sprawa
została zakończona.

Podziwiam liozne talerity i byst/ość umy-
słu Piotra Wiorzblckiego, zgadzam się cał-
kowicie   z  jogo   poglądami   odnośnie
kapitalizmu  ,  związków zawodowych,  lewi-
oy,  demokracji,  ioli jednostki  w  tworzoniu
historii,   itd,   natomiast  gdy  chodzi  o  wy-
oiągnięcie  wniosków  końcowych,  różnimy
się+\^/ sposób  zasadniozy.  Zrozumiałem to
wyraźnie  w  czasie  jednego  wieczoru,  gdy
przysłuchiwałem się jego wystąpieniu pod
koniec 1987 roku w Fundacji  Kościuszkow-

skiej w Nowym Jorku.
W pierwszej częśoi tego wystąpienia wie-

rzbicki   dokonał  szczeraj   samokrytyki  za
swoje  niesłuszne  oskarżenia  polskiej  inte-
ligencji, owych griid. W drugiej, z właściwą
sobie pewnością i  logiką udowadniał, że w
najbliższych   ratach   nie   można   liczyć   na
wielkie  przemiany  w  Polsce.  Zabawił  się
nawet w proroka i powiedział, że prawdziwe
przemiany, jośli kiedyś nastąpią, to nie bę-
dą  one  dziołem  ludzi  typu  Moczulskiego,
Kuronia  czy  nawot Wałęsy,  lecz  typu  Mi-
rosława  Dzielskiogo.  Natomiast jeśli  o  nie-

go  §amego  chodzi,.to  będzie  zadowolony
gdy  w  wyniku  tych  przemian  dojdzie  na
przykład  do  otwarcią  na  rogu  jego  ulicy
jeszcze jednej piekarenki z chrupiącymi bu-
łeczkami.  Część sali  oniomiała,  druga na-
tomiast biła gromkie brawa.  Pamiętam też
arogancką wypowiodź  dzienn ikarza nowo-
jorskiego  „Nowogo  Dziennika",  w  której  z
wyższością  wtajemniczonogo,   wyśmlał
mżonki  „wymachujących szabolką niepod.
ległościowców", z czym Wierzbicki się zgo-
dzjt.

Działo się to niedługo po podróży Loszka
Moczulskiego  i   Romualda  Szeromiet'iewa
po  Stanach,  którzy chociaz z  odmiemych
pozycji głosili tę samą `ezę. że komuna się
wali, że  niepodlegtość jest tuż, tuż, żo trze-
ba tylko zmobilizować się do ostatecznego
wysiłku i zadać jej nokautujący cio§. Potem

Wiorzbicki przejochał się ich trasą i ostudził
rozgorączkowan® gtowy.

Tymczasem, wbrow opinii \Merzbickiego
i nowodzionnikowego „relisty". komuna ru-
nęła  w  ciągu  następnych  dwóch  lat.  Na
nieszczęście jodnak, nio ci, którzy mieli wi-
zję joj obalenia i wizję  odrodzenia Niopod-
ległej   Rzeczpospolitej,   byli   przywódcami
przemian.  Rolę tę przejęła, znienawidzona
przez Wierzbickisgo lowica, która mająo za
sobą autorytot Lecha Wałęsy, z całą świa-
domościąwymanewrowałateprzemianyw
kierunku  uzgodnionym  z  komunistami  w
Magdalonce.

Nie wiem  co  na ten temat  ma teraz  do
powiedzenia Wierzbicki. Przypuszczam , że
swoim  zwyczajem  uczcjwie  przynał się do
błędu i uznał sprawę za zakończoną.

