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Była 2:05 -ZOMO ustawiało się
między Baftykiem a Grand Hotelem.
Akurat śnieg spadł, pieiwszy dzień
okropnego zimna, a początok
grudnia był taki wiosenny.
Śnieg prószy, a ZOMO-wcy stoją
jak rycerze.  1 co tu robić?
- wywiad z A. Zarachem s.  19
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Od obecnego  314-315  numeru wycho-
dztć będz.iemy w z]nienionej  szflcie  graft-
cznej . Ciekawi jesteśmy Waszej -Drodzy
Czytelnicy  -  reakcji.  Wsz;elkie  sugestie,
rad:y,  propovcje  dotycz;ące  ksziattu  pis-
mn są mile widziane. Będą prz;ez rias do-
kładnie prz;eczytane i prz;e studiowane.

W dziale Fakty i komentarze pTzedsta-
wiarn;y cz;tery art)!kiłły:  wywiad 8.  Konie-
cznego   z   M.   Chwaliszewskim,   artykuł
M.     Miszalskiego`   o     obrocie    ziemią

K.  Brz;echccyna  o  anatomil  manipulacji
w  dyskusji  i  socjotechnice   socjaldemo-
kracji.Zokaz]iwyborówwRosjiiobecne]
sytuacji w  tym kraju  zarniesz;czamy  blok
artykułów   Rosyjska   ruletka,   w   którym

publikujemy artykut F . Thom o politycz-
nychelitachwRosjiorazamlizyo.Żmu-
dzkiego:  Ziuganow i imi oraz Rosyjslde
mity.

W dziale Historia najnowszf t prezentu-

jemy  i)iórem  M.  Kozłowskiego  sylwetkę
E. Dalbora -pierwszego pryirinsa 11 Rze-
cz:ypospolitej.     Ponadto     z;amieszczamy
równieżpierwszączęśćwywiaduprzepro-

wadzonego  z  Ah  Zarachem  - fiz}onkiem
Komitetu      Wykoriawcz;ego      Solidarności
Walczącej  w  latach  1984-1988, a obecnie

profesc)remi'naten'iatykiwEaststroudsburg
University w Pensylwanii ( USA).

Rece"zje prz;yrioszą omówienie dwóch
książek..     wspomnień    K. Zamorskiego.
długoletniego  pracownikn  Radia  Wolna
Europa  oraz  zbioru  studiów  o  Poz]Lań-
sk:im Cz;erwcu 1956, wydanych i)od reda-
kcją A. Górnego.

życz;ę prz.yjenmej lektury
Redakior Naczelny

Radio Wolna Europa w społeczeństwie

polskim zawsze uchodziło za wzó`r obie-
ktywności    i   niezaleźności.    Z   tego   teź

względu w latach Żakłamanej propagandy
komunistycznej     infomacje     usłyszane
w radiu cieszyły się dużym stopniem wia-
rygodności. Przeświadczenie to podwaza-

ją     opublikowane     przez     poznańskie
Wydawnictwo Wers  wspomniema  Kazi-
mierza. Za:mo[skiego  Pod  anteną  Radia
Wo/łia  Ewrop4.   Ich  autor  we   wrześniu
1939 roku brał udział w obronie Lwowa.
Miesiąc po kapitulacji został aresztowany

przez NKWD i trzy lata spędził w więzie-
niu. Jesienią  1941  roku zgłosił się do for-
mujących    się   Polskich   Sił   Zbrojnych
w Związku Sowieckim. Tam został odko-
menderowanydospecjalnejjednostkizaj-
mującej   się  zbieraniem  relacji  i  utrwa-
laniem   wiadomości   o   losach   Polaków
w łagrach sowieckich. Działalność swoją
Kazimierz   Zamorski   opisał   w   ksiązce
Dwa tajne  biura 2.  Korpusu. Dz,iękJi rie-
mu informacje o nieludzkim systemie so-
wieckim  były  pierwszymi,  które  przedo-
stały się na Zachód.

Zbieracka pasja nie  opuściła go  i  póź-
niej.  W  latach  1952-1979  pracował jako
szef polskiej  sekcji amerykańskiego Wy-
działu Studiów i Analiz Radia Wolna Eu-
ropa. Z tej perspektywy opisuje Zamorski
swoją pracę i działalność w Radiu Wolna
Europa.  W  dwudziestu  siedmiu  rozdzia-
łach    ksiązki    pc>święconej    działalności

Wolnej  Europy    autor  opisuje  pracę  po-
szczególnych  sekcji  RWE  oraz  najważ-
niejsze   epizody   z   jej   h]storii.   Najcie-
kawsze  są  rozdziały  poświęcone  stosun-

kom w trójkącie: Amerykanie - Nowak -
Niemcy.   Ze   wspomnień   Zamorskiego
wyłania  się obraz  następu]ący.  Polityka
infomacyjna  rozgłośni  była  podporząd-
kowana strategicznym koncepcj om ame-
rykańskim   wobec   bloku   komunistycz-
nego.   Przyjęta   w   latach   50.   koncepcja
wyzwalania narodów Europy  Środkowo-
wschodniej    została   później    zastąpiona
koncepcją     „odpychania"    komunizmu,
a jeszcze później strategią konwergencj i -

pokojowego   upodabniania  się  komuni-

zmu  i  kapitalizmu  do  siebie.  Generalne
strategie  USA  wpływały,  z  czego  prze-
ciętny słuchacz Radia Wolna Europa nie
zdawał  sobie  sprawy,  na  politykę  infor-
macyjną RWE. Była ona, to prawda, nie-
zmiennie  krytyczna  wot]ec  komunizmu,
lecz  ten  kiy[ycyzm  miał  róźne  oblicza.
General"e  rzecz  biorąc  -  pamiętam  to
z   własnego   doświadczenia,   byłem   bo-
wiem  regulamym  i  stałym  słuchaczem
audycji RWE -w polityce informacyjnej
tej    rozgłośni    ugrupowania    antykomu-
nistyczno-niepodległościowe,    takie   jak
w  swoim  czasie  KPN,  o[ganizacja  Soli-
damość  Walcząca,  Liberalno-Demokra-

tyczna  Partia  „Niepodległość",  były  nie
reprezentowane. Mówiło się o nich mniej
niż  o  ugrupowaniach  reformistycznych.
Znacznie  więcej   czasu  antenowego  po-
święcano w radiu KSS  „KOR", a później
opcji reprezentowanej przez Lecha Wałę-
sę. Jeżeli byłajuż mowa o radykalnej opo-
zycji,   to   najczęściej   zacierano   różnice

pomiędzy  nią a odłamem nie odrzucają-
cym ugody z komunistami.

Ksiązkazamorskiegopróbujeodbrązo-
wić  RWE,  ukazując  wewnętrzne konfli-
kty wewnątrz zespołu redakcyjnego radi a,
apodyktyczność szefa polskiej sekcji Jana
Nowaka-Jeziorańskiego oraz rolę Amery-
ka-  nów  w  pracy  rozgłośni.  Jednakże jej
wadą jest  skupienie  się  na  personalnych
rozgry wkach i cechach charakterologicz-
nych  opisywanych postaci.  Nie ma za to
wcale   lub  jest   niewiele   przedstawjenia
mechanizmów  fomułowania i  forsowa-
nia    pożądanej    polityki    informacyjnej

przez  decyden[ów  rozgłośni.   Autor  nie
opisuj e mechanizmu przekładania global-
nych koncepcji  amerykańskich  na  dzia-
łalność    RWE    i    jej     poszczególnych
sekcji,  Obrazu  takiego  nie  można  rów-
nież  zrekonstruować,   opierając   się  na
samych   tylko   wspc)mnieniach   Zamor-
skie8O.

Pomimo  tych  niedociągnieć  zachęcam
do lek[ury ksiązki Kazimierza Zamorskie-

go,  Warto  ją  przeczytać,  gdyż  pomimo
tego,  co  się  sądzi  o  roli  RWE,  było  ono
najpowazniejszym   Źródłem   niezależnej
informacji w PRL-u. Odegrało w ten spo-
sób niebagatelną rolę w najnowszej histo-
rii polski.                    Krzyfz/o/ Brzć'chczyn

Romualdowi Lazarowiczowi za wykonanie projektu strony
tytułowej Kwartalnika Politycznego „S olidamość Walcząca".

Andrzejowi  Zarachowi  za podarowanie  dwóch   rocznikć)w

pisma „Policy Review".

Andrzej Zarach - 60 S
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8.  Borusewicz w programie „Li-

nia    Specjalna"    powiedział,    że

gdyby nie Okrągły Stół, to w Pol-
sce   mógłby   powtórzyć   się   ru-
muński     scenariusz     wydarzeń.

Ciekawy jestem,  kto  gotów byłby
sprawić narodowi krwawąłaźnię?
Czy wychwalani  przez A.  Michni-

ka  i  „Gazetę  Wyborczą"  ze  swej
reformatorskiej woli Kiszczak i Ja-

ruzelski? Okazuje się również, że
Okrągły  Stół  nie  był  tak  wielkim

osiągnięciem  opozycji,  skoro  za-
warto  go  pod  presją,  a  opozycję

postawiono    przed    altematywą:
przystąpcie  do  rozmów  albo  bę-
dziemy do was strzelać.

®®*

Prezes Telewizji Miazek zawie-

sił  dziennikarzy,   który  biesiado-

wali    w    towarzy§twie    osób    ze
świata   kryminalnego.   Bezpiecz-

niej jest za to biesiadować z rezy-
dentem   wywiadu    KGB.    Za   to
zawieszenie  w  czynnościach  nie

grozi.

**,
Dz.ięki  osobistej  interwencji  pre-

zydenta Łukaszenki udały się zbio-
ry na Białorusi.

***
Granice   śmieszności   przekro-

czyta   za   to   „Myśl   Polska".   Pod

znamiennym     tytułem     f3ządz/.//.
PFIL-em   i   wyjechali   do   lzraela

drukuje    ona    spis    osób,    które
w wyniku  antysemickiej  kampanii

wszczętej   przez   komunistyczną
Polską  Zjednoczoną  Partię   Ro-
botniczą  musieli   opuścić   Polskę

w 1968 roku. Oto zawody tych, co
rządzili  PF`L-em: tłumacz,  rysow-

nik-montażysta,   fotograf ,   farma-
ceuta,    lekarz,    zecer,    korektor,
rencistka.  Czekamy  na  ciąg  dal-
szy aberracji.

SPRAWA  MARKA  CH.
Wywiad z przewodniczącym Zwiążku Zawodowego Solidarność '80

w Pabianicach Markiem Chw alew skim
D31maja1996rokuotrzymałPanwymówieniezpracyzpowodówekonoinicmych,atakże

Eonn.dp=a=#s$8ę;um:j:ŁE#Eł#wd#g##Bo;#ŁV#gaoS,ęEpo#FaĘ
Zaczni]my  od  początku,  to jest  od  dnia  22  maja  1996  toku,  gdy  w  naszym  zakładzie

ogłoszono oficjalne  wyniki  wyborów  do  Rady Zakładowej.  W  tajnych  demokratycznych
wyborach załoga wybrała następuj ących kandydatów:
l.   Marek chwalewski          -67l  głosów,
2.   SławomirAntonowicz    -320 głosów.
3.   Andizej Morawski           -265 głosów.

Podkreślam, że wybierali mnie pracownicy posiadający akcje zakładu. Jak pan myśli, kto
wszedł do Rady?
D Jak to kto?  Na pewno Pan i drugi z listy po Panu, posiadający największą liczbę

g,osów.
Myli się pan i to bardzo. Do Rady Zakładowej weszli w kole]ności panowie Antonowicz

i Morawski.
D Jakim prawem!

Prawem kaduka. Akcionanat pracowniczy posiada zaledwie 15% akcji. Resztę  w kolejności

ż:33%:Fogreć;knaoT]T;aftHnedvuesłi;:Mma8ements.a.zffĘdzającazakładem,
3.   25% skarb państwa.
Nie muszę już chyba tłumaczyć, dlaczego. Powiem tylko jedno: dyrekcja w osobie pana

Macieja  Wyrzykowskiego  zrobila  dosłownie  wszystko,  by  zdeptać  podstawowe  prawa
ob5rz;tpe;s*;:awtyo7o;cyópTsł*E#załgĘZspz%S:gyoŁex;::ś2.ewłzmuprzdozonenacza„

PRL-bis, w których żyjemy. Zmieniły się tylko fasady. Zamast SB -UOP...
D A wracając do Pańskiego zwolnienia.

No,  właśnie,  pod pretekstem restrukturyzacji  zmuszano mnie,  bym zmienił stanowisko
pracy. Decyzję dyrekcji zaskarzyłem w Sądzie Pracy w Pabianicach, tj. w sądzie 1 instancji.
Sprawę tę przegrałem. Złożyłem więc odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Pracy w Łodzi
Sprawa tajest w toku rozpatrywania. Tymczasem zwolniono mn]e z pracy w mysl biblijnej
zasady: uderz w pasterza, a owce się rozproszą.
D Mam rozumieć, Źe warunki pracy były gorsze niż poprzednie.

Oczywiście.  Od  chwili  pow]adomienia  mnie  o  zmianie  moich  warunków  pracy  przez
dyrekcjęzakładumiałem1,5miesiącaczasunaakceptacjębądźodrzucenieproponowanych
zmian. Wysłałem pismo do Wyrzykowskiego Macieja, w którym stwierdziłem, że owszem,
przyjmętewarunki,jeśliot[zymamdorękiprawomocnysądowywyrok.Zadnaimadecyzja
mnie nie satysfakcj onuj e. Jak wiadomo. sprawa j eszcze ostatecznie nie ] est rozstrzygnięta.
E Tymczasem 3 czerwca br. otrzymał Pan wymówienie z pracy z datą 31 maja...

...z  rąk  same]  kierowniczki  kadr  Stry]ewskiej  Mani,  poniewaz  nie  przyjąłem  nowych
waruików płacy i  pracy. Mało tego, nie mam od tej  pory prawa wejścia na teren zakładu.
W  samej  fabryce  na  czele  związku  Solidamość  '80  stanął  mój  zastępca  -  pani  Bozena
Gołębiowska, która j ak dotychczas trzyma się dzielnie.
D Czyli biblijna przepowiednia o uderzonym pasterzu i rozpierzchniętych owcach nie

spełniła się...
To nie do końca tak.  13 gnidma 1995 roku grożono mi telefonicznie śmiercią. Pan wie, co

się stało w Ursusie.
D Tak, wiem

To nie sąjuż przelewki, UOP po prostu czuwa!
1] Staje  się  tym, czym  nigdy  nie  przestał być - policją  polityczną iia usłiigach  tych

samych, co 2awsze.
Z ust mi to pan wyjąl, a dodałbym jeszcze jedno -łobuzów, drani i złodziei.

E Czy ostatecznie przyjął Pan swoje wymówienie z pracy?
Nie przyjąłem,  a nmiejszą decyzję pana Wyrzykowskiego za§karzyłem do Rejonowego

Sądu Pracy w Pabianicach.
D Wspomniał Pan o grożeniu śiniercią, czy l)yło coś jeszcze?

jteTeTgnTc]zensćęgcryoźEgzpgrł€E:ł:mmoofigjo#:,fadpg,%];ę:Srg:]aedgzołjT;eoszjkn:jakt3PZŁęz:ę;j#
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
DMówiPancgczasoswojejzwiązkowejdziałalności,skądinądwiadomo,żeaktywnie

uczestniczy Pan w życiu politycznym miasta.
Tak,odpanimiesięcyjestemaktywnymczłonkiemRuchuodbudowypolskiJanaolszewskie-

gowPabianicach.Zresztąotychwszystkichłajdactwachwstosunkudomnieimojegozwiązku,
atakzeodzię]ącymsiębezprawiuwPZPB„Pamotex"powiadomięmecenasaOlszewskiego.
B Dziękuję za rozmowę.

cy;Fzap3z::pńaFzę::exj,:zs;aóke&tow[388łg:ł8:cwhnTg]óww]:kszymzakładempmemysłowym,zat"dn,ają.
Wywiad p rzeprowadzit B eniamin Konieczny
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POCHWAŁA SOCJALDEMOKRACJI
życie  polityczne  współczesnych  demokracji  parlamentar-

nych zorganizowane jest na ksztaft rynku.  Politycy przeciętnie
co  rok,  dwa  lata  startują w najrozmaitszych  wyborach:  prezy-
denckich,parlamentamych,samorządowychitd.Starttenmoźna

porównać do wprowadzania nowego produktu na rynek. Musi
temu towarzyszyć odpowiednia kampania reklamowa.  Sam [o-
war nie musi być wcale wysokiej jakości. Wystarczy tylko,  by
byli o tym przekonani kupujący.  A zostaną przekonani wtedy,

gdy produkt będzie odpowiednio opakowany i będzie miał od-
powiedniąreklamę.Wtedymilionyklientówpodejmąkorzystną
dlaproducentadecyzję,zakupującoferowanyprzezniegotowar.

Podobnie działa rynek polityczny. Tutaj chwilą „zakupu" jest
ak[ głosowania. Rynek polityczny współczesnej demokracji j est
równiemasowyjakrynekekonomiczny.WPolsceokoło27mln
osób posiada prawa wyborcze, a z tego około 16-18 mln uczest-
mczy w wyborach. Ten masowy wyborca, podejmując decyzję
wyborczą, nie głosuje wcale na tych, którzy mają rację. Głosuje
na tych, któizy swoją rację potrafią odi)owiednio sprzedać. W wa-
ninkach  masowego  iynku  politycznego  można  nawet  wcale  nie
i"eć racji, wystarczy tylko, gdy się odpowiednio zareklamuje, Źe
się takową rację posiada. Niestety obserwując polityków tzw. nie-

podległościowej centroprawicy, często odnosi się wraźenie, jakby
byli oni przekonani, że nie przemawiają do masowegc) wyborcy,
lecz  do  elit,   które  prenumerują  „Arcana",   „Gazetę  Polską"
i „Najwyższy Czas". Niestety ten masowy wyborca, idąc do umy
wyborczej , bardzo często kieruje się irracjonalnymi motywami:
kolorem  krawata,  uśmiechem  i  ogólną  prezencją  kandydata.
Z tego punktu widzenia najlepiej potrafiącymi się sprzedać w wy-
borach  poli%mi  są  politycy  SLD.  Zadecydowały  o  tym  trzy
rzeczy.

W latach 1988-1991 PZPR udało się wyselekcjonować nową

generację  polityków:  A.  Kwaśniewskiego,  W.  Cimoszewicza,
L.  Millera,  którzy  zastąpili starą gwardię tępych  aparatczyków

posługujących się komumstyczną nowomową. Ci młodzi za to
posiedli  doskonale umiejętność  posługiwania się  nową nowo-
mową:    socjaldemokratyczno-liberalno-zjednoczeniowo-europej-
ską.Wystarczytylkoposłuchaćprezydenta.Niezależnieodtego,
w jakiej  sprawie się wypowiada, nie wiadomo, czy jest za, czy

przeciw.  I  trzeba  przyznać,  że  robi  to  znacznie  zręczniej  niz
Wałęsa, którego słynne ,jestem za, a nawet przeciw" było zbyt
nachalne.  Jest  to  zresztą  zasada  postępowania  w  demokracji

parlamentamej . Polityk, opowiadając się zajedną stroną w kon-
flikcie, tym samym zraziłby sobie zwolenników drugiej. A za-
sadą postępowania w demokracji parlamentamej jest nie obrazać
nikogo. I sztukę tę Prezydent RP opanował w stopniu najwyższym.

DrugimczynnikiemzapewniającymprzewagęsLDjestumie-

jętność  gry  zespołowej.  Na prawicy  mnóstwo partii  składa się
zazwyczaj  z lidera i jego zwolenrików, którzy  zmieściliby  się
na jednej  kanapie.  Politycy  prawicy  nie  posiedli  jeszcze  tej
wiedzy,Źepełnieniestanowiskanieoznaczawywieraniarealne-

go wpływu. Co innego ci z SLD. Wychowani w komunistycznej
szkole PZPR  wiedzą,  Źe  skryty  w  cieniu  sekretarz  KC  bywał
wazniej szy od ministra.

Umiejęmość  gry  zespołowej  prowadzi  do  kolejnej  waznej
cechy polityków SLD. W ich wystąpieniach nie ma agresywno-
Ści. Jest to bardzo wazna cecha na polskim rynku politycznym,

gdyż Polacy  wbrew mitom o rzekomej polskiej  kłótliwości nie
lubią, gdy ich elity są ze sobą głęboko skłócone. Politycy zSLD
niemusząbyćagresywni.Sąbowiemjedynązorganizowanąsiłą
reprezenmj ącą tzw. elektorat lewicowy, czyli postpeerelowski -
do każdego parlamentu na pewno wchodzą. A swym spokojem

pozyskuj ą głosy dodatkowych, niezorientowanych osób. Co in-
nego  politycy  centroprawicy.  Z  pół  tuzina  prawicowych  list
wyborczych  sprawia,  że  aby  przekroczyć  5%  próg  wyborczy,
muszą między sobą walczyć o pozyskanie prawicc)wego elekto-
ratu. Wygrać może więc ten, ktojesl głośniejszy, bardziej kato-
licki,   bardziej   antykomunistyczny   itd.   Jest  to  jednak   tylko
złudzenie. W rzeczywistości bowiem masowy wyborca nie lubi
wchodzić  w drugorzędne szczegóły.  Zamiast wybierać pomię-
dzy Parysem a Macierewiczem, najczęściej pozostanie w domu
i w ogóle nie pójdzie na wybory. Dodatkowo radykalizm polity-
ków prawicy odstrasza niezdecydowanych, okazj onalnych wy-
borców.    Warto    zaś    pamiętać,    że    w    kazdej    demokracji
niezdecydowani decyduj ą.

Ciągłekwestionowanieprzywództwaisporynaprawicyspra-
wiają.  ze  prawicowy  polityk najbardziej jest wiarygodny,  gdy
krytykuje...  innego  polityka  prawicy.  Bo  co  Kaczyński  może

powiedzieć o Cimoszewiczu? Niewiele, najczęściej  same ogól-
niki. Natomiast o wiele więcej złego potrafi powiedzieć o J. 01-
szewskim, gdyż tego ostatniego zna dłużej i blisko z nim współ-

pracował.  Zauważmy,  że  wśród  polityków  SLD  obowiązuje
zasada:  o  imych  (z lewicy) tylko dobrze.  I tak np.  D.  Waniek
nawet  po  orzeczeniu  Sądu  Najwyższego  była  przekonana,  ze
Kwaśniewski ma wyższe wykształcenie.

Jak tak dalej pójdzie, to w następnych wyborach niezdecydo-
wany  wyborca  (a  takich jest  najwięcej  w  kazdej  demokracji)
znówzagłosujenaSLD,którezajęterobienieminteresówniema
czasu na spory i dyskusje ideowe. Wymka to zaś z tego, iź SLD

po prostu lepiej się sprzedaje.
Krzysz:icJfBrzechczyn
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SPRZEDAWAĆ ZIEMIĘ CZY JEJ PŁODY?
PolskiestronnictwoLudowemobilizujeopiniępublicznąprzeciw

liberalnym przepisom o sprzedazy ziemi cudzoziemcom - ale jed-
nocześn]e pompuje  w  swą partyjną biurokrację i  kadry  pieniądze
publiczne, np. pod postacią potężnie dofinansowanego z pieniędzy
podatnika Banku  Gospodarki  Zywnościowej.  Stąd  ta PSL-owska
troska „o ziemię", to PSL-owskie „zatroskanie" interesem narodo-
wym niejest ani wiarygodne, ani przekonywające. W końcu PSL to
także komumstyczna nomenklatura, a wicepremier Jagieliński figu-
rował na „1iście Macierewicza"... I chociaz PSL-owi łatwiej „nawią-
zywać" do tradycji nichu ludowego Witosa czy Mikołajczyka, niż
SdRP do tradycji PPS-u ...- to przecież obydwa ugrupowania za-
wdzięcza]ą  swój  majątek,  strukturę,  prasę  -  swej  wiodącej   roli
w  komunistycznej  przeszłości.  Majątek  PSL-u  nie jest  ani  trochę
bardziej uczciwej proweniencji, niż maj ątek SdRP...

Czyliberalizacjasprzedazyziemicudzoziemcomstanowirzeczy-
wiście poważne zagrożenie dla interesów kraju, czy moze raczej dla

partyjnychinteresówpsL-u„.?
Ziemią w Polsce zainteresowani są głównie Niemcy i to głównie

wobszarzetzw.ziemzachodnich.Trudnopowazniemówićojakimś
istotnym zagrożeniu etnicznym czy gospodarczym, powodowanym
przez niemieckie zakupy ziemi na tym obszarze, jeśli tylko polskie
ustawodawstwo  unikać  będzie  udzielania  przywilejów  mmejszo-
ściom  etniczym,   czyli   przywilejów  udzielanych  ze  względu  na
kryterium  pochodzenia„.  Niestety,  takie kryterium  wi)rowadzono
juz do polskiego u stawodawstwa (m.in. do traktatu polsko-niemiec-
kiego i do ordynacji wyborczej ! ). Nebezpieczeństwo tkwi zatem nie
w swobodzie nabywania ziemi  przez cudzoziemców w Polsce, ale
w udzielaniu przywileiów mniej szościom narodowym.

Trzeba uwzględnić fakt,  że niemieckie zainteresowanie ziemią,
główme na Pomorzu i na Mazurach, powoduje gwałtowną zwyżkę
cen ziemi  na tych  terenach.  Byłem niedawno na Suwalszczyźnie,
w rzeczywiście pięknej  okolicy Smolnik (gdzie zaczyna się włas'ci-
wie Litwa).  Zainteresowałem  się niedużym,  całkowicie zaniedba-
nym  gospodarstwem,   malowniczo  położonym  -  ale  kompletną
ruiną.  Włas'ciciele  -  ludzie  już  starzy,  samotni  -  gdy  spytałem
o ocenę, rzucili:  100 tysięcy dolarów!...

Nie jest więc tak, że indywidualni Niemcy wykupią nasze ziemie
zachodnie  za  bezcen,  wykorzystujac  miejscowych  rolników.  Ci
rolnicy dobrze zdają sobie sprawę z rosnącej dzięki temu popytowi
wartości ich ziemi i z pewnością nie dadzą się wykorzystać...

