
OPINIE

Dziś  owe   zjawisko   pustki,
czy raczej zaniku myśli,  zagra-
ża  przede  wszystkim   Zacho.
dniej Europie. Mgdy w dzjejach
ludzkości   żadne   społeczeń-
stwo  nie  zostato  poddane  ta-
kiemu  zalewowi  informacji,  jak
współczesnestanyzednoczo-
ne.   Co   wieczór   w   każdym
dzienniku telewizyjnym  ukazu-

J;9r:!d%aw:{.r#cmź::##ł!
ankiety   przeprowadzonej   na
terenie  całych   Stanów  Zjed-
noczonych  wykazują,  że  60%
ludności      żyje      w      prze-
świadczeniu,  iż  Mkaragua  oz-
nacza   nazwę   pustyn,i   lub
koktajlu.
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NATURA   BESTII

Charles H. Fairbanks, jr.

nJakże wielu jest w  Flosji samcibćijców obracających fanatycznie
swojei najlepsze zdolności przecjwko samym sobie!"

Gorki

Wosną 564 roku p.n.e. król Lidli Krezus obozował ze swoją armią
na  brzegach  rzeki  Halys  w  Azji  Mniej.szej.  Po  drugiej  stronie  roz-
ciągało   się   imperium   Medów   i   Persów.   Gnany   przez  ambicję  i
wewnętrzny  nlepokój,  podniecany  wyobrazeniami  o  tym  jak  inny
móglby  być świat w  stosunku  do  tego  jakjm  był wówczas,  Krezus
chciał  najechać  imperium  perskie.  Flesztki  wątpliwości  i  odrobina
lęku przed niespodzjankami popchnęv go przedtem do zasięgnięcla
opinii  wyrocznl.  1  wyrocznia  odpowiedziała,  że  jeśli  przekroczy  on
rzekę,  to  zniszczy wielkie  imperium.  Lecz tym  imperium  jakie  zni-
szczył było jego wtasne państwo.

W ciągu  ostatnich  ośmiu  lat  Michait  Gorbaczow,  dzialając z po-
dobnych pobudek, wystąpił z planem gruntownej odnowy ludzkości,
lecz  tym  imperium  jakie  zniszczył  było  jego  własne  państwo.  Wi-
dzieliśmy w tych latach jak bolszewizm zbiera ostatnie resztki swych
tytanicznych ongiś sit, chcąc się odmbdzi.ć, i jak osiągaw ten sposób
tylko swoje ostateczne unicestwienie.

P ERMANENTNA REWOLU CJA?
Patrzyliśmy  na pieriestrojkę jak na reformę -reformę polegającą

na  naśladowaniu   Zachodu.   Go.rbaczow   powiedział  jednak  z  ab-
solutną  szczerością,   że   „pieriestroi.ka  to   rewolucja''.   W  Związku
Sowieckim   rewolucyjne  zmiany   mogły  przychodzić  tylko   z  góry.
rewoluci.a  Gorbaczowa jest w  istocie  co  najmniej  czwartą z  rzędu
odgórną  rewolucją  w  sowieckiej   historii:   najpierw  była  rewolucja

październikowa,   potem  stalinowska  „druga  rewolucja",   następnie
chruszczowska  „destalinizacja"  i  w  końcu  pieriestrojka.  Poza  gra-
nicaml Związku Sowieckiego najjaskrawszym przykłade m rewo l u cji
w ramach rewolucji była oczywiście \Melka Proletari acka F}ewolucja
Kulturalna  Mao  Tse-tunga  w  Chinach,  stanowiąca  najlepszą ana-
logię do tego co zrobił Gorbaczow.

Były  członek  Polltbiura  i  architekt  pierlestrojki,  Aleksander  Ja-
kowlew.  wymownie  zobrazował stałą  chzu.akterystykę  przemian  w
sowieckiej  historii przed GorbaGzowem :

".Marksizmbyłjedyniepseudonaukowąneoreligią...podporząd-
kowaną interesom i zachciankom monopolistycznej władzy absolut-
nej  i  częstci  przez tę wladzę arbitralnie  przekształcaną..  Dziesiątki

i%Yo%:°}S;'p°o:io:ónw:?{tępn'eWdeptywałWbłotowłasnychbogów,
Jakowlew   nawiązuje  tu   do  wielkich   i  dramatyczych   zakrętów

sowiect(iej  historii:  „druga  rewolucja"  Stalina  i  następuj.ący  po  niej
terror przekreśliv NEP i zdyskredytowav wcześniejszych „proroków
i  apostotów",  starych  bolszewików.  Chruszczowska  desta]inizacja

przekreśliła z kolei  ten  przewrót i tak dalej.  W ramach  tych  wielkich
przewrotów  byto wiele innych gwałtownych zmian  kursu.  Ostatnimi
z nich  byv ostre zmiany  pomiędzy breżniewowską erą stagnacji a
andropowowską  kampanią  na  rzecz  dyscypliny,  pomiędzy  tą  os-
tatnią a pieriestroi'ką Gorbaczowa,1 wreszcie odejścle od pieriestroi.-
ki,  „restrukturyzacja" istniejącego systemu  w  kierunku  demokracji i

gospodarki rynkowej -to znaczy zalamanie slę reżimu,  stanowiące
zmianę różniącą się od  innych zmian skalą choć nie typem.

Artykuł  Jakowlewa  sugeruje  dalej  coś,  czego  współczesna  so-
wietologia  w   ogóle   nie   dostrzegała:   źe   duch   rewolucyjny   mógł
działać  nieprzerwanie  na  przestrzeni  catej  sowieckiej  hlstorii.  Być
może  daloby  się  porównać  system  sowiecki  do  urządzenia  napę-
dzanego silnikiem  o spalaniu wewnętrznym  z jego kontrolowanymi
wybuchami.  Eksplozje  te  wytwarzar)/  niebywałe  napięcie.  Weźmy
tylko  parę przykładów:  skrajny  komunizm  wojenny  po  paźdzlerniku
1917   roku   wzbudzil  falę  buntów  chłopskich,   kolektywizacja  spo-
wodowata  rozległą  klęskę  głodu  1  urazy.  z  powodu  których  wielu
chłopów   witato   radośnie   armię   niemiecką;   destalinlzacja   dopro-
wadzila  do  rewolt  w  Europie  Wschodniej  i  buntu  inteligencji,  który
ostatecznie przeksztah3ił się w ruch dysydencki.  Przed rokiem  1985
napięcia te byv jednał( zawsze utrzymane w ryzach siłą i strachem
oraz za sprawą biernej postawy politycznej ludności.

Ze  zbliźeniem  się  roku  1980  owe  sily  tlumiące  traciv  wszelako
swą efektywność. Jak rozwaza Francis Fukuyama w swych esejach,
polityczna  bierność   ludzi  zmniejszała  się  równolegle  z  zaniklem
strachu w miarę tego jak zmniejszał się terror.  Pierestrojka równieź
miala   być   wybuchem   kontrolowanym.   lecz  wywolane   przez  nią
napięcia byw zbyt wielkie  na to,  by  osłabiony system  zdolał się im
oprzeć.

F'atrząc  wstecz,  dochodzi  się  do  pytania:  jaki  jest  związek  po-
między pierwotnym planem rewolucyjnym bo!szewików a omówioną
właśnie  niestabilnością polityki sowieckiej?  Czy  pierestrojka  byla w

jakiś  bezpośredni  sposób  powiązana  z  wcześnjejszymi  skrajnymi
fazami  polityki  sowieckiej?

doToa|:::jszrązezzni:%i:ijn:3fr';rkesŁącjT:etwe:iut:,rf::n°cdunsą'j3{.óó:°ź::n:
nieustanne przewroty i zmiany in§tytucjonalne -od Stanów General-
nych do Zgromadzenja Narodowego, Konwentu, Komitetu Ocalenia
Publicznego,   Dyrektoriatu,   Konsulatu,   Cesarstwa,  a  wszystko  w
przeciągu zaledwie jakiś szesnastu lat . stanowiv jakby pierwowzór
historii systemu sowieckiego.  Hegel  pisze o tych zmianach,  źe:

„..rewolucjoniści  francuscy  niszczyli  ponownie  instytucje,  które
sami  stworzyli,   ponieważ  jakakolwiek  instytuci.a  jest  sprzeczna  z

:::thr:ic%!nwąo;:cmy:nśyw+:92°m°ściąrównoścukn.ztymconazwaiem
cd. str. 1 0-14
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DZIĘKUJEMY

za wpaty na fundusz wydawniczy
pisma:  Zbigniew Byrski  - 100S,
Kazimierz Zamorski  -150  DM.  Ser-
decznie dziękujemy!!!

LIST  OTWARTY
DO   PATRIOTÓW   POLSKICH

s#ĄNZNVECKHwkiź#33+EEc;cęzwYoCKH.
F`ESIE F`EżlMU  KOMUNISTYCZNEGO

Warszawa, dnia 18.02.94 r.

lnfomujemy,  że  Związek  grupuje  ludzi,
którzy na przesuzeni  lat 1939-1 989 działali
w  podziemiu  na  rzecz  Niepodleglej  i  Su-
werennej  Polski.

W   okresie   1939-1944   r.   stawialiśmy
zbrojny  opór  obu  okupantom  .  Niemcom  i
sowieckiej  Rosji.  Po  1944  r.  nie godząc się
z zaistniałą rzeczywistością podjęl.Lśmy nie-
równąwalkęzsowietamiirodzimąkomuną.
Za   swą   patriotyczną   powinność   byliśrTy

prześladowani,  aresztowani,  torturowani  i
skazywani  na karę śmierci.  Nieliczni  z nas
ocaleli.  Po wielu latach więzienia wyszliśmy
na tak zwaną .wolność" i do chwili obecnej

%§,n€zwWoźł;gsz#aĘs;gb5::ęnę:gk#esype%,z;ł:{

SW.:yghmsĘ=i:y`ci°wb#3:zwts€rióawkŁ°ę-
śmierci,  rodziny  po  S.P.  Koleźankach  i  Ko-
legach,  Czlonków  Sympatyków  wspierają-
Cy::,Zćźeązmeuk.nadaiiśmypoczątekjestna-

kazem historyczmym i naszym obowiązkiem
w  stosunku  do  Tych,  którzy  już  nie  źyją.
Przez cztery lata cierpliwie czekaliśmy wie-
rząc naiwnie, że wreszcie zaistriiała Polska
o którą walczyljśmy.

Niestety, rzeczywistość jest in na.
Nikt tak jak  my  nie  zna tamtego  okresu

konspiracjj,  walki,  terroru,   zdrady  narodo-
wej  na  rzecz  sowieckiego  okupanta,  mę-
czeństwa  i  kaźni.  Wiedzę o tamtych  latach
dogtębnie  poznaliśmy  samj.  jest  ona  dia-
metralnie inna od tej,  którą zakłamani „his-
torycy"   PFILu   przez   wiele   lat   wmawiali
społeczeństwu.   Obecnie  niezależni   histo-
rycy  w  kraju   i  poza  jego  granicami  uda-
wadniają,  że  z  rąk  sowieckich  i  rodzimych
komunistów na terenie  Polski straciło życie
kilkaset  tysięcy  żohierzy  Polski  Mepodle-
głościowej , ponad m ilion p rzetrzymywano w
więzieniach,   po   1944  r.   za  zgodą  i  przy
pomocy  nwładz  PF`L-u"  wywieziono  na za-
gładę  do   ZSF`F}   kilkuset  tysięcy  nwrogów
ludu"   i   tylko   nieliczni   z   Nich   powrócili   do
kraju.

My  w  przeszłości  skazani  za  swą  dzla-
łalność  na  karę  śmierci  uwazamy  za  swój
obowiązek przekazać spoteczeństwu praw-

g3yhc';t°g.CpZ.nąK:ęgźvacnhkŁa:'hp;a%:ie3ancah-
poległych w walce,  zamordowanych w śle-
dztwie,  sttaconych  na  podstawie  wyroków
sądowych  i  b©z wyroków.  zmarvch  w wię-
zieniu lub po jego opuszczeniu.

Ponieśli  śmierć  bo  nade  wszystko  uko-
chali  Polskę niepodlegb.

Wyroki   śmierci   wykonano   (wg   opracx)-
wania Minlsterstwa Sprawiedliwości z 1990
r.)  w 99 więzieniach  na terenie  Polski,  nad
to   w   Ministerstwie   U.B.,   Centra]nym   Za-
rządzie  lnformacji W.P„ wojewódzkich,  po-
wiatowych   i   5amodzielnych   aresztach
śledczych   U.B.,    lnformacji   Woi.skowej.

N.K.W.D.,    K.B.W.,   M.O.,    O.F`.M.O.,   oraz
Obozach dla lnternowanych w kraju.  Dotąd

:omj;:sh:o#;:hwm,:f;s::oŁo3#węoNzab{3:
renie Wgu'szawy jest ich  dwadzieścia kilka.
Groby te znaidują się na terenach więzien-

Ły#:w°ła°:!€ghc,hn:T::;aarciY,troói:#shka:%:
wysypiskach śmieci, w kloakach.

Tamte  czasy  1 związane z  nimi  zbrodnie
muszą zostać ujawnione i odkładane. Nasz
związek między innymi prowadzi w tym kie-
runku dziatania.

Statut Związku przewiduje cztery rodzaje
członkowstwa:

Członkowie  Zwyczajni  -  żyjący  więźnio-
wie polityczni w przeszlości skazani za swą
dzialalność na karę śmierci.

Czlonkowie   Nadzwyczajni  -  rodziny  po
ś.P.  Koleżankach  i  Kolegach.

Cztonkowie   Honorowi   -   pośmiertnie
wszyscy   Ci,   którzy   ponieśli   śmierć   z   rąk
komuny.

Czlonkowie  Sympatycy -osoby fizyczne
lub   prawne  wspólpracujące  ze  Z-kiem   i
udzjelające  Związkowi  pomocy  w  różnych
formach.

Związek  prawnie  prowadzi  swą  działal-
ność naterenie kraju i pozajego granicami.
Statutowym zadaniem Związku jest między
innymi,

ujawnienie  i  doktamanie  prawdziwej  his-
torii   Polski   na  przestrzeni   lat   1939-1989,
odnalezienie,   udokumentowanie   i   opieka

g:fekmje;s,=wmniakf:::jtaąj:zc:,:o3hzfownkkóówJ
Związku,  gromadzenie dokumentów i opra-
cwanie   księgi   hańby,   zdrady   narodowei.   i
ludobójstwa, udokumentowanie walki, mar-
tyrologii  i  męczeństwa,  ruiny gospodarczej
w  kraju,   dziatalności  rodzimej  komuny  na
rzecz sowietów w imię własnych,  brudnych
interesów.

Me  utożsamiamy  się  z  żadną  z  istnie-
jnąocłc*#'jż:°!!ęvdcz:#tssró;teprrda:o:ydjjend:

zasadach partnerskich z wszystkim i,  którzy
w  przeszłośc'i  zachowali  czyste  ręce  a ich
dzisieiszym  dążeniem  jest bezinteresowna
dzialalność  na  rzecz  Niepodległej  F`zeczy-

pospolitej.

ze#jsev:;:rkuł3unsę#j,ąp;:gant:=:es;:j3=::ł
stwu   nieodpowiedzialni   politycy   1   dzienni-
karze.  Teorie  tego  rodzaju  głoszone  sa  w
interesie  tych,   którzy   mają   uzasadnioną
obawę, że w świetle obowiązującego prawa

Tooźgo:nasm:;nząćpr:r:j:ed|Ti;i::::##?ćz:
daniom  wyznaczonym  przez  prawa Statu-
towe Związku.  Nestety, nie jest to proste ni
hatwe.  Ośrodki  patriotyczne  w  kraju  i  poza

jego  granicami  od  dawna  nawołują do  de-
komunizacji   powotując  się  m.in.   na  prze-
prowadzenie  jej   w   Czechosłowacji   na
Węgrzech  i  w  Niemczech.  Samo  nawoły-
wanie do dzialan'ia w tym kierunku bez kon-
kretnego   zaangaźowania,   wspólpracy   i
funduszu  przeznaczonego  na te cele nigdy
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nie przyniesie rezultatów. Cala para idzie w
gwizdek. Zwlązek nasz w miarę swych moż-
liwości  uczynił  w  tym  zakrosie  już  wiele  i
uzyskał wymierne rezultaty.

\Mek  i  stan  zdrowia  naszych  Członków
uniemożliwia  prowadzenie  działalności  go-
spodarczo-zarobkowej  na  potrzeby  Zwią-
zku.   Organa  administracji   państwowej  w
rzekomo   Trzeciej   F`zeczypcxspolitej   (poza
nlelicznymi przypadkami)  nada] kontynuują
zasadę  „grubej   kreski"   czyniąc  wszystko
aby utrudnić nam  życie i  ograniczyć naszą
działdność.  Nio  otrzymujemy żadnych  do-
tacji.  nie  mamy  lokalu.  użytkujemy jedynie
koleżeński   punkt  kontraktowy,   brak  nam
podstawowego wyposażen ia, dysponujemy
tylko sk[ad kami członkowskimi z trudem \^/y-
starczającymi na liczną ko respond en cję.

W pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że
jest to zbiorowa zm owa tak zwanej „władzy"
świadomie obliczona na nasze zmęczenie,
zniechęcenie,  niemożnośó  lub  owentualny
Z99n.

Zyjącprzeszkadzamywetflirciezwszech-
obecną komuną. Wierzymy jednak w praw-
dziwy  nie  farbowany  patrioDzm  rodaków.
Pragniemy uzmysłowlć,  ze S.P.  Koleżanki i

Koledzy  oraz  my   KS-owcy  walczyliśmy  o
Niepodlegtą Polskę również ZA WAS i DLA
WAS  a  obecnie  w  WASZYM   i   NASZYM
imieniu  dzjałamy.

Zwracamy się z Apelem do Flodaków za-
mieszkałych w kraju i poza jego granicami -
nie  udawajmy,  ze  Polska  odzyskała  pełną
Niepodległość i Suwerenność,  postkomu na
w petni przejęła władzę i prawdziwie Polskie
interesy są jej obojętne, własne dc>bro prze.
kładają nad wszystko inne,  podobnie jak to
czynili  w przeszbści.

Niniejszym   Listem   Otwartym   prze-
kazujemy poshie:

najwyższym  obowlązkiem  kazdego  Po-
laka  jest  bezinteresowny  patriotyzm,  taki,
jaklego  w  przeszlości  uczyli  nas  rodzice  i
wymogi kraju.

Współpracujcie  z -nami.  Zostancie  Czlo-
nkaminaszegoZwiązku.L.czymynaWąszą
wszechstronną pomoc niezbędną dla rea-
lizowanla  zadań   określonych   przez  nasz
Statut.

Zarząd Główny - Prezes
Józef F}USZNICA

Nasz  adres:  ,.Związek  K.S.  ul.  Wiśnjowa
Nr 50 pok.  13.  02-520 Warszawa.

OSWIADCZENIE
Zmiany zachodzące w ostatnlch czterech

latach  w  naszym  Kraiu  spowodowaY  rów-
nież konsekwencje w polskim szkolnictwie.
Oprócz koniecznych  zmian  np.  w  zakresie
nauczania  historii  i  wychowania  obywatel-
skiego  (propedeutyki)  oraz  wprowadzenia
do szkól nauki religii. MEN wprowadza rów-
nież  do   programów   szkolnych   elementy
propagujące  tzw.  „europeizację",   które  w
konsekwencji  prowadzą do  laicyzacji  szkół
publlcznych.

Szczególnie  niebezpieczne  dla  młodych
ludzi  i  ich  psychiki  są  próby wprowadzania
.edukacji  seksua]nej"  (np.  lansowanie  pod-
ręcznika  wAIDS  i  ly  czy  bezpłatne  rozda-
wanie   w   szkotach   prezerwatyw)   przy
jednoczesnym   zaniku   kształcenia   patrio-
tycznego uczn iów.

Wszystko  to  w  zamierzeniach  ma  pro.
wadzić do gtębokich zmian obyczajowych -
rozkładu   społecznego,   zniszczenia  tJady.
cyjnej rodziny i roli ojca w rodzinle (poprzez

propagowanie„feminizmu").
Federacja Młodzieży Walczącej stanow-

azo  protestuje  przeciwko tego  typu  ekspe-

rymentom   eurolewicy   i   oświadczą,   że
wszelkimi dozwo!onym i prawem sposobami
będzie  się  sprzeciwiała  wprowadzaniu  do
szkót lekcji „wychowania seksualnego" , czy
to w formie otwartej czy zawoalowanej.

Jednocześnie FMW uwaźa, lż szkoła pu-
bliczna powinna nałożyć szczególny nacisk
na kształtowanie uczuć patrlotycznych mlo-
dych   Polaków.   Elementy  patrotyczne  po-
winny się znaleźć i  być wyeksponowane w

programach  historji  i  języka  polskiego.  Po-
nadto  zamiast  propedeutyki  nsteży  wpro-
wadzić     wychowanle     patriotyczne
(polączone elementy jęz.  polskiego,  historii
ojczystej,  etyki chrześcijańskiej i pol itologii) .

Kraków 3.11.1994  r.

Prezydium  Flady Kr.ajowej
FED ERACJI  MŁODZI EZY WALCZĄCEJ
kocirdynator /-/ Marek Dyka
rzecz.  prasowy /-/ Robert Bodnar
czl.  Prezydium /-/ Andrzej Czaplicki
oraz   Mariusz   F}oman   (F`eg.   Pomorze

Wsch. ) Woi.ciech  Polaczek /FP „Prawjca"/

PARTIA  WOLNOśCI

0   UNll   WOLNOścl
23 i 24 kwietnia br. w Warszawie na kon-

gresie  zjednoczeniowym,   Unia   Demokra-
tyczna i Kongres  Liberalno-Demokratyczny

powołav  nową  partię  o  nazwie  Unia  Wol-
ności. Formalnie niby wszystko w porządku,
lecz  faktyczne  popełniono   nadużycie   po-
lityczne.  Czy ugrupowaniom których liderzy
od  5  lat  osłaniali  komunistów  wypada  c)k-
reślać się nazwą tormacji antykomu nistycz-
nej?   Przecież  obiegowe   określenie  nowo

powstatej  partii  będzie  dokładnie  takie,  ja

kiego  używamy od  1990  roku.  i i.akie zare-

jestrowaliśmy w sądzie.  Tylko jedno mogło
by  tłumaczyć  owo  semanvczne  złodz]ejs-
two,   gdyby   Unia  Wolności  w  programie  i
stylu dzialania, tak jak w nazwie, zbliżyla się
do  Partii Wolności,

Wroctaw 25.04.1994
Przewodniczący Pami Wolności
Kornel  Morawiecki

czytaj i popieraj kwartalnik „SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA"

DEKLARACJA
IDEOWA

Odchodzący XX wiek na zawsze  pozos-
tanie   wiekiem   totalitaryzmów:   faszystow-
skiego  i  kcmunistycznego,  które  odcisnęv
swoje pi.ętno na historii współczes nego świa-
ta.  Jednakże,  gdy  system  faszystowski  zo-
stał już potępiony i osądzony, jego bliźniacza
forma-międzynarodowykomunizmschodzi
ze sceny mstori.i nie osądzony a j©go wierni
funkcjonariuszechodząwgloriizwolenni.ków
demokracji  i wolności.

Jest to tym bardziej zastanawiające,  gdy
stwierdzi się,  że komunistyczny totaitaryżm
w  porównaniu z faszystowskim trwał dlużęj;
obi.ąl  swym   panowaniem  większą  częsc
świata  oraz  jest  odpowiedzialny  za  niepo-
równywalnie więcej zbrodn i. W szczególnoś-
ci   wymienić   naleźy   tutaj   zagtodzenie
milionów   chłopów   na   Ukrainie   i   PowoŁzu,
współudzial w rozpętaniu 11 woi.ny światowej,
deportacje  ludności  cywilnej  ze  wschodnich
terenów   Polski,   represje  i   prześladowania
narodu  tybetańsklego,  ludobójstwo w  Kam-
puczy, wojnę w Afganistanie.

W  celu  spotecznego  osądzenia  zbrodni
komunizmu  zawiązujemy  Wielkopolski   Ko-
mitet  ,NC)FINBEF]G  -  11".   Komitet  nasz  jest
f ilią   zawiązanego   w   S~zwajcarii   Międzyna-
rodowego  Komitetu  .NUF`NBEF`G  -11''.

Zadaniem  naszego  Komitetu jest:
-powołaniemiędzynarodowegoTrybuna-

łu  zdolnego  osądzió zbrodniczy system  ko-
munistyczny,

-  popularyzowanie  idei  „Norymberga  dla

komunizmun,        Ź
-ujawnienie,  badanie  i dokumentowanie

zbrodniczych skutków komunistycznego pa-
nowania,

-wspólpraca z podobnymi organlzacjami
na cavm świecje.

Wielkopo!ski  Komitet  uNOF`NBEF`G  -11"
Krzysztof   Brzechczyn,   Maciej   Frankie-

wicz,  Zblgniew  F}utkowski,  0lgierd  Zarudzki

KOMUNIZMU

NIE   BYŁO?
Olgier d Żmudzlci

W Polsce trwa proces  rekomunizacji.  Po-
wót do władzy polityków wywodzących się z
partii  kierowniczych  w  PF}L-u  sprawił,  że już
zupelnie  i   bez  ogródek  wracają  komunis-
tyczne formy i metody władzy. Jedną ztakich
istotnych  form   byto  i   niestety  znowu  jest,
wpajanie   narodowi   zgodnego   z   komuni-
stycznymi   potrzebami   sposobu   myś!enia.
Tego typu funł(cje w komunistycznym ustroi.u

petnią nie tylko  działacze  pariyjni,  ale) także
administratorzy  wszystkich  szczebli.   1  wta-
śnie  w  takiei.  rcm  wystąpil  niedawno  premier
Pawlak  przed  wyjazdem  do  Brukseli,  gdzie
m.in . podpisał akces Polski do clintonowskiej
współpracyzNATO-partnerstwodlapokoju.

Premier  Pawlak  raczył  publicznie  stwier-
dzić,  że  bliskie  kontakty Polski z krajami Za-
chodu   nie  są  obecnie  trudne   dlatego,   bo
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Polska nigdy nie dała się skomunizować. żo
w Polsce tak naprawdę i do końca komuniz-
mu nigdy nie bylo.

Unikanie  określeń:   komunlzm,  komunis-
tyczny.   komuniści  było  ważnym  zadaniem
komunistycznych   propagandzistów  w   Pol-
sce  już  od   1942   roku.   lch   wysiłki   dopro-
wadzjv do  powstania  PZFIFą  (nieco  później
PFiL) a w życiu społec2nym realizowano do-
ktrynę REALNEGO  SOCJALIZMU.  Manew-
ry  te  miary  na  celu   ukrycie  przed   społe-
czeństwem  komunistycznej,  w  istocie,  wta-
dzy w Polsce. Sam komunizm zostal w dok.
bynie  przeniesiony  w daloką przyszłość,  to
co realizowano byto jedynie krokami na dro-
dze do jego osiągnlcia.

Niezdeżnie jednak od teoretycznych i pro.
pagandowych manewrów istiiala praktyka i
to wspólna dla wszystkich państw, które byb/
uzależnione,   lub   blisko  współpracowaĄ/  z
centralą  na  Kremlu.  Praktyką tą  byto  likwi-
dowanie  wlasności   prywatnej   i  tworzenie
mechanizmów centralnego sterowania gos-
podarką.   Obok   praktyki   społeczno-gospo-
darczej reallzowano plany ekspansjl na świat
poprzez   rozwinięcio,   wręcz  gigantyczne,
przemysłu  zbrojeniowego. W ideologii opie-
rano się na tandemie Marks-Engels dodając
do niego kolejnych komunistycznych bogów
na  Zachodzjo  Lenina,  na  Wschodzle  Mao.
We  wszystkich   krajach   komunistycznych
realizowano ten sam schemat: zdobycie ab.
solutnej wtadzy, ograbienie spobczeństwa z
prywatnej  własności,   rozwinięcie   produkcji
zbroi.eniowej pracującej na potrzeby centrali ,
a następnie napi erw korzystanio z wlasności
państwowej, jak z własnej,  prywatnej  przez
fu nkcjonarluszy systemu , a następn le przej.
mowanie jej  na prywatną własność. To było
prawdziwe sedno komunizmu!

Oczywiście powiedzenie wprost,  o co tak
naprawde w  komunizmie  chodzi,  ze  zrozu-
mialych  względów  nio   mogto  wchodzió  w
rachubę. Tego typu  praktykę i istotę {aktycz-
nych zamiarów trzeba było staJannie ukryć.
Jednym  ze sposobów ukrywałiia niewygod-
nych  prawd  byto  wbijanie  do  gtowy rządzo-
nemuspoleczeństwu,żeznajdujeslęjedynie

=aui:rkć#źaep':obżued:#y%:j,W=PdaonśFzsez:8,?.
dzie,  kiedy  Związek  F`adzieck'i  ogamio  już
ludzki  lud.  to  wtody wszędzie  zapanuje  ko-
munizm.  Stąd  budową  komunizmu  zajmo-
wali  się ludzi.e  i  na dole  i  na górze,  których
nie  powinno  się  określać  mianem  komunis-
tów. W tego typu manewry bawiono się mię-
dzy  innymi  w   Polsce,   w  samym   Związku
Fladzieckim   manewry  takie  nie  byw  oczy-
wiście  potrzebne.  Tam  przeciwników  komu-
nizmu  wyniszczono  flzycznie  przy  pomocy
masowych zbrodni.

Dlaczego  ludzie  komunistycznogo  syste-
mu  tak  bardzo  nie  lubią  być  nazywani  ko-
munistami? Ano dlatego, że powstaje wtedy
bardzo  wyraźna  ciągłość  między  komunis-
tami,  którzy przy  pomocy zbrodni i  grabieźy
uzyskali wbdzę w  Polsce,  między tymi,  któ-
rzy  z tej władzy korzystali choóby przez ko-
rzystanie  z  własności   państwowej  jak  ze
swojej wlasnej -prywatnej, aż po tych, którzy
od  1988  roku  płzejmuja własność państwo.
wą na swoją -już calkiem prywatną. Jeśli się
więc  powie,  że  nie  było  tak  naprawdę  ko-
munizmu -systemu grabieży i zbrodni, to

cd. str. 5

HILLARY  CLINTON
-CIEMNA  STRONA  żYCIORYSU

oprac. Marek Bober
W ostatnich  miesiącach  znalazła się na

okładkach praktycznie wszystkich magazy-
nów.  Tik  zwane  „cover stories"  poświęciw
jej  „llme",  .Newsweek"  i  „U.S.  News"  and
nworld   Reporr.   23  mai.a  pojawiła  się  na
oktadcx)  .The  New York llme§  Magazine".
Artykuł „Hillary Flodham Clinton and me pg-
liti.cs  of  virtue"  był  tylko  częścią  ogromnej
kampanii   prasowej.   Dziennik  Washington
Post  opublikowat  obszerny  material,   wy-
chwalając jej przywództwo ł porównując do
Madonny.  Nie  inaczej  byb  z  radiem  i  te-
lewizi.ą.  Zgodnie  z  informacjami  Center for
Modia and  Public Affares, w okresie od 20
stycznia do 1  kwietnia prezydent Bill Clinton

FrL#a2c#r3:zeenkvmpu:żyśwj:#żeozneantaaazgj,7:
procent.

