
Opinie

„Wszyscy     jesteśmy     ludźmi.
Koi'r.uniści  dążąq!  do  zQpa-
nowania nad  świaSem,  też  są
yTko ludźmi. Ludżka rzecz to
omyłki,  pTzeliczenia  się  w  ra-
chul)ach.    Wstrząsy    wewrię-
trzne    w    Bloku    Sowieckim,

jeśli  się  rozszerzą,  jeśll  wyśli-
zną się z rąk planistów komu-
nisycznych  mosą  się  przeis-
toczyć      nagle      z;     ilości     w

jakość...    Przy    sprzyjająo)ch
okolicznościach zewnętrznych
mogą,   owszem   doprowadzić
do ol}alenia komunizmu"

Józef Mackiewicz
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W   CIENIU   WOJNY   ...
•          Nie drażnić potężnego sąsiada           99

W cieniu    wojny    w    Zatoce
Perskiej  Związek Sowiecki  próbuje
odzyskać  to,  co  w  ciągu  ostatnich
kilku  lat  utracil.  Uderzenie  skiero-
wał na Litwę  -  mały kraj zajęty w
wyiiiku   powszechnie   potępianego
paktu     Ribbentrop-Molotow,     dla
którego  11  wojna  śuńatowa  jeszcze
się nie skończyla. Czerwori koman-
dosi   siłą opanowali kilka obiektów
w   Wilrie.   Przy   ataku   na   wieżę
telewizyiną   zabito   14   ludzi,   wielu
bylo ramych. Obrońcy wolnej Litwy
oprócz  swojego  życia  mają jedynie
trochę  kiepskiej  brori  i  butelek  z
benzyną. Kilka do kilkunastu tysięcy
ludzi noc w noc pilnuje gmachu Par-
lamentu. Poza tą żywą tarczą Parla-
mentu  strzegą  barykady  i  worki  z
piaskiem w oknach. Wilno od \rielu

qe?,sŁrausj,eeiięf:n:#jaśa#:tsjii
urielcy   politycy   zachowują   w   tej
spTawie   dystyngowany   umiar.    Są
poważniejsze   sprawy.   Stany  Zjed-
noczone mają swoje globalne inter-
esy   w   Zatoce    Perskiej.   Europa
Zachodnia zajęta jest jednoczerięm
się,        wojną        o        Kuwejt        i
podtrzymaniem dobrych stosunków
z    Sorietami.    Polska    ma    swoje
problemy   gospodarcze,   olbrzymie

zadłużenie, dopiero tworzony rząd i
problem    czy    rada    prezydencka
powinna istnieć czy też nie. 0 Litwie
wszyscy    myslą,    wiele    mówią    i
niewiele    robią.    Działania    mają
jedynie      charakter      symboliczny.
Litwa   tymczasem   z   zadziwiającą
odwagą szykuje się do obrony, czeka
na atak, który w tej sytuacji nastąpić
musl.
Moźna  oczywiście  cynicznie  stwier-
dzić,     że     taki    jest     los     małych
narodów,  że  taka jest polityka. Ale
czy  w  ten  wlaśnie  sposób  powinna
postępować   Polska?   Także   mały
naród,     także     dotkrięty     takimi
samymi   -   choć   w  tej   chwili   na
mniejszą skalę  -  problemami.  Czy
naprawdę  nie  stać  prezydenta  RP
na  uznanie  niepodleglości  Litwy,  o
który     to     fakt     tak     uparcie     i
bezskutecznie  zabiegają  dyplomaci
litewscy?  Czy naprawdę w bardziej
zdecydowany   sposób   nie   można
zażądać wycofdnia wojsk sowieckich
z   naszej   ziemi?    Strusia   polityka
wobec       totalitamych       reżimów
przynieść  musi  opłakane  rezultaty.
Francuzi    i    Anglicy    nie    chcieli
umierać  najpierw  za  Czechoslowa-
cję,  później  za  Gdańsk.  Polacy  nie
chcąsięnarażaćSowietomzaLitwę.
Oby nie przyszło nam płacić równie

wysokiej  ceny za bezduszność, kun-
ktatorstwo    i    polityczną    glupotę.
Polskie  wladze  nie  potrafią  zająć
zdecydowanej  postawy wobec tcgo,
co dzieje się na Litrie, Łotwie i w
iimych republikach. Zdecydowanie,
stanowczość i siłę zamierzają stoso-
wać  wobec  tych,  którzy  protestują
przeciwko  masakrze  w  Wilnie.  Za
naruszenie              eksterytoriahości
ko]isulatów w Szczecinie,  Gdańsku,
Pozmaniu    i    Krakowńe    mają    być
wytoczone procesy karne.
Smutne to wszystko. Kiedyś byliśmy

potężnym państwem, później natch-
nieniem  walczących  w  wolność  lu-
dów.   Józef   Beck   w   wystąpieniu
przed  sejmem  w  1939  r.  mówil  o
rzeczy bezcennej  - HONORZE.
Dzisiaj,     po     blisko     50     latach
komunizmu,     nie     potrafimy     się
otrząsnąć  z  inentalności  lokajów.  I
rząd,  i  wielu  ludzi  uważa,  źe  nie
powimiśmy      drażnić      potężnego
sąsiada.  Czy zdajemy sobie sprawę,
źe w podobny sposób potraktuje nas
Zachód, gdy po rozprawieniu się z
Litwą     Sowieci     zapragną     robić
porządkiwPolsce?
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MANIFEST

W  okresie  rozpadu  sowieckie-
go    imperium,     głębokicgo     i
nieodwracalnego   kryzysu   bol-
szewickiego,   który   okazal   się
w   pełni    nieudolny   w    sferze
gospodarczej,  spolecznej  i  po-
litycznej,   komunistyczni   bon-
zowie dążą do utrzymania wła-
dzy  wszelkimi   Środkami.   Aby
zachować    kosztem    wlasnych
narodów  swoje   przywileje,   są
gotowi  oddać  pod  osąd  histo-
rii  gloszone  przez  siebie  hasła
oraz  wyrzec  się  wlasnych  ido-
li.   Cynicznie    przechodzą   od
ideologicznej      i      politycznej
dyktatury      do      gospodarczej
wszechwladzy.  Zawsze  kiedy

pojawiało   się    niebezpieczeń-
stwo  utraty  kontroli  nad  sytu-
acją,    system    uciekał    się    do
użycia   siły.   Aby   uczynić   uży-
cie   siły   bezsensownym,   musi-
my    przeciwstawić    systemowi
solidarność  naszych  narodów.
Nie  do  przyjęcia  jest  codzien-
ne  obłudne  ignorowanie  praw
człowieka     i     narodów     uraz
norm  prawa  międzynaroctowe-
go    przypieczętowanych    mię-
dzynarodowymi   konwencjami,
deklaracjami,      porozumienia-
mi     i     traktatami     przyjętymi
przez   większość   państw   i   or-
ganizacji.

My przedstawiciele  partii  i  organizacji:
Socjal.Demokratycznej  Partii  Bulgarii  -Skrzydlo  Antymai.ksistowskie

Solidarności  Walczącej  (Polska)

Ruchu  Narodowej  Niepodleglości  Łotwy

Klubu  Ochrony środowiska  (Lotwa)

Liberalno-Demokra!ycznej  Partii  „Niepodleglość"  (Polska)

Ligi  Wolności  Litwy

Narodowej  Partii  Chlopskiej  Chrzes'cian  i  Demokratów  (Rumunia)

Narodowo-Demokratyczmej  Partii  „żelioksan"  (Kazachstan)

Narodowego  Ruchu Tatarów Krymskich

Organizacji  Demokratycznej  Młodzieży Moldawii

Partii  Narodowej  Niepodleglości  Estonii

Partii  Wolności  (Polska)

Polskicj  Partii  Niepodległościowej

Związku  Narodowej  Mlodzieży  Litewskiej  „Mloda  Litwa"

Ukraińskiej  Partii  Republikańskiej

Estońskiej  Partii  Chrześcijańsko.Demokratycznej

walczących     o     wolność,     demokrację     i     wyzwolenie     narodów
sowieckiego      impei.ium,      na      zaloźycielskiej      konferencji      w
Warszawie       postanowillśmy       powolać       CENTRUM       KOOR-
I)YNACYJNE  ,,WARSZAWA  -  90"

REZOLUCJA

Dozęzr:ĄJNĄOCŚAĆ
M.  GORBACZOWA

Mkoc#:::yi,enecgeontrum
„Warszawa  -  90",  z  niepoko-
jem     obserwujemy     politykę
wojskowo  -  komunistycznego
Związku  Sowieckiego  mającą
na  celu  zatrzymanie  procesu
samookreślenia  narodów  lm-
Perium  Zmuszenia  siłą rrepu-
blik    do    podpisania    dkladu
związkowego.     Sądzimy,     że
wręczenie     Nagrody     Nobla
Michaiłowi      Gorbaczowowi,
niedopuszczenie   przedstawi-
cieli    krajów    bałtyckich    na
Konferencję   Bezpieczeństwa
i     Wspólpracy     jest     zgodą
Kremla  i  poparciem  wprowa-
dzenia  w  ZSRS  dyktatorskiej
władzy prezydenckiej.

W  związku  z  tym  wyra-
żamy  swój  protest   i  żą-
damy,  by    komisja  mię-
dzynarodowa      zbadala
personalną         odpowie-
dzialność      za      krwawe
wydarzenia    w    Baku    i
innych   rejonach.