Te dwa prz)ft<łady pownny dać dużo do
myślenia  cztelnikom  jogo   książek  i  arty-
kutów.  Można  podziwiać Wierzbickiego ja-
ko   znakomitego   publicystę  i   polemistę,
nawet jako tilozofa,  bo daje  bardzo trafne
dofiniojo  złożonych   zjawisk  społeoznych,
ale nie można mu u(ać. Jest po prostu złym
politykiem,  nie umio  przowidzioć przyszło-
śoi  i  przygotowaó  ludzi  do  wykorzystania
nadarzającej  się  okazji.  Gorzej,  swoim  ta.
lentem  i  mocą przokonywania odwodzi  lu-
dzi od racjonal nogo działania, demobil izyje
ich  i  zniechęca,  lub  wskazuje  im  niewła-
śoiwy kierunek.

W  „Bitwie  o  Wałęsę"  Vvierzbicki  stawa
kilka lez:  Lech  Wałęsa jest wielkim  polity-
kiem;  ma  czysto  ręoe  i  sumienie;  jest  je-
dynym   kandydatem   na   Prozyderita   FIP,
jekiego w tej chwili potnobuje  Polska.  Naj-
bardziej y książoe niopokoi to, że autor dla
u9owodnienia  swych  tez  posunął  się  nie
tylko  do  bałwqohwalczych  ukłonów w kie-
runku  swojego  idola,  ale  do  kilku  przeina-
czeń  (aktów  i  wielu  przemilozeń.   Ksiązka
musiała być pisana w  pośpiechu,  bo  są w
niej  także  obce  Wierzbickiemu  zaprzecze-
nia samemu sobie.

Przystąpmy teraz  do jej  krytycznej  ana-
lizy.

Wierzbicl{i   dołączył  do  grona  nadwor-
nych  cmoklerów,  którzy Wałęsę,  przez  10
lat  marionotkę  w  rękach  sprytnych   intry.
gantów,  porównują  do  Marszałka  Piłsud-
skiego.   Dlaczego  szarga6  pamlęć  twórcy
polskiej niępodlegtości? Czy nie ma innych
wzoró\^fl  Ze  niby  obaj  byli  piokielnie  chy-
trzy?  Piłsudski  był \^rybitnym  st/ategiom  o
wielkiej   wizji,   do   realizacji   której   dążył  z
żelazną konsekwencją. Może był też chytry,
ale   ta  ohytrość  służyła   Polsce.   Chytrość
Watęsy jak  dotąd  służy tylko jemu  same-
mu. Dzięki niej zarabia nawot na reklamach
Philip  -  Morrisa i AFL  -  CIO.

Wodług  Werzbickiego  chytrośó  Wałęsy
polega na umlejętnośoi siedzenia cicho, na
ukrywaniu  swych  myśn  (do  czego  ma słu-
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F#epŁmnę::)ćznoann#d:::ołFeniunikomu
Ftzeozy\^riście Wałęsa potrati w pewnyoh

momontach siedzieó oicho. J®st to na ogół
wtody,  gdy  nio  ma  wokół  siebi®  nikogo
mądrogo, który by mu powledział co roblć.
To prawda, że Wałęsa siedział clcho w cza-
si® intemowanla. Podobno przez Wele mie-
slęcy n!o mógt dojść do siobie 1 nle wierzył,
że jest internowany, ,bo  niby jak mogli  lud-

3bei'razc„PnóyTOT,rośzpid*tac%',ozfoi?::aukcoon3`.i...
takiogo.

