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OPINIE
Mój przyjaciel Eric Weil napisal
w swej rozprawie: „Człowiek jest
istotą rozumną, nikt jednak nie
udowodnił, że ludzie są istotami
rozumnymr. Historia, w której ży-
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mieć, była w gruncie rzeczy
bezrozumnym zamętem. pełnym
furii i zgiełku. Zgie»( i turia zawsze
towarzyszyły historii ludzi. Dwu-

dziesty wlek pod pewnyml wzglę-

dami byl jeszcze straszniejszy niż
inne stulecia. Nie jest to jednak

powód do rozpaczy.
Przez tych parę tysiącloci - od
kiedy liczy się Wstoria bardziej zło-

żonych społeczności . zawsze
mieszab/ się zx) sobą heroizm i
absurd , świętym towarzyszyty potwory, wielkim intelektualnym odkryciom - ślepe pasje. Taka jest
ludzkość, taka jest historia.
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GOSPODARKA -

BEZ GOSPODARZA

Z dr. Aleksandrem Jędraszczykiem
ekonomistą, rozmawia
Stanisław Sauć
Stan-istaw Sauó.. 0 stanie naszej gospodarkl głośno |est nie od dzisiaj. KoIejne zmioniające eię okipy rządowe, jak

preferuje albo samotnego męźczyznę albo
bezdzietne malżeń stwo! Kompletny absu rd !
Jest też druga przyczyna, tego że nada]

zapewnlły, tym sprĘ.wom gospodarczym,
miały poświęcić mjwięcei uwagi i wysiłku. Niewiele nios.ety, z tych zapewnień
wynikło. Zapaść ekonomlczm pogłębia

źyjemy w ekonomicznej fikcji. Cnóź w róż-

S'ę..-

Polski. Mają tu być jakieś chyba „dzikie po-

Aleksander Jędraszczyk: Co gorsza, na
dzioń dzisiejszy nie ma nawet żadnych symptomów, żadnych najmniejszych znamion
ożywienia gospodarczego. Nadal gospodarka w naszym kraju jest pustym stowem.
Sądzę, że złoźyły się na to dwle przyczyny.
Po pierwsze, dzisiejsze e!ity wywodzą się
generalnie z ludzi, których nonszalancja
okonomiczna nie zna granic. Są to raczej
eseiści. politolodzy, l(omentatorzyr którym

wydaje się, że na sprawach gospodarczych
się znają. Podam Panu przykhd. Mc nie
mając przeciwko Zjednoczeniu Chrześcljańsko-NaTodowemu i wszystkim jego nobliwym postaciom. z nimi o ekonomii pan nie

porozmawia, ponieważ ich edukacja w tej
materii kończy się na paru pojęciach i sloganach. Pan Niesiołowski i pan Łc)puszański, którzy dzielnie walczą przeciwko aborcji

- i slusznie - gdy przychodzi do glosowania nad sprawą podatku od dochodów
osobistych W ogóle się do tego nie włączają.
Ta ustawa przechodzi w postaci, w której nie
uwzględnia się socjalnego aspektu rodzjny
-np. wielodzietności, nie ma zwolnień na

nych międzynarodowych gremiach, jak
MFW i innych ustalono, że nie może być
mowy o żadnej suwerenności gospodarczej
la".

Stąd ich diagnoza, że wszystko co tu było,
cały nasz przemysl, jest kompletnie nic nie
warte. To, co przedstawla jakąś wartość to

jest w zasadzle infrasUuktura - ludzka i
inna. Wobec tego kasują od dwóch lat totalnie nasz przemysł, nie proponując w to miejsce dokładnie niczego. Co wiQcej, do piachu

idą przede wszystkim bardzo dobre gałęzie
przemysłu. Okazuje się np„ źe dla Krakowskich Zaktadów Tytoniowych, gdzie akurat
ostatnio najczęściej bywałem, nie ma kredytu na restruktu ryżację, mimo że zaktady te
potJzebują już niewiele, aby stać się pełnokrwistym przedsiębiorstwem europejskim. Na dodatek wszystkie urzędy w Polsce
zabiegają w interesie zachodnich firm tytoniowych, które chcą nas \^/ykupić, a minister rolnictwa Adam Tański miast puszczać
kapital zagraniczny w restru kturyzację 7 polskich fabryk tytoniowych, wydaie obcym firmom zezwolenie, azeby konfekcjonowav
swój tytoń na terenie Polski, a tym samym
za darmo zdobyty rynek polski. 1 tak do-

Numer 239 tygodnika „SW" z
kwietnia 1990 r. badany jest przez
Centralne Laboratorium KrymirtalistycznewlMarszawienazlecenie prokuratora J. Bublika z
I.rokuraiury Wojewódz]clej w To-

runiul)wa egzemplarze naszego
pisma z;abrano w czasie rewizji
i)rzeprowadz()nej w Redakcji SW.
Ekspertyz;a rna wykaz;ać na jakic h
maszynach wydrukowano deklarację z i.az;wiskami 23 poznańskich sędziów i prokuralorów
oskarżpny ch między ir®nymi przez
PW i SW o współi)racę z komunistycznym reżjimem, niekompeiencję lub czerpanie korzyści

osobistych ze sprctwowanych sh1WWIsk.

Co rna wspólnego deklaracja z
wydrukowanym rok wcześniej

numerem tygodnika „Solidarność Walcz.ąca" poz.ostanle z.a-

pewne lajemnicą prokutaiora
Bublika.

prowadzasiędozniszczeniajednejzduźych

interesu, które odbywa się w Polsoe i jest
dokonywane rękami polskich urzędnlków.
Wszystko to dzieje się przy ęałkowitej inercji
lub, co gorsza, ku zadowoleniu naszych eljt,

uczące się dzieci, matkę itd. Wobec tego
walcząc przeciwko aborcji przepuszczają

gatęzi naszego przemysłu - obszaru pew-

które oparv się o łzawy podręcznikowy mo-

nego źródła dochodu, której niewiele bra-

jednocześnie podatek. który totame zwal-

kuje. aźeby w 3 lata zdąźyła na start do
EWG. To jest działanle w imieniu obcego

netaryzm, albo o kilka innych prawd objawionych, jak choćby o magiczne słowo „rynek..
cd. str. 4-5

cza ndzietność" rodz]ny, który naibardziej
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WYB0RCZE ROZLICZENIE
przekazała Komitetowi Wyborczemu

F3E!t#%Eiro?c,
Lista Wyborcza nr 46

środki finansowo
111. F]odzaj wydatków

Państwowa

czx3go 1,5 mln zt

Komisja Wyborcza

2. Funkcjonowanie agend tereno.
wych Komftetu Wyborczego 4 mln zl
3. Oplata za korzystanie ze środków

1 . Funkcjonowanie Komftetu Wybor-

Sprawozdanie finansowe
o kosztach związanych z prowadzenlem kampanii wyborczej do

masowego przokazu

-prasa 1 mln zl

- radio -

Sejmu f`zoczypospolitej Polskiej.
1.1. Komftet wyborczy zarejestrował
24 okręgowe listy kandydatów na po-

-telewią.a 3 mln zl
4. Wykonan ie i rozprowgidzenie:

- plakatów wyborczych 30 mln zł
- wydawnictw /foldery, uJotkl/ 40

słów w następujących okręgach wyborczych:
numery okręgów wyborczych: 1,3,-

m'n zl

4,6,7,8,10,11.12,13,14,15,18,19,20,5.

22 ,25,29,30 ,31,33,34,35.36

Organizacje spotkań z wyborcami

^^r)/najęcie sali, sprzętu. nagbśnie.
nia/ 1 ,5 mln zł

ii:Źśrśó,dłak?O#:żaą:ndouds%orzą.
cych Komitet Wyborczy:
Wyborców, partii, organizaęii poli-

6. Przejazdy kandydatów i osób towarzyszących 11 mln zl
7. Pozostałe /określić jakie/

rozmowa telefoniczna s mln zl
telefaks 2 mln zł
Ogółem 99 mln zł

V?.nś:ł'#jbw?:::j=i!d;E:t:Cwzn5ymcm|n
zt.

3.Kredytbankowyorazpożyczki'pozabankowe 30 mln zl.
4. Publiczna zbiórka środków finan.

sowych, ^^/ t)m darowizny. sprzedaź
cegiełek na fundusz wyborczy, znaczków, folderów/ 4 mln zl

5. Pozostab:
Środki przekazane przez przyjaciół
So!:±arnościwalcząoejipartiiwolnoścl w kraju i za granicą 60 mln zł
Ogółem 99 mln zl
6. Osoba fizyczna.10óra przekazała
Komitetowi Wyborczemu Środki w wysokości ponad 5 mln zł

tiwiadczam,iżstosowniedopostanowienia art.131 0rdynacji Wyborczej
do Sejmu Flzeczypospomej Polskiej
środki finansowe przeznaczone przez

Komitet Wyborczy na prowadzenie
kampanii wyborczej nie pochodziv z:

budżetu państwa i państwowych jednostek organizacyjnych, budżetu g min
i sejm ików samorządowycłi oraz związków komunalnych, funduszy państwowych podmlotów gospodarczych
ani ze źródeł zagranlcznych.
Wrocław, dnia 27.01.1992 r.

Tadeusz Warsza, Londyn W3, Cał(
Tree court, Pierre p.F`d. 20 mln zł

KOF`NEL MOF"WIECKI

Przewodniczący ,

\

7. Osoba prawna, partia. organiza.
cja polityczna lub społeczna, która

PAF`Tl l WOLNOscl
ul. Kotlarska 41. \Moclaw

Uwa8i 0 Sejmie
Trudno powedzieó ooś pozytywnego o Sejmie. Flozczlonkowany i podzielony, sktócony i przesadnie
rozdyskutowany nie potrafi skuteczn ie

przez niektórych wicemarsza»(Ów powodują,żesiłąrzeczyprzygotowujesię
grunt pod pozakonstytucyjne rozwiązania. Efektem tego, może być sytuac-

zajmować sie sprawam i państwa. Par.

ja, gdy Sejm albo dobrowolnie się
ubezwłasnowolni
uchwalając nad-

lamentarzyści popisują się krasomówst\^/om, rozbudzają nierealizowane

oczekiwania i często zapominają. że
icłi rolą jest służba. a nie dbanie o
własne korzyści. Dochodzi. do licznych

absurdów. Przy postępującym zubo.
żeniu posłowie zastanawiają się nad
podwyżką własnych apanaży. DhJgo
nie umieją obsadzić istotnych dla funkcjonowania państwa stanowisk. W
imię panyjnych uktadów utrąca się takich ludzj jak np. F`omaszewski. Po.

zwyczajne petnomocnictwa dla rządu,
a]bo zdolny do destrukqi, tak zbrzydnie społeczeństwu, że stanie się możliwe jego odsunięcie przy braku silnego
sprzecjwu.
Ten Sejm miał do spełnienia kilka
zadań. Powinien wylonić rząd i nio

przeszkadzać mu, lecz dać rządzić.
Powinien przygotować 1 uchwalić konstystucję i prawa najważniejsze dla rozwoju kraju.Zamiast tego mamy do
czynienia z kom promitującymi waśniami personalnymi i zajmowaniem się
szczegółami, które spoczywać powinny w gestii rządu. Jedyne jaśniejsze
miejsce na tym ciemnym obrazie, to

stów nie stać na podejmowanie
niepopularnych decyzji, jak w przypadku uchwa]enia budżetu, a niektóre k[uby uzależniają swoje poparacie od
utrzymania intratnych stanowisk.
Sejm traci prestiż, a coraz liczniejsze

fakt, że ten Sejm, mimo wszystko, rząd

głosowania, do których nie może dojść

wyłonit. Jak na pierwszy Parlament 111

z powodu braku quorum, puste ławy j
kompromitujące prowadzonie obrad

k).

n~EC 1992

UVVAGI NA MARGINESIE

Fązeczypospolitej to jednaJ( trochę malm.Il

Rząd z wcześniej zk)żoną obietnicą przedstaw
Sejmowi projekt zalożeń polityki gospodarczej na rok
1992. Miesięczny cykl produkcji „Solidarności Wal-

czącer sprawia, że nim egzemplarz ten trafi do rąk
Sz. Czytelników będzie już właściwie po wszystkim.

Jednakże trzymiosięczna zwloka /od chwili sformowania rządu/ nasuwa raczej niewesole refleksje. C»o
jedna z najsilniejszych partii startuje do wyborów z
ambicją osiągnięcia takiej liczby gk)sÓw, by stać się
parią współrządzącą. Udaje jej się w końcu sformować rząd. 1 oo się okazuje? Okazuje się, że poważna partia polityczna posiadająca zaplecz®
finansowe i intelektualne nie ma właściwie programu
wyborczx3go; nie zna faktycznego stanu państwa. 1

dopiero po trzech i pót miesiąca od daty wyborów
udaie jej się sklecić jako taki program. Czymże więc
byłjej program wyborczy? Zlepkiem sloganów? lGetbasą wyborczą? Stekiem khmstw? 1 na oo lub na
l(ogo glosowali wyborcy? Moim zdaniem świadczy to
o glęboklej patologii naszego życla politycznego i
nieodpowiedzidności polskiej klasy politycznej zro.
dzonej z umowy „Okrągłego Stotu". Decyzie poli:

tyków nie są pochodną wyborów polskiego
społeczeństwa, lecz wynikają tylko z realizacji partykulamych interesów grup politycznych. 0 tym
kształcie życia politycznego zadecydowała jego
geneza - porozumienie części opozycji uznanej za
reprezentację społeczeństwa z systemem kom unjstycznym. 0 znaczeniu poszczogólnych opcji
politycznych wewnątrz opozyq`i nie decydowała ich
słuszność czy poparcie społeczne, lecz poparcie...władzy komunistycznej. Ona poparła "jbardziej dogodną dla siebie opcję, czyli najbardziej
ugodową opcję polftyczną. Skutki tamtych decyzji
odczuwamy wszyscy do dzisiaj.
Zastanowić się możo \^/ypada nad samą treścią
dokumentu, który stat się podstawą tak pesymis.
tycznych wniosków. Z wyżej wspomnianych powodów nie chcę zastanawiać się nad szczegółami
programu gospodarczego rządu -zrobi to na pewno
codzienna prasa. Chciałbym jedynie skupić się, moim zdaniem na kwestii kluczowej w załoźeniach rządu. Otóż premier Olszewski przedstawiając projekt
zatożeń stwerdzjt, że:
„nie sprawdzik) się założenie, że żywioło\^/y mechanl2m ryn kowy oczyści gospodarkę z pozostak)ści
danegci system u totalitamego".
F`ealizowany od stycznia 1990 roku plan BaJ®rowicza, „dla którego nie byb afternaĄn^Ąr może być

wszystkim, tylko nie drogą zbudowania systemu demokratycznego kapita]izmu. Który to bowiem .monetarysta- ustala sztywny kurs dolara, za pomocą
administracyjnych decyzji. zamraża wzrost plac ltd.
Taka polityka nazwana prokapita]istyczną doprowa.
dziła naszą gospodarkę do zapaści. Nic więc dziwnego. że nasze społeczeńst`^/o odczuwa niechęć już
do samego słowa kapftalizm. Ponieważ nigdy tak
naprawdę nie wprowadzono mechanizmów rynkowych, nie mogły one oczyścić gospodarki z mechanizmów i stru ktur totalftarnych. Dlaczego więc ten

program jest kontynuowany przez blisko dwa lata.
Mechanizm recesyjny poprzez pomykę (irmowaną
przez Balcerowicza /nie znaczy, że przez niego uświadamianą/ doprowadziły do zubożenia spobczeństwa 1 obniżenia wartości polskich przedsiębiorstw.

Umożliwić to ma transformację systemu komunistycznegoiuławićprzemianedawnejnomenklaturyw
nową warstwę prywatnych właścicieli . Temu w istocie
stużyb ugoda „Okrągłego stotu".
/K. B./

samych siebie - byli więc niezwykle wyrozumiali i żadnych kźLr nie

SĘDZIOWIE I KAcl -cd ze sti..2

orzekli.

lnspektoratu AK Fkeszów -kawaler C*deru Krzyża Virmti Mlftarl,

Sędz].a Wareckj swoimi drakońskimi wyrokami w procesach po.
litycznych wsławił się iuż w roku 1948 we Wrochwiu, gdzie w dniacłi
6, 7 1 9 sierpnia przewodził (pozostali sędziowie to: kpt. Zygmuiit
Bukowlński i chor. Tadeusz Plasecki) procesowi dziahczy Dolnośląskiego Okręgu VviN: mjra Ludwika Marszatka i siedmiu jego

jegozastępcamjrAdamLŹLzarowicz-b.dowódca5PSKAKDębica,
mjr Mieczyslaw Kawalec -b. komendant Obwodu AK F`zeszów, kpt.
Franciszek Błażej - prezes Obszaru Południowego WiN - oficgr
operacyjny lnspektoratu AK F}zeszów, kpt Józef Batory -b. oficer
lączności komencly Obwodu AK Kolbuszowa, por. Karol Chmiel -b.

komendant Obwodu Bch Dębica,` a po scdenlu zastępca komen-

podwhdnych. Wydal tam trzy \^/yroki Śmierci (wszystkie wykonano
27.11 .48 r.) oraz kary Weloletniego więzienia.

;a#-odg:ó,gi:%A:KE::Ęhi,::.ęgł:|iif:#_3.Jw;ł:?3n;#ks#:st:e:g:

ZhrewolucyjnągorliwośćsędziaAleksanderwareckizostaławansowany na przewodniczącego F`ejonowego Sądu Wojskowego w
Warszawie w stopniu pu«ownika, sędziego Zbignłewa Furtaka na-

1 Fąeionie 5 PSK AK. Janina Czarnecka i Zofia Michałowska bczniczkLkurierki.
Wszyscyoskarżenipizebylitrzyletniookrutneśledztwo,naskutek

grodzonotakźestopniempu«ownikaiprzeniesieniemzF}ejonowego
do Najwyźszego Sądu Wojskowego.
W latach 1989€1 spora część -czy nie większość? -akt do-

#nrłfo:=?ezezsnęg#óĘ;#=wtj3ĘŁSikL?eg!yttnsaden?enod:js2oóawŁa-

gdĘ8rwcłFr:#Lg:grg#°:8j:nkfo°#jz#°ŁSŁ°r:jr:#dsta#tinj:Wzsnł:Czh.

snych siłach -przynoszono go na noszach. Kpt. Franciszek Błażej
byłbftydotegostopnia.źe-jakwspominająwspóh~ięźniowie-ciało

czoną Dokonah tego griłpa pułkowników, kierowana przez szęti
WSW. byłego funkcionariusza lnformacii gen. Edmunda Buę. Tym
razem więc, na odwrót niź w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, to
kat chroni swych wspólników - sędziów! Grupa BuV ma obecnie

odchodzihJ od kości, a por. Józefa Fązepkę doprowadzDno na skrqj

obędu. Oskarźonym nie dano przed pro©sem akt do wglądu. Na

stanąć przed sądem. Wdzne jest jednak to. że jeszcze w tycli

::;Ławłed:#cje##opś%gLdoą'`fi#Łz:a,Teś:?w7ę#:eścFnT:
pam/.ęłam, bybm n/.eprz)/nomy.. Takie oświadczenie nie spowodo.

g#;:fi:;*?gctegł:ę;j3:ś'i:i:,!:nĘład?ęm::#?ni#n:.Ęguvn\|i

walobynajmniejprzerwaniarozprawywceluuzupełnienlaŚledztwa,

W5MZMę|ii:eFsśp?:°tp#jbJ%j°wSLjżd°aT:Ckyvwper=?i#om_eAieksmd„
Bentkowski, po przeglądnięciu akt w 39 lat po procesie, napisał w w
tygodniku'`San"(Nr9/19):Toby/sł/asznysąd.P/.ęćdn/.w}/starcz)A),
ó;wysłuchaódż;ie5iąciuos!:ażónyc,h,kilky9ziesięciuświadków,głośów-stron, a w szóstym dniu i^n!dać vwrok".
Spośród dziesięciu oskarżonych sledem osób zostak) skazanych
na śmierć, jedna -na dożywomio więzienie, kobiety -na 15 i 12 lat
więzienia. Wyroki śmierci zostav wykonane 1 mgca 1951 r.
Czyż w świetle tych wyroków mozna się dziwić, że wydane przez
tych samych sędziów wyroki na oprawców z UB 1 lnformacji Wojskoweiwtychnielicznychwypadkach,gdystawaliprzedsądem.byw

tupetem i dezynworturą wypowiadają swe pol.rtyczne przekonama.
Niektórzy jeszcze do niedawna w służbie czynnej, zażywają dziś
spokoju, źyją z wysokich emerytur i robią interesy. Nie mam
najmniejszych wątpliwości, że w wypadku szczęśliwego dla nich
zakrętu historii, w większości z ochotą powróciliby do swej krwawej

roboty. 1 sędziowie, i kaci - zresztą w ich przypadku to naprawdę
wszystko jedno.

Zbigniew "AROWICZ

Zarząd Główny PW

zapewnieniom nie jest to rząd
przełomu a kontynuacji.

zei:a'#:gźafz::ł: ::ÓŁol:j::

ciepom#:ieK=;.ndozTeo,cuŁuknięi

tak tagodne?
Kto wówczas zadrw» sobie ze sprawiedliwości i z clerpień o(iar, że

do orzekania w sprawach zbrodni i łamania prawa wyznaczył zbrod-

PW. Zgromadzeni oceniali ostatniarzy?
nie posunięcie rządu. Krytyczne
Sędziowie Furtak i Wgecki to "speq.aliści" od sądzenia patriotów
zdania dotyczyb/ przede wszyspolskich. dyspozycyjni, kwawi sędziowie. Tam, gdzie oni sądzili, tkim zbytniego trzymania się
osl(arżeni nie mieli żadnych szans.
przez rząd Olszewskiego rozWspomniane umorzenie sprawy katów z lnformaęii musialo być
wiązań poprzednich ekip. Me
ewenementem w ich sędziowskich karierach. Tu jednak sądzili jakby
brakowalo opinii, że wbrew

opieraniu się przez premiera 01szewskiego naciskom ze strony

Walęsy zdecydowano że Partia
Wolności nie będzje angażowah
się w popieranie rządu mecenasa Olszewskiego.

czynienia, widzę mnogość praktyk łapownict\^ra; za uzyskiwane z

drAleksanderJędraszczyk:

g:::aTo;ecdhTB#:::##.a§:#tnb,STuz=pj;jwkegaę:ońmwf;

Gospodarkabezgospodarza

miejsco w tym, co się nazywa parabudżetami. Są to wszystkie
fundusze okołobudźetowe takie jak: fundusz turystyki. kultury, restrukturyzaęiiprzemysh.banki,którepowstaĄ/jakparabudżetypaństwowo - myślę tu np. o Polskim Banku Flozwoju. Banku

cd. ze str. 1

Tymczasemtenrynekniczegoniezałatwiwgospodffce,ktiiranie
miała atii elementarnych cech rynkowych ani instytuqi. Twierdzę, że
to,cosięunasdzieje,jestzmikgowaniemtrzechczynników:niekompetencji i nonszalancji gospódarczej, obcej agentury oraz
hpówkarstwa.Myślę,żetrzecijużrządp.J.0lszewskiegoniebędzie

kierowanym przez trzech obcokrajowców, których konta są podejrzane nie tylko w Polscx9, ale również za granicą.