Hillary pojawiła się toż w pismach kobie-
cych  i rodzinnych. „People" 1 „Family Circle.

przedstawity  ją  jako   normalną   kobietę,
matkę i źonę, dbającą o dom, samodzielnie
robiącą zaku py i przygotowującą śn iadanie
dla córki Chelsea. W „Famlly Circłe" zazna-
czono,  że nie  można było wyobrazić sobie
bardziej tradycyjnej Pierwszej Damy.

Lisa Caputo, jej sekretarka prasowa, wy-
jaśnia, że ludzie powinni dobrze ją poznać.
Ona jest taka sama jak  wlększość  amery-
kańskich koblet - balansuje  między karierą
zawodową a byciem żoną i matką.

czającą o inne lewicowe doktryny, marksiz-
mu nie wyłączając.

Michael  Kelly, autor artykułu z .The  New
York llmes  Magazino",  zauważą,  źe  Pier-
wsza Dama Ameryki  ma bardzo duże am-
bicje.   Dodaje:   „Chciataby   ona   zrobić
wszystko dobrze". Jest poważna 1  ma wła-
dzę.  Kelly stwlerdza,  że jej intencją jest po-
szerzenio  swoich  wływów  poza giąnice
normalnej  polftyki  na sprawy  religijne.  Jest
ona  zatroskana  nje  tyle  tym,  jak  pciwinien
zachowywać  slę  rząd,  ale  jak  powinni  po-

#:i;Fm:śś;:;.:;:Hi;#y::g;eokĘ;;:ai.i:,:zis#
D'Arc.  Kelly używa rel igijnego słownictwa w
zdefiniowaniu jej ambicji. Jej celem, zazna.
cza,   jgst  zreformowanie   amerykańskiego
rozumienia   polityki,   rządu   i   życia.   Vwele
osób-zauważa-myślącotychcelachmoże
popaść w  zatroskane.  Pani  C!inton  jednak
nie żartuje - ostrzega.

Artykuł  w  „New  York  llmes   Magazine"
inspi/owany byl przez \^rystąpienie  "llary 6
kwietnia na Universfty of Texas-Austin. Byb
tojejostatniapróbawyjaśnienia,corozumie
ona  pod   pojęclem  własnej  filozofii.   Hilary
lamontowała,  że  Amerykanie  nie  mają  po-
czucia,   czym  jest  indywidualne   źycie,   a
czym  źycie  kolektywne,  że  nie  wiedzą,  lż
nasze życia są częścią czegoś większego.

aLINTON
W  stowie  kariera -  jak  zauważa \Mlliam

Norman  Grigg  na łamach  .11ie  Now  Ame.
rican"  z  12  lipcxi  br.   -zawiera  się  jednak
bardzo  waźna  kwestia:  możemy  mieć  do
czynienia z niokontrolowanym  i trudnym do
przewidzetnia w skutkach nowym systemem
opieki  zdrowotnej.   Proces  ten  wywołać  z
koleimożenajdrastyczniejsząrewolucjęso-
cialną od  czasów  powotania do życia sys.
temu socia] securfty.

Swoisty  kult  Hillary  ma w  rzeczywistości

przygotować  spoteczeństwo  do  wyrażenia
zgody na reformy socialne. w tym ogromne

podwyżki  podatków. Tym  bardzlej więc po-
winniśmy  sobie  uświadomić  fakt,  że  obraz
Hillary  Clinton stwarzamy przez media jest
nieautentyczny;jesttylkodobrzezJobionym
makijażem,  aby zamienić ją z wojującej fe-
ministki w coś przypominającego dziewczy-
nę z oktadki.

AMBICJE  I WŁADZA
Zamigów Hillary nie da się wytłumaczyć

bez zapoznanla się.  choćby w  części,  z jej
filozofią  życiową  i  polityczną;  filozofią  nie
tylko  zaliczającą  się  do  klasyki  amerykań-
skiego libera]izm u, lecz bardzo często zaha-

że   jesteśmy  jeden   z  diugim   związani.
Dodata,  źe  wolność polityczna w Ameryce
niejestwystarczająca,żeAmerykamusisję
wyrwać z usypiającej choroby duszy.

Zgodn.ie z jej filozofią,  sytuacja wymaga
od  nas  przedefiniowania  czym  jest  nasze
źycie i  czym  pcwinno być.  Co  musimy zro-
bić,  by  wyzwolić  się  ze  starego  stylu  my-
Ślenia,   który   zbyt   dlugo   zniewalał   nas

polwcznie i instytucjonanie.  Potrzebujemy
nowej   polityki   zrozumienia.   Potrzebujemy
nowej   definici.i   społeczeństwa  obywatel-
skiego,  która odpowie  nam  na pytania  po-

;#z=pmod;o,óe::'.mp:?::;znfe:epio.:z::odlś;ćz;;ć
dumni  i  które  pozowli  nam  powiedzieć,  że

jesteśmy częścią czegoś większego niż my
sami.

Dzięki temu przemóweniu -wyjaśnia Wil.
liam  Grigg  w .The  New  American.  -  otrzy-
mallśmy  dowody,   że  to   co  Hillary  ma  na
myśli,  to  osiągnięcie  swych  celów  poprzez
interwencję  państwa.  Jej  zdaniem,  gospo-
darka  wolnorynkowa  jest  zimną,  cyniczną
instytucją, która zna cenę wszystkiego , jed-
nakże nle zr`a żadnej wartości.  Hillary oka-
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zata  się  bardzo  tagodna  dla  państwa
redystiybucyjnego,  które -w jej mniemaniu
•  zDzwala  na  to,  by  pieniądze  z  podatków

pozwoliw  nam  stać  się  lepszym,  sprawied-
liwszym społoczeństwem.

Hillały,  w   kontekście   rekonstrukcji   spo-
łeczeństwa   obywatelskiego,   poruszyła
sprawę swych wysitków celem reformy sys-
temu   opieki   zdrowotnej.   Zaznaczyła,   iż
wkrótce  system  ten   moźo  być  całkowicie
oddzielony  od  tradycji   etyki:   „Nasi   przod-

żwJem,n:ym.:s.i:#,em#u':,cL;s::raż:?ec,hi,ć:
K]edy  zaczyna  się  życie;   kiedy  się  życie
kończy? Kto podejmuje te decyzje? Nie mu-
simy się konsultować z sumieniem naszych
przodków, aby sobie pomóc w podjęciu mo-
ralnych  decyzi.i  o  źyciu  1  śmierci.  To  nie  są
kwestle, do których mamy podręczniki".

Prawdopodobnie,  zaznacza  Wjlliam  Gri-
gg  w  omawianym  artykule.  Hi]lary  zapom-
niała  o  Biblii,  Konstytucji  i  pozostałościach
tego, cx) się nazywa historią prawa.

Niemamywybc",jaktylkoprzyłączyćsię
do  świętej  Hillary w  przemodelowaniu  spo-
leczeństwa, z którego powinniśmy być dum-
ni,   że   i.esteśmy  jego   częścią.   Mówi   ona..
Każda  z  naszych  instytucji  dysponuje  tym
samym  mandatem.  Zmiana  nastąpi  czy te-
go chcemy,  czy nie,1 to co mamy zrobić, to
próba zmiany naszego przyi.aciela, nle wro-
ga.  W  podobnym  duchu,  z  podobnym  sło-
wnictwem,   wypowladał   się   Bill   Clinton.
Jednakże uwagi  Hillary są bardziej znaczą-
ce,   bowem   brzmią  niemalże  jak  totalita-
ryzm.

Obocnie wypowiedzl  Hillary są porówny-
wanodojejpublicznychwystąpieńzczasów
studenckich. Swnne jest jej przemówienig z
1969 roku na Wellessley Ccillege,  l(iedy mó-
wila  m.in.  o  „życiu  korporacyjnym".   Mloda
Hillary  zdawała  się wtedy  myśleć  nie  tyle  o
stworzeniu   nowych   instytucji   publicznych,
ile bardziej o nowym czlowieczeństwie: „Nie

jesteśmy  zainteresowani  rekonstrukcją  so-
cjalną, chodzi o rekonstrukcję humanitarnąp.

1  maja,  w  przeszło  ćwierć wieku  później,
na Uniwersity of Mchigan-Ann Arbor stwier-
dza:  „W latach  80.  zbyt dużo słyszeliśmy o
odnoszeniu   indywidualnych   korzyści.   Nic
nie  mówiono,  co  to  znaczy  być  członkiem
społeczności."

łGytyka   wolnego   rynku   i   indywidualnej
wolności  nie  pokrywa  się w  przypadku  Hil-
lary  z  izeczywistością.  \^/  latach  80  wyjąt-
kowo  dobrze  funckjonowała  amerykańska
tradycja  społeczności   lokalnych.   „commu-
nities",  pomimo  stalej  presji  ze  strony  pań-
stwa  opiekuńczego.  Amerykanie  skupiając
się na własnym  blznesie,  czynili  to w  inter-
esie  rodzin,   nie  zapominając  przy  tym   o
działalności   charytatywnej.   W  tym   czasie
Hillary  „ciągnęła"  lukratywne  zyski  z  pracy
adwokacklej,   reprezentując  jednocześnie
kilka   korporacji.   Do   1992   r.   zasiadala  w
trzech  radach dyrektorów francuskiej firmy
chemicznej   La   Farge,  firmy  produt{ującej

jogurty  TCBY oraz  w  sieci  sklepowej  Wal-
Mart.

Jednym   z  elementów.   slużących   Pier-
wszej  damie  do  mówienia  o  konieczności
równości spolecznej są podatki,  które w jej
indywidualnym  przypadku  slużyv  do  mini-
ma]1zowania   kontrybucji.   Dziennikarz   Da-
niel   Wattenberg   dowiedział   się   od
konsultanta  podatkowego   Hillary,   iż  w  tej

kwestii  zachowywala  się  ona  „zawsze  jak
bandyta".   Pierwsza  Dama  nie  odmawiała
równocześnie zysków z agresywnie prowa-
dzonych akcji,  które w i.ednym z przypadku
dotyczyw firmy  De  Beers,  interes  diamen-
towy w F}epublice Południowej Afryki. Dziab
się  to  w  tym  samym  czasie,  kiedy  współ-
towarzysze   Hillary,   amerykańscy   liberało-
wie,  zmuszali  Amerykanów  do  porzucenia
dochodowych  inwestycji  w  F`PA,  jako  rze.
komego narzędzja w walc® z apartheidem.

O PIEKA ZDROWOTNA
Hillary  Clinton,  jeśli  juź  nikt  nie  chce  tra-

ktować jej jako rzeczywistej współprezyden-
towej   państv\/a,   musi  uchodzić  za  carycę
systemu  opieki  zdrowotnej.  Jeżdżąc  po  po
kraju  bezgraniczn ie  krytykuje dotychczaso-
wy system.  starając się przekonać ludzi do
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działa,  że  jak  dotychczas  jedyne  korzyści
wyciąg ają wylącznie lekarze.  Zadeklarowa-
ła:  Dza  dużo  ludzi  zarobiło  za  dużo  pienię-
dzy".   Na   myśli   miała   oczywiście   opiekę
zdrowotną.

Po  raz  kolejny  okazała się  Hillary  ofiarą
wlasnych   slów.   Paul   Greenberg.   dzienni-
karz z Arkansas,  ujawnil,  że  Hillary  Clinton,
otrzymała „profity  rzędu  50-1 00 tysięcy do-
larów,  poprzoz ulokowanie funduszy  w  ak-
cjach  medycznych".  W  przeciwieństwie  do
cztonków   poprzednich   administracji,   pani
Clinton  nie  złezygnowała  z tych  funduszy.
Dopóki  nie  i.est  oficjalnie  cztonkiem  rządu,

przepisy  dotyczące  konfliktu  interesów  nie
mają zastosowania.

Andizując ideowe motywy postępowania
Pierwszej   Damy  Ameryki,   motywy  wzi.ęt©
wprost  z  klasyki  amerykańskiego  liberaliz-
mu  w  zh/m  tego  stowa  znaczeniu,   zaha-
czające raz po raz o marksizm,  nie sposób
§ięgnąć do glębokiej  przeszlości.

Jeszcze  jako   nastolatka  Hillary  -  pisze
\Mmam  Norman Grigg na łaniach .11ie New
American" - była or`a cztonkiem kongregacji
metodystycznej  w  podchicagowskim   Park
F`odge, prowadzonej przez wielebnego  Do-
na  Jcmesa,   wówczas  30-letnlego  pastora
tuż po skończeniu teologji,  pelnego idealis-
tycznych  pomysłów  i  oddanego  „socja]nej
ewangelir  -teolc>gii  wlerzącej  w  polityczne
nzbawienie"  poprzez spoleczną aktywność.
Jones  z  kolei  znajdowal  się  pod  wpływem
Paula Tillicha,  libera]nego teologa. niezmie-
rnie „5kutecznego"  na myślenie  Martina Lu-
thera    Kinga    Jr.    Zdaniem    Tillicha,
chrzecijaństwo  nie troszczy  się już o  ziem-
skie   życie  i   odpuszczanie  grzechów,  zaj-
mując  się   raczej   „kryzysem   znaczenia"   i
„alienacją".Jones,obecniewykładowcaety-
kl  spotecznej   na   Drew   Uniwersity  w   New
Yersey, przyznal, iż w pojęciu Pierwszej Da-
my   moralna   perswazja   nie   jest  wystar-
czająca do „h umanltarnej reko nstrukcji": „W
moirn odczuciu  Hillary zdaje sobie sprawę z

podstawowej prawdy o stanie ludzkości,  że
nie   można   liczyć   na  to,   iż  elementama
ludzka natura spowoduje dobroć czlowieka
amoralnaperswazjaniejestwystarczająca.
Trzeba tutaj użyć władzy.  1  nie ma nic zlego
w  zastosowaniu  wladzy.  by  wprowadzić  w
źycie takie rozwiązania, ktćm3 przyczynią się
do  dobra  ludzkości.  Jest ona tego  rodzaju
chrześcijanką,  która rozumie, że użycie siv
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historia ostahich 50 lat rozpadnie się na
działające  kolejno  różne  rządzące  ekipy,
którewprawdzieprzekazywaYsobiepłynnie
wladzę,  aJe  nie odpowiedzialność za to,  co
robiły! l jesteśmy w domu! Zrywa się związek
między   Bierutem,   który  d[a  zdobycia  i  ut-
rzymania  się  przy  wtadzy  kazał  mordować
dawnych AK-owców, a bisnesmenem komu-
nistycznego  pochodzenia,  który  ukradzjoną
dawnemu AKowcowi fabrykę, teraz w ciągu
kilku tygom robi własną, prywatną własnoś-
cią,  a  wszystkie  rządzące  w  Polsco  ekipy
rządowe mu w tym  pomagają choćby przez
nie uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej !

Ponieważ ostatnio  polskiemu społeczeń-
stwu  zaczynają  się nieco  w  tej  sprawie  ot-
wierać   oczy,   stąd   konieczność   bardziej
stanowczego  przeciwdzjałania  w  tej` spra-
wi.e. Stąd premier Pawlak obok funkcji admj-
nistrowania  zabrał  się  za  propagandowe
urabianie spoleczeństwa bredząc o tym,  że
w  Polsce  nie  bylo  komunizmii.   Można  go

jednakwjakimśstopniuzrozumieć,przecież
od   początków  swojej   politycznej   kariery
działał w ZSL-u, filaru  obrony komunistycz-
nych  interesów  na  polsklej  wsi.  Spłaca  cm

jedynie  dług  tym,  którzy  go  politycznie  uk-
ształtowani.  Ale  propagandowe  brednie  o
tym,  że  nie  bylo  w  Polsce  komunizmu  wy-
powiadają  i  wypowiadali  takźe  niektórzy  li-
derzy   partli   określających   się   jako
prawlcowe!   Czyżby  byll  uczestnikami  tych
samych,   oo  premier  Pawlak  propagando-
wych ku r§ów doksztalcających?

Wypowiedź premiera Pawlaka wspierana
przez  polityków  innych   opcji   o  tym,   że  w
Polsce  tak  naprawdę nie  bylo  komunizmu,
to  bardzo  znaczące  kroki  do  rekomunizacji
Polski.  Upoważniające  nawet do alai.mu.

„KTO   SIĘ
SPRAWDZIŁ"

Zbigniew Byrski
W  politycznym  slowniku  F}P  popularnym

zwrotem  jest:   „Ne  sprawdzit  się".   Nie  sły-
szalem  żeby  ktoś  kiedyś  rzekt:  .,Nie  spraw-
dzilem   się.   Muszę  odejść".   Nie   dotyczy  to
bynajmniej tylko  Polski. Ten, który się chyba
najbardziei' „nie §prawdził" i ani mu w glowie,
żeby  odejść -to  prezydent  USA Clinton,  Ale
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temu  można  przynajmniej  dowolnie  wymy-
ślać  od  idiotów  i  nie  idzie  slę  za  to  do  Wę-
zienia ani  nie  phaci się grzywny.  Za to w F`P
nie  tylko  odsiaduje  się  obrazę  Prezydenta,
ale  jak  się  ostatnio  okazało,  przed  obrazą
chronieni  sa  niektórzy  wysocy  dygnltarze.
Dla   wygody   publiczności   powinna   być   w
Dzienniku  Ustaw, a później w Monitorze og-
łoszona taryfa, ile się za kogo sledzl plus ew.
kary pien iężne.

Władze  F}P  nie  zorientowały  się  dotych-
czas, za takie kary mogłyby być poważnym
źródtem dochodu. zwłaszcza, że Polacy mo-
ją niewyparzone języki i wymyślanie na F]ząd
jerst  i  byto   bardziej   znośne  od   innych  kto-
potliwych  dla  władz  reakcji.  Jak  Pdak  na-
wymyśla władzy, to mu zawsze potem lżej.

Ale  im  dosoliłem   -  myśli  sobio  w  domu.
Poza  tym  wladze  nie  zauważyv,  ze  poza
dochodami  mogvby  się  w  niektórych  trud-
nych  sytuacjach  próbować wykręclć się sia.
nem.  F`ozumie się, że w pewnych cięższych
wypadkach  kary  możr`a  by  orzekać  w  do-
larach   albo  w   innej   walucie   wymienionej.
Oczywiścio wszystko to do czasu.  "aczego
władze tego dotychczas nie uczyniły? U pod-
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bianym.   Klasycznym   przykladem   cytowa-
nym   wielokrotnie   był   znany   wypadek
ministra Jacka  Kuronia,  który baty jaJ(ie  do-
stat  w   Fladomiu   nazwat  „pieszczotami".
Przed  takimi  „pieszczotami"  trzęsie  się  ze
strachu  Sejm.  Senat,   rząd  i  cala  wysoko
usytuowana  biurokracja.   Nad   rozładowa-
niem tych wszystkich potencjalnie wybu cho-
wych   spraw   słabo   się  nowa  wtadza
zastanawia,  a  raczej  podejrzewam,  że  nie
zastanawia  slę wcale,  licząc  na  to,  że  po-
stępującemu  niedostatkowi  j  biedzie  towa-
rzyszyć będzie potęgująca się apatia.  Może.
Ale   czy   rozawijać  się  będzie   „łeb  w   teb'..
Powno nie.  Prezydent Wałęsa, o którym tut.
„Nowy   Dziennik"   „piórem   niejaklego   p.
Mleczki,   napisał,   że  Lechciwi  Watęsie  dla-
tego tak źle idzie,  poniewaź nie c)rientuje się
we  własnych   kompetencjach   -  nie  bardzo
wierzę.  Zresztą  -  jeśli  nawet  - to  może  za-
pytać  się  mądrzejszych  -  o  których  w  jego
wypadku nie trudno.

W F`P pokutuje wciąż jeszcze niezmiernie
ciężka  spi.awa,   którą  nikt  nie  wie  jak  zre-
alizować,  a  ktorą  uchwalono  w  tzw.  lzbach
Ustawodawczych.  Ta  minowicie.  że  Polska
będzje krajem  kapitalistycznym  i basta.  No i
to,  że  choć  polski  kapita]izm,  choć  ma  na
swej  drodze  trudności  -jakież wielkie  prze-
miany  nie  rodziły  się  w  męce  -  dodano  z
patosem, to że  z każdym  rokiem  będzie  le-
piej. Teraz po paru latach już wiemy.  Ustawy
względnie łatwo stworzyły kapitalistyczny ry-
nek, ale nlemogv uruchomić kapitallstycznej
produkcji.   W  wynlku   tego   mamy   wytwór-
czośćsocjalistyczną,któranaprawdęniejest
socjalistyczna,  ale  post-komunistyczna,  bo-
rykająca  się  z  „dinosaurami"  czyll  wielkimi
zakladami,  którym  pozmieniano  nazwy,  jak
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gu  na  Ukra"e,   dostarczającego  jej   rudy.
Zresztą nie byty to i nie są same giganty. Byv
i   średniej   wielkości,   ale   w   Po!sce   postko-
munistycznej   albo   świadczyły   uslugi   albo

produkowaY coŚ co przypominało  raczej to-
wary  chalupnicze.   Natomiast  zakłady  -  gi-
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do osiągnięcia spotecznego dobra jest iiza-
sadnione":

Zdaniem Williama Grigga, mamy tutaj do
czynlenia nie z chrześcijaństwem , lecz qua-
si-purytanizmem,   charakterystycznym   dla
nowoczesnych totalitaryzmów w ob u wyda-
niach: faszystowskim i komunistycznym, Hi.
llary i jej podobni najwidoczniej sądzą, że są
wyjątkami  w  deprawowaniu  ludzkiego  rod-
zaju i uprawnienl przez hlstorię do użycia siv
w celu osiągnięcia .dobra spok2cznego".

Wizję tę doskonale  obrazują wypowiedzj
Billaclintonaiciągłakrytykatradycji.Clinton
bowiem krytykuje to. cx) zdanlem Ojców Za-
łożycieli było „hamulcami i balansami" przed

politykami takiml, jak właśnie obecny prezy-
dent.

Założyciele  byli  w  pełni  Świadomi,  że  po-

przez stosowanie siv polityczn ej szkodzi się
ludzkości.  Jednakże  Bill  i  Hlllary  Cllnton  są
Święcle przekonani o swojej niewyczerpanej
szczerości  i  szukają możliwości,  by usunąć
instytucjonalne  przeszkody  dla  zaspokoje-
nia wtasnych ambicji.  lch wezwania do „jed-
ności"   pasują   do   retoryki,   dokladnie

podobnej  do  tej  juź  poznanej  nam  w  XX
wleku:  Lenin,  Mussolini i  Hit]er również wzy-
wali ludzi do tego,  co  Hillary nazywa „czymś
większym niż my sami".

F}EKONS"UKCJAHUMANITAF]NA
ldee  rekonstrukcji  humanitarnej  zrodziły

się  u   Hillary  w  latach  70,  ł(iedy  weszła  w
skład  redakcji nYa]e  F}eview  of  Law and  So-
cial Action". Jeden z arvkułów zawierał ten
fascynujący passus: „Musimy teraz znaleźć
nowy   łront,   aby   wzniecić   nowy   ekspery-
ment,   środowisko   relatywnle   nie   zanie-
czyszczone   przez  konwencjonalne  wzory
organizacji spolecznych i politycznych. Eks-

perymenty z  narkotykami,  seksem.  indywi-
dualnymi   stylami   życia   albo   radykalną
retoryką i dziataniem wewnątrz duźego spo-
łeczeństwa  nie  są  pehą  altematywą.  Ko-
nieczny jest totalny eksperyment.  Musimy z
naszych glów wydobyć nowe idee i wariości,
i zamienić i.e w rzeczywistość".

Obecnle  jest jednak  pewna  różnica:  Hil-
lary  znalazta  się  w  pozycji.  kiedy  retorykę
moźna zastąpić dzialaniem. \^/ latach  1987-
88  byta  dyrektorem  i  przewodniczącą  The
New  World   Fundation   (NWF).   Hillary   po-
magała w tym czasie FMLN -salwadorskiej,
marksistowskiego  org anizacjl  terrorystycz-
nej. W 1988 r. NWF przyznała tej grupie pięć
tysięcy dolarów na tzw. fundusz edukacyjny
Komitetu   Poparcia  Społeczeństwa  Salwa-
doru  (CISPES).  Pomimo  że  suma  wydaje
się  mala,  należy  pamiętać  ,  że  każdy dolar
otrzymywany  przez  FMLN  od fundacji  pani
Clinton,   automatycznie  uruchamiał  nastę-

pnego,   który  mógł  być   przeznaczony  na
broń,  która to z kolei  mogta slużyć do mor-
dowania bezbrcmnych  kobiet  i dzieci.

Joe   Coriina  jest  specjalistą  wywiadow-
czym,  zajmującym  się gtównie  Nikaraguą  i
Salwadorem.   Pracując  przez  wiele  lat  dla
Departamentu Stanii , zeb ral potężnych roz-
miarów  dokumentację  dotyczącą  działal-
ności   terrorystycznej    FMLN,    w   tym
bezpośredniewywiadyzofiarami.Jegozda-
niem,  gdyby  opinia  publiczna  bliżej  zapoz-
nała  się  z  rolą  Hillary  C!inton  w  popieraniu
FMLN,  przyniosloby to  ogromne  straty  dla
całej  administracji   Billa  Clintona.  „Ludzie  -

powiedział on „llie New American" -muszą
mieć  pełne  zrozumienie  co  pani  Clinton  ro-

bita,   popierając  FMLN.   Jest  to  w  pelnym
tego slowa znaczeniu g rupa terrorystyczna,
która dopuszczała się „morderstw i prześla-
dowań dziecr. Podobnie jak armia sowiecka
w  Afganistanie,  marksistowscy  terroryści  w
Salwadorze  preferowali  ,.antyosobowe"  mi-
ny.   które  wielokrotnie  wybuchaty,   detono-
wane przez nic nie wiedząoe dzieci. „Byłem
w salwadorskich szpitalach 1 widzialem dzie-
ci bez rąk i nóg" - powiedzial Cortina.

PF!AWADZIECI
W czasie  kampanii wyborczej  Bill  Clinton

mówił,  że  jego  żona  będzie  w  jego  admi-
nistracji .głosem na rzecz dzieci''.  Pierwsza
Dama kierowata Funduszem Obrony Dziecl
(CDF), który stużył do wykorzystania „kwes-
tii dziecięcych", jako katalizatora zmlałi  po-
litycznych.   Kampania   wyborcza   pozwolila
na  bliższe  przyjrzenie  się  dorobkowi  publi-
cystycznemu Pierwszej Damy na ten temat.

W numerze z 5 marca ub. roku na lamach

nNew   York   F]eview   of   Books"   Gary   Vwlls
stwierdza,  iż  Hillary Clinton  ,.zmierza do  kla-
sycznych  koncepcji,  że wszelka działalność
spoteczna  jest  działalnością   polityczną".
Dodaje: „W przeszlości  prawa dziecka  bw
chronlone   przede   wszystkim   przez   rodzi-
ców.  Pani  Clinton  postrzega teraz te prawa
w ten sposób,  że  powinny  być one  wymie-
rzone przeciwko rodzicom. Ato było zawsze
uważane za przypadki prześladowania. Ale
°n:j,ezsdz::jee#rddz::e!,bpyot°jnr:Fbzyećr3j:';ane

za osoby, którym przystuguje petnia praw, w
tym politycznych  -że są one odrębną klasą
z  interesanni  odmiennymi  od  interesów  rc)-
dzjców.  Koncepcja ta -jak zauważa William
Grigg  -  brzmi  jak  „manifest  komunistyczny"
i  Konwencja  Praw  Dziecka  Organizacjl  na-
rodów  Zjednoczonych.  W  „Manifeście   ko-
munistycznym"   Marks   i   Enge!s   pisali,   że
.burźuazja wypowiada frazesy na temat ro-
dziny i edukacji, uświęcając stosunki między
rodzicami  a  dzieckiem".  Jeśli   ktoś  ich   kry-
tykował, odpowiadali: „Czy zarzucanle nam,
że  chcemy  zatrzymać  eksploatację  dzieci
przez  ich   rodziców.   Do  tej  zbrodni   przyz-
najemy się".

Lureen  Stackhouse,  żona  baptystyczne-
go   pastora  z   Ft.   Wayne  w   lndianle,   po-
informowala   o  jej   spotkaniu   z   Pierwszą
Damą  i  dwuznacznym  stosunku  do  dzieci.
W styczniu  pani Stackouse odwiedzita Wa-
szyngton.  aby  wziąć  udział  w  dorocznym
„March  for  Life..  Udalo  jej  się  uczestniczyć
w  modlitwie  z  udziałem  Hillary.   Na  zakoń-
czenie  nabożeństwa  uścisnęla  dłoń  Blllowi
Clintonowi   i   powiedziaia:   „Ameryka   musi

przestać   mordować   dzieci".    Komentuje:
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.Popatrzył wtedy na mnie ze zmnieszanym
wzrokiem".  Pierwsza Dama nie sVszala tej
wypowiedzi  i zbliżyła się do  uścisku.  Wtedy

pani  Stackhouse  oświadczyła:  „Hillary,  za-
bijanle  dziecj  jest  przeciwko  Boźemu  pra-
wu".   Stackhouse   powiedziała,   źe   Hillary
nzrobiła  krok  do  tyłu  trzęsąc  się  i  drżąc,  i
chwycila mnie za rękę. Jej przyjemna twarz
zmieniła  sję  na  twarz  kogoś,  ldo  jest  opę-
tany.  Jej  oczy wyglądav wściekle,  gdy  wy-
powiadala  słowa:  „To  wtaśnie  Boźe  prawo
zabija dziecr.

John  Willko,  prezydent  Life  lssues  lnsti-
tute,   oświadczyt,   że   poparcie   Hillary   dla
aborcji  zaznaczylo  się  wyraźnie  już  po  in-
auguracji prezydentury.  Bill Clinton podpisal
szereg   proaborcjnych   rozporządzeń   do-
kładnie  22  stycznia,  a  więc  w  20  rocznicę
słynnej decyzji sądowej F]oe v. Wade. \Mllke
stwierdza:  „Dzień  wcześnlej  (przed  podpl-
saniem rozporządeń  -red.), zgodnie z wie-
loma   źródłami,   odbyto   się  spotkanle   w
departamencie  Health  and   Human  Servi-
ces.  Miala je prowadzić Donna Sha]ala, no-
wo  mianowany  sekretarz.  Bez  zapowiedzi
przybyła  Hillary  Clinton,  przejęła  paleczkę,
poprowadzila  spotkanie   i   powiedziala  ze-
branym, źe ich zajęciem jest napisanie roz-
porządzeń  wykonawczych  dla  prezydenta
Clintona,  aby je oglosił 22 stycznia".