Prawdą  też  jasti, żo  słuchając  na  żywo
mo\A/ywałęsy nie bardzo wiadomo o co mu
ohodzi. Równie trudno dopatrzeć się s®nsu
w jego wywladach, chooiaż zostały on® do-
piacowano  pod  względem  składr`i  i  gra-
matyki.   Wierzbicki   uznaje  to  jadnak  za
wielką zaletę polftyka. Werzbłcki cieszy się,
że  nle  rozumie oo Walęsa mówi.  Tymcza-
som  pTawda jest taka,  że  Wałęsa ma nle-
wlsl6 do powiedzenła. Jeśli mówi do rzoczy
to  dlatego,  żo  mu   ktoś  napisat  przemó-
wienie,albogdyjegopozycjajestpoważnie
zagrożona.  W przociwnym  przypadku jest
to zwyczajny bełkot. Wałęsajodnak nie mu-
sl  slę tym  przejmować,  bo  zawsze znajdą
się usłużni, którzy przetłumaczą to na ludz-
ki  język.  Poza  tym,  a  to  zdarza  się  naj-
częściej,  następnego  dnia  może  odwołać
to  co  nleopatrznio  powi®dział poprzednie-
9°#+®rz:fozką°c:?ę±;es:;?żgo°ńra°ł:UsamL3::hu

ni®  dowlorza.  Piszo  z  zachwyt®m:  „Polity.
czna  dusza  Wałęsy jest  mroczna,  skryta,
ohytra   1   do  t®go   potwornl®   podejrzllwa".   `
Nleco dalej jeclnak  p]8ząo o stylach  prezy-
donokioh,  przeciwstawia  Styl  F`eagana  sty-
lowi Cartera. CarteT nikómu nie dowierzał i
całą robotę, od śwnd do późnej nocy,  robił
sam  doprowadzając  k-rajr do  ruiny  gospo-
darczoj   1   upadku   prostiżu.   F`eagan   nato-
miast wysypiał się przez 12 godzin dziennie
i całą robotę zwalał na swój sztab, któremu
ufał z® wzajemnością. Nio trudno zgadnąć,
że  \Monbicki  przypisuje  Wałęsie  styl  rea-
ganowski. Węc jak jest z t`m zaufaniem?

Dziwnio  w  ustach  \^/ierzbickiego,  który
sam jest erudytą, brzmi pocliwała nieuct`^ra
Wałęsy.  Wiorzbicki  przypisuje  mu  jednak
nadludzkio  zdolności  i  twierdzi,  że  nauka
mogłaby zrobić z niego tylko „tuzinkowego
półintoligenta". Gdy Wałęsa zaprosił go na
rozmowę do Gdańska, przeczytał podobno
kilka zdań z „Myśli staroświeckiego Polaka"
i  to  mu  wystarczyło.  Już  wiedział  co  się
święoi.   „Broni   się`   Piokiolnie   chytrzo.   Pie-
kiolnie   inteligentnie.   Do   końca  właśoiwie
ni® wiem  oo myśli"  -  piszo z czcią Wierz-
bioki

Werzbiokl,   nie  jest  jedynym,   który  w
obecności  Wałęsy  poci  się  1  traci  rezon.
Wybitny poeta, Czesław Miłosz, też z zach-
wytem przystuchiwał się wywodom Wałęsy
na tomat cxzym powinna być poezja.

Wierzbioki cieszy się, ż® Wałęsa jest bez-
względny,  że  intoresuje  go  władza,  że  w
polityoe  ceni  tylko  siłę,  żo  działania  pco-
ciwko  sobie  nio  `^/ybacza  (chyba  że  pRe-
ciwnik  dysponuje   siłą),  żo  idzie  z  tymi,
którzy są silni, sprawni i skuteczni itd. ltd. A
więc polityka ma być tylko skuteczna? Nio-
wazno są idoały, moralność, dobro innych?

Na  tym  tle  śmieszne  wręcz  i`est  stwio/-
dzenie,  że  Wałęsa  ,jak  żadon  inny  repre-
zontant             ruchu              Solidarnośoi
udokumentowal  swo  przywiązar`ie  do  za-
sad zaohodniej domokracji''. A więc dowia-
dujomy  się,  że ,zachodnia  demokracja  to
arena  siły,  zdrady  i   braku  przobaozania
przeciwnikom.  Takiego  stwierdzenia  mo-
żna  by  spodziewać  Się  po  Wałęsio,  który
s\^/ym  postępowaniem   nieraz  udowodnił,
że nie ma najmniej§zego pojęcia czym jest
demokraoja.  ale  nie  po  Werzbickim,  który
dokładnie  wie  jak  funkcjonują  społoozeń-
stwa demokratyozne.