WARSZAWA [-  1990

MSZA I MANIFESTACJA ZA WOLNOŚĆ  LITWY

W  Poznaniu  20.01.  br.  w  kościele  pw.
Najświętszego  Zbawiciela  odprawiona
Żostala    msza    św.    w    intencji    Litwy.
Przcd  mszą  i)rzemówil  deputowany do
Rady  Najwyższej  Rei)ubliki  Litewskiej
Czeslaw  Okińczyc.  Powiedzial  m.in.:  z
calego  świata  plyną  głosy  oburzenia  i
protestu  przeciwko  interwencji  wojsk
sówieckich.   Módlmy  się   za   tych,   któ-
rźy w ciągu  ostatnich  dni  stracili  życie
w Wilni'e,  za  porwanych,  zaginionych  i
uwięziónych,    Módlmy    się    za    wolną
Litwę.

PozdrowieDia   Cz.  Okińcz ca  dla  Cz telników  S
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Socjalizm  w  ujęciu  Leszka  Nowaka
Niebawem  w  poznańskim  wydawnictwie  NAKOM   ukaże

się   obszerne   trzytomowe   dzielo  profesora  Leszka
Nowaka   „U   podstaw   teorii   socjalizmu".   Skladać   się

nań   będą   trzy  tomy ..,, Własność   i  władza",   „Droga   do
socjalizmu"   oraz   „Dynamizm  władzy''.

Prof.     Leszek     Nowak     (ur.ig43)
przedstawia  w  swych  pracach  trzy  teo-
rie   naukowe.   Pjerwszą   byla   idealiza-
cyjna  teoria  nauki.  Koncepcja  rozwija-
jąca   pewne   idee   tradycji   Heglowsko-
Marksowskiej    („U    podstaw    Markso.
wskiej   metodologii   nauk",   1971)   była

jedną   z   najt>ardziej   dyskutowanych   w
polskiej    literaturze    filozoficznej    (ok.
130   recenzji   i   tekstów.dyskusyjnych).
Rozbudowana   zostala   następnie   w  la-
tach  70  -  w ok.  czterystu  pracach  nau-
kowych      (w      tych      40      książkowych)
autorstwa   profesora    lub   jego   wspól-

P.r,aoc::;iąkóriT.,Tę:asuyfitez:3;Z::g:;:i3:
tosowania  na  Zachodzie,  gdzie   uznano
prioryt  Szkoly  Poznańskiej  w  .ym  zak-
resie.

®
Badania   nad   filozoficznym   zapleczem
metod   idea]izacji   doprowadzily   profe-
sora    do    drugiej    teorii     -     ontologii
kategorialnej.  Zdolal  opublikować jed-
nak   tylko   ujęcia   początkowe.   Wydaw.
nictwo  Książka  i  Wiedza  podjęlo  z  po-
wodów  politycznych  decyzję  rozsypani.a
skladu     zloźonej     już     glównej     części
książki   -   „U   podstaw   ontologii   kate-
gorialnej".

®
Równolegle  prof.  Nowak  prowadzil  bo-
wiem      badania      nad      zastosowaniem
swych    teorii    do    pi.oblematyki    spole-

cznej.    Doprowadzilo    to   do   wykrycia
sprzecznoścj  wewnętrznych  w  marksiz-
mie  i  w  konsekwencji  do  trzeciej  teorji
-      nie-Marksowskiego     materializmu
historycznego.  Koncepcja  ta  ogloszona
mogla  być  tylko  za  granicą,  a  także   -
już     tylko     częściowo      -      w     i`rydaw-
nictwach      niezależnych      („Wolność      i
wladza"  Wyd.  NZS  1981,   „Wladza",  In
plus  1988).  Teorię  tę  stosowal  takźe  do
analizy  bieżących  wydarzeń  publikując
w     wydawnictwach      podziemnych      -
zawsze  pod  swoim  nazwiskim   -   liczne
eseje,   m.in.   „Polska  droga  do  socjaliz-
mu"       (1980,      8      wydań)       i       „Anty-
Rakowski"  (1983,15  wydań).

®
Internowany   w   okresie   grudzień   1981
-   grudzień   1982.   Zawieszony   w  pra-
wach  profesorskich  w  1984  r.   usunięty
z  Uniwersytetu  Poznańskiego  w  1985  r.
W  1989  r.  przywrócony  na  poprzednie
stanowisko.   Promował   12   doktorów,   7
spośród    nich    obronilo    habilitację,    a
dwóch      uzyskalo      tytul      profesorski.
Szereg      lat      pracował      za       granicą.
Visitingprofessor       uniwersyte.Ów       w
Berlinie   Zachodnim,    Canberze,   Cata-
nii  i  Frankfurcie/M.  Fellow  lnstytutów
Badań   Z,aawansowanych   w   Wasscnaar
k.Hagi    i    Berlinie.    W    1975    r.    zalożyl
renomowaną      dziś      serię      książkową
Poznań   Studies   in   the   Philosophy   of
the   Sciences  and   the  Humanitiesa  (do
chwili    obecnej     ukazaly    się    24    tomy

Profesor     Leszek     Nowak    -`.T.

wydawaną      przez      oficynę       Rodopi,
Amsterdam/Atlanta,  GA.

®
Książka  „U  podstaw  teorii  socjalizmu"
jest   pierwszym   pelnym   polskim   wyda-
niem  najstarszego  chyba  „półkown!.Ża"
naukowego  w  naszym  kraju   -   dwa  jej
tomy    złożone    zostaly    do    dyspozycji
Towarzystwa     Kursów    Naukowych     w
1979  r.   Oficjalne   czasopisma   naukowe
odmawiały    w     latach     80     oglaszania
nawet    najbardziej     teoretycznych    jej
fragmentów.      Nie     przeszkadzało      to
temu,   iż  w  minionej   dekadzie  ukazaly
się       w       „pięrwszym       obiegu"        ttzy
monografie,   nie   mówiąc   o   mniejszych
tek§tach,          polemizujące          z          nie
istniejącym   jakoby   dzielem.   Zwrócilo
ono  jednakże  uwsgę  krytyki  literackiej
„drugiego   obiegu".   W   1989   r.   ukazala
się  we  Wroclawiu  obszerna  książka  mu
poświęcona      -      Andrzej     Falkiewicz,
„Jeden  i  liczba  mnoga:  o  materializmie
historycznym     i     metafizyce     unitarnej
Leszka  Nowaka''.

I

MOSKWA.   Trzy   lata  więzienia  otrzymal
mlody     Moslcwianin     za     sprzedanie
amerykańskim   turystom   matrioszki   z
wizerunkiem  Gorbaczowa.  Ponieważ  tran-
sakcja  odl)yła  się   za  dolary,   aki  oskarżenia
oprócz  obrazy  glowy  państwa  zarzucal  mu
również  „posiadanie  dewiz".  Moskwianin
został  aresztowany  w  lipcu   na  Arbacie  z
sześćdziesięcioma   dolarami,   które
otrzymał  za   dwie   mairioszki.

®!*
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MalTloszka  -popu]arna  w  ZSRS  [udowa  za-
bawka  w  po§tacl  coi.az  mnlejszych,  dr€wnla-
nych  tial)  ukryty€h  jedna  w  drugiej  -w  łym  wy-
padku  składala  się  z  flguT  kolejnych  przywód-
cÓw  radzieckich,  poczęwszy  od  LeDlna,  pTzez
Stallna,  aż  do  Gorbaczowa,  który  podobno  nle
był  specJalnle   podobny  do   pierwowzoru.



Rozmowy   w   cztery Oczy

„POLSKA   JEST   JEDYNIE   NIEWIELKIM   PUNKTEM..."

Mari Rudnlcld. Na początlm lkopada br.
wńc»eś  ze  Stanów  Z|ednoczonych  Byleś
•am  prari.  3  mle§lące.  Jak  moź®z  pod.
sumomćQ"?
Wojtek   Myś]ecki.   Byla   ona   zbyt
bogatawwydarzenia,bymócjąpod-
sunować jakimś   lakonicznym  sfor-
mulowaniem.   Niewąępliwie   byl   to
ciekawy i pożyteczny wyiazd, zarów-
no dla mnie jak i dla Partii Wolności,
którą tam reprezentowalem. Na pł?-
s.zczyźnie  Pońtycznej  Umocnii  mnle
on   w   przekonaniach   dotyczących
ksztaltu  polityki  światowej.  Bylo  to
istotne,    gdyż    z    amerykańskiego
punktu  widzenia  relacje  w  polityce
światowej przedstawiają się nieco in-
aczej  niż się  potocznie  u  nas  sądzi.
Polska     jest     jedynie     niewielkim
punktem  pomiędzir  dLiż)mi blokami
politycznymi i nie jest centrum zain-
teresowania  polityki  w  skali  global-
nej. Nie bylo to, oczywiście, dla mnie
zaskoczeniem, j ednak z perspekcywy
USA   wńdać   ten   fakt   szczególnie
wyraźnie. Zaskoczeniem nie były też
dla  mnie  ani  poglądy  glównych  sil
politycznychwUSA,aniukladypoli-
tyczne   w   środowiskach    emigracji
polskiej. Bezpośrednie kontakty z ty-
mi  środowiskami  pozwoliły  jednak
ukonkretnić to, co bylo przedmiotem
dociekań natury pośredniej.  Jednym
z   bardzo   ważnych   celów   mojego
pob)mi było  pofityczne  przygotowa-
nie wizyDr Komela Morawieckicgo w
USA. Szkoda, źe kalendarz wyborów
prezydenckich  w  Polsce  uniemożli-
rił  dojście  tej  wizyty  do  skutku  w
przewidywanym    terminie.    Sprawa
pozostaje jednak nadal otwarta, gdyż
zaproszenie dla KM ze strony szere-
gu     środowisk     amerykańskich     i
emigracji   polskiej   jest   nadal   ak-
tualne.

•      Zldmspotkaleśslęwstamch?