Aby  lepiej  zrozumieć,  co  miała  na  myśli
Hllary,  mówiąc  nBoże   prawo",  trzeba  za-
poznać się z magazynem „1lkkun", socjalis-
tycznym   kwartalnikigm,   skierowanym
glownie  do  świeckich  Zydów.  nTikkun"  wy-
mie rzony jest prze.ciw neokonserwatywnym
i  orlodoksyjnym  Zydom,   a  popiera  Orga-
nizacjęwyzwoleniapalestyny.Wydawcate-
go   pisma,   Michael   Lener,   czlowiek  coraz
częściej  traktowany  przez  prasę  jako   Fąa-
sputin  pani  Clinton,  opublikował na łamach
hLos  Angeles  llmes"  artykul,  przedstawia-
jący tę samą  co  Hillary  wizję  ..polityki  zna-
czenia".   Od   czasu   poraźki   Michaela
Dukakisa w  1988  r„  Lerner korespondował
z  Clintonami  w   celu   przyjęcia   przez   nich
bałd ziej spirytystycznej altematywy dla kon -
wencjonalnego  liberalizmu.

1  czerwca stwierdzit on dla .San  Francis-
co Chronicle", że wywiera głęboki wpływ na
Pierwszą Damę, odrzucitjednak sugestie, iź
jest jej  ideowym  guru.  Powiedział on  o  Hil-
lary:   ,.Jesteśmy   na  tej  samej  drodze,   je-
steśmy   partnerami,   przyjaciótmi,   którzy
wymienl\ająopionie.Takobietajesttaksamo
wraźliwa .i moralnle w porządku  jak ja".

Michael   Kelly  w  .New  York  Tlmes   ma-

gazine"   zaznacza,   że   „polityka  znaczeń",
przyjęta przez  Hillary i.est „mjeszanką  Biblii,
Billa Moyersa,  Nowego Testamentu i Nowej
Epoki. Jest to powiązanie postępowej teorii
spolecznej z dużą domieszką moralizmu".

Jego  zdaniem,  „Hillary wierzy w małżeń-
stwo  konserwatyzmu  z  liberalizmem,  kapi-
talizmu   ze   etatyzmem.   i   że   to   polączy
praktyczniewszystkorazem(...)wjednązje-
dnoczoną   teorię   polityki.,   "llary   Clinton
chce być wszystkim dla każdego i jest prze-
konana   o   swej   wartości,   aby   być   ciągle
obecna w życiu wszystkich Amerykanów.

Z podobnym mesi.anistycznym portretem
wystąpił Bill Clinton.  Podczas przemówienia
na Konwencji Partii Demokratycznej w 1992
r.  zaprezentował się jako  pośrednik  między
rządem  a społeczeństwem.  Tuż  przed  ina-
uguracją  prezydentury  powiedzial;  nwiem,

że Bóg  nie spuścił mnie  z wierzchołka góry.
Urodzjłem się w doli.nie -i urząd ten cibjątem
dzięki nadziejom i marzeniom nizin w całym
k'aju".

SKUTECZNA PF! OMOCJA
Kampania  podj.ęta  przez  medla.  by  ka-

nonizować   Hillary   okazuje   się  wyjątkowo
efektywna.  24  maja  dziennik  „USA Today"

poinfo rmowat, że i.ej popu larność oscyluje w
granicach 57-59 procent; w podobnym son-
dażu  przeprowadzonym  10-12  maja wska-
źnik ten  był niźszy -45  procent.

Magazyn npeople" ogtoslł natomiast, że w
tym samym dniu, gdy przemawiala w Austin.
Hillary Clinton  pokazała się publicznie z gu-
bernatorem   Teksasu,   Ann   F`ichards   i   z
dziennikarzem   Billem   Moyersem   (Council
on  Foreign  F}elations).  Ten  ostatni  zapytał

jak podoba się jej  rządzenie.  Bez momentu

zastanowienia   odpowiedziała:   nJest  to
wykańczające,  trustrującego   i  otwierające
oczy".  Później  dodała jednak:  „Aby  byó jed-
nak  precyzyjną: tak naprawdę to ja nie rzą-
dzę".

Na początku kampanii wyborczej Bill Clin-
ton  oświadczyt,  że  jeśli  zostanie  wybrany,

jegoprezydenturabędziecharakteryzowała
się bezprecedensową „współpracą" między
nim a żoną.

W majowyrn numerze „Vanity Fair"z ubie.

gbgo  roku,  Gail  Sheehy  pisze:  „Ci,  którzy
zadają pytanie, dlaczego nie startuje ona w
wyborach. są w błędzie.  mllary Clinton star-
tuje. Wraz z mężem są politycznym team od
przeszło   dwudziestu   lat.   1   teraz,   pomimo
sprzeciwów. są wspólnymi  kandydatami na
prezydenta   Stanów   Zjednoczonych.
Sheehy  powotuje  się  na  opinię  jednego  z

przyjaciół  rodziny  Clintonów,  twierdzącego,
iż jest ona „bardzo twardą kobietą''.  Bill  mial
zawsze   zaufanie   do   kobiet,   potrafiących
walczyć  o  niego.  W  artyku!e  określającym
Hillary jako wyjątkowy symbol „Floku Kobier
tygodnik   „Newsweek"   dokladnie   opisuje

podział  pracy  politycznej  w  Pierwszej  F]od-
zinie:  „osobą,   która  uczyniła  najwięcej,  by
sfeminizować   polityczną   retorykę  w   1992
roku  był właśnie  mąż  Hillary".

Michael  Lerner nie ukrywa,  że  Hill_aTy jest

przy  władzy.  Dla ,.San  Francisco  Chronicle"
powiedział:  „\Mele  osób  twierdzi,  że  skoro
prezydent Stanów Zjednoczonych i jego żo-
na   mówią,   że   jeśli   coś   ma   być   gtównym
tematem  w  jej  prezydenturze,  to  powinniś-
my zwrócić na to uwagę".

Naprawdę powinniśmy.

ganty, choć niektóre produkują dalej, czynią
to  bez  szans  eksportu   na  Zachód,   gdzie
wzajemna konkurencja i standart wymagań
jest coraz wyższy.  Polska stal jest dobra dla
budowy  czołgów,  ale  nie  nadaje  się  na  ka-
roserie samochodów i dla zag.ranicznych im-
porterów jest półsurowcem.  Zeby mieć cav
kram   z  głowy   sprzedano   je   instytuci.om
finansowym   Zachodu.   Powolutku   schod-
zimy nie na psy -broń Boźe -ale do poziomu
Zambii,  Zaire,  Mozambiku  lub  innego  l<raju

nrozwijającego się",  bo tak przez grzeczność
nazywa się państwa będące w zacofaniu od
dziesiątków lat, czyli od momentu wypędze-
nia kolonialistów.  Myśmy też sowieckich ko-
lonislistów   wygnali.   ale   na   ich   miejsce

post-komuniści  zafundowa]i   nam   Fundusz
Monetamy  usuwanie  symptomów  przypo-
mocy doktryny Balcerctwicza i Sachsa i inne

3łźęjpgowś,c±doadwmj€rdync;msźónrąrócte:E:,2;€::
ładem"  napisał,  że  w  demokracji  nie  może
być  gbdu.  Uwaga Andrzeja  Gawiazdy była
chyba  trafna.  Możemy jednak  być  „spokoj-
nr.   Demokracja  już  nam   nie  „grozi''.  Wal-
demar   Pawlak  obiecał   Lechowi   Walęsie,
żeby  się o  swoją  prezydenturę  nie  martwił.
Zatrzyma ją do  następnych wyborów.

Drod,zyCzytelnicy!
Z  pou]odii  hłcjpotóu]  fimcHbscr

u)ych    2;de.cydou)aliśmy    się
i)rzejść  na  hwai±aliby  cyhl  u)y-
dau)ibiczy pisrr.Ki. Poczqu)szy  o4
tego niiiiberu ,+Solidarność Wal-
cząccL"iihci2yu]aćsiębędzie_cztę-
iy razy w rohii. Mamy nadzieję,
żc',  zmniejszerLie  c:zęstotliu)o.ści
u)ydciu)amia SW zrc.hori.pcnsiij e
pci2;iom  piiblilwwcuLycit  u]   i>i-
śmie, ai. tyhidóu].

•Jedibocz;eśibi,c-.   ®pe.liijeriLy   do

czylc.lnihóu]  i  pizyjaciół  SW  o
u)spa]`cie,  fi,iba]bsou)e  (i  u)sze,lhie
irtrbe),  klói.e,  po2;woli  iłam  zuiię-
hs2,yć   objętość  i   częstotziu)ość
iihoia:yu)aniasiępisma(myśli"y
o  wydaM)aniii  rb-róu)   si)ecjal-
iuych,monogi.aftc2myc,]t).

Ai)eliijemy również do czytel-
ni,kćiu]  i  pi`zyjcu:iół  pisma  o  2;a,
c,hęccmie,  su]oic]b  zmajo"ych  do
pi.eniimeraty  SW.  PI`Osirrw   0
pod;syłcuLienamadi`esóu)su)oic_]b
zitaj omych, i)rz;yj ciciół -  i)i`2;e.śh,-
rr[y  im  grci±i`sou)y,  ohazowy  n-r
sT|^r   lj]1`CIZ  Z   |l1.Ośbq  0   Zaprc.Iul-
mel`ol,ualbi,e,pisma.

Czytel,]rikii  !  Każda złcid5u)ha
(atyTT.tioirdzie.jdołcii`),u)płacoiry
m i.aJsz fiii.diisz, zostarie ]]i.ze-
zn(:iczony  m u)alkę  z homii,ibiz-
riLem  i  postkomiinizmem  u)
Polsce>, Eiiropie. i im śu)iecie.
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CO  WOLNO  WOJEWODZIE.„
Lesław Giemański

F`eymond   Bonner,   korespondent   New  York  llmes'a  donosi   z
Gliwic:

„Nastawione na produkcję czobów zakłady Bumar w Łabędach,
po  utracie  swych  klientów  -  członków  Paktu  Warszawskiego,  nie
mogły  zlapać tchu  i  równowagi.  Trzy  lata temu  wydawało się,  że
uśmiechnęb się do  nich szczęście  gdy Syria podpisała kontrakt na
dostawę  300  czotgów.  Wkrótce  jodnak  transakcja  się  rozleciała;
Waszyngtonowi ten  interes się nie spodobat i zarządal aby  Polska
kontrakt zo Syrią zerwala.  Marok Jurkiewicz,  rzecznik Bumar'u  po.
wiedziat  niedawno,  źe  chyba  jest  cudem  iż  zakłady  przeżyty  ten
wsuząs. Cud u nie było jod nak dla ponad pobwy pracowników, którzy
zostali  zwolnieni  z  pracy.  W  Polsce  teraz  nieszczęścia  chadzają
kupami  i  napewno  życie  w  tym  zadymionym  i  skażonym  połud-
niowym  skrawku  kraju  byłoby  lżejszK}  gdyby  Waszyngton  nle  stor-
pedował dwóch innych kontraktów Bumst'u -tym razem, na dostawy
do lranu i Pakistanu. Waszyngton także sprzeciwił się i uniemożliwit
innej polskiej fabryce sprzedaż automatów Kałaszn ikowa i części do
helikopterów do  Myanmaru  (bybj  Burmy).  Pan Jurkiewicz mówi, że
do niedawna ZSFIR mówiło wtadzom w Polsce co mają robić. Teraz
natomiast  USA nakazuje czego  im  robić nie wolno,  co w rezultacie
wychodzi na jedno i to samo.

Uderzy krajów Wschodniej  Europy  pragną być w zgodzie z Wa-
szyngtonem, zwtaszcza teraz gdy ważą się sprawy ich członkostwa
w  NATO.  Ale  jednocześnie  ich  kraje  w  których  rośnie  bezTobocie,
rozpaczliwie szukają partnerów do handlu. Ajak na zbśó ich najlepsi
klienci znajdują się na waszyngto ńskiej 'trefnej' liście. Kraje Wschod-
nioj  Europy są także  strustrowano  brakiem finansów i  pomocy po-
trzebnej   na   przobudowę  zakładów   zbrojeniowych   na  pokojową
produkcję.  Pod koniec okresu  Zimnoj Wojny szeroko  dyskutowar`o
to zagadnienle 1 oblecaJiki milionów dolarów z których nic nie wyszlo.
Wmiędzyczasie,Stanyzjednoczonesąwciążnajwiększąnaświecie
fabryką zbrojenlową.  Czeski  minister  Przemystu  i  Handlu  Vładimir
Dlouhy, gdy niedawna interwencja Waszyngton u u niemoźliwib Cze-
chom sprzedaz urządzeń do lranu powiedziałw złości: To prawdziwi
obludnicy! Pouczają nas abyśmy pili wodę, podczas gdy sami raczą
sięwinem.,

Waszyngton  obawia się,  że dostawy  broni  z krajów Wschodniej
Europybędąpodtrzymywaćkonfliktyetniczneiumacniać'represyjne

Ł:ź#y:.zŃk!reaT:tn?rzbe':.ęgzoes#i:ihj°nd:gj,:#rn°jpżsyź°gn°yd::a:c::ęś
sprzedaźy w przypadkach gdy Zachód się ociąga. Z reguw, wschod-
nio{uropejscy produoenci broni przestrzegają zakazów sprzedaży
wydanych przez ONZ; te jednak obecnie obejmują jedynie lrak. Libię
i  Jugosławię.  Ale  Waszyngton   ma  swoją   'czarną  listę'  na  której
iimieszcza kraje w których toczą się wojny domowe, państwa któro
Stany oskarżają o akcje terrorystyczne (Syria,  lran) lub o gwalcenie,
w  swoim  mniemaniu,  praw  ludzkich.  Jerzy  Pomianowski,  starszy
urzędnik  ministerstwa  Spraw  Zagraniczych  mówl  że,  Waszyngton
zgta6za swój sprzeciw na sprzedaż polskich czołgów do  lranu  przy
każdej  okazji,  argumentując że  przyczynl  się ona  do  destabilizacji
rejonu.  lran posiada obecnie trzy tysiące czołgów i chciał niedawno
zamówić  sto  w  Polsce.  Argument  destabilizacji  rejonu  (wzrost  o
3,4%)  byl jednak mocniejszy i  Bumar odszedł z kwitkiem.

Kontrakt  na  dostawę  Kałasznikowów  1  części  do  polskich  wcij-
skowych helikopterów sprzedanych w przeszk)ści do Myanmar (Bu-
ma) też został storpedowany przez USA.  Motywem tym razem byto
niewłaściwe przestrzeg anie praw ludzkich w tym kraju. F`ozgoryczeni
Polacy   próbowali  argumentu,   że   przecież  ostatnio  Amerykanio
sprzeddi tam  swoje  helikoptery marki  Bell.  To  prawda,  zgodzili  slę
Amerykanie,  ale  do  Myanmar  sprzedano  helikoptery  cywilne.  Do-
piero  po   kupnie.   już  nowi  właściclele   przystosowdi  je  do   celów
wojskowych.   'Burma  wyglądała  jal<o   bardzo   obiecujący  dla  nas
rynek'  mówi  Fąajmund  Szwonder,  kierownik  Zakbdów  Metalowych
Łucznik  w   F`adomiu.   Pan   Szwonder  był  jednym   z  Polaków  za-
mieszczanychdwalatatemuzzajnscenizowanąprzezAmerykanów
'aferę' sprzedaźy broni do lraku.  Był on zaaresztowany i więziony w

Niomczech  podczas  gdy  czterech  innych   Polaków  zostało  przy-
wiezlonych  do więzienia w  New Yorku  i  po wielu miesiącach zwol-
nionych  1  uniewinnionych.

W  latach  sO-tych  Czechosbwacja  byh  siódmą  na  liście  naj-
większych  światowych  eksporterów  broni.  Po  upadku  komunizmu,

prezydent Vaclav  Havel zakazał albo  ograniczyt sprzedaż broni do
ponad 50 państw. Obecnie, konserwatywny rząd Vaclava Klausa n ie
ma żadnych ograniczeń w tej sprawie i interes się rozrasta.  Miroslav
Duda,  prezydent  Czeskiej Zbrojovki  która  produkkuje  pistolety,  ka-
rabinymaszynoweikarabinypowiedziatżezakladymogłyprzerzucić
się na  produkcję  urządzeń  hydraulicznych  dla traktorów  i  skrzynle
biegów dla samolotów al® jego ar`alizy wykazav że produkcja broni
byta  bardziej  intratna.  Dzisiaj  tylko  broń  schodzi  ze  skomputery-
zowanych taśm  montaźowych wielkiej fabryki w  Uherskim  Bro.dzie.
'Od  1990 produkcja powiększa się o 15% do 20% rocznie' powiada

pan  Duda.
Fąząd czeskj respektuje ustanowione przez ONZ sankcje militarna

i zakazy sprzedaży broni do państw objętych wewnętrznymi konflik-
tami.  W  ubiegłym  roku   rząd  zatrzymat  wysw<ę  broni  do  Boljwii  .i
Panamy podejrzewając, że trarisport jest przeznaczony dla innego

§::::o;?hwapśrca::s;#dbi+8g?;y#i:*::N%Sn;%;3tt|:::i;ffd:e*eaT#aa:r:
do  lranu  i  minister  handlu  Dlouhy  nie widział powodów  przeciwko
takiej transakcji.  Tamara nie jest agresywnym, tylko obronnym sys-
temem. Aczkolwiek  na skutek sprzeciwu Waszyngtonu  rząd  czeski
wstrzymał sprzedaż.  Obecnie  inne  państwa środkowego Wschodu
prowaclzą  pertraktacje   o  zakup  Tamary  a  także   Chile  wyraziło
zanteresownie tym  sy5temem.  lran  byt też goto\^ry l<upić elementy
atomowej  elektrowni  produkowano  przez zakłady Skoda w  Pilznie.
Minister   Dlouhy  zaaprobował  transakcję  urządzenie   nio   było
milmme. Aczkolwiek, Waszyngton  znowu  wyraził sprzeciw i czeski
mini§ter Spraw Zagranicznych nie dopuścił do tej sprzedaży. Skoda,
która  w   okresie   Zimnej   Wojny   była   jedną   z   największych
europejskich  fabryk  zbrojeniowych,   nie  zraziła  slę  tym   niepowo-
dzeniem. Wspólnie z innymi czeskimi fabrykami  broni  zatożyła sta-
warzyszenie , którego pierwszym proiektem jest modernizacja czob u
T-72,  kiedyś podstawowego czołgu sowieckiej armii. Wciąż jeszcze

:żue?H?LU,:3ś=?:Sj3###sccyhovd°z?eTwfeiYunkr:jabcyh'TTz3:Li:okuśwpa:
ta.  Decydując się na modernizację T-72  Skoda będzie  konkurowaó

;;ęłt::i:?*T:sx:aęc:k::gn;:#t;r#:o:gzT#fj#s;:,;ks#::tj:gd%
rzecznik slowackiego mini§terstwa Ekonomii Lubomir Gazak.  Dodał
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ani Syria ani  Pakistan nie znajdują się na tej liście.

Bu'E:f,:.,#i;%,u::3,nl:ohT;ó:#ęub%Yskl3?i:Lu,zsep,ęgg:j:s;
kałasznikowy  i  inne  uzbrojenie  do  Syrii' mówi  Mladen  Mutafcmski,
kierownik  państwowej  firmy  Teraton   zatatwiającej   te  trąnsakcje.
Ubiegłej jesieni rząd Gruzji kupil conajmniei` tysiąc Katasznikowów z

#:rr:isuazkbcr,?j::::en?eu'&aćskź;`:g%aBvffAłg:earć.ĄlbaniaiJemenale
0 biedni Polacy, kudatam wy konkurowaó w tym najbardziej (poza

narkotykami)   intratnym   interesie  z  Ameryką  i  jej  pupilkjem.   Kilku
Polaków chcialo  sprzedać karabiny to  zaraz ich  zamknęli  w  Niem-
czech i czterech ciupasem odstawiono do  New Yorku. Tutaj władze
starają się bardzlej o bezdomnych ochlapusów an iżeli o uwięzionych
bezprawnie  Polaków  a  polskl  konsul  generalny  teź  nie  chciał  się
zbytnio  wychylać.  Albo  nie  chcial  się  narażać  albo  też  sam  się
obawiat, źe i jego mogliby także zamknąć do mamra.  Choć,  między
Bogiem  a  prawdą,  nic  zlego  chyba  w tym  by  nie  było.  F`az  bytby
właściwy  czlowiek  we  wtaściwym  mlejscu.   Do   Polski   na  przestu-
chania w tej sprawie wysłano specjalistkę od broni. Pannę Amę Hnl;
tak ta sama, tą od  Clarenca Thomas'a.  Cyrk to był wielki ale chyba
ludziska już zapomnieli, że tej babie seks ns mózg uderzył, więc i na
broni znać się pewnikiem  musi.  Byta przecież kiedyś taka piosenka
.Sex appeal, to nasza broń kobieca .....
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WOLNOSC   I   NIEPODLEGŁOSC
czy   ZNIEWOLENIE   I   UCISK?

Marian Gołębie:w ski, Ada,m Więc:kow ski
Obserwując naciski i  szantaźe  w stosunku  do  Ukrainy,  czynione

przez Moskwę i Washington,  nie otrzymujemy wystarczającej infor-
macji  o  co  rządom  w tych  stolicach  chodzi.  Oficjalnie  sYszy  się,-
szczególnie  w  USA,  że  temu  państwu  chodzi  o  nie  rozprzestrze-
nianie   broni   nuklearnej,   jednak   źadnych   nacisków   nie   czyniono
dzlesiątki lat temu,  chociaz Ukraina była członkjem  ONZ.  niby pań-
st\^/em  niepodlegvm.  lnstalowariie  tam  tysięcy  rakiet ani  F`osji  ani

3gT=wż2,:nj%5]rezreo:zś3;z:;:;:;wEe:;3:;egrooa,śowwk:.#S:ehsot:n,:t=Ł:
częty  się wyzwalać  z  niewoli  moskiew§kiej,  USA i  F]osja niemal w
dramatycznych stowach głosiv o zagroźeniu dla pokoju świata„.

Pani Maita Kolomayets na łamach The Ukralnian Weekley wska-
zuje na usiłowania  Flosji  podporządkowania sobie  Ukrainy, wtórują
Flosji rządy USA. Gdy spojrzymy na Flosję, jej historyczny wzrost, to
w oczy  rzuca się jej wyjątkowa zaborczość.  Pamiętamy,  źe  zabory
rosyjskie  nabrały  rozpędu  od   lwana  111,  który  w  1490  roku  ogtcSił

*Z,::;zśinł:m22:'=mmę:j:::;:k:i.2w?:k°ó#%d3ó=:':rbos:%Sw|azĘP%:r;-:A:ii:ao4p6oę
W  1917  roku  dokonano  w  F`osji  przewrotu,  zlikwidowano  rządy

carskie,   a  cara   i  jego   rodzinę  zamordowano.   Tak  zwane  rządy
demokratyczne i komunistyczne czyniv, by okupowane przez Fąosję
narody  nie  uzyskały  niopodleglości.  Józef  Stalin  w  publikacii  .Mar-
ksizniazagadnienianarodowo-kolonialne"powiedział:„Jesteśmyza
oddzjeleniem  lndii. Arabii,  Egiptu.  Maroka i lnnych  koloni,  ponieważ
oddzjelenie  w  tym   przypadku  oznacza  oswobodzenie  tych  uciś-
nionych   krajć>w  od   imperializmu,   oslabienie   pozycji   imperializmu,
wzmocnienle pozycji  rewoluęji.  Jesteśmy przeciwni oddzjeleniu  kre-
sów obcoplemiennych od F}osji, ponieważ oddzielenle w tym wypad-
ku   oznacza   imperialistyczną   niewolę  dla   kresów,   osłabienie
rewolucyjnej  F`osji,  wzmocnienie  pozycji  imperium"...

Prezydent F. D.  F`oosevelt w Teheranie i Jalcie haniebnie oddawat
w  niewolę  Polskę  i  inne  kraje,  czym  wzmocnił  Flosję  100  milionami
ludzi  oiaz  ważącym  potencjałem  ekonomicznym,  przemysłowym,
surowcowym,  technologicznym   i   naukowym.   F`osi.a  sytuację  wy-
korzystała dla rozwoju swojej gospodarki i do działań wrogich  prze-
ciwko ludzkości, organizowala dywersję,  napady,  najazdy na wolne
narody i podbijając Wele państw organizowanymi przewrotami.  F`o-
sja  dokonywała tych  przestępstw  pod  hasłami  dekolonizaci`i  i  wyz-
wolenia.   Naiwny,   by   nie   powiedzieć  gtupi   Zachód   godził  się  na
wszystko i przybliżał się ku wtasnemu upadkowi. Anemiczne reakcje
Zachodu raczej zachęcav F`osję do dalszych zaborów a tymczasem
Ameryka zawierała  umowy z  F]osją o  ograniczeniu  produkcji  i  roz-
mieszczaniu  środków  walki,  przyczym  kontrolę wykonywania tych
umów powierzano zai nteresowanym państwom. „ Czyli odbywało się
polityczne   bawienie   się  w  „ciuciu   babkę"...   Dziecinni  politycy   (?)
zbrodniczo decydowali  o  losie  narodów  i państw,  przyczym  narody
ufav i oczekiwav przestrzegania prawa,  porządku, wolności.„

Flosja  biała,  czerwona  czy rzel{omo  demokratyczna nie  wyzbyła
się swej istoty -imperializmu, czego dobitnym  doyodem był sojusz
z  Hitlerem  i wspólne  z  nim  rozpętanie  11  Wojny  Swatowej  a także

podbicie  wiele  narodów  i  państw.  Jednak,  gdy  ujarzmione  przez
F`osję  narody  coraz  intensywniej  dążyły  do  odzyskania  wolności  i
niepodległoścj, wówczas przez G.  Bush podobnie jak jego poprzed-
nicy Woodrow \Mlson, a szczegolnie F. D. Floosevelt, popart państwo
ruso-komunistycziie -  F]osję.  Dziś,  chyba podobnie postępiije prez.
Clinton.

Warto  chwilę  zatrzymać  się  przy  polityce  USA:  prez.  Woodrow
Wilson  mimo,  źe  w  owym  czasie  F`osja  byla  sojusznikiem  USA w
walce przeciwko  Niemcom  i Austro-Węgrom,  w roku  1917 pomaga
Trockiemu  i jego 280 wspólnikom  wyjechać do  F]osjl,  by tam  prze-

prowadzili rewolucję, nawet interweniowat w Kanadzie. by tych ludzi
przepuszczcmo.  bowiem  nie  wszyscy  posiadali  paszporty  i  odpo-
wiednie wizy.  Jak wiadomo  rewolucja się udata,  F`osi.a odstąpita od
dzja}ań  przeciwko  Memoom  1  chyba  dlatego  wojna  na  Zachodzie
trwata o jeden rok  dłużej. . .

Natomlast  prez.  F.D.  Floosevelt  doplero  po  dwóch  latach  spo-
wodował przystąpienie USA do wojny, później decydująco wpvwając
najej zwycięskie zakończenie. Myślę, że 11 Wojna Swiatowa mogłaby
wcześniej zakończyć się, gdyby nie postawa prez. Roosevelta. który

8::'i%i:ms::gn::łpożyd:Zoer=;adksot#:nnęe-p=:te;hEau?:ep;3:::;t:ieiaTi%r::
Fąosji  niektórych państw ....

ŁozgsNgźRvcd;°a;=Ne{%:oęz::o:i!,Z:;e:;:E:;Ugs#:r:j;jyp:ała°k:|g;o:se:k*#3i§
gtosowania  niź  kazała  Moskwa.   Czyniv  identycznie  kraje  demo-
ludów,  w tym  PF`L.

Upvnęło kilkadziesiąt lat i washington wraz z Mowskwą doszli do

przekonania, że dotychczasowe formy dyrygowania światem nie są
wystarczające,  dlatego  prezydent  G.  Bush  wraz  z  Gorbaczowem

:%łr°źłenkaśMw::Łe"oNve##3r;do3;8::Ś#:nmouo?Fni;'#ict2:er°nwaY
tomiastdajesięzauwaźyć.żeMoskawazaniechalastawianiawoNZ
sławetnego  „veta'.,  a  zarazem  obydwa te  państwa.  poprzez  F}adę
Bezpieczeństwa,  która  jakoby  otrzyma}a  prerogatywy  rządu  -  za-
częw rządzić świateni.  USAtraktuje F\osję jako kraj demokratyczny,
lecz  inne  narody  takiego  przekonania  nie  mają,  natomiast pod?j-
rz®wają  rządy  USA o  zk3  intencje.   Bo  narody  są  przekonan8,  ze

Moskwy -białej, czerwonejgromadzenie broni  nuklearnej w rękach

czy t.zw. demokratycznej, będzie bronią w rękach zbrodniczych.  Bo
wszak z woli  rządów moskiewskich  zginęło,  nie tylko na ter)^orium
F`osji, około 60 milionów ludzi, których mordowano w okrutny sposob
w gułagach, w więzieniach, zaglodzono na Ukrainie 7 milionów ludzi,
zabierając im wszystką żywność;  mordowano w drodze na zesłanie
a także organizowanych rewolucjach w Europie, Azji , Afryce oraz w
Ameryce.  F`osja teź miała dobrowolny sojusz z  Hitlerem...

W tym  Świetle  sojusz  USA z  F`osją  nabiera  szczegótowego  zło-
wróżebnego  posmaku,  zwlaszcza,  że  prezydent  Bill  Clinton  wszy-
stko czynl by Moskwę wzmocnić a równocześnie ostabia inne narody

pragnące żyć w wolności;  zabiera  bowiem  broń  atomową  Kazach.
stanowi, Bialorusi a ostatnio Ukrainie, by rakiety przekazać Moskwie.

Czyźby prezydent Clinton nie chciał pamiętać, źe jeszcze kilka lat
temu  Moskwa  zagrażala calemu  światu  i  że  F\osja  żadnej  umowy
nigdy nie dotrzymała? A może prezydenci USA -Bush i Clinton mieli
nadzieję,  źe pod ich wpływem  F`osja zamieni się w  rajski, pokojowy
kraj?  Lub może rakiety atomowe z F`osji zamiast na USA poszybują
do słońca?