S ądzę, Źe nabywaniem ziemi przez cudzoziemców tak naprawdę
zaniepokojona jest partyj na nomenklatura PSL-owska; to ona, dzię-
ki  swym  terenowym  układom,  może  dziś  raczej  wykorzystywać
rolnika skuteczniej, niż cudzoziemiec-nabywca; to dla nie]  ów cu-
dzoziemiec-nabywca stanowi realną konkurencję, tym groźniej szą,
ze nie uzależnioną od niej politycznie ani żadnymi innymi „układa-
mi". Wydaje mi się, Źe PSL-owski aktyw umiejętnie wykorzystuje
w tym wypadku obawy raczej miejskiej  inteligencji niż mieszkań-
ców  wsi.  Blokowanie  refom  rynkowych  m.in.  przez PSL uderza
znacznie  boleśniej   w  polskiego  rolnika,  niż  możliwości  zakupu
ziemi przez cudzoziemców. Tym bardziej Źe liberalizacja tych za-
kupów  nie  oznacza  ich  całkowitej  swobody.  lnna  to  rzecz,  że  ta
liberalizacja  wydaje  się  przćdwczesna.  Gdy  blokuje  się  polskim
rolnikom  ~  w  ramach  „dostosowywania  się  do  wymogów  Unii

Europejskiej" -możliwości swobodnego handlu polskimi płodami
rolnymi, bez ograniczeń, na rynkach zachodnich -nie widać zad-
nych  powodów,  byśmy  najpierw  godzili  się na liberalizację zaku-

pów  ziemi  przez  cudzoziemców,  nie  wiedząc  nawet  dokładnie,
kiedy zezwoli się polskim rolnikom na swobodny handel ich produ-
ktami  na  terenie  Unii  Europejskiej...  Jednakże  PSL  niewiele jak
dotąd  uczynił,  aby  ów  „przymus  dostosowywania  się"  Polski  do
„struktur  europejskich",  Ów  dyktat  osłabić  lub  zakwestionować
A przecież jest partią współrządzącą! Jeśli z powodu tak wazne-
go, jak  ochrona  interesów  polskich  rolników,  nie jest  w  stanie
zerwać  koalicyjnego  sojuszu  z  SdRP,  przeciwstawiając  się  dy-
ktatowi   UE  (akceptowanemu   przez   SdRP)  -   to   nagłaśnianie
sprawy  liberalizacji  zakupów  ziemi  przez  cudzoziemców  jest
raczej  próbą  poszukiwania  politycznej  popularności,  w  istocie
potrzebnej   dziś   PSL-owi,   który   najwyraźniej   tę  populąrp.ość,
przynajmniej  w sondazach. tracj.

Wydajesię,zeporządekrzeczypowinienbyc`odwrotny:na]pierw
polski  rolnik zyskac' powinien prawo  swobodnego  handlu  swymi
produktami i przetworami na teren]e UE, a dopiero potem należało-
by  udzielić  obywatelom  UE  prawa   swobodnego   zakupu  ziemi
w Polsce. Jak  widać,  żadna rządząca w Polsce ekipa nie potrafiła
dotąd wynegocjować z UE takiego rozwiązania. Czyżby nasi nego-
cjatorzybylimałokompetentni?Zbytustępliwi?Nazbytsprzedajni9
~  bo  i  takie  głosy  dają  się  coraz  częście]  słyszeć:  że  polskiego
negocjatora można ,kupić" bardzo tanio...

Liberalizacja  przepisów  o  zakupie  ziemi  przez  cudzoziemców
w Polsce może stać się groźna pod trzema zatem warunkami. Pier-
wsze   dwa  juź   przedstawiłem:   jeśli   mniejszościom   narodowym
udzielane będą prawne przywileje i jeśli będzie ona przedwczesna
wobec liberalizacji  handlu między Polską a Unią Europe]ską.  Jest
i tTzeci  warunek.

Otózgdybyjakikolwiekobcyrządzacząłangazowaćśrodkipub-
liczne  w  wykup ziemi  przez  swych obywateli  w  Polsce,  byłby  to
powóddopowaznegozaniepokojeniaistanowczegoprzeciwstawie-
nia  się  takiej  praktyce  i  możliwości  zakupów.  Czy  tak  się  dzieje
w  Niemczech? -nie wiem.  Sądzę, Źe gdyby nawet tak się działo,
rządniemieckidziałałbybardzodyskretnie„.Tojestwłaśnieklasy-
czny  „temat"  dla  polskich  służb  specjalnych,  działających  za
granicą: czy abyjakiś rząd nie subwencjonuje dyskretnie wykupu
polskiej ziemi (ale takze przemyshi) przez swych obywateli? Jak
dotąd,  nie  pojawiły  się jednak  na  ten  temat  żadne  niepokojące
infomacje.

Reasumując:niejesttak.Żeliberalizacjazakupówwpolsceziemi

przez cudzoziemców uderza w polskiego rolnika i zagraza polskim
interesom narodowym. Jednakże taka przedwczesna liberalizacj a,
przy  przeciągającej   się  ad  celendas  graecas  liberalizac]i  handlu
(mamy „dostosowywać się" do UE, nie mając nawet pewności, czy
i kiedy zostaniemy przyjęci !) Polski z krajami UE, takie niebezpie-
czeństwo   rodzi.   Wreszcie  liberalizacja  zakupów   nieruchomości

przez cudzoziemców w Polsce moze być niebezpieczna dla intere-
sów kraju, jeśli  prawo udzielać będzie mniejszościom narodowym

przywilejów,  czyli  uwzględniać  kryterium  etniczne  lub  rasowe,
żamiast dostrzegać tylko obywatela i podatnika.

Marian Miszalski
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MIĘDZY  WIERNOŚCIĄ  A  ZAPRZAŃSTWEM
Jednego z lipcowych wieczorów telewizja wyemitowała pro-

gram,wktórymwystapiłalegendapodziemnejpolski-przybyły
ze  Stanów  Zjednoczonych  Jan  Karski.  Jak  się  okazało,  był  to

program niezwykły, pod pewnym względem zupełnie wyjątko-
wy . Oto osoba uchodząca dotychczas za pewien autorytet doko-
nała  przed  kamerami  niebywałego  zwrotu.   Ku  zachwytowi

prowadzącychprogramKarskistwierdza,żewpartiikomunisty-
cznej,  rządzącej  Polską  z  sowieckiego  nadania,  było  bardzo
wielu szlachetnych ludzi, wśród których szczególną szlachetno-
ŚciąwyróżniaćsięmiałJÓzefcyrankiewicz(tenododrąbywania
robotniczych  rąk!).  Zachwycony jest obecnym prezydentem i,
co  ciekawe,  przeczy  istnieniu  w  Polsce  głębokich  podziałów
i  róźnic  między komunistami  a innymi  ugrupowaniami polity-
cznymi. To jego zdaniem nonsens.  Komuniści to, według Kar-
sk]ego, szczerzy patrioci, którym troska o ojczyznę nie daje spać

po nocach.
Zupełnie  inny  jednak  [on  przybiera  ów  myśliciel,  mówiąc

o  polskiej  prawicy.  Zieje  wręcz  nienawiścią,  gdy  z  zacięciem
mówi  przez  zęby:  ,Źyczę  im jak  najgorzej"!  Nic  dziwnego -
skoro komuniści  są [acy  szlachetni,  to  ich konsekwentni  prze-
ciwnicy muszą być szatanami z piekła rodem.

WszystkiestwierdzeniaKarskiwypowiadazzadziwiającąpy-
chą,  arogancją  i  pogardą  wobec  innych.  Ledwie  starcza  mu
cierpliwości  dla  prowadzących  program  czerwonych,  a  więc

przyj aznych mu dziennikarzy. Uporczywie przy tym podkreśla,
że widzi las, gdy my wszyscy -tylko drzewa.  Szkopuł w tym,
że w swej zarozumiałości i zaślepieniu nienawiścią nie dc)strzega
ani jednego,  ani  drugiego,  najwyraźniej  zaś  za  rzeczywistość

bierze swoje naiwne o niej wyobrazenia. 0 zupełnym oderwaniu
Jana Karskiego od realiów Świadczy choćby jego stwierdzenie,
Źe Polska winna dążyć do NATO jedynie razem z Rosją (!).

Najbardziej  zadziwiający  fragment  wypowiedzi  Karskiego
dotyczył jednak oceny osiągnięć polskiego podziemia w czasie
11 woj ny światowej. Jedynym efektem działalności AK, dostrze-

ganym  dziś  przezeń,  była  śmierć  setek  tysięcy  ludzi,  a  nasz
wkład w tę wojnę był znikomy.  Absurdalność takiej  opinii jest
tak oczywista, że nie wymaga polemiki. Nie ma sensu przypo-
minanie,  Źe  Armia  Krajowa  wiązała  na  terenie  Polski  liczne
dywizjeniemieckie,takpotrzebneHitlerowinawszystkichfron-
tach  tej  wojny;  że  dzięki  podziemiu  właśnie  olbrzymia  liczba
osób  ocalona  została  przed  likwidacją  przez  okupantówj  że
właśnie od AK alianci otrzymali nie tylko egzemplarz niemiec-
kiej„Wunderwaffe",aleilokalizacjępoligonudoświadczalnego
wpeenemtinde,cc>umożliwiłojegozbombardowanieitd.Gdyby
zresztą znaczenie tego naj silniej szego po j ugosłowiańskim pod-
ziemia w Europie było tak znikome, czy byłby sens utrzymywa-
nia z nim codziennego kcmtaktu przez zachodnich sojuszników
i  wspierania go zrzutami  ludzi,  sprzętu  i broni? I czy  możliwa
byłaby sama wyprawa Karskiego za ocean?

Słowa Karskiego oburzają i złoszczą, są bowiem obwieszcza-
ne nam jako bezdyskusyjna prawda,  a stanowią tylko  niemły
skutek sklerozy. Nie sposób przecież inaczej wy[łumaczy ć sobie
tej j askrawej sprzeczności między wcześniej szymi przekonania-
mi  i  dokonaniami  Źycia  a  dzisiejszym  ich  dezawuowaniem,
między dawną wiemością a dzisiejszym zaprzaństwem.

Smutne to było widowisko.
Romuald IAzflrowicz
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MICHNIK 0 HERBERCIE,
CZYLI ANATOMIA MANIPULACJI

Wsierpniowewieczorytelewizjapublicznanadałacykl
rozmów   z   A.   Michnikiem   pt.   Dz.czbć'f   7tczszcgo   czarzt.

W jednej z rozmów tego cyklu redaktor „Gazety Wybor-
czej" wypowiadał się o Z. Herbercie.  Bohater programu
uznał, że poezja Herberta jest jednym z najciekawszych
zjawisk  w  kulturze  polskiej.  Gorzej  natomiast  wypadła

ocena publicystyki poety, drukowanej głównie w „Tygo-
dniku Solidamość". Tutaj ocena Michnika była zdecydo-
wanie negatywna.

Jednakże od  wyrażonej  oceny  wazniejszy jest  sposób
argumentacji, styl przekc)nywania słuchacza, droga rozu-
mowania i wyciągania wniosków. Tutaj mistrz Adam za-

prezentowałcałągamęchwytówerystycznychorazsztukę
manipulacji w dyskusji . Poniewaz są one charakterystycz-
ne  nie  tylko  dla  niego,  ale  i  dla  całej  formacji,  która
w latach  1989-1993  (z wyjątkiem półrocza rządów J.  01-
szewskiego) rządziła w Polsce, warto poświęcić im nieco

uwagi.

Otóż  w  trakcie  ponad   10-minutowego  wywiadu  słu-
chacz nie mógł się dowiedzieć, jakie to konkretne meryto-
ryczne opinie głosi czy głosił Z. Herbert. A.  Michnik też
z  zadną  z  konkretnych  tez  publicystycznych  wygłasza-
nych przez Herberta nie polemizował. Słuchacz mógł się

jedyniedowiedzieć,żepublicystycznepoglądyZ.Herber-
tawyrastajązobecnegowjegopoezjiabsolutyzmumoral-
nego,którymanieprzystawaćdowarunkówwspółczesnej
demokracji,gdyżtajestsztukąza.wieraniakompromisów.
Ponadto  telewidz  mć>gł  się  dowiedzieć,  iż  ,jest  dla  nas

oczywiste, że ta publicystykajest nierozumna".

Oczywiście wygłaszanym poglądom towarzyszyła od-

powiednia  tonacja  i  barwa  głosu,  gesty  i  gestykulacja.
Kiedy Michnik wygłaszał zdanie, iź ,jest dla nas oczywi-

ste,  że  ta publicystyka jest nierozumna",  to  wygłaszał je
w taki sposób, takm tonem, że przekonałby kazdego nie-
zdecydowanego.  Mówiąc  zaś  w pierwszej  osobie  liczby
mnogie], dawał w ten  sposób do zrozumienia,  że istnieje

pewna  większość,  dla  której  publicystyka  Herberta jest
nierozumna.Słuchacz,któryzwygłoszonympoglądemsię
niezgadza,automatycznieznajdujesięwmniejszości.Kto

zas' chce być w mniejszości? Zazwyczaj nikt. Stosując ten

chwyt  perswazyjny,  przekonałby  każdego,  pomimo  że

przekonany nadal by nie wiedział, jakie to konkretne po-
glądygłosiZ.Herbertidlaczegoonesątakniesłuszne.Ten
sposób prowadzenia polemiki dla środowisk związanych
z Unią Wolności jest tak charakterystyczny,  że warto go
bliźej i nieco dokładniej zanalizować.

Otóż w językoznawstwie wyróżnia się zdania formuło-
wane  w  języku  przedmiotowym  i  zdania  fomułowane
w metajęzyku. Zdanie w języku przedmiotowym stwier-
dza  coś  o  zewnętrznej  rzeczywistości.  Natomiast  zdanie

w  metajęzyku  mówi  nie  o  rzeczywistości,  lecz  o  danym

zdaniu. Z podziałem tym można zetknąć się w pierwszym
lepszym  podręczniku  gramatyki języka  obcego.  Zdanie
w języku  przedmiotowym  będzie  zdaniem  sfomułQwa-
nym po  angielsku  (lub w jakimkolwiek języku  obcym).
Natomiast komentarz gramatyczny w języku polskim bę-
dzie takim metazdaniem. Oczywiście zdania i metazdania
mogą należeć do tego samego języka naturalnego.

Ten sposób manipulacji polega na tym, że nie przepro-
wadzasięzpolemistąmerytorycznejdyskusji,leczwyraża
zdanie o zdaniu przez niego sfomułowanym. Wyrażając
rzeczwpowyższychsformułowaniach,manipulacjapole-

ga tutaj na tym, że zamiast polemiki z poglądami dysku-
tanta,formułowanejnapoziomiejęzykaprzedmiotowego,
wypowiadamy  opinie  o jego  opinii.  Czyli  fomułujemy
naszą wypowiedź w  metajęzyku.  Opinie o  cudzych opi-
niach  są  tego  rodzaju,  że  najczęściej  usprawiedliwiają

rezygnację z merytoryczmej polemiki z poglądami dysku-
tanta  („twoje  poglądy  są  tak  absurdalne,  Źe  nie  mozna
z nimi  dyskutować") oraz nakłaniają do odrzucenia wy-
znawanegopoglądubezjakichkolwiekpróbzbadaniajego
merytorycznej trafności.

Ten chwyt erystyczny środowiska polityczne związane
z  Unią  Wolności  stosowały  nagminnie  w  latach  1989-
-1993.  Najpoważniejszym  zarzutem, jaki  można  wobec

tychśrodowiskpolitycznychskierowac',jestrieto,żebyły
one zwolennikami Okrągłego Stołu i gnibej kreski, ale to,
że  zwolenników  odmiennej  opcji  politycznej  wyrzucały

pozaobszarcywilizowanegodyskursupolitycznego.Kto-
kolwiek kwestionował dokonmia Unii Wolności i popie-
ranegoprzezniąrządufachowców,stawałsięoszołomem,
zaślepionym nienawiścią barbarzyńcą, j askiniowym anty-

komunistą (to znów A. Michnik o J. Mackiewiczu), popu-
listą,  antysemitą,  faszystą i  należał do  ciemnogrodu.  Po
takim  zaklasyfikowaniu  zwolenników  opcji  przeciwnej
znikaobowiązekprowadzeniazniąjakiejkolwiekmeryto-
rycznej polemiki. Jest bowiem dla wszy§tkich oczywiste,
że żaden kulturalny człowiek nie moźe wyznawać takich

poglądów.   No,   a  jeźeli  ktoś  jest  tak  niekulturalny,  że
wyznaje  taaakie  poglądy,  to już  można tylko  ubolewać.
Izgóryjużwiadomo,żenasioponenciniemająracji,gdyż
tyiko my sami ją posiadamy.             Krzyszfo/Brzcchczyn
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MITY ROSJI
Nasze rozważania o trzeciej Rosji rozpoczynamy od przedstawie-

nia artykułu Siergieja Kortunowa jiofja ni.ć? ma za co przcprżzfzac'.
który  ukazał  się  łamach   „Niezawiesimej   Gaziety"  z  31   stycznia
1996 roku. Artykuł ten bardzo prędko został zauwazony i omówiony
w  Polsce,  ale  i  w  imych  krajach  takze.  Mamy  w  nim  bowiem
przedstawione  w  kapitalnym  skrócie  kulisy  politycznej   filozofii
prezydenta  Jelcyna.  Autor  artykułu  to  jeden  z  bliskich  doradców
obecnego prezydenta Rosji. Ale artykuł ten jest dlatego taki wazny,
ze tmdno byłoby sobie wyobrazić w obecne] Rosji polityka, który
po zdobyciu fotela prezydenckiego całkowicie odrzuciłby jego za-
sadmcze  tezy.  Mamy  w  tym  artykule  w  dużym  i  bardzo  trafnym
skrócie przegląd niemal całej  filozofii władzy obecnie rządzących
elit w Rosji. Właśnie dlatego trzeba i należy bardzo uwaznie się tym
rozwazaniom przyjrzeć.

W polskiej prasie pojawiły się, momentami obszerne, omówienia
wspomnianego  artykułu.  Bardzo  wielu  publicystów  zdecydowało
się  przedstawić  głębszy  komentarz  myśli  przedstawionych  przez
p. Koiiunowa. Jednym z nich był Zdzisław Najder, który na łamach
„Tygodnika Solidamos'ć" (nr 8,  1996) tak ten artykuł podsumował:

U  Siergiej  Kortunow stwierdził, jakoby Rosja była nosicielką wiel-
kiej  cywilizacji  euroazjaiyckiej,  ale  Rosjanie  -„nosiciele"  tej
cywilizac] i bywali w przeszłości znacznie mmej cywilizowani niż
narody, które Rosj a wchłonęła w trakcie swoich kolonizacyj nych
działań.  Pan  Najder wymienia tu  Estończyków,  Finów,  Gruzi-
nów, Polaków.

E Trzeba koniecznie zauwaźyć olbrzymią akcję rusyfikacyjną pro-
wadzoną  nie  tylko  (tu  dodamy  - w  przeszłości)  przez carat,  ale
i przez Związek Radziecki (kolej ne uzupełmenie -rzekomo inter-
nacj onalistyczny system) !

U  Gehenna  narodu  polskiego  na kresach  wschodnich,  deportacje
milionów ludzi. masowe morderstwa wywołały nienawiść i nie-
chęć  do  ich  organizatorów  (dodajmy:  mówiących  na  co  dzień
jezykiemrosyjskim).

E Polacy byli w sposób zorganizowany karani za to, że byli Polaka-
mi. Jakoś do tych działań niezbyt pasuje ideologia intemacjonali-
styczna -doda]my tę myśl do wniosków p.  Najdera.

t]PrezydentJelcyndziałaostatnio,porozpoczęciukampaniiwybor-
czej  do  fiinkcji   (ponownej)  prezydenta,  za  pomocą  pogróżek
w stosunku do krajów Zachodu. Wymusza takim działaniem po-
moc dla obecnej Rosji (ostatnio otrzymał pierwszą transzę poźy-
czki -  10 miliardów dolarów - twierdząc,  że nieotrzymanie jej
byłoby przestępstwem !). Pan Najder słusznie sądzi, ze nagradza-
jąc takie zachowanie, Zachód nakłania Jelcyna, a za nm i innych
polityków rosyj skich, do zwiększania żądań.

Felieton  p.  Zdzisława Najdera  z cyklu  „Świat i  Polska"  zawiera
wielemyśliniewątpliwiesłusznych,choćniektóreznichmusieliśmy
uzupełnić.  Sytuacja w obecnej  Rosji,  zwłaszcza w przededniu pre-
zydenckich wyborów, jest prawdziwą zagadką. W naszych rozwa-
Źaniach  spróbujemy  tę  zagadkę  nieco  rozwikłać,  przedstawiając
motywy  i  argumentację, jakimi  współcześni  politycy  rosyjscy  się
klemJą.

Pan Kortunow na wstępie swoich rozwazań stwierdza, ze narodo-
wa świadomość rosyjska po rozpadnięciu się komunistycznego im-

perium  znajduje  się  w  szoku,  a  w  takiej  sytuacji  ulega  różnym,
niezbyt  racjonalnym  mitom.  Jego  zdaniem  mity  te  i)rzedstawiają
Rosję  w  fałszywym  świetle,  a  ich  celem jest  sparaliżowanie  woli
narodu do  odrodzenia wielkiego  mocarstwa.  I już  na  wstępie  tych
rozważańnatrafiamynapewnąniezwyklecharakterystycznąniejas-
ność  argumentacji.  Bo  zauważmy  przede  wszysikim,  że  upadek
komunistycznego impenum był i jest dla całego Świata prawdzi-
wym błogosławieństwem ! Nagle zniknęła groźba wszechświato-
wego   nuklearnego    konfliktu,    zaczęły    gwałtownie    zamierac'
źródła  konfliktów,   finansowane  przez  Związek  Radziecki,  na
całym świecie.  Dlaczego  p.  Kortunow  pisze o  szoku  tam,  gdzie

powinna królować radość i satysfakcja? Nie ujawniając przyczyn
szoku -nie zaś radości -autor cytowanych tu rozważań ubolewa,
Źe  mity  rodzące  się  w  wyniku  tego  szoku,  szczególnie  te,  które

powstały  za  granicą,  mają na  celu  utrudnić  reanimację  wielkiego
mocarstwa.

I  zaraz,  niemal  na  samym  początku  naszych  rozwazań intencje
artykułu  z  „Niezawisimej  Gaziety"  stają się niemal  czytelne.  Elity
rządzące  w  przeszłości  wielkim  mocarstwem  zna]dują się po jego
upadku   w  stanie  szoku.  To  zrozumiałe,  jeśli   w   przeszłości  ktoś
rządził w znacznej części  Świata i nagle rządzić przestał, to jest dla
niego  szok.  Co  gorsza,  ten  ktoś  zauwaza  zjawisko  pojawienia  się
róznych  mitów,  których  celem  jest  sparaliżowanie  woli  narodu
rosyjskiego i utrudnienie mu działania w kierunku stworzenia wiel-
kiego mocarstwa. Mamy więc jakieś planowe, wręcz celowe działa-
nie   jak]chś   sił   na   Zachodzie,   które   paraliżują   obecną   Rosję.
A dlaczego to robią? Bo chcąjej utrudnić odrodzenie dążeń i działań

:.i%ł#F3;gsztro°wwuycwh].eihz:daiBga:%:;ZeŁy?tgł%.n%edn],a=;emgy9.sFę°Sj:
bliższej  analizie rozważań p. Kortunowa.

Mit  pierwszy:  przegrana  w  zimnej  wojnie.  Zgodnie  z  opinią
autora  artykułu,  tego  typu  mit  powstał  na  Zachodzie,  a  głównie
w Stanach Zjednoczonych. Sensem jego jest podbudowanie psychi-
czne  obywateli  Stanów  Zjednoczonych  dla bardziej  efektywnego
sprawowania przewodniej rol] na całym Świecie. Autor argumentuje
tu, że Rosja i Ros]anie nie mogli przegrać zimnej  wojny dlatego, ze
ani  NATO,  ani  Stany  Zjednoczone jej  nie  wygrały.  Końca  zimnej
wojny nie mozna -jego zdaniem -oceniać w ogóle w kategoriach
zwycięstwa czy poraźki. Konfrontacja w swoistej pozycyjnej wojnie
zakończyła  się  rozpadem  systemu  radzieckiego,  który  rozsadziły
wewnętrznesprzeczności.

Załamanie  zimnej  wojny,  to  -  ciągle  zdaniem  p.  Kortunowa -
sukces Rosjan, którym udało się odrzucić komunistyczną ideologię.
Zwłaszcza  sukces  rosyjskich  demokratów.  Mamy  tutaj   wyraźne
nawiązanie do biezących politycznych celów, wskazania - w domy-
śle  -  na  Jelcyna,  który   realizuje  w  Rosji  demokrację.   Za  tymi
doraźnymi  i  dosyć pokrętnymi  argumentami  doradca Jelcyna stara
się ukryć bezspome fakty: to nie jakiś mi{yczny Związek Radziecki
-  imperium  zła  -  się  rozpadł.  to  Rosja,  działając  w  przebraniu
imperialnym  Związku  Radzieckiego,  po  raz  drugi  w  tym  stuleciu
utraciła pozycję wielkiego mocaistwa. To nie Związek Radziecki,
a właśnie Rosja sromotnie przegrała „zimną wo]nę". Pan Kortunow
i jemu podobni mogą temu zaprzeczać, ale muszą mieć choćby cień
świadomości,  ze  robią  to  wbrew  oczywistym  faktom.  W  ramach
Związku Radzieckiego, a takźe w ramach całego kcmunistycznego
imperium  odbywała się masowa rusyfikac]a.  Niszczono  na wielką
skalę  kultury  wielu  samodzielnych  narodów.  Tak  się  tez  dziwnie
złożyło,  ze  upadek  komunistycznego  imp     um  dziwnie  zbiegł  się
z prezydenturą Ronalda Reagana i jego partyjnego następcy -Bu-
sha.  Reagan był pierwszym z długiej  listy powojennych prezyden-
tów Stanów Zjednoczonych, który nie starał się podbudować swojej
politycznej  pozycji  politycznymi  flirtami,  czy  to  z  Moskwą,  czy
z  Pekinem.  Co  wazne,  nie tylko nie  starał  się  o  względy  i  poparce
władców komunis.ycznego imperium, ale zajego prezydentury po-
wstało prawdziwe zielone światło dla intensyfikacji  wyścigu zbro-

jeń,zwłaszczatechnologicznego.To.StanyZjednoczoneopanowały
produkc]ę broni neutronowej, która jest znakomitym panaceum na
siłę broni konwencjonalnej. To właśnie w Stanach Zjednoczonych
opanowano  techniki  laserowe pozwala]ące na rozpoczęcie przy-
gotowań  do  „gwiezdnych  wojen"  ~  w  ostatnich  tygodniach  do-
konano   udanej   próby  zestrzelenia  rakiety   właśnie  za  pomocą
lasera.