Miałem okazję  spotkać się z polską
emigracją  skupioną  w  takich  mias-
tach  jak  Chicago,  Detroit,  Boston,
Philadelfia, Nowy Jork, Ios Angeles
i Toronto. Okolo 2 tygodnie spędzi-
łem na rozmowach w Waszyngtonie.
•      Byłeś gostl.m Kongresu usA..

Mialemspotkaniazwielomakongre-
smenaini  z  konserwatywnego  skrzy-
dła   partii   republikańskiej;   bylem
zaproszony  na  posiedzerie  Komisji
Politycznej Parffi Republikańskiej w
Senacie    USA,    gdzie   wdosilem
krótkie    przemówienie    na    temat
ukladu    stosunków    polsko-amery-
kańskich. Miałem również spotkania
wDepartamencieStanuorazwwielu
instytuęiach i fundacjach,  które zaj-
mują  się  polityką  amerykańską.  To
byly  najciekawsze  rozmowy.  Doty-
czybr podstaw polityki, materii poli-
tycznej, widzianej w kategoriach nie
bieżącej taktyki, lecz przygotowania i
oceny  długofdowej  strategii  polity-
cznej.   W   końcowej   części   mojego
pobytu  w  USA  wygłosiłem  w  Kali-
fomii cykl wykładów o istocie prze-
mianzachodzącychwPolsceiinnych
krajach bloku sorieckiego. W stanie
tym spotkałem się nie tylko z amery-
kańskimi   środowiskami   polityczny-
mi,  ale  i z normalnymi Amerykana-
mi,  prowadziłem  sporo  prywatnych
rozmów,  mialem  okazię  odwiedzić
wielu  z  nich  w  ich  domach.W  No-
wym Jorku spotkałem się z przywód-
cami mniejszości etnicznych w USA
-   Chińczyków,  Słowaków,  Afgań-
czyków   i   Estończyków.    Złożyłem
wizytę prezesowi Kongresu Ukrainy,
spotkałem się z i)rezydentem Repu-
bliki  Ukraińskiej  na  Wychodźstwie,
p. Mykołą Plawiukiem.

•       Acoz]ldemmlpo]onil?

Nie doszło do oficjalnego spotkania
zprezesemKPA,aczkolwiekmialem
kilka spotkań o charakterze prywat-
nym   z   liderami  emigracji   polskiej
m.in. z p. Łukomskim, z plk. Kajko-
wskim      (przedstawicielem      rządu
londyńskiego   w  USA)   oraz  z   pp.
Migalą;  Jarewiczem  i  Witkowskim.
Jeśli mam być szczery nie ubiegalem
się  o  spotkania  oficjalne.  Będąc  w
Kalifornii   zostalem  zaproszony   na
Stanowy Zj azd KPA.

•      Jakle   sę   aktualrie   domlnujące   fti)-
denęje pontyc2me w tych kręgach?

Trafilem  na  bardzo  ciekawy  okres:
już       po       ogłoszeniu       wyporów
prezydenckich    w    Polsce     i    po
uwidocznieniu   się   podziału   wew-

Bąff%Fc:.stsig::3o::oź:SnęaĘi
politycznej  środowisk emigracyinych
jest   niepokojąco   wysoki.    Podział
nurtu   solidarnościowego   przeniósl
się również na emigraęję w Stanach.
Polityka  przywódstwa  KPA  popie~
rala i popiera w Polsce nurty umiar-
kowane i dążące do zmian ewolucyi-
nych.  Jest  zatem bierna.  W  duż)m
stopniu        jest        zresztą        pod-
porządkowana  intencjom  z  Depar-
tamentu Stanu. Istotną rolę odgrywa
w   tym   p.    Nowak   -   Jeziorański.
Uwaźam,   że  jego   wpływ   na   linię
polityczną  KPA  jest  szkodliwy  dla
interesów Polski. Różnice poiniędzy
naszym    spojrzeniem    na    politykę
polską  a opcją  prezentowaną przez
obecne   kierownictwo  KPA  uwido-
czniły     się     szczególnie     wyraźnie

podczas  mojej  publicznej  debaty  z
jednym    z    przywódców    KPA    z
Detroit.  Przedstawiał  on sytuaęię w
Polsce jako bardzo dobrą, stwierdzil ,
źe  reformy  Mazowieckiego  i  plan
gospodarczy    Balcerowricza    są    co
prawda nieco bolesne dla społeczeń-
stwa, ale są one absolutnie jedyne -
nie      mają      żadnej      altematyw.
Stwierdził  też,  że  należy  całkowicie
poprzeć  Mazowieckiego.   Ja,   oczy-
wiście,         rie         zgadzałem         się
kategorycznie  z  takim  spojrzeniem,
przedstawńałem    sytuację    w    kraju
jako znacznie gorszą niź usiłował to
czynić mój  adwersarz.  Twierdzilem,
że   przemiany   demokratyczne   idą
bardzo  powoli,  że  jest  monopol  w
środkach   masowego   przekazu,   że
zdania  riewygodne  nie  mają żadnej
możliwości  przebicia  się,  że  system
komunistyczny nie  został  pokonany,
że   ugoda   „okrągłego   stołu"   była
umową   elitarną,   że   społeczeństwo
nie  jest  informowane  o  treści  tych
uzgodnień, że jest zdezorientowane,
a głęboka recesja gospodarcza może
spowodować stan niestabilności, idp,
itd ...-    oceniałem   więc   sytuację
szalenie pesymistycznie. W podobny
sposób  omawialem  tą  sytuację  we
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hszystkich  swoich  wystąpieniach  w
USA.      Starałem      się      też      nie
występować    wylącznie    z    pozycji
przedstawiciela PW, ale reprezento-
wać  to,  co  moglibyśmy  nazwać  pol-
ską  racją  stanu,  rie  pomnicjszałem
znaczenia    innych    ruchów    polity-
cznych,  rie  usilowałem wykazać,  że
jedynie my mamy rację ~ wskazywa-
lem      na      korieczność      istnieria
róźnych  opcji  politycznych,  róźnych
moźliwości    rozegrania    sytuacji    w
Polsce.

•      Jak    w    USA    odblerane    są    łakie
nowopowstałe ugrtipowanh po[ityczne
jak PW - wychodzące  poza  kierunki
poll®n ną|bardzlej pene.Towane przez
ameryl[ański esbb]ishmenl?

Zaznaczylem już,  że Polska nie leźy
bynajmniej w centrum zainteresowa-
nia  -  najbardziej  palące  problemy
dla   USA    to   aktualnie    kryzys   w
Zatoce Perskiej oraz rosnący deficyt
budźetowy. Dopiero w dalszej kolej-
ności:      zjednoczenie      Niemiec      i
s;ytiiaicósi w Bloku Wschodnim. Co do
odbioru     i     oceny     naszej     opcji
politycznej   -  wykazują  tu  oni  sza-
loną    ostroźność.    W    Środowiskach

politycznych Kornel Morawiecki jest
dość  dobrze  znany,  głównie  dzięki
swojej wizycie w USA, wielu spotka-
niom,  które  odbył.  Politycy  amery-
kańscy pamiętają go.  Znana jest  też
SW, po części dzięki naszym adwer-
sarzom,   którzy  z  wielkim  zapałem
przekonywali politykom USA, źe SW
jest tak niebezpieczna, że broń Boże
nie  należy jej  popierać  -   grozi  to
boriem  poważną  destabilizacją,  co
najmniej Polski. Takie aktywne i sta-
le  negatyme  reprezentowanie  SW
skłonilo ich do prźemyślenia, źe SW
to jakaś licząca  się  siła...  Co  do PW
to bylo dla nich całkowite #ovz/m  -
na pewno będą z uwagą obserwować
rozwój Sytuacji w Polsce i PW zosta-
rie oceniona nieco później. Możemy
liczyć na poparcie konserwatywnego
skrzydła Partń Republikańskiej oraz
tych ugrupowań, które sytuują się na
prawo   od   republikanów.   Program
polityczny  PW   oparty  o  zaloźenia
dezintegracji ZSRS nie może zyskać
obecnie  poparcia  większości  estab-
lishmentu amerykańskiego.

•      Jsk w  środoudsl[ach  ellt  polllycmych
Stanówr  Z|ednoczonych  jesł  ocenlaity
g]ol)alpr uHad politycmy AD 1990?

Od prezydentury  Roosevelta nastą-
piło    ode].ście    od   izolacjonizmu   i
włączenie USA w rozstrzyganie spo-
rów  międzynarodowych  w  ukladzie
globalnym. Wynikiem (ego był udzial
Ameryki   w   11   wojrie   światowej   i
zaangażowanie się w dość ryzykowną
konstrukcję   nowego    ładu    Świato-
wego  opartego  o  uklady  w  Tehe-
ranie,    Jałcie    i    Poczdamie.    USA
odeszło   tu   od   koncepcji   walki   z
komunizmem    na    rzecz    konstru-
owania równowagi multilateralnej,  z
udzialem   ZSRS    -    dzialo   się   to
kosztem  potencjalnych  sojuszników
Zachodu,  jakimi  były  kraje  środko-
woeuopejskie.  Ta  koncepcja  miala
głęboki  podkład  teoretyczny  zwany
globalizmem.  Globaliści,  ulokowani
zarówno   w  Partii   Demokratycznej
jak  i   Republikańskiej,   uwaźają,   źe
system   komunistyczny   posiada   na
płaszczyźnie   zarówno   teoretycznej
jak i praktycznej wady,  które muszą
doprowadzić do jego rozkładu - ma
on   jednak   zaletę:   jest    systemem
prowadzącym do układu ponadnaro-
dowego. To znaczy - wg nich - jest
znacznie  bardziej  nowoczesnym  niż
uklad polityczny oparty o dużą liczbę
państw  narodowych.  Globaliści  pe-
netrują  wielkie  wspólnoty  ponadna-
rodowe,   gdyż   uważają,   że   współ-
czesne  procesy  ekonomiczne  jak  i
rozwój  infrastruktuy  technicznej  w
państwach rozwiniętych skłaniają do
tworzeria takich wżaśrie wspólnot.