Współdzialanie Ameryki z  Flosją w celu  przenieslenia rakiet nuk-
learnych  z  Kazachstanu.   Biatorusi  i   Ukrainy  do  Flosji  jest  niczym
innymjakspiskowymdzialanlemprzeciwkowolnościiniepodleglości
wszystkich  narodów i  państw.  Dlatego protestujemy i wzywamy do
protestów  przeciwko  dozbrajaniu  F`osji  przez  USA,  gdy to  stwarza
istc)tne zagrożenie dla wszystklch  narodów. Wołajmy donośnie:  Pre-
zydencie  USA Clintonie  nie  dozbrajaj  Moskwyl!!

Przed  laty  glosiliśmy  haslo:  „Narody  ujarzmione  przez  Moskwę
łączcie   się",   dziś  zaś   należy  wotać:   brońmy  siebie   1   świat  przed
widocznym  amerykańsko-rosyjskim  spiskiem.  Ameryko  nle  wymu-
szaj  na narodach  ulegtości wobec  Moskwy!!!
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NATURA  BESTll  -  cd.
Ewolucja celów Gorbaczowa - od udoskonalenia systemu w dro-

dze nprzyspieszenia" w roku 1985 do l(ońcowego demontażu reżimu
w roku 1991  -dostarcza pewnego uzasadnienia dla koncopcji ducha
rewolucyjnego,  którego  treścią  jest  gh;wnie  negacja.  Tym  czego
Gorbaczow   zdawał  się  pragnąć,   bardziej   niż  jakiegoś  porządku
społecznogo  czy  ekonomlcznego,  było  wyzwolenie  energii,  entuz-
jazmu  i zmiany w ludziach.

Ale zmienić ludzi to negować sposób, w jaki istnieją oni obecnie.
Gorbaczow  pragnąl energii sklerowanej  przeciwko  przeszłości i te-
raźniejszości. Wraz z upadkiem formalnej ideologli, rewolucyjny pęd
Gorbaczowa, wciąż silny, wyraźat slę w zasadniczo negatywny spo-
sób, bez ustalonych treści i celów.

STALINOWSKIE KORZENIE PIERIESTROJKI
Teza  tego  eseju  brzmi  następująco:  jednym  z  czynników  które

spowodowav  upadek  komunizmu  w  latach  osiemdzieslątych   był
nawrót,  w  osobie  Gorbaczowa,  stalego  rewolucyjnego  pragnienia
przebudowy społeczeństwa.  W warun kach  id eolog icznego wyczer-
paniaistagnacjigospodarczejwynikłystądwsdząszniszczyłsystem
zamiast go zreformowaó. W tym sensie system, chory z wielu innych
powcidów. zglnąt w końcu śmiercią samobójczą - na skutek przedaw-
kowania  nducha  rewolucyjnego".  Patrząc  zaś  wstecz  widzlmy,  że
pierwotny plan  polityczny  bolszewlków zawierat w sobie przeslanki
samozniszczenia,  oo pomaga wyjaśnić,  dlaczego system ten  prze-
trwat  tylko  siedemdziesiąt  cztery  lata  -  czas  niemal  bezpreceden-
sowo  krótki w  historii.

Czy  jednak  istniejo  jakakolwiek  konkretna  więź  historyczma  po-
między pieriestrojką a rewol u cyjną przesztością sowi©cką?

Dla nas pierestrojka była niespodzianką,  zupehą nowością.
Ci  na  Zachodzie,  którzy  powszukiwdi  jej  korzeni,  spoglądali  ku

Bucharinowi i ku NEPowi. Hasła pieriestrojki nie wywodzą się jednak
z   NEPu,   lecz  z   późniejszego   i   mniej   mitego   epizodu   sowieckiej
historii.  Flosyjska  historyczka  Ksenia  Miato  stwierdziła:  „Me)  mogę

2:%::Tn;%cżj;:hę:ł:cbh 3t;:dożnep#eh::5oj ka. Pojaw,a,o S,ę W ga.
Tak zwyl<łe slowo rosyjskie, lecz jako hasło polityczne zostało ono

zrodzone  przez stalinowską ,.drugą rewolucję";  samo  pojęcie  prze-
budowy  idzie  w  parze  z  komunistyczną  chęcią  przeksztah:enia  i
przeorganizowania  społeczeństwa.. Termin  „pierestrojka"  stanowi
szczególny  wyróżnik  retoryki  A.A.  Zdanowa,  będącego  chorążym
rygorystycznego  ldeologicznie,  wojującego,   „lewicowego.  staliniz-
mu.   Na  lutowo-marcowym  plenum   Komitetu  Centralnego  w  roku
1 937,  które dostarczylo ideoloqicznego uzasadnienia dla \Melkiego
Terroru, tematem  referendum  Zdanowa była „Pieriestrojka w  pracy
pariyjno-politycznej."  żdanow  używał stale także  innych  słów-klu-
czy, które pojaww się ponownie za Gorbaczowa:  Głasnost,  demok-
ratyzacja, „samodiejatielnostn ,  czy „spontaniczność".

Chcialbym   ws.kazać  teraz  na  możJiwość  istnienia  rzeczywistej
więzi  pomiędzy  Zdanowem  a  okre§em  pieriestrojki,  a to  w postaci
trzech  ludzl:  Otto  Kuusinena,  Jurija Andropowa i Aleksieja F}umian-
cewa  5.  Zacznijmy  od  najważniej.szej  z tych  postaci  -Andropowa.
zawdzięczającegoswąkarieręskrajnościomwielkiegoTerroru,który
wyniósł go w roku 1 939 na stanowisko pierwszego sekretarza Kom-
somołu  w  Jarosławlu  w  powdżnym  vvieku  24  lat.  On  i  Kuusinen  w
widoczny  sposób  należeli  do  grupy  Zdanowa  i  reprezentowali  or-
ientację żdanowską czy lewicowo-s.talinowską.

W latach  1949-50 zwolenników Zdanowa poddano czystce,  czę-
sto zabiiając ich, w .sprawie leningradzkiej".  Moźe nie było dzielem

przypadku,  jak  glosi   stare   sowieckie  pciwiedzenie,   że  jednym   z
prowincjonalnych  przywódców  Komsomotu  zwolnionych  przez sąd
w  sprawie  leningradzkiej  za  przyczyną  żdanowskich  patronów  był
Jegor  Ligaczow,  znany  później  na Zachodzie  najlepiej  jako  rywal  i
oponent  Gorbaczowa,  choć  we  wcześniejszej  tazie  był on  wraz  z

:.3::eas=oę%e6TJieĘYoźrk;Wzeemzteoi:%Tk5wUź:::ogJir:Tjęha%cÓ';ó,:
Kuusinena i Andropowa,  zostali ocaleni  przez Nikitę Chruszczowa i
w  latach  1951 -53,  tuż  przed  śmiercią  Stali.na,  wrócili  do  łask,  gdy
stary  dyrektor   przygotowywał  się  do   innej   kampanii   terroru,   na-
cechowanej  politycznie  przez  kolejny  zwrot  na  lewo.  Stalin  zrobil
Kuusinena pełnoprawnym  cztonkiem  Prezydium  (przedtem i potem
-Biuro po lltyczne) i wp rowadzil Andjopowa do kierownjctwa Komitet-

tu  centralnego jako  kierownika podwydziału.  W tym  samym  czasie

ĘŃ#EoriE#
mtodego e konomistę Aleksiei.a Fium iancewa zrobio no  kierownikiem
wydziału  nauki  i  kultury  Komitetu  Centralnego7.  na  zastępcę  Flu-
miancewa wyznaczono  nie  kogo  innego  a Aleł(sandra Jakowlewa,
późniejszego intelektualnego architekta pierestrojki. Pracując razem
w skromnym.  bladozielonym budynku na moskiewskim Starym  Pla-
cu,  Kuusinen,  Andropow.  F}umlancew  i  Jakowlew  wpływaN  ;Uż być
moźenasiebienawzajem.aztegomiaławyklućsięprzyszłaspólka.

Za Chruszczowa w latach pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych  Ku.
usinen zorganizował najpierw „kolektyw" do pisania podręcznika, a
następnie,  wraz  z  Andropowem.  zespół  redakcyjny  komunistycz.
nego  pisma  ,.Problemy  Pokoi.u  i  Socjalizmu"  w  Pradze  z  F`umian-
cewem  jako   wydawcą,   a  w   końcu   grupę  konsultantów  w
kierownictwie  Komitetu  Centralnego.  Grupy te  organizowano  z  ln-
te!ektualistów,   którzy  okazali  się  bardzo  wprywowi  w  trakcie  pie-
riestrojki   (Burtacki,   Arbatow,   Szachnazarow,   Czerniejew,
Gierasimow,  Brutens,  Bowin,   Bogomotow  i  inni).  Georgij  Arbatow

rK€::łin°envaT#r:epgo°w8,rfaył:,Ci:|ecź;3;ę',:,?z"n:'cęs:,:bme]8.88:,::dazź
chwiała   się   legitymizacja   systemu   sow.ieckiego,   intelektualiści   ci
zaczęli  mieszać  czerpane  od  Andropowa  i  Kuusinena  idee  żda-
nowowskie i lewicowo-komunistyczne z innymi ideami o zasadniczo
zachodnim  charakterze.  Zespót  „Problemów  Pokoju  i  Socjalizmu"
pod egidą Rumiancewa spełniał ważną rolę jako tygiel dla tworzenia
się  tej   potencjalnie  wybuchowej   mikstury,   albowiem   wspomniani
intelektudiści żyli w Pradze i rozmawia]i z intelektualistami czeskimi
u  zaJania  Praskiej  Wiosny.  Z  upływem  czasu  intelektualiści  ci,  ut-
rzymując nadal więź z Andropowem  (Kuusinen zmart w roku  1964.),
stawdi się daleko radykalniejsi od tego ostatniego. Pod koniec życia
Breżniewa  Andropow  rzucit  mu  wyzwanie  i  nastąpił  po  nim  jako
sekretarz generalny.  Sam  umierając,  Andropow  władał policją oi.az

grupą  intelektualistów  reformujących  ideologię.   Potrzebny  byt  mu
przywódca polityczny dorastający do tego, by stanąć po nim na czele
grupy refdormatorskiej; wybrał on  Gorbaczowa.

Gdy Andropow umierat w roku 1984, cate to dziedzictwo przeszło
w ręce Gorbaczowa, a w tym  ci,  którzy wpływali  na niego w czasie,
gdy szybko zmienil on  swoje  poglądy:  Jakowlew  i  intelektualiści,  na
których  oddzialywala  Praska Wiosna.  Wielu  z tych  intelektualistów
stalo  się  teraz  kluczowymi  doradcami  i  autorami  przemówień  dla
Gorbaczowa oraz propagatorami pieriestrojki po roku 1985. Mogłaby
na tej zasadzie  istnieć więź historyczna pomiędzy radykalnym sta-
linizmem  a pieriestrojką.  Tego rodzaju  pokrętna ewolucja,  podobna
do tej jaką przebyli pewni intelektualiści zachodni,  którzy prze§zli od
lewicy do konserwatyzmu, nie zatrzymując się w centrum, jest dziw-
na  lecz  możliwa do  zrozumienia:  ludzie  bywai.ą  niekiedy zmuszeni
przez  rzeczywistość  do   innego   określenia   poszukiwanych   przez
siebie  struktur  politycznych,  lecz  dąźą  oni  do  owych  celów  z tyml
samymi cechami charakteru i podobnymi drogami jak w dążeniu do
celów wcześniejszych. Wytworem tej długiej  i złożonej  ewolucji  była
wlatachosiemdziesiątychtopniei.ącastopniowogrupareformatorów
pod  przewodem  Gorbaczowa,  dążącym  z czasem  do coraz skraj-
niejszych przemian.  Lub, wyktadai`ąc rzecz w sposób paradoksalny,
dążących w sposób coraz bardziej komunistyczny do tego. by mieć
corazmniejdoczynieniazkomunizmem.Ewolucjętędobrzeilustruje
zmiana spojrzenia Gorbaczowa na sprawę rynku.  Latem  1990 roku
Gorbaczow  zdawal się zaczynać  dostrzegać w  rynku  nie  wstrętny
przejaw  alienacji,  jak  czynit  Marks,   lecz  magiczny  czynnil(  zdolny
odmlenió  życie  i  stworzyć  nowego  cztowiet(a.   Na  konferencji  pra-
sowej z Margaret Thatcher  Gorbaczow powiedzial co następuje:

wś°apn°f:i:rgdwyasmpo°t{=}3Le:::ązc:jrur3:mp:oY:es#.?.ri:8fr:sWo:dFzj,'Sdm_
man,   ekonomista...   poczynil  bardzo   interesujące  spostrzeźenie.
Przypomniał  on,  że  po  11  wojnie  światowei..  gdy  USA  zaczęły  po-
magać  Japończykom  w   opanowaniu   form   gospodaJki   rynkowej.
grupa tamtejszych specjalistów przybyła do Japonii. Jego pierwszym
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kontrastującei. z ponurą apatią życia codziennego  w  Sowietach.  To
utopijne źródla systemu doprowadziv do jego faktycznego upadku,
przede wszystkim w płaszczyźnie gospodarczej.  Lecz jednocześnie
to  także  utopijne  korzenie  systemu   utrzymywav  przy  życiu  i.ego
zdolność  przemawiania  do  wyobraźni,   doprowadzai.ąc  goibaczo-
wowską skrajną kurację nadzwyczajną do faktycznego krachu.

Potem jednak jak w latach siedemdziesiątych  uległ dyskredytacji
model  tota]itarny,   glówny   nurt  naszej   sowietologii   catkowicie   za-

pomnial  o  znaczeniu   utopii   w   systemie  sowieckim.   Choó   model
totalitarny  był w  wielu  punktach  njeodpowiedni,  to  jego  wielką  za-
slugę stanowi}o  rozpoznanie absolutnie centralnego znaczenia mo-
tywów  utopii.nych  i  sposobu,  w  jaki  warunkowaY  one wiele  innyc.h
cech  systemu.  Zapomniano  o  tym  po  latach  sześćdzjesiątych.  W
1980  roku   jeden   z  najpoważniejszych   obserwatorów   polityki   so-
wieckiej  potrafil napisać:

..Największe znaczenie ma to,  że w elicie radykalnie  upadła chęć

tpurrzaeksspaoą::ęTaaswpoś:cwzi?ł3c#ażnwa,:z,;e:::iut#;iąząpcoe!tea':ty:s::uż;:
najmniej   nadai.ącą   się   przewidzieć   przyszlosc...   lnnowacyjne

fuąfkec|:anęi'#:'i%:Zj::';kw°ancę:g:r,:jgąa;;ęgcca|k::}%jstrnuakt`:rny°:ajt.j,i9h
Czyż nie jest to dokładnym

przeciwieństwem  tego  co za-
częło objawiać się wraz z wej-
ściem  Andropowa  do  Sekre-
tariatu  KC w  maju  1982  roku,
z  nieszczęsnym  słowem  nre-
stru ktu ryzacja" włącznie?

Powyższy   pogląd   Bialera
szedł w parze z szerszym nui.-
tem   intelektualnym   kwestio-
nującym   wyjątkowość   Zwią-
zku  Sowieckiego  i  wykazują-
cym,  że  stal  się  on  w  istocie
normalnym  państwem.  Zala-
manie się sowieckiego ekspe-
rymentu  po  siedemdziesięciu
latach   pokazuje  jednak,   że

państwo   sowieckie   było
czymś   wyjątkowym.    Próba

powrotu   do   zasad   komunis-
tycznych w Związku Sowieck-
im   zakończyła  się  ostatecz-
nym odrzuceniem tych zasad.
Taka   jest   ironia   historii,
śmierć komunizmu  może  być

pojmowana w wielkiej  miei.ze
jako   przypadkowe   przedaw-
kowanie jego własnego lekar-
stwa.

wrażeniem...  bylo, że miejscowi ludzie są zupełnie nieprzygotowani
do  pracy  w  warunkach  jakie  chciano  im  proponować.  Wszyscy  ci
ludzie  byli  bardzo  powolni.   Brakowało  im  energii  i  inicjatywy.  Sta-
nowili  oni  absolutnie  niewłaściwy  rodzai.  materiału  ludzkiego.„  Na-
stępnie i.ego zdanie  szybko  uległo zmianle.  Wiecie jal< Japończycy

pracują obecnie,  powiedział.
Spotkalem się niedawno na Kremlu z dzierżawcami j są to właśnie

ludzie   pracujący  w  warunkach   niezbędnych   dla  gospodarki   ryn-
kowej.   Byh3m   ich   otwartością,   rozsądkiem,   doświadczeniem   i   ini-
cjatywą.  Mieli oni tak wiele propozycji.  Dyskusja zakończyta się tak,

źnenf;;i:;i`.„8njd°Przygotowaniapropozycjidiaprezydenta..Tojuż
Sądziliśmy,   ze   droga  do   zreformowania  systemu   sowieckiego

polega  na  zarzuceniu  przez  przywódców  utopijnej  nadziei  na  No-
wego  Czlowieka.  Wierzyliśmy,  że  zarzucili  oni  taką  nadzieję.  Ale
widzimy  tu  Gorbaczowa,  który  po  wszystkich  rozczarowanych  po-
cząwszy od  roku  1985  wierzy wciąż w  nieuchronne  nadejście  No-
wego Człowieka.  F`óżnice pomiędzy nim a przywódcami sowieckimi
z wczseśniejszej i najbardziej utopii`nej fazy ruchu byv następujące:
to nie komunizm lecz rynek stworzy Nowego Czlowieka, a prorokiem
zapowiadaiącym nowego człowieka jest nie Marks lecz Milton Fried-
man.

Nie można zrozumieć upadku
komunizmu sowieckiego,  nie do-
ceniając  roli  idei  i  przekonań  w
historii.   Jedną   z   popelnionych

przez nas w odniesieniu do Zwią-
zku   Sowieckiego   pomylek   byla
naiwna wiara w to, że coraz dalej
idące  odstępstwa  reżimu  komu-
nistycznego w stosunku  do jego
najbardziej  ofici.alnych  de klaracji
nie  będą mieó źadnych  konsek-
wencji  praktycznych,  ani  w  pos-
taci spadku poparcia spoleczne-
go,  ani w  postaci  próby  powrotu
do  komunistycznych  ideatów.  W
rzeczywistości   tym   co   najbar-
dziej   podkopato   poparcie   spo-
łeczne  dla  reżimu  komunistycz-
nego   byla  sprzeczność   pomię-
dzy  głoszonymi  oficjalnie  przez
reż]m  zasadami   a   brudną  rze-
czywistością   jego   działalności.
Mala  lecz  mocna  część  elity  ko-
munistycznej   podjęla   poniew-
czasie rozpaczliwą pró bę zm iany
tego stanu rzeczy poprzez opar-
cie)  systemu   na  tym   co  uważali
oni  za jego  ideały.  Próba ta jed-
nak        uwypuklila        jedynie
rozdźwięk  pomiędzy  ideałami  a
rzeczywistością,   zwłaszcza
potem   jak   polityka   głasnosti
zaczęła   ujawniać   najgorsze
zbrodnie komunistycznej przeszłości.  System  komunistyczny bytjuż
dawno nieodwracalnie rozbity.  Ulegl on zniszczeniu w wielkiei' mierze
z  powodu   rozdźwięku   pomiędzy  ideałami   a  rzeczywistością,   i  to

prawie   bez  wystrzatii,   podczas   gdy  faszyzm   zostal  wcześniej
unicestwiony przez calodobowe ostrzeliwania i bombardowania. Ta
niezmierna  moc  idel   i   przekonań  to   przejrzysta  i   bezdyskusyjna
lekcja  płynąca z upadku  komunizmu.  Można by sądzić, że lekci.a ta
nie  przei.dzie  nie  zauwazona w  Stanach  Zjednoczonych  -  w  kraju,
który zbudowano na deklaraci`i , iż „uważamy następujące prawdy za
zrozumiałe same przez się" i którego mnogie rasy, wyznania i gi.upy
etniczne  złączone  są  niemal  wyłącznie  zasadami  uniwersalistycz-
nymj. Wydaje się jednak. że nikt takiego wniosku z upadku komuniz-
mu  nie wyciągnął.

Martin   Malia   powiedział   słusznie,   że   niemożliwością  jest  zro-

::#;eżón:ceośoł%:łn;shteźTóadt,aGc:r%;sfeo:::opt%s:{t53,ok,...njeo:#s:
tymjest,żetowłaśniezutopijnnychźródełreżimuwywodzivsięjęgo
niezwykłe  uproszczenia,  jego  próżny  przepych  i  bombastycznosc -
od haftowanych w heroiczność -od haftowanych w heroiczne hasla
sztandarów  z  czerwonego  aksamitu,  wyprzedawanych  teraz  tanio
na moskiewskim Arbacie, do ptomiennej retoryki prasowej, tak ostro

F}EWOLUCJA
PATFIYCJUSZOWSKA
Jednym z efektów naszego

szkolnego lekceważenia wagi
idei  i  przekonań  byto  oczekiwanie,  że  jeżeli  ma  dojść  do  reform  w
Zwiąku  Sowleckim. to zostaną one dokonane przez „technokratów"
czy .,pragmatyków", takich jak menadżerowie przemyslu, a nie przez
ludzi związanych  z inną, czyli  komunistyczną,  stroną reżimu, takich

jak  5pecjaliści  ideologiczni  w  aparacie  partyjnym,  ściśle  związane z
nimi przywództwo międzynarodowego ruchu komunistycznego i po-
licjapolityczna.Wększośćznasuważalażegrupyzazachowawcze.
Byto  więc  zaskoczeniem  odkrycie  ścistego  udzialu  „tajnej  policji"  w
narodzinach  pierestrojki.  Kampania  przeciwko  ,,erze  stagnacji"  zo-
stała otwarta przez Jurija Andropowa, przewodniczącego KGB, który
wykorzystał  tę  organizację  do   szantażowania   i   oslabienia  frakc.ji
breźniewowskiej  w  klerownictwie  oraz  do  zapewnienia  najmocnier
szej pozycji w kraju najpierw sobie,  a następnie (po krótkim  okresie

SoZ;:n;:.Tżl),  ob/anemu  przez  siebie  następcy,  Michaitowi  Gorbac-
„Wszystko zawdzięczamy Jurijowi \Madimirowiczowi",  powiedzia-

ła  F]aisa Gorbaczowa do Jane  Kirkpatrick.  Następni  szefowie  KGB
Czebrikow   i   Kriuczkow   (pracujący  wraz  z  Andropowem   na  Wę-
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Ostatni  gorbaczowski  szef  KGB,  Wadim   Bakatin.  potwierdzit,  że
Gorbaczow...   widział  w   KGB   nie  tyle  zagrożenie   co  oparcie  dla
swoich  przemian."  Welu  innych  zwolenników  reform  służylo  w
KGB/MWD   (Szewardnadze  jako   minister  w   Gruzjl   (lub   miato  z
KGB/MWD  ścisł®  powiązania)  np.  Wlasow,  Pugo,  Bakatin.  Prima-
kow).

wyz?z:ak:3=:t::l#zntyackchźoa:g:a"tidop#nj:gcy.1;ef;=?F.'oźÓ:,mT
związanej  części  aparatu  centrdnego  zajmującgo  się międzyna-
rodowym ruchem  komunistycznym.  Przed objęciem przowodnictwa
KGB Andropow byl kierownikiem wydziału  KC nadzorującogo  kraje
Ukbdu Wai.szawskiego.  Po  swoim  bliskim  sprzymierzeńcu,  starym
bolszewiku  tińskim   Otto   Kuusinenie,   pracującym   pizez  większą
część   okresu   mlędzywojennego   jako   sekretarz  wykonawczy

8uTŁn#ruń8:ta;ew:aścz:::=Srto9#n,!e{nY)?#=#;=ie':kau#!rs:ś%
partyjnym  i jego agendach.  Najbliższym  sojusznikiem  Gorbaczowa
w  aparacie  parĄ/jnym  byl jego  doradca  i  autor  przemowień,  Alek-
sander  Jakowlew,  który z/obił karierę w  pionie  ideologicznym.  naj-
pierw na prowincjl, a następnio w aparacie KC. Ale najważniejszym
sojusznikiem  Gorbaczowa  w  początkowej,  mniej  radykalnej  fazie
rządów w latach  1985m był Jegor Ligaczow,  pracujący jako sek-
rotarz idoologiczny obkomu w  Nowosybirsku,  a  następnie jako za-

::S;gkąk'::°j:::k;o?zfai:a*,:ę:c=jiś8trę85a.q8ndyKcnuepublikę
lnteresujące  byłoby także  rzucić krótkle,  impresjonistyczne spoj.

rzenie   na  społeczny  rodowód  ludzl,   którzy  robili   pieriestrojkę.  W
dowolnym  nieformalnym  przeglądzie  biografii tej  grupy uderza roz-
legbść  ich  koneksjl  z  arystokracją  reżimu.   Ekonomiści  Szmielow

(który  poślubit  córkę  Chruszczowa)  i  Szatalin  (syn  inspektora  Ko-
mitetu  Centralnego  i  siostrzoniec  sekretarza   KC,  siadający  jako

:€źckz°b:zae;:#Lmyiu°#eT:dTFe'3inska;%)hBo%ź;°w?kro?wk!apdryzypk':ró
stanowią  Burłacki,  Jegor  Jakowlow,  Leon  Karpiński.  Mamy trochę
dzieci wy§okich funkcjonariuszy tajnej  policji:  Jegor Jakowlew,  syn
generała  NKWD,  zastępca  przewodniczącx>go  ukraińskiego  KGB,
syn  naczelnika moskiewskiego  KGB;  Arbatow,  syn  wysokiego {un-
kcjonariusza NKWD w Memczech 1 Japonii.

W towarzystwie tym  Borys Jelcyn wydaje slę czymś niezwykvm
jako  syn  chłopa.  W rzeczywistości  nawet ci  rzecznicy  radykalnych
reform , których cechuj e stosun kowo nai.skrom niejszy rodowód, zda.
ją się pochodzić zB  środowisk stanowiących z grubsza rzecz  biorą
sowiecki  odpowiednik anglelskiej  „gentr`/'  (warstwa społeczna zb[i-
żona  pozycją  i  urodzeniem  do  szklachty  -  przyp.  tłum.):  z  rodzin
gorących   zwolenników  komunizmu   na  wsi   z  lat  dwudziestych   i
trzydziestych  (byta to  w tamtym  czasie zdecydowana mniejszość),

ro'j=;::,Yeę#Zoę;w°dgnż##jęłskg:}::TŁu:Fei:}#,Ó6wshcotiak-
Aleksander Jakowlew na przyklad był synem przewodniczącego

jednego  z  pierwszych  kołchozów  w okręgu  gdzie  Andropow  prze-
wodniczyl Komsomotowi;  Gorbaczow był synem urzędn ika wiejskiej
stacji  traktorowoj  i  wnukiem  przewodr`icząa)go  kołchozu;  Szowar-
dnadze  -  synom  wiojskiego  urzęclnika  szkolnego  w  rewolucyjnym
rejonle  Gur.iari,  który wstąpił do  partii  w  roku  1924,  i  krewniakiem

przywódcy  powstania  z  roku  1905.  Joźeli  chodzi  o  rodzinę  Uga-
czowa,  z wykształcenia inżyniera aeronautyki,  wiemy tylko,  źe uro-
dzit się on w wiosoe, lecz jego ojclec, członek partii, nie był chk)pem.
Ligaczow  zaczął obracać  się w  kręgach  elp  przynajmniej  od  za-
kończenla  wojny,  gdy  poślubit  on  córkę  generała  lejtnanta  lwona

tzłneę#%::'wszr3'asT'9#7:#a"#L;8Łęś:?agcuh#2j:Wo:gai;r#:
różnioną pozycję w  systemie sowleckim  za czasów  Stalina.  Byli to
fun kcjonariusze umiarkowanie uprzywilejowani, lecz, inaczej niż ko-
mu niśc'i miejscy, przetrwdi oni przeprowadzaną przez siebie w walce
„drugąrewolucję".jakąbyłabrutalnaichaotycznakolektywizacja.Aż
dostosunkowoniedawna(możedorokul944wrodzinnychstronach
Gorbaczowa) reprezentować reżim na wsi znaczylo zajmować sta-
nowisko i ryzykować. Wśród stali nowskich fu nkcjonariu?zy wiejskich
mógł być wyższy odsotek fanatycznych ideowców, a nizszy odsetek
karierowiczów niż w skali całego reżimu.

Pieriestrojka byta więc w pewnym  istotnym sensie ruchem  elitar-
nym  i  rewolucją arystokravczną.  Odróżnla się or`a pod tym  wzglę-
dem   od   większości   rewolucji,   takich   jak   rewolucja  francu5ka.
cechujących  się tym,  że  przewodzili  im  czlonkowie  dyskryminowa-
nych  klas  i  grup,  trzymanych  z dala od  władzy  pomycznej  i  często
izolowanych od tradycji narodowej, choć obdarzonych dostatecznym

NNE1°kE#
wyksztalceniem   i  statusem   sapobcznym,   by  o   wtadzę  walczyć.
ZSFiF`  po  Stalinie pełen  byl ludzi tego ostatniego  rodzaju:  pnących
się  w  górę  synów  chłopskich  i  robotniczych.  którzy  odebrdi  wy-
kształcenie  inżynierskie.   agronomiczne  czy  weterynaryjne   przed
podjęciem  pełnoetatowej  pracy  partyjnej.   Można  rozsądnie  przy-
puszczać,  źe  większość  tych  ludzi  była  raczej  technokratami  czy
karierowlczarniniżideowymkomunistami.ZapanowaniaBreżniewa
rządzili oni krajem, a sam Breżniew byl ich doskonałym przykbdem.
Wytworzyli oni a"cxsforę prawdzjwe fanstastycznej  korupcji:jaJ(a
ogarnęła kraj w latach siedemdziesiątych.
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tradycji własneg o rożimu -\^/ysoce teoretycznei i bardzo zachodniej.
Wspanig szkic w pamiętnikach  Fiodora Burłackiego ukazuje sto.
sunek  tej  grupy  spałecznej  do  .wysokiego.  maJksizmu-leninizmu.
Burłackl  wykazywał  Breżniewowi  teoretyczne  btędy  restalinizacyj-
nego  memorandum  z  jakim  wystąpił  przeciwnik  Breżniewa,  Sze-
lepin:

„Zaczątem  punkt  po  punkcie  wykładać  Breżniewowi  naszo  sta-
nowisko.  lm  więcej  tłumaczybm,  tym  bardziej  zmieniata  się  jego
twarz. Zaczęła ona przybierać nachmurzony wygląd, aż ku naszem u
przerażeniu zdaliśmy soble sprawę z tego, że Leoriid  lljicz z trudem
cokolwlek  rozumio.   WstTzymałem   potok  moj   elokwencji,   a  on   z
rozbrajającą szczerością powiedzlał: .Trudno mi to wszystko pojąć.
Uczciwle  mówąc,  to w ogóle  nie jest moja dzledzina.  Moją  mocną

:uftc°hnyąs`;stm?:gzae::Zkaocjr%Łę:sy#i;aa;c:#,Oanałdwiejniekonste
Możemy  teraz  postawić  naszą  tezę  klarowniej.  Flewolucja  pie-

riestrojki byla rewolLię|ą rozpoczętą nle przez pokrzywdzonych  lecz
przez posiadaczy i klerujących systemu saowieckiego o raz ich dzie-
ci.  Była to takźe w ogólnym ui.ęciu rewolucja tych, którzy w młodości
kultywowali  jeszcze  „wysoką"  tradycję  sowiecką  (idoay  marksis-
towsko-leninowskie)  w  pewnym  sensie  przeciwko  tym,  którzy fak-
tycznie   sprawowali  wtadzę  polityczną  w   latach   70-tych,   lecz
reprezentowalizasadymarksistowsko-leninowskiejedyniewogrom-
nie  uproszczony  sposób  i  na  niskim  poziomie.  W  pewnym  sensie
zaczęła się ona jako próba odebraniaL rewolucji prostakom, którzy ją
ukradli.

cENTFIALlzM DEMOKFłATyczr\ly
Charakter bolszewickiej kułtury polivcznej . w szczególności (akt,

że sowiecka tJadycja to tradycja okresowych  rewolucji odgórnych -
w wielkiej  mierze tłumaczy,  dlaczego  sowiocka elm  sktonna  byb
ryzykować pieriestro|kę. Sowieckich „arystokratów" szczególnie cią-
gnęło,  jak  widziel.śmy,  do  dokonania  zmiany  obiecującej  przywró.