Jednym z tych parabudżetów był także Fundusz Obsługi Za.
dłużenia Zagranicznego, gdzie doszło wręcz do gigantycznej malwersacji i wytransferowan ia źywej gotówki. Przykbdów togo można
podać więcej. Znamy np. przypadki, źe polski bgmk wypłacał dolary

wolny od„. tego raka.

4śŚ;.śń#:s,_:ś%ayrg;:::]omĘ.%#g:fi:X;:±=::S_g3j_cPFzkS._

Ę:{uctn,!:5Wm#:::bŁ:,::ón;.fezr:aw:yirŁkiłt:jaonpaeEaa%::|3:aosrueT:

:5ę:b:;:;:s%fnf:e:mjog.gwh#,sę:;e±Tgbo::ę:m:et!iornn;:;;%,ło;;!

8;iśkśbmzemc:,:n:g,o°w:n'gh°ś,Ttij3#,%n°Ó:ąż8'vabJ:żćdzyę;yTo°w:#n-

I-erę rori hęieło „Pdlska ałerowa". Jak ocenla pan 6kalę togo
ziawisl(a?

!3rngYścti°J,n&Łęok3pn::{g:kz?dk:omś:r+:;mh:itg:To#e%FpUocieojbśfudo władzy. pierwsze co uznav to nie tyle uwłaszczyć obywateli. ile

#dwff#:Śgoój%T.ync:es,!ee:j:;Ś#:rr:pmcręaipe°kę3:śśnYec}nt%';'e:r;
publicznych; stav się one nośnikiem tego, co ia nazywam zmianą

Por:;=y?Wb:Cw=ź;3krcah:?zwęwa;nc#spt°twsśŁ:h:':%Sa*rijn#mpatd°o-

wekslebezpokrycianakwotęparubilionówztotychzostawwpisane
na stratę NBP przez prozesa banku centralnego, a wobec malwersanta nawet nie wszczęto postępowan ia.
Moimzdaniem„dzięki.'tymwszystkimaferom,aprzedewszystkim

tko podsumować, na moie wyczucie i na mój nos człowieka opierającegosię„mimowszystko"naszczątkowychinformacjach,aleza
to mającego pewną intuicję jako stary księgowy, na dzień dzisiejszy
nie mielibyśmy żadnego deficytu budżetowego - mimo takiego
upadku gospodarczego.

S.S ...-A F;rywatyz;cja? Czy tu równ[eż Tęmy_ do. czynl.enla z
nadużycióril? Jóśll tak, czy rilo należałoby tych strst pow-

MIESIĘCZNIK SolmARNOŚĆ WALCZĄCA NR 3 (28.)

stalycp w wynlku proceeu prywatyzacji przyhć -Jak to czyntą
nlektóizyokonomlścllpolltycy-|akonleunlknionychkosztów
trE\nsformac|l eystorr\owe]?
A.J.: Zacznijmy od tego, źe w c].ągu ostatnich dwóch lat prawie

::#uP:':łł:%:Pnr=e:jŁSuhsypr#e::e::Wk°adż±ybr#eĘje::ążdempoY
Wedzieć, że w sensle wałtości kapitak)wej te przedsięblorstwa są
zero warte, bowiem przynoszą ujemny dochód. To byb podstawą
tego, żeby zacząć proces ich zamykania. żeby w przyszlości oddać
to wszystko za bezoen zagranicy. Dzieje się to pod jednym hasłem,
że łutaj za 2€ lata ma być taka sama struktura własności, jaka jest
w roz\^/iniętych państwach EWG. Tymczasem dobrze wiemy, że
takiej struktury wlasności Wlochy nie osiągnęty do dn ia dzisiejszegol
W Polsce mamy do czynienia z tzw. doktrynerską prywatyzacją tzn.
-zniszczyć wszystko, co państwowe, w domyśle oddać zagranicy

kładnie kontynuowali tę pseudozabawę pod ty!uh;m : jak nie reoesja
to inflacja, czy raczej reoosja i inflaęia.

Tyrnczasem to w naszej rzeczywistości nie ma żadnego zna.
czenia. Spór: recesja czy inflacja jest zupehie sztiiczny. Tego typu
skojarzeń nie można stosować w naszej gospodarce, która ma
nadmiar czynników wytwórczych 1 która idzje do piachu z braku

pieniądza.Obecniomamydoczynieniazestagnacją-itostagnacją

ujemiią; mamy inflację 1 spadek dochodu narodowego. Oczywiste
jest. że pewne wprowadzenie pieniądza musl tę gospodarkę ożywić:
tu musi być ożywiony popyt rodzin, popyt lnwestycy].ny itd. To są te
same czynniki wewnętrzne. na które można dzisiaj rozsądnie stawiaó, które mogą ożywić gospodarkę. A jeżeli dochody budżetowe
chcg siQ tak zalatwiać. jak się chce, czyli przez daJszą agresję
fiskalizmu, to tym bardziej zdusl się elementy proprodukcyjne. Wysokie podatki , wysoki fiskdizm będzi.e obniżał chęć inwestowania z
to, oo zech® wziąć, w żadnym wypadku nie kapftatowi krajowemu.
jednej sbony, z drugiej zaś będzie coraz to większą grupę ludzi
wyprowadzał z tej sfery produkcji w obszar nieopodatkowanej szarej
fiumsTLe,s:,#dpaj#:p,::#ś:#:::ędęeo:śgź,ż,pe?g:edTestme; gospodaTki, albo gorzej - w obszar benifici'antów budżeto\^/ych.
zapraszać kap.rtat zagraniczny; nie wszędzie. lecz tam gdzie jest
Jeżeli jakiś producent obłożony jest podatkiem dochodowym, a w
nasz interes. Podstawową funkcją prywatyzacji nie są bowiem domiędzyczasie gonią go koszta, spada mu popyt, to woli przenieść się
chody skarbowe, nie jest żadna ideologia czy dogmat, tylko jest do budżetu na milion zł zasilku nlż męczyć się bez sensu, kiedy jego
restrukturyzacja, czyli tyle prywatyzacji, ile jest niezbędne, by ukon- kapitat i wysiłek nie znaidują ekwiwalentnego wynagrodzenia. Na
kuroncyjnić przemysł, uczynić go bardzi.ej nowoczesnym. Po drugie:
dodat®k, jeżeli nawet ktoś ma dostęp do kapitału, do kredytu, to jest
on tak horrendalnie drogi, że jak ja to żartobliwie mówię, gdyby
powinniśmy pamiętać, że prywatyzacja jest to prooes społeczny.
Tmaj trzeba by było zawrzeć, moim zdaniem, jakąś umowę spochłopu na Zamojszczyźn ie pole zaczęb rodzić szczerozlote kłosy, to
h3czną. Tam, gdzie to było by tylko możliwe i celowe trzeba by
i tak musi zbankrutować. Przy tej stopio kredytowoj nąiprostsza
zamieniać te rady pracowniczo na kapitał pracowniczy, który by
kalkulacja ekonomiczna wskazuje. że nie ma być mowy o żadnym
wchodzit na 20€0%, a w szczególnych sytuacjach, w obszarze efektywnym biznesie. Poza tym to, co podważa istotętego rządu, co
małego przemysłu może i na 100%.1 oni dalej, z iipływem czasu,
wskazuje źe nie będzie źadnego przełomu to fakt, że to państwo nie
dbo by §ię zmieniali w kapitalistów, albo swoje akq.e odstępowali tworzyło ram. celów własnej polityki przemystowej nadal tego nie
z pewnością sprzedali by je jednak lepiej. liymczasem cały proces
czyni. Przecież to pan Eysymontt, jak się wydaje główny człowiek od

prywatyzacji - prywatyzacji, a nie uwlaszczenia społeczeństwa -

gospodarki, był przez rok szefem CUP 1 nic w tym kierunku nie zJobił.

szedl poza jakąkolwiek kondolą społeczną. Pod pozorem , że wszys-

A przecq.eż w ramach pewnej sztuki monetarystycznej, kreacji pieniądza w okroślonych granicach, niezbędna jeśt aftywna rola pań.
stwa w polityce przemysłowej, kreatywna rola, z której państwa nikt
nigdy nie zwolnił, która w warunkach tej gospodarkl, jeszcze tak
nieuregulowanej, jeszcze tak nierynkowej. ma ogromne znaczenie.

tko jest takie skomplikowane technicznie, jakiś urzędas państwowy

pana Lisa, pana Kuczyńskiego albo pana Lewandowskiego zahtwiał
to sprawy z jakl.mś podejrzanym biznesmenem zachodnim powodując kolosalne straty w naszym majątku. Np. zakłady produkujące

populgne .bobo-fruty" i odżywki dla dzi.eci sprzedawano za pół ceny
jednej linii technologicznej. zakupionej wcześniej na Zachodzie.

Zaloga j management tej firmy dowiedzieli się o tym z gazgt, a
szwindlowatość ukryto pod pozorem fachowości i tajemnicy hand-

lowej. Warszawską firmę.Norblin-(firma wysoko zautomatyzowana)
sprzedano, a właściwie podarowano .Universalowi" za cenę 16
miliardów zł, co nie odpowiada nawet cenie griintu. Kontrahentów,
którzy za tę firmę chcd.eli dać 10 razy tyle skutecznie wyeliminował
zagraniczny pośrednik -angielska fi/ma Berkley. Na dodatek okazalo się, że „Univorsal" nie ma pieniędzy na restrukturyzację „Norblina. i firma jest podtrzymywana przy życiu przez utrąconego
kontrahenta! T*ich przykładów można podać znacznle więcej. To
nie są wypadki przy pracy to jest metoda.
Już dwa lata czekamy na ustawę o skai'bie państ\^/a. Do tej pory
bowiem nie ma organu, który zacząłby pełnić aktywnie funkcje
wlaści.cielskie wobec calej państwowej domeny przemysłowo-gospodarczej. Takich funkcji absolutnie nie pełni Ministerstwo Przeksztalceń Własnościowych. Boję się, czy obecny minister
przeksztalceń wtasnoścłowych , zdoła to wszystko u porządkować.
Czy zamiast iść do przodu nie zostanie wciągnięty w niekończący
się proces porządkowania tego bałaganu, który objąt. Na pewno nie
pomogą mu w t}'m inni cztonkowio rządu, szczególnie ci odpowiedzialni za gospodarkę.

S.S... Jak należy .o rozumleć? Gablnet premlora Olszewskiogo
jeszcze na dobro nle zaczął działać, a już Pan go dyskredytuje?
A.J.: Z cał)/m szacunkiem dla premiera Olszewskiego, który ma
moją sympatię jako jedna z najciekawszych i najrzetelniejszych
osobistości naszego życia publicznego, ten gabinet ma niewielkie
szanse. Uważam. że ten rząd upadnie, ponieważ fatalnie zaczął, z
fatalnymi ludźmi. W gospodaroe mieliśmy dokonać zasadniczego
manewru; tymczasem mają to robić ludzje z poprzedniej eklpy.

S.S... Wszystko to, co Pan mówi, brzml bardzo peeymlstycznie. Jakie są wobec tego, pańskim zdaniem, drog[ ratunku?
A.J.: Owszem, brzmi to pesymistycznie, ale takie są fakty. Co
więcej. uważam. że sytuacja się jeszcze pogorszy, bowiem nie
wszystkie skutki tej zapaści już się ujawniły. Flzeczą straszną jest, że
dziura budżetowa jest znacznie większa, niż to się podaje. Dziura ta
wynosi -tak szacuję - ponad 1 00 bilionów złotych, ponie`^/aż nie
z].nwentaryzowano nie zapłaconych zobowiązań budżetowych. Te
30 czy 40 bln zl„ o których mówi premier Olszewski, to jest tz`^/. dziura
kasowa, tzn . tylo zaphcono nie mając pieniędzy. To jest rzeczywiście
ooś niewiarygodnego, że produkcja w Jugosbwii po ciężkiej wojnio
spadła o 20%, a w Polsce, gdzie żadnej wojny nie byb, spadla ona
o 50% i spada nadal. Oczywiście nie ma syti/acjl bez wy).Ścla. Co
trzeba zrobić w naszej sytuacji? Przede wszystkim sformulować

polftykę przemyslową państwa, określić jakie gałęzi.e choe ona rozwijać, jak chronić się przed bezrobociem itd. 1 to jest do zrobienia w

porozumieniu z naszym przemysłem w ciągu miesiąca, dwóch. Użyć
dla jej realizacji sterowanego kredytu i martwych dziś kapitałowych
środków skarbu państwa. Państwo musi się stać kreatorem gospodarki a jest destruktorem.
Dalej trzeba wp rowadzić korelQ/ w polityce makroekonomicznej ,
tzn. trzeba wpuścić do gospodarki pewną masę pieniądza. Czynniki

rzeczowe są, tylł(o nie są one używane z raq.i petnej ostrscyzmu
polftyki monetarnej. Powtarzam: żeby mówić o jakiej takiej gospodarce. trzeba się zastanowić, trzeba stworzyć jakieś znamiona,
jakieśnajmniejszezarodkiwzrostugospodarczego;tymczasemtego
u nas nie ma. Nadal rnamy do czynienia z gospodgką. która

globalnie zwija swój popyt inwestycyjny i konsumpcyjny, a jeżeli
gdzieś się otwiera miejsce na popyt to jest to popyt związany z
importem konsumpcyjnym. Jak pan widzi jestem pesymistą, kiedy

pab'zę na to co się dzieje. Kjedy zaś uruchamiam swoją wiedzę,
doświadczenie i wyobraźnię. wiem, że można to w krótkim czasie
odwrócić i w parę lat osiągnąć względnie już satysfakcjonujący

poprzedniej ortodoksji myśtenia. Gospodarkę powierzono - moim
zdaniem świadomie -dwóm, trzem osobom, które są kompletnie
niekreatywne, ludziom, którzy naszą rzeczywistość gospodarczą
znają jeszcze mniej niż przypadkowi eksperci zachodni, którzy tu

dobrobyt. Trzy kolejne już rządy -w schizofren icznym zapamiętaniu
- prowadzą nas do nędzy, która jest największym wrogiem czb-

przebywają. Do nich należy minister Eysymontt i minister Lutkowski

wieka.

-jeden ekonometryk, drugi monetarzysta, modelowiec od spraw

S.S... Dziękuię za rozmciwę.

rzx;komo kursów walutowych. Jestem przekonany, że będą oni do-

Rozmawiał: Stanisław Sauć
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Trzecia droga - na sowieckie Kuryle.
lat. Już dziesięć wieków temu skolonizowdi

handlowców. Są to zblorowoścl społeczne ł

pońsklch stak) pod znakiem sporu o Wyspy
Kurylskie. Byw to stosunki nad wyraz chkidne, momentam i nawet wrogie. Sprzyjal tegu
nie do końca anulowany stan wojny, którą
ZSRR wypowiedziat Japonii w 1945 roku.

je Ajnowie, plemię o którym dziś rozprawia

zawodowe, które, gdyby dać im pewną sa-

i:c:hd::Łi8:daf;z:.::"źs::Ęf,es;a&:;o:;#:śi
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lekim Wschodzie w koa]icji z Amerykanami

leż)/ wyłącznie w demilitaryzac|i i oclpolftycznieniu problemu Wysp Kurylskich i uczy.
nieniu z nich atrakcyjnoj strefy wolnego

Minione 45 lat stosunków sowlecko-ja-

chipelagkurylskj/.rządJaponiiczynilpowojnie wiele starań, by odzyskać chociaż ich
część, nawet za cenę ogrom nych pieniędzy.

Strona sowiecka niozmiennie odpowiadała,
że kwestię terytorialną rozwiązano na mocy
ukladów. i że ona nie lstnioje. Na Kurylach
zatem pospiesznie budowano porty, dla Fąo.
sjan osiedla mieszkaniowe, a na Sachalinie

kopalnieimiasta.Wszędzie-jakzwykłebazy wojskowe i obozy pracy. Nie wydaje się

się jedynie w muzeach etnograficznych.
Zdobywcy zniszczyli Ajnów. walcząc między
sobą o ich ziemlę, ich wulkany i naturalne

#drr;.kTearn;rj:##k#:esęhw:i#
przeciwko Japonii opbcil się Stalinowi sowicie.ZagarnąłoncaĄ/eu'chipelaginaleźącą
doJapończykówpołowęSachalinu.Nastraży powojennego ładu w tym rejonie Pacyfiku
stanęli obok Sowietów Amerykanie, którzy
przeięli byłe japońskie wyspy Bonin, Vol-

cano , Oki nawę, Mkronezję.
W Japonii rośnie i umacnia się obywatelski ruch na rzecz powrotu części wysp ku-

jednak, aby sprawa ta w obecnych warunkach gospodarczych i politycznych Flosji po-

%ę;g:°#chp:e;#tł:i3śe:8Hd?{#fl:d?€':R=®i*Pd:feę

pomoc gospodarczą, a wiadomo. iz może ją
otrzymać wyłącznie za odstąplenie od
sztywnego stanowiska w sprawie wysp. Za-

Habomał i Shikotan, rdzennie japońskich i w
zasadzie nie należących do archlpelagu.
Obecny czas sprzyja nadziejom tych ludzi
dbowiem nasilaiący się od roku 1986 kryzys
ekonomiczny zmiękczyl twarde stanowisko
Kremla. Najpierw Szewardnadze, a później
sam Gorbaczow jeźdz]li do Tokio łudząc Ja-

tem negocjacje. \Melu polityków w F`osji i

pończykówmożliwościąz\^/rotuczęściwysp

ekonomistów wskazuje na znaczne korzyści
ekonomiczne wypnn^/ające z ewentualnego
otwarcia wysp dla obcego kapftatu. Daleki
Wschód staje się dla F}osji wielką szansą
ekonomiczną 1 turystyczną. Czy Rosja ją
wykorzysta?

w zamian za pomoc gospodarczą. Nie otrzy.
mali ani centa, de Japonia nadal dzyma

:?:gmuFownaani:boedcr:#y:t:Pkdey:kjuessj:.d!Ęj
niezbędne i obie strony widzą to jasno. Pozostaje kwestia wzajemnych ustępstw i korzyści. F`osja zresztą zabiega o !apońską

mctdzielność, mogvby z Wysp Kurylskich

uczynić kraj zamożny. Tym bardziej, że wys-

py i otaczający je szell wprost kipią od bo.
gactw zarówno morskich /ogromno nie
zniszK:zone łowiska/ jak i zlemnych -ropa,

::=d:un:ę3:#Fgsź*opni:,ss*=?::::
du. Z tego powodu budzące się do dzialania
samorządowe władze wysp coraz mniej
życzlwym okiem spoglądają na atomowe
łodzie podwodne i tym podobne morskie
straszaki będąoe wciąż przejawem izolacjl.
Me chcą być Tównież towarem `h/ystawionym na sprzedaż bez whsnej wiedzy i zgody. „Trzecia droga. - oznacza dla nich
wolność handlu, otwarcie ruchu przygra-

nicznego między wyspami a przydzjełoną
strefą Hokkaido, otwarcie dla japońsklch in-

:k:?#J'oTn!:enęs:3regk'#3}aw:zTc°;:
;Pwr:ycah#ł,n;=jeros:;jspkr:.ł8roęsmkj3%.
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worek ze zbtem nad gbwą rozkładającego

*jaenmd#,nFnw:sb#yę#T:ja#:tpóbp:ak:

się imperium. Zdaje się jednak, że chytry

wej. Fąosja nie odrzuca szansy poszerzenia
swoich kontaktów z Japonią, ale pragnie je

:#awr:m:3g:*:Śg,8n°;:h::g:,::jł:bgyr:*'j°ć=:
nych, sprzedać dwie wysepki za krocie, to

tói:*eźr:.Bwzne.rs%,óźneaj:33ńpcaź#:i.ec2ddo:

Archipelag Kurylski sklada się z 30 wię-

Jelcyn, który stanąl wobec odradzających

kszych wysp oraz licznych wysepek i skal

się ruchów narodoworosyiskich, takiej szansy właściwie nie ma. Obie strony zrobiv
kiepski interes i wiedzą o tym. Można więc z
dużą pewnością przewidzieć, że ponownie

minują w całości gospodarki tych wysp.
Oprócz walorów ekonomiczno-polftycz-

rozciągniętych na długości 1200 kilometrów.