W ksiązce widaó rozpaczliw® próby wr
biolenia Wałęsy. Na przykład Wiorzbicki pi-

Jest  kilka  punktó\^/  w  \^/ywodaoh  Wierz-
blckiego,  z  którymi  się  zgadzam,  chociaż
tłurnaczę  jo  inaczoj.  Na  przykład.  że  Wa-
łęsa jost jodynym w Polsce politykiem po.
lityóznie  bezstronnym". To  prawda.  Włęsa
nio  ma  1  nio  choe  mieć właenoj  partii.  b-
łączy do kazdej i dołączy do każdogo. kto
mu zapowni władzę albo pomoże wi.ej zdo-
byciu.   Odrzuci  każdy  sojusz  i   nawet  nie
odpowio na wieinopoddańczy list, jeśli jest
on   podpisany  przez   kogoś.   kto  nie  dys-
ponuje  siłą.  Teraz  poszukuje  sojuszników
wśród tycti,  którymi  do  niedawna gardził i
obrzucał \^/yzwiskami. Vvielu z nich daje się
na  to  nabrać.  Ta  krótka  pamięć  niodługo
zemści się  na nich.

sze,  że  lewica od  samego  początku  zwal-
czała  Wałęsę,  żo  w  pierwszym  okresie
Solidarności,   stawiata  na  Andrzeja   Gwia-
zdę.  Może  i  stawiata, ale w  rezultacie  pos-
tawiła na Wałęsę. Wybór okazat się trafny.
Każdy,ktoznaAndrzejaGwiazdęwie,żenie
jest on z tych co się dają manipulować ajuż
tym bardziej co będą konspirować przeciw-
ko interesom Polski. Takie stawianie sprawy
przez  Wierzbickiogo  jest  zwyczajnym  po-
mówieniem.

Wierzbickiemu potrzebne to było aby od-
sunąć  od  Wałęsy  podejrzenia o jego  naj-
większe wykroczenie  przeciwko  interesom
Polski:  jego  długoletniej  i  zgodnej  współ-

pracy z lewicą. W rezultacie tej współpracy
wielki  ruch  narodowy  ,  Solidarność,  zostat
wyprowadzonywślepyzaułekMagdalonki.
Tej sprawie Wiorzbicki nie poświęca prawie
uwagi.  Woli  przomilczeć, gdyż tutaj  trzoba
by już  było  kłamaó  na  potęgę.  Natomiast
prawio  połowę  książki  poświęca  zarzutom
lewicy pod adrosem Wałęsy, zarzutom, po-
wiodzmy to wprost,  bardzo świeżej daty.

lnnym minięciem się z prawdą Pst spra-
wa strajku w maju 1988 roku. Wierzbicki wie
jak było ale woli powiedzieć, że Wałęsa do
strajku przystąpił. Tymczasem Wałęsa zos-
tał  siłą  wciągnięty  za  bramę  stoczni,  gdy
przyszedł  usprawiedliwić  się  wymachując
zwolnienjem  lekarskim.  Może to  drobnost-
ka,  ale  znacząca.   Starożytni  mówili:   „fał-
szyuwywjednym,fałszywywewszystkim"
i  mieli  rację

Ponadto zgadzam się. że Wałęsa będzie

#opwę#opbrjeąiyke:tze%ti:}ż.jgedsYĘ:j:°dnsai:
moim zdaniem, wybór mniejszego zła. Wa-
łęsa na pewno da szanse działania imym
partiom  i  ludziom,  aLle  pod jednym  warun-
kiem: wszystkie niepowodzenia wezmą one
na siebie a wszystkie sukcesy zostaną przy-
pisane jemu.