%::ew#c!aektśb::zpns,śŁ:;hskdmes#,:o`dicai,#:addz?;*ekcozńcdja;3#
zenia z lat 1990.91, których kulminacją był nieudany zamach stanu,
pokazały,  że  ta  kategoria  ludzi  obejmowała  większośó  rządzącej
elity.

Flządząca elita Związku Sowieckiego - o której przed tym wydar-
zeniem  sądzono  szeroko,   że  jest  prostodusznie  i   bezwzględriie
nastawiona na sprawowanie wtadzy - głosowab za rezygnacją ze
swej  wladzy.  Najpierw  Pombiuro  i  Komitet  Centralny  wybraw  re-
formatorów Andropowa i  Gorbaczowa na przywódców.  Następnie,
na  Xxvll  Zieździ.e  w  marcu  1986  r„  partia  zaaprobowata  przed-
stawiony  przoz  Gorbaczowa  program  umiarkowanych   reform.  W
nawstępnym  roku,  na styczniowym plonum w 1987 r„  Komitet Cen.
tralnyjednomyślniegbsowałzaniespodziewanymzwrstemGorbac-
zowa  ku  demokratyzacji.   Na  XX  konferencji  latem   1988   r.   i  na
kolejnych   plenach   partia  gtosowała  za  stworzeniem   zassdniczo

::zwe:łćs:u,#;#::onsejo:p#;:rzłaT%3hścfęraoT#3ń,{eT:jrąźy2:
wyborem  owych  zgromadzeń  w wyborach  przeprowadzanych  przy
liczbie  kandydatów  przewyższającej  liczbę  mandatów,  co  gdy  na-

S:ąp#ę':#dto9%%,:;:;°;:ak#łaa'8z;'ęNza#:yo?ieę:°;eTroTżeć
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wszystkich  postawiono  w  lutym  1990  r.,  gdy  KC  głosował  za  pro-
pozycją Gorbaczowa w sprawie zniesienia monopolu wbdzy (zga-
dzając  się  w  zasadzie  na  system  wielopartyjny)  oraz ze"ania z
negatywnym stosunkiem do własności prywamej. W ciągu jednego,
trzydniowogoposiedzeniaodrzuconowtodywtensposóbsamrdzeń
marksizmu-leninizmu.   Podminowawszy   na  lutowym   plenum  swą
logitymację  do  sprawowania  władzy,  partia  gbsowsła  na  swym
Xxvlll   0  astahim)  zjeździe  w   lipcu   1990   r.   za  organizacyjnym
samounioostwieniem   poprzoz  rezygnację  ze   saprawowania  par-
tyjenj  kontroll  nad  rządem,  usunięcie  z  Politbiura  wszystkich  fun-
kcjonariuszy państwowych  (z wyjątkie m  Gorbaczowa)  i obsadzenie
tego organu osobami boz zmnaczenia. Na długo przedtem, w kam-
panii  gbsnosti,  partia zrezygnowala już za sprawowania kontroli w
sterz)e  idei,  co  stanowiło  w  oczach  bolszsewików  kluczową formę
Sprawowaniawtadzy.19

Bolszewicka tradycja centralizmu demokratycznego ttumaczy sa-
mobójstw/o  łnstytucjonalnej  kwlntesencji  bolszewizmu  -  partii.   Ko-
munistyczna  Panła  Związku  Sowieckiego  była  organlzacją,  która
zdobyta  i  utrzymywala władzę  zgodnle  z  doktryną cend'alizmu  de-
mokratycznego,  to  jest  na  zasadzie  zdyscyplinowanego  wykor`y-
wania przez organizacje niźszego szczBbla decyzji podejmawanych
przez realno organy decyzyjne na górze - Sekretaiiat KC, wydziav
KC  i   Biuro   Polityczne.   Centralizm   demokratyczny  funkcjonowal
wciąż na decydującym plenum lutowym w 1990 r.. sprawiając, źe KC
zaakceptowaho narzijconą odgórnie politykę Politblura. Jako jeden z
szlonków KC,  Borys Jelcyn  retłacjonował:

no;.i.ć:3::żg#g:j:opw::E:?i:b,::azgigd3;n:emp:a-p:':ij::Yni2BPod-
Wymuszając bezdyskusyjny  posłuch  na dole,  doktryna centraliz-

mu demokratyczneg o \^/ymagała także jednomyśl ności na górze. Od
czasów  Lenina  od  stiony  przygrywającej  w  debacie  partyjnej  wy-
magano podporządkowan ia się stronie wygrywającej.  aby uch ronić
jednośćpartiiwobliczuzagrożeńzewnętrznych.Wtenspęsóbtoco
było  najgrubszym  pancerzem  partii  przeciwko  zagrożeniom  zew-
nętrznym,  staho  się  jej  słabością  w  stosunku  do  zagrożeń  wew-
nętrznych.

Lecz dlaczego to stanowisko  Gorbaczowa zwyciężyło wewnętrz
Biura Pomycznego. skoro w latach pieriestroi.ki większość F'olitbiu ra
rzadko zgadzala się z radykalnym  punktem widzenia Gorbaczowa?
Poniewaź Polnbiuro  nie  gtosowato  w  normdny  na Zachodzie  spo-
sób,  z głosami nza-  i  nprzeciw".  Jegor  Ugaczow,  główny rywal  Gor-
baczowa jako  drugi  sekretarz partii,  wyjawił, że  Politbiuro  nigdy nie

dzielib się w  gtosowaniu  jak  długo  uczestnlczył on  w jego  posied-
zeniach.  Zgadza  się  z  nim   lwan  Antonowlcz,  cztonek  Biura  Po-
litycznetgo   byłej   rosyjskiej   partii   komunistycznej:   ,,To   absolutnie

%kŁuycg::.,;ib#aq,e2q°Nigz::g%o%rśe8;Wvk°w:cnsp°,:#S°zW:wwsyzko°Pr3:
gulowane   przed   posiedzeniem   środkaml   nieformalnymi.   Wiele

g2%,Lpdo€3L#:uwb#źS:hT:Eł%;:o±;,ąbS::#sdź;ewsjcęeb:,c;*::ę;:
kowym tego przykładem jest fakt, że z czhc)nkami Biura Politycznego
najwyraźniej  nigdy  nie  konsultowano  decyĘjl  o  ich  odwotaniu:  do-
wiadywali  się  onl   o  tych  decyzjach   z  pozegnalnego  telefonu  w
samochodzje, z gazety czy, w przypadku  Berii, wtedy gdy na posie-
dzenie  Politbiura  wkraczali  uzbrojeni  ludzie,  by  dokonaó  areszto-
wania.

ns#:.ę:nuT.=Iąsśę#Łp#.i::eff.Puys:.:T:teise7omk,:ts:g:LI
wtadzy, a bardziej tytułem, jak tytuł cesstza Japonii, stosowanym do
legallzowania  aktów  wbdzy  dokonywanych  w  różnych  sprawĘich
przez rozrnaite grupki wewnątrz Polmiura.  S.ystem ten  byl-idealnie
przystosowany do tego,  by ułatwić wywieranie na plegalną" whdzę

:e°::g°pwi|eśrp±°=l:3,;o%n%i,(Pk::jaz=aj:ś?ęn#snw°oTucdhz,Saękj

%a=d°Łi:%°#:%Z&ruęj,ęnaiu:*':Z:eą;łź:vyE:za8;nłkŁ:Nźyfw::eł:Ua#.:#h:
stytucjonalnej-sankcji decyzjom podejmowanym gdzio indzi.ej i bylo

:8rrpgnie§::#ng.°Sł#ntapw:itkbi:ęśa.#;8§:Uź#ę;sgz5o7Śór.:
przeciwkoChruszczowowi,lecztoChruszczowsięostał,aonizostali
odwobnD,

Naimocniejszą  osobą  był  normalnie  Sekretarz  Generalny.  Jako
jednocześnie Se kretarz Genora]ny i przowodniczący posiedzeń Po-
litbiura dysponowal on ogromnymi środkami,  których  mógł użyć do

g::,=a*ogoi,:'jo:sg;u;u:r?eeT;,'a:;.gd:pśżw::a3:,:n::gźnś:Ó;:b;:#;:P:o!n:
pozyskać  Komitet  cetntralny,  którego  postanowienia  stanowiv  wy:
rocznię  dla cabgo  kraju.  Gorbaczow  (i  inni  dobrze  poinformowani
majemniczenl)  pr(zy  paru  okazjach  określał  krótko swą  pozycję w
Po litbiurze, parii 1 kraju szorstkim i zardzewiavm słowem „dyktator" ,
którego  to  stowa  nasi  polftolodzy  unikali  od  czasu  dyskredytacji
modelu totalitarnego:
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„Nie  była  i  nie  będzio  większej  wtadzy,  większej  dykatatury  czy
rozleglejszych  środków  do  dyspozycji  w  stosunku  do  tego  czym
rozporzqdzał  sekretarz  gen©ralny  Komltetu  Centralnego  PZPF`  w
dowolnej  sytuacji.  Jeżeli  wszystko  kręci  się  wokół  władzy,  to  nie
trzeba  bylo  niczego  zmieniać.   Prawo  nie  ma  żadnego  dzlałania

:8L|n:S?3!ące9°:  Po  Prostu  idź  naprzód  i  rób  wszystko  co  posta.
Fakt  ogromnej  wtadzy  Gorbaczowa  w  dużym  stopniu  tłumaczy,

dlaczego  wbrew  naszym  oczekiwaniem,  elita zrezygnowała z wła-
dzy. Zrezygnowano z wladzy z powodu własnego nastawienia refor-
matorskiego i z obawy przed opinią publiczną, lecz przede wszystkim
dlatego,  żo  Gorbaczow zmusił elitę do tego,  stosując i  przywołując
doktrynę oraz praktykę centralizm u demokratycznego.

Dramatyczn e zmiany w Związku Sowieckim nie byv wyłącznie ani
glównie wynikiem  przejmowania zachodnich wzorców czy  modern-
izacji. Wwiększym nawet stopniu były one dziełem własnej komunis-
tycznej  tradycji   i   własnych   komunistycznych   zwyczajów.   To
centralizm demokratyczny w ostatecznei. instancji u możl iwit Gorbac-
zowowi  rządzenie   Biurem   Politycznym,   Biuru  politycznego  -  kon-
trolowanie   Komitetu   Centralnego,   a   wreszcie   Komitetowi
Centra]nemu  .  kontrolę  głosowania  na  Xxvlll  zjeździe  partii.  cen-
tralizm demokratyczny byt dź\^rignią, z pomocą której jeden cztowiek
obalił  wyniosły  gmach  władzy  sowieckiej.  Gorbaczow,  przywódca

:ióowbó|3tT::#:r:t'j::S"z:Wu€!ł:|gons%a'#cdz°b:ę3:łnśew?i:
tyni  Ludu  do wypicia trucizny.  Partia komunistyczna stracila władzę
w sowieckim Jonestown.

Gorbaczowa inspirowała bo lszewicka tradycja. \Madzę zapewniły
mu  instytucje  i  zwyczaje  centralizmu  demokratycznego.   Z  tą  in-
spiracją i z tą władzą zniszczyt on  rządzone przez siebie  państwo.

j±I

WNIOSEK
0  owych  dziwnych  rzeczach  -  odruchach  samobójczych,  cen-

traliźmie  demokratyczTiym   i   wreszcie   obcej   nam   subkultury   bol-
szewizmu, ideach i przekonaniach, utopijności i duchu rewolucyi.nym
• opinia publiczna nie sVszała wiele od  nas.  ekspertów,  w ostatnich

dziesięcioleciach.  Nasze kręgi intelektualne szerzyły pogląd, jakoby
Gorbaczow  byl  umiarkowanym   reformatorem,   nie  różniącym   5ię
wie!e  od  naszego  Billa Clintona, jakoby rewolucyjny bolszewizm  byt
dziś  równie  niedorzeczny  jak  amerykańska  masoneria,   a  wielkie
imperium   niewolnicze   na  wschodzie   nie   różnjło   się  na  poziomie

podstawowym od Ameryki.
Nauki  humanistyczne  minimallzowav  rolę  ambicjl,  łagodziv  ob-

licze tyranii,  pogrzebaw  rewoluci.ę i  uśpiv naszą wyobraźnlę.
W ponad  2000  lat  po  klęsce  Krezusa nad  rzeką  Ha]ys  zdobni  w

klejnoty  starożytni  ze  swc)imi  rydwanami  i  plecionymi  brodami  są

prochem . Japońsacy turyści, bladzi i poważni, pracowicie fotografują
bezkształtne  riuny  Sardes  -  strolicy  Krezusa.  Zmiana  ta  to  wynik
ciągu niespodzianek na przestrzeni dziejów.  Nawet głupi król Krezus
był w pewnym stopniu otwarty na niespodzianki, wierząc, jak czyniła
niegdyś  ludzkość,  w  fatum,  w  fortunę  i  w  ztośliwość  tajemniczych
bogów.  Wierzenia te,  choć  bezpodstawne,  dawaĄ/  ludziom  pewien
dystans w stosunku  do „tu i teraz", w jakim jesteśmy zaw§ze zanur-
zeni.   Lecz  w  czasle  gdy  przebiegala   pieriestrojka,   najpierw  zdu-

miewająca.  potem  radosna,   a  w  końcu  katastrofalna,  większość
specjali5tycznych  ocen wq  naszej sowietologii  umacniata gtębokie.
instynktowne  przekonanie,  że  świat zawsze  będzje  taki  jak teraz  -
chyba  że  stanie  się  on,  stopniowo  i  harmonijnie,   nawet  jeszcze
bardzjej  taki   jak  teraz.   Historia   nie   przestata  jednak   być   nieza-
dowolona z tego  co jest,  nlespokoi.na,  gwaftowna 1  pełna  niespod-
zianek.  mstoria zakpiła z naszej mądrości.

PF]ZYPISY
'  Aleksander  Jakowlew,  „Predislowie,  obwat.  posleslowie"  (Mo-

skT%.W.oFT3:t;,±,::fj3jżs;:;tp2r:wa.,

3 Kultura chłopska w latach  dwudziestych i trzydziestych,

„Social  Sciences",  no.1/1990/,  str.140. Walter  Laquer zauwazył
to  jako  pierwszy  na  Zachodzie.   Badania  w  Bibliotece   Kongresu

pokazują,  że  od  roku  1929,  gdy  zaczęła  się  stalinowa§ka  „druga
rewolucja",  od  roku  1939  czternaście  książek  użyto tego  słowąw
tytule, a tylko dwie pomiędzy rokiem  1939 a 1956.

Dziewiętnaście  takich tytulów  pojawailo  się w  latach  od  1957 do
1964, w okresie chruszczowskiego radykalizmu i  populizmu.

nThe  Secret  History  of  Pieriestrojka"  Feddericka  Kagana.   opubli-
kowanej   pierwotnie   w   „llie   national   lnterest"   (wiosna   1991),   w
nvoices of Glasnost' Cohena i Vanden  Heuvala oraz w pamiętnikach
Fiodora  Burłackiego  i  Gieorgija Arbatowa.

6   Ligaczow.   „Zagadka   Gorbaczowa"   (Nowosybirsk,1992),   str.

141 -142.
7 Werner G.  Halm, „Postwar Soviet Polltics:  The  Fall of Zhdanov

and  the  Defeat of  Moderation,1946-53"  (lthaca:  Comell  University
Pr:S#:;n€a)Zks?:::a%:W:;a:;rna:.oe;:!%n;r2b3acmz%r;:ihgast%her,8czerwca

1990,  telewizi.a  moskiewska,  8  czerwca,  w  FBIS-SOV,11   czerwca
1990.   Porównaj  uwagi  Gorbaczowa  przy  powrocie  z  Moskwy  po
puczu,  gdy  przedstawiał on  reakcję spoleczną  na  pucz jak oznakę
te::'śt:wtp!:yrnśt:at.lr::Jeky::Zś?a:j:;Ł:"::§:asesdoar'sUSŁ'e:'dme:s'h:p9,°stabilivand

Change   in   the  Sovlet   Union"   (Cambridge:   Cambridge   University
PręźsFatftgz8:):żsnt;.e5s5ejjeremyAzraeia„TheKGBinKremlinpoHtics"

(Santa  Monica:  FiAND/UCLA Center,1989),  str.  24-32,  oraz  pisma
My,

Oryginał  w  bylym  Centralnym  Archiwum  Partii:  TsPA,  fond  17,
2,  dzielo  612.
Korzenie pieriestrojki,  choć nie więź ze Żdanowem, zbadano w

ron  F`ush.
3 Azrael, str. 3243.

'4 Wadim  Bakatin „lzbawlenieot KGB" (Moskwa, „Nowostj''.1992) ,

str.  37.

::82;caię:'ń#*ieFsOż;bmaF::ro%",;St,ra;ioArbatowanzatimw-
szejesia  wyzdorowlenie"   1953-1986   gg ):   Swiedetelstwo   Sowrie-
miennika")   Moskwa,   ,.Meźdubnarodnyje   otnoszenia",   1991),   str.
353.

'7  Ligaczow,  „Zagadkia  Gorbaczowa,140;  Politbiuro,   Orgbiuro.

Sekretariat  TSK  F`Kpm/  -  WKP/b/  -   KPSS"   (Moskwa:   ,.Politizdat",
'9io°)śusr?aućk'i,5„6khrushchevandtheFirstRussianspring..,Przektad

angjeśsakrg;#:gzse#onw(qNo°#rekśsu:cri3:eorf'Sś::ię:)óst;:'u:|:#:

''J°2%rnKa:n°ffepeen:j:C;:fofL:#:. J799i:iego  iggo,  Moskwa,  Iokalny

serwis moskiewski w języku  rosyjskim,  w  FBIS-SOV,  8  lutego  1990,
50.

2'  Lunch z  Ligaczowem,14  listopada  1991,  wywiad  z Antonowic-

zem,  6 marca 1992.  Materiat ten zaczerpnięto ze studium  na temat
mechanizmów decydujących w Politbiurze.  powstającego aktualnie
ZPźzepzr:::Zóe;:3Ted'aokrsj=:::g°WV;:ń:|Uur,°:':ś{,S::#icskś;t,s,o.

kalny,  w  FBIS-SOV,  27  lutego  1991,  str.  78.
X  Deklaracja Niepodległości  USA  (przyp.  tłum.)

Charles ri. Fairbanks,-Jr. jest profesorem - badaczem stosunków
międzynardcN^rych  w Szkole Zaawansowanych  Studiów  Międzyna-
rodowych  Paula H.  Nitzó na Uniwersytecie Johna HopEinsa.

Artykuł  dla  SW  za  ,.The  National  lnterest"  Nr.  31.  Spring  1993,

przelożyt Zbigniew Bereszyński
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PRZEG NAć   WIDMO   METTERNICHA

Zbigniew Bereszyński
daniabroniatomowejOakbytesamerakietywrękachRosjistanowiv
mniejsze  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  Ameryki).  Jednocześnie
USAniegodząsięnaudzielenieUkrainiegwaranciibezpieczeństwa
w  zamian  za ewentualną rezygnacię  z  rakiet  -  nie  chcąc wziąć  na
siebie odpowiedzialnośd  za  bezpieczeństwo  Ukrainy,  Waszyngton
odmawia  zarazem  tej  osta`niej  prawa  do  zapewnienia  sobie  bez-
pieczeństwa  na  wlasną  rękę.  Dzlałaniami  tymi  USA ustawiają  się
faktycznie w roli sojusznika Moskwy...

Mimo  wspomnianych  optymistycznych  akcentów  w  polltyce  za-
chodu wobec Flosii.  nie brak więc również powodów do gtębokiego

Ę;::;:°e:rodpo:b:r:z::;b#o::?,Zśb%Wep;o?sk;!:o:beć:n:!:m3:d,::!r;3tgeę:::pry::;°-ż''n:e:;:
wychodzącej  naprzeciw  występującym  szansom  i  zagrożeniom  w
dziedzinie  polityki  m iędzynarodowej.

Za mniej lub bardziei otwartym przyzwoleniem Zachodu,  Moskwa
stopniowo  odbudowuje  swoją  strefę  wpĄn^/ów,  na  przekór  swoiej
wewnętrznei slabości umacniając swą pozycję na obszarze  byłego
imperium sowieckiego.  Po imperializmie państwa carów i  imperializ-

ra!;cSz°n:::CkśTar:?ź|S:Fajną°c?cahp::ębfaTo'dmópwer'f:;ompyR%SrJ:d:3#S,k|
Wschodniej  ów  „demokratycznyn  imperializm  iest  tylko  kolejną  od-
mianą tego samego zła,  ciążącego od wieków  nad dziejami  naszei

:Z3Śrc:*3:nvyne,nm"pewa,TŁysr`3S;,:':,Z#:,°ę",yekdón:kia:Sd:;śh,.'i8::
szegop,   bardziej   usprawiedliwionego,   niejako   bardziei
';CerL+,':Z:W;nweygd°:h,'ui:;,:8oUJ:a#°w=asowt::§f,:gz:°źuaT:::':;'ZML::

kwiejakinaZachodziezyskujenapopularnościideanawiązaniado
tradycjl  kongresu  wiedeńskiego  i oparcia systemu  bezpieczeństwa
międzynarodowego na mechanizmie  pkoncertu  mocarstw"  z udzia-
tern  F`osji,  która  ma  nadal  pcxsiadać  odpowiednią  strefę wpWów.
Flozmaity drobiazg  polityczny . Polska,  Czechy, Węgry,  Ukraina itd.
•  zgodnie  z  tą  ldeą  zrobiłby  najlepiej  zawierzai.ąc  swoje  bezpie-
czeństwo   wielkim   tego   świata   i   nle   pretendując   do   oclgrywania
samodzielnej  roli  politycznej.  „Welcy'  -a  przede  wszystkim  F`osja i
USA  -  zatroszczyliby  się iuż  odpowiednio  o  naszą  przyszlość,  uz-

gadniając szczegóbł między sobą.
Entuzjaści  powrc)tu  do  tradycii  Kongresu  Wedeńskiego  podkre-

ślają takt,  ze  stworzony  wówczas  mlędzynarodowy  tad  polityczny,

Eę:o?,:ęaz;ę;T,yEuz,,g:,?rowYeą:,::::::cś,:,,::,y::kaoi:",::':=anr,oed;:
znówwiele,jeżeliweźmiesiępoduwagęto,iźiużwtrzydzieściparę

;a:m::a;ąo:g::esdena#3fo:3gk#::#;eomstay::ęs=t:a::,;;yLzą:
światowej:   ignorowa`ne   i-tlumione,   lecz   przecieżdal5zegozrezygnuje

Wyniki  brukselskiego  spotl(ania  Borysa  Jelcyna  z  sekretarzem

:::ęeroa;nvy::zNmAUTęoM::fLef8gmow:r:Sró:mb,(8ngsr:dpn:ivucbir.twon`k°osn*

::%C:g:[;|ęót°k#otsgkgw3;,Pż?hgó°ddnź3S:yiz3.|ęuj3:::zUc:,teępJ'aw°gśoc:nwe°|
stanowcze  skontrowanie  rosyjskiej  ofensywy  dyplomatycznej.  Nie
sposób  oczywiście  przew.idzieć  dziś,  kiedy  i  w  jakim  zakresie  zre-
alizowanazostaniezlożonaprzezWornerapospotkaniuzJelcynem
deklaracja, że -wbrew sprzeciwom F]osji -NATO przyimie do swego
składu  nowe  państwa  czlonkowskie.  Waźniejsze  jest  jednak  coś
innego:  innego:  to  że  sekretaTz generalny  NATO  przypomnial  pre:
zydentowi  Rosji  .w  sposób  bardzo  przyiazny  ale  i  stanowczy,  iz
jesteśmy  suwerennym  sojuszem".  Jest  nadzieja,  że  polityka  Za-
chodu  nie  będzie  kształtowała  się  pod  dyktando  Moskwy,  wbrew

:r8##cCś'ejopa::?sy:.:w:,ę:gan:;ńgŁVE:r°opsyp3:śa::Uwg.#s°cr:S::Tei
w sklad sojuszu pótnocnoatlantyckiego, oświadczyt: „Flosja się na to
nie zgodzi".

Nie należy jednak oczywiście wpadać w euforię z powodu owego
optymistycznego  zwrotu  w  postawie  Zachodu  i  zapomnieó o wpły-
wającychnatępostawęinnych,mniejoptymistycznienastrajających
tendencjach.

Nadal  przecież  pozostaje  aktua|na  nieszczęsna  -  wychodząca

Tnaeprrsz;Ciwd?acz:ś#unj:*:,ąąc:;k°p:ńsM:So*yE-wko°pnycesprcj3k3Pw=:
Wschodniej   rolę  ubogich   krewnych   zachodniego  sojuszu   bez
żadnych gwarancji bezpi eczeństwa.

KBNwaEn::d3w„n:j,5ośżfs,rednycj],om:n:;:r:ows;j%rką#zAangdr::;%:y#{epwf;F,
sobie  w  żywe  oczy z  zachodnich  dyplomatów  domagaiąc się mię-
dzynarodowego  uznania  dla  rosyjskiej  interwencii  zbrojnej  na  Za-
kaukazi u i przyznania rosyjskim wojskom interwe ncyjnym statusu sit
pokojowych  KBWE.  Co  gorsza  -  kpiny te  znajdują zrozumienie ze

;ąbc°y:Ł:{oion#g:ćP##yd:a:;3tdąnj:ehń:azwwręfi!#iFd°z;:!iopdrŁj:gu:
żandarma.WieluznichzamykaoczynamakiawelizmMoskwy,która
najpierw  inspirowała i  podsycała na przyklad  konflikt gruzińsko-ab-
chaski,   by   znaleźć   protekst  do   wprowadzenia   owych   „sił  poko-

jowych-.
Dochodzi  do  tego,  że  Zachód  czynnie  wspiera  czy  wręcz  za-

stępuje  Moskwę w dzialaniach na rzecz odbudowy i umocnienia jej
mocarstwowości! Pogrążona w kryzysie gospodarczym Flosja ma na
przyktadograniczonemożliwościwywieranieekonomicznejpresjina
broniącą swej suwerenności  Ukrainę.  Czynią to w'ięc za  Mcx5kwę...
Amerykanie,   szamażując  Ukrainę  groźbą  wstrzymania  obieca?ej

gospodarczeiP          Cyg      P

pokwtowan ie dla wplacającx3go pokwilowanie  dla  posiadacza  r-ku pokwitowanie  dla  bankii

z' zł     _   .   .   .
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nieustan nie pulsujące pod powierzchnią życia politycznego, procesy
emancypacji  narodowej w  Europie doprowadzity w końcu  do gwał-
townego rozsadzenia narzuconego ladu międzynarodowego. Gwal-
towność owego wybuchu  była wprost proporcjonalna do siv z jaką
trzymano uprzednio na uwięzl naturalne procesy samookreślania się
narodów.

Niezależnie od  intencji  prowadzących ją potęg,  1 wojna światowa
stała się wojną o  prawo  do  samostanowienia,  75  lat temu,  wraz z
zakończeniem  się  Well(iej  Wojny,   zasada  samostanowienia  na-
rodów zwyciężyła na ogromnym obszarze Europy Srodkowej, stwa-
rzając  moźliwość   powstania  naprawdę  trwałego  i   bezpiecznego
układu stosunków  międzynarodowych,  opartego  na  niepodległości
nowo tworzących  się państw narodowych.  Niestety,  zasada ta  nie
doczekala  sig  wówczas   konsekwentnej   realizacji   -  zwłaszcza  w
odniesleniu  do   Memiec  oraz  do   Ukrainy  i  innych   obszarów  nie-
rosyjskich dawnego imperium carskiego.  Efektem tego było z jednej
strony pojawienie się rewizjonizmu niemieckiego,  a z drugiej -pow-
stanie   lmperium   sowieckiego,   które   wspólnie   wywołały   11   wojnę
światową.

zn:wW::j::oŚ%!ga,to°#nza:#C!:r:;e;aś:o#;°wohj#:r:[o%°ngjajw;:łąo:
kreślając w ten sposób pozytywne następstwa 1 wojny światowej. W

pót wieku później wschod nioeuropejska „Jesień Ludów" przywrócih
jednak  tym   narodom   możnośó  samostanowienia,   a  wraz  z  tym
Europa jeszcze  razu  zyskała szansę stworzenia trwalego  między-
narodowego w duchu wolności  i poszanowania suwerennych praw
poszczególnych narodów. Szansę wyjątkowo wielką,  ponieważ tym
razem -lnaczej niż w roku  1918 -możność samookreślenia uzyskały
wszystkie narody wschodn iej części kontynentu.

Europa ma znów szansę „wygrania"  1  wojny światowej - tej trwa-
jącej  z  przerwami  kilkudziesięcioletniej  walki  o  prawo  wszystkich
narodów do wolnego i bezpiecznego bytu państwowego.