Jest terenem rywa[izacji obu państw od
dwustu pięćdziesięciu lat. Co dzień cesarz
Kraju Kwftnącej Wiśni obraca w modlitwie

swojątwarznawschód.\^/itask)ńce.symbol
życia1nadzieiorazjednocześniepotwierdza
więź Japon.il z utraconymi ziemiami. Co

:łeońń#kg:?Area:::Łge#:złagm#:g
pony na Kurylach opuszczają rybackie flo.
tylle ochraniane przez sowieckie okręty wojenne. Okoliczne morza bezustannie
patrolują atomowe okręty podwodne. lmperium, nawet okrojone, nadal pilnuje skaTbów kurylskich i takomie spogląda na

surowy klimat i dzika przyroda, to nęcąca

można ani sprzedać, ani kupić. Co zatem

małoznanegatunkizwlerząt,ptaków1ryb-

pozostaje? Negocjowanie trzeciej drogi,

3:#p:#nRao"sł.Ł,ńtś::3;estceh:::tbr:ocł€

których czterdzi.eści co pe`^/ien czas pluje w

niebo rozpalonq do biabści lawą i skalnymi
blokami. Zomia na Kurylach drży od tysięcy

Ł:;ózdu*::oabęĘ#nr;#ui#j:!awF;ei=!reó#
czyli atrakcje |akich m świecie jest już nie.
wiele. Chętnych do zTobienia lnteresu na
handlu i turystyoe jest wielu, ale F`osjanie

nego od wschodu, jakim jest archipelag, a
jednocześnie zadowalającej japońskie poczucie dumy narodowej, przywiązanie do
tradycii i historii oraz, co także nie jest bez

znaczenia, stale wzrastaiące polityczne ambicje Tokio.

tp:iTLjg`tT;'d°zę:s°wkr%:'ęsŁP%nuękvari?:,ązż

dla nauki. Kuryle to nlebywale dziki teren,

zasiądą do rozmów, ale tym razem pod czuj.
nym okiem obu społeczeństw, co zapewne
ududni postęp rokowań. Wysp na razie nie

***

:#hą:djynsab%;P,::]°ekgkd;8SięJgens;::ęakt:.żA%
świat zlagodniat, lufy dzjał przykryto brezen-

nych Kuryle są dużą atrakcją turystyczną
jako teoria w zasadzie niedostępne nawet

Archipelag znajduje się w izolacji eko.
nomicznej. która fatalnie wpływa na poziom
życia zamieszkującej go ludnoścl, głównie
rosyiskiego pochodzenia. Zyje tu wielu inżynierów, badaczy ziemi, wojsko\^/ych. rybaków. lstnieje potencjalna grupa

POZNAŃSKIEKOLEGIA...
28 lutego odbyh się trzecia rozprawa przed Kolegium d/s Wykroczeń Macieja Fran ki ewicza. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego oskarżał o zorganizowanie nielegalnej zbiórki

pieniędzy na wakacje dla ubogich dzieci.
Przypomnijmy. Latem ubr. SW i PW zorganizowav 4 cxamowicie
bezptatne turnusy wakacyine dla dzieci z ubogich rodzin. Odpoczywało na nich ponad 100 dzieci. Organizatc!zy, wśród nich Fran-

:3ę{ęLogoabaędę:gn±gnnRmnę:€X;.kjuuĘTaafś
przepadają im spore pieniądze. Zwolennicy

otwarcia powiadają, że na razie wystarczy

#[noedj:e;dŁzobw;ćo:,ruz:pLsyy:2;=#%ok
gospodarczy o jakim nie śniło się sowleckim
politykom. Czy na Kurylach powiedzie się

.trzecia droga., w zasadzie droga normal.
ności? Zobaczymy.

Boguslaw BAKUŁA

i... zbieral pieniądze na żywność. Okazało się, że nielegalnie. Dzieci

spędziw pó 10 dni pod namiotami. Uczyv się jeździć konno. prawie
codziennie miały ogniska i podchody a w niedzielę msze polowe.
Frankiewicz mial dodatkowo trzy rozprawy na których musial
udawadniać swoją niewnność. Kara, która mu grozikL, to obok

2:#:ychwi#h#2.r%r:ł.j#°;rae;:sżmąmdodw°.Sć=#:ebopźz:Z:Psakq:jĘ

bef:o:rdozq+:at:z#rTwwaźomhkdokńacę;,:dsTęTma#eTf,z::k,:.ew,a
został un iewi nniony.
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W marcowym n-/ze
„Swn przedstawiamy
Patricka Buchanan'a
przeciwnika George'a Busha w walce o kandydacką norinację z
ramiĘ}nia Parlii F]epublikańskiej w wybcirach prezydenckich w Sta.

nach. Jak dowiody prawybory w New Hampshire Buchanan (otrzymał 37 proc. głosów), jest jedynym liczącyrri się przeciwnikiem
Busha (dostał 53 proc. głosów). W ankiecie gazety „US Tiodav, CNN
i lnstytutu Gallupa Bush wygraJ z E3uchananem w stosunku 63 do
29, ale w sondażu American Research Group of Marnhester przewaga ta spadła oslatnio już do 50 proc. gdy Buchanan zdobfl 26

prcicL Amerykanom znany iest ze swoich ciętych stwierdzeń: ame-

rykański Kongres nazwał „terytorium okopowane przez lzraer, o
T7eng Siao Pingu powiedział J<opiący, kcimunistyc=ny karzer. Sloganem wyborczym 13uchanana jest America first" (Najpierw: Ameryka). Licząc: na głosy mnięi zamożnych Amerykanów Buchanan
oblecuje redukęię poda»(ćiw rodzinnych i wprowadzenie ulg inweRstycyjnych. Przewiduie też cięcia w budżecie obronnym, umzymująę
jednak strstegiczną pozycję USA.

je:hyczązacnNPorzwywb#%3i%:'uni:o%sPz°zk%caoóje%g%=o#i=oP%%""kku##
dwa anykuty z „Conservalive Chroniclen, w Qm jeden Buchanana.

PATRICK
J.BUCHANAN:
Człowiek z zasadami
Gdy Patrick J.Buchanan, znany komentator prasy amerykańskiej i kandydat na prezydenta z ramienia prawicy republikańskiej
przybył niedawno do miasteczka Darmouth
w stanie New Hampshire, skąd tradycyjnie
rusza wyścig do Białego Domu, zgroma-

dzonym "mom powiedział. źe .wrogowie
określają mnie jako antysemitę, rasistę, maniakaseksualnego,socjalizującegofaszystę
i prymftywnego konserwatystę". p Nie jestem
żadnym z nich". 1 miał rację. Bliżej mu do
populisty.

Choć wiadomo od dawna, że lubi odgrywać rolQ św. Sebastiana okładanego strzałami z lewa za to, że myśli jako prawicowiec.

:ś:%:emoz:ewz{::Techosę:grL#ę;dTwąąmmeu.
rykańskich o konspirowanie z lzraelem na
rzecz podbijania bębenka wojny na Bliskim
Wschodzie. AIDS nazwat zaś „zemstą natury- m homoseksuaJistach. W londyńskim
konserwatywnym .Sunday Telegraph. odważyl się zapytać „Dlaczego bardzjej zaszokowala nas śmierć tuzina ludzi pod wieżą
telewizyjna w Wilnie niż masakra w „Burundii?.. 1 odpart: „Bo byli białymi. Tacy jeste-

śmy. my Amerykanie i takie są nasze
korzenie..
Ale ci, oo go znają dobrze (a wielu ma
przyjacióf) twierdzą, źe Buchanana - cztowieka publicznego dzieli przepaść od Buchananawźyciuprywatnym.Mejestnapewno
bigotem, lecz człowiekiem z zasadami. Nawet liberalny komentator Michael K]nslay,
często z nim polemizujący na tamach prasy,
zmuszony był przyznać: „W przeciwieństwie
doswegorywalaGec;rge.aBushatrzymasię
on pryncypiów. Prawda że są to w większości złe zasady. Ale gdy porównamy Buscha
z Buchananen to będziemy mieli wyraźną
•ilustracię maksymy. że czasami złe pryn-

cypia są lepsze od żadnych".
Buchanan lubl dosadne określenia i zde-

cydowane poglądy. „On nie jest zvm człowiekiom . „pasjonat. jest lepszym
określeniem" - tlumaczy siostra, Bay Bu-

chanan polemiczne zapędy brata. Nic dziwnego, szefuje Patowi w obecnej kampanii
wyborczej. 0 szczegółach jego życiorysu
moźna dowiedzieć się z wydanej autobiografii „Ftight from the Beginning" („Prawi-

cowiec od początku"). Ojciec Pata był
zwolennikiem gen. Franco, a potem slawne-

n~EC 1992

90 senatora „komunoźercyh Z

Wisconsin Josepha Mccarthy'ego. Ale, gdy w 1964 r. Pat zbieral gtosy d[a Barry Boldwatera

ojciec głosował na demokratę
Lyndona Johnsona. Gdy matka
dowiedziała się o schizme ojca,
miala powiedzieć: nDzieci nie

martwcie się, już ja się tym zajmę..
Pat Buchanan jest dziś bo.

gatym człowiekjem, posiada
piękny dom z basenem i luksusowego mercedesa. Urodzjt
się w Waszyngtonie w rodzinie szkocko-irlandzkiej. Tu też skończyl ekskluzywną high
school i Georgetown University. Potem służyt radą trzem prezydentom w Białym
Domu, tam też poznał swą źonę Shelley.

w wyborach tylko po to, by poprawić swe
honoraria autorskie i zyskać sławę na niwie
dziennikarskiej. Ale to nieprawda. Bardziej
mu chyba zaleźy, aby wypełnió pustkę po
F]eaganio. którego zwolennikiem idei pozos-

Sam siebie uważa nawet za outsiedera

tai.e do dziś. Nawet jeśli przegra, jest prze-

tradycji reaganowskiej. Nic dziwnego, że w

konany, że w 1996r. jego prawicowe poglądy

czasach komiJny był u nas odsądzałiy od

przeważą u Amerykanów.

czci i wiary, glównie zaś przemilczany, choć

jego gtos czy artykuty trafiav do każdego
domu w Ameryce. Zamieszcza je m.in. w
prowadzonym przez innego znanego
konserwatystę
Williama
Buckleya
czasopiśm ie .National F`eview-.

Jako młody dziennikarz został w 1962 i..

przedstawiony prezydentowi Richardowi
Nixcinowi przez prawicowego rysowni ka Dona Hesse'a, z którym pracowal w ukazującym się w St. Louis piśmie „Globe

-Democrat". Szybko też dolączyl do teamu

autorów przemówień prezydenckich. Gdy
Nixon potrzebował wizji -wzywał F`aya Price'a, polotu - \Mmama Safire, ale gdy potrzeba mu było tzw. mięsa wołat tylko po
Pata Buchanana. Niektórzy zbśllwcy wręcz
zwykli mawiać, że Pat jest młodym pitbullem
Nixona. Po aferze z Watergate. Buchanan
służyl jeszcze swym talentem Geraldowi
Fordowi, a potem Fionaldowl F}eaganowi. U
tego ostatniego był nawet dyrektorem do
spraw komunikowania się z mass mediami.
Zręcznie u knuta intiyga zantagon izowała go
jednak z Nancy Fąeagan. Któregoś dnia dowiedzjał się od First Lady, że „jego poglądy
nie są juź poglądami Flonalda F`eagana".
Musiat więc odejść.

Teraz wystartowat do walki o fotel w BiaWm Domu z partyjnym kolegą George'em
Buschem. Cynicy twierdzą. źe bierze udział

Me ukrywa jednak, źe może mieć problemy. F`eaganowi udato się pokryć uśmie-

chom twarz l{onserwatyzmu, Buchanan
musi liczyć na co innego. Wyeliminowanie

komunizT`u z gry o losy Świata to jeszcze za
malo. aby przekonać wyborców do tradycii
izolacjonizmu. Hasło „Ameryka przede
wszystkim" (.America First.) jest już bardziej
nośne, jeżeli idzie o zapewnienie pracy mil-

ionom Amerykanów. Jedno jest pewne, Buchanan opuścił drogę, którą zmierzat
konserwatyzm Goldwatera-F`eagana. Musi

podążać za biegiem wydarzeń. qTymczasem niektórym konserwatystom trudno jest
zrozumieó te przemiany i dotrzymać mu kroku", skarż/ się siostra Bay Buchanan.
Nawet wydawca „National Review" Buckley zauważył, źe w arb/kułach zamieszczanych na lamach można dopatrzeć się

pewnej dozy antysomltyzmu. Buchanan od cina się od tego zdecydowanie. Twierdzi
zaś, że istnieje pilna potrzeba powstrzymania dziedzictwa judajsko-ch rześcijańskiego

od wtopienla się w „splątaną masę zwaną
multikulturyzmem". . Dla Pata różnorod ność
w Ameryce nie jest symbolem siły",

stwierdza lewioowy komentator 1 zarazem

przyjaciel Buchanana David Schields. Jest
to największe zagrożenie. Jeśli nle ominie

tper'ęz#/:°::„dint:m;Ó°:SUś#ai#::nżEorh=::/"

To może przydarzyć się
George'owi Buschowi w tym roku.
9 STYCZNIA. W czasie kampanii przedwyborczej w New Hampshire Patrick Bu-

chanan zadzymal się w mab/m miasteczku
Lyme u znajomego felietonisty (autora tego

anykułu -przyp. "m).
W oddalonym o parę mil na północ Orford
odbył spotkanie z byh/m gubernatorem Meldrimom Tompsonem i był w drodze do pobliskiego Lebanon. gdzie mial wygłosić
przemówienie. Otworzyliśmy butelkę.:zam pana 1 rozmawialiśmy o jego kampanii.
Za rozsuwanymi szklanymi drzwiami roz-

taczal się widok na zimową krainę czarów,

Żę:Łkłn::3głrśj%j:ńsz:pPżwągwa+#kL„asz
MOIM ZDANIEM. Buchanan ma ogromne

szanse pomieszać szyki Georgowl Buschowi w republikańskich prawyborach w New
Hampshire.
Po pierwsze, kampania Buchanana różni
się od kampanii jego rywali którzy - oprócz
Buscha - nie pokazują się w terenie. Podczas gdy inni kandydaci, na przyktad Clinton
lubKerrymusząwykupywaćczasnaantenie
lv, Buchanan . nie. Wyborcy niewiele wie.

dk=:d;dę:,nLo::eŁ%nTćę3,ro##Lms],,e::

podatku od sprzedaży. Gubernator Meldrim
Tompson zainicjował składanie pewnej
obietnicy i od jogo czasów źaden kandydat
nio może zostać wybrany na gubernatora
bez podjęcia zobowiązaria przeciwko nowym podatkom.
W 1988 roku bioiąc udziat w prawyborach
w New Hampshire George Bush głośno podjąl takie zobowiąznnie i nieznacznie pokonał Boba Dole'a. Wyborcy w New
Hampshire sb/szeli |ak zapewnia z dumą
używając sformułowania F`epublikanów:
.Czytajcie z moich ust".
Po czym podniósł podatki. żenujące.
Buchanan mocno uderza Busha w ten
punkt.

Bush dhigo rozwodz.ił się nad sprawą pro-

porcjonalnego uczestnictwa poszczegóInych ras w życiu spolecznym. Tak zwany akt
praw obywatelskich, który został ostatnio
podpisany w zależności od interpretacji sądowej może. ale nie musi określać te pro-

porcje. Ostatecznie Bush wycofał się ze
stanowczego i pryncypialnego stanowiska
wobec zagadnienia. Unieważnit nawet roz-

porządzenie zakazujące stosowania tej za-

ZmwITT"
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W żadnym wypadku nie jest protekcjo-

n|Sat%.j:h°wC!a::'3:}mk:j::;kęj:apprrz::d;Siy;
tekstylnym. Chce chronió miejsm pracy dla
Amerykanów, ale jednocześnie przekon_uje,
że np. spódnica może zostać uszyta w MeksykuczyAzjiprzezludzizarabiającychpo50
centów na godzine. Wie, że inne gałęzie
pTzemysłu, wiele z nich, są uzależnione ocl
komponentówprodukowanychwinnychkra-

jach przez tar`ią sić roboczą.
Uważa, źe zakres pomocy zagranicznej
powinien zostać zweryfikowany. Jak by nie

:#:śdwj:tcĘa,radt:°N::ę3:ig'ż:C;gmuo:Sź:i:
graniczna powinna być automatycznie
kontyniiowana z roku na rok, co nie oznacza
jesz)cz}e źe jest izolacjonistą.

Jego hasło „Po pierwsze -Ameryka" sprowadza się do przekonania źe prowadzona

sady w rządzie federaJnym, co oczywiście
może być interpretowane jako oznaka udzielenia jej poparcia.

Z:łftatn?e°r::nónwa:ymće°vq:#asnk?czh?UDn,guw#
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C;JE w mieszaniu szyków pol.rtykom. W 1952
Prezydent Truman byl beznadziejnie niepo-

8:ó::%r:tóp#emWtegorocznejkmpanii

jedno, a robi zupełnie coś innego. W New

gśłjygdoo:zoąóq::cąpąFK:oW:jj:jpark:gr3;m:óT:

NEW HAMpSHmE MA PEWNE TRADyPolityka Busha jest zastanawiająca. Mówi

Poglądy Bachanana są znane każdemu.
Wzbudza on duże zainteresowanie środków

#3%Pms:!rźj:astkbp°ksotimz:8;a:,y±J*r|3:

mffiowego przekazu, a reporterzy z gazet

nim kierować.

#s%jhj°:t:d%:t#T:,nó:;ażpd,r"#T:
niego ochotnicz)o w Dartmouth. na Uniwer-

sytocie New Hampshire oraz w innych
ośrodkach uniwersyteckich.

Buchanan czerpie również ogromne korzyści z faktu, że George Bush zrobił parą
zaskakujących rzeczy, jak w przypadku podautów.
New Hamshire jest stanem antypodatkowym. Nie ma tu podatku dochodowego ani

szości ludzi brzmi to rozsądnie.

Buhanan twierdzi, że Bush roztrwonit spuściznępoF]eganie,czyliwzrostgospodarczy
i zredukowane podatki.
Buchananjestprzyjmowanytutajzupełnie
inaczej niż Busch.
Przede wszystkim jest bardziei sprawny

pularny i senator Estes Kefauer zdyskredytowat go w New Hampshire.
To wyeliminowaJo zgłoszenie Trumana do
ponownych wyborów.
W 1968 senator Eugene Mccahhy wysoko wygrat z niepopularnym Lyndonem
Johnsonem i zdmuchnął go ze sceny po'itycznej.

To może przydarzyć się Georgowi BiJshowi w tym roku.

Jeffrey mRT

:ne:ła+;ł:.p:::°nj:d%Łónł:ełejs:kt:k[#
polityków.Jestonprawdopodobniej:dynym
kandydatem, który sam pisze swoie przemówienia.

/przedruk za: CorBerwative Chronicle, nr
4 z 22 stycznia 1992 roku/.

Czy istnieje lekarstwo
na chorobę socjalizmu?
W wyznaniu wiary współczesnego kon.
serwatysty znajd uje sie punkt stwierdzający,

milionów ludzi, marnotrawstwo setek milio.
nów istnień stiamszonych przez terror, cier-

źe lata os.Lemdziesiąte udowodniw wyższość
kapitalizmu nad socjalizmem. Niewiel u znaj-

pienie 1 nędzę.

Ćł

nHERrmF]mdtzzE

dzie się takich, którzy jeszcze temu zaprze-

cjaE:Umg+:2e:i:t:oTwra°tid.eomd°,knrda,#AYwsk°:

Cza.

i Am erykę Łacińską. To wcielenie socjalizmu

Fązeczyriście. za naszych czasów miały
miejscatrzywielkieeksperymentyzsocializ-

podtrzymywane przy życiu 1,? biliona dolarów zachodniej pomocy, pozyczek i kre-

wykarmić swoich mieszkańców, ale także

mem. Wszystkie okazały się ewidentną po-

dytów również okazało się paskudną
porażką. Zostały stworzone ogromne systemy biurokratyczne, stopa wzrostu gospodarczego spadła do zera i poniżej. bogactwa

eksportowały zboże i żywność panuje niedożywienie i głód.
Trzecim wielkim socjalistycznym przedsięwzięciem jest Wielkie Towarzystwo (Great Society) amerykańsk.iego libera]izrnu.

'ażką.
Pierwszy to, oczywiście, mguksistowskoscx)jalistyczny eksperyment Lenina i Stalina,
Mao Tse-tunga i Pol Pota, Ho Chi Mina i
Fidela. Co spowodowat? śmierć dziesiątek

naturalne tych krajów został)/ roztrwonione,

ne. Na z]emiach, które nie tylko potiafiły

podstawowe galęzie przemystu - zrujnowa-

MIESIĘCZNIKSOLII)ARNOŚĆWALCZĄCANR3(289)

Jack Komps sekretarz Departamentu
Floz\^roju Urbanistycznego (Housing and Ur-

ban Development) zwraca uwagę, że w cią.
gu minionego ćwiorćwiecza dwa biliony

niepewność, która przyszla wraz z wolnoś-

cią.
Nie docen iamy także wpływu ideologii socjalistycznej na sposób myślenia zach od niej

Czwańa przyczyna, z powodu której zadanie to może okazać się njemożliwe do
wykonania nawet u nas, jest fakt, iż konserwatywna amorykań§ka partia - ParŁia F3e.
publikańsl<a zawarła separatystyczny pokój
z państwem opiekuńczym. JaHekolwiek by
było nastawienie do ukrócenia socjalizmu,
Wielkiego Towarzystawa (Great Society) w
epoce F`eagana jego oddziaływanie wó\^/-

dolarów zostav przekazane z podatków na
programy zmierzająco do podwyższenia po-

intel,'genc''i.

ziomu życia biedoty.
1 co z tego wynika? Czy amerykańskie

stów, to nie jest zwykla idea, kórą moźna
odrziłcić lub zaakceptować z przyczyn pragmatycznych. ldeav socjalizmu są religią wyznawaną tak gomwie, jak każda inna rellgia.
Dziewiętnastowiecznej awangardzie, socjalistyczne marzenie - wspólna praca by zbudować raj, tu na ziemi - zastępowała

Więc w kim dziś nasza nadzieja? Jedynie
w podatnikach.
Jeśli roz\^rścieczony elektorat zmusi Wa-

chrześcijańską wizję F}aju ria tamtym świecie. Prośba skierowana do wsp`ółczesneśo
socjalisty, by porzucił wiarę w możliwośó

szyngton do obcięc.ia, a pewiiego dnia odcigcia pomocy zagranicznej 1 gwaranto.
wanych kredytów dla obcych reżimów. W

miasta stav się Wzorcowymi Miastami obiecanyml przez Lyndona 8 Johnsona?
Czy zniknęły zbrodnie i nędza? Czy amerykańscy studenci są lepiej wykształceni niż
ich równieśnicy w innych krajach lub chociażby ich rodzice? Czy biedocie miejskiej

powodzi się lepiej niż 25 lat temu?
Nikt nawet nie próbuje tego dowodzić.
Dlatego, że co cz`^/arty młody czarnoskóry

mężczyzna z wewnętrznych dzielnic miasta
albo odbywa karę więzjenia, albo pozostaje
pod nadzorem kiiratora sądowego, albo korzysta z przedterminowego warunkowego

DLA WIELU ZACHODNICH intelektuall-

udoskonalania człowieka instrumentami
państwowymi jest bliska proponowaniu polskiemu rolnikowi by rzuci.ł wiarę katolicką,
\ponieważ nie uchronita jego krai.u przed mtlerem i Stalinem.

z\^/olnienia. Połowa narodzjn wśród czarno-

skórych kobiet jest skutkiem pozamalzeńskich związków. Połowa absolwentów

op:rŁe;i3epł?żcezypnoążbsdt'aaćr:Łe+jpnaańźatww°.
sze, jest ogromna liczba korzystających z

średnich szkół nie zna matematyki na pozjomie ósmej klasy. Możnaby zapytać jak
wyglądają te liczby dla wewnętrznych dzielnic: 90%? 95%?
Zdawaloby się, że z takim zapisem nie-

jego utatwień. Są to nie tylko dziesiątki milionów otrzymujących zasiłki, dopłaty do wy.
najmu mieszkań, pomoc żywnościową i
medyczną, ale takźe miliony tych, których

ustających porażek, wymiecenie resztek
zdyskredytowanego socjalizmu powinno
byćnajłatwiejszymzmożliwychzadań,zwłaszcza dla spoteczeństwa demokratycznego.
Jednakze, kto tak sądzi ten nie docenia

znajdujemy w rządzje, również na uniwersytetach, w organizacjach praw obywatelskich, fundacjach, prywatnych agenci.ach

trudności. W ubiegłym miesiącii. w czasie
r iojej podróży po Polsce i republjkach nad-

bałtyckich z całą ostrością zauważyłem, że
mimo iż socjalizm jest slowem nielubianym
to miliony ludzi są uzależnione od osłony
socjalnej, jaką zapewniało im państwo socjalistyczne. Młodzi mogą podjąć wyzwanie
wolnego iynku, ale wielu ludzi w średnim

wieku i starszych z niepokojem spogląda na

czas zmniejszylo się jeśli nie zaniklo.

praca uzależniona jest od niezmienności i
rozwoju państwa opiekuńczego. Mmony ich

spotecznych, szkołach, kości.ołach. Oni nie

chcą żeby wojna z nędzą dobiegła końca,
ponieważ, w przeciwieństwie do jednostek
biorących udzial w operacji Pustynna Burza,
nie chcą zostać zdemobilizowani.
Zmniejszenie rozmiaru, zasięgu i potęgi

państwa opiekuńczego zagroziłoby ich statusowi spotecznemu, karierom i dochodom.