W tym czasie komunistyczne imperium -Związek Radziecki -
przestało  się liczyć w tych osiągnięciach jako powazny konkurent.
W technologiach militamych Związek Radziecki, a za nim ukrywa-
jąca swe impenalne plany Rosja,  przestał się liczyć jako światowe
mocarstwo  w  takiej  skali,  że  musiał  s]ę  rozpaść.  Jednak  nie  tylko
i nie wyłącznie przyczyny wewnętrzne to spowodowały. Takze za-
uważalne działania Stanów Zjednoczonych i głównie ich mało wra-
żliwego na rosyj skie (radz]eckie) umizgi prezydenta. To nieprawda,
że nie było w „zimnej wojnie" zwycięzców. Był nim z całą pewno-
ścią Ronald Reagan i jego państwo.  Pamiętając miękkość i niezde-
cydowanie  jego   wielu  poprzedników,   mozna  z  całą  pewnos'cią
powiedzieć, że to on wygrał tę wojnę!
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WopiniiKortunowamitgłoszący,żeNowaRosjatojedynienowy
szyld „Imperium Zła" pochodzi zza granicy i jest niemal dla wszy-

Etr#ohmE#:f;%.roEZ:swa:jn,,:pcuę:od:oj:tęj;:n;::::dTłeT3łaś:ł3
organizacji.  Daje pre[ekst do działań izolacjonistycznych w daw-
nych  republikach  ZSRR  od  dawnej  centrali  imperium  -  Rosji.
Doradca  Jelcyna  twierdzi,  że  w  tym  wypadku  nienawiść  wobec
systemu radzieckiego -]uż nie istniejącego - kierowana jest w spo-
sób nieuzasadniony w  stronę Rosji. Jak to określa,  „sowietofobia"
zastępowana jest „rusofobią". Można jego zdaniem domniemywać,
Źe walka z systemem radzieckim od samego początku była w istocie
walką z samą Rosją.

W końcowych wnioskach przy prezentacji tego mitu p. Kortunow
oskarza nawet  radzieckich i  rosyjskich obrońców praw  człowieka
o kształtowanie negatywnego obrazu Rosji. Jego zdaniem nie wia-
domo, dlaczego Rosjan obarcza się za winy caratu i komunizmu, za
ucisk i  przymusową  „asymilację"  narodów wchodzących  w  skład
Ros]i.  Jego  zdaniem  zupełnie  nieuzasadnione  są  określenia  „Ru-
skich", ze prowadzą obecnie wojnę w Czeczenii. Za pomocą takich,
jego  zdaniem,  manipulacji  wpędza  się  Rosjan  w  kompleks  winy
i wpływa na rozpad obecnego rosy]skiego państwa.

Zanim podamy polemikę z argumentami artykułu z „Niezawie-
simej Gaziety", przyjrzyjmy się bliźej  kilku problemom związa-
nym z funkc]onowaniem  Związku Radzieckiego.  Spoistość tego
„Imperium    Zła"osiągano    poprzez    przemieszczanie    ludności
w  ramach  tego  państwa.   Nie  tylko  osiedlano  ludność  rosyjską
w byłych republikach, lecz w sposób przymusowy przemieszcza-
no ludność między związkowymi  republikami.  Na terenie kaźdej
z republik związkowych istniały enklawy  mniejszości ludzi  z in-
nych  republik.  W  sytuacji  gdy  cała  ludność  była  terroryzowana
istnieniemciągłymstanuwojennego,władzeadministracyjnelikwi-
dowały  Źródła  moźliwych,  narodowych  konfliktów.  Ale  była  to
bomba  narodowościowa  z  opóźnionym  zapłonem.  Upadek  impe-
rium oznaczał w praktyce wybuch tej wojny. Jej działanie zresztą od
razu można było zaobserwować na przykładzie enklawy Głównego
Karabachu.  Wiele  wskazuje  na to,  że tego  typu  konflikty jeszcze
przezdłuższyczastrudnobędzieopanowywać.PrzykładJugosławii
wskazuje na to wyraźnie!

Osadnictwo  rosyjskie  w  byłych  republikach  ZSRR  -  obecnie
samodzielnych państwach -enklawy narodowe pamiędzy różnymi
narodami  to  problem  dziedzictwa  właśnie  „Imperium  Zła".  Jeśli

problemy  te  nie  zostaną  zlikwidowane,  to  zawsze  będzie istniała
możliwość powrotu tego imperium w dawnych funkcjach.

Obecna Ros]a oczywiście bardzo  różni  się od  komunistycznego
imperium. Z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to takie
samo jak  poprzednio  „Impenum  Zła".  Czy jednak  zmiany,  które
nastąpjły, są dostatecznie głębokie, żeby nie budzić różnych podej-
rzeń o odradzaniu się minionego systemu? Przed władzami obecnej
Rosji  stoi  niezwykle  wazne  zadanie  likwidowania  fundamentów
i  murów dawnego imperium.  Po dokonaniu  rozbiórki wszystkiego,
co niegdyś było złe, będzie można mówić o Rosji -kraju demokra-
tycznym.  Tymczasem  właśnie  przy  rozbiórce fundamentów  impeL
rium nie robi  się wiele.  Nie słychać w ogóle o przygotowaniach do

przyj ęcia ludności ro§yj skiej , którą należałoby przenieść z dawnych
republik  [adzieckich  na  tereny  samej  Rosji.  Tego  typu  działania
zlikwidowałoby w zarodku możliwe konflikty teraz i w przyszłości.
Drugą  akc]ą  powinno  być  łączenie  narodów  w  etniczne  całości.
Należałobyzacząćakcjęlikwidacjitychprzesiedleńczęściludności,
którą niegdyś zorganizował Stalin. Ludności między republikami -
obecnie samodzielnymi państwami. I to włas`nie Rosja powinna tej
akcj i patronować, żeby się uwiarygodnić w oczach opinii światowej
jako  kraj   działający   na   rzecz   likwidacji   pozostałości   imperium
komunistycznego.

Przedstawiliśmy  m  tylko  dwie  spośród  wielu  spraw  wymagają-
cych intensywnych działań, ] eśli likwidacj a imperium.miałaby kie-
dyś się zakończyć.  Tymczasem  o  sprawach, o których tu piszemy,
naraziewRosjipanujenietylkogłuchemilczenie,alepodejmowane
są działania jawnie z przedstawionymi tu rozwiązaniami sprzeczne.
Tego typu działaniem był dekret prezydenta Jelcyna o bliskiej  za-
granicy. W jego wyniku nie tylko nie będzie mowy o przesiedleniu
ludności  rosyjskie]  z  byłych  republik  ZSRR  na  teren  Ros]i,  lecz
nastąpi proces dokładnie odwrotny. W wypadku konfliktów - nie-
uniknionych  -  nastąpi  proces  znacznego  zwiększenia  liczebności
ludności rosyjskiej  w dawnych republikach i  to w dodatku na czoł-

gach,zkarabinamiwrękach!Nietrudnoocenićtenkrok,Ros]awten
sposób powraca do praktyk „Imperium Zła", nie tworzy za pomocą
takich działań państwa demokratycznego !

Ciekawe  są  argumenty  pana  Kortunowa  próbującego  bronić
Rosji  i  Rosjan  przed  posądzeniami  o  kontynuowanie  „Impenum
Zla". Gdyby j ego rozumowanie doprowadzić do logicznego końca,
trzeba by stwierdzić, Źe w dziejach Rosji na przestrzeni kilku ostat-
nichstuleciolbrzymiąrolęodegralikosmici!Tonieżart,tologiczny
wniosek  z  następujących  przesłanek.  To  przecież  tylko  kosmici
organizowali przez całe stulecia najpierw imperium caratu, a po-
tem komunistyczne.  To  oni  organizowali  rzekomą (!  -zdaniem
p.  Kortunowa)  eksploatację,  a  nawet  ludobójstwo  innych  naro-
dów.   To   dziełem   kosmitów   był   wielowiekowy   ucisk,   represje
i  „przymusowa  asymilacja".  Co  wazne,  to  przecież  tylko  kosmici
prowadzą obecnie wojnę w Czeczeni. Co, Źe to żart? Ze to niejacyś
kosmici, lecz elity Pierw§zej, Diugiej  i Trzeciej  Rosji wszystko to
organizowałyiorganizują?OtóżzdamemKortunowanigdytegonie
organizowali jacyś  Rosjanie  -  więc  logicznie  rzecz  biorąc,  !ylko
kosmlci!

Przez  kilkanaście  lat  Niemcy  -  niemiecki   naród  i   niemieccy
obywatele-wspieraliswojego„wielkiego"wodza-AdolfaHitlera.
Za wsparcie, i to masowe, ekipy hitlerowskiej - zbrodniarzy, mor-
derców w skali masowej - naród niemiecki zapłacił niemałą cenę:
8  milionów  zabitych, trwająca kilkadziesiat lat okupacja, która de
nom!`ne i dc/tłcło zakończyła się niedawno. Symbolem tej okupacji
był proces w Norymberdze,  gdzie odbyło się publiczne osądzenie
zbrodniczych elit i samego nazizmu. W ramach Związku Radziec-
kiego  nie  odbyło  się  osądzenie  zbrodni  caratu  -  Pierwszej  Rosji.
Komuniści niemal na wstępie w  sposób  wyraźny dokonali  zbrodm
w  skali  nieporównywalnej  do  wyczynów  caratu  przy  tworzeniu
pierwszej fazy imperium.

Upadek impenum komunistycznego nie był i  nie ]est do dzisiaj
związany  z  jakąś   „Norymbergą  11"  -  rozliczeniem  zbrodni  do-
konanych  w  komunistycznych  czasach.  Przygotowana  przez  ko-
munistyczne  elity  przemiana  Drugiej  Rosji  w  Trzecią  zakładała
merozliczenie komunizmu jako podstawę przemian. W ten sposób
dochodzimy  do  naszych  kosmitów,  którzy  są  jedynie  winni  za
zbrodnie,  represje,  eksploatację  wielu  narodów  w  czasach  caratu,

:osTyusnżsotykca;=:ęęjłemppł%:ummo;3:gcknź:sĘ:5o;E;3jn3omwtnynjas#:an::
Rosjame!

Pan Kortunow z wyraźną niechęcią odnosi się do takich „antyko-
munistów"  i  „sowietologów",  jak  Zbigniew  Brzeziński  i  Henry
Ki ssinger, z których wypowiedzi, jego zdaniem, wynika, że Zachód
w   czasach   zimnej   wojny   działał   głównie   przeciwko   Rosji,   Że
w mniejszym  stopniu  chodziło mu o  antysowietyzm, w większyT
zaś   o   antyrosyjskość.   W  jakimś   stopniu   mamy   tu   do  czynienia
z prawdziwą laurką dla wspomnianych przed chwilą znanych poli-
tyków-doradców elit w  Stanach Zjednoczonych.  Widać  z  niechęci
donichdoradcyJelcyna,żeniedalisięnabraćnamanewrukrywania
rosyjskiego  impenum  w  kostiumie  komunistycznym.  Przy  takiej
analizie sytuac]i odrzucenie komunistycznej ideologii -kostiumu -
wżadnymwypadkunieoznaczajednocześmeodrzuceniaimpenal-
nych  ciągot  rosyjskich.  Odrzucenie  komunistyczne]  ideologii  nie
ozriacza au.omatycznie budowy systemu demokratycznego. Moźna
go budować dopiero wtedy, gdy zburzy się wszystkie fundamenty
imperialnychstruktur.Jakiśprzypadek?Wtakiejsprawie,j.akochro-
na Źywotnych interesów Rosji, ciągle przecieź liczącego się mocar-
stwa, o przypadku mowy być nie może! I przypadku nie ma, skoro
przeciez  w  Polsce  współpraca  premiera  Oleksego  z  wywiadem
rosyj skim zmusiła woj skowych prokuratorów do wszczęcia docho-
dzenia.  Można tu dom"emywać, że nie jest to sprawa wyjątkowa,
lecz jedynie wyjątek ujawniony społeczeństwu przy okazji  opusz-
czaniaprzezprezydentaWałęsęPałacu(nc)mcnomen)Namiestniko-
wskie8O!

dzxs]i::2erg;uh]rt?:ruo:asjE]gdNziłeeŁ?ypł#hoł;:ęp;`'AyucsYnzę?cWO:;3Zsg:5
samo  czekało  Czechosłowację.  We  wrześniu   1939  roku  Francja
iWielkaBrytaniastałyzbroniąunogi,gdywykrwawiałasięPolska,
związana z nimi  militamymi  paktami !  A  wszystko  po to,  żeby  nie
drażnić Hitlera ! ?

Od 1943 roku trwał dyktat Stalina, na który pokomie zgadzali się
j Roosevelt, i Churchill. A szczytem bezczelności było zdelegalizo-
waniepolskiegorząduwLondynieizalegalizowanjejakopolskiego
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rządu grupki radzieckich agentów, przysłanych do Lublina właśnie
przez Stalina. I tym razem sedno polityki polegało na tym, żeby nie
draznić Stalina !

Dokładnie  ten  sam  trend  funkcjonuje  w  polityce  największych
krajów świata obecnie. Zachód zgadza się na najbardziej nie  demo-
kratyczne wybryki prezydenta Jelcyna, bo uwaza, że prezydentem
Rosji moźe zostać ktoś jeszcze od niego gorszy. Tymczasem przy-
glądającsiętaktycedziałaniakomunistówprzezcałedziesięciolecia,
zauwazymy  tworzenie  różnych,  w  istocie  sztucznych,  pozomych
podziałów.  Jugosławia wyzwolona przez partyzantów Tity  wyda-
wała  się być krajem  mniej  komunistycznym, jednak  w  sprawach
najwazniejszych dla systemu komunistycznego elity rządzące tym
krajem nie wchodziły w konflikt z żądaniami  Moskwy.  Podobnie
konflikt  był  sztucznie  rozdmuchiwany  na  linii  Moskwa  -  Pekin.
W polskim życiu politycznym przez całe lata liberałowie wewnątrz-
komunistyczni walczyli z partyjnym betonem. Jednak w sprawach
najważniejszych, w chwilach kryzysów panowała w komunistycz-
nej  pailii zgoda!

Zarówno Gorbaczow, jak i Jelcyn to działacze wychowani przez
komunistyczną  partię.  Zadanie,  jakie  im  ta  partia  postawiła,  jest
czytelne - przełamac' kryzys mocarstwa, bez rozliczenia do końca
komunistycznej  przeszłos'ci  i  ludzi  związanych  z  tym  systemem.
Umoźliwić  im  odgrywanie  znaczącej  roli  w  nowym  układzie.  To
strategicznezadanieukrywanejestprzezpolitycznyteatrzykrozgry-
wającysięwżyciupolitycznypiRosji.Mająwtymteatrzykumiejsce
i rolę rózni ekstremiści typu Zyrynowskiego, jak i dążące do odbu-
dowyzwiązkusowieckiegosporepartiekierowaneprzezpolityków
pokroju Ziuganowa.  Dla przeciwwagi  pozwala się działać ugrupo-
waniom bardziej liberalnym. Jednak niezależnie od tego, kto zosta-
nie  w  czerwcu  1996  roku  prezydentem,  będzie  musiał  realizować
strategiczneplanyodbudowymocarstwalubliczyćsięzusunięciem
ztejfunkcji!Topewnikwynikającyzprzyglądaniasiępoczynaniom
samego Jelcyna. Sporo było w decyzjach w trakcie jego prezyden-
tury gestów na pokaz, jednak gdy przyszło do określenia stosunku
do   spoistości   imperium,   to  demokratyczne  żarty   się  skończyły,
a  Czeczenię  zaczęły  rozjeżdźać,  zresztą  bardzo  nieudolnie,  czołgi
rosyjskiej armii.

Taktyka  w  stosunku  do  obecnie  rządzących  Rosją jest  równie
krótkowzroczna, jeśli wręcz nie zbrodnicza -j ak to było w przeszło-
ści  w stosunku do  Hitlera czy  Stalina.  A Jelcyn działa na zasadzie
małych kroczków, na które zgadza]ą się najbardziej znaczące kraje
Zachodu. Brak sprzeciwu na wojnę z narodem czeczeńskim, nazy-
wanie to wewnętrzną sprawą Rosji -z całą pewnością zaowocuje
w  niedalekiej   przyszłości   działaniami   bardziej   drastycznymi   na
rzecz  odbudowy  siły  i  autorytetu  mocarstwa.  Ci,  którzy  teraz  nie
reaguj ą na pacyfikację narodów kaukaskich, powinni być odpowie-
dzialni  za  kolejne,  mocarstwowe  wyczyny  Rosji.  Apetyt  mocar-
stwowegoagresorabowiemwzrastawmiaręjedzenia-rozgniatania
podbij anych narodów.

Zycie polityczne w krajach rządzonych ciągle przez byłych ko-
munistów  zaczyna  być  dosyć  monotonne.  Bardzej  wnikliwi jego
obserwatorzy zauwazają, ze właściwie to wszystko jedno, czy pre-
zydentem Rosji będzie Ziuganow, czy Jelcyn. Mamy w tej  mierze
podobne doświadczenia z Polski, gdzie właściwie nie było wazne,
czy   prezydentem   zostanie  Wałęsa,   czy   Kwaśniewski.   Zarówno
w  Ros]i, jak  i  w  Polsce  obie  możliwością  były  i  są  złe  dla  społe-
czeństw obu krajów.

Problem  przyjęcia krajów Europy  Srodkowej  do  NATO  i  Unii
Europejskiej , przeciwko czemu bardzo stanowczo protestuje Rosj a,
nie jest do końca jednoznaczny.  Może się bowiem okazać,  Źe przy
obecnie rządzących elitach przyjęcie przykładowo Polski do NATO
będzie w praktyce oznaczało rozłożenie tej organizacji od wewnątrz
przez agentów Moskwy , którzy zaczną przekazywać NATO-wskie
ta]emnice szerokim strumieniem do Rosji.  A nieprzyjęcie, między
innymi, Polski do NATO znaczyc' będzie utrzymanie jej w bezpo-
średniej strefie wpływów Rosji i z czasem podobne wchłonięcie, ]ak
to miało miejsce z Białorusią.

Stanowczy  sprzeciw  przeciwko  łamaniu  praw  człowieka  we-
wnątrz Rosji , przeciwko ademokratycznym naciskom na inne kraje,
to minimum sensownej polityki wobec Rosji. Jak dotąd, przywódcy
najbardziej znaczących krajów Świata nie potrafią się w tej sprawie
zdobyć na stanowisko.

Waznym elementem sprawy bliskiej zagranicy jest problem argu-
mentalności.  Dawne republiki Związku Radzieckiego, kraje wcho-

dzące w skład komunistycznego imperium w ramach Ukfadu War-
szawskiego  czy  RWPG  bybt  przez  dziesiątki  lat  rządzone  przez
sowieckich agentów. Tak]m agentem był w przeszłości Bienit i  ta-
kim  agentem  okazał  się,  jak  wszystko  na  to  wskazuje,  całkiem
współcześnie premier Oleksy.  Przy  tego typu  posunięciach kadro-
wych problem bliskiej  zagranicy  nabiera nieco  innego znaczenia,
nie  chodzi  w  nim  bowiem o  enigmatyczną  Wspólnotę  Niepodle-
głychPaństwczymiędzynarodoweukładydwustronnezpaństwami
-  samodzielnymi  -  dawnego  komunistycznego  bloku.  Widać  tu
coraz wyraźniej istrieme systemu komunistycznego w fazie przetrwal-
nikowej.   Udając  demokrację,   chce  przejąć  władzę  na  wszystkich
szczeblach, we wszystkich państwach dawn]e]  komunistycznych i juz
pod nowymi hasłami odbudować to, co chwilowo się trochę rozpadło.

Z prezentowanych tu argumentów coraz jaśniej wynika, ze Trze~
cia  Rosja  z  wolna  przestaje  być  kandydatką  na  imperialną  fazę,
z  centralą  w  Moskwie,  a  zaczyna  tym  imperium  faktycznie  być.
Wyciąga z krajów najbogatszych j ak naj więce] środków na odbudo-

rz:ngt°ż:?d#r33ąńyRŚ?ebi:2tawczrćLZ:#:zseórbżgjpąscuewp%Jr%Cpśłętyn;ys.;ł:
acji, gdybyjakiejś znaczące]  pomocy nie otrzymała. Zauwazmy, że
jesttotasamametoda,jakąstosujepanKortunowwswoimartykule,
który roztacza przerazający obraz sytuacji , gdyby Rosja nie stała się
znowu imperium !

W swoim artykule, który tu omawiamy, doradca Jelcyna w pew-
nym momencie pozwolił sobie na zastanawiającą szczerość. Twier-
dząc, że do przeszłości należą imperia kolonialne, takie jakim była
Wielka B rytania, dodał, Źe „do przeszłos'ci historycznej nalezą j edy-
nie  one.  Inne  zmieniły  tylko  fomy  działalności"!  Mamy  w  tym
momencie  klucz  do  zrozumienia tego,  co  się  dzie]e  w  obecnej  -
TrzeciejRosji!ZdaniempanaKortunowaimpenumkomunistyczne
nie upadło całkiem i do końca, onejedynie zmieniło fomę swojego
działania! ! ! To nie jest tylko komentarz, to cytat z rozpowszechnia-
nej szeroko pracy -publikacji bliskiego doradcy Jelcyna!

Jak w takim razie rozumieć działania Rosji w stosunku do wymy-
ślonego  na  potrzeby  impenum  w  nowej  postaci  terminu:  bliskie]
zagranicy? Zdaniem obserwatorów obecnej Rosji ~ i tych z samej
Rosji,  i  tych  z zagranicy,  mamy tu do czynienia ze wznowieniem
działalności i mperialnej przez Trzecią Rosję. Pan Kortunow na taką
interpretacjęsięnajpierwoburza,następniewswoimartykuleprzed-
stawia  myśli  i   uzasadnienia,   które  ją  w  pełni  uzasadniają!   Ale
właśnie tacy  byli  zawsze politycy rosyjscy  w przeszłości  i  tacy  są
obecnie.l

Kolejny z mitów prezentowanych przez Siergiej a Kortunowa jest
prawdziwąkopalniąróżnychpropagandowychmanipulacji.Jestich
w tej części rozwazań aż tyle, Że musimy, gwolijasności, sporządzić
ich  systematyczny  katalog.  Z  manipulacjami  mamy  do  czynienia
w samym nagłówku tego podrozdziału, który brzmi:

„75 lat komunistycznego rozwoju Rosji było w jej historii okre-
sem  hańby".  Mamy  w  tym  fragmencie  do  czynienia  z  charakte-
rystycznymi   określeniami:   „komunistyczny   rozwój"   i   „histona
...Rosji".  Wróćmy  do  tych  określeń  w  dalszej  części  naszych  roz-
wazań.

Pan   Kortunow  przypisuje  temu  właśnie  mitowi,  pochodzenia
zagranicznego  i  rosyjskiego,  główną rolę  w  zniszczeniu  państwa
radzieckiego. W akapicie tym poj awia się kolej ne, ciekawe określe-
nie Związku Radzieckiego, jako  „1egalnego następcy tysiącletniej
Rosji".Chcielibyśmytupodkreślićszczególniesłowo:tysiącletniej!
Następnie doradca Jelcyna snuje dywagacje o autorach tego mitu,
którzy   chcieliby  wykreślić   okres   radzieck]   z   rosyjskiej   historii.
A kolejne zdanie mówi  wprost:  „bez tego  okresu  historii Ros]i nie
ma w ogóle!" Docieramy w końcu do akapitu, który muszę przyto-
czyć w całości i który czyta się z rosnącym osłupieniem:

„Rewolucja, socjalizm, wojna z Niemcami, rewolucje 1991 i 1993 r.
-toważnerubieźero§yjskiejhistoriinarodowej.e[apypełnychmęki

poszukiwań i  tworzenia świadomości  narodu rosyjskiego -narodu
jeszcze  bardzo  młodego,  ale  obdarzonego  wielką  przyszłością".
Zaraz po tym czytamy, że pan Kortunow nie zapomniał bynajmmej
o zbrodniach caratu i bolszewików. A robi to po to, by „przywrócić
elementamą sprawiedliwość dziejową, bez czego kraj  nie może iść
naprzód".

Przedstawili śmy tu, miej scami dosłownie, główną myśl artykułu
o rosyjskich mitach, przygotowanego przez doradcę obecnego pre-
zydenta  Jelcyna.   Doprawdy  bardziej  wnikliwe  wczytywanie  się
w  ten  tekst  moźe  wywołać  reakcje  schizofrenicżne  u  czytelnika.
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W taki właśnie §posób komunistyczni propagandziści trzymali w ogłu-
piemuiotępiemunarodykomunistycznegoimperium.Jeśliwjednej
części  tekstu,  niejako  jednym  tchem  autor  pisze  o  kontynuacji
historii tysiącletniej Rosji i zaraz potem ocenia naród rosyjski jako
bardzo jeszcze młody, to tego typu zestawienie musi wywołaćj ak]eś
reakcje. Będą to reakcje wyłącznie emocjonalne, które osłabiają u czy-
telników  zdolność  do  krytycznego  myślenia.  Jednak  ci,  którzy  za-
chowa]i  trzeźwość umysłu  i  me poddali  się ogłupiającej  manipulacji,
zauwazą kilka charakterystycznych fktów w tej częs`ci tekstu.

Przede wszystkim, zdaniem jego autora, 75 lat komunizmu było
okresem rozwoju Rosji. W czasie 75 lat rozwinęły się takze i inne
kraje świata, problem więc nie w tym, że coś się w trakcie tych 75 lat
w Rosji działo, lecz w tym, czy to, co się działo, dawało najlepsze
z możliwych rezultaty! Pan Kortunow w ogóle nie zauważa konie-
cznościodpowiedzinapytanie,czybezkomunizmuwRosjiudałoby
się  przez  75  lat  zrobić  więcej,  czy  mniej.  A  odpowiedź  na  takie
pytanie  jest  przecież  kluczem  do  tej  części  dziejów  Rosji.  Bez
przeprowadzeniatakiegorozliczenianiemożnaprowadzićracjonal-
nej dyskusji, czy czasy komunizmu były tam rozwojem, czy okre+
sem hańby i w jakim stopniu jednym lub drugim.