•       Biorą  przykład  ze  struktuTy własnego
pańsma.-

Owszem,  ale  również  ze  wspólnoty
zachodnioeuropejskiej  i  ZSRS.  Ko-
munizm tworząc ZSRS i szerzej blok
sowiecki  miał  więc  tu  dla  nich  ten
sam   pozytymy   aspekt,   że   zniósł
skomplikowane   podziały   i   układy
wyrikające  z  dużej  liczby  narodów
żyjących na tereiiie Związku Sowie-
ckiego   i   zastąpil   je  jedną   wielką
wspólnotą Państwową,  z którą  -  w
mniemaniu   globalistów   ~   po   jej
zreformowaniu   i  przetransponowa-
niu na podobieństwo wspólnot zach-
odnich  będzie  można  ułożyć  nowy
uklad   równowagi  światowej;   układ
obliczony na dlugie la[a i z udziałem
ZSRS.  Ta  taktyka  jest  nadal  kon-
tynuowana i dopóki jej zaloźenia nie
ulegną   zmianie   nurty   dążące   do
odtworzenia państw na].odowych, su-

werennych  nie  otrzymają  popa.rcia
ze strony USA.
Oczywiście  nawet  najlepsze  modele
teoretyczne  czy  nawet  modele  już
wdrożone mogą być błędne. Jeżeli w
qm obszarze śwńata model globalny
okaże się nieskuteczny to niewątpli-
wie   politycy   amerykańscy,   których
cechuje   spora   doza   pragmatyzmu
zrezygnują  z   riego   i  postawią   na
opc].ę niepodległościową. I*va czyn-
niki mogą tu zadziałać baDdzo szyb-
ko. Brak sukcesu lub niepowodzenia
USA  w konflikcie  kuwe].ckim  mogą
sklonić tą część społeczeństwa ame-
rykańskiego,   która   z   narastającym
zniecierpliwieniem obserwuje globa-
lizm   amerykański   do   nacisku   na
powrót    do    izolacjonizmu.    Drugi
czynrik,     który    calkowicie     może
zamierić   koncepcję   globalizmu   to
rozpad  Związku Sowieckiego.  Skut-
kiem tego będzie korieczność polity-
cznej współpracy z t)mi siłami, które
reprezentują    koncepcję    suweren-
nościową  i  są  równocześnie  otwarte
na szeroko rozumianą współpracę w
ramach nowego systemu bezpieczeń-
stwa ogólnoświatowego.

•       Nle  obawlasz  się jednak  zbył  ostrego
z`irrolu   USA  w  klerunku   lzolaę|oniz.
mu?  Zbyt  si]ne,  całko`rift  izo]owanie
slę USA równieź rie byłoby szczególrie
korzy§lne dla sprawy polskiej.

Powinriśmy      jednak       rozróżniać
izolacjonizm  do jakiego  doszłoby w
wyniku takiej przemiany od izolacjo-
nizmu takiego jak np. przed I Wojną
Śriatową.    Polityka,    którą    moźna
byloby    wyprowadzić    z    wielkości
USA,  z  położeria,  pozycji  ekono-
micznej,  koi.zeni  historycznych,  za-
sad  moralnych  itd.  wyglądałaby  zu-
pełnie  inaczej.  Te  czymiki gwaran-
tują,   że   Ameryka  nie   wpadnie  w
izolacjonizm   przypominający  (en  z
lat    30-tych.    To    absolutnie    nie-
możliwe.    Z   drugiej    strony   Stany
Zjednoczone  rie  muszą  za  wszelką
cenę   konstruować   świata   na   swój
ksztalt i podobieństwo - muszą zro-
zumieć daleko idące  różnice  cyuńli-
zacyjne, kulturowe i technologiczne.
Myśląc  o   neoizolacjonizmie   naleźy
myśleć raczej  o  polityce wynikającej
z ich interesów narodowych,  a nie z
jakiegoś mechanizmu konstruowania
nowego ładu.

Dzlęktłję  bamdz)o za romowę.

15 - 31 STYCZEŃl991



2.02.1990.  Sajudis  -  litevcki  proniepodleglościot`y ruch  narodowy
v\gngr)ma wybory do RaQr Najwyzszej.

11.03. Nom Rada Najwyźsza uchwala deklarację niepJdleglos'ci, zgcx]-
i]ie z którą Utws dąąr do przywrócenia swojego statusu przed anekcji
ZSRS.  Przy"ca Sajudisu  lłandsbergis zostaje wybrany na przewod-
tiiczącego Rady.
1S.03. Pre*ium Fhdy Najvryzszej ZSRS uznaje litewską deklaraęię za
nierią.
16.03. Pie"6ze ultimatum Gorbaczowa; daje wladzom Li"y trzy d=i
na anulmnie deklaracji.
17.03. Imdsberg±s odizuca ultimatum, powstaje rząd Litwy. Zaczyna
się wojm nerwów z  Mcxskwą. Przez następne t)pdnie siły radzieckie
zajmująrząd~budynkiiposzukujądezerterówzradzieckiejarmii.
19.04.PcxĘtekblokady.NapolecenieKłemlazostaj.ąodciętedatauor
ropy naftcwej i gazu. Wladze  Litwy wprowadzają racjonowanie paliw i
niektórych towarów, z braku surcwców stają niektóre zaklady pracy.
29.06. Rada Najwyźsza Litw postanawia zamrozić deklaraqę nie.Fxx]-
leglości   na   okrcs   negocjacji   z   Mcxskwą.   Zaczynają   się   negociacje,

gzzęznąjedmkwsporachproceduralnych.
15.08. Litwa i Rosja podpisują umowę o wspólpracy  - z pominiętiem
Frimla.
1.12.   Gorbaczow  wydaje  deknet,  w  któryin  naka2uje,  by  republiki
uzupelniy    pobór    (bojkotowaiiy    wszędzie,    najsilniej    jednak    w
republikach  baltyckich,  w  Gruzji,  Armenii,  w  zachodniej  Ukrainie).
Malo kto zwraca uwagę, że zezwala on na uźycie sil wojskowych.
7.01  1991. Radzieckie  ministerstwo  obrony nakazuje  armii wycgzek-
~nie dekretu.
8.01.   Premier   Litw,   pani   Kazimiera   Prunskiene   spotyka   się   w
M®kwie  z  Gorbaczowem.  Po  po`mocie  do  Wilna  sklada  rezygnację,
kiedy parlament odwoluje drastyczne pod"przki cen.

9.01.  Wokół  Wilna  pojawiają  się  radzieckie  oddziabr  i  transportciy
opancerzone. Imdsbepgis wzywa obywateli do ochroTDr parlamentu.

#.#łżc,P:łeTkn:ejmkst:jjęjł=u,g,enł:n*ao,:ca&g:flśyHe:as:,.aźę
litewskie: muszą podporządkować się prawom ZSRS. Pod parlamentem
demonstrują   zwolennięy   niepodleglości   Litwy   i   stronnicy   Kremla,

glómie  Rosjarie  i  PoLacy.  Nouym  premicrem  Żataje  uchodząęy za
polityka centrowego, ekonomista Albertas Szimenas.
11.01. Atak radzicckich oddzialów na Departament Ochrony Friju i
cent"mprasowe.Jestconajmniej7rannych.MicszkańęyWilnabudują
barykau,    "licach i drogach prowadzących do miasta. Promoskiewsk]
„Komw   r)calenia Narcx]owego"  (sklad do tej pory nieznany) żąda. by
legalne wladze  Litv przekazaD mu władzę w republice,  o  ile  na iej
terenie   nie   zostanie   prz)mmócona   konstytucja   ZSRS.   Wieczorem
litewski  parlamet postanawia,  że pozostanie riemy deklaracji  i`iepod-
leglości z 11 marca.

12.01.  W  nocy do Wilna wkracza  kolejna  kolumna  wojsk.  Radziecqr
komandosi  zajmują centmm poliqgne pod Wilnem  i  szkołę poliqTną.
NiektóTym  polic]antom  udaje  się  zbiec  i  zabrać  broń  i  amunicję.  37-
osobowa  eli(ama  grupa, szkolona do ochrony rządu  litewskiego fl.
dowództwem Polaka Bronisła`im Makucinowicza) przechodzi na stronę
sowiecką.  Obradująca  w  Moskwie  Rada  Federacji  wyqrla  do  Wilna
delegację:  przewodnicząęy Rad  Najwyzszych  Bialorusi  i Amenii  mają
zbadaó  gtuację  na  Litwie.  Gorbaczow  informuje  czlonków  Rady,  że
akcje m]litame na Litwie zostaią wstrzymane.

13.01.  Radzieckie oddzialy szturmują budynki  radia  i  telewizji.  Ginie
14 osób  -  zastizelonych lub zmiazdżonych przez czolgi. Po dwudziestu
minutach litc`»/skie radio odzywa się z Kowna.