#S:hhod:.Fmp?:=!:rź:!:tms%Ct;*Zj:m:.r8~ź:#
tak wykrwawiły swoje państwa, źe moż® im

pomóc tylko stałe zasilanie zachodnlm
kapitatem.
Jeżełi tu, u siebie, Amerykanie będą zwalczać każdy wzrost podatków na pozjomie
lokalnym , stanowym i tederalnym , będziemy
mogli powoli zagłodzió socjalizm na śmierć.

1 doktadnie o to chodzi. Opór przeciwko podatkom od Orange County po No\^/y Jork, od
Trenton do Albany, od Bridgeport po Filadelfię. Permanentny bunt przeci.wko podatkom jest ostatnią szansą kapitalizmu.
PODOBNI E JAK PEWNE PFIZYPADKl alkoholizmu, socjalizm jest nałogiem, który
wymaga zmian mentalności, aby go wyleczyć. Podobnie jak pewno przypadki alkoholizmu jest to choroba, która albo zabii`a
swoją otiarę albo wpycha ją do rynsztoka. Od
tej pory nędzna i bezdomna nie sziika juź
Pomocy.

Nas tam jeszcze nie ma, ale też możemy
się tam zna]eźć.

l'atrick BUCHANAN

Zorganizowani, zjednoczeni i silni nie pod-

dadzą się bez walki.

/przedruk za: Conservative Chronicle. nr
26 z 26 czerwca 1991 roku/.

Amerykańska polityka post-sowiecka
S

„Ostaknio, odsunięto od wbdzy MichaHa Gorbaczowa - człowieka, na którym polegał \lvaszyngton w prowadzeniu swojej
polityki w tych, coraz bardziej niestabilnych warunkach" - to
fragment przecieku instrukciii dla amerykańskich ambasadorów
I<tórypublikujemywcałościponiżejibezkomentarza/.Dokument
otrzymaliśmy od wysokiej rangi urzędnika amerykańskiego.
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DN OCZONE: polityka post-sowiecka.
01/15/92

WYDAFIZENIE. W przyszĄ/m tygodniu Stany Zjednoczone będą

gospodarzem konferenęji dotyczącęj koordynaęii pomocy dl a byĄ/ch
repubm{ sowieckich.
\^/SKAZANIA: Administracia Ftiisha iest ostroźna z Dodein.awa.

niem zobowiazań wobec nowvch niezależnvch reDublik. Jak dotad
najważnieisza sDrawa jest przvszlość broni i technoloaii iadrowej.

ANALIZA: Prawie przez caĄ/ czas tn^/ania ery Gorbaczowa polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego opierata
slę na trzech założeniach powszechnie zaakceptowanych przez

aiminerykańskichpomyków.
• sama natura sowieckieg o system u sprawia, że Związek Sowiecki

z~m~system;

jest potęgą ekspansjonistyczną i tak pozostan ie dopóki nie zostar`ie

-sowiecka ooena wlasnych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa

wymaga obecności militarnej w centralnęj i wschodniej Europie; oraz

mRZEC 1992

-zimna wojna będzie trwała w nieskończoność uniemożliwiając
zahmanie si`ę gospodarki Związku Sowieckiego, które i tak jest
uznane za mało prawdopodobno.
We wczesnych latach dziewięćdziesiqtych wszystkie te zalożenia
zostav oba]one. Ostatnio, odsunięto od władzy Michai.ła Gorbaczowa - człowieka. na którym polegał Waszyngton w prowadzeniu
swgjej polityki w tych, coraz bardzjej, niestabllnych warunkach.
Zad en in ny zestaw wiarygod nych założeń dla sformutowania podstaw nowej poljtyki wobec byłych republik sowieckich jeszcze nie
wyłonil się. Stworzenie spójnej długoterminowej polityki wobec tego

obszaru wymaga:
-oceny stanu faktycznego w byYm Związku Sowieckim; oraz
• opracowania stosunkowo pewnego modelu bliższej i dalszej
przyszlości byvch republik sowieckich.

Pierwsze z tych zadań jest niezwykle trudne, drugie -biorąc pod
uwagę tempo i ztożoność przemian w byłym Związku Sowieckim właściwie niemoźliwe. Dlatego też żadm wiodąca strategia nje zo-

stała jeszcze stworzona i jest mab prawdopodobne, żeby stało się
to w najbliższej przyszloścl. Co więcej, tak zasadniczy model wy.
magalby środków na ogronmą skalę, któryoh Stany Zjednoczone nie
są obecnie gotowe na to przeznaczyć.
Niemniej jednak amerykańscy polftycy są świadomi licznych za-

grożeń dla interesów Stanów Zjed noczonych mających swoje źJódło
w upadku Związku Sowieckiego. Dwa najważniejsze wedtug nich to
niepokój spowodowany upadkiem gospodarczym oraz niestabi lność
nuklearna.

Te dwa zagadn[enia sq ściślo ze sobą związane:

arjjz#mżems:eżęwd:#Wż:q:#d"n?U;j#:cF;noedzwd#:jrę"dj:
groźby użycia siły . h}cznie z możliwością wykorzystania broni ją-

drowejznajdujące|sięwichdyspozycji-będądążyćdoustanowienia
swojejwladzywregioniealbęwysuwqjącroszczeniawobecrzź}dów.
• Zahmmle się poziomu zycja spowodowało wzrost zagrozenla
wynikajqcego z niekonbolowat`ego eksportu sowleckiej tech nologii
jądrowej, materiałów i potencjatu intelektualnego. Nukowcy i tech.
nicy uczestniczący w wojskowych programach nukleaJnych są już
werbowani przez niektóre państwa.

redY:bcęfś?g3rnTorŁ°#o®Jr:;::S'chm#j§#Ódw°ądede::`ćżWo:y`cah:
administracja rządowa przygotowala ad hoc zestaw reguł, które
zminimallzowałybyskutkidalszegopogarszaniasięsytuaciiwbyYm
Zw]ązku Sowieckim.

tym#g#awcrg':::deaTżeńjsj:=trna!ą=#:ś|e*oirpar:j:żnj::krr
• Stany Ziednoczono obiecah/ 1,25 miliarda dolźu.ów w kredytach

gwarantowanych oraz 165 mil'ionów dolarów zapomogi na pomoc

t!g:gtj!:oĘti|Swkooiiic::ig!rgp:;?jnLsa:%#pfioz#.:w;:p,d?!:eiżt:j

- \Masno dudności gospodgq.cze - a w szczególności ogromne

problemyfiskalne-sprawiają,żemożl.wościStanówZiednoczonych
przeznaczeniaśrodkówbyk3muZwiązkowiSowieckiemupozostaTią,
na pewien czas, ograniczone. -Spoteczna niechęć woboc pomocy
zagranicznej -nlepopularny temat nawet w najlepszych czasach -

wm=::ft::os[ńk.reo#d##:tpo=:3:3:#33::k:nłmL#:Lnj:
wydatków budżetowych na pomoc zagraniczną spada. Jest mało

;rzar:ggó:d3b,neeż,.,fenbzw:t,nżb::żt:ź:Tow=n;;eng:3%nś:jgs#
og,.oF:ek,,f:ł#osj:[:::;3#aję,L:;śźĘ:€:::esąos+ąłe:,=dńg=:#:,Łkś
w handel z bymi republikami sowleckm niż ich europejskie odpowledniki. Co więcej, Stany Zi:dnoczone z racjl swego położenia

::h::łfimęzwneugc?e:ąąm#pnrremd":#:nji:nmeg:s:jd=&,E::
chia i wojna na wschodzie nie stanowiq takiego zagrozenia dla
Stanów Ziednoczonych jak dla Wspólnoty Europejskiej.
Sprawy {inansowe nie są jedynym problemem związanym z zaangażowaniem się Stanów Ziednoczonych w postsowieckle przentimy.
Zdającsobiesprawęzniebezpieczeństwaniepokojuspołeczneg?

gJn#.o:źg;ocmy:i:;gc,y:ni:żigT%:%ri?:m:::m-ź;z%d:ay:m?±To:
T3g2C:omk,:.stóop:o2c53tgjg;n;gddno:a±ówny:ht,#osT:bg:#:Ł#:
miliardy dolarów.

W przyszvm tygodniu Stany Ziednoczone będą gospodarzem
konferencji na temat koordy"cji pomocy gospodarczej i humanitar-

nej#knoTord°jn::jpó:::::;kańskiejpomocyzostdwymaczonyDe-

Jelcyna |ak i jego planów jest sceptyczne. Waszyngton nie udziem
sowieckim reformatorom większego poparcia ani sh)wem ani czynem.

Odczuwając niekorzystne skutki zbyt silnego związania się z
Gorbaczowem są niechętni, by przyjąć Jelcyna z podobnym entuzjazmem.

putowany Sekretarz Stanu Lawrence Eagleburger.
-DlataitwiejszegoprzeprowadzeniareformgospodarczychStany
Zjednoczone obiecaly republ.ikom dalszą pomoc techniczną. Status
r`ąiwyższego uprzywilejowania oraz czk)n kowstwo w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W ubiegvm miesiącu Międzyna.
rodow`; Fundusz Walutowy ustanowił departament zamuiący się

Przyszb pomoc i mwiązanie stosunków dyplomatycznych są
także uzależnione od rozwiązania kwestii broni nukloarnej. Stany
Ziednoczone nalegaią na stosowanie się do postanowień Uaktatu

;rĘ:!Ę;,r#8fwt,:c°m,bjra°kn:jk±ny:;nm%ła}no°ie(rcaFgpn#a3'z%,n#

SP'pa:c`g°::8:wegz::ndyncohź::#kiestvikouhmkiemogólnejpo-

sowieckimpotencjakmnuklearnymieksportemtechnologiijądrowe|
oraz nalegają na przystąpienie bybich republik, oprócz Flosji do
Traktatu o Nierozprzestrzenianiu (NON-Prolfferation Treaty) jako

mocy udzietonej przez kraje EWG (32,5 mld dolaTów) czy nawet

pańsw nie posiadających broni jądrowej. Stany Ziednoczone przeznaczyv już 400 milionów dolarów na rozmontowanie sowieckiej

i#o°p:g,!egT%(;2j:z::dhnd::':r;ł#|rsabtm?Z';::=Wo°Jsnj:o,:

broni nukleamej i chemicznej.
WNI OS EK: Z dużym prawdopodobieństwem polityka Stanów Zje-

zbytmah/udzialwdzieleniubudówpomocy.Znaczącywzrostudziału Stanów Zjednoczonych w tej pomocy jest malo prawdopodobny z
kilku powodów:

„e,syrtielyczne spourzje,r..e _pa
nich stuleci -krajów Europy Środkowej prowadz} do zp-

skmjącejkonkluzjl.

' GŁOWĄWMUR
Losy narodów i krajów Środkowej Europy bw w XIX i XX w.niez-

##n=:yga:W°er.Cvty*achcń:%U#zse°k:;e='C:ep:ź:#:`enapr:jee=
stabilność tego regionu.

jesj;Śr:?umiyó2Po°'E=y;pieśrodkowejonietylko)groziladrastyczna
zmiana globalnego ukladu międzynarodowego. Bolszewicka inwa-

?r::ka:Xr°pPo?a%k%#hToW°L}=n=epn°awssżzy#an#&mn::r:'Fpnryź:i

Łj::F#:,:ł:aśe;i#sękg:ń::?zi,:';::osi:d:aynn:;ału:łi.fp;ow§sąpśsśbJg:3
po::,g;:TeE{;nbyr,;,&mte:,oa#:#hwj%cejj3S:ond:,o9dz%rsowdęjoąwwooe,::

#Lie:ddn°;S:8&°:w::o,°:brw3i,:b;icł:.#śTrs;U'p:3.:U3Ł:ioT:riw-:#Ęi%:ł;
ale w istocie nie miały one znaczenia, nie zmieniav ukhdu. nie
prowadz.ny do utworzenia odrębnych państw. Na poczĘtku wieku

ropejski zmienił ksztah histor.Li kontynentu. 1 właśnio ten momont

=beng°oW!L::::mp°o?avgm:gT,r#}#reao°dg;:ópcę:Ukvd::Ę:eTj.?DŁa;

:%:8#3:°ż?śfr,:ł'ęf#r:aowwjy;t:?ę°#etwdaz'nda:i::::dT:;
powstah Polska, ale tak również powstav Czechosk)wacja, Węg ry,

gbanLaćkć2}en:#::iF=,gdn#Toę#?cYmn,Bond|:k:,:3:nwę|:Łećń
Sąe*dwż:S,?::śh%:L°:,Uno'śgcrŁckńecdŁł#,'aĘ:iaT:gE::oUp;%r#:

%eeŁ=dii;;%:r:ą::;iw:ie!gźi#:;8Wżkoręi#łin°:W:°:W;k#w':'i:Sb*#w%;i
runkom -zawsze podmiotowa, brak uległości, mwanie przy swoim
wbrew wichrom i burzom historii. A zatom to owe przegrane zrywy i

kowej nagle uzyskały niepodległość.

gau::f:n!:iof*oww#;e:on;3ku;rei#tgi:'3;;ze!iŁTne:ey;d#e3

os#m::hm,dee#3cpL2:dr:ęj:nn,Ęu:ęyp:,da::oT,h:bcr{]3ggł:,ś:n,=# wszelkim przeclwnośclom
decydowav uwarunkowania zewnętrzne, a żad ne dzjahnia ze strony zamieszkujących go narodów stanu tego nie zmieniały. Czyżby

:=eżw®y.fdazĘJ'nznman::nd.::'Z;o%,dnęnł8#,ęz%ż#b#`7:hszsep:a#ni::
miav żadnogo w istocie znaczenia? Moźna by ryzykować stwier-
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nie wolno nam rezygnować, Uzoba upor-

§#:est:d+ću#wwnTeujr.utżeeT,:{:oźdóqezm#\#atćejchŁs,##ęTbej
wgraópartię,gdyjednak-jakw1920r.-dostaniemywręcepokera.

Romuald IAZAROWICZ
MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚĆWALCZĄCANR3(289)

Błędy „Solidarności Walczącej "
Przepraszam, że tak późno odpowiadam na arĄ/kuł B.Zaremby
ale lepiej teraz niż wcale.
Myślę źe pismo „SW' nie tyle unika podjęcia próby oceny dzia.
łalności SW co po prostu nie uważa, aby miala kończyć działalność
i słusznie że nie kończy jej jako zamknięt)/ rozdzjał.
Chociażby dlatego, że podstawowym założeniem było obalenie
komunlzmu. Nikt m.i nie udowodnił, że komunizm zostat pokonany a
istniejąc w postacl przepoczwarzonej jest jeszcze groźniejszy. 1 to

już jest pier`^/szy i jeden z podstawowych powodów. aby pismo
utrzymać, w kŁórym dalej można pokazywać, naświetlać przeistaczanie się tego zta.
Jożeli chodzi o blędy to moźó i to bylo, patrząc z perspeldywy
czasu bhidem, pomaganie, ale kto wiedziaJ wtedy. Chociaż ja osobiści.e również uważam, że trzeba być d]a drugich, a wcześniej czy

organizacyjnych kierownicłwa. Przecież umiejętności organizacyine
ma się takie jak wczx3śniej, cx) najwyżej lepsze bo doskonalone
doświadczeniem. Owszem możemy popełniać bhidy. Komel nie jest
świętym,aletoniejestrównoznacznezmniejszymiumiejętnościami.

Dlatego również z t)m zarzutem nie mogę slę zgodzlć. Natomlast
dziwne, ale to właśnie dogadywacze (walęsiakD tak mi i.Ównież
mówlq, że „SW" była to super organizacja O(iedy im byliśmy potrzob-

ni), a teraz nuda, zostając sobą lm przeszkadzamy w ich sprzedawczykowstwie. I dlatego p.zenoszą w eter, że jesteśmy
niepotrzebni, słabi i powinniśmy się roz`riązać. Absolutnie uważam.
że b}M)y to właśnie nąj\^/iększy życiowy bbd, a sukces agentów
mięczaków, którzy by mieli spokój. Jeszcze wiele rzeczy może się

ź:mf;:,:%oł%ąT:joss#a#,::j:j:gn:::;js#XŁażoĘX*#.a#:

później drudzy będą dla mnie, dla nas. To jest m.in. .solidaryzm". A

darzeń, to będzie też dużo. Zawsze w razie czego można będzie do

tożeludziesąsbbl.totymbwdz].ejmusimypokazać,żemamyswoje
zasady i robimy wiele rzeczy dla sprawy (obalenia komunizmu takźe
u nas). Wysyłam wywiad z Markiem Muszyńskim gdzie wiole pisze
o SW, jednocześnie przyznaje że to jest stanowczo za mak), ale nie
spodziewajmy się. źe będą nas chwalić, bo wtedy stwierdzimy źe nic

czegoś, do kogoś się odwolać. Należy pozbierać stę organ izacyjnie,
a nie myśleć o czymś najprostszym, najtatwiejszym. Myślę, że takie

nie warto robić.

Jeźeli chodzi o promocję jednego nazwiską. Zawsze uwaźak:m to
za najwlększy plus dla .SW". Daleki od gloryfikacji, ale ważne jest
to, czy w podziemiu, czy w więzieniu, czy na wygnaniu to jest jeden
szef. Poprzez te sytuacje nie zmienia się szefa jak to było w innych
organizaciach (co zaraz było przyczyną nieporozumień, kłótni o
wątpliwą ważność danej osoby). Najwaźniejsza byh konsekwencja
danej osoby. Myślę, że Kornel, aż za skromny byl i tu. jego może
stabość. a przecież przy Kornelu wiele osób się wybik) i tylko my
mogliśmy aktywniej te osoby lansować, pokazywać, aby w różnych

regionach mieó podobnych liderów. Jeszcze raz to zaznaczę, to od
nas samych zależało wyrobienie kilku naz`^/isk.
Jeźeli chodzi o wczośniejsze ujawnienie -to również inaczej patrzy
się z perspekty\^r)/ czasu. Myślę, że tu wcale nie była sprawa terminu

ujawnionia się. Sama postawa Komela czy całej .S\^r do ówczesnych posunięć politycznych byta nie do przyjęcis przez sprzedawczyków, dogadywaczy. Tak samo by nas ignorowano, czy w

stanowiska biorą się stąd, że wielu z nas zaspokob swe (małostkowe) chęci pokazania zaistnienia i teraz odrywają Się najprostsze instynkty. Dziecko, które splodzjli, którym żyli, rozwijali się,

chcą utopić, bo już im niepotrzebne, przeszkadza. Zamiast zastanowić się jak kroczyć, wychowywać daJej. z zasadami przekhdając swe idee na dzień dzisiejszy. Nie wiem po oo powstaliśmy, po
oo się przyłączyliśmy, wstąpiliśmy do jasnej klarownej sprawy jaką
była „SW' - po to żeby teraz gdy niewiele się zmienito na lepsze, a
nawet jeszcze baTdziej zakłamana, zamazana, zwyrodniała sytuacja
zdradziecka - i w takim momencie rozwiązywać coś cx) powinno
budować, skupiać wokót siebie opozycję.
Chyba, że dawać radość sprzedawczykom , zdra].com, mięczakom
dla których słowo patriotyzm jest pustym słowem. Będę krzyczał
glośno aię. a nawet podejrzewał tych, którzy zamiast pracować nad
biJdową pSW' myślą jak tu do końca przewrócić. Trzeba cofnąć się i
wróció do idei do zatożeń programowych i w końcu do przysięgi.
Partia Wolności występui.e jako pierwszy ogień, pierwszy front do
bicia, iako nastawienie karku, a na wszelką ewentualność powinna

pozostać, chociażby na razie „zamroźom" „SW'', ale powinna.
Myślę, że jest to jasne i stanowcze, a przede wszystkim zro-

podziemiu czy na jawności. Byliśmy nie do przyjęci.a, czy wtedy czy

zumiah3.

teraz, za dużo ludzi. upaprak) sobie ręce tą łatwizną, tą kolaboracją
i dlatego. czy to wtedy czy teraz normaJna postawa, zachowanie
swych zasad dla nich wydaje się tak bardzo wojownicze.1 widzą nas

Co do mlesięcznika .SW to Lubin zobowiązuje się rozprowadzać
na razie nie wjem, czy 50, czy 100 egzemplarzy, (...) Jeszx}ze raz

bard2)o wojowniczych, a tymczasem my jesteśmy za spokojni. Dlatego nie zgadzam się z)e stanowczym stwierdzeniem, że tkwienie w

podziemiu do lipca 90r., było kardynalnym blędem. Jedynie my,
członkorie czy sympatycy zEi malo aktywnie działaliśmy, krzyczeliśmy i niektórym z naszych nawet zapachniał ten .okręt" .Okrągłego
stolu. i chętnie chci.eliby się przyczepić jak .g..." do statku i po-

pwnąć...l te staboścj niektórych z nas zmiękczyry qsw., dav mniej
wiary w swoje racje. Wtedy gdy jest mniej woli wśród cztonków do
działania, gdy ktoś jest zmęczony chce odejść. nie wie jak to zrobić
i doszukuje się na sitę takiej oceny o mniejszych umiejętnościach

Fąedakcja Miesięcznika
.Solidarność Walcząca"
Korzystając z gośc].nnych łam Mesięcznika „Solidarność Walcząca" chciałbym ustosunkowaćsiędoanykułu,awłaściwiećgo
części dotyczącej Prus Wschodnich, który

podkreślę, źe dzeba wszystko zrobić, aJ)y utrzymać to jedyne swego
rodząju pismo. Prosi o to cały oddział lubiński.