Zdumiewa twierdzeme autora artykułu z „Niezawiesimej Gazie-
ty",  że  państwo  radzieckie  było  legalnym  następcą  tysiącletniej
Rosji. Z elementamej  wiedzy o histoni Rosji przeciez wiadomo. Źe
bolszewicy-komuniści zdobyli władzę w sposób sprzeczny z j akim-
kolwiek legalizmem.  Na czym miałaby  polegać legalność radziec-
kiej władzy? Na tym, że wymordowano lub zmuszono do emigracji
poprzednie rządzące elity?

Jedna natomiast sprawajest godna podkreślenia. Pan Kortunow,
omawiająctenmt,kilkakrotniepodkreśla,zekomunistyczneimpe-
rium-państwo  radzieckie  było  istotnym  fragmentem  w  dziejach
Rosji.  Z  tego  typu  podkreśleń  wyłania  się  obraz  dziejów  Rosji
podzielony  na trzy części:  Rosja postkomunistyczna, Rosja komu-
nistyczna i wi.eszcie Rosj a obecna: postkomunistyczna. W dziej ach
Niemiec  można  wyodrębnić  okresy  pierwszej,  drugiej  i  trzeciej
Rzeszy.WhistoriiPolskimeliśmypierw§zą,dnigąimamyobecnieIH
Rzeczpospolitą.DziejeRosjitakźemożnapodzielićnatakietrzyczęści.
Badame wzajemnych relacji pomiędzy nim może wiele wyjaśnić.

Wróćmy  jednak  do  samego  sedna  kolejnego  mitu:  czy  75  lat
komun]zmu w Rosji było w jej historii okresem hańby?

Komunizm był i  ciągle jeszcze jest -nie rozliczony do końca -
okresem naj większych w dziej ach ludzkości społecznych tragedii ,
masowych zbrodni. Mozna mówić wiele złego o impenum carów,
abyje zbudować i utrzymać. system ten doprowadził do śmierci co
najmniej 80 tysięcy ludzi róznych narodowości. Powstanie sy.stemu
komunistycznegozcentraląwMoskwieijegoutrzymaniezwiązane
byłoześmierciąponad80milionówludżi!Wpodtekstachrozwazań
pana Kortunowa wyraźnie można dostrzec badanie nad rozpadem
Związku Radzieckiego -„legalnego następcy tysiącletniej Rosji".
W jego rozumieniu zarzucanie komunizmowi, że był okresem hań-
biącym,jestniezrozumiałe;onzdajesięwogóleniedostrzegaćskali
masowych  zbrodm, jakich  komunizm  potrzebował  do  zaistnienia
i utrzymania wpływów. Co gorsza, oburza się na tych. którzy w 75
latachkomunizmudostrzegającośhańbiącego!Wartotuprzytoczyć
jeszczejedencytatzomawianegoaitykułuzczęściomówieńczwar-
tego  mitu:  „wielką  rolę  odegrały  rewolucja  paździemikowa  i  ro-
syjski  socjalizm  w  historii  świata".  Pan  Kortunow  nie  wspomina
jednak, jak wielką? Z całą pewnością to wielki §ystem, największy
masowych zbrodm w dziejach ludzkości ! To komunistyczne impe-
rium przez kilkadziesiąt lat sprawiało, że cała ludzkość siedziała na

prawdziwej beczce prochu - możliwym w kazdej chwili konf[ikcie
nukleamym! Miliony ludzi przez lata nie spało po nocach, kopało
wogródkachprzeciwatomoweschrony.Zcałąpewnościąrewolucja
paździemikowa i rosyjski  socjalizm odegrały w historii świata rolę
wielką!

I wreszcie na koniec  rozważań o tym micie zauwaźmy kolejne
wazne  określenie:  rosy]ski  socjalizm.  To  już  nie  komunizm,  nie
bolszewizm,   nie  sowietyzm   królował  w  istocie  przez  75  lat  na
wschodzie Europy,  lecz rosyjski  socjalizm!  I  teraz jesteśmy  w  do-
mu!Bojeśliniebyłojakiegośinternacjonalistycznegokomunizmu,
tylkorosyjskisocjalizm,towszystkosięzgadza!Państworadzieckie
było  legalnym  następcą  tysiącletniej  Rosji  i  wiadomo,  dlaczego
w  krajach  określanych jako  komunistyczne  przymusowo  uczono
języka rosyjskiego, a nie ukraińskiego czy białoruskiego. Okres 75
1at komunizmu był w istocie realizacją imperialnych planów rosyj-

skich opartych na ideologii rosyjskiego socj alizmu ! Docliodzimy tu
doprawdziwejzagadki.Słyszeliśmyjużwielokrotnie,takzeodpana
Kortunowa, Że na początku lat 90. odrzucono zdecydowanie ideo-
logię komunistyczną i -jak to określił sam pan Kortunow -„komu-
nistyczną    mitologię".    Czy    oznacza    to    równieź    odrzucenie
rosyj skiego socjalizmu, który, zdaniem tego samego pana Kortuno-
wa,odegrałwielkąrolęwhistoriiświata?Więcjaktonaprawdęjest:
komunizm odrzucono, a co z socjalizmem rosyjskim?

Problem ten będzie sednem kolejnego, os[atniego juz mitu, który
będziemy przedstawiać za chwilę. Czy zniknięcie z rożważań pana
Kortunowa określenia „komunizm" i poj awienie się określenia „ro-
syjski socjalizm" to przypadek czy świadoma manipulacj a, kolejna,
jedna z wielu?

Ostatni z omawianych mitów jest, zdaniem autora artykułu, po-
chodzenia rosyjskiego. Składa się on z dwóch elementów, po pier-
wsze,  stwierdza się  w nim,  że  socjalizm  (zauwazmy,  że  o komu-
nizmie już  się  nic  nie  mówi)  był  historycznym  błędem.  Z  tego
stwierdzenia  wynika  pośrednio  wniosek  o  odrzucen]u  soc]alisty-
cznej  tradycji  i  budowaniu kapitalizmu na  wzór krajów Zachodu.
Siergiej Kortunow niemal natychmiast zaczyna straszyć czytelnika.
„nikomu - nawet w  koszmamym  Śme - nie przy§złoby do  głowy
[...] ciągnąć innych na szlaki, które ludzkość ma za sobą".  Kolejn.e

fizrc:gaźjaecz:E:rzn:Jeą:Ou:y5łzea'a%'zkęeorę#:,ąk5OwnsruoT#Łn;cXwźi
wieku.

Czy nie lepiej -jego zdaniem -byłoby wziąć z systemu zachod-
niegoto,conajlepsze,utrzymującwłasnąodrębność:„własnąprze-
strzeń cywilizacyjną i duchową"? Autor oczyw]ście nie mówi, ]acy
mędrcy,opierającsięnajakichkrytenach,wybieralibyzcywilizacji
Zachoduto,cowniejnajlepsze,acoodrzucalijakoniedoprzyjęcia!

W omówieniu tego mitu doradca Jel cyna przechodzi do kontrata-
ku.  Nie  zgadza  się  z  tym,  ze  doświadczenia  z  socjalizmem  były

Łecgzan'eTaeńt7:gsoy;!Łue,stsgyocwh`ask_Oj-±eio03gg;,eam_-,jisots}:tr.?.`]st::
peryferia światowego rozwoju". Negatywna ocena rosyj skiego so-
cjalizmu  to,  w  podtekście,  totalna  klęska  Rosji  ,jako  samoistne]
cywilizacji".  W końcowym  akapicie mowa jest o  tych, którzy iue
chcą  odrodzenia  Rosji  (w  tym  miejscu  wyraźna  cisza,  że  chodzi
o odrodzenie Rosji mocarstwowej) i dązą do jej dyskredytacji

Poza tym mamy wiele rozwazań wyjątkowo mętnych. Jak rozu-
mieć wnioski, że „Rosja przestaje postrzegać siebie jako podmiot
me  tylko  światowej  polityki,  ale  i  światowej  historii"?  Tego  typu
dywagacji nie mozna określić inaczej  niż bełkot. Ale nie koniec na
tym.  Znowu  roztaczane  są  hiobowe  wizje  o  niszczeniu  samych
podstaw rosyjskiej cywilizacji, oczywiście, bez cienia uzasadnienia
takich  sądów.  Wiele  tu  napaści  na  ludzi,  którzy  źle  życzą  Rosji,
którzy chcą ją całkiem wykreślić z dziejów powszechnych.

Końcowy   akapit   artykułu   poświęcony  jest   sprawom   pokuty
i  przepraszania  przez  Rosję  i  Rosjan  za  wszystko.  Za  leninizm
i  §talinizm,  za komunizm i  socjalizm  (nagle pojawiły  się  koło  sie-
bie!),  za  totalitaryzm  i  brak  demokracji.  W  efekcie  ugruntowano
w  Rosjanach kompleks  nizszości   Nie  ma już  ani  komunizmu,  ani
totalitaryzmu,alewrogowie„Rosjichcą]ąznówzmusićdopokuty".
Za co? „Po prostu za sam faktjej istnienia", po czym autor konklu-
duje:  „my, Rosjanie, naprawdę me mamy za co przepraszać i wie-
cznie pokutować. Czas zająć się dziełem".

Czy realizowanie przez Rosję socjalizmu (komunizmu) było hi-
storycznym błędem, czy me? Jeśl]  przy]m]emy załozenie, ze reali-
zowanie   przez   Rosję   doktryny   komunistycznej    było   jedynie
kostiumem, za którym ukrywały się jej wielkomocarstwowe plany,
to tmdno byłoby mówić o błędzie. Przez wiele lat Związek Radzie-
cki,  a  w  nim  w kluczowych  funkcjach  Rosja,  był drugim mocar-
stwem  światowym.  Mniej  lub  bardziej  z  komunistyczną  centralą
w  Moskwie  było  w  pewnym  momencie  związanych  kilkadziesią[
państw - około  1/3 całej ludzkości. Jeśn brać pod uwagę kontynuację
mocarstwa  Rosji  w  nowej  pozostałości,  to  n]e  mozna  twierdzić,  ze
socj alizm-komunizm był tu błędem. Otóz z całego artykułu pana Kor-
tunowa  wymka,  ze  właśme  taki,  mocarstwowy  punkt  widzenia  na
problemprzeszłościsocjalistyczne]Rosjipopieraon,czylitakzeobecny
prezydem Jelcyn, a takze wielu innych, wpływowych w Rosji polity-
ków.Czyjesttojednakjedynypunktwidzenia?Oczywiścienie!

Realizacj a komunistycznego  systemu  pochłonięcia zyci a kilku-
dziesięciumilionówludzi(niektóreszacunkiwskazująnaliczbęl25
milionów!)  z  punktu  widzenia  ludzi,  którzy  zginęli  i  ich  rodzin,
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uzywanie  na  socj ali styczno-komunistyczną  przeszłość  określenia
„błąd", a następnie nawet jego negowanie jest, najdelikatniej mówiąc,
kpiną ze sprawiedliwości , te] dziejowej i tej ludzkłej ! Zastanawianie
się, czy system największych w dziej ach ludżkości masowych zbmdni
był błędem, czy me był, trudno doprawdy zrozumieć!

Ale trudno zrozumieć i inne twierdzenie doradcy Jelcyna. Komu-
nizm  czy  rosyjski  socjalizm  był  systemem  tworzonym  odgómie,
w centralach administracyjnych i politycznych państwa. Do przyj-
mowanych z góry założeń naginano rzeczywistość społeczną. Kiedy
cośsięniechciałowtymmanewrachudawac',oddziaływaniewładzy
na rzeczywistość gwałtownie si ę zwiększało. Niezależnie od całego
rozbudowanego systemu masowych zbrodni tego typu system oka-
zał się mało skuteczny gospodarczo.  Ludzje zmuszani administra-
cyjną siłą do pracy nie chcieli pracować ani wydajnie, ani z pełną
inwencją. Organizacja społecznego życia kulała, bo przyjmowano
rozwiązania nie  najbardziej  efektywne,  lecz te, które przyjął jako
własne  urzędnik,  który  miał  podejmować  ostateczne,  na  danym
szczeblu, decyzje.

Jak wybmąć z dziedzictwa kilkudziesięciu lat takiego systemu?
Poprzez likwidacj ę centralnego zarządzania i zdjęcie z życia społe-
cznego kontroli aparatu urzędniczego - najlepiej przez jego niemal
całkowitą likwidację. Waznym krokiem było prywatyzowanie pań-
stwowej własności , zwłaszcza państwowych fabryk.

Sednem sytuacji w Rosji jest istnienie ciągle nie do końca zlikwi-
dowanych struktur komuni stycznego systemu. Opierając się na tych
s[rukturach, powracają do władzy politycy nie tylko o komunis.ycz-
nej przeszłości, ale i o komunistycznych poglądach. Ichjądremjest
przekonanie, że komunizm,  rosyjski socjalizm nie był bynajmniej
błędem,  za  który  należałoby  się  ciągle  kajać  i  odbywać  pokutę.
Niezależnie jednak od aspektów psychologicznych te]  sytuacji ist-
nie]e wazny  aspekt gospodarczo-polityczny.  Znowu  grupy  na]bar-
dzie]  w Rosji  wpływowych osób na politycznej  scenie uważają, że
można, biorąc zjednej strony coś z kapitalizmu, a z drugiej z tradyc]i
specyficznej rosyj skiej cywilizacji, wytworzyć w sumie inną, lepszą
jakość.  Otóż  ci  inźynierowie dusz końca XX  wieku nie bardzo  się
onentują w elementarzu dziejów gospodarczych świata. Podział na
gospodarkę kapitalizmu i  socjalizmu istniał tylko w krajach komu-
nistycznych.  We wszystkich  innych istniały jedynie suche i twarde
ekonomiczne  prawa.  Otóz  faktyczna przyszłość Rosji  polegać  bę-
dzie  na  tym,  czy  się  te  prawa  uda  mozliwie jak  najszybciej  i  jak
najgłębiej,  powszechniej  wbudować do obecnej  rosyjsk]ej  gospo-
darki, czy tez nie.

Podsumowanie: trzy Rosje
Omawiając rosyjskie mity przedstawione przez Siergieja Kortu-

nowa w artykule w „Niezawisimej Gazietie", ustosunkowaliśmy się
do  wielu  przedstawionych w nim  myśli. Z ich podsumowania wy-
łania  się  następujący  manewr,  który  w  całości  jest  dziełem  elit
komunistycznych   rządzących   od   wielkiej   rewolucji   1917   roku
w  RosjL.

D  Znika  całkowicie  Rosja jako  państwo  rządzone  przez  carów,
a  pojawia  się  Związek  Radziecki,  centrala  intemacjonalistycz-
nego   ruchu  obrony  interesów  robotniczo-chłopskich  w  skali
świata.  W  zależności  od aktualnych  potrzeb ten  nowy  twór raz
j est, a raz nie jest pełnoprawnym spadkobiercą tysi ącletniej Rusi.
Podobnie  dwoisty  charakter mają deklaracje  nowego  państwa,
które  raz  deklarują  wolę  stanowienia  narodów,  którym  prze-
wodzą,  by  za  chwilę  brać  się  do  ich  okupacji  i  pacyfikacji.
W ramach państwa intemacjonalistycznego odbywa się olbrzy-
mia akcj a rusyfikacji kraj ów podbijanych, ludność rosyjska w du-
zej   skali   przesiedlana  jest  na  zdobywane  terytoria,  językiem
urzędowym  (lub  przymusowo  uczonym  w  krajach  o  pozorach
niezależności) staj e się język rosyj ski. W efekcie tych manewrów
powstaje  Druga  Rosja,  w  jeszcze  większym  stopniu  wielko-
mocarstwowa niż poprzednia Rosja carów. Nowa, Druga Rosja
istniała przez  prawie  trzy  pokolenia,  po  czym  widać  było wy-
raźnie oznaki już nie kryzysu, ale zbliźającego się upadku. W ta-
kiej  sytuacji  elity  rządzące  rozpoczęły  organizowanie  budowy
nowego systemu. Pojawiła się formalnie różniąca się od poprze-
dniej Trzecia Rosj a.

0  Trzecia Rosja. Jej obecny kształt wynika z przymusowej sytuacji
związanej z upadkiem komunistycznego impenum, czyli Drugiej
Ros]i. Działając pod przymusem, elity rządzące starały się złago-

dzić  wszelkie  możliwe  niedogodności  tej  sytuacji. Pod  presją
posiadania30tysięcynukleamychgłowicwynegocjowałyzablo-
kowanie rozliczenia komunistycznej  przeszłości,  zbrodni  i  gra-
bieży   dokonywanych  przez   ten   system.   W   zamian  za  brak
Norymbergi 11, gdzie nie będzie rozliczeń komunizmu , ludzkość
otrzymała zablokowanie możliwości konfliktu nukleamego.

Do  władzy  w  Rosji  doszli  ludzie  znacznie  różniący  się  od  elit
komunistycznych, nawet były aparatczyk systemu - Jelcyn - przez
lata mówił i działał nieco inaczej . Zauwazmy, ze w czasie ostatniego
stulecia   upadły   dwa   mocarstwa   światowe   z   siedzibą-centralną
w Moskwie: pierwsza Rosja-carów i druga Rosja -komunistyczne
imperium. Celem strategicznym elit, które przygotowały planowy
upadekkomunistycznego,byłodoprowadzeniedoodzyskaniaprzez
Rosję mocarstwowej pozycji -budowa Trzecie] Rosji.

Warto  tu   zwrócić  uwagę,   że  budowa  kolejnego  mocarstwa
rosyjskiego odbywa  się  na  podstawie  scenariusza kiedyś  wyko-
rzystywanego  przy  budowie  Drugiej  Rosji,  w  końcu  robią  to
ludz]e  propagandowo  szkoleni  w  ramach  komunistyczmgo  sy-
§temu.  Wiele wskazuje na to, ze po prostu nie potrafią wymyślec'
niczego  nowego.  Dekrety  o  samostanowieniu  narodów  ochoczo
uchwalałwramachDmgiejRosji-Lemn,awramachTrzeciejRosji
- Jelcyn.  Obaj  następnie  w  politycznej  praktyce  brali  się  bardzo
szybko za ich łamanie, ten  pierwszy -próbując wchłonąć Polskę,
ten  drugi  -  pacyfikując  Czeczenię  i  inne  kraje  Kaukazu.  Podo-
bieństw  między  obu  Rosjami  jest  znacznie  więce].  Przede  wszy-
stkim w zależności  od możliwych korzyści obecna Rosja albo jest
spadkobiercą komunistycznego imperium (ami a. arsenał nuklear-
ny, mie]sce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ), albo nie (rozliczenia
za komunistyczne zbrodnie). Raz naród rosyj ski j est narodem jesz-
cze bardzo młodym, a jnnym razem spadkobiercą tysiąclemiej Rusi.
A  wszystko  to  zaleźynie od jakichś  określonych  pryncypiów  obe-
cnej Rosji, lecz od doraźnych, aktualnych korzyści.

W ostatnich  mesiącach  rozpoczął  się na dużą skalę proces po-
nownejintegracjiRosjiwwiększą-juźzcałąpewnościąmocarstwa
-całość. Częścią Rosji stała sięjuz faktycznie Białoruś, a w kolejce

znajduje  się  Kazachstan   i   inne,   rzekomo   samodzielne  państwa,
dawne  republiki  Związku  Radzieckiego.  Ze  strony  bardzie]  kre-
wkich polityków rosyjskich padają twierdzenia o wchłonięciu Pol-
ski, gdyby nazbyt aktywnie zechciała włączyć się w  struktury Umi
Europejsk]ej    i   NATO.   Jednocześme   trwa   przyspieszający   się
wyraźnie proces odbudowy rosyjskiej gospodarki za fundusze naj-
bogatszych kraj ów świata.

0lbrzyminiei)okójmożetubudzićjednaksamfaktkwestionowa-
niaprzezobecną-TrzeciąRosję-niepodległościkrajówwchodżą-
cych   w  skład  Drugiej  Rosji,  czyli  komunistycznego  imperium.
W różny sposób Rosja uzależniła ich gospodarki od dostaw surow-
cówiźródełenergiiwłaśniezjejzasobów,anastępniejejprzywódcy
podejmują publicznie tematy, z których wynika,  ze samodzielność
]ej  sąsiadów  się dla nich nie liczy.  Ostatnio prezydenci Rosji i Bia-
łorusi  wiedli  rozmowy  o  budowie  przez  część  Polski  autostrady
eksterytorialnej  bez jakiejkolwiek wcześniejszej  konsultacji  z pol-
skim rządem.  Skoro na czoło tego rządu udało im się do niedawna
wepchnąć własnego agen.a...

Manewr z przekształcemem  się Drugiej  Rosji  w  Trzecią,  która
konsekwentnie realizuj e plan budowy kolejnej fazy mocarstwowej ,
nie miałby szansy powodzenia, gdyby nie elity intelektualne i poli-
tyczne, które rządzą w największych krajach Zachodu.  Ich podat-
ność   na   manipulacje   dyplomacji   rosyjskiej,   zgoda   na   Żądania
zgłaszaneprzezJelcynasązadziwiające.PrzyjmującRosjędoRady
Europy, udzielając jej  znaczących  pozyczek, w Źadnym wypadku
nie wzmacnia się w tym kraju demokracji, lecz wyłącznie kładzie
podwaliny pod szybkie tworzenie  się juz trzeciego imperium z sie-
dzibą jego  centrali  w  Moskwie!  Zadziwia  to,  że  podobnymi  us[ę-
pstwami na olbrzymią skalę, z początku ustępstwami mewielkimi,
budowali  §woje mocarstwa Hitler i  Stalin.  Obecne elity najbogat-
szychkrajówświata(pozaJaponią,któraodpołowystuleciatestuje
RosjęsprawąwyspKurylskich!)wydająsiędokładniezaimpregno-
wane na historyczną wiedzę o sposobach tworzenia zagrażających
ludzkości mocarstw ze stolicami w Berlinie i Moskwiel. To właśnie
w krajach najbardziej  obecnie znaczących tak naprawdę tworzone
są podwaliny pod budowę Trzeciej Rosji -imperium, które może
już  niedługo  zagrozi  najpierw  swom  sąsiadom,  a zapewne  zaraz
potem i całemu Światu. Porajuz bić na alam. Olgierdzmudzki
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ELITY POLITYCZNE W ROSJI

Ostatnie  wybory   w  byłych  komunistycznych  państwach

pokazały, że przepaść pomiędzy zwykłymi  ludźmi a struktu-
rami  władzy  nie  zmniejszyła  się  w  wyniku  upadku  komu-
nizmu.  W  pewnym  sensie  wyobcowanie  nowych  elit  zwię-
kszyło się, gdyż wyróżniają się one od reszty  społeczeństwa
nie  tylko  przywilejami  politycznymi,  ale  i  ostentacyjnie  de-
monstrowanym  bogactwem  oraz  aroganckim zachowaniem.
Iluzoryczne jest więc myślenie o postkomunistycznych syste-
mach  politycznych  w  kategoriach  „demokracji"  czy  „repre-
zentacji".  Jedyny  wyjątek stanowić może Republika Czeska.
Tak jak przedtem, jeżeli nie w większym stopniu, społeczeń-
stwo  niezdolne  jes[  sprawować  kontrolę  nad  swoją  klasą

polityczną. Bardzo waźne jest zatem,  co dzieje się wśród elit
w  postkomunistycznych  krajach  i  jaka  ideologia  staje  się
wśród nich dominująca.

Rządząca Rosją elita
j est spadkobierczynią

Gułagu i Czeki,
więziennych nadzorców
i oficerów tajnej policji.

Jest to szczególnie ważne w Rosji. Pierestrojka Gorbaczowa,

podobnie jak „pierestrojka" zainicjowana przez Stalina w  1934
roku,  miała  na celu  totalną  wymianę  sowieckiej  eli{y.  Był  to
typowy  Darwinowski  eksperyment  przeprowadzony  w  bol-
szewickim stylu. W trakcie niszczenia partii j ako ideologicznej
struktury  i  nadawania  nomenklaturze  ekonomicznej  wolności
Gorbaczowowska refoma zakończyła się przetrwaniem i roz-
wojem  „najsprawniejszych"  -  w  postkomunistycznym  sensie
tego słowa. Zwycięzcami zostali ci, którzy połączyli bolszewic-
kąbezwzględność,brakskrupułów,pogardędlaludzkiegożycia
z „kapitalistyczną" inicjatywą i całkowitym politycznym opor-
tunizmem.  W postkomunistycznej  dżungli jedynie drapieżniki
z żelazną szczęką mc>gą przetrwać i rozwijać się.

Chociaz  wszystkie  rosyjskie elity  wyrosłe z katastrofalnych
lat pierestrojki łączy  ten  sam zadziwiający  talent  przetrwania,
błędem byłot)y twierdzić,  Źe stanowią one koherentną, zjedno-
czoną grupę,  taką, jaką była kiedyś  partia komunistyczna.  Po-
dział  kurczących  się  aktywów  byłego  sowieckiego  państwa

prowadził do bezlitosnej i morderczej rywalizacj i. Zamieszanie
w  dzisiejszym  politycznym  życiu  Rosji  może  być  wyjaśnione

przezanalizę(ibyćpodstawądostawianiaprognoz)sprzecznych
interesów feudalnych korporacj i politycznych.

Aby  zrozumieć,  co  się  dzieje,  musimy  zidentyfikować  linie

podziału oraz główne punkty zapalne istniej ących konfliktów.
Po pierwsze, istniej e opozycja regionalnej nomenklatury skie-

rowanaprzeciwkostołecznejbiurokracji.Okc)ło80%krajowych
finansów skoncentrowanych jest w Moskwie.  Prowincjonalne
elity silnie przeciwstawiaj ą się monopolizacji zasobów finanso-
wych przez  centrum.  Moskiewska biurokracja może prospero-
wać jedynie  wtedy,  kiedy  Ściśle  kontroluje eksport  surowców

poprzez licencj e, określenie kontygentów, udzielanie zezwoleń

itd.  Z  drugiej  natomiast  strony,  prowincjonalna  nomenklatura
chce mieć większy udział w zyskach płynących z ich terenów.