Litewska  flaga  nad  sowieckim  konsulatem - POZNAŃ
W poniedzialek 14 stycznia pned Konsulatem
Generalnym  ZSRS w  Poznaniu  tlum  groma-
dzil     się     już     przed     uęrznaczoną     przez
„Solidamośó Walczącą" na godz.  1Ó manifes-
tacją solidamości z Litwą. Zaplonęly św]ece i
znicz)e  ustawione  przed  bramą w]azdową  do
konsuhtu,  a  na  plocie  otaczająqm  budynek
ix)jawiły        się        plakaty      `z        odręcznie
namalowanymi  haslami. „T®nkl m  ztom -
Gorbl    m    Ural",     mcz    z    §owiecką
ohpaę|ą", „Somrleclde ręoe precz od Lltwy",
„I]eje§zczN:krd?",Pjt"jesteśmyzTobą",
„Nie  ma  niepodleglej  Poblń  bez  nlepod.
ległej  l,ltBęr".  „Eumiia  tpz  granlc"   -   to

łko#źPO„j;mź!.%#hśę :#;  b€,
pieresirojH.     to     chyba     kres     pokojowych
nozitiz.ęzań   -   mówil   stojąc   na   muzze   ota-
czającym    konsubt    lider   ppznańskiej    SW
Maciej    Frankiewicz    -    me   pozasmwv.7ny
Litv.)inów          samych.           Protesa4crn)i          Ę
soliduyzujem;y się z nimi.  MiejTry nadzidę, że
n:proiesypowsozymająGorbaczowa...
Mac]ej  Frankiewicz  odczy(al  także  protesty  i
ośwładczenia   partii   i   organizacji   biorąqych
udzial    w    manifestacji,    w    t)m    m.in.    list

skierowany   przez   komisję   NZS   Akademii
Medycznej  do  Komitetu  Pokojowej  Nagrody
Nobla  o  odebranie  tej   nagrody  M.  Gorba-
czowo".  W  przerwach  zebrany  tlum  skan-
dowal  -„Wólność d]a Litwy!", .,Lech Walęsa
uznaj Liiwę! ", „Precz z koTmną!".
Przy  bramie  do  konsulatu  zbierano  podpiy
pod petycją skierowaną do premiera  Polski z
apelem  o  podjęcie  natychmiastowych dzialań
w        obronie        zagrożonej        wolności        i
suwerennośti       Litwy      i       udzielenia      jej
"cchstronnej pomog.
Mam   petną   Świadomość   naruszcnia   prfw
ieTyiorft»n  konsulatu   i  goiów  jestem  ponic_Ść

T#%,;c;,;E3%\eźz;a#m„nari%łł#
około  10  metrów przed budynkiem,  a  więc  w
ta}dej  odległości,   by  nic  nft. mogł.o  Sif  Slać.
Byla to demonsn.acja mojej deterrrinacjL
Podczas pobytu grupy SW  na  icrenie otacza.

jącym  konsulat  z jego  okien  rzucono  świecę
dymną.

©

\'.1  r.„lL''."l(,   `,{.,wl,l      l'' -,,-`Ob`,"ą   8rl'Pę

SW do wejścla na ftren konsułalu Grupa ti
zawle§lta  na  budynlni  bnsulstu  llt"ką
flagę,  m jego  murach  Fiojawlły  slę  mplsy.
Prri węjśclem płonęły pochodnle. Okollce
konsu]atn          obrzuoono           „koklailami
Molotowrn".    Ognomm   chinura   czamego
dypiu ściągnęła - wltaną brawaml - stmż
poflmą    oraz    nysn                    policbne.
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Adoll. Gorl)aczow

APEL DO NARODÓW ŚWIATA

Zwracamy się do wszystkich ludzi na całym Świecie, do wszystkich państw -
czl onk'ów Wspólnoty Europejskiej i ich sojuszników, aby wszelkiri możliwymi
środkami  postarali  się  powstrzymać  wojska  sowieckie  i  prezydenta  Gorba-
czowa, przekonać go, żc użycie silyjest niskie i amoralne. Czasu jest niezwykle
mało,  ponieważ jeśli  nie  uda  się  powstrzymać  sowieckiej  wojennej  machiny,

polegnie wielu ludzi.

Vytautas Landsbergis

Pi.zewodiiiczący Rady Najwyźszej Litwęr

Wi]no 11.01.1991 r.

APEL DO OBYWATELI LITWY

Agresja Związlm Radzieckiego, uźycie wojska stanowią groźbę dla riepod--
ległości Litwy. Jeśli zostaną sparaliżowane legalne instytucj e władzy, wzywamy
obywateli naszego kraju, aby bojkotowali wszelkie wybory, referendum i inne
polityczne  przedsięwzięcia  organizowane  przez  okupantów  i  lojalne  wobec
nich sily. Imperium dysponuje ogromnym aparatem przemocy, ale nie jest w
stanie wyrwać z naszych serc dążeń do zachowania niepodległości Ojczyzny.
Obywatele Litwy, którzy postanowili walczyć z agresorami, zasługują na nasz
największy szacunek.

Obywatele  Rei)ubliki  Litewskiej!  Spokojem,  opanowaniem, jednością  i  silą
m oralną ocalimy naszą Ojczyznę.

Vytautas Landsbergis

Przewodniczący Rady Najwyższej Litwy

Wilno,11.01.1991 r..

Poznań.   Przed  sorieckim  konsu]atem...

WYMIERZONO RÓWNIEŹ W NAS
Wystąpienie prezesa Związku Po]aków na Litwie Jana Sienkiericza w

wi]eńskiej te]ewizji.

„Zwracam się nie tylko do czlonków Polaków na Lit"rie, z`imcam się do wsz)ctkich Polaków, dla
których   Republika   Litewska  jest   Ojczyzną.   Imperium   moskiewskie,   lamiąc  wszelkie   prawa
międzynarodowe,  lamiąc  wszelkie  normy  mora]ności  ludzk]ej,  nie  mając  innych  argumentów

przecjwko dążeniom  narodów ku wolności, stosuje brułalną silę  zbrojną,  garalt i  przemoc.  Jest
rzeczą n iczwykle ważną, t)yśmy sobie dzisiaj to uświadomili, że jest to wymierzone nie tylko w par-
lament  litcwski, nie tylko w rząd Jitewski,  nie tylko w Litwinów, ale również w nas samych.   Tak,

pfzyznaj my, żc parlament, że przywódqr litewscy popelnili bląd, że nie zawsze Polacy w Republice
btewskici byli traktowani, tak jak sźę traktuje mniejszości nai.odowe w Europie i na świecie. Jed-
nak dziś wybaczmy tym, którzy nas nie rozumieli, wybaczmy tym, którzy nie chcieli nas zrozumieć,
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otwarcie    manifestowana    wrogość
komunistycznego aparatu wladzy do
wszFtkiego, co rie jest ,,czysto soc-
jalistyc2ne''.  Dżisiaj  niechęć  polity-
ków wobec  -  prawdziwych,  a  nie
udawanych - mechanizmów rynko-
izbrch jest  zjariskiem  znacznie bar-
dziej  zlożonym.  Tak  zwany  beton
partyjny nie odgrywa w opozycji wo-
bec   Tynku   powaź-
niejszej   roli.   Nowa
generatia  działaczy
komunistycznych  to
aideoloriczna   war-
stwa   pragmatyków,
dbająm   w   pierw-
szym rzędzie o swo-
je   wlasne,   egoisty-
czne    interesy.    Ich
Ópcja     prorynkowa
-  jeśli  istnieje   -
ogranicza   się  jedy-
nie  do  krótkowro-

czy   RFN   z   czasów   Brand6a   i   SchmldLaL

Przcci`mie,   uz1.ając   własność   prywamą  za

coŚ niegodnego  donokriapi i postulu:jąc  „pra-

wdriwc uspołec2nia.ie Środków produkcji" w

midsce ich pry"iaozzacji, snją się onc obielą)-
i^m;yn  sojuszniJdan  sił  anyvnkowych,  stcu-

pionych   wokóż    „paro/jnegp    betonu".    Ich
„socjaldcmokraym" ma charabcr semanpi-
czny  i  w)mika  z werbalnego pozączęr\ia  sŻÓw

„socjalim" i „dĘmokrac]a". Jest m dalcko za
malo, dby stać syć .:-jąldm.okT:atą w  zacho-
drim siyhL Ten ostami pojaw,      . ` wted)r, gdy

ufoTTnowmy   przez   libeTalizii.     i'  'ny    rynelc

stolecznej  inteligencji  literacko-ak-
torskiej    i    dziennikarskiej,    która
zostala    ufomowana    w    okresie
„rozkwitu" realnego socj alizmu. Pcr
wiązania   małżeńskie,   przyiaźnie   z
dzieciństwa  i więzy krwi  odgrywają
niebagatelną    rolę    w    homogeni-
czności   i  politycznej   „szczelności"
tego środowńska. Jednocześrie j ego
sprawność polityczna, polegaj ąca na
znakomicie  opanowanej  umie].ętno-
ści   manipulacji   opinią   społeczną,
zwaną  „opiniotwórczą  rolą  środo-

wisk   twórczych",
jest  imponująca  i
opiera     się     na
tradycyjnym
marksistowskim
założeniu'
przywiązyjącym
znacznie   większą
rolę   do   skutecz-
ności akcji  niż do

prawdziwości   in-
fomacji i mery[o-
rycznej   treści,  ja-
ką nieść powinna.
Przez        ostatnie
dziesiątki  lat,  gdy

wszystkie                 niekomuristyczne
środowiska  polityczne  uznane  były
przez władze  za potencjalną kontr-
rewolucję,    mającą    swoje    źródła
finansowania w amerykańskiej Cen-
tralnej  Agencji  Wywiadowczej,  rie
było    żadnej    szansy   rozwoju   czy
wręcz   możliwości    pojawienia    się
jakichkolwiek   nielewicowych   ośro-
dków myśli politycznej. Centra tego
rodzaju  zła  byly  boriem  likwido-
wane  u  źródła,  zanim  mogły  zdać
sobie sprawę ze swego istnienia. Re-
zultat  tej   sytuacji  politycznej  miał
swoje ko]isekwentie kadrowe. Nik(,
kto  -  przynajmniej  deklaratywnie
-  nie akceptował marksizmu i kie-
rowniczej     roJi    partii    nie    mógł
przemknąć  się  przez  gęstą  ideolo-
dczną  sieć  szkolnictwa  wyższego  i
awansu w hierarchii społecznej real-
nego socj aJjzmu.
Posiadanie      przeszlości     jest     w
pewnym wieku człorieka naturalne.
Większość jednak  dorosłycli  człon-
ków „warszawskiego salonu" bardzo
nie   lubi   przypominania   dawnych
przyjaźni   i    ideałów   politycznych
sięgających  do  „świetlanej   postaci
Wery   Kostrzewy"   zamiast   Józefa
Piłsudskiego  czy też Róży Luksem-
burg  zamiast  Emilii  plater.           iin+