Na zakończenie, bo czas kończyć, naJoży
przypomnieć   panu   Wierzbickiemu,   że
wszystkie przymiotniki w języku  polskim, z
wyjątkiom  dotyczących  spraw  Boskich,  pi-
sze  się  z  małej  litery.  Pisze  się  więc  .,wa-
łęsowski"  a  nie  „Wałęsowski",  bo  Wałęsa
wbrew temu co powiedział o sobie po wy-
lądowaniu  w  Wiolkiej   Brytanii,  jest  wciąż
osobą w jednej osobie.

Wierzbicki  jest  mistrzem  gdy  chodzi  o
logiczn®   uzasadnionie  jakiejś  tozy.   nawet
najbardziej  niedorzecznej.  Zawodzi jednak
zupełnie,   gdy  przychodzi   do   konkretów.
Niestety, nie uczy się na własnych błędach:
nie umio poskromić s`^rych pasji. Jego ksią-
żka „Bitwa o Wałęsę" świadczy, żo bmie w
następną  kabałę.  Tym  razem  sprawa jest
poważna,   bo   konsekwencje   powodzenia
książki poniesie cały naród. Za parę lat Vwe-
rzbicki  przeprosi  ,nas  czytelników,  że  się
pomylił i weźmio się za coś innego.

Andrzej  CISEK
przed/uk  za:  'Myśli  polityczne'  nr 6   wyd
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W  OBRONIH  IZRAEIA
PŁwinpnŁm:,irzł:ćo,Et%##iab®::

8®ntym®nt"zmu, a wnlos®k, ż® krQ| t®n za-
sługuj®  na  naszą  gympatlę  -  nl®  mlmo,  a
wtaónl® z uwagi na okollcznoścl, wj&kloh slę
zndazł - wyciągnąó z  ket®9orii  cz)®o  po-"tEŻ%ą#

wspomnlanych  okollczr`ości
ostrożnym. imnle  Krl®gel

prz®konująpo  dowodzi,  że  bunty  w  strofle
Gazy nal®żą do seril  spontanicznych, tnid-
nycn  do  kontrolo`A/ania,  natomiast łatwych
do manipulowania demonsbacjl młodzloźy,
ld]ór® wstRą§?ły ś`riatem w ostatnich lataoh,
od   Aftykl   Połudnlo`Arej   po   Koreę,   ż®   hl®
wspomnę o  buncl®  llc®aJlstó`Ar  par}oklch  w
gnidnlu   1986  roku.  Skala  1  kont®ksl  tych
zamlesz.k  byĄ/  ióżno.  natomiast lch  prz®-
bieg  był zawgz® 9wałio`^rny, a c®le dawabr
się bmnl6.

kra®l j®st d®mokraęją typu zachodni®go.
W  d®mokTacjl  obowiązują  roguły  1  kanony
motalne,  10ór®  pewnych  rzeozy  zakazują.
Demokiacja izraolska nie dysponuj® oddzia-
łami   policjj  `^/yspecjalizo`^ranyml  w  uśmio-
rzaniu  buntów.  Tłumi®nio  lcli  spada zatom
na  po`^rołanych  pod  broń  obywatoli,  którzy
muszą  stosowa6  najnj®j  dotkliwą  z  możli-
`^rych  kombifiacji  b®zwzględności  i  umla/-
kowania.  DemokTacja działa z podniesloną

przylbjcą, t® przykr® operaoje o`dby\A/ają się
zat®m na oozaoli kamer teMzyi.n}n3h 1. dzl®n-
nikerzy. W d®mokracjl lstnioj® podzlał oplnll
publlozn®j, wlęo 8łychaó już gło8y proteshi.
Mlmo  to  nl®  wldać  głęboklego  rozłamu  w
spoteczeńst`Arle  izraelsklm,  jak  np.  podczs