Napięcia pomiędzy stołecznymi a lokalnymi elitami są szcze-

gólnie  silne  w  regionach  przygranicznych  lub  eksportujących
surowce. Przykładem mogą być prowincje na Dalekim Wscho-
dzie lub okręg Kaliningradu. Tamtejsze lokalne nomenk]atury
domagają się utworzenia „wolnych  stref ekonomicznych" dla
swoich lenn. Z kolei Moskwa obawia się, Źe tego typu aspiracje
doprowadzą do  rozpadu federacji  rosyjskiej  i  absorpcji rosyj-
skichperyferiiprzezekonomiczniebardziejdynamicznesąsied-
nie  państwa.  W  swoim czasie były  zastępca premiera Siergiej
Szahraj  dał  do  zrozumienia,  że  rosyjsk]e  spojrzenie  na  okręg
kalinmgradzki  zaleźy  głównie  od  strategicznych  względów.
Ztegopunktuwidzenianiesąistotnestratyekonomiczne,jakich
moźe doznać  ten  okręg.  Lokalne  władze  nie były  zadowolone
z tego oświadczenia.

Typową  odpowiedzią  Moskwy  na  rosnące  siły  odśrodkowe

jest wszczęcie kampanii „antykorupcyjnej ", która nieodłącznie
odkrywa  naruszanie  i  łamanie  praw  człowieka  przez  lokalną
nomenklaturę.  Jest to  dla Moskwy  pretekst  do  c)kazania troski
i interwencji.

Oczywiście  korupcja  i  łamanie  praw  człowieka  są  czymś
realnym  na prowincji.  Rosyjskie  prowincje rządzone  są  przez
swoich  „demokratycznych"  satrapów,  tak samo rządzone były

przez  komunistycznych  rejonowych  sekretarzy.  Moskwa  za-
uwaźa łamanie praw człowieka i związki z mafią tylko wtedy,
gdy lokalni bonzowie okazują oznaki mezaleźności. Flirt z nie-
zaleźnością czy autonomią jest dla tych lokalnych przywódców
sposobem uzyskama od Moskwy zwiększonych subsydiów i fii
nansowych nakładów.

Konflikt pomiędzy moskiewskimi a prowincjonalnymi elita-
mi  związany  jest  z  konfliktem  pomiędzy  lobby  finansowym
asektoremprzemysłowo-agramym.Tenostatnijestsilnieprote-
kcjonistyczny.  Z  kolei  elity  finansowe  Moskwy  są  żywotne,

przeciwstawiają  się  nakładaniu  wysok]ch  ceł  na  zagraniczne
produkty,  poniewaz znaczna część ich  majątku  pochodzi z im-
portowych operacji.  Wahania Jelcyna w  prowadzeniu  polityki
celnej w 1994 roku wskazują na równą siłę obu korporacyjnych
struktur.Korporacja„przemysłowa"reprezentowanaprzezSko-
kowa i innych przywódców frontu „komunistyczno-patriotycz-
nego"  organizuje  się  w  horyzontalnych  regionalnych  związ-
kach. Natomiast korporacja „energetyczna" ieprezentowana przez
Gazprom, Lukoil i in. jest wertykalną strukturą zdominowaną

pizez  Moskwę.  Od  1994  roku  budżet  tych  dwóch korporacyj-
nych struktur - w  szczególności  lobby energetycznego i agrar-
nego -uzyskał lwią część niewielkich państwowych zasobów.

Była nomenklatura przeszła przez proces wewnętiznej dyferen-
cjacji. Można zatem wyróżnić tny kategorie byłej nomenklamry:

-  ci, którzy  zaangazowali  się w działalność gospodarczą i  po-

rzucili swoją pozycję w aparacie państwowym,
~  ci, którzy sąjednocześnie biurokratami i „przedsiębiorcami",
-  czyści biurokraci gorliwie zajmujący się dystrybucją władzy,

przywilejów i zasobów państwa.
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Paradoksalnie  adminis[racja Jelcyna  najbardziej  faworyzuje
trzecią kategorię nomenklatury.  Uprzywilejowanie to  stało  się
widoczne po  wydarzeniach w paździemiku  1993  i uchwaleniu
w  czerwcu  1994  ustaw  „antykorupcyjnych".  Nierefomowalni
biurokraci  poprzez  aferę  Mavrodiego  (MMM)  i  aresztowanie
mniej  znanych biznesmenów  wysłali jasny  sygnał do pozosta-
łych:  możecie  grabić  ludność,  ale łupami musicie podzielić  się
z nami. Kwiecisty styl zachowania „nowych Rosjan" nie powi-
nien  wprowadzać  nas  w  błąd.  Nie  wolno  nam  zapominać,  Źe
większość rosyjskiej  biurokracji jest jeszcze wciąz breźniewo-
wska w swoim myśleniu i zachowaniu.

Rządząca elitaj est również podzielona pomiędzy cztery głów-
ne ośrodki władzy dzisiej szej Rosji : administrację prezydencką,
rząd federalny,  radę  federacyjną oraz  zarząd  miejski Moskwy
kierowany przez ambitnego mera Jurij a Łużkowa. Konfliktowe
interesy  pomiędzy  tymi  czterema  centrami  władzy  są  czymś
odmiennym od opisanych wcześniej  podziałów pomiędzy kor-

poracyjnymi strukturami,  chociaź przedstawiciele powyższych
korporacyjnych grup interesów mogą być obecni we wszystkich
wspomnianych  ośrodkach  władzy.  Ośrodkj  te  zachowują  się
zgodnie z wzorcem obowiązującym  w Partii Komunistycznej:
kazdy z nich zmierza w swojej  ewolucji do budowy państwa-

partii, kazdy próbuje zniszczyć swoich rywali zgodnie z bolsze-
wicką zasadą  „kto  kogo",  każdy  tworzy  podwójną  strukŁurę,
upodabniającą się do tej , która aktualnie jest dominująca. W ad-
ministracj i prezydenckiej moźna znaleźć odpowiedniki poszcze-

gólnych  ministerstw,  tak   jak  wydziały  Komitetu  Centralnego
dublowały  strukturę  rządu  w  czasach  Związku  Sowieckiego.
Administracja   samorządowa   Moskwy   podpisuje   bilateralne
umowy z rosyjskimi gubemiami, tak jakby była federacyjnym

gabinetem cieni.  Ponadto każdy z ośrodków władzy utrzymuje
swoje siły zbrojne. Gwardia prezydencka liczy  102 tys.  żołnie-
rzy, rząd federacyjny -127 tys. Również mer Moskwy Łużkow

posiada  własne  paramilitame  oddziały,  które  odegrały  waźna
rolę w wydarzeniach w paździemiku  1993.

Pozostawiaj ąc problem finansowania tej rakowato rozrastaj ą-
cej  się biurokracji, trzeba zapytać, jaki polityczny system może

powstać w wyniku rywalizacji tych śmiertelnie zantagonizowa-
nych i przerzutowo rozrastających się korporacyjnych struktur.
Odpowiadającnatopytanie,należypamiętaćodwóchrzeczach.
Po pierwsze, nowa elitajest ściśle związana z mafij ną arystokra-
cją i często dzieli się wpływami z lokalnymi „ojcami chrzestny-
mi".  Po  drugie,  elita  ta  jest  zdominowana  przez  najbardziej
dynamiczną  część  nomenklatury:  byłe  KGB.  Rządząca  Rosją
elita j est spadkobierczyni ą Gułagu i Czeki , więziennych nadzor-
cÓw i oficerów tajnej policji. W rezultacie jej ideologia nie jest
trudna do rozszyfrowani a: prymitywny nietzscheanizm łączący
kult przemocy  z  przekonaniem,  Źe nie ma żadnego prawa ani
moralności,  a słabi muszą albo słuźyć silniejszym, albo inaczej
zginą. Trzebajasno stwierdzić, że istniejące instytucje nie mogą

przeciwdziałać formowaniu i wyłanianiu się takiej właśnie elity.
Zasada wodzostwa staje się więc koniecznością: tylko osobista
dyktatura może  podjąć  się  mediacji  pomiędzy  walczącymi  ze
sobą ośrodkami władzy i korporacjami.

Obserwatorzy  zachodni  bardzo  często  łudzą  się,  sądząc,  że
skoro  Rosjanie  zajęci  są  robieniem  pieniędzy,  to  Rosja  nie
stanowi juź dużej  groźby dla swoich sąsiadów. Iluzja ta oparta

jest na fałszywym założeniu, że bogactwo automatycznie rodzi
liberalną, prozachodnią ideologię. Jednakze bliższe zastanowie-

nie się i znajomość historii Rosji rozwjewa to zyczemowe my-
ślenie. Wielkie przemysłowe i finansowe kartele w Rosji otwar-
Cie     popierają     „patrlotyczną",     imperialistyczną     orlentację
w  rosyjskiej  polityce.  Jest to  ewidenme  chociażby  w  treści  re-
klam emitowanych w rosyjskiej TV. Jest nawet jeszcze gorzej:
kartele te stanowią bezpieczną przystań życic)wą dla zgłodniałej
armii eks-sowieckich ekspertów i specjalistów w zakresie nauk
społecznych,  którzy  poprzednio  utrzymując  się  ze  s[ypendiów
fundowanych  przez  europejsk]e  i  amerykańskie  uniwersytety,
musieliposługiwaćsięprozachodniąfrazeologią.Ponieważobe-
cnie  te  same  elity  uniwersyteckie  zwróciły  się  po  pomoc  do
finansowych baronów Rosji, ich ideologia i język raptownie się
zmieniły.  Zamiast  mówić  o  zasadach  zachodniej  demokracji,

posługują się frazeologią „Wielkiej  Rosji"  Typowym przykła-
dem jest finansowa grupa Most kontrolowana przez mera Łuż-
kowa.   Ostatnio  sponsorowała  ona  studia  nad   „narodowymi
doktrynamiRosji"inspirowanymiprzezwątki„komunistyczno-
-patriotyczne".PolitycznaewolucjaŁuzkowajestrównieztypo-

wa:  kiedy  miała miejsce  prywatyzacja,  był  on  „liberałem",  po

paździemiku  1993  stał  się  zwolemikiem  władzy  autorytamej,
a po wyborach w gmdniu  1993 rozpoczął współpracę z „patno-
tami".  Wykonał  szereg  ostentacyjnych  gestów,  takich jak  wy-
rzucenie  ludności  kaukaskiej  z Moskwy,  chodzeme do  cerkwi
czy budowa pomnika marszałka żukowa.

Naj bardziej niebezpiecznym aspektem
sukcesu Zyrynowskiego

nie jest wcale jego popularność
wśród mas, ]ecz popieranie go

przez rosyjskie elity.
Jest on typowym przedstawicielem

nowego Rosjanina":
w połowie czekista, w połowie gangster.

Najbardziejniebezpiecznymaspektemsukcesużyrynowskie-

go  nie jest  wcale jego  populamość  wśród  mas,  lecz  popieranie
go  przez  rosyjskie  elity.   Jest  on  typowym  przedstawicielem
„nowego Rosjanina":  w połowie czekista,  w połowie gangster.
Jego wyborcze wyniki pokazują, ze z pewną dozą talentu i wy-
trwałościpostkomunistycznaideologia,którąsięposługuje,mo-
Źe   znaleźć   społeczne   poparcie.    Ograniczeniem   dla   żądnej
władzy postkomunistycznej nomenklatury nie będzie społeczna
kontrola -w warunkach rosyjskich jest to be-żnadziejna utopia.
Raczej  naleźałoby mówić o dalszym pogłębianiu  się przepaści

pomiędzy  elitami  władzy  a zwykłymi  ludźmi.  Jezeli,  z drugiej
strony, nowe elity rosyj skie będą zdolne ponownie wykorzystać
tozjawiskodlamasowejmobilizacji,ewolucjęRosjiwkierunku
narodowo-socjalistycznego  państwa należy  uznać  za  powazne

prawdopodobieństwo.                                               Frtzwoi.fc r7iom

Przedruk za: „Uncaptive Minds. A Joumal of lnfomation and
Opinion on Eastem Europe" nr 1  (28), wiosna 1995. Tłumaczył
K. Brzechczyn.

F. Thom jest profesorem historii współczesnej na uniwer-
sytecie Sorbony w Paryżu. Po polsku ukazała się jej książka

pt.  Czas Gorbczczowcz,  wydana w  1990 roku przez Wydaw-
nictwo Pelikan.
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ZIUGANOW I INNI
Od początku kampanii prezydenckie] w Rosji -i tej nieoficjalnej ,

i tej już poważnej - we wszystkich rankingach prowadzi Gienadij
Ziuganow. Jego wyraźna od początku przewaga nad Jelcynem za-
częła  się  ostatnio  zmniejszać,  ale  wszystko  wskazuje  na  to,  Że
między tymi politykami odbędzie się ostateczna rozgrywka o pre-
zydencki  fotel.  Można  zauważyć  dosyć  zastanawiające  zjawisko
w środkach masowego przekazu w Polsce. Trwa jednoczesna kam-
pania prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Otóż o konkurentach
Clintona  polski  czytelnik,  słuchacz  czy  telewidz  moze  się  dowie-
dzieć  niemal  wszystkiego,  tymczasem  wiedza  o  kandydacie  na
prezydenta  Rosji  i  to  z  najpoważniejszymi  szansami,  oparta  na
przekazach w polskich mass mediach, j est dawkowana w mezwykle
skromnym zakresie.  Konferencje prasowe z udziałem Ziuganowa
gromadzą i)rawdziwe dziennikarskie tłumy, wiele wskazuje na to,
że wśród tych tłumów brak dziennikarzy z Polski. Dlaczego tak się
dzieje,   dlaczego   polskie   społeczeństwo  jest   niedoinfomowane
o tym, kto i jak będzie rządził w  sąsiednim,  ciągle potężnym pań-
stwie? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszych rozwa-
zaniach. Zacznij my od zauwaźalnych podobieństw.

Ziuganowstoiobechienaczelewspierającejgokoalicjikilkudzie-
sięciu ugrupowań odwołuj ących się do komunistycznej przeszłości.
Jego partia jest kontynuatorką komunistycznej  partii ZSRR.  Ana-
logie z polskimi SLD i SdRP są bardzo wazne. Ziuganow, zapytany
przez dziennikarza sympatyzuj ącego z doktrynami socj aldemokra-
tycznymi,  odpowiada  argumentami  bardzo  podobnymi  do  tych,
którymi  manipuluje  Kwaśniewski.  Czyżby  w  Rosji  powstała  siła
polityczna  oparta  na  pozytywnych  doświadczeniach  przećwiczo-
nych  najpierw  w  Polsce?  To  złudzenie,  choć  wiele  wskazuje,  że
Ziuganow  wraz ze swoim zapleczem  nie odcina się  od polskiego
przykładuprzemianypolitykówdawniejkomunistycznychwsocjal-
demokratycznych.Więcejjednakwjegodziałaniachiprogramiejest
róznic,  niż  podobieństw  do  ugrupowania  rządzącego  w  Polsce.
Nawet gdy sam Ziuganow mówi:  „Nie jestem gorszy od Kwas`nie-
wskiego. W Polsce i na Węgrzech do władzy doszli postkomuniści
i  proszę  -  mc  złego  się  nie  stało".  Można jednak  wątpić  w jego
socjaldemokratyzm, nawet gdy zauwaza, Źe nie sprzeciwia się go-
spodarce wielosektorowej , pluralizmowi politycznemu i ogłasza, ze
będzie bronić drobnych  przedsiębiorców.  Dla wielu obserwatorów
jego poczynań jest to tylko przedwyborcza retoryka.

Program  Komunistycznej  Partii  Federacji  Rosyjskiej  różm  się
powaznie od programu partii komunistycznej z czasów komunisty-
cznego imperium.  A program wyborczy samego Ziuganowa różni
się w wielu punktach i akcentach od programu partii, której Ziuga-
now  jest  liderem!  Co  ciekawe,  w  programie  tym  nie  mówi  się
w ogóle o socjalizmie, a komunizm wspomniany jest jako kontynu-
acja  rosyjskiej  tradycji  wspólnoty  i  kolektywizmu.  Co  więc  ]est
treścią tego programu?

W partii kierowanej  przez Ziuganowa mozna zauwazyć co naj-
mniej trzy rózniące się między sobą polityczne nurty.

1.   Postgorbaczowcy. Pierwszy z tych nurtów określa się także,jako
socj aldemokratyczny, choć z hasłami zachodniej socj aldemokra-
cji nie ma wiele wspólnego. W skład tego nurtu wchodzą umiar-
kowani reformatorzy dawnej,  imperialnej  w całej  krasie,  partii
komunistycznej . W Polsce ich odpowiednikiem byliby refoma-
torzy z kręgów Rakowskiego, którzy w jakimś stopniu różnili się
od partyjnego betonu. W tym nurcie działa]ą politycy znaczący:
Sielezniow, przewodniczący Dumy Państwowej -były redaktor
naczelny „Prawdy", Walentin Kupcow, drugi człowiek w partii,
Jurij  Masliukow,  dawny  szef „Gosspłonu".  Nurt ten  mimo po-
zomej  odrębności  nie  ma  wyraźnego  ideologicznego  oblicza,
a jego członkowie działają i głosują, tak jak im poleci szef partii
- Ziuganow.

2.   Ortodoksi . Gnipa tajest kontynuacją dawnego partyjnego betonu
i   można  ]ą  analizować  najlepiej  jako   przeciwległe  skrzydło
w   stosunku  do  postgorbaczowców.   Grupa  ta  broni   czystości
ideologicznej  i  wiemości  naukom  Marksa,  Lenina i  Stalina.  Po
u[worzeniu partii grupa ta posiadała niemałe wŃywy w partii i to
zarówno w centralnym, jak i terenowym ]ej aparacie. Stworzyli
nawet frakcję -Leninowską Platformę -ale wpływy ich maleją.
Co ciekawe, nastąpiło to  po styczniu  1995  roku,  po 111 zjeździe

partii, który przyjął program bardzo zbliżony do ich politycznej
opcji.  Sukces  programowy  nagle  zaowocował  ich  personalną
klęską. W najwyższych władzach partii nie mają obecnie Źadne-
go przedstawiciela, a na szerszym partyj nym polu przedstawicie-
le tego nurtu są trudno zauwazalni. Wielu z nich zmieniło swoje
poglądy  na  blizsze  obecnemu  kierow    ctwu  partii,  a  czystości
ideowej  bronią, z  postaci bardzie]  znanych,  Oleg Szenin  i  prof
Riczard Kosołapow.

3 .  Dzierzawnicy. Trzon partii stanowią zwolennicy Ziuganowa i ]e-
go teorii społecznych , wyrazonych zresztą w książkach Dzz.ć?rzcz-
wcz  i  Zar ńowzonfem.  Dogmaty  marksizmu-leninizmu  stanowią
w tych teoriach jedynie element dekoracyjny dla ideologii opar-
tej   na   rosyjskich   tradycjach   nacjonalistycznych,   samodzier-
żawnych   (stąd  bierze  się  nazwa  nurtu).   a  nawet  miejscami

Tą::acr:hjgncez,n#h;[%::ŚyncjfszoTuos,2nT#js%t*cr::;]osnźc#:2bpagri
specjalnych, armii i nowo powstałym biznesie. Nurt {en wspiera
fundacja  „Duchowe  dziedzictwo",  skąd  wywodzi  się  i  działa
główny doradca Ziuganowa -Aleksander Podbieriozki n.

Jakiewięcjestobliczepartiikierowanejprzeznajpowaźniejszego
kandydata na prezydenta Rosji? Mamy w niej i czerwonych komu-
mstów , róźowych socj aldemokratów, ale mniej Źyczliwi temu ugru-

powaniuwskazują,zenajbardzie]pasowałbynaichsztandarzekolor
brunatny.  Wiąze  się  to  oczywiście  z  często  stc)sowanym  epitetem
faszysty,  którym  obrzucają  się  w  obecnej  Rosji  politycy  i  partie.
Epitetem jednym  z  najgorszych  i  na]bardziej  dyskwalifiku]ących
politycznego przeciwnika.

Bliższaanalizapoglądówsamegoziuganowaskłaniadowniosku,
Źe w jakimś  stopniu jest on antykomunistą,  choć dosyć  specyficz-
nym.  Atakuje  bowiem  sam  komunizm  z  pozycji  zblizonych  do
narodowego socjalizmu, wjego faktycznych poglądach zaś  trudno
byłoby doszukać się pierwiastków socj aldemokratycznych. B o o co
w jego teoriach chodzi? Dla niego rewolucja, walka klas nie mają
większego znaczenia. Jego ocena historii Rosji zaskakuje i zdumie-
wa. Jego zdaniem od  1917 roku toczy się w Rosji  walka zwolenni-
ków  państwowości  i  imperialności  Rosji  („gosudarstwienników")
z  kosmopolitami,  którzy  na  rozkaz  sił   zewnętrznych   starają  się
doprowadzić Rosję-imperium do ruiny.

W świetle te] teorii podsatwowy konflikt między wymienionymi
wyzej oi)cjami toczył się w ramach partii komunistycznej. Zwolen-
nicy jednej  z nich chcieli odbudowywać kraj, siły zbrojne i  gospo-
darkę, gdy tymczasem diudzy wysyłali ludzi milionami do łagrów,
•ysiącami rozstrzeliwali, a także -co charakterystyczne -likwido-
wali  kozaczyznę.  Zdaniem Ziuganowa Stalin  naleźał do  pierwszej
grupy i gdyby Źył 5-7 lat dłużej , być może udałoby mu się do końca
rozprawić z kosmopolitami.

Unikniemy wielu złudzeń, jeśli zapoznamy się ze słowami same-
go Ziuganowa, który twierdzi, że Związek Radziecki był „geopoli-
tycznym  spadkobiercą  lmperium  Rosyjskiego".  Wszystko  to,  co
było wymierzone w potęgę imperialną, było kierowane z zewną{rz
przez przeciwników Rosji. Do tych antyimpenalnych dązeń kandy-
datnaprezydentaRosjizalicza„odwilź"Chruszczowa,pierestrojkę
Gorbaczowa  czy  działania demokratyzujące  w  ramach  impenum
podkonieclat80.Tomiałabyćdywersja,spisek,któregocelembyło
i jest zniszczenie wielkiej Rosji. Dyskredytując wszystko, co socja-
listyczne, co radzieckie, tym samym dyskredytowano wszystko to,
co  było  fundamentem  wielkiego  imperium.  Grabarze  socjalizmu
byli jednocześnie grabarzami ! Z tej przesłanki wyprowadza zgodny
zeswojąlogikąwniosek,Żejedynymsposobempowrotudowielkiej
Rosji jest powrót do socjalizmu !

Nawet pobozna analiza poglądów Ziuganowa wskazuje, Źejego
poglądy nie mają z socj aldemokratycznymi nic wspólnego. Niektó-
rzy  z  członków  jego  partii  mówią  wpros[,  Źe  na  użytek  krajów
Zachodu kandydat na prezydenta Rosji  musi  udawać socjaldemo-
kratę!Zdrugiejstrony,mamydoczynieniazezjawiskiemgłębszym,
niż tylko udawanie ideologii, której nie ma się zamiaru realizować.
Partia Ziuganowa  nie  ma  na  początku  zamiaru  nacjonalizowania
sprywatyzowaych przedsiębiorstw, zamierza natomiast wyciągnąć
z  przemysłu  i  handlu  prywatnego  to,  czego  w  wyniku  obecnei
prywatyzacjiwRosjiniedopłaconoprzyprzejmowaniupaństwowej
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własności. Za obiekty, które miałyby wejść znowu w obręb strate-
gicznej  własności  państwowej,  można  przecież  ich  obecnym  wła-
ścicielom  nawet  i  zapłacić.  To  pierwsze  kroki  przypominające,
zdaniem waznych obserwatorów, scenariusz już w Rosji przerabia-
ny  w  czasach,  gdy  kończył  się  w  latach  20.   NEP,   a  zaczynał
czerwony terror. Czy pod koniec XX wjeku możliwa byłaby jednak
powtórkadoświadczeńzpoczątkuwieku?Manewrypartiiobecnego
głównego kandydata na prezydenta wskazują, że jej przywódcy nie
wykluczajątakiejmożliwości.

Dla uspokojenia nastrojów Ziuganow wystąpił ostatnio z propo-
zycją odgrywania  przez  Polskę  roli  małego  mocarstwa  w  Środku
Europy. Tego typu twierdzenia wskazują, że szuka on ciągle sposo-
bu  na  odseparowanie  Polski  od  NATO,  co  jest  ważnym  celem
strategicznym wszystkich rosyjskich elit, celem, który stawiają so-
bie Jelcyn i żyrynowski !

Jeden z rosyj skich politycznych ekspertów powiedział niedawno,
Źe  zwycięstwo  w  prezydenckich  wyborach  Jelcyna  oznaczałoby
zastój  i  autorytaryzm  na  następną  kadencję,  sukces  Ziugapowa
mógłby być w praktyce początk]em zimnej wojny, natomiast Zyry-
nowskiego, kto wie, czy nie wojny światowej !

Cowynikazprzedstawionychwnaszychrozwaźaniachpoglądów
lidera  obecnych  rosyjskich  komunistów?  Zapoznanie  się  z  tymi
poglądami moźe zaskakiwac', a ocena histoni Rosji i miejsca w jej
dziejach  Związku  Radzieckiego  zdumiewa.   A  juz  prawdziwym
szok]em są twierdzenia o spisku świata w stosunku do Rosji, spisku,
w  wyniku którego zmieniała się polityka komunistycznego impe-
rium z korzystnej dla niego na niekorzystną.

Związek Radziecki był w ciągu 70 lat jednym wielkim obozem
koncentracyjnym, z trwającą tyleż lat ukrytą wojną władz z rządzą-
cym  przez  nie  społeczeństwem.  Każdy  z  przybyszów  spoza  tego
państwaotrzymywałzarazpowjeździenajegoterenwywiadowcze-
go  plas[ra,  niezależnie  od  tego,  czy  był  studentem,  turystą,  czy
(zwłaszcza) dyplomatą. Przy wszechwładzy  NKWD-KGB  wpływ
z  zewnątrz  na  polityków  radzieckich  był  czystą,   wymyśloną  na
uzytekteoretycznyfikcją!