cznej    i   pofitycznie
samobójczej,  znanej
juź   z   praktyki   ostatnich   lat   idei
uwłaszczenia  nomenklatury.  Wyda-
je się pewne, źe koncepcja ta nie ma
szansy    realizaęji    głównie    przez
Wzgląd na brak poparcia społeczne-
go  dla  tego  rodzaju  drori  urynko-
wńenia gospodarki. Sądzimy,  że na-
wet  gdyby  nomenklatua  potraffia
wydostać  się  na  zewnątrz  skorupy
swoich  egoistycznych  interesów,  to
- nawet jej nagły zwrot w kierunku
radykalnej  optii rynkowej  nie  zdo-
łalby i tak juź uatować jej politycz-
nego   żywota   wobec   nadspodzie-
wanie  szybkiej  erozji  sys(emu.  Do
walki o nowoczesny kapitalizm ryn-
kowy  wejść  zatem  muszą  zupełnie
nowe sily polityczne.
Tym-em na polskim firnamencie
polityczn)m    siłą    najpoważniejszą
jest ugrupowanie neosocjalistyczne.
(Przeds€awicielc tęgci ugupowania najczęścię)
sLuują Się i)okazać siebie jako ormmję soc-

jąldemołaraąpczrią. Ni€ jest to jędndc zgodr\e z
prawdą.  "aą}q)jna,  to  ziiaczy  euro<nnęry-
końska   soęjaldemokraw:ja   znajdĄĘję    się   w

Polsce na lci.r)m slozydle ug.powtmia libera~
6Ó"i. Raecz bowim polęga na tym, że polsc)!
socjaliści  ńie  zarieTzują walc23]ć  o  zmięjszc-

nlc zoleżności gpspodaŃd naodowej od pań-
sn.za,     do     poziorr.u     socjaldemokraiyc2T.ej

Szwęcji  cb Au3ri]  labourzystowskiej  Andią

dojrzci^ra do tegQ,  aby zwiększ)7ć rok państwa

w Zagodzcniu konftikńw spożeczTi:)^ch i nadnć

mu    pei^mą    fiJnlccję    „opiekuńczą"    wobec

warsnii     społecznie    najsłabs2ych    w     cęlu

stabilizacji           równowad            poliyc2rLcj. )

Współcześni     polscy    neosocjaliści
stanowią odprysk doktryny realnego
socjalizmu.  Wyrośli  z  buntu  komu-
nistycznych   środowisk   intelektual-
nych   wobec   politycznej   doktryny
komunizmu. Z tego właśnie powodu
obecna    opcja    soęialistycma     -
narodzona  z  dysydenckiego  buntu
-  jest odbiciem idei, nieskutecznie
walczącej  o  swoją  egzystencję  po-
wojennej    PPS.    Pamiętać   jednak
należy, że ta ostatnia mutacja PPS-
owska  stanowiła  krańcowo  lewico-
wą  frakcję  przedwojennej  Polskiej
Partii Socjalistycznej  i nikt z czolo-

ymctłmper#z:°łm4ycshłęddoż*%ź
nowej  PPS,  powstalej  w  sojuszu  z
PPR i wchłoniętej przez (ę ostatnią
w   1948   roku.   Soęialdemokraqm
obecnych  polskich  socjalistów  jest
niekonsekwentny    i    -    w    duźej
przynąjmniej części -  iiietrafiony.
Polscy    socjaliści    są   jednocześrie
czlonkami    towai'zystwa,    zwanego
potocznie  „salonem  warszawskim".
Salon   ten   składa   się   glównie   zc
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Bez tej przeszlości nie bylopy w Polsce re.

alnego  soęjalizmu.  Bez  tej  przeszlości  itie

bgotDr obecnej  struktury naszej  elity poli-
tycznej, w której orientacja centropra"ńco-
ws jesf  m  gle  nom,  że jcszcze  za  slaba
aby   już   dzisiaj    stanowić   i`ystarczającą
altemaqrwę polityczną.  Nie znac2y to wca-

Lc,  że  rie jcst już  altematywą. intelektual-

ną,  ale  Vtarczającej  siły  politycznej  w
Spoleczeńst"ńe jeszcze nie  posiada. Jest to
Ót)iekqrwny  skutek  sposobu  tworzenia  się
omz ewoludi pokkich  elit, a  nie rozkladu
racji  polityczpych.  Racjc  obiektywne  -  to

jedna  sprawa,  a  wplywy  polityczne   -   to
druga.  Nie  ma  między nimi związku  auto-

matycznego.  Te  ostatnie  są  1)owiem  pro-

porcjomlne do liczebności i jakości kadiy.
Nie moźna się zatem dziwić,' że w momen-
cie  zachwiania  systemu  w sierpniu  1980 r.
nie   mogla   pcmrstać   równowaga   ideowo-
polityczna w Polsce, ponieważ od dawna si-
la państwa zapobiegala moż!iwości powsta-
nia tego rodzaju równowa5 i ośitiki opi-
niotwórcze był mocno  trzymane w garści
płzez sympatyków mniej czy bardziej  rady-
kalnej     lewicy.     Ofiarą    jednostronnego
unifomizmu ideologicznego padD również
owe „środomska opiniotwórcze". Takze i w
„salonie waisza"n;kJm" inne niz buntownic-
zo  socjalistyczne  punkty  widzema  zostaD
zepchnięte  na  margines  i  oblożone  kon-
demnatą.  Koncepcje polityczne pochodzą-
ce ze środowisk katolickich byv opiniowa-
ne   stale  jako   reakęyine   i   obskuranckie,
przychodzące ze środowisk narodowych  -
jako  antysemickie  lub  ubeckie.  Dowodem
na  postępowość  byla  wylącznie  deklaracja
wiemości  dla pEeslania  demokratycznego
soęjalizmu.   Nawet   historia   Polskj   ulegla
calkomcie  jednostronnej   interpretacji   na
zasadzie  czamo-bialego opisu  „sil  demok-
racji i postępu" kontra „siłom wstecznictwa
i   reakcji".   Tego   rodzaju„   nieprawdzhiG
interpretacja      historii,       byla       również
pielęgnowana przez obóz „demokratyczne-
go  §ocjalizmu".  Elity  wykształcone  w  ra-
mach   logiki  jednego   systemu   z   trudem
adaptują się do logiki imego rodzaju. Do-
tyczy    to    w    pieiwszym     rzędzie     ludzi
dojrzalych,  o  uformowanych  poglądach  i
pozycjach.    Soęjalistyczna   jednostromość
przedstawicieli   polskich   elit   politycznych
jest więc jedną z powazniejszych barier re-
formowania  naszego  gstemu  w  kierunku
demokracji     o     rynkowych     podstawach.
Widaó   to   zresztą  po   sympatiach   obozu
lewięy,   który   -   pomimo  widocznej   już
gopm okiem klęski grstemu  -  gotów jest
nadal   eksperymentować   w  poszukiwaniu
jakiejś  mitycznej  trzeciej  drogi  i  sprawdzić
istnienie jej  kamienia  rilozoficznego. Tym-
czasem  trzeciej  dTogi  nie  ma,  a  uwikłanie
kraju  w  kolejny  ekspeiyment   to   konie-
cznośó poniesienia wysokich  kosztów i po-
glębienie  zjawisk  kryzysowych.   Slony  m-
chunek   za   tego    rodzaju    eksperymeng
będzie musialo zno`iru zaplacić cale polskie
spoleczeństwo.  Trudno  mieć   co  do  tego
jakieś wąq)liwośti.

Rafał KRAWCZYK
(fragm. ks. „Wielka i)rzemiana")
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Chiński   reporter

L;#Lny2nn=jbacrjź;ej[=npa°n;arń
lntelektual istów         wstąpił         do
Chińsklej  ParEii  Komunistycznej  w
1944  r w wieku  19  lat,  wyrzucono
go  z   niej  w   1957  i   ponownie  w
1987. Podczas trwającej 20 lat kary
uważano  go  za  prawicowca,   nie
miał  kontaktu  z  rodziną.  Jonthan
Mrsky w anykule  pt.  „lntellectuals
in the grip of the macmne" w Times
meiary      Suplement      z      16-20
października   ub.   pisze,   iż   Liu   w
swoich książkach i esejach zawsze
apelował  o  rozsądek  i  uczcWość.
Zaczynał  publikować  na początku
lat  50-tych  i  od  razu  jego  prace
mianowały   go   na   świętego,   któ-
remu    można    zwierzyć    się    ze
swoich   problemów.   Manifestował
uznany za bardzo niebezpieczny w
Chinach   „inny   rodzaj   lojalności".
Liu odrzucił ortodoksyjną lojalność
wymaganą  przez  par[ię,  domagał
się po prostu sprawiedliwości.

Jednak   we   wstępie   do   swoich
wspomnień     „A    mgher    kind     of
loyamy"    przyznaje   się   do   winy,
która   polegała   na  tym,   iź   przed
1957 r. sprzeniewierzył się naukom
Mao.  Mówi   -  by/em  zaczac/zony
(twierdził tak  nie  dlatego,  że  cho-
dziło  mu  wtedy  o  lżejszy  wymiar
kary)      zacząłem       przekonywać
siebie: w błędzie mogłem być albo
ja   albo   Mao,   w   czasach   kiedy
jeszcze idee były nieomylne, mylić
się  mogłem tylko ja.  Zafem  pogo-
dziłem się z losem.