Przepraszam za może nieskladne marudzenie. ale mimo to z
powaźaniem.

Edward WÓLTAŃSKI
Jest to kolęiny głos .próba poleriki z tezami sńykuhi Bogdana
Zaręby zamieszczon&go we n-rze 15-16 (283-284) .SW". W n-rze
288 publikowaliśmy 1& Marka Chwale'wskiego w td sprarie.W n-rze
kwietniowym opublikuiemy Mększe rozważania Andrzęja Lesowstiego.

czwarty szyld na sklepie wskazywał na polskie pochodzenie i^ilaściciela". NiesteN w
tym jednym zdaniu znajdują się aź trzy rażące bćdy. Otóż zatoźony przez Krzyżaków
w 1255 r. Królewiec -wtaśchwie Kónigsberg,

zostattaknazwanynacześćkrólaczeskiego

ukazat się w numerze 17/18 .S\^r z Xlo(ll
1991 r. w artykule p.t. „Wędrówka ludów -

granlce..." pan Marian Gołębiewski pisze

m..in .... Historycznie rzecz biorąc, tereny te
wraz ze znaczną częścią Prus Wschodnich,
kiedyś należabi do Polski nawet sama nazwa wywodzi się od naszych królów - o
polskości tego nriasta i rejonu może świadczyć i fakt. że przed 11 wojną światową co

mRZEc 1992

:::zme%S±a:azackcmo°nku:ią 11. któ" byl sprzyCo zaś się tyczy ziem opanowanych przez
Krzyżaków, to w 1525 na prośbę A]brechta
Hohenzollerna (wnuka Kazimierza Jagiel.

protestanckie. Traktat ten kończył wojnę i
przywracał graTiicę z 1466 r. Albrecht zostat
dziedzicznym „księciem w Prusach" ,a len no
było dziedziczone w linii męskiej Albrechta i

jego trzech braci: Jerzego, Kazimierza i Jana. Traktat krakowski przewidywał m.in. zobowiązanie księcia do udzielenia pomocy
wojskowej w liczbie 100 rycerzy. a prawo
sprzedaży lenna było ograniczone przez
królewskie prawo piorwokupu. lnne posta-

lończyka) zawarty został traktat krakowski

:;rwa!;nć:,ndy:#.ęzw Wolnośd handlu oraz

(10.lv.1525r.) na mocy którego dokonano
sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego 1 przekształcenia Prus w księstwo świeckie i

Tak więc ziemie te nio były częścią Rze.
czypospolitej ponieważ nie dokonano ich
inkorporaci.i ani przykłczenia (applicare) jak
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tLętwm:ę}ijjmjeŁste:j:(P;3:53:3qkuawańejz
Poza tym w 1657 r. na mocy traktatów
welawsko-bydgoskich rozwiązany zostal
Stosunek lenny między F`zeczypospolitą a
Prusami Książęcymi. Nastąpito to za cenę
opuszczenia przez Fryderyka Wilhelma 1
Szwedów i wystąpienia po stronie Jana Ka-

ś*:edrź3er(tt6°5C5Z.%e6jo):|FWojniepoisko.
F`ównieżsugestieautoradotycząceliczby
Polaków zamieszkałych w Królewcu nie
znajdują potwierdzenia w taktach. Wg. danycti z 1925r. w mieście tym Polacy stanowili

0,19% ogółu mieszkańców (z tego 0,16% to
Polacy obywatele niemieccy. a 0,03% to
Polacy obywatele polscy). Dla porównania
w tym samym czasie, Polacy zamieszka[i w
Berlinie stanowili 0,48% jego m ieszkańców.

Warto zaznaczyć. że największe skupiska

terenach, które zostały przekazane admi-

wnikam w to, czy sprawiedliwe| czy nie)

nistracji polskiej na mocy postanowień poczdamskich.
W lnnym fragmencie swego artykułu p.
Gołębiewski stwierdza, że .Iereyi łsn /.ćiko
częśó terytorium rekcimpensacyjnego od
Niemiec powinien być [Polsce] zwrócony

pamiętaćmusząotym,żewyznaczonojąna

/-J.„
Otóż Polska nie otrzymała w 1945 r. od
Niemiec terytorium rekompensacyjnego,
Polska obzymała kosztem Niemiec rekom-

pensatę terytor'Lalną zn ziemie utracone na
Wschodzie na rzocz ZSF` F`.
Nie chciałbym ustosunkowaó się natomiast do fragmentów o rzekomych sktonnościach Moskwy do odstąpienia tych
terenów Polsce, jednak pragnę zwrócić
uwagę, że w polityoe wia/a w cuda nie jest

wsk"na.
Na zakończenie zamierzam podzielić się

ludności polskiej w Prusach Wschodnich

refleksją na poruszany w artykule temat.
Wszyscy, którzy dążą do naruszenia pół-

śnza#:oy3S,j%Tjmśńtamc|żS#)ąna(#;'c%n):

nocnej granicy między Polską a F`osją (nie

Wroclaw, dnia 15 stycznia 1992 r.
Do wszystkich
Posłów i Senatorów 111 F`zeczypospolitej

Posłowie i Senatorowie milczą. mimo że
w apelu do ich sumienia pisatem, iź okrada
się Pol5kę. grabi się majątek narodowy, hmie się prawa czhowieka i obywatela. Pisałem o rabusiach i o ich dzisiejszych

Polskiej

na adres
Pana Ma/szałka Sejmu prof. Vviesbwa
Chrzanowskiego, Pana Marszalka Senatu
prof . Augiista Chełkowskiego
K)u bów Parlamentarnych
w Warszawie

związkach z posłami JaTosławem i Lechem
Kaczyńsk.Lm. Posbwie i Senatorowie z UD,
PC, ZchN, KPN, SLD oraz innych barw i
odcjeni są solidarni. Milczą.

Pan Prezydent Lech Watęsa ^eż otrzymał
apel do sumienia/ nie był uprzejmy mi od-

Dot. brania w obronę ztodziei przez Mnisterstwo Sprawiedliwości 111 Flzeczypospol ftej Polskiej

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Po raz kolejny zawiadamiam Was o tym.
że Ministerstwo Sprawiedliwości ujmuje się

za zhodziejami dobra publicznego, tuszując
nadużycia na sumę 160 mln dol USA i 1,149
mld zł.
Na mój apel do sumienia posel5kiego i

senatorskiego z dnia 2 grudnia 1991 r. -nie
odpowiedział ani jeden poset i ani jeden
senator.

Szanowna F]edakcjo!
Biawo za zamieszczenie artykuhi Kazimierza Dadaka. Przeprowadzitam po jego

powiedzieć. Swoh milczeniem Pan Prezydent potwierdza domyst, że jest
przepracowany, bo tyra od rana do nocy.
Wierzę, źe Pan Prezydent Lwałęsa bardzo
by chcial mi odpowedzieć, ale nie może.
Prymas Polski Ks. Kard. Józef Glemp
/równieź ouzymal apel do sumienia/ nie odpowiedzial mi. Milczy, chociaż powadomiłem Go, że za polskie pieniądze zabija się
ludzJ. nie katoljków /w Libii Polacy phcą

Konferencji Poczdamskiej w 1945 r. równocześnie z wyznaczeniem granicy zachodniej. Podważenie tych postępowań w jednej
części nieuchronnie doprowadzi do podważenia wszystkich postanowień z Poczdam u ,
a nie leży to chyba w interesie naszego
kraju.

Marek KOWALEWSKI
/Białystok/
1. Norman Davis, Boże lgrzysko, Kraków
1989r„ s.134.

2. Karol Górsk], Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Wrocław 1977f.,
s.206.
3. Henryk Łowmiański. Prusy-Litwa-Krzy-

żacy, Warszawa 1989, s. 294 i nast.
4. Historia Polski pod red. H.Łowmiańskiego t.l. cz.2, s.694.
5. Statystyka ludności polskiej w Niemczech , „Spra\^/y Narodowościowe". 1929, nr
2, s.235.

nie podoba się Nauczycielowi Sprawiedliwości , Ch rystusowi.

Chwalebnym wyjątkiem wśród osobistości życia politycznego i religijnego jest Partia

„X" pana Stanisława Tymińskiego. Tylko od
tej Partii otrzymałem odpowiedź, list pod-

pisany przez Pana dr inż. Jerzego Falęckiego.

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
jeżeli istnieje w nas coś takiego jak zwykh
przyzwoitośó - to proszę o odpowiedź na
moje doniesienia o nadużyciach władzy i o
nadużyciach kryminalnych oraz apeluję do
Was o publiczne określenie swojego stosunku do tych spraw.
W załączeniu przesyłam dwie informacjo

pmsowe o tej aferze, pt.:
1. .Sprawa Demidowa" c.d. - Jednośó
Tygodnik Szczeciński, r`r 18, 21.12.1991 r.

2..Dowszystkich"-T/godnikWprost,nr
3, 19.01.1992 r.

podateknaświętąwojnęmuzułmańską-el
Jihad - od swoich zarobków, pbcą, po-

Z poważaniem

niewaź realizując polskie kontrakty, są -za
zgodą polskich m inistrów -traktowan i jako

/dr praw, 12 lat bezrobotny/

Zbigniew DEMIDOW

Mój adres: Zbigniew Demldow, ul. \Mta

imlgranci zarobkowi/. Myślę. że to milczenle

Stwosza 37 m 17, 50-149 Wroclaw

Przecież nie było tajemnicą, że wysokość
naszego zadtużenia nie jest bliźej znana
nawet decydentom, czy nie należało już wte-

Wytworzyta się już grupa budująca fortuny
na pośrednictwle między bankiem polskim,

który gwarantuje dtugi zaciągane zagraricą.

nasze zadlużenie zagraniczne po tzw. re.

#e:Łćarnaoś%:?rmi żądać informacji i odpo.
Pozywa się teraz przed Trybiinaty Stanu i

Załatwienie takiej gwarancji kosztuje od
50 do 1 00 tys. dolarów.
Tak rodzi się klasa średnia, spośród .zna-

dukcji długu?

Historii za ideologię, a nie za politykę fi-

jomych" decydentów.

przeczytaniu ankietę wśród znajcmych inteligentów. Pytanie brzmialo-jak wygląda

Wszyscy jak jeden mąż odparli naiwnie,
że jesteśmy po tym wielkim sukcesie winni
połowę należności głównej, a odsetki to mamy z głowy. Moźna więc odetchnąć na lat

nansową, za dziata]ność banków, które nie

Mam pełną Świadomość, że roclzi się mo-

spełniają swych ustawowych zadań, nie
umieją gospodarzyć powierzonyml oszczę-

;:iosg:,TiLb:rkd,zaod::;i:?bJy.Tnp.r3ź:!#:

dnościami, nie sprawdzają zdolności kre-

wiem,żeżadnagrupazwiązanazestabilish.
mentem nie ma i mieć nie będzie interesu w
uporządkowaniu tych spraw ^^/iadomo w
mętnej wodzie/
Nkomu też nie zależy na propago`^/aniu

parę,maiącwperspektywiespłatętylkooko.

dytowej, wypłacają odsetki od sum, któro nie

to dwudziestu pięciu miliardów. Jak genialn ie prosto można oszukać nawet oświecone
warstwy!
Przyzwyczailiśmy się walczyó o grosze,
do pensji, do renty, ale swoje, wymierne.

figurują na ich koncie. etc.

jednocześnie pozwalając się grabić z mieszkań, samochodów, wyksztalcenia i przy-

terminologią, dotyczących .onych"
To ordyn"na grabież w majestacie kom-

::jźtipweG#oyśymywj3sbk°awn',ęmsp;Staź3*snJeu-

szlości.

pletnej

takich bzdur, jak 50% redukcja zadłużenia,

12

Czym jest w obecnej sytuacji kredytowanie bankrutów lub „znajomych..
Nie można tego traktować jako abstrakcyjnych operacji , na]eżonych niezrozumiałą

niewiedzy

społeczeństwa.

praktycznej, popularnej wiedzy na temat
gospodarki finansowej, bankowej, kredyto-
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czy luki w prawie umożliwiaiące rzekomo
bezksrne działanie złodziel.
Jak więc bronić się i uczyć kontrolowania

tego trzęsawiska?
Cala nadzieja, jak zawsze w ludziach,
fachowcach, takich jak K.Dadak i tych, którzy uczyć się pragną. Liczymy Aa wraz z

przyjaciółmv na kontynuowanie artykułów
p.Dadaka. może w formio stabj rubryki odpowiedzj na pytania. Na początek chcie-

jak sprawdzić wiarygodność zagranicz-

nych akq.onariuszy banków?
3/ jak uzyskać wgląd, jako klient banku w

Nie wierzę, aby wiadomości z tej dziedziny, byh/ dostępne jedynie dla wąskiego

4/ jaki jest zakres tajemnicy bankowej w
stosunkach międzynarodowych , czy można
uzyskać informację o obcym inwestorze we
wskazanym przezeń banku lub innych?

grona geniuszy. Vvielu ludzl, w tym praw.

przed oszustami, skorumpowanymi urzę.

ników chce poznać rzeczy\^/iste reguw rządzące naszymj podatniczym i pieniędzmi.
A poznać to, znaczy nie dać się dalej
okradać.
Temu celowi ma służyć Fundacja Pamięci
Michała FaJzmanna, o której programie i
celach napiszę szerzej, po rejestracji.
Liczę na Waszą pomoc i zrozumienie konieczności organizowania samoobrony spo.

dnikami i uktadem pośrednikdecydent, korzystający z kredytu lub gwarancji.

łeczeństwa przed
gospodarczej.

przy odpowiedzi na te nproste. pytania. By1 / jak sprawdzić wysokość kapitału akcyj-

bby juź znaczącą pomocą wskazanie lfte-

nego? F`ejestr handłowy to przecież tylko
dę:klaracja. Oszustwa mnożą się.

doświadczony i normalny świat broni się

2/ jak sprawdzić stan zadtużenia banku w
innych bankach 1 t)m samym rzeczywistą
kondycję banków? '

ratury np. anglojęzycznej na hasło-jak

Bez pewnej podstawowe| wiedzy nie
można kontrolować, nie tylko nieodpowied-

Jaka prokuratura?
Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Za9ran.icznego (FOZZ-u) przekracza wyobrażenia
zwykłego
obywatela
gdyż

porównywalna jest z budżetem państwa.

wanym p`'zez jednostki, które będą też ponosić ciężary nadużyć dokonanych przez
.pokrzywdzone instytucje państwowe"
/art.41 <223> 1 kpk/. To nie abstakcyjny
Skarb Państwa sptaci polskie długi, ale ja,

Wykryl ją i poruszyl opinię społeczną ś.p.

moje dzieci i miliony takich jak my.

Michał Falzman zmarw na zawal serca w

Czyje więc dobro prawne zostało bez-

lipcu ub.r. Teraz jego żona lzabella Brodac:ka-Falzman otrzymała od Prokuratury
Wojewódzkiej w Warszewie odmovvę udziału w sprawie w charakterze pokrzyviidzonej.
Poi iiżei drukujemy jej odwołanie, które zdecydowała się podać do wiadc]mości publicz-

Czy podatników zmuszonych do rezyg.
nacji na długie lata z godziwego życia, z
normalnego lecznictwa, edukacji, zaopa.
trzenia na starość?
Czy teź dobro nieistniejącego „organu"

nęj.

FOOZ-u, lub organów inspekcji i kontroli

0),rrl)

pośrednio naruszone?

optacanych przez tychże podatn ików?
Anachroniczna, sprzeczna z rzeczywistością interpretacja mienia spotecznego,

Warszawa 1992-01 -20
Prokuratu,rawojewódzka
Wydzial Sledczy
W Warszawie

jako środków wlasnych Skarbu Państwa ma
wesprzeć kolejne założenie, że to organy

Krakowskie Przedm ieście 25

inspekcji i kontroli ujawniły aferę FOOZ-u.

V Ds 115/91

Proku ratura Wojewódzka musi wiedzieć,
sprawHy źe ui.awnienie tych nadużyó nastąpib wbrew interesom i dzialanjom or-

0trzymahm od mowę udziatu w sprawio w
charakterze pokrzywdzonej. Wiem, że nie
stuży na nią żaden środek odwoławczy, jednakźe nie mogę zgodzjć się z decyzią, jej
uzasadnieniem prawnym. a z\^/taszcza utrwaleniem pewnej praktyki organów ścigania.

Nie mogę brać udziatu w sprawie, ponieważ przedmiotem przestępstwa jest m ienie spoleczne, pokrzywdzonym jest Skarb
Państwa, którego interes realizuje Prokuratura. Teza ta zapizecza oczywistości, że
mienie spoteczne jcst maiątkiem wypraco-

z afer nie znalazla się jeszcze w sądzie?

jego politykę?

Zdaję sobie sprawę z ogromu trudności

libyśmy wiedzieć;

zjalnych anuncjacji naszych polityków, lee
również pracy organów ścigania i sądów. Tu
leźy odpowiedź na pytanie - dlaczego żadna

ganów powołanych do kontroli. Musi o tym

wiedzłeć, ponieważ sama nie sprawowała
żadnej kontroli w sferze przesbzegania prawa nad działalnością Funduszu, chociaż nie
wymagalo to diiżego wysiłku. Wystarczyło
przeczytać ustawę o powołałiiu FOOZ-u,
aby stwierdzić, że jej podstawowe wymogi,
jak prowadzenie księgi zadłużenia, obowiązek sporządzania bilansów i kontroli ministerialnej, nigdy nie byv realizowane. Gdy
mój mąź rozpaczliwie sygnalizowal gigantyczne nadużya.a, efektem było odsunięcie

polityką wladzy

adw. Zofia ADAMOWICZ

We(IszHwa

go od kontroli i zaszczucie na śmierć. 11"
więc to nie „pokrzywdzone" instytucje kon.

trolne dokonały ujawnienia przestępstwa,
aje konkretni ludzie, prasa w kraju i zagranicą, rewelacje w RFN. że sprawy nie
dało się utrzymać w tajemnicy. Przypisywanie cudzych zasług skandfalicznie dzi.alającym służbom nie rodzi zaufania do ich
dalszej działalnoścl.

Na jakiej podstawie mam zaufać, że trudy

mego męża nie ulegną zaprzepaszczeniu i
śledzt\^/o ujawni wszystkich sprawców oraz

ich wzajemne powiązania?
Dotychczasowy przebieg postępowania
przygotowawczego rodzi powazne obawy i
wątpliwości. Zastanawiająca jest wielomie-

:!aęcdzonkao%re°;uć;:oC#Zjkiw:Łennp::#r:ttr?
w zwykłej sprawie kryminalnej są reslizo-

wme natychm iast.
Dlaczego upĄn^/ały miesiące do zabezpieczenia dokumentacji i mienia osób zarządzających Funduszem i sprawujących
nadzór?
Dlaczego roztrząsano rzekome luki w prawie, zam iast przeczytać kodeks karny, prze.
pisy o marnotrawstwie? Dlaczego
umoźliwiano sprawcom nadużyć bezpiecz.
ne matactwo i wywóz pieniędzy z kraju?
Pytania można mnożyć? (...)
Prawidtowa interpretacja art. 40 i 41 kpk

zezwala na udział w sprawie osób rzeczywiście pokizywdzonych. Uważam, że do takich naleźę.

J. B F]ODACKA-FALZMANN

Kodeksu Karnego. wystąpita z prywatnym
aktem oskarżenia do sądu, który w imieniu

procesio kamym - i to z prywatnego oskarżenia -swoich obywateli za praktyczne

Poznań

111 F`zeczpospolitej oskarża mnie o to, że

W 1990 roku, naiwnie licząc na podobno

skorzystatem z przystugujących mi praw
obywatelskich zagwarantowanych właśnie

korzystałiie z ich uprawnień do swobod nego
i niczym nie skrępowanego ujawniania swoich myśli.

przez Polskę podpisaną Konwencją Europejską.
Merytoryczna strona spra\^/y nie ma tu

ne rozpowszecti nianie obiekty\^/nych faktów
nie każdemu bywa na rękę, ale w demokracji

F}edakcja miesięcznika
„Solidarność Walcząca

już wtedy w Polsce panującą swobodę \^/ypowiedzi, nieopatrznie - jak to się miato
późniei okazać -poz\^/olilem sobie w centrdnej prasie wyrazić swoją zupełnie niezależną opinię o działalności -w
stalinowskich latach 1945-56 - cztowieka,
którego imienia czy nazwiska. ani nawet
inicjałów nigdzie nie podałem. Urażona
wdowa, w oparciu o ai1. 1 78 par. 2 obecnie

jeszcze obowiązującego komunistycznego

mRZEc 1992

żadnego znaczenia -rozsbzygnie ją sąd.
Dla mnie jest ona tylko i `^/yłącznie pre-

Jest sprawą oczywistą, że każde publjcz-

jest konieczne i dlatego wolność słowa nie
może być karnie ograniczana jakimkolwiek

tekstem do z\^/rócenia uwagi na zadziwia-

prywatnym interesem - inaczej, będziemy

jący takt, że Polska z jednej strony podpisuje

chybamusieliodpowiedzJ.ećnapytanio,cze-

konwencję chroniącą prawo do wolności słowa, a z drugiej, w dalszym ciągu ściga w

go szukamy w Europie.
Jan A. TOMASZKI EWICZ
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W pierwszą rocznicę wojny nad Z atdką Perską

Losy Asyryjczyków (cz.1)
Wmrze37(253)ieszczewtedyTygodnika
hsl^ropublikowaliśmyartykułEwgemWardaodziejachAsyryjczykowpt.„Mój'martw\/
naród żyje". Obecnie drukujemy pierwszą
częśó obszernego opracowania Michaela
Abdalla c) dziejach tego narodu. Dokończenie w następnym n-rze.
Ogólna liczba Asyryjczyków wynosi obec-

40% mieszkańców. Po arabskim podboju
tych terenów Vll w. po Chr.) , zaczęty do
nich naptywać różne, często dzikie ludy, nie
mające tu żadnych przed tem korzeni. Po

wchodziławrachubę.Okazatosięjednak,żo
owentualne wyciągnięcie do nich ręki było
ob\^rarowane zapewnienlami swobody dzla-

raz pierwszy w historii naz`^/a P{urdystan po.

ne, że owi „misjonarze", którzy pojawili się w
Mezopotamii już w Xvlw., mieli z góry wyty-

jawa się dopiero w Xll w. Zadna dotąd

ę*szę:gync#kcoT:ęj;gśj,:€TaftorLeb;aśtł::,Ł:
czyłoudzialeKurdówwWoTzeniucywmzac-

nie około 3 mln osób. Prawdopc}c;c>bnie by.

ji Mozopotamii.