Podejrzenie, ze Gorbaczow czy Chruszczow byli agentami wpły-
wów Zachodu,jest czystą abstrakcją choćby z tego powodu, ze brak
na  to  jakichkolwiek  i  dowodów,  i  przesłanek.  Natomiast  ismieją
i przesłanki, i dowody wskazujące na to, że wódz rewolucji Lenin
był agentem austriackim, działającym na rzecz i korzyść państwa -
]ego  mocodawcy.  I  tego  właśnie  polityka  sam  Ziuganow  powaza,
składa w rocznicę jego urodzm kwiaty na grobie i  twierdzi  ,  że był
on  najwybitniejszym  z  wybitnych.  Trudno  Łu  się  dopatrzeć  logiki
i konsekwencji ! Ale podobnych wątpliwości jest więcej. Skąd hołdy
dla Lenina u tego. który w swoich książkach twierdzi, że rewolucja
w Rosji czy walka klas nie miały sensu?

Ale  niekonsekwencji jest  więcej.  Ziuganow  wspiera  w  swoich
twierdzeniach  Stalina, twierdząc, że starał się odbudowywać kraj,
rozwijać siły zbrojne i gospodarkę. Tymczasem jego przeciwnicy -
zdaniem  Ziuganowa  ~  doprowadzali  do  śmierci  i   wysyłania  do
łagrów   milionów   ludzi.    W   te]    sprawie   mamy   do   czynienia
z wyraźnym mijam em się z prawdą, pizykładem tego jest dokument,
w wyniku którego rozstrzelano w Katyniu i innych obozach ponad
dwadzieścia tysięcy polskich oficerów. Dokument podpisany przez
Stalina, co w praktyce oznaczało dla tych ludzi wyrok śmierci. Próba
zdjęcia ze Stalina odpowiedzialności za śmierć milionów ludzi jest
ze strony  Ziuganowa niczym  nie popartą polityczną manipulacją,
jest  dopasowywaniem  rzeczywistos'ci  do  jakichś  przyjmowanych
z  góry  i  dla  niego  użytecznych  założeń  i  nie  ma  z  faktami  wiele
wspólne8O!

Manipulacje i polityczne oszustwa stanowią zresztą trzon poglą-
dów  Ziuganowa.  Głosząc  hasła  demokratyczne  czy  socjaldemo-
kratyczne, jego zwolennicy nie mają złudzeń, że robi to dlatego, że
]est  to  chwytliwe  na  Zachodzie  i  moze  mu  przynieść  polityczne
korzyści.   Nie  ma  to   oczywiście  nic   wspólnego  z  koniecznością
realizowania tych haseł w społecznym życiu.

Jest jedna dziedzina,  w  której  moźna  wierzyć  w  to,  co  twierdzi
Ziuganow: tojego myśli o wielkiej Rosji, gdy mówi o kontynuowa-
riu przez Związek Radziecki  idei imperium, gdy wskazuje na ko-
nieczność jego odbudowy obecnje. Tu j es t i przekonuj ący, i szczery,
na  tym  rzeczywiście  mu  zależy  i  chyba  wylącznie  na  tym.  Jak
odbudować wielkie imperium? - to problem wyraźnie dręczący go
po nocach. Dla jego zobrazowani a przytacza stare teone samodzier-
żawia, które powinny -jego zdaniem -wychodzić z tradycji Wiel-

k]ej Rusi i poprzez kolektywizm Związku Radzieckiego.dochodzić
do  rzeczywistości  końca  lat  90.,  odbudowanie  ich  to  dla  niego
koniecznośc'dziejowa.Mamytuwięcgospodarczeuznanieciągłości
Rosji przez stulecia, aż po Xxl wiek  A że dla i`ealizacji tej ideologii
trzeba będzie zdusić  w  obecnej  Rosji  gospodarkę rynkową i  włas-
ność prywatną -o to mniejsza!

Mozna się zastanawiać, czy Ziuganow jes[ komunis[ą,  ale widać
wyraźnie,Źeopierajacsięnaniecoinnychuzasadnieniach,zamierza
osj ągnąć bardzo podobne rezultaty.

Deklarując uznanie dla Lenina,  a jednocześnie odcinając  się  od
jego teorii społecznych, Ziuganow w istocie ciągle pozostaje w krę-
gu tego, czym w istocie jest komunizm. Niejest w nim wazne, czy
w jego ramach odwołuje do Marksa, czy do rosyjskiego samodzier-
żawia,  ważne  natomiast  jest  realizowanie  imperialnych  planów!
Lenin zaraz po rewolucji ogłosił zasadę samostanowienia narodów ,
po czym ruszył na podbój. z trudem wyzwolonej po latach niewoli ,
Polski.  Obecnie Jelcyn po ogłoszeniu podobnego dekretu  niszc?y

:fersdygcoz3:;ęńskpj;e2y:egwzjju;tŁaa3;:łos#%,]cphoa#g:mnoaytT:E
funkcjach. Gdyby Ziuganow przejął prezydencki fotel, zrobiły do-
kładnie  to  samo  w  stosunku  i   do  innych  krajów  wchodzących
dawniej w skład komunistycznego imperium! Bo w istocie o impe-
rialne działania, a nie o marksizm czy samodzierzawę tu chodzi!

Aktywność w odbudowaniu impenum rosyjskiego jest w istocie
programem Ziuganowa, któremu wtóruje żyrynowski, a i stara się
dotrzymać  kroku  w  czynach  Jelcyna.  W  kampanii  prezydenckiej
chodzi w istocie o to, komu uda się przekonać Rosjan, że tego typu
planyzrealizujenajlepiej.

Związek Sowiecki był w ciągu 70 lat jednym
wieLkim obozem koncentracyjnym,

z trwającą tyleż lat ukrytą wojną władz
z rządzącym przez nie społeczeństwem.

Ziuganow w swoich wystąpieniach wielokrotnie przekonywał, ze
komunistycznyZwiązekRadzieckikontynuowałdziedzictwoRosji
carów i że obronna Rosja powinnajak najszybciej podjąć kontynu-
ację jego „osiągnięc'".  Oczywiście irudno byłoby  od  niego  oczeki-
wać,  ze  wraz  z  fotelem  prezydenta  weźmie  na  siebie  odpowie-
dzialność za wszystkie grabieże i morderstwa popełniane w ramach
komunistycznego systemu. Od tego z całą pewnością, podobniejak
Jelcyn, będzie się odcinał. Jego prezydentura będzie okresem zacie-
raniagranicmiędzyRosjącarów,komunistycznąiobecną-zpozorii
demokratyczną.  To  zacieranie granic powinno  owocowac' określe-
niemtychokresówzgodniezprzedstawianymiwtychrozważaniach
sugestiami: Rosją Pierwszą, Drugą i Trzecią.

W  grudniu   1995  roku  wybuchł  w  Polsce  olbrzymi  polityczny
skandal.  Premierowi  rządu  aktualny  minister  Oeszcze)  spraw  we-
wnętrznychzarzuciłzsejmowejtrybunyaktualnos'ćnarzeczZwiąz-
ku Radzieckiego,  a potem Rosji  na przestrzeni  kilkunastu lat.  Efe-

8::mprto:8;j:g3trąepk:8;iątba:;:pdoydme;iaote8:ep;emmeże;%ritJy°:źenfyacę[t:k;=

Zł!Fay,zn::g;rca:nrśz;eĘkg;§ah;#es:;l[1S#]fń8|:W::0ź;!;em:§:z%.:;;,:=zbu&ep:źs:§
podporządkowane  wpływom  polityków  komunistycznych  środki
masowego przekazu, nie udało  się go do  końca wybielić -uspra-
wiedliwić.  Co gorsza,  środki te równoczes'nie podjęły się realizacji

fnofsoyi:€]|:`;owwaJ;źcney8:km:E;:aĘiepnoał:g3Jząycdeegnotan#s;:imz`,[:8a:;:
wie.  Zasygnalizowaliśmy  ten  fakt  na  wstępie  naszych  rozważań.
Spróbujmy  się nad  nim blizej  zastanowić.  W  sąsiednim  potęznym

gr;J;Ug,gdwaęhk#gpąg;:hpsrtezyod;,nćc§3'wźnketź=jropżr:nT:#:nkigpdoydę8:
głości  i  niezawisłości  Polskiej  (nawet kulawe])   Polska  wchodziła

Eł32:j3źnychskłraałagf:uo:Łsutjyec3ręeg:eźFdpeenrt[#tGTuł]eag,:pę2S;bóndę
ców narodowych  (Czeczenia),  ustanawia  się na prezydenta rosyj-

i5j:ę:oagper%tzay(dĘi:ła°#ś,)e.razp,ręriedzdązęzłŁ:aio're8sazcchzekg#8[aet:3
mało przy koniecznej  odbudowie potęgi imperialnej  Rosji !

Olgierdżmudzki
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EDMUND DALBOR -PIERWSZY PRYMAS 11 RZECZYPOSPOLITEJ
Urodził  się 30 paździemika  1869 roku  w  Ostrowie Wielkopol-

skim w rodzinie pochodzenia śląskiego, jako syn Władysława i Ka-
tarzyny z Rutkowskich.  Ojciec jego początkowo  pracował  w biu-
rze, a następnie jako samodzielny kupiec prowadził agentiirę. Ro-
dzina mieszkałanaprzeciw więzienia, w którym w latach 1874-1876
władze pniskie przetrzymywały  kardynała Mi eczysława l.edócho-
wskiego.  Być  może opowieści  o  tym  właśnie  więzieniu  silnie  od-
działały na wyobraźnię kilkuletniego Edmunda i  spowodowały, iż
w przyszłości swoje życie związał ze stanem kaplańskim?

„Po przygotowaniu w domu i szkole wstępnej  - pisał w  swoim
Źyciorysie Dalbor -wstąpiłem na św. Michała roku  1878 do seksty

gimnaz]um ostrowskiego". Tam naleźał do taj nego kółka Towarzy-
stwa  im.  Tomasza  Zana,  w  którym  uczył  się  literatury  polskiej,
historii,geografii.Zebraniaodbywałysięnaprywatnychkwaterach.
Później,jużjakokanonikkatedralnypoznański,opiekowałsiętaki-
m tajnymi kółkami, udzielając im swego mieszkania na zebrania.

„Po 9,5-letnim pobycie w gimnazjum -pisał Dalbor -złozyłem
na Wielkanoc roku  1888 egzamin abituriencki".

Po maturze Edmund Dalbor zgłosił się do Seminanum Duchow-
nego  w Poznaniu;  poniewaz było  ono  nadal  nieczynne z powodu
kulturkampfu,  za  pozwoleniem  biskupa  Edwarda  Linkowskiego
wyjechałnastudiafilozoficzno-teologicznenauniwersytetwMtin-
ster.  Przebywał  tam  tylko  póltora  roku,  gdyż  od  1  listopada  1889
roku Seminanum Duchowne w Poznaniu zostało o[warte, w związ-
ku  z tym mógł powrócić do kraju  i kontynuować studia.  Ukończył

je w lutym  1891  roku z najwyższą ocenąpromo/wJ cwm /aŁdć?.
Od    kwietnia    1891     roku    do    marca   roku    1892    przebywał

w Gnieźnie, gdzie w tamtejszym Seminanum odbywał kurs teologii

praktycznej . Został diakonem, ale nie mógł przyj ąć święceń kapłań-
skich, ponieważ nie miał jeszcze wymaganego wieku.

W  1892  roku  arcybiskup  Florian  Stablewski  wysłał  Dalbora na
dalsze studia do Rzymu. W rok później -25 lutego -otrzymał tam
święcenia kapłańskie  oraz  odprawił  mszę  św.  prymicyjną u grobu
św.   Stanisława  Kostki.  W   1894  roku  uzyskał  doktorat  z  prawa
kanomcznegonaUniwersytecieGregoriańskimorazukończyłrocz-
ne studium Kongregacj i Soboru.

Po powrocie do kraju został  15  paździemika  1894 roku wikariu-
szem   w   Poznaniu   przy   kościele   Św.   Marcina.   Pół  roku   później

(6 kwietnia  1895 roku)  został przeniesiony na stanowisko wikanu-
sza  katedry  poznańskiej  oraz  mianowany  kanclerzem  kancelani
arcybiskupiej.

W  latach  1899-1901  był  profesorem  Seminarium  Duchownego
w Gnieźnie. Wykładał prawo kanoniczne i teologię moralną. Ksiądz
Starisław Adamski  tak  wspominał  po  latach  ks.  dr.  Dalbora:  „Pa-
miętają księdza -uczniowie jego, jak młody profesor,  obdarzony
niepospolitymi  zdolnościami  wychowawczymi,  starał  się  wykrze-
sać  w  ich duszach  zalety,  którymi  sam  się cechował, jak  stosunek
międzyprofesoremauczniamistawałsiębliski,serdeczny,koleżeń-
ski.  Wszyscy  oni  dzisiaj  z  największą  wdzięcznością  i  miłością
wspominają Ówczesnego profesora".

Oprócz zajęć w Seminarium - we wspomnianych latach - pełnił
takze inne funkcje. I tak był między innymi został zarządcą spraw
finansowych  archidiecezji  gnieźnieńskiej,  prokuratorem  Semina-
rium Duchownego oraz kanonikiem generalnym kapituły katedral-
nej gnieźnieńskiej.

W  1902 roku powrócił do Poznania.  Początkowo pełnił funkcję
egzaminatora i sędziego prosynodalnego, a następnie cenzora ksiąg
religijnych oraz kuratora zakładu św. Anny Sióstr Elzbietanek i ich
spowiednika.  W  listopadzie  1903  roku  został  mianowany  kazno-
dzieją katedralnym. Niektóre ze swoich homilii opublikował w „No-
wej   Bibliotece   Kaznodziejskiej".   Był   także   redaktorem   trzech
tomów Krótkich hormLii i kazpń.

Pracę w administracji diecezjalnej rozpoczął 1 stycznia 1904 roku
Był  kolejno:   asesorem  Ordynariatu  Poznańskiego  i  jednocześnie
V  radcą  przy  Genera]nym  Konsystorzu  Poznańskim,  a  następnie

radcą ordynariatu. Natomiast od 6 listopada był archidiecezjalnym
dyrektorem Straży  Św. JÓzefa, której  celem było niesienie pomocy
biednym parafianom i zakładom dobroczynnym.

Pomimo iż ks. Dalbor pełnił tak wiele funkcji, które pochłaniały
tak  wiele  czasu,  n]e  unikał  pracy  społecznej.  W  Poznaniu  założył
Towarzystwo  Młodzieży  Polsko-Katolickiej,  które  było  pierwszą
organizacj ą młodzieży rzemieslniczej o celach kulturalno-oświato-
wych. Nalezał do Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sani-
tamych „Stella" w Poznaniu.  Kierował Stowarzyszeniem Nauczy-
cielek.   Zasiadał   w   zarządzie   Towarzystwa   Pomocy   Naukowej
im.  Karola Marcinkowskiego.

Praca ks.  Dalbora została bardzo szybko dostrzeżona i naleźycie
oceniona przez arcybiskupa Likowskiego, który w uznaniu zasług
dlaarchidiecezjiwyjednałmuwrokul914godnośćpapieskąprałata
domowego. W rok później -30 czerwca -został mianowany przez
Stolicę  Apostolską  arcybiskupem.  Nie  chciał jednak  przyjąć  tak
odpowiedzialnej funkcji.  „Napisałem do Rzymu -pisał w liście do
swego  ojca - by  mnie nie wybierano.  Pojechałem  sam do Mona-
chium, by nuncjuszowi powody moje przedstawić. Nie pomogło"

Arcybiskup Dalbor w okresie 1 wojny światowej osobiście kiero-
wałakcjaminiesieniapomocyinwalidom,sierotomiludnościinter-
nowanej.   W   1915   roku   powołał   do   zycia   Poznański   Komitet
NiesieniaPomocywKrólestwiePolskim.Natomiastwlatach1916-
-1917włączyłsięworganizowaneprzezspołeczeństwowielkopol-

ski uroczysŁości narodowe ku czci zmarłego w  1916 roku Henryka
Sienkiewicza  oraz  setnej   rocz    cy  śmierci  Tadeusza  Kościuszki.
W rok później wziął osobisty udział w inauguacy]nym posiedzeniu
Se]muDzielnicowegoiwpowitaniulgnacegoPaderewskiegowPo-
znaniu.

W  połowie  paździemika   1919  roku  arcyb]skup  Dalbor  został

powiadomiony  w  sposób  oficjalny  o  nominacji  kardynalskiej  od
nuncjusza     apostolskiego     w     Warszawie     Achillesa    Rattiego
(późniejszego papieża Piusa XI).  „Wielk] to zaszczyt -pisał w od-
powiedzinuncjuszowi-dlamojejojczyzny,dlaarchidiecez]imoich
[gnieźnieńskiejipoznańskiej-W.K.]idlamnie.Wiem,żezawdzię-
czamtejokoliczności,iżstajęnaczelediecezji,którepodwzględem
historycznym zajmują pierwsze miejsce między diecezjami polski-
mi".   18  grudnia  ks.  abp  Edmund  Dalbor  otrzymał  z  rąk  papieza
B enedykta XV kapelusz kardynalski.

ni#z;gn°ari::bT;'c;:an:3iĘ`k:°ik#ł:9u2r°acphr:is::łop;:gon:uS:hmoywŁ:=:
stwa,by„przedmiotyzłoteisrebme,którebezumniejszeniachwały
Bożej możemy nastąpić", ofiarować Ojczyźnie zmagającej się z na-
wałą  bolszewicką.  Ponadto  umies'cił  w  prasie  apel  o  materialną

pomoc dla ludności tzw  kresów wschodnich. W rok później polecił
proboszczom,  aby poparli  wśród parafian zbiórkę zboza na zasiew
w tamtej częs'ci kraju.

KardynałDalborniemaldoostatnichchwilzyciaprowadziłdzia-
łalność na rzecz Kościoła i Polski, pomimo stale pogarszającego się
stanu zdrowia. Nie powstrzymały go w tym nawet przestrogi leka-
rzy.Niestety,odlistopada1925rokustanjegozdrowiazacząłbudzić

powazne obawy.  Biskup  Łukomski  w  liście do  Sekretariatu  Stanu
pisał,  iz  „choroba  [Dalbora -M.K.]  polega na silnym  zwapnieniu
serca, aorty i nerek, wskutek czego serce jest powiększone a aorta
rozszerzona.  Zabiegi  lekarskie  dawały  czasami  pewne  pomyślne
wyniki, lecz w rzeczy samej  poprawy nie ma, a sŁan jest powazny,
czasami nawet groźny".

12  lutego   1926  roku  o  godzmie  24.00  rozpoczęła  się  agoma.
Cztery godziny później nastąpił zgon.

Uroczysty  pogrzeb  odbył  się  w  Poznaniu  i  Gnieźme  w  dn.18-
-19 lutego. Ciało zmarłego zostało pochowane w bazylice prymaso-

wskiej  w  Gnieźnie,  w  krypcie  pod  Kaplicą  Łubieńskich.  Monu-
mentalnypomnikspizowypierwszegoprymasa11Rzeczypospolitej
dhita o. Efrema z Kcyni, kapucyna, znajduje się w tymże kościele.

Marek Koztowsk}
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OD ZWIĄZKU MŁODZIEZY SOCJALISTYCZNEJ
D0 SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

Roz;mowa z Andrzejem Zarachem, czlonkiem Komitetu Wykonaw czego
Solidarności walczącej w latach 1984-1988  -  CZEŚĆ1

1.  DOM RODZINNY
B Zacznijmy od początku. W jaki sposób upłynęlo Twoje dzie-

ciństwo i młodość? Jakie fakty wpłynęły na Twoją późniejszą
biografię polityczną?

Urodziłem się 2 czerwca 1948 roku w Kościerzynie na Kaszubach.
Jak inni chłopcy w moim wieku, pasjonowałem się sportem, gTałem
w piłkę, biegałem.  W wieku jedenastu lat,  w czasie wakacji, roze-
rwałem  sobie  nogę  poniżej  kolana.  Nie  mogąc  biegac'  ani  nawet
chodzic',  zacząłem duzo czytać.  Przeczytałem całą  rryJogi.€ i  gwo
Vad;f H.  Sienkiewicza. Zainteresowałem się historią Kościoła i do-

gmatyką katolicką.  Dwa lata później  spadłem  z drzewa.  Z małpy
stałem się człowiekięm. Pragnąłem zostać. Biskup, znajomy stryja
doradził, abym wpierw skończył szkołę średnią. W szkole średmej

połykałem ksiązki  Kraszewskiego, Bunscha,  Gołubiewa z dawnej
historii Polski   Przez histonę Polski. Rzymu i  Kościoła doszedłem
do historii nauki i  matematyki. Byłem pełen podziwu dla Giordano
Bruno   i    sceptyczny    wobec    postawy   Galileusza.    Jednocześnie
wstrząśnięty rozwaza" ami Galileusza o nieskończoności. Zai ntere~
sowałem się matematyką. W ciągu trzech miesięcy 1 klasy licealnej

(wtedy VIIl k]asa) nauczyłem się sam całej  matematyki ze szkoły
średniej.  Pod koniec  VIIl  klasy  byłem  w  stanie  przygotować  star-
szego brata do matury. Przez dwa lata pasjonowałem się matematy-
ką. W X klasie za]ąłem pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej Olim-

piadzie Matematyczne]  i  byłem reprezentantem Polski na Między-
narodowej Olimpiadzie Matematyczne] w Berlinie. Niewiele zdzia-
łałem.  Jakieś  pół  roku  wcześniej  miłość  do  matematyki  pizygasła
i ku  zmartwiemu  mojej  matki  zacząłem  czytać  „brzydkie"  ksiązki
Karola Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i paru innych „naprawiaczy".

D   Czy wtedy rozpoczęła się Twoja działalność sporeczna?

To nie była zadna działalność. Nie byłem zuchem ani harcerzem.
Harcerstwo  mnie nie pociągało. Interesowała mnie filozofia i ideo-
logi a marksistowska. Niepokoiła mnie własna przynaleźnośc' kultu-
rowa.  Jako  6-latek tjyłem  ministrantem.  W  1  klasie ksiądz  Mrów-
czyński  zataczał  się  ze  s'miechu,  kiedy  się  modliłem.   Nie  mógł
uwierzyć,  że  potrafię  się  przeżegnać.  Kilka  razy  upewniał  się,  Że

jestem wnukiem Woj ciecha (po niemiecku Adalbert). Byłem Śniady
imiałemlokowatewłosy.Dzieciakisięnamniegapiłyniczymżydzi
na Chrystusa. Oczywiście kilka lat późmej załozyłem w szkole Koło
Młodych Ateistów niechętnie widziane przez księzy. Chodziłem na
lekcje religii. Bardzo mi się podobały. Szczególnie dyskusje o istocie
Boga. Jednakże w żadną działalność społeczną się nie angazowałem.

Kiedy poszedłem na studia do Warszawy, miałem ten przywilej,
że nie musiałem zdawać egzaminów wstępnych, gdyz byłem laure-
atem  olimpiady.  Będąc  w  opozycji  do  Środowiska  małomiastecz-
kowego,którebyłodlamniekatolicko-narodowe,szybkoznalazłem
się w ZMS-ie (Związku Młodzieży Socjalistycznej).

2.  W ZWIĄZKU MŁODZEŹY
SOCJALISTYCZNEJ

E   Czy już wtedy miałeś kontakt z grupą „komandosów" ZMS
Kuronia i Michnika?

Zdałem maturę w  1966  roku.  W  okresie wakacji  pojechałem na
obóz organizowany przez ZMS. Przed obozem przeczytałem dwa
tomy Kapitału Marksa. Z obozu pamiętam Ryszarda Łukasi ewicza,

później szego naczelnego „Sztandaru Młodych" , i)rzewodniczącego
ZMS-u na UW. Spotkałem również ludzi , k[órych później nazwano
iewizj onistami. Będąc oczytany w literaturze marksistowsk]ej , szybko
znalazłem  wspólny  język  z  ZMS-owcami.  Trudno  powiedzieć,  czy

wtedy byłem z rewizjonistami, czy z grupą Łukasiewicza. Później,

poprzyjeździedoWarszawychodziłemnaSOD-y(StudenckiOśro-
dek Dyskusyjny). Lepiej dyskutującą, lepiej przygotowaną, na wy-
ższym   poziomie   mtelektualnym   była   grupa   rewizjonistyczna.
Lektorzy zapraszani z zewnątrz reprezentowali raczej poglądy rewi-
zjonistyczne.  Byli bardzo dobrze przygotowani. Ponadto  cała dys~
kusja z sali prowadzona była przez gnipę rew]zjonistyczną.

D Jak móg]byś scharakteryzować środowisto rewizjonis®czne?
Byli to ludzie w większości z Warszawy, z dobrych rodzm..f

E Co to znaczy ,,z dobrych rodzin"?
Pochodzili  z  rodzin  zamoznych, ,podróżujących  po  Europie  Za-

chodni.ej.  Wtedy to było rzadkością.  Ich rodzice byli  albo pracow-
nikami aparatu partyjnego, albo wydawniczego. Jezeli pełnili inne
zawody,  to  w  większości  przed  11  wojną  światową  związam  byli
z KPP.  I sporo z nich pochodziło z rodzin żydowskich.

D Czy  byli  oiii  popularri  w  środowisku  studenckim,  czy  też
stanowili zamkniętą enk]awę?
To zalezało od poszczególnych wydziałów. Na matematyce byli

populami.  Z  wieloma utrzymywałem  kontakty  towarzyskie,  lecz
j.ako  grupę uwazałem ich  za  „onych".  Pochodziłem  z  prowincjo-
nalnegomiasteczka,mówiłemzakcentem.Mimożesporoczytałem,
to rie mialem dostępu do ksiązek, które oni si)rowadzali z Zachodu.

Na Wydziale Filozoficznym rewizjoniści cieszyli się większą po-

pulamością.  A na wydziałach „śpiących", bez zaangazowania poli-
tycznego, żadna grupa polityczna nie cieszyła się powodzeniem.

EJakmógłbyśscharakteryzowaćpoglądypolitycznerewizjoni-
stów? Czego oni chcieli?

Lepszego komunizmu. To na pewno.

E Jaki był ich stosunek do Kościoła katolickiego i tradycji nie-
podległościowej?

Środowisko  rewizj om styczne  było  bardzo  internacjonali styczne.
Ja również, Ludzie z ZMS-u pasjonowali się wojną w Wietnamie,
rewolucją kubańską, Che Guevarą (CĄryjfł4f z kort]bz.ncm był moją
ulubionąksiąźką),partyzantkąwTrzecimŚwiecie.Środowiskotak
intemacjonalistycznemiałokłopotyzabsorpcjąpoglądówniepodle-

głościowych.Sprawyniepodległościowecieszyłysięsympatią,lecz
przymiotnik   „narodowy"   mial   złe   konotacje,   bliskie  ksenofobn
i antysemityzmowi.