Mestety,  fakt  ten  nie  dociera  jakoś  do  Świadomości  rozmajtych
„mężów  stanu",  nle  potrafiących  i  nie  chcących  wykroczyć  poza
dziewiętnastowieczne  schematy  polityczne  i  myśleć  inaczej  niż  w
kateg oriach sfer wpływów, równowag i sil, koncertu mocarstw itp. nad
Europą znów  unosi  się duch  Metternicha,  wskrzeszając polityczne
idee z ubieglego stulecia. W gbwach zachodnich polityków rodzą się
samobójcze  koncepcje  -  na  przykład,  że  lmperializm  w  wydaniu
„demokratycznej" Flosji może być czymś nadającym się do zaakcep-
towania, a nawet korzystnym dla świata. Pleni się głupia i zgubna dla
Zachodu  wiara  w  to,  że  wewnętrzna  stabilność  i  siła  rosyjskiego
kolosa bybby czymś waźniejszym i bardziej pożądanym dla sprawy
pokoju  i  bezpleczeństwa  w  Europie  niż  zagwarantowanie  niepo-
dległego  bytu  państwowego  świeżo wyzwolonych  narodów  byłego
imperium  sowieckiego.   1  tak  dalej.  Wszystko  to  grozi  nam   znów
cofnięciem się do czasów sprzed roku 191 4 ze wszelkimi tego fal<tu
konsekwencjami.  Jedną z owych  konsekwencji  można łatwo  prze-
widzleć: jeżeli kob historji faktycznie ulegnie zawrócx3niu, to wynikv
stąd  porządek  międzynarodowy,  oparĄ/ znów  na  pogwałceniu su-
werennych  praw narodów,  może  za jakiś czas  równieź gwałtownie
eksplodować, z tym że skala i skutki owej eksplozji mogą okazać się

straszniejsze  niż  poprzednio.   Próby  osiągania  trwalego   pokoju  i
bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez b udowanie stref wph/-
wów  i  uprawianie  „koncertu  mocarstw"  z  reguw  kończyv  się  stra-
sznymi  kataklizmami  politycznymi  i  można  przypuszczać,  że  nie
i naczej byłoby również w przyszk)Ści.

Wymienione falQ/  i  okoliczności  określają  kierunek  strategii  poli-
tycznej   polskiego   obozu   niepodlegtościowego.   Nie  jesteśmy   su.

permocarstwem,   ale  nieraz   odgrywaliśmy   rolę  „detonatora"   czy
„języczl<a u wagi" i zachodzące w Polsoe wydarzenia decydowav o
roz`^/oju  wydarzeń  w  skali  ogólnoeuropejskiej.  Mamy  więc  szansę

%nvnneegn°tuprpzr::j::ę:ter:j:SiFanks,bae;jęjteo:,indyomcźisón;SjgŁaer#:hga:

Trzeba jasno  i  dobitnie  głosić,  że  nie  bylo,  nie  ma  i  nie  będzje
„dobrego"  imperializmu  rosyjskiego.   lmperianzm  w  wydaniu   F]osi'1
„demokratycznej"   -  jak  przedtem   imperializm   sowiecki   -  stanowi
poważne zagroźenie dla Polski i dla Świata i należy przeciwstawiać
się mu z cavm zdocydowaniem. Osobiście bardzo cieszytbym się z
trwalej   demokratyzacji  w   F}osji   i   z  całej   duszy  życzę   F}osjanom
takiego  obrotu  spraw.   Nie  wolno  jednak  -  jak  bywa  to  czynione
obecnie  -  w  imię  wzmacniania  „sit  demokratycznych"  w  F}osji  po-
święcać suwerennych  praw  Polski,  Ukrainy,  państw  baHyckich  czy
innych krajów wschodniej części  Europy.  Postawa taka jest nie tylko
niemordna,   lecz  także  politycznie  samobójcza  w  swoich   długo-
faJowych konsekwencjach dla zachodu i dla nas.

Wspieranie  niepodlegloścjowych aspiracji  narodów  Europy środ-
kowej   i   Wschodniej   musi   mieć  absolutnie   pierwszeństwo   przed
działaniami na rzecz taklego czy innego obozu politycznego w F`osji.
Glupim  i  niebezpiecznym  anachronizmem  jest  mniemanie,  że  sila
takiego czy innego -nai.bardziej choćby „demokratycznego" -rządu
rosyjskiego  stanowiłaby  nai.lepszą  rękojmię  bezpieczeństwa w  Eu-
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ropio.  Politycy w  rodzaju Jelcyna cz)/ Kozyriewa przemijają jak fale
na  morzu.  Jedyną  naprawdę  trwałą  rzeczywistość  polityczną  sta-
nowią  narody  i  tylko  one  -  w  warunkach  niepodległego  bytu  pań-
stwowego . mogą zapewnić bezpieczny i stabilny rozwój polityczny
Europy.

Zo  szczególną  stanowczością  ndeży  przeciwstawiać  się wszel-
klego rodzaju środowiskom  składającym się na szeroko  rozumiany
obóz prorosyjski w Polsce -od postkomunistów po poljtyków z kręgu
UD czy z otoczenia Watęsy.  Drugorzędne znaczenie ma to,  z jakim
nurtem  rosyjskiego  życia politycznego  -„demokratycznym.,  komu-
nistyczno-nacjonalistycznym   ftd.   -  sympatyzują  poszczególne  z
owych  środowisk,  ponieważ  ich  sympatie  czy  związki  ideowe  nie
mogą usprawiedliwić pod porządkowania interesów Polski .interesom
F`osji. nie ma takich racji ideologicznych, które wolno bytoby stawiać
ponad   niepodleglością  i   bezpieczeństwem   Polski.   Ci,   którzy  tak
pc6tępują -niezależnie od ich politycznego wyznania wiary -muszą

być  traktowani  jako  przociwnicy  polskiego  obozu  niepodległościo-
wego.  Należaloby dziś nawiązać do  postawy  Pitsudskiego,  który w
okresio rosyjskiej wojny domowej  bacznie  zwaźat na to,  by  Polska

=:eŁb:fc::ęj:cffys:dsę:e:a-t?::roąd.zr,:a:'3:38tnt:::;ÓcwmHy€rh:9°k°W"
Blisko  180  lat temu  nasi  przodkowie  bezsime przyglądali  się jak

zebrani  w  Vwedniu  dyplomaci   zakuwają   Polskę  w  kajdany  ukta-

:=ie#e!;g:sLe.bć:"bs?:.m#:a;ooinoęw2go;.iśś3śa,uwś?:t;.r,:
rozbiłaby  ów  ład  oparb/  na  zniewoleniu  Polski.  75  lat temu  Polacy
cieszyli   się  pierwszymi   pozytywnymi   wynikami   owej  wymodlonej

przez poetów wojny.
Dopiero  my  jednak  mamy  szansę  ujrzeć  pełną  redizację  wyz-

woleńczego  dzieła  Welkiej  Wojny  z  lat  1914-1918.   Czy  -przeg.
nawszy widmo Mefternicha - wygramy w  końcu nie tylko wojnę lecz
pokój?

TATARSTAN  i   NAJSTARSZE   PANSTW0
WSCHODNIEJ   EUROPY

Robert M. Bodnar

W  powszechnej  Świadomości   mieszkańców   Belgii,   Francji  czy
Wielkiej  Brytanii  Europa  kończy  się  na  Odrze  (a  do  niedawna  na
Łabie).  Dla Litwinów Ukraińców czy Mołdawian  (F`umunów)  Europa
kończy się na ich wschodnich granicach. Dla nich wszystkich (atakże
dla mieszkańców Zakaukazia (si c!) F`osja jest mocarstwem azjatyct(-
im, zarówno w sensie geograficznym, jak i  kulturcwym, cywinzacyj-
nym. Mało kto wie, że najdalej nawschód wysuniętym krajem Europy
jest  F`epubljka Tarstanu,  której tradycje  pań5twowe  sięgają w  gtąb
'Xrr.uE:onaro°kdć::,!:jc#ns::;ćrok„ktirympaństwo,którewxvI

w.  przyjmie  nazwę Tatarstan,  rozpoczyna  swój  historyczny  żywot.
Fal« ten miał miejsco na przełomie lx i X w. W tym okresie plemlona
bezpośrednich  przodków  Tatarów  nadwożanskich  -turecklch  Pro-
tobułgarów osiedlają się w dorzeczu środkowej Wotgi i do!nej Kamy.

Bułgarzy  Kamscy stanowili jeden  z odłamów (drugi utworz`^ pań-
stwo  na  bałkanach  w  681   r.)  tureckich  ProtobubaJów,  których  po
rozpadzio w  połowie Vll  w.  Wielkiej  Bubarii  rozpoczęli wędrówki w

poszuklwaniu  nowych  siedzib.  Na początku  X w.  Butgarzy ci  przyj-
mują  islam.   Powstaje   państwo   zwane   później   przez  historyków
Bułgarią Wolgo-Kamską, że stolicą w  BLiłgarze Wielkim  (Bulghar).

W  1236  r.  Bułgaria  Wołgo-Kamska  zostaje  podbita  przez  Mon-
gołów pod wodzą Batu-chana (tego samego, który w 1921  r. pokonat
rycerstwo  polskie  pod  Legnicą)  i  wchodzi  w  skład  jednego  z  cha-
natów,  powstałych  po  rozpadzie  impereium  Czyngis-chana -Zbtej
Ordy,  z  centrum  na  Krymie  i  południowym   PowoŁźu.  Złota  Orda
obejmowała,  oprócz  Bułgarii,  Stepy zamieszkałe  przez  Połowców,
Chorezm, Kaukaz, zachodnią Syberię. W Xlll i Xvl w. narzuciła takźe
swoją zwierzchność  Flusi.

W wyniku  klęsk zadanych  przez Księstwo  Moskiewskie  i Tamer-
lana, wtadcy państwa mongolsko-uzbeckiego, rozciągającego się od
Chin  po  Morze Czarne, Zhota Orda rozpada się na Ordę Nogai.ską i
liczne chanaty.  W ten  sposob w końcu  Xvl  w.  powstaje  niezaeżny
Chanat Kazański,  uznawany przez historyków za kontynuację pań-
stwowości Bubarii Wołga -Kamskiej. Warstwą rządzącą w Chan acie
byli  Mongotowie,  zwani  przez ludność stowiańską tatarami,  ludność
Chanatu stanowili również turkojęzyczni  Bubarzy. W 1431  r.  Kazań
zostaje  podbity  przez  Księstwo  Moskiewskie,  którzy  całą  liJdność
Chanatu  nazywają  Tatarami.  Jako  lenno  moskiewskie  Tatarstan
(zwany także czasami tatarią)  przetrwat do  11 potowy Xvl w.

\Mączony w sktad Welkiego  Księstwa Moskiewskiego Tatarstan
na przeszło 400 lat stal się kolonią rosyi`ską, początkowo jako guber.
nia riazańska,  a w czasach  związku  Sowieckiego - tatarska ASSF`.
Odrodzenie  państwowe  Tatarii   rozpoczęło  się  wraz  z  upadkiem
ZSFIF` - w latach 90-tych XX w.

24  X  1991   r.  Flada najwyźsza tatarskiej  ASSF`  przyjęła Akt  Nie-
podleglości.   Potwierdzeniem  woli  nai.odu  Tatarstanu  do  sLiweren-
ności  było  zwycięskie  referendum   przeprowadzone  21   1111992   r.

potwierdzające  mlędzynarodowy  status  republiki  Tatarstanu.  Jako
jedyna spośród 21  republik wchodzących dotychczas w skład  F`osji
(bez Czeczenii, która odezwata się pod koniec 1991  r.), Tatarstan nie

:°źP:;kaołt:Jagł9;yr;3;Toyśeudme;ę;:jnrsetzo:%;j3ź:*:2a8:::TiaF'egdge3.
ra]n ego Flosji. Frekwencja \^/yborcza nie przekroczyla 25%. Tatarstan
nie  ma także swojego przedstawiciela w wyższsej izbie rosyjskiego
parlamentu-  F`adzie  Federacji  (brak  kandydatów!)  -  podobnie jak i
wspomniana wcześn iej Czeczenia.

Warto  w  tym  szkicu  zaznaczyć  wydałzenie  z  historii  kontaktów
polsko-kć"ńskich.  W  czasie  powstania  styczniowogo  w  dalekiej
sźo::%cdózjs[e5egsop,=Stf={2;n:skTwk3;::eos:ę,ezmu;ez:ta,Sdmcj5;Ł:śćj:

wojsk  ro§yjskich  walczących  z  powstańcami  na  terenach   1   F`ze-
czypo§politej. Nestety. próba wzniecenia powstan ia chtopskiego na
Powołżu wiosną 1863 r. nie udaje się. Po wykryciu spisku 5 Polaków
stracono, innych zesłano na dalszą katorgę.

Wtymkontekściemożnapodkreślić,żewśródrosyjskojęzycznych
mieszkańców   republiki,   znajdują   się  także   potomkowie   drobne!

sź:asct:#ro%o:;k;ej, :3SL#St:#j p%Tsck:3#zg:[. xv,  w. ,  Ludz:e  c,
Oficjalnie, mimo licznych apeli wtadz Tatarstanu, zaTówno  Polska

jak  i  żaqen  inny  kraj  (oprócz  Czeczenii)  nie  uznaje  niepodleglości
Tatarii.  Zywe  zainteresowanie  kontaktami  gospodarczymi  z  Tatar-
stanem  (ropa naftowa, minerału  Uralu!) wykazują natomiast polskie
organizacje  niepodlegk>ściowe.  Prymat w  tej  dziedzienie  bez wąt-

pienia należy się instytutowi .Polska-Wschód" im.gen.  Macieja Sul-
kiewicza założony przez księcla Selima Chazbijewicza z Gdańska.

7 Vl  1992 r. przedstawiciele ruchu niepodlegtościowego: Kongros
Obywatoli  FIP,   Stronnictwo  Wierności  F`zeczypospolitej-KSN,   Nie-

podleg l ościowy Sojusz Małopolski , Federacja Mtodzieźy Walczącej,
Ugrupowanie    Niepodległościowe   wzamek"   i   lnstytut   „Polska-
Wschód",  wystosowali  na  ręce  Prezydenta  Tatarstanu-Shamii.eva
Mntimira, poslanie, w którym  czytamy: „Mamy nadzjeję, że wkrótce

pękną ostatnie więzy krępujące Tatarstan  -i oba nasze kraje będą
mogty nawiązać wspólpracę jako państwa wolne  i suwerenne."

Nawiązując   do  tego   pisma   Flada   Krajowa   FMW   11   Xll   ub.   r.
zwróciła się do  rządu  F]P o jak najszybsze  uznanie  „niepodlegtości
Flepubliki Czeczeńskiej i suwerenności Tatarstanu, oraz nawiązania
z tymi`państwami stosunków dyplomatycznych i gospodarczych."

Walka o  uznani©  przez  społeczność  międzynarodową suweren-
ności Tatarstanu trwa nadal.

.Niech  Bóg błogosławi Tatarstan!"
Post scriptum
Jak  podały  agencje  prasowe,15111994  r.   -po  dwóch   latach

faktycznej  suwerenności,  prezydent  F`epublikl  Tatarstanu  podpisał
uktad  federacyjny z Bosją.  Bezsprzecznie jest to  rezultatem  braku
reakcji  międzynarodowej  opinii  publicznej.

Miejmy  nadzieję,  że niepodleglościowy zryw Tatarastanu  nie  za-
kończyt się jeszcze,  źe wolny  naród  Tatarów  nadwołźanskich  prze-
budzi się ponownie i ostatecznie zostanie przyjęty w poczet wolnych
narodów świata.

Pozostała jeszc.ze Czeczenia.
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WARIANT   OKIŃCZYCA
Mariusz Roman

W pierwszych dniach lutego Czesław Okińczyc przebywal wraz z
Wa]erym  Tankiewiczem  przygotowującym  program  radiowy  o  wy-
brzeżu gdańskim dla radia hznad Wim" w Trójmieście.  Przy tej okazji
dyrektor  spółki  .Znali  Wllr,  były  czkinek  Zarządu  Gtównego  ZPL,
kandydujący w  ostatnich  wyborach  z listy Socjaldemokratów  litew-
skich  udzielił  wywiadu  dla  „Dziennika  Baftyckiegon  (patrz  .Wyjść  z

polskiego getta" -„DB"  z 2  lutego  1994 r.).
Przedstawiając  w   nim  dla  czytemków   popularnego  dziennika

gdańskiego  róźne problemy Wneńszczyzny  Czestaw  Okińczyc  po-
wiedzjał  m.in.:  „Bardzo waźną sprawą jest  reprywatyzacja.  W pol-
skich  rejonach:  wileńskim,  solecznickim  procx3s  zwrotu  wtasności
ziemi   powoli   nabiera   realnych   kształtów,  jest  to  jednak  sprawa
delikatna  i  skomplikowana.P  Tymczasem  ZPL-owscy  dzialacze  sa-
morządowi  twierdzą  zupeme  co  innego.   Prezes  ZPL  w  rejonie
wileńskim  pan  W.  TQmaszewski  twierdzj  więc,  źe  „sprawa  zwrotu
wtasności ziemi utknęła w martwym punkcie i w każdym razie proces
ten wcale nie postępuje-. W dalszej części swego wywiadu mecenas
Okińczyc mówi: „Państwo litewskie nle uznaje bezpośredniej rewin-

f.yĘęjinj::#:ję#go.Ys##zSFeęfne:nó:ni;.wdeo,!r.ęsiemq:rd;ie,:;
sprawie  Związku   Polal<ów  na  Utwie  podtrzymuje  tylko  napięcie  i
nieufność  -jest wodą  na  mvn  dla nacjonall5tycznie  nastawionych
mwinów". Zwtaszcza, iż prawidłowo przeprowadzona reprywatyzac-
ja  w  rejonie  wileńskim,  mogłaby  pozbawić  znanego  dziahcza  na
\Mleńszczyźnie działki,  którą nabył on  od  eksgubernatora Merkysa
(patrz .Nasza Gazeta"  z  1  lutego  1994 i.)  dalej  w swym  wywiadzie

Pan Okińczyc twierdzi: „Problem  polega na tym. że część działaczy
ZPL uważa,  że ma monopol  na prawdę,  na walkę i obronę polskich
interesów. Bardzo często jest to chyba gra na efekt".Jednakźe Ci co
działają,  póki  co  mają  poparcle  chociazby  elektoratu.  Tymczasem
Pan  Okińczyc jak  sam  twierdzi:  .Od  początku  bytem  nielubiany  w
Związku. Zawsze mialem swoje zdanie, starah3m się je uzasadnić, a

Fa:}ę'.UdDZź:śn.:t#aw;ezset#:e?ogdęg3i;łe8:,aak;akm#Sżeą°ź:ł=#j'ćm:#3%
sprawy  nie  w  Moskwie,   nie  w  Warszawie,  ale  tutaj".   Czyżby  te
ostatnie  stowa  miaw  znaczyć,  że  ZPL  nie  popieral  n'iepodległości

k,*#eoRńoszkT#Thzgk,:c,;ęums:;,enęgź:puawĘ#3.ntcużown#jezź#::
z  biało-czerwonymi  tlagami  broniących  gmachu  Parlamentu  pod-
czas zajść styczniowych.

Zwłaszcza,  iż  o  tę  niepodległość  Ci  Polacy  w  swej  masie  nie
walczyli  w  szeregach  polakożernego  Sajudisu,  jak  to  czynił  Pan
Okińczyc.

Zakończenie  wywiadu  to  swoista  prognoza  w  której   czytamy:
„Polacy  na  Litwie  muszą  się  lepiej  zorganizować.   Potrzebny  jest
nowy  program  ZPL,   bo  dotychczasowy  okazat  się  nieskuteczny.
Mam  nadzieję,  że  lutowy  zjazd  Związku  sprosta  tym  wyzwaniom.
Trzeba tak zacząć kreować nowych liderów. Wybory do paTlamentu
naLitwleodbędąsięzadwaipółroku,jestwięcjeszczetrochęczasu
i warto go dobrze wykorzystać."

Ciekawe  kogo  zamierza  kreować  Pan  Oklńczyc  z  Polaków  na
Litwie?  Przecież chyba nie siebie.

KRYZYS  AMERYKAŃSKIEG0   DZIENNIKARSTWA.
KrzysztofBrzechczyn

1.  PFIASA W EPOCE TELEWIZJI
Amerykańskie  dziennikarstwo   przeźywa  widoczny  kryzys.   Ob-

jawami tego kryzysu jest zerwanie więzi z pochodzącym przeważnie
z  klasy  średniej  czytelnikiem.   Prasa  w   USA  miast  zai`mować  się
codziennymi troskami  życia  przeciętnych  Amerykanów wypełniona
jest abstrakcyjnymi  rozważaniami na temat rasizmu,  seksizmu,  ho-
mophobii itd..  Myślenie zgodne ze standartami political correctness
zd ominowano zawartość amerykańskich gazet.

Kj.edy  to  wszystko  się  dokonało?  Wydaje  się,  że  najprostszym
w)^lumaczeniem było by odwołanie się do wpływu telewizji. Jednakże
jej  gwałtowny  rozwój  na  początku  lat 60-tych  wcale  nie  zmniejszył
czytelnictwa prasy. Telewizja do prowadziła jednak do zmiany struk-
tury  rynku  prasowego.  Stacje  telewizyjne  przechwytiijąc  znaczną
część  reklam  umieszczonych  do  tej  pory  w  prasie,  pozbawiły  do-
chodów  wiele  gazet  codzjennych.   Przyspieszylo  to  łączenie  się
tytutów  prasowych  i  powstawanie  konsorcjów  kontrolujących  wię-
kszość  rynku  prasowego.   Nezależne  gazety  nie  mogąc  zrówno-
ważyć spadku dochodów musiały upaść.

Wprawdzie  monopolizacja rynku  prasowego  z jednej  strony zre-
kompensowata  straty  finansowe  jakie   poniosta  prasa  z  powodu
konkurencji  telewizjj,  z  drugiej  jendak  strony  wpwnęła  ona  na  os-
łabienie  więzi  z  czyte]nikami.  Obecnie  istnieje  niewiele  amerykań-
skich  miast, w których wychodzą więcej niż dwa dzienniki.

2. DZIENNIKARZE W SPOŁECZEŃSTWIE AMmvKAŃSKIM
Oprócz  monopolizacji  rynku  prasowego,  który  ułatwił  uniezależ-

nienie się gazet od potrzeb 1 zainteresowań swoich czytelników, inna
przyczyna  kryzysu  amerykańskiego  dziennikarstwa  tkwi  w  pasta-
wach i  poglądach samych dziennikarzy. Trzech autorów:  L.  Lichter,
F}.   Uchter   i   S.   Flothman   w  wydanej   w   1986r.   książco   pt.   „Elity
mass-mediów"  (nie Meha//.a E//.łe)  przebadało 238  przypadkowo wy-
branych  dziennikarzy z takich  stacji telewizyjnych  i  gazet jak:  ABC,
CBS,  NBC,  PBS,  llme,  Newsweek,  US  News  World  F`eport,  New
York llmes, Washington  Post i Wall Street Journal.

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  autorzy  powyźszej  pu-
bllkacji stwierdzają,  iź typowy członek elity dzlennikarskiej jest biaw

(95%), plci męskiej 79%), ukończył college (93%) wykonuje wysoko
ptatny  zawód  i  pochodzi  z dobrze  usytuowanej  materialnie  rodziny
(75%). 0l<oto 2/3 dziennikarskiej elity pochodzi z pólnocnego wscho-
du bądź z uprzemyslowionego Środkowego zachodu USA.

Podstawową  cechą  odróżniającą  Środowisko  dziennikarskie  od
reszty spoteczeństwa jest jego religijny sceptycyzm  i agnostycyzm.

Kontrastuje  on  bardzo  z  postawami  przeciętnych  Amerykanów.
Np. wedlug  przeprowadzonego w  1977 roku sondażu Gallupa 94%
respondentów  wybranych  z  ogólnej  populacji  wyznawab  jakąś  re-
ligię,  a 42%  uczestniczyto w  nabożeństwie  podczas ostatniej  nied-
zieli.  Natomiast w przeprowadzonych przez wspominanych autorów
badanlach około 50% dziennikarzy utożsamialo się z jakąś religią, a
tylko  14% uczestniczyło w nabożeństwie w niedzieli poprzedzającej
badania.

F}ównież  duże  różnice  pomiędzy  dzjennlkarzami  a  resztą  ame-
rykańskiego  społeczeństwa  widoczne  są  w  sferze  poglądów  po-
litycznych.  Zgodnie z omawianą publikacjq około 54%  dziennikarzy
scharakteryzowałoswojepoglądyjakonalewoodcentrum.29%jako
centrowe, a tylko 17%  przyznato się do poglądów prawicowych.

Przechył w lewo  widoczny jest również w  poglądach  na  bardziej
szczegółowe kwestie dotyczące spraw s polecznych i obyczajowych.
Wprawdzie  w   przeprowadzonych   przez  L.   Lichte,   F`.   Lichter  i  S.
Flothman  badaniach  tylko   13%  respondentów  zgodzito  się  z  po-

:L3fzeoT;nż:aT:eżkj:c2nvaw:::ęsźgś:sg:,:::rkc2:zyw;nźn:j:ć„g::ac,,:y.
punkt  widzenia  na  zagadnienia  ochrony  środowiska,   prerogatyw
państwa opiekuńczego i walki z bezrobociem. Około 90% badanych
dziennikarzyprzyznawalokobietomprawodoaborcji,25%badanych

:::Ż:iłó°s#o.ZOpinią,żehomoseksualizmjestzV,a47%potępiio
W  przyszlości  wpływ  lewicy  społecznej  na  amerykańskie  mass-

media zapewne jeszcze bardziej poglębi §ię. Autorzy publikacji „Elita
dziennikarstwa"  przeprowadzin  podobne  badania wśród  przyszvch
adeptów sztuki dziennikarskiej studiujących w Columbia University's
Graduate  School  of  Journalism.  Wśród  studiujących  na tej  uczem
daje  §ię  wprawdzie  zauważyć  większy  odsetek  kobiet  i  przedsta-
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wicieli m niejszości rasowych aJe za to poglądy przyszb/ch dzien nikar-
zy są bardzjej jednolite - 85% z nich określiło się jako  liberalowle a
tylko  11 % uznało się za konserwatystów.

3. ABORCJĄ  HOMOSEKSUALIZM I FEMINISTKI
Tak znaczne  różnice pomiędzy postawami  dziennikarzy a reszty

społeczeństwa  muszą  rzecz  i'asna  powodować  rozmijanie  się  ko-
mentarzy  mass-mediów  z  odczuciami  przecięmych  Amerykanów.
Systematyczne badania mass-mediów dokonywane między innymi
przez konser\^/atywny  Media  Flesearch  Center  (MF`C)  i  niezsteżny
Center  for  Media  and   Publlc  Affairs   (CMPA)  dowodzą,  że  ame-
rykańskie Środkl masowego przekazu nie odzwierciedlają poglądów
milczącej większości w społeczeństwie Stanów Zjed noczonych.

W  1989  r.  MFIC  przebadało  nazwy jakimi  poslugiwal'i  się wobec
siebie  i  innych,   uczestnicy  dyskusji  o  aborcji.  Zwolennicy  aborcji
wobec  siebie  preferowali   używanie   nazw   budzących   pozytywne
skojarzenia taki jak np.: „pro-choice" czy „abortion rights".  Natomiast
swoich  oponentów  określali  oni  określeniami  wzbudzającymi  ne-

gatywne skojarzenia np. .anti-abortion". Analogicznie było po drugiej
stronle   sporu.   Przeciwnicy   aborcji   siebje   określali   nazwami   wy-
wolującymi  pozytywne  skojarzenia  („pro-life"  czy  .right to  life)  na-
tomiast swoich przeciwników określali oni etykietkami wywołującymi
u   słuchacza   negatywny   odbiór   („pro-abortion").   Przeprowadzone

badania  środków  masowego  przekazu  wykazav,  ze  dziennikarze
wobec  z\^/olenników  aborci.i  uźywali  nazw  budządzych  pozotywne
skojarzenia  w   97%   przypadków,   natomiast  przeciwników  aborcji
określali  etykietkami  wywolującymi  pozytywny  odbiór  tylko  w  21 %

przypadków.
Bardzo często mowa jest wręcz o kulturowej przepaści pomiędzy

fundamentalistyczną  prawicą a liberalnym  dziennikarstwem.  Np.  w
1 990  r.  przeciwnicy aborcji  zorganizowali  około 400 tys.  marszów j
demonstracji w obronie życie poczętego. Jednakże jeden z najpoc-
zytniejszych  dzienników amerykańskich Wash|ngton  Post wcale te-

go nie zauważał.  Na pytanie dlaczego  ów dziennik tak malo  uwagi
poświęcił organizowanym  marszom  redaktor  naczelny Washington
Post odrzekł, że jego dziennikaTze nie zną.ą nikogo z organizatorów
marszów.  Ta  kulturowa  przepaśó  pomiędzy  ludźmi  pióra  a  religijną

prawicą  znalazta  swój  wyraz  w  sDnnym  już  w  USA  obraźliwym
określeniu  uczestników  marszów i`ako  ludzi „biednych,  niewyksztat-
conych 1 łatwych do  komenderowania".

Amerykańskie   środki   masowego   przekazu   również   całkowicie
rozminęvsięzopiniąpublicznąwsprawieprawahomoseksualistów
do  odbywania slużby wojskowej.  Wedtug  sondażu  agencji  Gstlupa
przeprowadzonej  w  kwietniu  1993  r.  okolo  50%  Amerykanów  było
przeciwnych  slużbie wojskowej  homoseksualistów,  44%  bylo za.  a
6% miało niewyrobione zdanie. Zróżnicowania tego zupełnie nie było
widać w prasie.  Komentarze  redakcyjne czołowych amerykańskich
dzienników w całości  poparv  propozyci.ę Clintona!

Uberalne  nastawienie  amerykańskiei  prasy  jest  w  stanie  zaak-
ceptować  i  poprzeć najbardziej  nawet zwaJiowany pomysł czy opi-
nię.   W   1992   roku   Amerykań5ki   Związek   Koblet   Akademickich
opublikowat  raport  pt.  „Jak  szkola  dyskryminuje  dziewczęta".  W
raporcle  tym,  pozorującym  naukową  bezstronność  i  obiektywizm,
twierdzono,  że  szkolni  nauczyciele  systematycznie  dyskryminują  i
nie  doceniają  osiągnięó  swoich  wychowanic.  Dowodem  owej  dys-
kryminacji  miały  być  gorsze  wyniki  osiągane  przez  dz]ewczęta  w
matematyce i fizyce. Wkrótce rapon ten zostal szeroko omówiony w
prasie.  Komentarze redakcyjne większości im  były pisane w duchu
feministycznympopierającymwnioskiautorekrapc)rtu.Niewieletylko

gazet  odwaźyło  się  zakwestionowaó  wyniki  badań  domagając  się
dalszog o ich przeprowadzen ia na baTdziei` reprezentatywnej próbce
osób.