Ale  na  chińskie  warunki  Liu   był
bardzo odważny, otwarcie mówił o
mechanizmach,  które wywoływały
przerażenie.   Chociaż   w   opowia-
daniu  pt.  „On the bridge construc-
tion"   opublikowanym   w   1957   r.,
czyli na rok przed wyrzuceniem go
z    par[ii,    pisał   o   zaufaniu   jakim
należy   darzyć    przywódców.    Ta
nadzwyczajna   wiara   zawsze    in-
spirowała   Liu,   nawet  w  1980   po
tylu  cierpieniach  pozostał w partii:
Wierzyłem, że Den Xiaoping zrcizu-
mie,  że  w  gruncie  rzeczy  robiłem
to samo co on.

Od czasu jego przyjazdu do Ame-
ryki minęły dwa lata, w wydanej w
t`m roku kslążce pt. „China's crlsis
China's   hope"   autor   zastanawia
się,   jak  to   możliwe,   by   chińscy
intelekŁualiści  tak  długo  byli  ulegli.
Twierdzi,   że   chińska   partia   była
zawsze  nastawiona  anty-inteligen-
cko,  dostarcza dowodów na to,  iż
w Pekinle od czasu objęcia władzy
przez   komunistów   odbywały   się -
prześlad owanla             naukowców,
dziennikarzy  1  pisarzy.  Uważa  ule-
głość   za   leżącą   w   ich   naturze
kontynuację  tradycji   związanej   z
filozofią  buddyjską.   Nawet  zanim
komuniści  zdobyli  władzę  intelek-
tualiści  unikali  konfrontacji  i  walki.
Można  oczywiście  winić  ich  za to.
Według  Liu,  wielu  młodych  ludzi,
którzy  zakładalj  tajne  organizacje
w   latach   70-tych,   została   zgła-
dzona   za    zbrodnię    studiowania
prawdziwego marksizmu. Uległość
intelektualistów  była  spowodowa-
na również izolacją.  Alienacja wyz-
woliła strach  przed  utratą pozycji  i
karą,   co   uczyniło   wielu   z   nich
mistrzami  intrygi.  Chińscy  intelek-
tualiści  pozostają zatem w trybach
maszyny,  opisanej  przez Liu smut-
nym  i  ponurym językiem,  który  na
tyle wciąga  czytelnika,  że  sam za-
czyna      się      zastanawiać,       jak
zachowałby się w tych warunkach.
Jednak Liu pozostaje stonowany w
swoich    sądach.    Dlaczego?     -
Nigdy       nie       zapominam,       że
miejscem  mojej  pracy  są  Chiny,
muszę tam kiedyś wrócić.

Mirsky    często    pisze    o    Llu    z
łagodną   ironią,   uważając   go  za
człowieka  odwaźnego  na  tyle  na
ile pozwalały mu warunki,  zapomi-
nając    jednocześnie,     iż    jak  .na
zachodnie warunki mógłby on być
bohaterem   przynajmniej   jednego
pokolenia.

piotr KĘP,ŃSKI

®
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KOMPLEKS      WIETNAMSKI

M
iniony    rok    przyniósł    na
r)mhi   amerykańskim      aż
dziewięć    pozycji    książko-

wych traktujących o tej wojnie. Jona-
than Mirsky omawia je wszystkie we
wrześniowym   numerze   ,,The   New
York review of books" pod znamien-
nym  ty(ulem  „Wojna,  która  się  rie
skończyla"     Morley     Safer     autor
ksiąźki „Flashbacks: On returning to
Vietnam"  pyta  się  na  spotkaniach
Wietnamczyków,  czy  to  co  się stalo
warte  było  tyle  cierpienia.  Wiliam
Colby  byb  wysoki   uzędnik   CIA
napisal  w „Ijost victory:  a firsthand
account of America's sixteen year in-
volvement  in Vietnam",  źe program
pod   nazwą   Phoenix   przewidywał
eliminację   ludności   cywilnej.   Bez-
bronni ludzie byli wręcz mordowani
-  rie zabijani. Zgodnie z twierdze-
niem  Marka   Clodefeltera  w  „The
limits  of  air  power:   the  American
bombhg od north Vietnam", nawet
siły  lotnicze  bombardujące  północ
kraju nie wliczały w swoją  doktrynę
zabitych  cyuńlnych.  Nikt  tak  napra-
wdę   nie   wie,   ilu   Wietnamczyków
zostalo  2abitych.  Większość  eksper-
tów twierdzi,  źe co  najmniej  milion.
Morley Safer  utrzymuje,  że  chociaż
armia  rietnamska  w  1965  byla  źle
uzbrojona i slabsza, chociaź straciła
wńelu   żolnicrzy  to   odniosła  mimo
wszystko psychologime zwycięstwo,
ponieważ    Amerykanie    nigdy    nie
mogli znieść widoku własnej śmierci.

Z drudej strony Amerykanie uwa-
żają,   że   mogli   wygrać   tę   wojnę,
jeśliby  tylko  byly  większe  bombar-
dowania  lub  gdyby  wykazali  więcej
inteligendi.  Niektórzy  twierdzą,  że
przegrali     poniewaź     szerzyla     się
kolaboracja. Książka Morleya Safera
składa  się  z  szeregu  rozmów  prze-
prowadzonych   z   Wietnamczykami.
Autor   konstatuje,   że   bywają   oni
bardzo   nieufri.   Boją   się   o   swoje
zwycięstwo. Chociaż przyznaje, że w
rzeczyuństości  oni je  odnieśli.  A  ich

pań§two  jak  bylo  biedne,  tak  nim
pozostalo.   Ludzie   żyią   w   nim   z
piractwa   lub   uciekają   za   granicę.
Pozycja  ta,  chociaż  nasycona  frag-

mentari       pisan}mi       w       stylu
manierycznym jest niezwykle  cenna.
Bogactwo jej leźy w idei wspomnień
bolesnego   okresu  przez  mieszkań-
ców    Wietnamu.    Safer    niezwykle
umiejętnie   konstruuje   dramaturgię
dzieła.  Przytacza zdania ludzi  zwią-
zanych z obozem władzy. Odwiedził
podczas  swojej  wizyDr w Wietnamie
wiele  miejsc  związanych  z  cierpie-
niem  Amerykanów  i  Wietnamczy-
ków.  Przeprowadzil  wywńad z gene-
rałem  Giapem,  jednym  z  główno-
dowodzących,    obecnie    80   letnim
starcem.  Zapytał  go  czy warto  bylo
walczyć i  czy odczuwał  cierpienie  z
tego  powodu,  źe  wysyłał  ludzi  na
Śmierć   -    Giap   odporiedział,   źe
nigdy  nawet  przez  chwilę.  P)ftal  się
też   o   to   wielu  zwyczajnych   ludzi.
Chociaż wiadomo, jak pac)fizm jest
surowo zabroniony, wszyscy zgodnie
wspominają 8-52,  o samobójstwach,
o obciążeniach psychicznych z jednej
i z druriej strony+ Autor stworzył in-
teresujący portret Tran Tui Gung w
czasie  wojny  16  letniej  dziewczymy,
biorącej  udział  w walkach  (obecnie
nadal  całkiem  atrakcrinej  kobiety).
Ona  równieź  nie   odczuwa   bólu  z
powodu  zabitych  ludzi.  Znakomity,
bodajźe   najlepszy,   jest   wywiad   z
popularnym   podczas   wojny  dzien-
rikarzem      Phan      Xuan      Anem,
korespondentem     Time'u.      Dosyć
tajemnicze  były jego  kontakty tak  z
jedną  jak  i  z  drugą  stroną.  Safer
zadaje   mu   pytanie    -    dla   kogo
naprawdę   pracowal?   Móri,   źe   są
dwie prawdy i dwie są prawdziwe  -
jesiem szczęślii^p), że nie zwariowałem.
Safćr   i   jego   pyta   o   żal.   On   od-
powiada - nienawidzę takich py€ań...
Ale  jeszcze  bardziej  nienawidzę  od-
powiedzi...   Nie.  Nie   czuję  żalu.  Zje
wszystkich  tych  wypowiedzi  patrzą
na nas ludzie kalecy, ludzie do dzisiaj
przestraszeni, żyiący Śmiercią.

Wojna  wycisnęla  piętno  takźe  na
psychice      Amerykanów.      Książka
Deana   Ruska   pt.   „As   1   saw   lt"
świadczy o t)m dobitnie. Rusk był w
latach  60  sekretarzem   stanu.  Jego
dzieło  to  próba  rozmowy  z  synem,

który  opuścił  go  w  tamtych  latach.
Mamy więc do czynieria z ciekawym
dialoriem pokoleń  - okazuje się, że
nadal   nielatwym.    Sprawa    śmierci

pojawia się już na pierwszej  stronie.
Richard udowadnia ojcu,  źe byl  ar-
chitektem    wojny    wimym    śmierci
wielu   ludzi.   Po   latach,   w   ciągu
których iiie mógł się do riego odez-
wać,  chce wiedzieć  co  teraz myśli o
t)m  problemie.   Rusk,  rzeczywiście
był   współautorem   wojny  w  Wiet-
namie  a  usprawiedliwiał  się  tym,  iż
myślał, że Wietnamczycy zasiądą do
rokowiiń.  Pomylilem  się   -   gorzko
stwierdza.      Także       i       w      jego
Świadomości  obraz  śmierci  poczynił
okrutne       spustoszenia:       opisując
wizytację amerykańskiego szpitala w
Sajgonie w 1966 r.,przypomina sobie
jedynie       spojrzenie       pielęgniarki
obciążąjące  go  za  wszystkie  rany.  I
chociaż    Rusk    przyznaje    się    do
błędów jego  syn  nadal jest  nieufiiy.
Dużą  część  omawianej   ksiąźki  zaj-
mują analizy polityczne. Ruska inte-
resuj ą zwłaszcza stosunki francusko-
amerykańskie.  Wygląda  to  na  roz-
pamiętywanie   przeszłości.  A  towa-
rzyszy  temu  zwykle  chęć  usprawie-
dliwieria USA za tę wojnę. Zagorza-
łe  dyskusje  trwają  do  dzisiaj.  Nadal
wypowiadaj ą się generałowie, polity-
cy i dziennikarze, spadkobierąr tych
reporterów,   którzy   podsycali   nie-
nawiść  do  Wietnamczyków.  Niepo-
wodzenie       amerykańskiej       armii
można   porównać   do   klęski   jaką

sowmżłs:ya::si=fhcriLs:aQYmx#InlgwJ
swoich    wspomnieniach    pisze,    źe
okupacja  Wietnamu  nie  trwała zbyt
długo,   ponieważ  ludność  wzniecila
przeciwko nim powstanie.