D Dlaczego wstąpiłeś do ZMS-u?  Czy nic nie wiedzialeś o Ka-
tyniu,  17  września  1939,  deportacji  inilionów  Polaków  na
Syberię?

Ja osobiście wiedziałem.

D To  w  jaki  sposób  to  usprawied]iwiałeś,  jaki  był  Twój  tok
myślenia?

Niebyłozadnegoproblemu.Tobyłyzt)rodniestalinowskie.ASta-
lin w środowisku rewizjonistycznym nie cieszył się populamością.

Na Katyń odpowiedź była prosta,
nawet zbyt prosta -zbrodnia stalinizmu.

Mozna powiedzieć, że idolem dla znacznej  części środowiska był
Trocki, a nie Stalin. W pewnym momencie komunizm przestał być
międzynarodowy  i  stał  się  rosyjski,  szowinistyczny,  więc  przestał
być  komunizmem.  A  Trocki  był  w  mniemaniu  tego  środowiska
o wiele lepszy.  W związku z tym na Katyń odpowiedź była prosta,
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nawet zbyt prosta -zbrodnia stalinizmu. Były pewne róźnice takty-
czne,jaknależyKatyńtraktować:czynagłaśniaćjakrzeczpierwsze-

go  rzędu,  czy  też  t[aktować    jako  rzecz  ważną,  ale  nie  będącą
sztandarem grupy?

Osobiście interesowałem się ruchami  rewolucyjnymi w Trzecim
Świecie.  Spędzałem około 20 godzin tygodniowo w czytelm,  stu-
diując  „Problemy Pokoju  i  Socjalizmu".  W  „Problemach"  można
było przeczytać przedruki z prasy zachodniej , głównie komunisty-

ŁZ::i;.wk::;eo?uy:yj#jcz::r:#yccz#SEWwyT::etc°i'mz3;isc#3;:
jąc wyłącznie o swoje wielkomocarstwowe interesy. Z tej  perspe-
ktywy patrzono  na sprawę Katynia,  17  września  1939  itd.  Było to
spojrzeniezperspektywyantystalinowskiej,leczniewewnątrzpolskiej.

D Jaką rolę w formowaniu się polskiego rewizjonizmu odegrał
konfliktradziecko-chiński,aszczegó]nierolaambasadychiń-
skiej w Warszawie?

Przed ambasadą chińską były gabloty, gdzie można było przeczy-
tać mnóstwo bieżących artykułów, najczęściej z akcentami antyra-
dzieckimi. Dusza się radowała, ze ktoś z pozycji lewicowych dokła-
dasowietom.Wzrastdłapopulamośćchinjakokogoś,ktojestduży,
silny  i  przeciwstawia  się  Sowietom.  Ideologicznie  wpływ  Chin

przejawiał się w organizacj i niektórych Ochotniczych Hufców Pra-
cy.  Byłem komendantem  wielu  OHP-Ów,  gdzie pracowaliśmy  na
wzór  chiński   i   próbowaliśmy   tworzyć   minikomunę.   żeby  było
wszystko równe, uczciwe, rzetelne, sprawiedliwe.

3.  MARZEC 1968
E Jak wyglądał marzec 1968?

Napięcie społeczne było wyczuwane już wcześniej . Studia rozpo-
cząłem w  1966  roku.  W  1967  roku była demonstracja  l-majowa,
w której  brała udział intemacjonalistyczna część ZMS-u w porozu-
mieniu  ze  studentami  z  Grecji,  Wietnamu,  Ameryki  Łacińskiej
i z Palestyńczykami. Intemacj onały sfomowali własny, niezależny

pochód. Uczestniczyłem w tym pochodzie j ako j eden z j ego organi -
zatorów. Trzymałem portret Che Guevary. Kiedy przechodziliśmy

:kĘ#a:?cb:n#Zmęz°aTku;Ł%ł;fjctskN::°ywsł:::rź'::łda:C,]ś8ap`reo:t°::
Potem demonstrowaliśmy pod różnymi ambasadami.

Trzymałem portret Che Guevary.
Kiedy przechodziliśmy przed trybuną

z Gomułką i KC, skandowaliśmy
„studenci na lewo", skręcając

z Marszałkowskiej w Nowy Świat,
zamiast iść prosto.

Jesienią  1967  roku  zostałem wybrany  razem  z J.  Lityńskim do
Zarządu Wydziałowego ZMŚ-u. ZMS na matematyce, historii i fi-
lozofii  był  bardzo  rewizjonistyczny.  Na  przewodniczących  byli
wybierani  ludzie,  którzy  mogli  utrzymać  równowagę  pomiędzy
ZarządemuczelnianymzMS-uuznającymzwierzchnictwopzpR-u
i  Związku  Radzieckiego  a  środowiskiem  rewizjonistycznym.  To
była niby j edna organi zacj a, która dryfowała do podziału o podłożu
ideowym. Jedni byli oczytani, wygadani albo odwazniejsi i mówili
to,  co  myśleli.  Szczególnie  ataki  na  Związek  Radziecki  były  na
Cwzya;;e;:::ózwr°iżr:::łeg:Z}:jł[;tgbd°bzop;:Cwhi::fz';:isa{Pc°h:ł;:Shpoeskttayt:

nich było najmniej. Byli tacy. którzy krytykowali za Katyń.

Docierałydomnieróżnerewizjonistycznerzeczypodtykaneprzez
starszychtowarzyszy,którzyudawali,Źesąprawomyślni.Towarzy-
sze mówili, że materiały te są przeznaczone do wiadomości aktywu.
Zostałem więc zaliczony do aktywu. Matenały miały nas przygoto-
wać do dyskusj i z „niesłusznymi" argumentami. Zostałem zapozna-

ny  z  listem  Modzelewskiego  i  Kuronia.  List  wywarrLna  mnie

prawdziwe   wrazenie.   To   była   prawdziwa,   uczciwa   krytyka.
W  1980 roku poznałem Modzelewskiego we Wrocławiu.  Odno-
si]em  się  do  niego  z  szacunkiem.   Jego  list  był  częścią  mo]ej
ewolucji  ideowej.

E Czy te różnice poiiiiędzy grupą rewizjonistyczną a aparatczy-
kowską były aż tak widoczne?

Zdyscyplinowaną raczej  niż  aparatczykowską.  To byli  młodzi
ludzie.  Nie  wiem.  ilu  z  nich  zostało  później  pracownikami  apa-
ratu.  Najstarsi  funkcjonariusze w  ZMS-ie  mieli  23-25  1at.  Byli
to studenci ostatnich lat albo początkujący asystenci.  W ZSP na
szczeblu  okręgu byli  30-latkowie.  Na szczeblu okręgowym obu
organizacji byli zatrudnieni  aparatczycy, z tym że upartyjnienie
było większe w ZSP.

D Czy zdjęcie przedstawźenia zkźżzdjw było tyuco zapalnikiem?

Tak. Było potrzebne cokolwiek, aby  różnice się skrystalizowały.
Będąc studentem 1 roku,  nie uczestniczyłem w życ]u kulturalnym
Warszawy.   Smdenci   mieszkający   w   akademikach  uczestniczyli
w Źyciu kulturalnym organizowanym przez kluby studenckie.

D W jaki sposób rozpoczęły się wydarzenia marcowe?

Dz!.ady  zdjęto  w  styczniu.  Grupa  rewizjonistyczna  natychmiast
zaangazowałasięwzbieraniepodpisówpodprotestemwśródogółu
studentów. Protest był bardzo patriotyczny. Każdy Polak-katolik by
się podpisał. Ja się nie podpisałem i zbierającym podpisy próbowa-
łem wyjaśnic' dlaczego. Znałem z imienia i nazwiska dziewczyny,
które  zwróciły  się do mnie po  podpi§.  Dziewczyny były z rodzin
żydowskich. Powiedziałem im, ze w momencie kiedy zaczną licy-
tacjępatriotyczną,przegrają.Licytacjazostanieprzerobionanahas-
ła  antysemickie.   Moralnie  zgadzałem  się  z   protestem   przeciw
ograniczaniu wolności kultury.  Część patriotyczną i  państwotwór-
czą protestu uwazałem za błąd taktyczny.

B W tym kontekście na]eżałoby wspomnieć o rozgrywkach we-
wnątrz partii między frakcją Gomułki i Moczara.
Były  co  najmniej  trzy  gnipy:  Gomułka,  Moczar  i  rewizjoniści

z A.  Schaffem,  członkiem KC.  Rewizjoniści pisali ładnie,  na wyz-
szym  poziomie  intelektualnym.  Aparatczycy  od  Gomułki  pisa]i
nudne rzeczy. Nieważne. prawdziwe czy fałszywe, ale nudne. Tak
nudne, Źe się nie dały czytać.  Partyzanci  od Moczara pisali  rzeczy
barwne  niczym  Barwy  waJk!`  i  podkręcali  narodowego  bębenka.
Społecznie dojrzało pokolenie ludzi, które po wojnie miało  15-20
lat i wstąpiło do ZMP. Ci, co nie wstąpili, byli związani z AK. Jeśli

przeżyli, to poszli „siedzieć". W kazdym razie byli poza nawiasem
kontrolowanej przez partię aktywności społecznej. Ci  15-20-latko-
wie, którzy wstąpil] do PZPRu z przyczyn ideowych czy oportuni-
stycznych, około roku  1968  mieli  około 3540 lat.  I wciąz pehuli

podrzędne  funkcje,  czekając  na  awans  swego  pokolema.  W  wię-
kszości  byli  jako  tako  wykształceni.  Szukali  możliwości  awansu

pionowego.  0  i  innym  awansie  nie  było  mowy,  gdyz  wszystko
w Polsce było upaństwowione. Na uczelniach można było zasłonić
się partią w walce przeciw przedwojennej profesurze. Tego poten-
cjałuludzimoźnabyłouźyć.CzęśćznichpochodziłazPZPR-u,SD,
PAX-u,   część   to   członkowie   AK,   którzy   po   1956  roku  wyszli
z więzienia i uznali, Źe istnieje jakas` mozliwość kooperacji z partią
na gruncie interesu narodowego Polski. Taka sytuacja, niezależnie
od dyskusji w środowisku studenckim, prowadziła do zmian społe-
cznych  w  Polsce.  Ideologia  pozwalała  artykułować  interesy  tych
ludzi i wskazywać miejsce,jakie mogą oni zająć w społeczeństwie.

D Jaka to była ideologia?
ldeologianarodowabliskabyłymAK-owcom,którzymieszkalina

prowincj i, nie w Warszawie. Pełnili oni j akieś drugorzędne funkcj e
w ai)aracie państwowym.  Szukali mozliwości  awansu. Przewaznie
byli  starsi  od  pokolenia  ZMP-owskiego.  Wydaje  się,  ze  Kościół
równieźszukałswegomiejscawpolsce.Kościółmiałswojemiejsce
w sferze wyznaniowej i obyczajowej, a]e nie w sferze państwowej.
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Potencjał do zmian w Polsce za]stniał.  Kierunek zmian okazał się

jasny dopiero w  1968 roku.

D Jaka była w tym wszystkim rola ideologii antysemickiej?
Ideologia  antysemicka  pozwoljła  wyeliminować  rewizjonistów,

którzy w dużej części pochodzili z KPP, często z rodzin żydowskich.
Nie można powiedzieć, że wszyscy rewizjoniści byli z rodzin żydo-
wskich. Jednak kulturowo byli podobni.. Jeśli nie byli pochodzenia

Źydowskiego , to byli fi losemi[ami wywodzącymi się z antyklerykal-
nej  inteligenc]i  okresu  międzywojennego.  Kiedy  okazało  się,  Źe
rewizjoniści   wypadają  z  gry,  na  pierwszy  plan  wysunął  się  bój

pomiędzy Moczarem a Gomułką.

D Czy byłeś prześladowany w trakcie wydarzeń w marcu 1968?

Byłem dwa razy za[rzymany. Rano do akademika przyszli wy-
socy,  wysportowani  faceci,  młodzi,  około  trzydziestki.  Byłem
drobny,  takie chucherko.  Eskorta zaprowadziła mnie do Pałacu
Mostowskich,  mieszkałem na Zamenhofa przy  Stawkach.  Samo
przesłuchanie nie trwało długo.  Dłużej  trwało wyczekiwanie na
korytarzu. Z tego, co pamiętam, pytano mnie o róźne drugorzędne
szczegóły:  czy  należę  do  ZMS-u,  czy  w  ZMS-ie  są jakieś  osoby
wrogie  władzy  itd.  Potem  dali  mi  jakiś  papier  do  podpisu,  gdzie
miałem wpisać narodowość. Wpisywałem: narodowość polska. Oni
darli  formularz  i  dawali  do  podpisania  następny.  I  tak  to  trwało.
Pytali  się, kiedy mam zamiar opuścić Polskę.  Twierdzili,  ze  pasz-

port jest juz gotowy i mogę wyruszyc' do Wiedma natychmiast.
Wyjazd do Wiednia był  synonimem pochodzenia żydowskiego.
Do  tego  momentu  moje  pochodzenie nie było  specjalnie  ważne
dla mnie.  Tym  bardziej  że nikt z rodziny  nie  cłiciał dyskutować
takich trefności. Babcia z Podlasia zazwyczaj wyzywała mnie od
Pomorzaków. Tylko przy większych aferach wyzywała mnie od
Zydów.

D Kiedy byłeś drugi raz zatrzymany?

Dwa tygodnie później w pobliżu Pałacu Mostowskich. Przesłuchi-
wało   mnie   kilku   starszych   funkcjonariuszy   i   kilku   młodszych.
Chcieli ze mną podyskutować   Byli zaskoczeni moim oczytaniem
wliteraturzemarksistowskiejizabralimnienaformalneprzesłucha-
nie. Powiedzieli, że nalezę do zbrojnej organizacji „Opór", o której

pierwszy raz w życiu usłyszałem w Pałacu Mostowskich, i że za to
grożą jak]eś  ciężkie  kary.  Tym  §ię  specjalnie  nie  przejąłem,  gdyż
wtedy o takich „numerach" nie miałem pojęcia. Następnie wygłosili
do mnie mowę. Powiedzieli , że ZMS jako organizacja młodzieżowa

jest skończony. Potrzebna jest nowa organizacja, bardziej upolity-
czniona. I oni na podstawie znajomości moich wypowiedzi wywnio-
skowali , Że mógłbym zostać liderem nowej organizacj i. Obiecywali

pomoc  w  tworzeniu  strukmry.  Zasłaniałem  się  statutem  ZMS-u
i potrzebą skontaktowania się z tow. tow. Łukasiewiczem, Lamen-
towiczem i Łęskim (reprezentował SB w ZU ZMS UW). Wkurzyli
się i grozili mi, Że nie skończę studiów. Po czym znowu proponowali
wyjazcl z Polski, twierdząc, Źe w Wiedniu miałbym łatwiejsze życie.
Wtedy  się  zdobyłem  na patnotyczną odpowiedź:  „skoro  panowie
uważają, że w Wiedniu jest tak przyjemnie, to niech panowie wyja-
dą,  a ja  zostanę  tutaj,  gdyz   jestem  u  siebie".  Po  czym  zostałem
zwolniony.

E A czy w tym okresie byłeś dyskryminowany za pochodzeiiie
żydowskie ze strony si)o]eczeństwa?

Tak trochę, czasami  na wesoło.  Skończyło  się bezboleśnie.  Nosi-
łem  wtedy  długie,  lokowate  włosy  rozczesane  na  środku  głowy.
Często  zwracano  się  do  mnie  „per  Chrystus'',  co  zgadzałoby  się
z rodowodem Chrystusa Ceden z przodków nazywał się ZARACH).
Raz wyrzucono mnie z autobusu (nr  111). Jechałem zapakowanym
autobusem.  Grupa młodych ludzi zaczęła do siebie głośno mówić:

„To co,  palnąć go  w łeb,  wyrzucić go?".  Autobus był w ruchu.  Za
mną wstawiła się dziewczyna z tamtej grupy, mówiąc:  „to sympa-
tyczny chłopak, co wy od niego chcecie?".  Młodzi nalegali, Żebym

jednak wyjechał z  Polski,  bo robi  się  „gorąco".  Może się zdarzyć,
że wypadnę z autobusu. Na szczęście autobus się zatrzymał, pośpie-

sznie wysiadłem przy placu Bankowym (kawałek od Ząmenhofa).
Dalej nie zaj echałbym.

Jakiś m]esiąc później   poszedłem z sympatią a'olką) do kawiami
Saskiej.  Byłem  bardzo  porządnie  ubrany.  Tylko  miałem  długie
włosy.   I  kiedy  zamówiliśmy  kawę  i  jakieś  ciastka,  dziewczynę
obsłuzono,  a  mnie  powiedziano,  ze  żydów  w  tej  kawiami  nie
obsłu8ują.

I kiedy zamówi]iśmy kawę i jakieś ciastka,
dziewczynę obsłużono, a mnie powiedziano,

że Żydów w tej kawiarni nie obsługują.

Dziewczynazerwałasięodstolika,ajapoprosiłemoksiążkężyczeń
i zażaleń. Odpowiedź była bardzo konsekwentna i logiczna.. „Ksiąź-
kę Życzeń i zazaleń mamy, lecz żydom nie podajemy".

Bardziej  dramatyczne  było  lato  na  hufcu  leśnym.  W  wieczór

przed inwazją na Czechosłowację. kiedy lasy mazurskie byłyjuź
pełne czołgów sowieckich,  pijany leśniczy,  szef komórki  PZPR,
skierował  we  mnie karabin  i  wołając:  „Wasi  w  Czechosłowacji
zostaną wykończeni",  strzelił  nade  mną.  Potem  się  udobruchał
i po strasznym pijaństwie lezałem chory jedną noc na ziemi i dwa
dni  w  łóżku.  Rodzina leśniczego  doglądała mnie,  dopóki  nie wy-
zdrowiałem.

D W jaki  si)osób  można  ocenić z dzisiejszej  perspektywy  rolę
środowiskarewizjonistycznegow1968roku?Czykonfliktten
był autentycznym konfliktem w łonie aparatu władzy, czy też
próbą  odzyskania  przez  dzieci  władzy,  którą  ich  rodzice,
w przeważającej większości żydzi, stracili w 1956 roku?

Socjologicznie jest  to  absurdalne.  Patrzyłem  na  moich  kolegów
i nie wiem, czy którykolwiek z nich marzył o karierze w jakimkol-
wiek  aparacie:   czy  to  były  kółka  rolnicze,  PGR-ry,  PZPR  czy
administracja państwowa.  Nie tak  wjelu.  Oczywiście  wielu  z nich
myślało o  pracy i  o kanerze umwersyteckiej.  Byli lepiej  wyksztal-
ceni niż ogół studentów. Z ich perspektywy, z perspektywy dzieci
aparatczyków,  był to konflikt kulturowy  (ideowy)  między nudnie

gadającym Gomułką, podobną prasą i szumiętymi moczarowcami
z ]ednej strony a ludźmi, którzy byli oczytani, znali kulturę polską
i uczestniczyli w niej bardziej niż, powiedzmy, średnio wykształco-
ny  Polak.  Moze Adasia Michnika i  paru ludzi  z Wydziału  Historii
interesowałaby  praca  ideologiczna.  To  był  margines.  Większość
z  nich  chciałaby  pracować  na  uniwersytecie.  Z  tej  perspektywy
różnica pomiędzy J.  Kępą, I sekietarzem KW PZPR w Warszawie,
a A. Schaffem to była różnica kulturowa. I ta różnica była wazmejsza
niż waLka o władzę.

4.  w olmNTAc|I NIEpoDLEGŁośclowE]
I Później ziialazleś się w ruchu riepodleglościowym i to w jed-

nym z mjradykalniejszych nurtów tego ruchu - Solidarności
Wa]czącej.  Kiedy  i  co  wplynęło  na  to  przewartościowanie?
Ludzie o Twojej biogmfii znaleźli się z reg`iły w UW czy w UP?

Po  marcu  1968  roku  odbyły  się  wybory  w  ZMS-ie.  Na  swoim
wydziale wybory wygrałem. Prawie natychmiast zawieszono mnie
wpełnieniujakichkolwiekfunkcjiwzMS-ie.Nadalmogłemdziałac'
w Ochotniczych Hufcach Pracy. Byłem komendantem OHP na UW
oraz  członkiem  zarządu  okręgowego.  Jeśli  dobrze  pamętam,  to
obecny premier Włodek Cimoszewicz sprawował nade mną i Ko-
mendą Uczelnianą nadzór ideowy, coŚ w rodzaju komisarza ds. po-
litycznych.  Z  racji  pełnienia  funkcji jeździłem jako  inspektor po
zakładach pracy w całej Polsce, sprawdzając, czy nomy i przepisy
są pizestrzegane. Poznałem wtedy mnóstwo zwykłych, cięźko pra-
cujących  ludzi  w  Po]sce prowincjonalnej,  zatrudnionych  w PGR-
-ach, lasach , budowni ctwie i przetwórstwie owocowym. Całe waka-

cje  spędzałem  na  takiej  aktywności.  I  słuchając  zwykłych  ludzi.
stwierdziłem,Żepoczucieprzynależnościnarodowejjestniesłycha-
nie ważne, niezależnie od tego, zjakimi ideologiami jest wymiesza-
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ne. Moi rozmówcy deklaiowali, że są katolikami i PoLakam]. Rozma-
wiało mi się z nimi jak równemu z równymi . Rozmowy te me zmieniły
mnie ideowo. Jednak psychologicznie były bardzo wazne. Kompleks
księdza Mrówczyńskiego i lęk przed uznaniem mnie za Żyda znikał.

W  1971  roku  skończyłem  studia.  Napisałem  pracę  magisterską
wyróźnioną 1 nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie im. K. Marcin-
kiewicza.  Chciałem  się  zatrudmć  na  UW  albo  w  innej  uczelm.
Niestety towarzysz J. Kępa z KW PZPR powiedział: „nie, my znamy
tego  towarzysza osobiście"  (w  1968  roku  byłem jednym z nielicz-
nych bezpartyinych uczestników słynnego wiecu w Sali Kongreso-
wejizamkniętychzebrańzudziałemKępy.Wczasieprzerwyjednej
z narad tow. Kępa, ledwo tłumiąc irytac]ę z powodu moich Chrystu-
sowych włosów, zapytał, z kogo biorę przykład, ze wyglądam tak,
jak  wyglądam.  Bez  słowa  wskazałem  na  portret  Karola  Marksa.
Kępasięspieniłizaządałodtowarzyszyzuwmegonazwiska).Mój

promotor prof.  Mostowski  zaproponował mi  studia doktoranckie.
W  1973  roku obroniłem pracę doktorską.  Poniewaz wciąz nie mo-

głem znaleźć pracy w Warszawie, zacząłemjej szukać gdzie indziej .
W  1971  roku poznałem  moją obecną żonę.  Chcieliśmy się  pobrać
i  trzeba było  gdzieś  mieszkać.  Od Jasia Waszkiewicza dowiedzia-
łemsię,żewszechmo'cnyrektorporębski-późniejszyczłonekBiura
Politycznego -zatrudnia masowo matematyków z doktoratem. Ja-
sio załatwił mi rekomendację wpływowych matematyków z Wroc-
ławia i zostałem zatrudniony z natychmiastowym przydziałem M-5.
RokpóźniejprzyszłopismozMSW,żebymniezwolnić.Wbezpiece
teź istniała konspiracja:  tego,  co  wiedziała centra]a,  nie  wiedziało
województwo.Porębskisiępostawiłniczymszlachcicnazagrodzie:

jagoprzyjąłem,więcumniebędziepracował".Jakpowiedział,tak
si ę stało. Pracowałem.

w[r::łab::kdi:§łroeieo:::[;:?::,nn:aśnr:;°#łasrks:azwTe:;:taawws]ko]:g:yT:
bardziej lewicowo , a we Wrocławiu dominowało przede wszystkim
poczucie przynaleźności narodowej  w innym wydaniu niż mocza-
rowskie.WiększośćmieszkańcówWrocławiaprzybyłazewschodu,
znaczna część  straciła rodziny na wschodzie.  Ich wiedza na temat
komunizmu była wiedzą praktyczną, a nie teoretyczną, wyczytaną
w ksiązkach. To nie była projekcja jakiej utopii społecznej, ekspe-
rymentowanie  z  wariantem  odmiennej  rzeczywistości.  Nazywali
rzeczy po imieniu.

Być może największym czynnikiem psychologicznym było mał-
żeństwo  i  rodzina  żony.  Moja  teściowa  i)ochodzi  z  Lwowskiego.
W  okresie  wojny  miała  kilkanaście  lat.  Mieszkańców jej  wsi  wy-
rznęliukraińcy.Jejsiostrawyszłazamążzaukraińca.Wtensposób
moja Żona ma kuzynki  i  kuzynów  Ukraińców.  Kiedy brałem  ślub,
byłem  ostentacyjnie   antyklerykalny.   Nie  zgodziłem   się  na  ślub
kościelny.  W rok później  nadałem  synowi imię Dawid.  Katastrofa
nie nastąpiła i zacząłem się powolutku zmieniać. Zaakceptowałem

pojęcie narodu, wspólnej kultury, religii i językajako niezależne od
stratyfikacji klasowej.  Okres Solidamości zakończył ten etap ewo-
lucji.  Intelektualnie i emocjonalnie zaakceptowałem więzi narodo-

:;.ś[t;erT;:Teazt:,kn:e:a{:ż[źoęc:p:::o[::l[,wnę::,o;T::;g;:[:jbtoTęecĘ3
narodu nie istnieje w języku marksi§towskim Z tego powodu był on
łatwoprzyjmowanyprzezinteligencjęźydowską,bożyd-inteligent,
opuszczając swoją grupę narodową, nie musiał się deklarować, czy
j est Polakiem, Ukraińcem, Czechem itd. Inteligencja żydowska nie
chodziłaj uź do synagogi , aj eszcze nie potrafiła się zdeklarować , do
którego narodu należy. I to był dla niej moralnie stan najuczciwszy
i najlepszy. Ima droga awansu była dla niej zainknięta. Oczywiście
niechętny byłem i wciąż jestem pojęciu państwa narodowego. Bar-
dziej mi odpowiadają państwa wielonarodowe, mające swoje uzna-
ne  mniejszoścj   narodowe.  W  nich  czułbym  się  psychologicznie
bezpieczniej.