4. MEDIA A WYBORY PF!EZYDENCKIE
Liberaln©   poglądy  amerykańskich   dziennikarzy  odzwierciedlają

się  również  w  komentowniu   kampanii   prezydenckich.   Center  for
MediaandPublicAffairsprzebadałoinformacjetelewizyjnenat6mat
wyborów, które uykazywav się od 1  11992 do dnia wyborów. Okazato
się, że  Clinton  uzyskał w nich 41 %  pozytywnych ocen podczas gdy
Bush   tylko   32%.   lnne   badania   przeprowadzone  w   73   dniow,ym
oki.esie poprzedzającym głosowan ie analizowaĄ/ fotog rafie , naglow-
ki  i  komentarze  prasowe.  1  znów  mass-media  były  bardziej  przy-
chylne  dla   Clintona.   Bush   w   175   przypadkach   był  oceniany  lub
przedstawiany w  pozytywnym  kontekście.  a w  184  przypadkach  w
negatywnym.   Natomiast  Clinton   był  przedstawiany  pozytywnie  w
195  przypadkach  a  negatywnie  tylko  w  55    Badania  te  znajdują
potwierdzenie  w  opiniach  samych  dziennikarzy.  W  ankiecie  prze-
prowadzonej  wśród  dziennikarzy  radiowych  aż 55%  respondentów
zgodziło slę z poglądem,  że  prasa i telewjzja byla nieprzychylna dla
Busha. Tylko 3% badanych twierdziło. ze byto odwrotnie.  Natomiast
36%   badanych   uznalo,   że  w  trakcje   kampam  wyborczej   środki
masowego  przekazu  byv  przychylne  dla  Clintona.  Około  11 %  ba-
danych sądzib,  że mass-media były nieprzychylne dla kandydatury
obecnego prezydenta USA.

5.  MECHANIZM MANIPULACJl.
Me  wydaje  się jednak,  że  tak  liczne  rozmijan.ie  się  komentarzy

mass-mediów  z  opinią   publiczną  jest  świadome   i   czymś  z   góry
zaplanowane.  Stronniczość  prasy  amerykańskiej  jest wynikiem  ra-
czej założeń które są milczącą przyjmowane przez piszących dzien-
nikarzy  niź  ich   świadomych   intencji.   Jednym   z  nich  jest  tzw.   kult
obiektywizmu.  prowadzi  to  do tego.  że  eliminuje  się ze  stownictwa
slowa, które mogvby razić lub ranić kogokoMek. Eliminowane są w

ee#oonsdó:ąztigs%.c[3rupśgkmo]:śn:Ł:ncc::sporwąn,{:{:gkoóź:,opżr3:,nao,:ezsąt
zasada  równomiemego  naświetlenia  wszystkich  aspektów  opisy-
wanej  sprawy  nawet jeżeli  miałoby to  prowadzić  dc)  absurdu,  nie-
dorzeczności  lub  przeinaczania faktów.  Tymczasem  zapomina się,
źe  pisarstwo  jest  serią  mniej  lub  bardziej  świadomych  ale  zawsze
wyborów.  Wybory  te  przejawiają  się  już  w  samych  doborze  przy-
miotników jakich  się używa,  ekspertów 1 tachowców,  których  opinie

#ofzu:e,,eLogtzóatTęrógrgTt:rzaakę,jjeks::ezśwwę:zans,jętpFj:±aer,ygnoa:::j:usbt
piszącemu  towarzyszy  zalożenie  o  własnej  bezstronności  i  obiek-
tywizmie  to  pozbawia  się  on  szansy  korekĄ/  wlasnych  przekonań,
które nie mogą zostać poddanej próbie. Gdyby wśród amerykańskiej
elity dziennikarskiej panowa}o faktyczne zróznicowanie poglądów to
wówczas  zalożenia z jakimi  przystępuje do  pracy dziennikarz-kon-
serwatysta  bywby  modyfikowane   przez  Hberała  i  odwrotnie.  Jed-

;3:ź:Jiaeę'3gicozz,:womś:rs;rac;:2ć:,adzj:ansnj;3iskp',ezge°kośnr##t{rs#
mując  w  fak5zywym   przekonaniu  o  wlasnej   bezstronności.  W  tej
jeszcze  sytuacji  wynik  pracy  dziennikarza  nie  jest  konsekwencją
Świadomie dokonywanej weryfikacji własnych przekonań ale tego co
wymusi   nań   Środowisko   bądź   koledzy   z   redakci.i.   Stan   w  jakim
znalazio  się amerykańskie  dziennikaTstwo  jest  dlań  niebezpieczny

ponieważ prowadzi do utraty kontaktu z otaczaiącą rzeczywistością
spoleczną,  w  której  wartościowania  i  poglądy są odmienne  od  ak-
ceptowanych  wewnątrz  Środowiska  dziennikarskiego.   A  to   może
prowadzlć  w  dalszej  konsekwencji  do  utraty  spolecznej  wiarygocl-
ności  amerykańskich  massmediów.

opracowano  na  podstTwie:  „Trie  Decline  of. Ąm_e_ri_can  !fu^rTa-
lismn.  W:  National Fleview,  nr  12.  vol.  XLV z 21  VI  1993,  S.  25-64.
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INGERENCJA  CENZURY  W  KSIĘGĘ  SAPIEŻYŃSKĄ
Kazimierz Zamorski

Ks/'ęgaSap/.eŁź)ristaniejestmonografią,nacowskazywalbytytuł,
lecz  „jest pracą  zbiorczą,  opracowaniem  wielu  zagadnień,  udostę-
pnieniem  pewnych  materiałów,  próbą  interpretacii.,  jak  w  słowie
wstępnym  wyjaśnia  dzisiejszy  papież,  a wtedy  (30  czerwca  1978)
Karol   Kardynał  Woftyla.   Zastrzeżenia  te   nie   przeszkadzają  miJ
stwierdzić,   źe   „jest  to  oczywiście   praca   historyczna".   Myśl   o  tej

publikacji zrodziła się już przed  1967 rokiem (setna rocznica urodzin
księcia Adama Stefana kardynała Sapiehy). .definitywnym zaś bodź.
cem -piszo Wojtyła -stało się dwudziestopięciolecie śmierci w 1976
roku®.

Upvnęto  dalszych  sześć  lat  nim  ukazal się tom  1  ffś/ęg/.,  „pracy
zbiorowej  pod  redakcją  ks.  Jerzego Wolnego  przy współpracy  Flo-
mana  Zawadzkiegod.   Traktujący  o  „Archldiecezji   Krakowskiej  za

pasterzowania Adama Stefana Sapiehy". Obejmuje ponad 500 stron
solidnego  druku,  na  \^/ysoko  gatunkowym  papierze  bezdrzewnym,
ponadto  liczne i]ustracje. Tom  11, tej samej technicznej jakoścj, trak-
tujący o .działalności kościelnej i narodowej Adama stefana sapiehy"
(ponad 900 stron), ukazal się dopiero w 1986 roku, wydawca calości:
Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków.

Triidno byloby ustalić cezurę chronologiczną między pierwszym a
druglm  tomem.  Prace  autorów  obu  tomów  zazębiają się w  czasie.
pierwszy  sięga  wstecz  do  XIX  wieku  (Krasiczyn,  Leon  Sapieha),
kończy na roku  1951  (np.Jerzy Turowicz: „Adam  Stefan  Sapieha a
prasa katolicka"),  drugj otwiera Krzysztof Skubiszewski artykułem o
konkordacie z  1925  roku,  a ks.  Zygmunt Zeliński  sięga wstecz do
plebisc)Mi Śląskiego z  1921  roku.

Cenzura  PRL  oszczędzita tom  1,  dała  się  natomiast we  znaki  w
tomie  11.  Nie  we wszystkich  wypadkach  podano  podstawę  prawną
odnośnego skreślenia:  Ustawa z dn. 31  Vl 11981, 0 kontroli publikacji
i widowisk,  art.  2,  pkt.  6  (Dz.U.  nr 20.  poz.  99,  zam.:  1983  Dz.  U.  nr
44.   poz.   204).   To  co   skreślono  uzupełnit,   nie   szczędząc   bene-
dyktyńsklego trudu, dr F}oman Zawadzki. Jemu też zawdzięcza autor
tej  kompilacji  możliwość zademonstrowania  przejawiającego  się w
ingerencji  cenzury  serwilizmu  wtadz  PFIL  wobec  Wielkiego  Brata.
Cytowanie  samych  skreśleń,  wg  dość  monotonnej  recepty  PFILo-
wego agnzora, okazałoby się nuźące, smak mają okoliczności, jakie
równocześnie wskazują na różnorodność kontaktów czy to samego
księcia kardynata,  czy też i.ego podwładnych  z władzami  okupacyj.
nymi niemieckimi i późniejszymi przedstawicielami rodzimej okupac.

ji. W poniższych tekstach jngerencję cenzury uwi.d oczniono ku rsywą.
W  dniu  5  X  1939  Sapleha  zdecydował  się  przyjąć  SS-Sturm.

bahnfuhrera  dra  Bolte,   który  lnteresowal  się  losem   oftarza  Vvita
Stwosza z  Kościoła  Mariackiego.  M.  i.  „Pybno  o  stan  Kościoh we
wschodn iej  Małopolsce,  ilość katolików pDd zaborem bo/§zć}w/.ck/.m,
stan  Kościobw  Bialorusi"  (str.  235).         ,

Ambasador Polski  Przy Watykanie  Kazimierz Papće przekazał w
dniu  13  Xll  1940  mons.  Montiniemu  (Giovanni  Battista,  późniejszy
Paweł  Vl)  raport  z  rozmowy   Luciany   Frassati-Gawrońskiej  z  hr.
Adamem  F`onikierem,  prezesem  F`ady  Głównej  Opiekuńczej,  który
jest  zdaniat  że  „bolszewicy  zmienili  swą  postawę  wobec  ludności
polsk]ie`ipodokupacjąsowiecką,starającsiępokazać,żelcisPolaków
nie jest u ic;h tak c;iężki, jak pcid okupac:ją niemiecką.  (str. 260|.

Urywek protokołu kcinferencji Sapiehy z Hansem Frankiem w dniu
5  lv  1944  na  Wawelu:  „Ksiąźę  Arcybiskup.„  wyjaśnia,  że  Memcy

przez  przeszłe  pięć  lat  nie  pokazav,  jakoby  byv  przyjacielem  pol-
skiego  narodu.  Pan  Generalny  Gubernator  odpowiada,  że„.  jeżeli
Niemcy  nie  wkroczyliby  do  kraju,   Polska  bytaby  dzisiaj  sowiecką
kolonią...  Może  udowodnić,  że  niemieckie  przywództwo  uratowato
\en neuód.  Każdy musi zresztą tc] pcitwierdzió,  pcirównując stcŃunki
wGalicjipodczaspółtorarokutrwająoejokupaęiibolszewickiejztymi,
które panują w Generalnej Guberni.  Nikt z ludności pokskiej l.wc)wa
nie życzyłby sobie powrotu bo[szewików (str. eo8-809).

W dnlu 25111  1943 r.,  w tiakcie jednej z konferencji przedstawicieli
duchowieństwa z wtadzami  okupacyjnymi w  Krakowie,  biskup  Sta-
nisław F}espond wyjaśnił,  „że duchowieństwo polskie od początków
powstąnia wojującego  ł(omunizmu  uświadamia wiernych  o  niebez-
pieczeństwach  tego  światopoglądu  /. szcz)rc/. s/.ę  uazesln/.ćiwem  w
zwycięstwi.e nad kcimunistami w r.1920 w tzw.  'Cudzie nad Wistd"
(str.  447).

Z memoriału  Sapiehy do  Franka z dnia 9 Xl  1943 w sprawie tzw.
odpowiedzialności  zbiorowej:  „KomŁ/n/.styczna  propaganda  na  ob-
szarze Generalnej Gubsrnii, prowadzona przez różne elementy, jest
bez wqtpienia niebezpieczna i jednocześnie szkcidliwa dla pcilskiego
narodu, nawet jeśli komunizm w każdej skrajnej postaci stoi zasad-
niczo  w  sprzecznciści  z  przekonaniami  pcilskiego  narodu,  wrodzci..
nymi każdemu stanowi. Jeżeli jednak walka 3 komunizmem mą być
stuteczna,toabsolutniemusisi.ęjąprowadziówsposóbodpcrwiednj,
a przynajmniei  nie  powinna  ona  naruszaó  wynikających  z  natury
zasac/ spAaw/.ed//.woścr (skreślenie cenzora w tekście po lskim na str.
461, tal<a też ingerencja w tekst niemiecki na str. 458).

Z nF`epertorium dokumentów" poz. 74, 20111940, Kraków, Sapieha
do  Piusa Xll:  .... po  przedstawieniu  sytuacji  Kościoła w  Po[sce  po-
dzielonego między Rosję i Niemcy... dziQkriie  pap.ieżowl za s\owa,
pociechy"  (str.  479).   .

Gen.  Michał  F}ola-Zymierski  w  rozmowie  z  Sapiehą w  dniu  17  111
1945:  nAnglia  i  Ameryka  nie  może  Polsce  dać  niezależności.   Po

podbiciu Niemiec Fiosja tak silnie usadowl się tutaj, że cN.e nie będą
mogĄ/ jej wysadzi8`  (s;ti. 508) .

Następująca  ingerencja cenzora dokonana  zostab jak  za  daw-
nych dobrych czasów, bez powołania się na ustawę, tak by czytelnik
luki   w   teł(ście   nie   zauwazył.   Wyśledzit  to  jednak  dr   Zawadzki   i
uzHpelrii\..  „Ogłoszenie  przez  Sapiechę  dekk3racji.  jak  tego  Żądą
wojewoda, dókonałciby się pod naciskiem, byłoby wymusz?ne i jaĘę.
arit  polnyczny  odizućone  przez  zdecydciwaną  większość  narodLl'
(str.514).

Dotyczy  to  okresu  maj/czerwiec  1945.  Jak  wyjaśnia  ks.  Jerzy
Wolny,  aiitor  artykułu  „Ostatnle  lata  dzialalności  kościelnej Adama
Stefana Sapiehy",  „Wojewoda krakowski  ubolewat nad  tym,  że Sa-
pleha  nie  wyraził swojej  i  duchowleństwa solidarności  w wysiłkach
nad  odbudową  Państwa  i  nie  określit jeszcze jasno  stosiJnl{u  KoŚ-
cioła do Tymczasowego  F`ządu F`.P." (§tr. 513).

1  znów  cicha  ingerencja  cenzora.  Tekst  oryginalny:  „0 zerwaniu
konkordatu n ie d ecydowały więc wspom nian e motywy, ale uffędowo
wprowadzona /.deo/c)g/.a".  Ostatni  czton  tego  zdania cenzor  zmienit
na:  „ale także  względy  ideologiczne"  (str.  526).  1  taki  pozornie  mato
waźny drobiazg Zawadzki teź wytapal.

Wyśledzil  też  inne   „ciche"  skreślenie  a3nzury:   .Tak  s/.ę  cJz/.wn/.e
zJożyło,  że  w  październlku  1945  r.  przeciw  powołaniu  administra-
torów apcistolskich  na Ziemiach  Odzyskanych występoyvali pochc)-
dzący  z  tych  ziem  duchowni  niemieccy,  a  jednocześnie  polskie
władze rządowe nie uznały ich nominacjr  |sU. 527).

Następujący  przykład  ingerencji  cx3nzora  jest  dośó  Wyjątkowy  -
niby  poszanowanie  przepisu   piawnego   i   równoczesne  jego   po-
gwatcenie. Wyrachowaną przewrotność cenzora zobrazuje najlepiei.
przytoczenie obu tekstów,  wpierw tego cx> ukazało się w druku:

tSpż:jęgkrgLe::Tk"atmzE:ł{:Pea;cjjf:Z::ęurj::e;anbar:,ag:oe;€g:
rze od 22-24 maja 1946 r.  Biskupi zwrócm uwagę na sprawę
niepokojów i osobistego bezpieczeństwa obywateli /.../ (Us-
tawa  itd.,  jak już  przytoczono)  Epi.skopat wołał „do  wszys-
tkich,  którzy  ponoszą za te  stosunki winę,  bez względu  na
motywy.  jakie  nm  kierują,  aby  pomni  na  zakaz  Boży  za-
niechali  gwałtów  i  nie   ściągdi   swoim   okrutnym   postępo-
waniem   ddszych   nieszczęść  na  skołataną  Ojczyznę".   Z
powodu  tragicznego  połoźenia  więźniów  biskupi  domagali
się opieki  religijnej nad  nimi,  albowiem wielu z nich umierato
bez świętych sakramemtów.

Obszerniejszy  i  bardziej  w  oskarżeniu  konkretny  był tekst  prze.
slany do druku:

Biskupi  zwrócili  uwagę  na  „sprawę  niepokojów  w  krai'u  i
osoblstego  bezpieczeństwa  obywateli,  na  gwaben/`e  wo/-
ności c)sobistej.  na zabijanie  bez sądowego  udowodnienię
winy.  T?o  niesrichane w  dziejach  gwałcenia  przyrodzcinyFri.
pr;w czlowieka i poniżanie godnc)ści ludzkiej musi się cifJbi.ć
niekorzystnlenalosachNarodu"-pisali.Eriiskopei\wolal_„d.o
wszystkich,którzypcinoszązatestosumwinę,bezwzględu
na  motywy,  jakie  nimi  kierują,  aby  pomni  na  zakaz  Boży
zaniechali  fych  gwałtów  i  ściągali  swoim  okrutnym  postę-

powaniem  dalszych nieszczęść na skołataną Ojczyznę".  W
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sprawle opleki duchowei nad rięźniaml poljtycznyrr.i biskupi
prosili: „nad wyraz jest smutne pciłożenie uwięzionych, czę-
stokroć narażonyoh na znęcanie  się  nad nimi,  nadtc)  pc.z-

•     bawionymi   potrzebnej   im   opieki   religjjnej     wskutek
utrudnienia  kadanom  dostępu  do  więźniów. Wielu  z  nich
pozostaje i schcidzi bez sakramentów.  Księża biskupi pos-
tanowili  nadal  dokladać  starań,  aby  tym  nieszczęśwym
udostępniono pociechy religijne"  {str. 52&).

1  27iów przykład „dyskretnej współpracy-cenzoTa. Tekst oryginal.
ny: .Nawiązan ie kontaktów dyplomatycznych z Watykanem leżało w
ln\eresi®  narc.du  polskiego,  odpowhadalo polskięi  racji stanu  i  na-
prawilciby zbyt pochcipną decyzję pcilskich władz sprzed roku, kiedy
zdecydowabi się one na zerwanie kcinkordatil`.1 `enże `ekst skur-
tyzowany  przoz  stróża  idei:  „Nawiązanio  kontaktów  dyplomatycz-
nych z Watykanem l eźało w interesio narodu polskiogo odpowiadało
polskiej racji stanu" (str. 530).

.Dyskretnep  poprawki  cenzora  nie  omijają  też  odsytaczy.  Tekst
oryginalny:

W odez\^/ie  biskupi wymienili  zjawiska „godzące w  świę-
tość  wyznawanych  przez  Naród  prawd  wiary.:   (1)  Wzra-
stająca  zuchwałość  bluźnierców;   (2)   Flozbijające  jedność
Narodu  sekciarstwo;  (3)  Al<qa  przechw  katolickim  szkolom
średnim;  (4) Zagrożenia na odcinku wychowania dzieci;  (5)
Objawy gwaloenia charakteru religijnego niedziel i świąt;  (6)
Zag rożenia wolności obywatelskich -wywieranie nacisku na

#ieĘ##zW#apręr8;d#TłĘę:Vd:Zanłcnho3ćĘS:83:|
cenzury prasowej.

W ujęciu cenzora ten rejestr skarg zredu kowany został do jednego
zd"ia:

W odezwio blskupi wskazall  na zagrożenie dla wiary, jak

±P:,:kstamn°urą':t%iję!kjcthrzkn;°ś:e3:}:h,':';8:%C#'jepk°arofl:ej:
iego   charakteru   niedziel   1' świąt,   stosowanie  naclsku   na
katol ików, by wstępowali do partii politycznych n iezgod nych
z wiarą. trudności w zakresie publikacji i prasy katolickiej (str.
536).

Cytowanie  dalszych  przykhdów  ingerencji  cenzury  wydaje  się
bezprzedmiotowe.  Po  pierwsze  zajęłoby  to  raz jeszcze tyle  drukLJ,
bo następne cięcia oenzora są obszerniejsze niż dotychczas przed-
stawione,  dotyczą natężonej walki  z  Kościotem,  jak likwidacja sze-
regu  instytucji  katolickich,  przejęcie  przez  rząd  „Camasu"  itp.  Po
drugie, to co  do tego miojsca przytoczono daje dostatoczny obraz
zabiegów władz PF`L w tępienlu niewygodnej prawdy.

Moźe wskazane bybby krótkie podsumowanie owych prawd, jakle
miaĄ/ ulec doszczętnemu  zanikowi w świadomości  społeczeństwa.
W pierwszym rzędzio bolszewicka agresja, ta w 1920 roku .i ta z 1939
skojarzona  z  nazistowsko  -  bolszewickim  paktem  i  wynikają.cej  z
niegowspólokupacjipolski.Ztymwiążąsięwszelkiewzmiankiolosie
ludnoścl  pod  okupacją  bolszewicką  (Polakom  wolno  było  cierpieć
tylko  pod  Gestapo,  nlgdy  pod  NKWD).  Niei  miał  też  Polak  prawa
użalać slę na bezprawie pokrewnej lnstytucji w kraju.  Stąd wszelkie

%#śL:abrnuafe'Z,Tgr2:::jircE3';r#yy:hapdrźeaęirnn:ś€rwTaadw#ei
gatywne  oceny  ideologi  i  propagandy  podlegaĄ/  też  konfiskacie.
Krótko  mówiąc  wszelkie  oc€ny  `Lstniejącej  sytuacji  i  wydarzeń  his-
torycznych zastugiwaw jedynie na klątwę.

Zestawienie sporządzit Kazim ierz Zamorskl

AMERYKAŃSKI   KATYŃ
Zbigniew B ereszyński

Jedną  z  najciemniejszych  kart  w  historii  politycznej  zachodnich
demokrac|l stanowi fakt ich różnorakiogo współuczestnictwa w trwa-
jącoj  przez dzisięciolecia  zmowie  milczenia wokół zbrodni  sowiec-
kich.

Przykładem  może  być  panujące  w  latach  11  wojny  światowej  i  w
okresie  bezpośrednio  powoi.ennym  milczenie  polftyków  amerykań-
skich  i  brytyjskich  na temat zbrodni  katyńskiej.  Mlczenie  to  przer-
wano dopiero po wybuchu wojny koreańskiej.  Dopiero vńedy temat
Katynia przestał być dla władz USA tematem tabu.  Znacznie dłużej
ti^/ala  zmowa  milczenia  wokół  tragicznego  losu  około  20  tysięcy
żohierzy amerykańskich.  którzy  pod  koniec  11 wojny światowej  lub
po jej  zal{ończeniu  wpadll  w  ręce  SowLetów  i  przypuszczalnie  po-
dzielili  los  polskich  jeńców  z  obozów  w  Kozielsku,   Starobiol6ku  i
Ostaszkowie. Dopiero niedawno tą ostatnią sprawą zajął się solidnie
znany  i  c)eniony  magazyn  reporterski  "20A20q  amerykańsklej  sieci
ABC.

Autorzy magazynu oskarżyli wtadzo Stanów Zjednoczonych o to,
że wiedząc przez caty czas o losie więzionych w Związku Sowieckim
źolnierzy USA. nie zrobiv one nic, by ludzi tych uratować. Mało tego
• rodziny owych żołnierzy wprowadzono w btąd informacjami, jakoby
zginęli  oni  w  czasie  akcji!  Było  to  już  praktycznie  czynne  współ-
uczestnictwo władz amerykańskich w zacieraniu śladów sowieckich
zbrodni.

Jak dcx5zlo do tego, że tak wielu żotnierzy amerykańskich wpadto
w ręcx3 Sowietów,  m.Lmo tego,  iź  USA i Związek Sowiecki formalnie
nigdy przecież nie byw ze sobą w stanie wojny?

W końcowej fazje 11 wojny światowej wojska alianckie na Zachod-
zie wyzwoliły  z obozów  niemieckich  setki  tysięcy obywateli  ZSF`FI
Jednocześnie okoto stu tysięcy jeńców amerykańskich zostało wyz-
wolonych z obozów niemieckich  zajętych przez Armię Czerwoną.

Stalin  bezwzględnie  domagat  się,  by  wszyscy  uwolnieni  przez
aliantów obywatele sowieccy zostali przekazani wtadzom ZS F` F`. l ch
los w razie powrotu do ojczyzny był z góry przesądzony: Śmierć lub

poniewierka w tagrach.  Nic dziwnego,  źe  wielu  z owych  nieszczę-
śników żywo protestowalo przeciwko odsyłaniu  ich siłą na wschód i
w końcu ta haniebna operacja została pod ich presją zatrzymana. W
odwecie  władze  sowieckie  wstJzymav  repatriację  bywch  jeńców
arnerykańskich.JakwynikazbadańprzeprowadzonychprzezMarka

Sautera,  autora  książki  .So/d/.ers  of  M/.Ś/om/ne"  t,żohierze  nie.
szczęścia.),  który  wystąpil  w  magazynie  U20/20",  w  konsekwencji
tego posunięcia na terenie Związku Sowieckiego pozostało na zaw-
szeokob20tysięcyżolnierzyUSA.Sauterustaliłtęliczbęanalizując
dokładnie  wszystkie  dokumenty  sprawy,  ze  szczególnym  uwzglę-
dnien iem list p rzewozowych repatriowanych jeńców.

Vvladze  Stanów  Zjednoczonych  spisały  owych  ludzi  na  straty,
dobwą;ąnco°spt:;wb€źcdhn,::;ed#enłekmT#cżh:ft%,j;W*Pc°zd=Pen#n°;r%:

reańskiej  trafm   do   komunistycznej   nlewoli.   a  następnie  zostali
wywiezieni  do  Związku  Sowieckiego.   Fąównież  o  nich  nikt  się  nie
upomnial.

Zgodnie z raportem  przełożcmym  w 1954 r.  prezydentowi  Eisen-
howerowi,wtadzesowieckteprzejęływczasiewojnykoreańskiej800
jdeońkęś:nyTh:#:jn;Sckjckho.ier=Ę;:h#:k[:#Ó,2;ytbyTi!§:8dinanmyrpjrznea.

:.o::::a,ź3śzędlnpard#sz.,ga'wmąig3pc:,iź:5ę;s:zT:encnk.ąóoY;mwouLo,eFj;ae:;
przez źotnierzy  general zdradził swoich  podkomendnych  pozosta-
wiając  ich  w  szponach  wroga  - jak  wyraził się  reporter  magazynu
'20/20'..  Marek  Sauter  skomentowal  tę  postawę  Eisenhowera  na-

stępująco:  mlke"  był  generatem,  a  generał  między  innymi  wysyła
swoich  ludzi  na Śmierć.  1  „lke"  zdecydował,  że żołnierze  pozostali w
ZSF`Fą lub przechwyceni  przez F`osjan to ludzie martwi".

F`ównież  w  czasie  wojny  wietnamsl{iej  trafili  do  ZSF`F`  amery-
kańscy jeńcy.  Północnowietnamscy kom un iści  przekazywali Sowie-
tom   wziętych   do   niewoli  wysoko   kwalmkowanych   specjalistów
wojskowych:  ekspertów radiciwych ,  oficerów wywiadu,  pilotów.

Należy w tym  miejscu  zaznaczyć,  że wtadze amerykańskie  po-
pełniv  wówczas  ten  błąd,  iż w  akcjach  bojowych  na terenie Wiet-
namu  w  chaJakterze  pilotów wojskowych  wykorzystywano  również
wybitnych  ekspertów obeznanych  z tajnikami  najnowszych  rozwią-
zań  z  zakresu  techniki  wojskowej.  Jednym  z takich  ekspertów  byt
zestrzelony w  1972  r.  nad  Wietnamem  major  F`ober  Brown  -pilot
nai.nowocześniejszegowówczassamolotuboi.owegoF-111,ajedno-
cześnie   glówny   inżynier   agencji   kosmicznej   NASA,   znawca   za-

gadnień  z dziedziny  konstrukcji  rakiet  balistycznych.  Wiadomo,  że
po  zestrzeleniu   Brown  wraz  z  drugim   pilotem   katapultowali  się,
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zostali  ujęci  przez  północnych  \Metnamczyków  i  przekazani  So-
wietam.  W  jakiś  rok  później  nastąpit  gwałtowny  skok  w  rozwoju
sowieckiej techniki rakietowej. ..

Co stało się z tymi jeńcami amerykańskimi, którzy nie powrócili ze
Związku  Sowleckiego? niektórzy z nich  być moźe żyją tam  po dzjś
dzień. A inni? W listopadzie 1992 r. gen. Dymitr Wolkogonow, wspót.
przewodn iczący amerykańsko -rosyi.skiej kom isj i poszukującej Ame-
rykanów w  F`osji, występując przed  komisją Senatu  USA do spraw
jeńców wojennych,  powiedzjt otwarcie to,  czego domyślano się i'uź
wcześniej:  obywatele  amerykańscy  przetrzymywani  w  sowieckich
obozach  i  więzieniach  byli  rozstrzeliwani  w  grupach.  niekiedy  po
wymuszeniu na nich rezygnacji z obywatelstwa amerykańskiego.

Na jednym  z cmentarzy w  Odessie  miejscowy  historyk  odnalazl
groby czterech żołnierzy amerykańskich.  Pochowano ich we wspól-
nych   mogiłach   ze   zmarłymi   po   wojnie   żołnlerzami   sowieckimi   -
trumna pod  trumną  .  nie  umieszczając  o tym  na  grobach  żadnej
informacji:  na  nagrobkach  widnieją  tylko  nazwiska  obywateli  so-
wieckich.  Jedynie  w  księgach  cmentarnych  skrupulatni  urzędnicy
zapisal i angielskie nazwiska.

Fal®r  tego  rodzaju  to  tylko  przystowiowy  wierzchołek  góry  lo-
dowej.  Tajemnica  losu  tysięcy  jeńców  amerykańskich   przechwy.
®nych przez Sowietów nadal czeka na pelne wyjaśnienie.

Sam falti niedawnego  ujawnienia przedstawionej sprawy jeńców
amerykańskich  oczywiście  wpływa  ria  ogólny  bilans  kilkudziesię-
cioletniej zbrodniczej działalności reżimów kom u nistycznych. To tyl-
ko  kropla  w  gigantycznym  morzu  zbrodni.  Sprawa  ta  ma  jednak
szczególne znaczenie,  ponieważ zmusza ona do refleksji  nad  kon-
sekwencjami  i  moralną  oceną  powszechnie  występującej  po  dziś
dzień w cavm świecie postawy polegai`ącej  na przemilczaniu  praw-
dziwej  natury  komunizmu  i  przechodzeniu  do  porządku  nad  jego
zbrodniami.  lluż spośród  owych  zbrodni  daloby  się być  może,  uni-
knąć,  gdyby  nio  owa  haniebna  zmowa  milczenia,  w  której  ucze-
stniczyło i nadal uczestn iczy wielu puczciwych" i mitujących wolność
pomyków?