#°oj:gchwowuab;#ey.kpź#::i'##mftsk#:
plać stę wokół prawicy,  bo chodzi  o życle.
Porząd®k trz®ba przwyrócić za `^/szolką co-

:3;g3ELi:chp,*#::h?ędziomyślo„
Ki®dy lz.a®l wywalczył niopodlqłość, na

j®go zdobytyeh t®rytoriach mi®szkała liczna
ludność  anabska.  W  ioku   1967   Łzi.ael   do-
konal wyboru strd®giczn®go, któr®go wady
dostrzqamy dzlaslaj.  PRy podzlal® Pale8-

#y®#r=a::uWp8#0%,Omn;.gor,ra:n#;
zdobyt® w `^/ojnle sz®ściodniowej  1967 roku
były -nawet po oddaniu Synaju w roku 1982
- nieco pewniojsz®:  z wy]ątki®m gtref)/ Gazy

«®reny  Fillstyńczyków)  odpowladają  one
mnloj więc®j granicom blblljn®go kraela. Łz.
rael   wybrał  bezpi®oz®ństwo  zewnętrzne
kosztem ryzyka irredonty wewnętrznej. Obe-
cni®   państ`A/u  liobrajski®mu  zagrażają  nle
sąsiedzi -nacl któ"mi ma dostateczną prze-
wagę \^/ojskową - lecz arabowio zamleszkali
na  jogo  własnyum  ter)Aorium.   któr®  oku.
puj®,  kontroluje lub w\ęcz uważa za włsne`|o:'n:®tdo:'i:fng#:|f::m#;!:m#:n'*::

wollłyby  mu  tę  ludnoś6  ®kspulsowaó.  D®-
mokratyczny  kraj  nle  może  ucioo  się  do
masowychlbrutalnyehd®portaojl.jaklclido.
konyv`rały w Xx wleku państ`^ra, któ"m obca

?#aę:ęm;:'b#„!wmoęrcęąwds::t:#aTó:%-
więc®j,  taki®mu  rozwlązaniu  sprzeciwia  się
w przypadku lzra®la także stosunek sił. Pro.
blem  zatem  nabiera chai.aktoru  polityczno-
go 1 demograflcznego.

Chaim  W®izmam  z`A/rócił  w   1931   roku
"ragę, żo syjoniści, zmagający się z niozlic-
zonyml   płoblomami,   nl®  zwrócill  w  porę
uwagi  na nacjonallzm  &rabski.  Narodzlł slę
on w Pal®stynl. w chwili, kiedy przybyll tam
pi®mrsi osadnlcy żydowscy. Sklorowany byt
nlo tylko przeclwko nim , alo takż® prz®ciwko
okupantowl turocki®mu i  bry"sklemu.  Po.
wsz®chnym i zorganizo`^ranym .uchem stał
się  doplero  podczas  drugi®j  wojiiy  świato-
woj. W kształtowaniu się t®go nowego, czę.
śclowo    laickiogo,    „postępowogo"    i
poslugującego  się fraEeologią marksistow-
ską nacjonallzmu ni®maty udział miało naś.
ladownictwo   ruchu   Syjonistycznogo.   W

tów

mia/ę.jak  żydo\h/8cy  przybysz®  przeradzali
slę w nowocz®9no społoczoństwo i państwo,
pal®sę)riscy Anabo`Arie  nł®uchronnle  musiell
skłaniaó  slę  coraz  bardzlej  do  tworz®nla
kontrspołeczeństwa i kontrpaństwa.  Nawet
Jerozollma nabrata w oczach Ai.abów mlsł
tycznego  znacz®nla pod wpływem  kontak-