D Jak wyglądały początki opozycji we Wrocławiu?
Nie byłem bezpośrednio zaangażowany w wydawanie i kolporto-

wanie „Biuletynu Dolnośląskiego". Rzadko  miałem w ręku więcej

niź jeden egzemplarz „BD". Mój związek z „BD" ogranłczał się do

przyjaźni z Jasiem Waszkiewiczem, który był logikiem, takjak i ja.
Komel Mo[awiecki był fizykiem, lecz pracował z nami w lnstytucie
Matematyki Politechniki Wrocławskiej . Komela znałem z widzenia
i przed okresem Solidamości chyba z nim słowa nie zamiemłem.

Środowisko „Biuletynu Dolnośląskiego" było

podobnej orientacji, co KOR Macierewicza.
Pismo było sygnowane nazwiskami

K. Morawieckiego i J. Waszkiewicza.

Mi ałem dostęp do literatury emigracyjnej i dnikowanej niezalez-
nie.ZewzględunamojądziałalnośćwZMS-iewWarszawiebyłem
kimś nowym w środowisku wrocławskim. Z moją przeszłością nie
należało się narzucać ze swoimi usługami.

Środowisko  „Biuletynu Dolnośląskiego" było podobnej  onenta-
cji,  co  KOR  Macierewicza.  P]smo  było  sygnowane  nazwiskam
K. Morawieckiego i J. Waszkiewicza. Jak oni to technicznie robili,
niewiem.InstytutMatematykiodczasudoczasusłużyłdozrzucania
wydruków.  aby je  poskładać.  Cała  banda  zamykała  się  w jakimś

pokoju i składała „BD". Udawałem, że nic nie zauwazyłem.

E  A jak wyglądała ta słynna biblioteka lnstytutu Matematyki
na PW?
Jeszcze  przed  Solidamością  można  było  w  naszej  bibliotece

wypozyczać  ksiązki.  Hania  [Hama  Łukomska-Komiej  -  przyp.
K.B.]  pracowała  w  bibliotece  i  za  odpowiednim  zapytaniem  się
można było dostać właściwą literaturę. Była porozstawiana pomię-
dzy  ksiązkami  matematycznymi  i  Hania  wiedziała,  gdzie  i jakie
tytuły stały. Brało się te ksiązki z jakimiś ksiązkami matematyczny-
mi, trzymało się, tak aby ksiązka właściwa była zasłonięta wielkim
dziełem matematycznym. Po przeczytaniu rytuał się powtarzał.

5.  W SOLIDARNOŚCI
D Co robiłeś, gdy powstawała Sondamość w 1980 roku?

To  samo,  co  Solidamość.  W   1979  roku  byłem  kierownikiem

projektu badawczego. Jeden z aktywnych członków zespołu prze-
bywał wtedy za granicą. Po pewnym czasie kontrola NIK-u podjęła
wsteczną decyzję. że osoba przebywająca za granicą nie powinna
i)obierać pieniędzy w kraju.  Do  tej  pory  osoby  pracujące  w  róz-
nych  tematach badawczych pobierały pieniądze za pracę wyko-
naną niezaleznie od miejsca pobytu. Matka włodka była zastępcą
członka KC i na dodatek Włodek stwierdzil, Źe zostaje na stałe,
WÓwczas dyrekcja lnstytutu nakazała, abym go skreślił z tematu
badawczego.  Odmówiłem.  Merytorycznie  nie  miałem  podstaw
do  zwolnienia.  Wręcz  odwrotnie.  A  za  sprawy  wypłat  odpowie-
dzialna była dyrekcja,  a nie ja.  Od  strony  naukowej  dyrekcja nie
mogła postawić mi żadnego zarzutu - byłem organizatorem trzech
konferencjinaukowych.Uznano,Żejestemwimy„naruszaniajedności
soę]alistycznego  instytutu"  i  w  czerwcu  1980  roku  wyrzucono  mnie
z pracy przy sprzeciwie organizacji paityjnej, mimo że byłem bezpar-
tyjny. Do tego doszly strajki w Polsce - z naukowca stałem się sprie-
czmkiem.Wewrześniu1980roku,kiedyzakładałemNSZZSolidamość
w swoim lnstytucie, fomalnie byłem „elementem obcym". Niedługo

potem zostałem przywrócony przez rektora Porębskiego do pracy.

E Jakie fuiikcje pełniłeś w NSZZ „S"?

Zostałem wybrany do Komisji Zakładowej NSZZ „S" PW, potem
byłem  delegatem  regionalnego  zjazdu  NSZZ  „S"  i  delegatem  na
ZjazdKrajowy.TamzostałemwybranydoKrajowejKoinisjiRewi-
zyjnej,  W  Komisji  Rewizyjnej  wybrano  mnie  do  trzyosobowego
Prezydium (KKR nie miała przewodniczącego) z powodu mitu, Źe
każdy matematyk umie dodawac', mnożyć i musi się znać na pienią-
dzach.  Zostałem  odpowiedzialny  za  nadzór  finansów  i  majątku
związku.
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E Czy wtedy zacieśniła się Twoja zmjomośc' z Kornelem?

Tak, w okresie I Zjazdu Solidarności zaczęliśmy prowadzić dłuż-
sze  rozmowy.  Wcześnie]  -  bez  Źadnej  obrazy  -  mój  stosunek  do
Komela był taki sam, jak do jego otoczenia, tych wszystkich dzie-
ci-kwiatów.  Komela  s.yl.„  nie był  mieszczański.  Słynął ze swego
samochodu, który powinien przestaćjeździć w roku śmierci Stalina
albo wcześniej . A jednak to jeździło !  Kawałek drutu, zapałka i auto
się toczyło.  Komel  zawsze był usmarowany,  ciągle coŚ naprawiał.
Samochód  się  psuł,  kontakt  nawalił,  zawsze  „bibulę"  trzeba  było

podwieźć, więc Kornel spóźniał się na zajęcia. Uczył bardzo ładnie
i studenci go lubili.  Uczył mys'leć twórczo.

W  czasie  zjazdu  zaczęliśmy  rozmawiać  o  sprawach  ideowych.
Poglądy  mielis'my  zblizone.  Komel  prawie nie  myślał o  sprawach
taktyczi]ych, na i)ewno nie wtedy, gdy zgłaszał „Posłanie do Ludzi
Pracy Europy  Wschodniej".  Wierzył w  siłę  wniosku  zgłaszanego.
Jeśli jest dobry, ludzie go poprą, Nie potrzeba zawierać porozumień,
ze w zamian się poprze inny wniosek.

6.  W STANIE WOJENNYM
D Jak wyg]ądały pierwsze godziny i dni stanu wojennego?

W przeddzień ogłos'zenia stanu wojennego byłem w Stoczm Gdań-
skiej na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej. Obrady zakończy-
ły  się około pierwszcj  w  nocy.  Wywieźli  nas  do  Sopotu, do Grand
Hotelu.  Po  raz  pierwszy   zakwaterowali   nas   w  takim  odludnym
miej scu. Zawsze byliśmy zakwaterowani blisko dworca. Część ludzi
opuści[a obrady wcześniej;  np.  delegacja wrocławska z Władkiem
Frasyniukiem  wyjechała pociągiem do Wrocławia około północy.
W ten sposób uniknęli aresztowania.

Po]echałem do hotelu spać. W hallu krótko rozmawiałem z Mazo-
wieckim i  innymi  doradcami  związku.  Mieszkałem  z człowjekiem
z  Krakowa,  który  wsławil  się  ujawnieniem  afery  dyplomowej  na
AGH.  Chodziło o  nadawanie tytułów  naukowych bonzom partyj-
nym ze Śląska. On chciał się koniecznie dodzwonić do swojej Źony.
Bez  skutku.  Recepcjomstka powiedziała,  że technicy są w drodze
i wkrótce naprawią telefony. Człowiek  nie mógł spać.  Podszedł do
okna w dobrym momencie. Była 2:05 ~ ZOM0 ustawiało się między
Bałtykiem  a  Grand  Hotelem.  Obudził  mnie,   akurat  śnieg  spadł,

::;rn;:Zśyn:ezjepńr:skzr;,Panż88#_nwać;:t:;::;ekkj:edmn::[b:::#rło:ł`ćą?
Nagle  zadzwonił  telefon,  k[óry  dotąd  nie  działał.  Facet  łapie  za
telefon, a ja go za rękę. Zrozumiał. W tej samej chwili usłyszeliśmy
telefony  z  innych  pokoi.  Kto  podniósł,  tracił  wolność.  Potem  mi
mówiono -nie wiem, czy to prawda, czy legenda -że ktoś z recepcji
zwinął listy gości hotelowych. Przy wielu nazwiskach była adnota-
cja, Żeby kosz.ami obciążyć Zarząd Solidamości.

Była 2:05 -ZOMO ustawiało się między
Bałtykiem a Grand Hote]em.

Obudził mnie, akurat śnieg spadł,

pierwszy dzień okropnego zimna,
a początek grudnia był taki wiosenny.

Śrieg prószy, a ZOMO-wcy stoją jak rycerze.
I co tu robić? Nagle zadzwonił telefon,

który dotąd nie działał.

Po chwili ktoś cichutko zapukał do naszego pokoju. Nie reagowa-
liśmy. Część uczestników obrad wyjechała, w niektórych pokojach
mieszkali cudzoziemcy, więc SB nie była pewna, gdzie kto mieszka.
Bardzo  się  spieszyli,  gdy  wpadli  do  pokoju  obok  nas,  a tam  dwie
cudzoziemki rozdarły się w dzikim przerażeniu. Bez  100% pewno-
ści  nie próbowali  wdzierać  się  do  nas  siłą.  W  pewnym  momencie
usłyszeliśmy tupanie setek  nóg na korytarzu.  Aresztowali  tych, co

podnieśli  telefon  lub  odpowiedzieli  na chrobota"e drzwi.  Do  nas
nie  weszli.   Około  czwarte]   ZOMO  schodzi  ze  słuzby.  0  piątej
kole]ne pukanie. Udajemy, ze nas nie ma. 0 szóstej włączamy radio
i  dowiadujemy  się  o  stanie  wojennym.   Kolega  z  pokoju  chciał
natychmiast uciec z pokoju  Przekonałem go, że bezpieczniej będzie
wyjść o  10 rano,  bo  to juz niedziela.  Położyłem się spać w butach,
ubranie naciągnąłem na piźamę, Obudził mnie i wyszliśmy z hotelu.
Udaliśmy się do najbliższego kościoła -Gwiazdy Morza. W zakry-
stii spotkaliśmy się z proboszczem i opowiedzieliśmy, co się wyda-
rzyło   w   Grand   Hotelu.   Księża   przyjęli   nas   bardzo   gościnn]e.
Lojalnie poinformowałem,  że nie jestem  katolikiem,  aby  uniknąć
konstemacjiprzymodlitwieprzedposiłkiem.Jedenzksiężyposzedł
do biskupa, drugi opowiadał nam, co się dzieje w Gdańsku. Stocznia
była otoczona wojskiem. Zrezygnowaliśmy z dotarcia do niej . Uda-
liśmy się na dworzec i tam się rozłączyliśmy. Pojechałem na rodzin-
ne Kaszuby. Najpie"ł do Wrocławia udali się mój brat i szwagier.
Poinstruowali  mnie, jak  należy  się  zachowywać.  Po  dwóch  tygo-
dniach,  jadąc  krótkimi  odcinkam,  zatrzymując  się  u  krew-nych
i znajomych, dotarłem do Wrocławia bez zezwolenia na podróz.

We  Wrocławiu  nie  poszedłem  do  domu,  lecz  do  umówionego
miejsca.  Przed  wigilią wyjechałem  do  Oławy,  do  dalszej  rodziny
zony. Potem na podstawie spekulacji filozoficzno-politycznych do-
szedłem  do  przekonania,  że  mogę  wrócić  do  pracy.  Zaliczałem
siebie do ugodowego skrzydła Solidamości   Moja późnie]sza przy-
należność do Solidamośc] Walczącej nie miała nic wspólnego z eks-
tremizmem.  Po  nowym  roku  wrócilem  do  domu,  przyszedł  ubek
i dwóch żołnierzy z karabinami,  i wsadzili  mnie do intematu.

d   Gdzje byłeś internowany?

Początkowo   siedziałem   na  Kleczkowskiej   we  Wrocławiu,   po
dwóch  tygodniach  wywieźli   nas  do  Nysy.  Wróciłem  do  domu
w czerwcu powaznie chory. Zawsze w ciągu roku chorowałem dwa,
trzy razy  na anginę.  W czerwcu  1982 roku miałem gardło i  stawy
w kiepskim stanie. Lekarz twierdził, że nie mogę wrócić do więzie-
nia.Tymczasemotrzymałempropozycjęukrywaniasię.Przyjechała
nawet  ekipa,  która  miała  mnie  zabrać  z  nadzorowanego  szpitala.
Odmówiłem  i  zostałem  w  szpitalu  kilka  dni  dłuzej.  Dzięki  temu
uniknąłem ponownego aresztowania. W sierpniu usunięto mi mig-
dały  w  Szpitalu  Wojewódzkim  we  Wrocławiu„  Przed  31  sierpnia

przyszli  po  mnie  i  zabrali  na  przesłuchanie.  Byłem  kilka  dm  po
zabiegu i nie mogłem mówić. Pytaj ą mnie, aja im odpisuję. I na tym
się skończyło.  W paździemiku  przed  zapowiadanym  strajkiem ge-
neralnym zamknęli mnie na dwa tygodnie w Strzelinie.

7.  POCZĄTKI SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
D  Jakie były początki  Solidarności Walczącej i Twoje początki

wSW?
0 początkach  Solidamości  Walczącej  nic nie wiem, gdyż wtedy

byłem  intemowany.  Spotkałem  się  z  Kornelem  w  czerwcu   1982
roku  po  powrocie  ze  szpitala.  Byłem  bardzo  zdenerwowany.  Po
wyjścju  z  więzienia  wydawało  mi  się,  że  kazdy  na  mnie  patrzy
Nigdy  nie  byłem  harcerzem,  nie  bawiłem  się  w  podchody.  Nie
miałem  takich  umiejętności  i  nie  potrafiłem  rozpoznać,  czy  ktoś
mnie  śledzi,  czy  też  nie.  Zrobiłem,  co  mogłem,  objeździłem  pó[
miasta, wydałem kupę szmalu na taksówki i spotkałem się z Kome-
lem. Byłem trochę zdziwiony. Konspiracja wyglądała mało konspi-
racyjnie.  W  trakcie  mojej  rozmowy  z  Komelem jakaś  łączniczka
z Zachodu przyszła do tego samego mieszkania. W drugim pokoju
rozmawiali inni ludzie. Bylem przerażony. Wyglądało, że za chwilę
zwołamy wiec. W więzieniu nabyłem innych nawyków.

Takie były początki mojej odnowionej  znajomości z Komelem
Morawieckim.  Trudno  powiedzieć,  czy  wtedy  zostałem  człon-
kiem  Solidamości  Wa]czącej.  Po  prostu  spotkałem  się  z  Korne-
lem M orawiecki m.                                                  Wywi.c}d przeprowczdzi`j

KrzysztofBrzechczyn

Kwiecień  1993  East Stroudsburg,  Pensylwania,  USA -sier-

pień  1996, Katowice, Polska
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(s.4l).Trojanowiczowacytujewielemel-
dunków  UB,  przynoszących  sporo  infor-
macji  o  ulotkach i  napisach wykonanych
„oddolnie", które poj awiły się w całej Pol-
sce, które były wrogie wobec władzy ludo-
wej.Otowybrane,alereprezentatywnedla
całości przykłady:  „W godzinach rannych
dnia 29 VI 56 ujawniono wrogi napis o tre-
ści »Precz z Moskwą ~ cześć Poznaniowi«
dokonany  przez  nieznanego  sprawcę  na
wieży  ciśnień  w  lnowrocławiu"  (s.  46).
Z kolei  5  lipca w  Płońsku  „znaleziono 4

Wreszcie, moim zdaniem, w Poznaniu  1956 mieliśmy do czy-
nienia  z  rewoltą,  a  nie  z  powstaniem.  Mab  sŹown!`Ajęzykc} poJ-
sk!.ego   pod   red.   S.   Skorupki,   H.   Auderskiej,   Z.   Łempickiej
(Warszawa 1968, s. 619) podaje, iż powstanie to: „Walka zbrojna
narodowowyzwoleńcza; rewolucja". Tak więc musi to być walka
przeciwko władzy obcej, niepolskiej. Nawet zakładając, iż ekipy
komunistyczne, które rządziły Polską, traktować jako obce wła-
dze    reprezentujące    rację    stanu    Związku    Sowieckiego,    to
w Czerwcu  1956 brak było przywództwa, którego zamiarem by-
łoby obalenie „starej  władzy" -PZPR, a w jej  miejsce powołanie
nowejczyteżnowegosystemu.Braktychelementówuniemożliwia
twierdzenie, iź było to powstanie.

Krajoź)nczz po Czerwcw to zmieniony i rozszerzony artykuł Zofii
Trojanowiczowej.   który   ukazał   się   pod   tym   samym   tytułem
w „Tygodniku Powszeclmym" nr 22 z  1990 roku. Autorka obficie
cytujearchiwaliazwiązanezpoznańskimczer`ircem,któreznajdują
się w Archiwum Urzędu Ochrony Państwa. Zjej badań wynika, iź
reakcja  aparatu  władzy  na  Czerwiec   1956  była  bardzo  szybka
Natychmiast  rozpoczęto  zbieranie  informacji  o  nastrojach  społe-
czeństwa.  Był bowiem Czerwiec  1956 przeżyciem ogólnonarodo-
wym, które wyzwoliło wielką aktywność społeczną. Nagle Polacy
- dzięki robotnikom z Poznania - odzyskali własny głos. Zaczęli
wysyłać listy do różnych zakładów pracy w Poznaniu, solidary-
zując się z robotnikami tego miasta. I tak np. pracownicy Tamo-
wa, pisząc do poznańskiego „Stomila", stwierdzali, i „solidaryzuj ą

się  z  prowokatorami  i  nazywają niepra-
wdziwymi    informacje   prasy   i    radia"

W czerwcu  1996 roku minęło 40 lat od chwili kiedy w Poznaniu
doszło do tzw. wydarzeń czerwcowych 1956. Pomimo że o Poznań-
skimczerwcul956napisanojuźwieleartykułówiksiążek,zwielką
radościąnaleźypowitaćnanaszymrynkuksięgarskimkolejnąpracę
na  ten  temat.Ksiązka  składa  się  z  ośmiu  artykułów  o  charakterze

publicystycznym oraz z dołączone] w fomie aneksu relacji uczest-
nika z tamtych pamiętnych dni płk. dypl.  Bogdana Sędziaka, a do-
tyczącej  jednego  z  głównych  bohaterów  ówczesnego  okresu  -
Romka Strzałkowskiego. W swoim artykule chciałbym odnieść sję
do -moim zdaniem -naj bardziej interesuj ących arŁykułów. W pier-
wszym.pt.RewolucjeiichśladywświadDmościnarodowej:±±?ze.k
Nowak stwierdza, iz wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 były
lokalnym, ograniczonym co do zasięgu, ale wystąpieniem przeciw-
ko  obowiązującemu  podówczas  systemowi  trójwładzy, były więc
rewolucją. Dalej  zaś, analizując hierarchię ruchów rewolucyjnych
(rewoltę,  rewolucję zorganizowaną, rewolucję pełną), kwalifikuje
Poznański Czerwiec jako najniźszy typ rewolucji -rewoltę,  czyli
takie występowanie mas, które zawiesza obowiązujący ustrój spo-
łeczny,pozbawionejestprzytymorganizacji,jakiwłasnejdoktryny
ideowej . Ze stwierdzeniem tym zgadza się w pełni niżej podpisany.
NastępnieNowakzastanawiasię,dlaczegoPoznańskiCzerwiec,bez
którego nie byłoby Marca  1968, Grudnia  1970, Sierpnia  1980, jest
w  świadomości Polaków jak gdyby zepchnięty w cień? Stwierdza:
„Odpowiedź  na  to  pytanie  brzmi:   włas'nie  dlatego.  Dlatego,  że
Marzec był inteligencki, a Czerwiec -czysto robotniczy. Na dzieje
spoglądaj ą  głównie  intelektualności ,
a w kazdym razie o nich piszą. I mają
naturalną skłonność do  podkreślania
w nich tego, co wiąże się z losami ich
kategoni społecznej". Zgoda, ale z dru-
Sę] sti:ony uwazam, iż w świadomości
potomnych pierwsi są zawsze najwaz-
mejsi. Następni będą tylko ulepszać to,
oo zapoczątkowano, chociazby należeli
do inteligencji i podejmowali działania,
aby  odpowiednio  przedstawić  swoją
rolę i znaczenie w danej rewolucji.

ZkoleiPawełMachcewiczwOsftł-
rnjm powsjan!.w,  wykorzystu]ąc  nie-

ulotkiwykonaneodręcznie-nawoływałydozbrojnejwalkiprzeciw
ustro]owi  PRL  i  solidaryzowały  się  z  wypadkami  poznańskimi"
(s.49).Na„terenieTamowawnocyz7nasbm.rozrzuconychzostdo
250 egz. ulotek wykonanych ręczną drukarką w formie haseł: Precz
z okupacją bolszewicką; Robotnicy, bierzmy przykład z Poznania;
My  chcemy  religii  w  szkołach;  Precz  z  komunizmem"  (s.  49).
Podsumowując,  należy  stwierdzić,  iż  Trojanowiczowa  z  duzym
znawstwem problemu ukazała nam nowe istotne elementy, przed-
stawiające Polskę i Polaków tuż po Czerwcu '56.

Poznański Czerwiec - stan badań, pytania i wątpliwości to tytuł
artykuhi pióra Edmunda Makowskiego (s. 5, na s.103 zaś brzmi on
Poznański  Czerwiec  -  publikacje,  pytania,  wątpliwości).  Autor,
wybitny znawca tej  problematyki, przedstawił nam najwaznie]sze
prace,któreukazałysięnatentemat.Dalejzas'stwierdził,iz:„Liczba
ksiązek o Czerwcu 1956 jest stosunkowo duźa, ale brak monografii
obejmującej całość problematyki"  (s.  106). Następnie skupił swoją
uwagę nad takich problemach, jak:  Czy istniał Komtet Strajkowy
i kierow    ctwo buntu? Czy była to prowokacja? W jakim stopniu
decyzja o  stłumieniu  buntu przez  wojsko  była suwerenna  czy tez
nie? Jaki był udział wojsk radzieckich w tłumieniu buntu i ilu było
zabitychizmarłychwwynikudoznanychran?Wreszciezastanawia
się, czy tragedia Czerwca 1956 to wypadki poznańskie, czy powsta-
nie poznańskie? Stwierdza, iz „był to bunt - pierwszy bunt społe-
czeństwa przeciw władzy PRL" (s.  118).

Swoboda, z jaką porusza się Makowski po omawianej problema-
tyce,jestgodnapozazdroszczeniaiŚwiadczyojegowielkiejerudy-
c]i.  Natomiast analiza poszczególnych zagadnień dokonana przez
niego ]est dojrzała i wolna od jakichkolwiek uproszczeń.

Kończącomawianieniniejszejpracy,pragnępodkreślić,izpomi-
mo  wskazanych  uwag jest  to  ksiązka  wartościowa,  pogłębiająca
naszą  wiedzę  o  Poznańskim  Czerwcu   1956  roku.  Wnosi  szereg
nowych myśli, a w niektórych wypadkach burzy ismiejące schema-
ty.  Napisana jest językiem prostym i komunikatywnym, w sposób
i)obudzający do lektury.

MarekKozlowski

znane dotychczas materiały z Archiwum UOP w Warszawie, przy-
tacza bardzo często hasła i okrzyki, które wznosili uczestnicy tam-
tych  dni  wobec  władzy  komunistycznej.  Cytuje  również  raporty
informatorów  i  funkcjonanuszy  UB,  sporządzone  zarówno  przed
tzw.  wydarzeniami, jak  i  po  zajściach  -  następnego  dnia.  Faktem
jest, iż materiały te są cennym źródłem do rekonstrukcji tego wszy-
stkiego,  co  rozgrywało  się  wówczas  w  Poznaniu.  Należy jednak
pamętać,  iż korzystanie z  nich  wymaga  rozwagi.  Czytając  tekst
Machcewicza,  odniosłem  wrażenie,   iż  za  bardzo  zaufał  temu
wszystkiemu.  co  w  nich  zamieszczono.  Co  z  tego,  Że  materiały
UB  przekazywane  były  dla  bardzo  wąskiego  grona  osób,  np.
najwyższego kierownictwa PZPR? Czy to jest argument za tym,
że  sporządzono je  w  sposób  należyty?!  Przecież Żadaniem  UB
tuz  po  tych  „wydarzeniach"  było  potwierdzenie  oceny  kierow-
nictwa partyjno-państwowego  o  prowokacji  agentów  imperiali-
stycznych,  a  także  przedstawienie  działań  UB  w  „jasnych  kolo-
rach", występujących zaś przeciwko władzy ludowej -w „czar-
nych  kolorach",  jako  „prowokatorów",  „chuliganów",  podro-
stków"   itp.   I   tak   autor,   np.   cytując   raport   gen.   Wsiewołoda
Strazewskiego - dowodzącego  wówczas jednostkami  pacyfiku-
jącymi miasto -w którym m.in. stwierdzono: „Do pojedynczych
prowokatorów   (w   oknach,  na  dachach)  prowadzono   masowy
i mecelny ogień grupami żołnierzy"  (s.  21) -pozostawia go bez
komentarza. Podobnie postępuj e przedstawiaj ąc raport Komi tetu
Bezpieczeństwa  Publicznego,  zamykający  główną  część  śledz-
twa, w którym konkludowano:  „Nie tylko publiczne wrogie wy-
stąpienia i prowokacyjne okrzyki, ale nawet zbrodnicze ekscesy
chuliganów, młodzików i podrostków paradujących z bronią i strze-
lających, nalewających benzynę do butelek, podpalających czoł-
gi -nie znajdowały w zasadzie oporu ze strony przyglądających
się ludzi,  lecz  na odwrót,  spotykały  się z uznaniem  i  aprobatą"
(s.  22).  Czyżby  Machcewicz zgadzał  się  z tymi  sformułowania-
mi?   Myślę,   że   nie.   Nie   znajduję  ]ednakze   potwierdzenia  tego
w omawianym tekście jego  pióra.  Stwarza w  ten  sposób  wrażenie,
że w pełni je akceptuje!