Pytania taki® wciąż mają głęboki sens, ponieważ -jak świadczą o
tym choćby naszo najn owsze doświadczenia polityczne -kom unizm

nie  stanowi  wcale  jeszcze  zamkniętego  rozdziatu  w  politycznych
dziejach  świata.  Ludzie  i  narody  miewają  niestety  krótką  pamięć.
Chętnie zapomina §ię dzjś o tym, czym byt i czym może jeszcze być
komunizm   i  jakie)  mogą  być   konsekwencje  zamykanla  oczu   na
prawdę o nim  Przypominanie tej  prawdy -j ostrzeganie przed  kon-
sekwencjaml jej. ignorowania -jest dziś nam szczególnie potrzebne.

`'WYRZUCIŁ   NAS   NA  ZBITY  PYSK"

-Rozmowa z Jackiem Kawczyńskim o początkach działalności opozycyjnej
w Chicago i dniu dzisiejszym polonii chicagowskiej

"SW-  -Jak liczna jest Polonia w Chicago?

J.K.  -  Liczba  Polaków  czy Amerykanów  polskiego  pochodzenia
szacowana jest  na okoto  milion  osób.  Jest to  więc drugie  po War-
szawie n ajwiększo skupisko  Polaków.

-SW"  -  Kiedy Ty przyjechałes do  USA?

J.K. -Doktadnie przyjechalem w marcu  1973 roku.
•SW-  -  Kiedy zaangażowałes się w działalnośó polityczną?

J.K.   -  Na  początku   zupehie  nie  interescwałem  się  sprawami
społecznymi. Ponadto nie za wiele też wiedziałem o hlstorii powojen-
nej  Polski  i  naturze  komunizmu.  Pewnym  przetomym  byla  lektura
wierszy `Feliksa   Konarskiego.   Zmusiło   mnie  to  wtedy  do   pewnej
refleksji i  zastanowienia.  Od  tego  momentu  zaczątem  interesować
się również tym co się dzieje w kraju. Z inicjabn^ry \Mktora Węgrzyna

powstała w  1975 roku grupa "Pokolenie" przy Związku  Narodowym
Pol§kim.  Ja  byłem  wtedy jednym  z |ej  zalożycieli.  Ta  grupa  liczyb
wówczas  około  20  osób.  Pamiętam  te  dyskusje,  które  toczyliśmy.
Zastanawiano  się  np.  czy  nie  nazwać  się  grupą  '.Pokcilenie  68".
\Medy  ktoś zauważył,  ze  może  to  się  komunie  nie spodobać  i  nie
otrzymamy paszportu konsularnego aby wyjechać do Polski.  Ludzie
tutaj  bali  się takich  rzeczy - obawlali się.  źe)  nie  dostaną paszportu
konsulamego lub że mu dzi.ecka nie puszczą do Polski czy z Polski.
To  byw wtedy takie  dyskusje,  takie  kłótnie.  Pamiętam,  że ja wtedy
tam siedziałem, niewiele wtedy jeszcze Wedzialem ale wtosy mi się
jeżyv  na  głowie.  To  byt  obtęd.  W  1976  roku  był  Fiadom  i  Ursus,
później powstat KOF` i  FIOpcio,  zaczęv docierać do  nas pierwsze
biuletyny i wydawn ictwa n iezależne.  Cxrzymywal iśmy mjędzy innymi
"Opinię",   "Bratniaka",.'F`obotnlka",   "Puls",   "Zapis"  i  "Biuletyn   lntor-

macyjny".   My  to  zaczęliśmy  drukować  i  kolportować  w  Chicago.
F`azem  z  Wiktorem  Węgrzynem   chodzliliśmy  na  różne  spotkania

polonijne i tam sprzedawaliśmy blbułę.  Na początku ludzie po prostu
bali  się podchodzić  do  nas  -z  reguv  w  odlegtości  2-3  metrów  nikt

przy  nas  nie stał.  Ludzie  obawiali  sie  reakcjl  Konsulatu  -  cofnięcia
przyznania paszportu konsularnego. Pamiętam, że podczas jednego
z  takich  spotkań  p.Heler`a  Szymanowicz,  która  wówczas  była wi-
oeprezeską  Zwiazku   Narodowego   Polskiego   podeszta  do   nas   i
zapytata:  '`Panowie wy się tak  nie  boicie tego sprzedawać?".  F`ęce
opadają.  Ale to  był autentycziiy fakt.  Tak tutaj  było  przez pierwsze
2.3 lata.

•Swg  -Co się stało później z grupą "Pokolenie"?

J.K.-Grupa "Pokolenie"  później  niemalże się rozpadła gdyż wię-
kszość grupy chciała robić zabawy taneczne i \^/ycieczki.  Pamiętam.
że  pewnego  razu  chcieliśmy zorganizować  demonstrację pod  koii-
sula`em   domagającą  się  uwolnienia  więźniów  politycznych.   Jed-
nal<że   większość   grupy   byla   temu   przeciwna   i   demokratycznie

przeglosowano nas. Z części tej grupy powstał później "Pomost". Do
roku  1980  działaliśmy  właściwie  we  dwojkę z Wwęgrzynem  gdyż
inaczej  po  prostu  się  nie  dało,  ciagle  nam  "demokratycznie"  prze-
szkadzano.  Wyganiano  nas  z  publicznych  spotkań,  zakazywano
nam  sprzedaży  publikaci.i  niezależnych  ltd.  Jest  tutaj  np.  taka  or-
ganizacjazwiazekAkademlkówpolskich.Naczeletegozwiazkustal
i  chyba  stoi  do  dzi.§iaj  p.  Azariew,  znany  dziennikarz.  Kjedyś  przy-
szliśmy   na  spotkanie   zorganizowane   przez  tą  orgaznizaję,   roz-
łoźyliśmy stolik i zaczęliśmy sprzedawać bibulę. Wtedy on  podszedt
do  nas i  powiedział:  'Wynosić się stąd".  1  wyrzucił nas  na zbity pysk.
Ne   wolno   było  wtedy  takich   rzeczy  sprzedawać.   Oczywiście   o
umieszczaniu  wydawnictw  niezależnych w  księgarniach  nie  było w
ogóle  co  mówić.  Jest w Chicago  księgarnia p.  Pulacza,  którą w tęj
chwm   prowadzi  jego   źona.   Oni   systematycznie   odmawiali   przyr
mowania  ''BratTiiaka",  "Gospodarza" i  innych  wydawnictw podziem-
nych.   To   było   po   prostu   niemożliwe.   Zresztą  spróbuj  tam  teraz
umieścić ''Solidarność Walczącą" -odpowiedź będzie taka sama. Tak
to  wyglądato  do  roku  1980.  My wiedząc.  że jeżeli emigracja kogoś
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popiera, to  popiera lewicę korowską,  pomagaliśmy opozyci.i  niepo-
dległościowej.

'.SW" - Co się zmieniło po powstaniu "Solidamości"?

J.K.  -  Na  krótko  przed  powstaniem  "Solidarności"  powstat  "Po-
mcist". Wtedy po Sierpniu  '80 "Pomost" zorganizowat kilka udanych
demonstracji.  w  których  uczestniczyło  przeciętnie  3  tysiące  osób.
Działalność  społeczna  zaczęla  się  jakoś  rozkręcać,   było  w   "Po-
mościea parę sensownych osób między innymi -Flac i Sromek, którzy
potrafilicośzorganizować.Bytotodoczasuniestety.Późniejwlatach
80-tych przybyta fala emigrantów  solidarnościowych.  Z tych trzech
fal emigracyjnych  -XIX-wiecznej,  powojennej 1 solidamościowej,  ta
ostatnia była zdecydowanie najgorsza.  Była to po  prostu  emigracja
cwaniaków.  Widać  szczegówe  wyraźnie  to  teraz  -  z  perspektywy
czasu i podestanych agentów. \Melu z nlch uważało, żo z tej racji że
byli   prześladowani  w   kraju   w  Ameryce   "coś  im   się  należyu.   Nie

przeszkadzało  im to,  mai.ąc tutaj status azylantów  politycznych,  po
dwóch, trzech latach wyrobili sobie paszporb/ konsularne. A to mówi

:;og:;k°u.ffiienźn%°nym::'kpoansszup,:fu.k%ncs;':::g;emn|:!a+5#e;g'Ś
wszystkich,  ae na pewno o zdecydowanej większości.

•SWU  -  Jak  \^/ygląda  sprawa  legendarnego  polskiego  lobby  w

Waszyngtonie.   Czy   Polacy   maja  jakiś  wpb^^/   na  politykę  amery-
kańską?

J.K.  -  Ja  tej  legendy  nie  zr`am.   Prawdopodobnie  dlatego,   że
żadnego  tuta|  polskiego  lobby  nie  ma.   Utrzymywanie,   że  repre-
zentacją Polonii jest Zwiazek Narodowy Polski jest kompletną bzdu-
rą.  Prezes ZNP Moskal popiera układ postkomunistyczny w  Polsce.
Jako  grupa  etniczna  tutaj  zupełnie  się  nle  liczymy.  Uważam,  ze
jesteśmy  na  szarym  końcu.   Czesi.  którzy  są  o  wiele  mniej  liczną
grupąmająjakieślobbygospodarcze,sąjakoślepjejzorganizowanl.
Polacy nie mają kompletnie nic.1 nie zanosi się żeby coś się zmieniło.

qsw"   -  W  Chicago  mleszka  około  miliona  osób   polskiego  po-

chodzenia.  Jak dużo  osób  z tej  liczby podejmuje jakąkolwiek  dzia-
lalność społeczną?

J.K.-Jesttodosyćtrudnepytanie,gdyżniewiadomcicotozng!czy
działalnośćspołeczna?.Niektórzyzadzialalnośćspołecznąuwazają
r`p.  siedzenie  w  barze  1  picie  wódki.   Liczba  osób  podejmujących
działalnośó polityczną ogranicza się może do okolo 10-20 osób. Jest
tutaj  Kongres  Polonii  Amerykańskiej,  który swego  czasu  próbowat
być  aktywnym.  Teraz  jest  on  catkowicie  w  rozsypce,  podporząd-
kowany obecnemu  uktadowi  władzy w  Polsce.  W latach  siemdzie-
siątych  działav  tutaj   "Pomost"  i   "Freedom  for  Poland".   Obecnie
"Pomost"  moim  zdaniem  prawie,  że  nie  istnieje.  Organizacja  "Fre-

edom  for  Pciland"  zbiei.a  fundusze  na  rzecz  Polaków  na  Litwie  i
Polskiego Uniwersytetu w Wilnie. Wspaniały cel. Jednal<że general-
nie dziatają tylko  nieliczne jednostki,  ale trudno  stworzyć jest jakąś
organizację polityczną.  Nie tak dawno powstał Klub Myśli Politycznej.
Ne wiem co oni naprawdę robią,  ale na pewno nie myślą.  Poza tym
Polonia jest nieprawdopod obnie sklócona. co jest zashJ gą konsiilatu,
wtadz komunistycznych  i agentów działajacych wśród  Polonii.

bsw' . Polonia Amerykańska zawsze uchodzila w Polsce za wzór

patriotycznej pcstawy, antykomunizmu i służby Ojczyźnie. Jak z tym
jest na co dzleń?

J.K.- Zawsze?  To  może  było  przed  1  wojną światową.  Tutaj  for-
mowała  się  armia  Hallera  i  inne  jednostki  woi.skowe  walczące  o
odzyskanie niepodległości przez Polskę.  Może na początku, w 1944
roku,  kiedy narzucono Polsce syśtem komunistyczny Polonia przez

jakiś  okres  czasu  wykazywala  postawę  antykomunistyczną.  Teraz
jednak to slę tak catkowicie zatarło, tak że ludzi, którzy postępują jak
antykomuniści można policzyó na palcach jednej ręki.  może dwóch.

''SWU  -Dlaczego tak jest.  Przecież w USA nie zamykają jeszcze

za dzialalność antykom u nistyczną?
J.K. -Masz rację -jeszcze nie. To jest bardzo proste.  lstnieje tutaj

Konsulat -dawniej PF`Lu, terff 111  F`P czyli  PF`L-bi§.  Pracowało tam
okolo osiemdziesiąt osób. Nie wiem jak jest teraz ale zapewne wiele
się  nie  zmienilo.  Część  z tych  osób  było  etatowymi  pracownikami
SB, których zadaniem było spenetrować i rozbić Polonię od środka.
Flobiono  to  wprost  przez  agentów  lokowanych   w  organizacjach
polonijnych.  którzy sktócając środowisko  blokowali jakąś konkretną
działalność  na  rzecz  kraju.   lnną  metodą   była   procedura  przyz-
nawania tzw.  paszporiów  konsularnych.  Załóżmy ze  ktoś pracował
tutaj  ciężko  przez  10   czy  20  lat  i  teraz  chce  jechać  do   Polski  i
zaszpanować,  pokazać, że przyjechał z Ameryki.1 wtedy wytącznie
od decyzji  Konsulatu zależalo czy pojedzie on do  Polski czy też nie.
Odmowa wydania paszportu konsularnego  była bardzo cięźką karą
gdyż ktoś taki harował tutaj ciężko pracując jako stróź, sprzątacz czy

jeszcze inaczej a teraz Konsulat odbiera mu prawo pokazania się w
Polsce,   pochwalenia  się,  itd.  Jeżeli  więc  ktoś  naraził  się  w  jakiś
sposób  Konsulatowi  nie otrzymywal paszportu. W taki sposób pod-
porządkowano sobie przecietną Polonię.•SW'  -Jak oceniasz  rolę polonijnych  środków masowego  prze-

kazu w Chicago?
J.K. -Telewizja polonijna na 23 kanale jest całkowicie podporzą-

ikó°#Fenj:stKz°::oU;::°mwiń,?:dp:':tay#T;3eęśzagybwgj:k%'śtowpnFu°::S.i

io:g,g=:ćn:;::;s;|gś:Ąe:te:;nki:us;:,n.#z'e;;e;#::cła;tp;ryz.:s?,e:łi',;gżt:ig::
niew F{omaszew§ki i to bez ograniczeń.  Podobnie jest z prasą. W tej

:howźi::iLmdeemź,ćk:źree,:,:Si:n:.#af:jee:tgziemn,n."zę:Lgguok:;t,±d3i3
miesiecznik "My".  Był tam  reporiaż ze spotl(ania z Andźejem  Gwia-
zdą.   Nie  wiem,   może  on  będzje  miał  w  pem   oblicze   niepodje-
gllościowe ale na razie trudno jest coś wyrokować.  Poza tym nie ma
narynkupolonijnymwChicagopismaozdecydowanymcharakterze
wolnościowym  i  antykomunistyczym.   Największe  pismo  polonijne
'.Dziennik  Zwiazkowy"  jest  calkowicie  podporządkowane   rządzą-

cemu w Polsce układowi post-komunistycznemu.
•SWP  -W jaki sposób uzależniana jest prasa?

pKJÓK;y.nĘ;?,e:o°ng}g:is#ańo°żsśa3goaon#oi!:Ókwz,u°bg:Fęzceei#§;:nę:;Uo:
A przecież PKO nie musi się reklamować gdyż ono ma monopol na
przekazywanie pieniędzy do Polski.  Podobnie i.est z LOT-em.  Jeżeli
ktoś chcx3 jechać do Polski wiadomo,  źe najdogodniejsze połączenia
będzie  miał poprzez  LOT  A umieszczanie  reklam tych  dwóch  pąń-
stwowych  {irm  bylo  tormą  szantazu  i  wymuszania  określonej  linii

p.r:,inrgTzo::,jupJs:ąc.%,=fcg!3::i::diśor:5g:isĘ:n;eoYoani,np:sgTaw%ć
utrata zysków z reklam byta, a sądzę że i jest nadal, dotkliwą stratą
przesądzaiacą  o  ich  egzystencji.  Pamiętam  jeden  taki  przypadek.
Jest takie pismo 'JGwiazda Polarna''. Pracowal tam Andrzej Poraj ps.
Edward   Dusza.   Zamieszczaliśmy  tam   'informacje   o   dziatalnosci
KOF`-u,  prześladowaniu  J.Kuronia  itp.  Pewnego  razu  daliśmy  tam
ogłoszenie  o  Śmierci  S.Pyi.asa  zamordowanego  przez  SB  w  1977
roku.  Mialo  ono  być  drukowane  przez  caw  tydzień.  Jednakże  po
dwóch  dniach  dzwoni  do  nas  Dusza  i  mówi:  "słuchajcie  nie  mogę
tego   ogloszenia   dalej   zamieszczać''.   Pytamy   slę:   "dlaczego   nie
możesz  tego  opublikować,   pozostały  jeszcze  trzy   dni?".   On   od-
powiada:  ''Bo stracimy ogłoszenia LOT-u  i PKO''.•'SWU  -Jak wygladają zwlązki polonijnego biznesu z konsulatem.

J.K. -Na ten temat nie mogę zbyt dużo powiedzieć, np. moja firma
nie  ma  żadnego  kontaktu  z  biznesem  polonijnym  gdyż  najogólniej
mówiąc i.est on w 90%  bardzo nierzetelny.  Na pewno  biura podróży
mai.ą  związek  z  konsulatem  bo  przecież  organizui.ą  wycieczki  do
kraju.Wcześniejbyłotak,żejeżeliktośniemiałpozwoleniakonsulatu
na  prowadzenie  działalności  gospodarczej   (mówię  o  blurach   po-
dróży)   musiał  zamykać  swoją  firmę  bo   nic  nie   mógł  zatatwić  w
konsulacie.  Np.  mój  znajcmy  w  latach  siedemdziesiątych  otworzył
biuro podróży. Wezwano go do konsiilatu i  powiedz]ano mu, że ma
dostarczać  dane  personalne  osób,  które  zamierzai.ą  wyjechać  do

::,':::!Ś.ęd;t°adkrsópwo'!óE°2ję8Z!cazny°bmsT;ź2ia|;:n:js9ći3:aotwjiuYak:::
dróży.  Podobnie jest ze wszystkimi firmami,  które miav jakikoMek
związek  z  krajem.  Biznes ten  musiał  być w jakiś sposób,  mniejszy
czy wiekszy,  uzależniony od  konsulatu.  Konsul tutaj przez lata cale
czul  się  i  prawdopodobnie  czuje  się  nadal  jak  na  swoim  folwarku.
Milwaukee i to polskie Jackowo gdzie siedzimy teraz to był po prostu
jego folwark.•'SW''  -Co się zmieniło  po  1989  roku?

J.K.   -  Ten   podział  przede  wszystkim   zatarł  się.   Wszyscy  są
zadowoleni.   Mamy  111  F]zeczypospolitą  i  wszyscy  chodzą  do  kon-
sulatu.   Przedtem  było  jeszcze  jakieś  poczucie  wstydu.   Pamiętam

:#ęr*::ert#eTm9,8go-jn#bs?;yb:i,:oei%UźdFę°c::'';:YkTóergyswz:
gtosować.  Tutaj   §zli  głosować.   Wiesz,   to   było   przerażajace.   Pa-

tT#otoŁy;3`ę:dśł:.F§t::;eag,r%:ę.,,,gfoTos#+S„koż,gya,n%rbę,:rsaóćp
wtadzę  komunistyczną.  Vviktor  wyjął  aparat  fotcigraficzny  i  zaczął
robić  zdjęcia.   Wtedy  ten   ogonek  sie   rozpierzchł,   jeden   czlowiek
zacząl  się  chować  za  samochód,  pozostali  ludzie  zaczęli  uciekać.
Zrob"iśmy   parę  zdjęć.   Zrobiliśmy   nawet  zdj.ęcie   konsulowi.   który
wyszedł  z   budynku,   podniósl   nogę   i   powiedział:   "tu   mie   w   d...
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pocałujcle".  Wtedy  personel  konsulatu  zamknął  wejście  gh;wne  i
zacząl ludzi wpuszczać od tylu. 1 wszystl<ie te paniusie z biur podróży,
przedstawiciele  polonijnego  bi2nesu  z  Mlwaukee,  zaczęli  podjeż-
dżać samochodami wchodząc od tylu do konsulatu żeby ich nikt nie
mógt widzieć,  bo się wstydzlli.  Toteż tam  się udaliśmy  i zaczęliśmy
robić kolejne zdjęcia. Ktoś musiał poinformować ubeł(ów z konsulatu,
żetamktośstoizaparatemfotograficznymgdyżokoloośmiuubeków
wyskoczylo z konsulatu, otoczylo nas i zaczęli nam wyrywać aparat
fotograficzny.  Wywiązała  się  dyskusja  i  szamotanina  lecz  po  pół
godzinie odstapili od nas. Nie było sensu tam stać. A teraz ludzie już
się nie chowają, idą z podniesioną gtową do konsulatu. po medale,
wyróżnien ia, wstęgi, pochwav. Otrzymywane z rąk agentów. ldą tam
weterani, AK-owcy, dawni oficerowie.  Hańba. Podczas spotkania ze
Zbigniewem  Flomaszewskim  padło  pytanie:  "czy  chodzić  do  kon.
sulatu''.  On  odpowiedziat:  Poczywiście  że  chodzjć,  bo  to  jest  nasz
konsulat, a jak wam sie nie podoba ta piszcle zazalenia''. To nie jest
nasz konsulat.  To jest w  dalszym  ciagu  ubecki  konsulat.  1  do  kogo
pisać zażalenia--do agentów o ageritach. Zmieniv sie tylko nazwis-
ka, a wszystko pozostało tak samo.  Podobnie jak w kraju.

®SW'  -  W jaki  sposób  zostałeś  sponsorem  nie  istniejących  już
"Dni"?

J.K.  -  Od  lat powtarzam  iż jedną z  bardzo ważnych  rzeczy jest
możliwość  wyrażania  krytyki  1  informowania  spobczeństwa.  Któż
będzieznałstanowiskonp.Kornelabezszansyzapoznaniasięzjego
pogląd_ami w dostępnej na rynku wydawniczym prasy. Potrzebna jest
gazeta, którą można byk)by kuplć w każdym kiosku ''F`uchu". Dlatego
gdy   przyjechał  do   Stanów   Wojclech   Myślecki   próbowaliśmy  coś
zmienić. Mówę w liczbie mnogiej gdyż byb, i jest nas dwóch -Vviktor
Węgrzyn  i ja.  Po  kilku  rozmowach telefonicznych z  Kornelem  (Mo-
rawieckiego poznałem w czasie jego pobytu w Chicago) stallśmy się
sponsorami  "Dni''.  Szkoda.  że  ta  inicjatywa wydawania gazety  nie

rozwinęh się tak jak to  sobie  wyobrażaliśmy.  Można  by  bylo  teraz
nieźle  uczyć  i  informować  społeczeństwo.   No  cóż,  widocznie  nie
wszyscy  zdawali  sobie   sprawę  z  wagl   posiadania  drukowanego
s'owa.

NSW-  -Czy są jakieś perspektywy na zmiany?

J.l(.  -  Postawa  Polonji  jest  lustrzanym  odbiciem   postaw  jakle
dominuj.ą w  kraju.  1  jeżeH w kraju  coś się ruszy,  to tutaj także.  M się

#da!Fgćżep:rzśbfepi::ąd&r:3yzsćŁ!aTer:by!,ćpSoW:l;e::;d:';śa:.ę'riy,U;Ł%:
zapra§zamy  i  komu  podajemy  rekę,  u  kogo  się  ogłaszamy  i  rek-
lamui.emy.  Skupmy  się  na  pozytywywach.  Musimy  patrzeć  przez
różowe okulary i przez cav czas być optymistami niezaleźnie od tego
jak jest.  Tu  przez lata cate mówili:  "co ty zwarlowaleś,  głową muru
nie  przebijesz".  To  było  na  porządku  dziennym.   1  cx],  jednak  coŚ,
moźe  niewiele ae się zmienito.  1 teraz też się zmieni, tylko  musimy
coś robić w tym  l(ierunku.

''SW'  - Tylko co robić?

J.K.  -  Przede  wszystkim  musimy  sobie  uświadomić,  że  istnieje
wyraźny podziat na MY i ONl.  ONl czyli ci wszyscy,  ktorzy popierają
agenta  .'Bolka"  i  mw  ten  agenturalny  system,  czytajacy  ''Gazetę
Wyborczą",  "Wprcist",  "Trybunę"  i  "Nie"  Urbana,  ściskaiacy  z dumą
bpkękonsula,anamsorwującyorwellowskąpropagandę.Natomiast
MY są to ci wszyscy,  którzy żądają ujawnienia agentów,  czytajacy
"Solidarnośó Walczacą",  "Poza  Ukladem"  i  "Dziennił(  Chicagowst<i"

oraz popieraja takich  ludzl jak  K.Morawieckl,  A.Gwiazda,  A.Walen-
tynowicz,   M.Jurczyk.   Nie   ag©nciaków,   lecz  prawych   i   uczciwych
Po!aków. Po nadto przywróćmy słowom ich własciwy sens , Przestan-
my np.  bredzić o zdradzie Wałęsy.  Przecież on  nikogo  nie zdradził.
On  od  początku  swojej  dziatalnoścl  byt  "Bolkiem".  Tak w  kraju  jak  i
tutaj mamy nad nimi -u-"bolkami" olbrzymią przewagę l olbrzymi atut.
Ajest nim prawda.  Dlatego jeszcze raz powtarzam.  Podzielmy się.

ListydoRedakcji
Londyn  18.01.93  r.

Szanowny Panie  Fledaktorze
Dziękuję za list z 7 ub. m. i za broszurę Stefana Wysokjego o Janie

Nowaku-Jeziorańskim. Szczeg óln ie zainteresował m nie rozdzjał pt.
nTreuhander",  przypominający kolaborację Nowaka-Jeziorańskiego
z okupantem hitlerowskim w WaJszawie w latach  1940-42 . Nowak z
tego  haniebnego  okresu   tłumaczył  się  kilkakrotnie   przy  różnych
okazjach, zawsze wykrętnie i mętnie.  Klamal że do komisarycznego
zarządu  administracji  „mienia  opuszczonego".  czyli  po  prostu  ra-
bunkupożydowskichróźnegorodzaj.uposiadłości,.wysyłalagoArmia
Krajowa w.osobie kierownika „Akcji N" Tadeusza Zenczykowskiego,
czego  p.  Zenczykowski  się  wyparł.  Ale  sprawy  te  omówię  może
szczegółowo przy innej okazji.

Teraz chciałbym  do wywiadów  Stefana Wysockiego  pt. „Polska z
oddali   -   prawda   z   bliska"   dorzuclć   dość   pikanty   szczególik,   od-
noszący się do pochodzenja Jeziorańskiego-Nowaka,  zaczęrpnięty
z   udokumentowanej   ksiąźki-historii   Mariana   Fuksa   pt.   „Zydzi   w
WaJszawie",  wydanej w  Poznaniu  w  1992  roku przez wydawnictwo
"Sorus'..

Nowak szczyci  się i  shłsznie.  że  pochodzi z rodziny,  której  dwaj
czlonkowje, general Antoni Jeziorański , redaktor .Gazety Warszaw-
skiej, i Jan Jeziorański byli źołnierzami Powstania Styczniciwego, ale

przernilcza źe byli oni neofitami z sel®/ tzw. frankistów. To żydowskie
podchodzeni.e  Nowaka  nie jest  i  nie  powinno  być jego  hańbą.  Ale
hańba  jest   i   powinno  być  źe  jako   czlopek  rodziny  pochodzenia
żydowskiego  kolaborował z  mordercami  Zydów.  Może zresztą on  i
nie  wie  o  swym  zaszczytnym .pochodzeniu  (mówię  bez  ironii,  nie

jestem  antysemitą i  uwazam  Zydów  za  bardzo  mądry  naJód)  - to
niech  przeczyta  na  stronio  37  książki  o wymienionym  wyżej tytule
(fotokopie tych stron ksiązki i odbitkę strony tytułowej załączam) . Na
stronie  38   może  też  przeczytać  że   matka  Mickiewicza  z  domu
Majewskaii`egożonacelinaszymanowskazdomubyłyfrankistkami
„Z  matkj  obcej"...

Naprawdę wielka szkoda że  Nowak tym  dwuletnim  okresem  ko-
laboracil zahańbil tak piękrią parantelę.

Serdecznie pozd rawiam

Jaii usz KOWALEWS KI

Warszawa, 24.02 .1994 r.
Szanowny Panie Redaktorze ,
Dzi.ękuję  serdecznie  Panu  i  całej  F`edakcji  za  przysłanie  mi  eg.

zemplarza „Solidarności  Wdczącej"  nr  12/310  z  grudnia  1993  r.  z
zamieszczonym  w  nim  artykutem  p.  Kazimierza  Zamorskiego,  pt.
nspotkany na korytarzu''.

Mimo,  że  p.  Zamorski  nie  miat  żadnych  powodów  do  darzenia
mnie  najmniejszym   cieniem  sympatii,   co  wynika  zresztą  z  jego
tekstu. zdobył się jednak na tyle odwagi cywilnej i uczciwości, aby w
dośó obiektywny sposób przodstawió moją działalność w F`WE i tym
samym  zdemaskować przynajmn iej  część  kłamstw  Nowakauezio-
rańskiego,  zawartych  w jego  książce  npolska  z  oddali".  Na  dobrą

sprawę  powinna  ona  nosić  tytuł  „Prawda  w  oddali.'  z  racji  powy-

pisywanych w niej wręcz infantylnych  bredni.
Dziękuję również Panu za zamieszczenie w poprzednim numerze

(9,10,11  -307-309)  „Solidarności Walczącej" ariykułu tego samego
autora   pt.   bEmisariusz   Polski   Podzjemnej"  wraz  z  dwiema  foto-
kopiami  niemieckich dokumentów,  Świadczących o współpracy  No-
waka  z  hitlerowskimi  wtadzami  okupacyjnymi  w  latach  1940-1942.
W  ten  sposób  społeczeństwo  nasze,  ogtupiane  uprzednio  przez
propagandęmLl„WolnąEuropę"maszansępoznaniaprzynajmniej
części prawdy o różnych ,.autorytetach  moralnych".

Z wyrazami szacunku

Aiidrzej CZECHOWICZ

-
Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Pronumerata: póhoczna (gwarantuje otrzymanie 3 kolejnych n-rów od daty wpłaty) -45.000
zt,  roczm  (6  n-rów)  -90.000  zł.  Prenumerata zagraniczna  roczna:  zwykła -15S,  lotnicza  30S.  Przekazy  pocztowe  (  z doktadnym
adresem  pren,Lmeratora  i  ilością  zamawianych  egz.)prosimy  kierować  na  adres  wydawcy:  Wydawnictwo  „VWS"  ul.  Gromadzka  23a,
61 €55 Poznań.  Czytaj i popioraj kwartalnik „Solidarność Walcząca".