la'Zm®m.
ielu lzraolczyków miało nadzieję, ż®
wrogośó Arabów ustąpi wraz z pos-

tępująęą  intog.acją  z  nowoczosńymi  spo-
łocz®ńst`^/ami. Arabo`^/ie lzraelscy cioszą się
wyksztatoeniem,  zarobkami,  oploką  spo-
toczną i Przywil®jami właśclwym] PrawoRą.
dnomu państwu, o ltiór}ch nlo moż® nawot
marzy6 przeclęb`y obywdel Syril,  lraku lub
Jordanll. Niest®ty -co było do pTzo`^ńdz®nla
• postęp zaosozył tylko uczucla narodowo i
nlenariść.  Trudno  załzuclć  wykształcon®.
mu 1 zamożnemu Arabowl, że dotklMej od-
cziiwa   upokorz®ni®   nardowe   aniżeli
pastuch.

ż®nT.g:,ad.::oż;:Ęi,%::jFsc';sąą==a,:;:
bogstym  i  cyv`/illzowanym  narodem,  któy
płodzi dużo dzleci.  Mnioj jodnak aniżoli Ara-

Po°n:!®*WÓ#:®;kjTadB'd#:Um##yz#b5ó#"ż
których 60 % llczy mnioj niż dwadziośola lat.
Fąozwlązanlanlowidaóżadnogo,choclażży-
dzi wezystkich ob®dlencjl polltycznych i nio-
którzy  Palostyńczycy  rozpaczliwio  go
poszukują. My, ludzl® Zacliodu, t®ż nie Wd-
zimy  `Aryjścia,  powstz}majmy  się  więc  od
udzlolania lokcjl.

AbstraJ`ując  od  wszytskrch  przczyn  his.
toryoznycl`,  rolihijnych.  moralnyeh  i imych,

#:jr:pkoaz#m:%::#ż°#akćiŁ::ac®#mói::
litycz]io.  lzrael  jest  ozymś  zńacznio  więcej
niż naszym  sojusznikiom -i`ost częścią nas-
zogo  świata.  Nio  jest wykluczone,  żo  przy-
pamy do muru, będzie się starał uzyskać od
Związku  Sowiecklego to. co toi` moż® zech-
cieć klamliwi® obiecy\^/ać: .masową ®mlgra-
oję   Źydów,   których  trzyha  w  roz®rwio,   i
noutralizację  Juchu   paloswńskiogo.   Na
szczęścio  ni® josteśmy jeszcz®  w t)m  pun-
kcl?:n#t:ji:,:e}z::iżd®U+Oy8:ę:a#ma*

ź:aŁekźżćć:P®aud#%:?:Uę%tŁds®n::°Ś,?::
ziomnomorski®go  doprowadzić  do  napięć
podobnoj natury.

Alain BESANC:ON
/Przodruk   za:   Konfrontacjo   nr   12,

wyd.lDEE/

Numor zamknięto 1.05.1991  r. Wydawca: Wydawnictwo „Wisn. Rodaguje: zospół. Adres redakc|I: 61 -120 PoDeń 22, ®kr. poczl 59.Stałepumykolportażu:Poznań-Klubnwis"ul.Górnawilda106,pon-piąt.wgodz.8-18,tel.33"1;Wrocław-Biui.oPartilWolnośoiul.Ko(la"a41111p.,t®l.38-236;Księgamia„DruglObieg"BjbliotekaWoj®wódzkaRynek58.Fbdakcjazastrzogasobioprawoskracaniaizmianyty(uł6wwriadsyłanycrimt®rlalach.Tekstówni®zamówionychniozwracamy.Pręntłmerata:póhoozna@warantujeotrzymanle13kolojnychnów)-c®na32.500złzapojodynczyegz.i19.500złzakażdykolojny,np.po2egz.23.500zł+19.500zl.Prenumeratamozna(26mów)-63.000złzaegz.poj®dynczy139.000złzakażdykolejny.Pcokazypocztowo(zdokładnymadros®mp.enumeratoraiilościązamawianycliegz.)prosimykiorowaćnaadr®swydawcy:Vwdawnictwo„Wis",61€55Poznańul.Gromadzka23.