Z  ksiąźek  tych  płynie  wiele  naulq
jedna  z  nich  brzmi:  Sta/!y  Z/.cdno-
czone powinny  wybierać  odpowiedni
sposób    walki    i    powinny    unikać
konflikiów. Ale czy mogąp

P.K.
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DYMARSKI
szefem informacji w TV
We     wtorek      15.01.br.     prezes
Marian    Terlecki    po    złożeniu
dyrisji     przez     dotychczasową
obsadę                         telewizyjnych
„Wiadomości"  mianowal  nowego
szefa  programów  informacyjnych
TV      Poznaniaka      -      Lecha
Dymarskiego.       Dymarski       po
poniedzialkowym              telefonie
prezesa  Radiokomitetu  od  razu
przyiął jego propozycj ę.
LECH  DYMARSKI  (u.1949  r.)
-  poeta, prozaik,  publicysta.  Od

początku      powstania      opozycji
demokratycznej  jej   aktywny   uc-
żestnik.  Wspólpracown  ik  KOR,
od     1980    roku    we    władzach
Solidamości"      Region      Wlkp.

Delegat    na    I    Krajowy    Zjazd
Delegatów NSZZ,,S". Po 13 grud-
nia   1981   internowany.   W   pod-
ziemiu   lider    Międzyzakładowej
Rady „Solidarności"  w Poznaniu,
redaktor naczelny (wydań oficjal-
nych)   nieistniejącego  już   pisma
„OBSERWATOR
WIELKOPOLSKI".  W   „drugim
obiegu"      wydał:      „Za      zgodą
autora",   ,,Wiersze  sprzed   i  po"
oraz „Notatki z lektur".

Gazeta   Wyborcza  po   przyznaniu
szefostwa  programów  inforrnacyj-
nych Pymarskiemu,  nie mogła nie
napisć  złośliwego  komentarza   -.
Obserwując     pierwsze      godziny

praą!   nowegp   szefa   odnieśiiśmy
wrażenie,   źe   ma   do   czynienia  z
materią całkowicie mu obcą"

EE                        Listy  od czytóiników

Redakcja SW
Mimo  woli,  w  poszukiwaniu fim;y  Prornocja
-      Ośrodek      Wdrożeń      Ekonomicznych
znalazżem   się   w   bud)mla4   ZwiąĘcu   Sp.-"
„Sairbopomoc  Chbpska"  pr2)i  Pl:Wolności  w
Pomar\iię   w   laórego   holu  wisi  na  Ścia"ę
olbr2)mia     p}askorz;eźba     iaL     czci     twórcy
spóżdzielczości - XP. Wzwrzyniaka.  I um o
dzrwo 2iialazlerr. wywieszld wiclu spóże}c z o.o.,
W  i)m  rówT.ież „promocja",  ióóro  nie  ma nic
wpólnęgo  z  Ośrodidern  Wdroźai,  zajrnu:jąca
sLę     handlm     a     ldqowaTia    przez     tow.
Sterrplowskiego i jego zasąpcę tow.  Za:jąca` W

grrmhu qm rói^mież rezydują i inni nac2K:lnicy
Urzędu      Wojewódzkżego.      Nasuwają      się
mstępujqcepytam:
-  czy  na  to walczyliśmy o  usunięcie whr ze

stanovriska  i  wyciągnięcia  wobec  niego  kon-
sekwenęji  z  tytulu  pizeszlej  dzialalności,  by
teraz umoźliwiać mu bezkamie na koizystanie
w naszym mieście układów?
-  iel czynszu placą te sp5łk] zlokaJizowane w
centrum  Poznania,  czy  również  w `iysokości
wolnoiynkowej. Zapytanie to jest obecnie ak-
tualne, gQy inny towarzysz Cmielewski  -  dyr.
MPGM w qm tygodniu wyslal wypouńedzenie
wieLu inst)r[ucjom, w t)m z resortu kultury?

Henryk Chmielewski

Redakcja SW

(„.)     Kraje     Międzymorza     mają    wszelkie
bogactua   naturalne   i   potencjal   ludzki   by
stworzyć    wspólpracę    swych    niepodległych

państw, choćpy w takiej postaci jaką od dawna
w]dzimy w krajach  Skandynami  czy Bene]uk-
su,  by  uniezależnió  si.ę  tak  od  Moskwy jak  i
Zjednoczonej  Europy.  Prawda,  że  sowieckie
rządy  zrujnowaly  te  kraje  lecz porozumienie
gospodarcze   między   nźmi   nabiera  już   roz-
machu.   Nie   ma   tam    -    na   szczęs'cie    -
żadnych   Balcerowiczów,   za   to   szykuje   się

po`mżny   wklad   praąr   dos`wiadczonych   na
emigracji       menadżerów      i       naukowców,
zwłaszcza ukraińskich. Mało kto w Polsce wie,
jak znakomicie jest zorganizowana Ukraińska
Diaspora:  liczącc  się  w s'\riecie wyższe  uczel-
nie i instytuD, prasa, `iydawnictwa, instytucje
finansowe, kulturalne i ośriatowe, a  nad t)m
jako  parlament  świato`iy  Kongres  Wolnych
Ukraińców.
Myślę,  że  każdy  trzeźwo  myśląqr  Polak  woli
mieć    za    wschodnia    granicą    niepodległą

Ukrainę      z     jcj      okolo     50      milionami
mieszkańców  niz  niemal  300  milioncwe  im-
perium.    Nienar`iszalność    polskiej    granicy
zachodniej  jest  popierana  pizez   polityków
ukraińskich  -jeśli bowiem Niemęy wróciliby
na         Z,iemie         Zachodnie,         nastąpilby
nieunikniony   napór    Polaków   na   wschód.
Nigdy  zaś  w  dziejach  nie  bylo   ukraińskiej
ekspansji      na     etnicznie     polskie     tereny.
Przeci`mie    -    wszelkie   konflikty   polsko-
ukraińskie    miał    miejsce    na    etnicznych
terenach     ukraińskich.     Ukraina     zarówno
obszarem  jak   i   liczbą   ludności   przewyzsza
Pok,kę,  lecz przy  kompromisie  terytorialn)m
polegającym   na   uznaniu   obecnej   graniqr   i
równoui)rawnienia   wzajemnego   mniejszości
narodowych w niczym Polsce nie zagraza. Mą-
bowiem    dogrc'    problemów    wewnętrznych
wynikająqrch  choćpy  z   tego,  że   tylko  70%
mieszkańców to Ukraińęy. Tego problemu nie
ma     Polska     ze     swoją     znikomą     liczbą
mniejszos'ci narodowch.
Litwa  mając  tylko  3.700.000  mieszkańców  -
dokladnie 10 razy mniej niz Polska  - w t)m
liczne  dawne  i  napływo`h/e  w wniku  polityki
Moskwy mniejszości nanc>dowe zdobyła się na
ogłoszenie suwerenności. Ale rząd Mazowiec-
k]ego apel Litwy skwitowal grzecznos'cio`iomi
frazesami. Teraz trzy male kraje t)albhckie zer-
kają w stronę nie idei Międzymozza lecz Szwe-
cj'i   i   Finlandii.   Bo   z   punktu   widzenia   np.
Estończyka  to  kilku  mabm  k].ajom  z jednym
duź)m      we      wspólnym      z"riązku      grozi
zdoniino`h/aniem   malych   przez   dużego,   ni).
Ukrainę.  Jednak  dwa  duże  czlony pokojowo
konkurując ze sobą nadają stabilność calości.
Stare    konflikty    polsko-ukraińskie    dawno
należą  do  pizeszłości.  Bybr  one  w  znacznej
mierze  podycane  pizez  wspólnych  wrogów.
Niedawno   np.   widzieliśmy   krwawy  konflikt
omiańsko-azerbejdżańskj.      Rzezie,      walki
zbrojne? Tak, ale pod okiem amii sowieckiej.
AŻ   raptem    na    neutralnym,    nadbaltyckim
gruncie obie strony sz]bko się dogadabr i jed-
i`akowo   dążą   do   zrzucenia   moskicwskiego
jazzma.   Narody  Międzymorza   chętnie  wid-
zialy by Polskę w swoim gronie  lecz nie będą
jej  blagac`  ani  ciągnąć  siłą do  siebie.  Jednak
zdeęydowanie      przeciwstawjac`      się      będą
`iymyslom  polsko-rosyiskich  sojuszy.  Bo  ten
oblęd nie tylko d]a Pokki jest groźny, zaś roz-
bicie  idei  Międzymorza  byżoby  zgodą  Polski
na  przehandlowanie  jej  Niemcom  i  Ukmina
2amiast Polski znajdzie sojuszników na polud-
niowm wschodzie.

0lóerd Zarudzki
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