łaby o jeden rząd wielkości wyższa, gdyby
nie fakt, że przez wieki panowania muzułmanów silą zostawall nawracani na islam,

Napływowe grupy tymczasem nieustannie uzurpiiją sobie prawo do najdawniejszej
nawet historii regionu. W tym duchu zakłamania, wychowywaw się już cale poko-

przezooautomatyczTiiezatracalitożsamość
narodową. Od cz)asu przyjęcia chrześcijaństwa w 1 w. Asyryjczycy grupowali się wokół
Kościob, który jednak stawiał kwestię przynaJeżności narodowej na dalszym planie.
Będąę pod obcym panowaniem, oficjalne
przyznawanie się do asyryjskości byto karalne. Stąd, zrtaczna ich część. w dużej mie-

rze za sprawą Kościołów będących z reguły
lojalnymi wobec władzy państwowej, za-

ła[ności misyjnej dla Europejczyków. Dziw-

czone zadanie nawracania tylko i wyłącznie
autentycznych chrześcijan Wschodu. By ten
cel osiągnąć, nie wahali się nawet przed

przekupywaniem i buntowaniem muzulmańskich fanatyków, szczególnie zaś Kurdów,

lenia Arabów i Kurdów. W podręczriikach i

Środ kach propagandy bezpodstawnie pow-

;Tazr:&ęńyżcehbsoun+efójwłEay#,,o%ct;mk5#:
Asyryjczyków. W filmowych kadrach i książkowych ilustracjach utrwaliv się podobizny

S&dw:ąT#Sw:je|;j::°k:Óiopws{°#ś,:]rj*:

pomniała o swoich korzeniach. nazywając

ii.*i::z:ę:fzmi;':autjf,ymT.t,oerLu3ż;:

s'Lę po prostu chrześcijanami Wschodu. Nawet obecnie przynależność narodowa Asy-

prawodawcą. Floz\^/ażania o poszanowaniu
uczuć narodowych tam, gdz].e od 1300 bez

którzy ogniem i mieczem karali Asyryjczyków 1 niszczyli ich kulturę, paląc bądź wrzu-

ryjczyków jest nieraz ukrywana, a w
oficjalnych spisach przypisuje im się automatycznie pochodzenie arabskie, tureckie.
perskie lub nawet kurdyjskie.

to#g#oę#źyn#:źoWp*#::lp:gh,i::
niczu dzisiejszego lraku, lranu, Turcji i Syrii.

Liczne i zwarte skupiska znajdują się zwtaszcza w północnym lraku, doktadnie tam,
gdzie rozpościerala się ongiś starożytna
Asyria ze stolicą w Mniwie /dzisiejszy Mosul/, zniszczonąw roku 612 przod Chr. Ogro-

mna liczba zabytków starożytnej kolebki,
wypehiających poważne muzea świata, nie
pozwala zapomnieć o wiekach rozkwitu i
wielkich dokonaniach państ\^rowości asyryj-

skiej. Doprawdy nie sposób wytrzeć z pamięciponad67wiekówbogatejiwciążżywej
historii.

0 późniejszych losach narodu wspominaią kroniki perskie oraz greccy i rzymscy
kronikaTze 1 podróźnicy. Na mapie admi-

nistracyinej regionu za panowania rzymskiego figurowaly dwa asyryjskie okręgi:
.Assyria" i „Adiabene., które prze.trwav do

W w po Chr. To w nich apostotowie Tadeusz
i Tomasz szerzyli nową wiarę w m iejscowym
ięzyku. Już w roku 131 w Arbeli /Arbil/ znai-

dowato się arcybiskupstwo. Jak budne było
położenie Asyryjczyków w obrębie ówczesnych mocarstw Wschodu, świadczy pochodzenie satrapy prowincji Niniwy /V w/
imieniem Sanharib. którego dwoje dzieci.
Behnam i Sara, po przyięciu chrześcijaństwa ponieśli męczeńską śmierć. Zbudowany wówczas klasztor pod wezwaniem św.

Behnama naJeży do najstarszych i wciąż
czynnych obiektów sakralnych chrześcijan
w lraku.

Mosul, Arbil, Kjrkuk, Zacho . to miejscowości w północnym l raku, które nierozerwal.

mała lat istnieje dość wyraźny podział na

cając do rzek bezcenne rękopisy. co -

hprawdziwych obywatelib - muzuhanów i
zmusz)onych mieścić się w wąskich ramach
określonych nawet przez konstytucję chrześcijan, doprawdy wydają się tylko pobożnym życzeniem w świecie islamu.

zdaniem misjonarzy -„miab uczynić ich bcu'dziei podatnymi na słowo boże". Dopr.owadziło to do bolesnego faktu, mianowicie rozbicia i tak nękany przez wieki Kościół
Bliskiego Wschodu na mniejsze odhmy.

z,]cAźye"j#zc#y#en::j3ostve%zn%#sTjeż

rów°n:°&ZyesśkJ%anR!:st%jg,j%ió#ie#,jsi:

=łąvcymchicahkrz:Jśż°dk:nuaźLy#LP:Zw:Z°b-

gvch konfliktów z sąsiadami: Persją /1826-

Największe szanse z powodu bliskości i ciąTak byb W 1946, 1895. 1914-1 918, 1933

i w latach następnych. KJeśląc granice powstavch po rozpadzie im periu m otmańskiego

1828-i Turcją -1853-1856-mieli wsmkźe
Rosjanie. Zaniepokojeni tym zbliżeniem się
Asyryjczyków1F`osjan,Niemcyzawarli2Vl11

państwEuropejczycy nie uwzględniali historyczności i aspiracji narodowych Asyryjczyków, ani ich wielkiego wkhadu w szerzeniu

1914r. sojusz z Turcją, którego konsekwencją były jedne z największych w historii masakr. określonych przez znawczynię

chrześcijaństwa m.in. w lndiach i Chinach i

problemu chrześcijan Asyryjskich. Gabriele

zachowaniu tej wiary po dzjeń dzisiejszy, co
nadal kosztuje bardzo wiele wyrzeczeń.
Rozgrywki polityczne mocarstw europoj-

Yonan,jako.PierwszyHolocaust".Dlauchodzących z źyciem, nielicznych grup Asyryjczyków, powstały obozy na Zakaukaziu,

skich o wpływy w regionie uniemoźliwiv uStanowienia tam w Latach 1 wojny światowej
sprawiedliwego podzjahJ terytorialnego, w
którym znalazhoby się miejsce i dla Asyryjczyków, wcde nie kosztem innych na?ji,

sekwencji wojny domowej w Rosji wojsko
rosyjskiewycofalosięzkoalicjiantyniemiecko-tureckiej zostawiając Asyryjczyków na

Jak wykazata historia ostatnich dziesięcio.
leciwybuchającekonfliktyzawszemogąbyć
wykorzystaJie do rozmaicie uzasadnionych

Pa#S#i:a':::.rzę:;#ęnś;!wmó.:jc°źŁasrzw=;:

form interwencji.

.Nasz najmniejszy sojusznik" opisuje mro.

żyiąc w strasz]iwych warunkach pod pa.
nowaniem otomańskim i w lrmie, -gdzie dla
opętanych fanatyków muzutmańskich mor.
dowanie chrześcijan bylo zajęciem codzjen-

nym, mieszczącym się nawet w ich
normalnych obowiązkach religijnych, -w

;#Łwywsjł::##o###jecp#gb;ii

zmusz)eni szukać sojuszników. Nie odrzucali żadnej propozycji pomocy, wysuwanej

przez ówczesne mocarstwa europejskie tyl-

nie są związane z Asyryjczykami od

Ł%\ęŁaję;o;:€z:am#joa:;..#::nżjraaE

tysiącleci. Dziś stanowią w nich blisko 30-

dzeniuichprzezbraciwChrystusienigdynie

1a

::zdo°wbanneedd?a:S:;dĘś;ewri::ckfcTrvi°;3::

ryjskim mieście, Urmii nran/, w swej książce

żące krew w żyłach sceny rzezi dokonanych
na Asyryjczykach przez Kurdów, Persów i
Turków. Nie tracąc nadziei Asyryjczycy ogłosm w 1917r. w llbrizie statut Wolnego Państwa Asyryjskiego. Swym zasięgiem miab
obejmować historyczne ziemie na pograniczu powstałych później w obecnych ksztaltach państw, tj. Turcji, Syrii. lraku i lranu.

Jego twórca Faridon Aturaja (1891 -1925)
był ofiarą intryg angielskich służb 1 z rozkazii
Starina zostal stracony w Tbilisi. Asyria.
miala wojść w sklad dopiero co tworzących
się republik radzieckich.
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Powstakł po F`osjanach luką sprytnie wykorzystali Anglicy. Aktualizując daną Asyryjczykom obietnicę utworzenia wlasnego

postulaty byty bardzo skromne: ukaranie
zbrodniarzy wojennych , uwolnienio jeńców i

państwa, umiejętnie podtrzymywali zapd

swobody religijne dla ch/ześcijan.

Gecji i Turcji/ do swoich naibliższych w okrę-

dzielnych górali asyryjskich, wprawionych w
bojacli przeciw Turkom i ich lokalnym so.

Delegację przetrzymano w Londynie aż
do 2akończenia obrad Konferencji Paryskiej.Surmie udalo slę |edynie przedstawić
swoje żądania na posiedzeniu lzby Lordów

gu Mosulu Asyryjczycy, zasilali walcząco
tam oddziav chrześcijańskle przeciwko fanatykom m uzułmańskim.
Asyryjczycy zostali zmuszeni pogodzić
Się z faktom niemożności zapownienia so-

jusznikom -Kurdom. Mieli oni stanowić jakby

tarczę ochraniającą dostęp Angljków do zasobów ropy naftowej. F`ównocześnie Anglicy i Persowie buntowali Kurdyjskiego

przywódcę Semko, który we wlasnym domu
podstępem zgładzit swojego gościa, asyryjskiego pabiarchę, Benjamina Mor Szymona
(191 8r.)

Męczeńska śmierć duchownego przy-

wódcy stah się początkiem procesu wykorzenienia Asyryjczyków ze swej historycznej
ziemi. Turcy, Kurdowie i Persowie, z sza:
tańską nienawiścią terroryzowalo ludność
chrześcijańską. Anglicy zaś, swoją wielo-

t`^/arzową g rą dyplomatyczną, wciąż zachęcali Asyryjczyków do przem ieszczania się z

rozwiązania kwestii asyryjskiej. Asyryjskie

w dniach 17-19 Xll 1919r. Ale Anglicy nie

zobowiązali się do ich realizacji.
Na przebmie lipca i sierpnia 1920r. Turcja
ogłosiła kapitulację. Znów kwestl.a asyryjska

m iała szansę być rozpaoywana, jednak Anglia głosowata przeciwko twierdząc, iż Asyryjczycy nie byli sojusznikami krajów
Ententy. lecz powstańcami a7`tytureckimi. W
konsekwencjl ustaleń Konferencji Pokojo-

rony dla Asyryjczyków w lraku i Turcji. Asyryjski generał, Aga Petros, który miał plan

Tysiące dorostych zmarb w górach z zimm

Tereny prowincji Mosulu, które woszV w
sktad angielskiego maT`datu, były odtąd are.
ną krwawych waJk między Turkam i i Kurdami
z jednej strony, a wspieranymi przez 60tysięczną armię angie[ską Asyryjczykami.
Wlaśnie ta prowincja pótnocnego lraku została przyobiecana Asyryjczykom. Stąd skutecznie jej bronili, wierząc równocześnie w
rychłe wyzwolenie pozostaych swych terenów: Hakkari i Urmii. Gdy asyryjska delegacja udała się w tym celu na konferencję

dowy strategicznoj d rogi lączącej Hamadan
z Kermanshahem i Khanekinem. Codziennio umierało z wycieńczenia środnio 60
osób. Z pozostawch przy życiu utworzono 4
oddzi.aw licząoe 32 tysiące żotnierzy. Mieli
oni bronić bogatego w ropę północnego lraku przed \^dargnięciem Turków.
30 X 1918 Ang licy podpisali z Tu rcją układ
pokojowy, podtrzymując równocześnie
wcześnlejsze zapewnienia dla Asyryjczyków o rychłym powrocie do swych. wyzwolonych już, regionów: w Turcji /Hakkari/ i

w Lozannie, Anglicy jej nie wpuścili. Kon-

ferencjanierozstrzygnęlanawetkwestiiprowincji Mosulu z powodu twardego
stanowiska Turcji, uz7iającej jej wytączne
prawo do tej prowincji. Problem ten został
więc automatycznie włączony do punktów

lranie ~rmia/. Tymczasem w planach Angljków zaczęty się zarysowywać granice re-

obrad kolejnej konterencji, która odbyła się
w Konstantynopolu w dniach 19 V-5 Vl

gionu, gdzie Syria i lrak miaty być odtączone

1924r.

od państwa otomańskiego.
Jedną z ostatnich baz asyryjskich tułaczy
stata się Bakuba w lraku, gdzie zostali
umieszczeni w prawdziwych obozach koncentracyjnych. \^/ ciągu dwóch lat wegetacji
w prymitywnych warunkach obozowych
zmark) ich ponad 33 tysiące osób.Ogólny

1 tym razem obeszlo się bez konkretnych
rozstrzygnięć dla kwestii asyryjskiej. Nie

zaś bilans 1 wojny światowej był niez\^/ykle
tragiczny dla Asyryjczyków. lch liczebność

zmniejszyb się aż do połowy. W napisanych
w tym czasie książkach często porównuje
się los Asyryjczyków do losu lnków i Azteków. Nieldóre ksiqźki zatytutowano wprost
nśm ierć narodu".

Pomimo tych ogromych strat, nadal do

przyjęto propozycji poszerzenia terytorium
lraku, by objęło region Hakkari, głównie z
myślą o Asyryjczykach, którzy nie życzyli
sobie żyć dalej pod tureckim jarzmem. Spór

o granioę iracko-turecką rozwiązano osta.
tecznie po wielu debatach m.in. podczas 35
i 37 Konferencji Ligii Narodów /1925r./ i na

forum Trybunału Międzynarodowego w Hadze, przyznając okręg Mcx5ulu do lraku, a
Hakk"i do Turcji i przewidując 25-letni mandat ar`gielski nad lrakiem i francuski nad
Syrią.
Podkreślić należy, że leżące na wschód

śwladomości Asyryjczyków nie docierało. iż

od rzeki Eufrat, a graniczące z Turqą pro-

są oni ofiarą konsekwentnie prowadzonej

wlncje, zostaĄ/ wyzwolone od Turków gkswnie przez oddziaw asyryjskie. Ten fakt

polityki „dzi.el, morduj i rządź., -żo są oni
„mięsem" dla angielskich armat. Znów wie-

wet minimum wolności na ziemiach praoj.

cÓw może dać jm jako taką stabjlizację.
Zaczęliwlęcczynićstaraniaopozwolenieim

cze kra)em samodzi.elnym, lecz pod protektoratem Anglii. Jednak w roku 1929 Anglia

Otruty.

tysięcy. Tam Anglicy wykorzystali ich do bu-

Me są bowiem w stanie na próżno walczyć
z dysponującymi ogromnymi silami Turcją,
Persją i lrakiem. ZdaJi sobje sprawę, że na-

*źźRw%Eówd8ś'6ęNg.Ud#g#!Ui;avkwen:##tiw-ps"szą.

dziecl porywane, bądź wrzucane do rzek.

celowego Hamadanu dotarb zaledwie 200

bie własnej kontroli nad Hakkarlm 1 Urmiq.

pod mandat brytyjski. Na stronie 62 uchwsły
tejźeKonferencjiznalazłosięstormułowanie
o konieczności zabezpieczenia pelnej och-

skutecznego stawienia czola Anglikom, zostal przez nich wygnany do Paryża i tam

900 km górskimi ścieżkami z Urmii, do do-

sem powracający zewsząd /m.in. z Rosji,

wej w SevTes /10 Vl 11 1920r./ lrak dośtał się

jednej prowincji di drugiej, między krajami
regionu, Podczas kolejnych exodusów byli
ciągle napadani i mordowani, niewiasty i

i gbdii. Z okolo 300 tysięcy, którzy przeszli

uwagę ofiaTność Asyryjczyków przy rozważaniu ich dalszych lo§ów w lraku. Tymcza-

nagle zmieniła swą taktykę wobec lraku,
proponując przyjęcie go w poczet Ugii Narodów i pozwolić się usamodzjelnić w 1932r.

wtadze lraku w osobie Nuri'ego As-Saida
podpisav akt lojalności wobec Anglii, a w rok
później lrak stat się członkiem Ligii Narodów

i marionetką polityczną, ekonomicznq, wojskową i kulturalną w rękach Anglików. Ch^/e

porozumienie pomiędzy lrakiem a Anglią nie
zapewnilo Asyryjczykom nic. Korzystając z
cichego poparcia Anglii lrak zmobilizował
wszystkie środki, by rozbić jedność Asyryj-

czyków, buntować przeciw nim Kurdom,
wziąć ich glodem, terroryzować i uprowa-

dzać przywódców. Zaczęły się masowe
z`^/olnienis z pracy, napady na wioski, pa.
lenia zasiewów. kradzieże bydła, zamykania
szkót i zabranianie nauki języka ojczystego.
Zmuszono ich do ptacenia pogłowia jal< za
pierwszych wieków islamu. Dobrze wyszkolone bandy kurdyjskie i arabskie nieustannie straszyly i mordowały znanych
przedsiębiorców, rolników. nauczycieli i du-

chownych. Słowem, Asyryjczycy żyli w warunkach niewolniczych. Skarżyli się gdzie się
dało, m.in. u papieża F`zymu, na swoje coraz
trudniejsze położenie 1 udokumentowali stu-

szne obawy przed mającymi nastąpić masakrami. Jednal< bez najmniejszej reakcji z
zewnątrz. Wreszcie , wobec czytelnej już polityki Anglii, zmierzającej do wszolkich us.
tępstw, by zachować nieograniczone
wpływy w lraku. Asyryjczycy zaczęli ma.
sowo opuszczać szereg i wojska angielskie-

go. Anglia i lrak, działając odtąd wspólnie,
bojk-otowały każdą możliwośó dotarcia
przedstawicieli ssyryjskich do Ligii NaJodów.

Przewodniczący październikowej sesji
1932 r. , przedstawiciel Norwegii. poruszyl

jednak kwestię asyryjską i przypomniał, że
lrak jest zobowiązany do przestrzegania
praw m niei'szości narodowych . Do tej kwestii
powrócono podczas kolejnych sesji Ligii Narodów odbytych 5 i 15 Xll 1932r. Przyjęta

uczczonowielkąmanifestacjązorganizowa-

uchwała: „Osiedlenie Asyryjczyków razem w

rzyli Anglikom, którzy zapewnili, iż naklonili

ną w dniu 23 lv 1923r.

wtadze Turcji do uznania praw zamieszka-

Vch na jej terytorium narodów do samostanowienia. Asyryjska delegacja była już

Turcja wykorzystała powstalą sytuację, by
rozprawić się z pozostającymi w Hakkari bez
opieki Asyryjczykami. Często dochodzilo do

gotowa do wzięcia udziału w obradach Konforencji Pokojowej w Paryżu. Na jej czole

trzeba podkreślić - dobrz)e strzegły asyryj-

jednym zbiorowisku nigdy nie została zrealizowana. Powracający z Gene\^/y /19 Xll
1 932r./ asyryjski patristcha, Mor Szymon,
n ie został wpuszczony do 1 raku . W Damaszku spotkał się z przedstawicielami swego
ludu, gdzie oficjalnie oznajmił, iż zostali
zdradzeni przez Anglików.

stanęh Surma rqianem, siostra patriarchy.
19 ljpca l 919r. delegacja zawitala w paryżu ,

jedmk Anglicy skierowali ją do Londynu oznajmiając, żo tylko tam znajduje się klucz do

mRZEC 1992

poważnych potyczek na granicy, której - oo
skie oddziały wspierane nieraz przez lotnictwo brytyjskie, Surma Khanem zostata za
to odznaczona wysokim medaJem brytyj-

Michae] ABDALIA

skim i upewniona, iż Anglia weźmie pod
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W HOŁDZIE DIA

RAYMONDA ARONA
F`aymond Aron, ktiśry zmart w Paryżu w

październiku 1 983 roku w wieku siedem.
dzjesięciu ośmiu lat, byl jednym z wielkich
intelektualistów europe|skich Uadycji liberalnej i najjaśniej piszącym francuskim myślicielem politycznym tego stulecia.
Mezwykle wielosbonny jako uczony . był
równocześnle filozo(em. historykiem 1 soc.
jologiem - Aron byt też niestrudzonym ko-

mentatorem

bieżących

wydaźeń

politycznych. Jako komentator „Le Figaro.,
a później .L'Express", współtworzyt postawę calego pokolenia umiarkowanych polityków
francuskich.
Jako
autor

Jost to jodnak

sktadnik centralny.

Doświadczenia Arona jako mk)dego nauczyciela w Niemczech w okresie

zdobywania whdzy przez Hitlera zaważw

#o:.e#T;:hg?U:;śtiEmł:śy;#c:gw:rEe:

podkreśl8} też wielokrotnio w latach pięć-

dzie§iątych, źe s.ffi milftaTna pozwala osiągnać tylko ograr`iczone cole.

Scott McCONNELL
/przedruk za: „Me na trzeciej drogi",
Konfrontacje nr 14, wyd lDEE/

nych.

(...) zdał sobie sprawe z tego, że rozszerzenie się zasięgu władzy sowieckiej na
cemralny obszar Europy oraz siła i ambicja
zachodnioeuropejskich partii komunistycznychstawjająEuropejczykównazachodzie

RaymondAronzajmujeszczególnemiejsce w intelektualnym świeci.e Francji. Wy.
kształcenie filozoficzne i polftyczne, jakie

odebrał powinno go b)b zaprowadzić w
sbone zaangażowania podobnego temu,
któremu dali wyraz inni przedstawiciele

jfg:IPso::',e.1ię;gp:z#y,=.%FĘimczJ=:nJ

polemicznych esejów byl w powojennej Eu-

#e#on,dfty=::#emgo°g::.Le,Ubnjcr:ł°bnoezga?

tycznej.
Przezwiększośćminionegodziesięciole-

jennym żaden intelektualista nie wypowiadał sio mądrzoj i wnik]iwiej o wadze tego
wyboru i o rozwadze oraz realizmie, jakich
on wymaga.

2i;r=nj:g)nwS:r#LpeęY.8i:?e%nńeu:,::

(...) Aron wytoczyl przea.w francuskim
intelektualistom marksistowskim bardzo

swojego pokolenia, który nie popełnił po-

poważne oskarżenie: że ich pobłażliwa po-

Dlaczego w okreśie gdy większość in.

ważnych btędów w istotnych kwestiach

stawa wobec polityki sowieckiej i ambicji
francuskiej partii komunistycznej jest zdra-

telektualistow nie chciala pogodzić się z

;Pa°n':CkirkyacSgłe:.:„PźT'3#i:;'c,:PAU:#kr::

dą najbardziej żywotnych t/adycji własnej

zostav entuzjastycznie przyjęte i zndazły

cywilizacji.

ri:j#;d;#i!a:z;g:#:a?;ianj'3;;|#*oii;

Sj:ej::%C:mi=ktjeł:sj;dbneysmseiieprj:wTsb#
kolejny znak, żo Raymond Aron byl przedmiotem powszechnego szacu nku.
Nie zawsze go doceniano. Wększość
kaTiery Arona upłi/nęla w konflikcie z domi.

:;jmą:yamje€35L##yk#:aot§g:ndt,eź:5:do:
.Lepiej mylió sę razem z Sartrem, niż mieó
rację z Aronem", powtarzała przez dlugie
lata trancuska lewica. (...)
Dorobek F`aymonda Arona jest bardzo
różnorodny, a walka z totalitaryzmem jest
tylko iednym ze skladników jego dzieła.

albo przeciwko dalszemu ro2szerzaniu się
rowolucjl komunistyczno|. W okresie powo-

(...) Mc dziwnego, źe na początku lat

:ięeieflft:j:#sTą7T°ann:Ł'snk'jem°rę|ćer;y#
noznacznie opowiadat sie za integracją
Franęji z sojuszem atlantyckim. Krytykując
francuski miu'ksizm, chcial. m.in. jasno określic, przed |akimi wyborami dyplomatycz-

:ygmj,stwoij:gctan!ęr;:'Ó°;czźyźśśdd;:::Lj:;

śł;hg.:;?,':;y`jł3?;i,!3kfngj#f?*::o;:gj
zredykować do minimum sowiecka pokusę

posuwania się dalej na zachód, Aron

młodości, i Maurice Marleau-Ponty.

Dlaczegowiecz\^/iązalsięcorazmocnlej
z tradycją myśn liberalnej, mak) clziś roz-

powszechniona we Francji, chociaż tu się
rodzjła, pod piórami Tocqueville'a czy Constanta, natomiast dzisiaj znacznie silniej
obecna w krajach anglosaskich.

podziatami, wytworzonyml przez zimną
wojne, wypowiedzial się zdecydowanie za
sojuszem atlantyckim i przeclwko
neutralności. `^/ycjągając z tego konkretne
wnioski. pisząc komentarze dla .Le Figaro"
i upominając się o powrót generala de
Gaullo'a do władzy?

Jean-Luis Missika
Dominique Wolton
/przedruk za: F`aymond Aron „Widz 1
uczestnik" , wyd. CDN W-wa 1984/

Publikuiemy plerwsza częśó rozdziału
książkj Raymonda Aron_a „Memoirosn .p{

Poaział E-uropy: Dokończenio w dwóch
następnych n-rach.

PODZIAŁ EUROPY * (cz.1)
Wkrót® po kapitulacji lH Rzeszy stworzyhem sobie cabściowy

::#fwpdo:ł#c==::,koon+uoTctToze:róo;gswk:eź,.ap:.:nT3eśv[::ęw,:łuF#

Radzieckiego, władcy państw, które wcześniej dzioliv go od Niemiec. Niemcy nie mogv równieź stanowić wówczns zagrożenia dla
Francji czy sojuszu francusko-angielskiego jak to miab miejsce w

widzenia./, stwierdzaiąc. że Niemcy pozostaną podzielone przy-

1940r. Ponadto w sktacl tego sojuszu wchodzity odtąd Stany Zied-

najmniej przoz jedno pokolonie. W dwadziościa lat później chętnie

±oe=:en,e;,g,se#nc#upreź;aĘ:3f:oub,eacc;#g::t:joN:toe#;::Ła.

bym się o to samo zalożyl. Uzupetniając trzeba stwierdzić, żo zagrożenie, jakiego doznali Francuzi ze sbony niemieckiej między
rokiem 1870 a 1945 naJeży do przeszlości. Pańswo położone w
centrum kontynentu - F`zesza, zajmując pierwsze miejsce w Europie

czub się otoczona i zagrożona przez swoich sąsiadów stanowiąc
równocześnie na skutek swojego prymatu zagrozenie dla krąiów z
nią graniczących na wschodzie, jak i na zachodzje. To wzaiemne
zagrożenie należy uznawać za Tzeczywisto. Sojusz ze wschodniml
sąsiadami Niemiec w naturdny sposób narzucał się Francji by
zrównoważyć potęgę F`zoszy. Najpierw alians francusko-rosyjski , po
którym nastąpik) porozu mienie Angli ków, Amerykanów i Flosjan oto.
czyb 11 i 111 F`zeszę stalową obręczą.

Niemcyporoku1945-ampiitowaneodwschodu,zczęściąswego
narodu podporządkowanego reżimowi sowieckiemu -nie mogą sta.
nowić już zagrożenia dla swego słowiańskiego sąsiada: Zwlązku
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Krótko mówiąc: Przynajmniej przez dwadzieścla lat Niemcy Zachodnie będą ndeżah/ nieza[eżnie od woli Francuzów, do tego
samego obozu pomycznego co Francja -obozu zachodniego, obozu

Łeemch°#azvmc=Łe%.ogł:eTącyjpFór#ycroa:.bRę::jopnę8|eeg:f.'stmm%TyaT.
gumenty pozostawav w sprzec2ności z odczuciami serca.
Czynapisałemwgasiewojnychociażkilkatekstów,któremożna
by ochrzció jako antyniemieckie, miast wszystkl.e okroślić |ako an-

giju:ii:jj:|:e;;,źo:e.:k#F;zia:#T:ii;,,::::zĘe::i:k;udłff:iłeincŁ;łi?m?:g,:i
prz®zlości.

MIESIĘCZNIKSOLIDARNOŚćWALCZĄCANR3(289)

W ksżdym razje od momentu wyzwolenia, a właściwie od końca
wojny źelazna kurtyna, rozszerzenie granic Polski do linii Odry i Nysy
uwolniłymnieraznazawsz)eodobrazówprzeszbści.Marzeniemojej
mtodości . pojednanie francusko-niemieckie , na skutek nowych okolicznoścl dało strategil rozumu drugą okazję; tej nie wolno było
przegapić.
Kjedy przybylem po raz pierwszy do Niemiec w 1946r. nie znosiłem , nio akceptowałem reźimu okupacyjnego. Wstydziłem się bom bardowania „strefy.. byłem przeciwny prawom wojennym, któro

i#;°ni:'ś#ierruć|#d#śc,:#,fnei.ez°fekówmilibmychpowodując
W 1946 roku uczestniczybm w konferencjj zorganizo\^/anej we
frankfurckim uniwersytecie. Miasto otaczająoe uczemę leżab w
gruzach. połowa ocalabj ludności była źlo odżywiona. Spotkałem

wówczas Hansa Mayer'a, który jeszcze nie przeszedł na Wschód, a
którego spotkalem kilka Jat temu powracającego na Zachód. To oo
mnie uderzyło w Ówczesnych Niemcach to spojrzenia pełne nie.
nawiści skupione na mnie np. wtedy kiedy kupowalem bilet bez
kolejki korzystając z przywilejów okupanta. W kilka lat później w
Tunisie podobnio odniosłem się do reżimu kolonialnego, mimo, że
ten, jeśli porównać go,z 111 F`zeszq, nio zrobit nic zlego.

W oparciu o tę a[ializę, prymitywną może, ale podstawową, systematycznle sprzyjalem Amerykanom i Anglikom w ich inicjatywach
zmiorzających do położonia kresu polityce burzenia murów
warownych ; a więc popierałem st\^/orzenie d rugiej, a nast?pnie trzeciej strefy. utworzenie F`epubliki Federalnej Memiec oraz jej remilitaryzację. a takźe zaprzestanie jej dyskryminaqi i przyznanie

pehych praw. Dokonywata się ewolucja jaką przewidywałem i jakiej
sobie życzyłem /opór Francuzów spowodowat w tej sprawie wiele
zlego/. Należaloby postawić pytariie, czy miatbym rację pomagając
w realizacji tego projektu, gdyby sprawy potoczyły się inaczej.
PrzypomnijmysobiekoncepciegeneraładeGaulle'azlatl945-47:
veto stawiane przez reprezentantów Francji za każdym raz)em kiedy
usibwano stworzyć jedną administrację nad czterema strefami okupacyjnymi, publiczne deklaracje w roku 1947 potępiające decyzję
poc:;ętą przez Wielką Trójkę utworzenia trzeciej strefy, a następnie
F`epubliki FederaJnej Niemiec. Nawet w tym czasie General odrzucal
myśl o Fizeszy; pragnąl federacji, która bylaby podobna do Lander.
Trzymal się uparcie tezy Bainville'a i Maurras'a. która w koniu nkturze
lat powojennych wydawab mi się, by nie powiedzieć inaczej, co
najmnioj anachroniczna. De Gaulle rozumowat przynajmniej z

pozoru tak jak gdyby Niemcy nadal pozostawały potencjalnym
wichrzycłe[em, podczas gdy tę rolę, bez żadnej wątpliwości, przejąl
na czas nieokreślony Związ®k F`adzjecki.

W zaplsie konferencji prasowej z 12 listopada 1947r. od"jduję
wyraz tezy de Gaulle.a dotycząc®j Niemiec polemizującego z sekretarzem stariu USA generalem MarschaJlem. Przytoczę tutaj fragmenty najistotniejsze:
.Rekonsftukcja ekonomiczna Europy jest dzisiaj pierwszoplanowymzadaniemtych,którzychcązbudowaćświatwwarunkach,które

pozwolą nam żyć i być może pozwolą na zachowanie pokoju. Z tego
punktu widzenia Franęja nie jest przxgciwna by to, co stanowiło
Niemcy niegdyś nie weszho da kooperacji ekonomicznej koniecznej
do stworzenia. Jest oczywiste, źe Francja nie powoduje się uczuciem
zemsty i nie dązy do \^/yłączenia tych, którzy są Niemcami z ekonomii
europejskiej. Po tym jednak co miak) miejsoe wielokrowe, co niemal
nie spowodowało Śmieici Francji, jesteśmy sobje i innym winni by

Niemcy nigdy nie pojawiv się jako zagroźenie. Memcy muszą się
odrodzjć jako ludz3e potączeni wspólnym wysiłkiem ludzkości, a

stwom",zwlaszczakontrolawZagłębiuF}uhrygwarantującadostawy
przede wszystkim węg la, może stanowić przyszhość Niemle€. Franq.a nje miahby trudności. ze sformułowaniem traktatów ekonomicznych z tymi krajami niemieckimr. Traktaty ekonomiczne byvby

podplsywane z poszczególnymi krajam czy z ich federacją? W
każdym razie Generał domagał się by Franęja „nie oddawab rękojmii. którą Ozyma w rękach"; inaczej mówiąc nie zgadzając siQ na
fuzję bzech stref okupacyjnych do czasu kiedy istnieje vzyko ponownego powstania Flzeszy.
Koncepcj? Gonerała przypomina oczywiścle pog lądy Jacques'a
Bainville'aiAkcjiFrancuskiej,alesamopojęcie„nigdywięcejFązesz)/
pozostaje dwuznaczne: jeżeli kraje niemieckie stworzą mlędzy sobą
federację, to w czym taka federaęja będzje się różnić, poza wydźwiękiem historycz7iym słowa, od F`zeszy. która oznacza w roku
1946 czy 1947 wykłcznie informację o utworzeniu państwa niemieckiego? Generał bardzo poważnie traktowal zanegowanie F`zeszy.

#SemMs#::::#nJeoź.eDdeeę:ffu#,jem%:ąekz'bs#°8:#,e#:rp%
powiedzi na zaleconia Konferencji Londyńskiej dotyczące zachodnich stref okupacyjnych, a prowadzące w konsekwencjl do
utworzenia w następnym roku Fąepubliki Fćderalnej Niemiec. General przewidywał, że F]osjanie równioź zbudujq na swój sposób
państwo niem ieckie. F]ywalizacje między dwoma państwami uważal
m Śmiertelne ryzyko dla Franq.i 1 pokoju /deklaracja z 9.04.1948r./:
.Jedno pytałile będzie stawiała Europa- .która z dwóch Rzeszy
stworzy jednośćh. ponieważ już postanowiono, że przyszlością Niemiec jest zjednoczenio.. Można przewldzieć jaka konkurencja w
nacjonalizmach powstar`ie między Berlinem, a Frankfurtem i jakie

będą reperkusje tej rywalizacji w międzynarodowej atmosferze. Jeżeli wstrząsy, które niechybnie powstaną między Niemcami i między
potęgami w konsekwencji dążenia do prymatu każdej z dwóch
Flzesz. nie doprowadzą do wojny, moźna przypuszczać, który z
dwóch obozów niemieckich będzie na tyle silny i z`^/arty od wewnątrz,
dość mocno podtrzymywany od zewnątrz, by w końcowym efekcie
wyg rać tę parlię. Można nawet wyobrazić sobie st\^/orzoną pewnego
dnia jedność niemiecką stworzoną ponownie wokół Prus - ale tym
razem Prus totaJitarnych, związanych ciałem i duszą z F]osją sowiecką 1 państwami .ludowymi" Europy centralnej i bałkańskiej ukaźe się to zmęczeniu. wyspowatości czy złudzen iom anglosasów
jako - wyjście „uspokajające..

F]uhra włączona do Niemiec, brak gwarancji naprawy, niejasne
wypowiedzi dotyczące czasu trwania okupacji wojskowej: .Francja
znajdować się będzie w §tanie permanentnego zag rożen iap.1 trochę
dalej: „jesteśmy nad brzegiem przepaścr. Po akcje oskgżenia obiekcje: bNigdy więcej F`zeszy! Ponieważ F}zesza stanowi autentycznie sitę napędową i instrument dla instynktów wbdczych Memiec, zwłaszcza gdyby te instynlQ/ mogły się złączyć z łnnymi-.
Jeszcze raz Generał ndegał, z większą sihą, na 2reaJizowanie
koncepci.i utworzenia „stanów niemieckjch", „z loórych każdy mialby
swoje instytucje , swój chffakter, swoją wtadzę najwyższą, mogących
kłczyć się w federaci.e między sobą i dochodzących w zgrupowania
europejskl.e,gdzjeznalazłybyramyiśrodkirozwoju...'\Madzazwierz
chnia krajów nlemieckich i pojęcie federacji wydają się sprzeczne z
punktu widzenia znaczenia tych sh5w. W konkluzji Generał zalecal
odrzucenie porozu mienia londyńskiego i wznowienia negocjac)i.
Nie przyjątem ani aldiJ askarżenia ani zaleceń. Byk3m przekonany
że podział Niemiec na sowieckie i zachodnie będzie trwał. Zgitem
rewindykacje bezpieczeń§twa w stosunku do Memiec okrojonych i

podzielonych wydawav mi się nieaktualne . wobec samych Niomiec
Zachodnich wręcz śmiesznie. Natomiast przewidywania nieuniknionej wygranej Niemiec Wschodnich nad Zachodnimi odrzucalem

zwlaszcza wysilkiem Europy, ało nigdy nie mogą stworzyć nowego
zagrożenia. Aby Niemcy nie stanowiły zagrożenia, Francja proponuje
środek praktyczny. sprawdzony przez historię i odpowiadający naturze rzeczy - Niemcy nie mogą stać się ponownie Flzeszą, jednolitą

je w tamtych czasach , a wydarzenia późniejsze nie potwierdziv tego
zagrożenia aż do dzisiaj. Kjedy general de Gaulle powrócił do władzy

potęgą scentralizowaną wokót jednej siły i prowadzącą do ekspansji

w 1 958r. był na tyle iriteli.gentny, źe zapomniał o swoich koncepcjach,

wszystkimi środkami. . Nio chcomy Flzeszy".
Generał bral pod uwagę dwio możliwości - zgodę Aliantów na

prognozach zdyskrodytowanych przez rozwój sytuacji.
W 1949r. proklamowano Flepublikę Federalną Niemiec. Prawo

odbudowę Niemiec i jej brak. Ale w obu przypadkach odmowa

podstawowe /das Grundgesetz/ zostało w końcu zaakceptowane
przez autorytety okupacyjne. W dyskusjach i deklaracjach z 1949r.
General podbzymywał swoje krytyki i tezy. Tymczasem dyskusja nad

akceptacji ponowneg o utworzenia Fłzeszy pozostawała nadrzędną
cechą polityki de Gaulle'a: „Jeżeli Memcy mają być podzielone na
dwie części to w tej formie muszą być orgałi izowane Niemcy zachodnie.. Na czym polega ta forma? „Pizyszłość Niemiec to nie F`zesza.
Mają to być Niemcy odbudowane w oparciu o kraje niemieckie. Nie
widzimy żad nych przeciwskazań do utworzenia federacji tych krajów,
w której każdy korzystałby ze swoich praw dawniej zagrożonych

przez F}zeszę. T*a Federacja z .kontrolą dla zapobieżenia gtup.

mnzEC 1992

Paktem Atlantyckim spowodowała krok w kierunku rekonstrukcii
Flzeszy. W Stanach Ziednoczonych, ten, który uchodzil za najbardziej urokliwego komentatora politycznego. zakwestionowal

polftykę amorykańską w Europie. Warter Lippmann odrzucal polftykę
sworzoną w oparciu o przekonanie nieuchronnoścl powstania
dwóch państw niemieckich. Stwierdzał z nieprawdopodobną

pewności.ą. że Niemcy nigdy nie zaakceptują by ich teren został

F]obomiczej Niemiec Wschodnich, a kanclerzem Adenauerem-prze-

podzielony na dwle części.
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ka obojęhego na q.adycje pruskie ułatwił im/orzonie RFN, w której
katolicy niema] zrównali się liczebnie z protestantami. W każdym

podejmują niewdzięczną misję reagowania na wydarzenia i wyciąganie wniaEków przed ostatecznym rozwojem wypadków.
Zaqytujemy kilka tragmentów z tych aitykutów, by odtworzyć
obTadyidyskusjejaklemialymlejscowtymczasieibyukazaćtakże
1 moje stanowisko. W „Now York Herald Tribune" z 15.Oa.1949r.

Lippmann stwierdza z pewną aroganq`ą lntelektualną, źe porozumieniewojskowezawanewWaszyngtonieoznacza.zaprzestanie
okupacji wojskowej Niemiec. DWszystko to pokazuje, ze samorządność i okupacja wojskowa są jak oliwa i woda - nie moźna ich
zmiosmć! Nie możomy liczyć na F`epublikę Federalnq Niomiec

rządzącą Memcami Zachodnimi tak dtugo |ak długo ją okupujemy.
Powinniśmy przewidzieć, źe Zgromadzenie i partie, którym nakazaliśmy utworzenio rządu niemieckiego pobźą kres okupacji oraz

gó,Cn°;mui{iuecńzycnźj3rki,''%źćAmn?ewdr3;}3'wwa:ba9ćcdn:e#:'r:::::
Niemiec Zachodnich? F`FN, jeszcze dzisiaj, trzydzieści leit późnie|

pozostaje wlerna sojuszowi atlantyckiemu i nie poświęca swej wolności mirażom połączeniowym. mimo, że socjalclemokracja, od początkunieprzychylnautworzeniuRFN.zno\wjestczułamkuszonie
ze Wschodu.
Znam urzędników francuskich, którzy dyskutowa« z F`osjanami w
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cuzów, którzy stawidi zdecydowano veto, gdy chodzib o pryncypia
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pozostawia żadnych wątpliwości. Sowioci przywieźli ze sobą koposuwasięjoszczodalej:.Porozumieniowojskoweniebędzionawet
roz`^/iązaniem czasowymn.
Dzjesięć dni później Lippmann stwierdza w tym samym tonie:
.Wolimy nie uznawać podstawowego faldu mówiqcego o tym. źe
Niemcy nio wierzą w naszą koncepcję zachodniego państwa niemieckiego.„Jeżeli im narzucimy takie państwo, wykorzystają je j?k

!ąze-ie;i:::śujic:f|#łiz;;,,gn;:wcą::!:'s#;d*c!:#%fte:n::aw,R:::Ę
zumienia niemiockiego za zgodą czterech potęg, Rosianie będą
realizowaliinnąpolitykęwbezpośrednichnegocjacjachzNiemcamr.
WnastępnymmiesiącuLippmannposuwasięjeszczedalejwswej
pomysłowoścj.PonieważRepublikaFedoralnaNiemiecwbrewprze.
powiedniom mistrza od myślenia. uparh się narodzić, komentator

munistów niemieckich przeznaczonych do rzqdzenia krajom , swoje
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połączenie pariii socjalistycznej i komunistycznej z jednej suony
kolektywizaęja rolnictwa z drugiej. Pierwszy wymiar zapowiadał likwidację pluralizmu parMnego, nawet, jeżeli w przopisach prawa, na

papierze partie niekomunistyczne powstawah/; drugi zapoczątkowal
porządek społeczny na wzór sowecki. Nic podobnego nie miało
miejscawokupowanejstrefiesowieckiejwAustii.Dlategocavczas
wierzyłom w połączenie Austrii, a nigdy w połączenie Niemiec.
W 1947r. rząd francuski przyłączył slę do pol.rtyki anglo-amerykańskiej uczesmicząc w przeksztatoeniu trzech stref w F`epublikę
Bonn. Wydaje się ciekawe, że decyzja Francuzów zostah spo.
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Saary, a mianowicie przylączenia
basenu węglowego do ekono-

.Obrady parlamentarne w Bonn stają się jasne pod wffunkiem
przyjęciadowiadomości,żetowarzysząimtainenegocjacjemiędzy
Niemcmi Wschodnimi i Zachodnimi. Te pierw§ze są w kontakcie z
Sowietami. Obrady te są zrozumiah9. jeżeli odrzucimy tezę, źe
nadrzędnym celem F`osjan jest rozpowszechnienie komunizmu i
zastąpimy ją założeniem, że podobnie jak w przyszlości może nastąpić porozumienie rosyjsko-niemieckie opieraiące się nie na ideologii, a na interesie narodowym, państwowym. Zakończymy to
cytowaniezdaniemzartykułuz20.05.1949r.:.KonstytucjaBonniest
niewqtpliwio dokumentem dwuznacznym, jożeli weźmie się pod
uwagę negocjacje z Rosianami...

::=::Ljs.bus#g=r,T.7+id:i:ię
G.Bidaultskorzystałzokaąiwyjścia
z impasu w jaki wpędził Francię general de Gaulle paraliżując odbu-

dowę

scmzmę sowiecko{mńską lub bagatelizując jej powage.
Upieranie się przy błędach przez Lippmanna jest dzi.siaj jeszczo
bardzjej nio2rozumlałe. Wystałczyb zwiedzić Niemcy by uniknąć
pewnych nieporozumień. W 1950r., przy okźzji wizyty kanclerza,

gmm%eaEr:/|WRUor2tejn#dwd*S±:e:*mn;ewT;eśmŁchwriiu,żź°eB:.
dział Niemiec jest nierozłączny z podziatem Europy. Stwierdzih3m,
że jeden fal« będzie mial miejsce tak długo jak drugi. Nazajutrz,

::mz:::łuLąjco3rgcczhey|:j°NTe°JecówĘ=L:da;rcĘr#orkah::i#e#a@fóe;
ze Wschodu. K]ęska Niemiec byta do tego stopnia totalna, warunki
życia stav się tak trudno, źe Niemcy Zachodnie odrzucili koncepcjo
rekonstrukcjl ich państwa, myśląc jedynie o ujednol.iceniu, które

uznawali za jeszcze niemożliwe. Wydaie się prawdopodobne, że
część Niemców patrzyta sceptycznie na odbudowę F`epubliki w
cieniuokupacyjnycharmii.Jednakźonikt.alboprawienikt,niemarzyl

o sekretnych rozmowach między sekretałzem 7j?dnoczonej Partii
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żądaniaml

niu narzucić.

Pierwsza wielka dyskusja wybuchla po wojnie w związku z Paktem
Póhocnoatlantyckim i problemem
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ne wypowledzi, wyobrazw sobie tqjne negocjacje Ulbrichta z Ade.
nauerem? Przecież ewentualność ta, jeżeli ktokolwiek znał choć
trochę tych dwóch ludzi. musiała być uznana za absurdalną. Powód
takiego rozumienia Lippmanna jest prosty: nie chciat on widzieć
faktów i ludzi, ponieważ ani fakty, ani ludzie nie przystąpili do jego
koncepcji, do jego widzen.ia Historii - takty i ludzie pozostawali w
sprzeczności z jego tezą o wyższoścj narodu nad ideologią. Podobnie my odczuwając siłę więzi ideologicznej w komuniźmie popełniliśmy podobny, chociaż odwrotny błąd za późno dosuzegaiąc

Niemiec

zachowania środków ostrożności i
ukgu.ania Niemców, żądaniami, których nie mógł w najmniejszym stop-

neutralności. Dwie te sprawy zazę-
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się /nie bez gwatmaniny/ między Etienne Gilsonem z nLe figaro. /również ze mną/. między Hubem3m
Benve-Mery i Pierre Brisson.
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wbrewmojejwoli.Zatrzymajmysięprzedewszystkimprzytekstach.
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za sposób w jaki traktowala Francję. Amerykanom podobab się
skrywaóswojeoportunistycznedecyziezaałgumentami.n.aturymoralnej. 1 tak np. a propos Chin: „Jest rzeczą nie mniej ciekawą
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siętakdlatego,ponieważczujesię,żemożnab)}łowpvnąćnarozwój
sytuaęji i ponosi sie odpowledzialność za aktualny stan tej sprawyb.
AnaloglcznekomentarzemiaĄ/miejscewczasieostatniejfazywojny

w Wiehamie.
Gilson znajdowal w prasie amerykańskioj pie"/sze sygnav „rozluźnienia- w stosunku do Francji czy Europy: „Moźna nas po.
zostawić, ponieważ |esteśmy niepotrzebni, ale w sytuacjl kiedy
zaczyna się udowadniać, źe jesteśmy winni naleźy to uznać za

pewny znak, że zamlerza się nas porzucić". F]ównież filozof wyrażal
odczuciafrancuskie:żebypodsumować:®W1914r.iw1939r.byliśmy

na pien^/szej linii. Jesteśmy na tyle zepsuci, że nie chcemy wytrzymać ciosu takiego jak w 1939. Jeżeli będzio miah nastąpić
kolejna wojna światowa, to przyczótek nie będzie ani łrancuski, anl
angielski, ani niemieckl. Przyjdzie kolej na Stany Zjdnoczono".
Odczucia i podsumowanie całkowicie uzasadnia, tyle tylko, że
Stany Zjednoczone korzystają z dobrodziejstwa geograficznego,
które zawdzięczai'ą naturze, a nie przebiegłoścl czy egoizmowi. USA
nie ponoszą również odpowiedzialności za wojnę w 1914r.: Eu-

ropejczycy sami wdali się w konflikt wojenny, z którego Stany Zjednoczone znalaży w)q.ście przez swoją interwencję, ale w którym nie
brah/ ani moralnie ani polftycznie udzjału. Czy dzeba wypominać, żo

po`^rrotem między Franq.ą 1 AlgieJią. Wybrabm z tego raportu następujące fragmemy: .Amerykanie stanowią prawdziwe zagrożenie
dla Francji-. To zagrożenie ma inny charakter niź to. które groziło
nam ze strony Niemiec i jakió grozi narri ewentualnie ze strony
F`osjari. Jest ono zagrożeniem natury ekonomicznej i moralnoj.
Amęrykaiiie mogą nam przeszkodzić w zrobieniu rewoluęii. lch
nacionalizm nie ma nawet tragicznej wielkości msteriallzmu totalitarnego. Jeżeli zachowują oni prawdziwy l{ult dla ldei wolnoścl. to nio
odczuwają ani przez moment potrzeby uwolnienza się od zależnoścl

jakle pociąga za sobą kapftalizm. \^Ą/daje sję, że nadużycie dobrobytu zmniejszylo w nich potQgę wftalną w sposób niepokojący-.
Hubert Benuvel-Mery zaczynal swój raport od następujących słów:
„Nie mam nic do zarzucenia temu świadectwu, któi'e pozwala pTzeniknąć zarys przyszlej polityki i zrozumieć konieczność rewolucjł

wewnętrznej, która w kluczowe elementy rewolucji nacjonalistycznej
i rewol ucji komunistycznej wciela konieczność szerokiej organizacji

miQdzynarodowej typu federalnego umoż]iwiającej wolny. rozwój
każdej grupy. Jest to drogs budna, usiana przoszkodami i różnego
rodzaiu rozczarowaniami, prowadząca jednakże w kierunku coraz
większej wolności i jednocześnie coraz większej jedności; jest to

droga umożliwiai.ąca powolne wstępowanie na tor humanizmu XX
wieku..

#:yśbmy}!;:jnpęó?źnj;',S'3bg°,.Pń%epr°nT:nź:ćgrs=bieśienob:Zzn::Ł±rź#;:tak jak zagrażal Francji i W.Brytanli.
Pylanie stwierdzone w 1949r. stawiane jest podobnie,` zagrożenie
sowieckie ciąży najpierw na Europejczykach. czy najpierw na USA?
DrugiartykutdotyczytsamegopaktuAtlantyckiegoizawieraljasno
słormułowane obiekq.e stawiane przez wszystkich przciwiiików
sojuszu: Stany Ziednoczone wypehiają swoje zobowiąza[iia, aJe nie
czynis niczego więoej. Sformulowania użyte przy redag owani u trak-

tatu są wystarczająco mgliste, aby zostav zaźLkceptowane przez
Senat amerykański; nie mają przy tym żadnej wartości ani dla
samych Amerykanów ani dla Sowietów: hKiedy niebezpiecznie naiwny M.Vandenberg zapewnia, żo zwykłe rozpoznani.e formalne
bwspólnoty zajnteresowań na wypadek ataku zbrojnego przec.w
wspólnocie atlantyckiej. będzi.e cennym zabezpieczeniem przed
wybiichem wojny. łudzi się sądząc, że Fąosjanie nie rozumieją równie
dobrze jak my sensu tego punktu".
W tym momencie następuje konkluzja: .Nie mamy innego wybory

jak tylko militarne, a nie moralne, zaangażowanie się Stanów Zednoczonych; natomiast jeżeli USA odmówią bicia się za Europę -co

jest ich prawem. powinna nastąpić nasza odmowa poświęcenia się
za Stany Ziednoczone . co jest naszym prawem.. F(ok później

podpisanie paktu zmienib zaangażowanie moraJne Stanów Ziednoczonych w zaangażowanie mmarne poprzez stworzenie NATO.
W każdym razie sformułowanie Gilsona: pstany Ziednoczone ku pują
naszą krew za dolar)r wydaje się przesadzone. Europa czula się,
stusznie czy nie, zagroźona przez Związek F`adziecki; to ona prosiła
o opiekę Stany Ziednoczone . Czy wysteu'czyłoby zerwać więzi z USA
by zapewnić sobie bezpieczeństwo?
Trzoci artykuł z 67.03.1949r. dotyczyl zawartości paktu .Senat nie
chc® aby Stany ąednoczone były zmuszone traktatem do militamej
odpowiedzi na zbiojną agresję w rejonie Północnego Atlantyku.
Gilson podejmuje myśl, która znajduje odzwierciedlenie w cavm
tekście, a także w pismach mężów sta7iu i arb/kułach komentatorów

.nie chcemy trzeciej inwazji z Zachodu której koszty sprawiają, źe
dwie poprzednie okażą się czymś zabawnym..
Dokwnę neutralności, bardziej jeszcze niż Etienne Gilson, reprozentuje Huber. Benvel -Mery. Mówiqc ściślej jest przedstawicie-

lem opozycji wobec paktu Atlantyckiego i szerzej wobec
przynależności Francji do bloku angloamerykańskiego. f'ochodzenie naszego sporu sięga końca wojny. Warunki okupacji sowieckiej w Europie Wschodniej, w tym w strefie niemieckiej, przekonav
mnie szybko , że wojska sowieckie pozostaną na linii demarkacyjnej,
chyba, że zostaną odepchnięte /co riie wydaje mi się praw-

Konc®pcja ta, powstala z lnspiracji demokratycznochrześcijańskiej. bliska tej z .Esprit", byh raczej ideologiczna niż historyczna.

Skazywah ona dyrektora „b Monde- na opozycję niemal permanentną, poniewaz wydarzenia biegły zupelnie innym torem. Podział Niemiec pociągal za sobą podzi.ał Europy i przekreślał tym
samym ideę neutralności.
Od 19.10.1945r. w tygodniku „Temps present" H.Benvel -Mery

formułowałwsposó.bcalkowiciejasnyceljakistawiatFrancji,anawet
Europie: .Organizacia zachodniego porozumionia o wadzo
porównywaJ nej ze Stanam i Zjednoczonymi i Związkiem F]adzieckim,
usytuowanego geograficznie. ekonomic27`ie i politycznie w pół drogi
mjędzy tymi dwoma potęgami, bylaby normalną, log iczną, pożądaną
i korzystną dla wszystkich wygraną. Pod jednym wszakże warun.

kiem: że nowa organizacja będzie tak samo n7ezależna od Waszyngtonu, jak i od Moskwy". Obserwując formujący się stopniowo
pald atlantycki H. Benvel .Mery wysuwa przeciwko tej koncepcji O.zy
główne zarzuty: nie lubi Stanów Zjednoczonych 1 lch polftyki eko.
nomicznej, a w szczególności „sprzeciwiania się 1 ogólnej niemoż.
ności liberalnego kapitalizmu, ldóry definitywnie wzbudził wstręt
licznych gri/p w Europie". Na drugim miejscu stawiat swoje obawy
dla jedności Francji, której mialo zagrażać dokonanie wyboru na
rzecz jednego z obozów. „ Podział Europy podporządkowuje Francję
wysiłkowi,którywykluczawefekciekażdąprawdzh~ąrekonstrukęję".
„Francja nie może a nie nie powinna optować za kapitalizrnem
amerykańskim. którego wady zna i któremu przyszłość szykuje bez
wątpienia przykrości mogące zaszkodzjć kapitalizmowi europejskiemu.. 1 na koniec twierdzit, że przyna]eżenie Francji do jednego z
obozów powiększyłoby zagrożenie wojenne. .Może Europa nie posiadać środ ków do zapobieżenia wojnie. Jest jednak prawie pewno,
żejqprzyspieszyjeżeliwejdziowskladjednegoczydruglegoobozu".

fto zadanie, po upływie ponad 35 lat, wydaje się jeszcze bgdziej
absurdalne niż w czasach kiedy zostało napisane/.
Od 1948r. H.Benvel -Mery nie robit sobie więcej złudzeń: .Jest

mab prawdopodobne żeby Europa pozostała naprawdę eu ropejska.
Przech~nie jest bardzo prawdopodobne, że zamerykanizuje się z
powodu aktywności, bogact\^ra i sity Amerykanów. Ale zamerykanizuje się również z powodu samych Europejczyków nazb)ri skrom.
nych do przycjągania tego co powinni i mogli zwalczać.„" Troche
dalej: .Wolności, które daje dolar są cenne„.Religie, historia,
zamiłowanie do dobrobytu 1 do wolnoścl popychaią zagrożony
Zachód w stonę Ameryki.. ."
Po ostatniej analizie tylko wybierać - dyrektor „Le Monde- wybral

Zachód mimo, że jego antyamerykańska fobia sklaniab go do czę-

dopodobne/. H.Benvel -Mery zaraz po rozbiciu 111 F`zeszy

stego krytykowania nikczemności amerykańskiego kap.rtalizm u prze-

powątpiewat w to co ja wówczas zapowiadatem, a mianowicie w

slaniając mu równocześnie okrucjeństwa totditaryzi" sowieckiego,
Pozwalal sobio nawet na określenie mianem .zawodowych an-

uzyskanie przez każdego z Wielkich jednego kawałka Niemiec.
Nawet przed końcem wrogości w Europie teksty H.Benvel -Mery,
redagowane w czasie okupacji i rozpowszechniane przez
.F`eflexions politiques.1932-1952, ukazywaĄ/ myśl polityczrią, która

inspirowała zajęcie Stanowisk dyplomatycznych.
Znai.dujemy w tym zbiorze raport zredagowany nie przez H . Benvel
•Mery lecz przez jednego z jego przy).aciół, który jeździt tam i z
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tykomunistów" tych , którzy przypominali zbrodnie Sta]ina ujawnione
w kilka lat później przez Chruszczowa.
W 1949r. wydcu'zenia potoczyły się w przeciwnym kierunku niż
koncepcje H.Benvel -Mery'ego. Neudalność Europy wydaje się niemożJiwa. Opinia ta pojawia się tu 1 ówdzie. w komentarzach do-

tyczących paktu atlantyckigo podpisanego w pierwszą rocznicę

planu Marshalla. H.Bouvo-Mery oceniat pak Atlantycki jako
prowokacyjny w stosunku clo Zwązku Radzieckiego i dwuznaczny
w sformułowaniach, ponieważ nie gwaran`ował natychmiastowe.j
lnterwencjis»amerykańskichwEuropie:.PaktAtiantyckijestrówniez

gwarancji Francuzom jeżeli chodzi o moment i miejsce interwencji
amerykańskiei w razie inwazjl rosyjskiej na Eu ropę Zachodnią.
q . Ależ oczywiście Pan Gilson ma rację - wykrzyknd General trzeba to dobrze zrozumieć: Ameryka jest krajem odizolowanym

pomyłką. Negowanie, że fakt ten musl stworzyć warunki do

przez prosty fakt, że jsst wyspą. Nigdy nie czub się solidaTna z
Europą od której jest oddzielom ogromną przestrzenią wody. Pod-

ponownego uzbrojenla Niemiec i silnie niepokoić Fąosjan dostar-

czając równocześnie tym ostatnim wspaniałego materiahJ do pro-

czas wojny w 1914 i 1940 Amerykanie nie dlatego interweniowali, że

pagandy, |est niczym innym jak zaprzeczeniom oczywistości".

rłv,f:y'p#::::n#sę8,€bz#oóT##rtjoekżueijo:3;yżL:#;#ć

/13.12.1949r./

Odpowiadałem wielokrotn ie E.Gilsonowi 1 H. Beuve-Mery`emu. W

sumie w tonie uczciwej dysputy bez ekscesów polemicznych: najpierw w ańykułach w .Le Figaro" A21.12.48, 21.2.49, 23.2.49,
21.3.49,17.2.50r./; następnie w przeglądzie .Liberte de l'Esprit"
/kwiecień 19491 wrzesień 1950r./

Początkowo, w 1948 i 49r., źle rozumiałem gwaftowne reakcje
skierowaTie przec.wko paktowi Atlantyckiemu. Jeszcze mniej rozumiabm wrogość wobec planu Marshalla - zwłaszx;za ze strony
Francuzów nie zafascynowanych przecieź w żaclen sposób przez
statinizm. Czy mogłem przed podpisaniom paktu podjąć usiłowanle
zredukowania jego zasięgu opierając się nie na strategii ale na
przekonaniu:
.W najbliższej przysztości sytuacja nie ulegnie poważnlejszym

zmianom. Wszyscy. z Moskwą na czele, zdają sobio sprawę z faktu,
że agresja militarna skierowana na Europę Zachodnią spowoduje
zbrojną reakc|ę Stanów Zjednoczonych; obecność oddziałów Armii
Amerykańskiej w Niemczech daje gwarancję reakcji i umacnia
powyższe , powszechne przx3konanie".

zj:%9T::nź:,keoTCĘgnd,up,,pweoTLoyngwę;z:#ęavnk#aę#[Śtscpor;:
jal i przyspieszal restaurację Europy Zachodniej; Pakt Póhocnoatlantyckispehlalpodobnąfunkcjępoprzezzezwolenienaponowne
zbrojenia w Europie. Miało to istotne znaczenle ze względu na
prowadzone wówczas negocjacje ze Związkiem F}adzieckim. Ne
zaJecalem ponownego zbroi'enia „lmtowanego": .Me moźna przy-

;śugwb;nywypz;ea:j;r#:dRy:da#Sf68Aka#bpo%,eg:3łTnęęn#
odpowiednim dla siebie czasie. Przecież w Pakcie Atlantyckim bardzo uważali, by nie zaznaczyć kiedy i gdz]e armie amerykańskio
zsjnterweniują. Podłożem calej sprawy jest to, że Amerykanle uważają, że z ich aktudnym uzbrojeniem nie miiszą się fatygować i że
w sposób relatywnie spokojny przeprowadzą wojnę nie ruszaiąc się
od siebie za pomocą swoich latających {oriec, swoich rakiet ftp, To,
że Paryż i Francja byłyby okiipowane przez Sowietów, byłoby. dla
nich (aktem pożak)wania godnym , ale nie byłby to fakt wystarczaiący

d'affls,Ę:Wd°ni°;óa#:ej'ą8?awuTeja#i:cabTte?rkmańk:kjE:;,n.źeGenerd
przedstawi mu poważne zastrzeżenia „oo do stosowności ukazania
się tekstu w .Libene de l'Esprit. w takiej postaci. Byłem zaskoczony
stowami jakimi pizyjął mnie GeneraŁ
„ - No więc, wcale niezły jest ten artykuł".

hprawdąjest,żeGeneralwyraźniezmodyfikowałswojąkoncepcję
dotyczącą Paldu Atlantyckiego w cjągu kilku dni".
„Kjedy zapowiedzlał. że mi wyjaśni o co chodzj, powiedzjałem
sobie, że z pewnością zapomniał, dawał mi przez dłuźszy czas

poznawać swój punkt widzenia i że najprawdopodobniej ush/5zę
podobny do poprzednich wywód. Ale nie zrobił niczego takiego.

. -Jest pewne, że Flaymond AJon ma rację akcentując takt, że ten
Pakt, nawet bez dokładnego sprecyzowania zaangażowania Ame-

%i8rndó#',żsetio:{::Febc]:a:gr=j'i,ddaenł3rł°wreYś:ejnć3n3:j#r::ŁroNj:
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Zachodnią będzie miał wojnę. Węcej nawet, moźomy być prze.

naleźy pobudzać lch do czynu przez okazywanie shbościp. Za.
kończyłem ten artykuł formułą zadziwiającą z dzlsiejszej perspektywy: .lak samo plan Marshalla, jak i Pakt Atlantyck.i stawiają sobie
za cel najwyższy być niepotrzebnymi..
Ponad trzydzjeści lat później Pakt Atlantycki odrodzw się . os-

konani, że gdyby taki pald istniał w 1939r. Hitler najprawdopodobniej
nie zdecydował by się na inwazję na Polskę. Oczywiście byłoby

rzeczą pożądaną, oo Aron podkreśla, żeby fakt istnienia Francji
silniej zmniejszał dodatkowo prawdopodobieństwo wybuchu woj.ny.

łabjj°|yó4%::is;ZkbuętdEn.yóHsonamórystreściłemwyżoj/ozpętdjedną

zyli, że Pakt w jego obecnej postaci jest panaceum na wszystl(o.
Memniej faktem jest, że Pal« taki jaki istniał, jest lepszy niż jego
calkowity brak. 1 tutaj Raymond Aron bardzo dobrze uczynH ukazując

z wielkich debat. których Francuzi sq tak spragnieni.
Staralem się wyrazić moje opinie oparte o racionaJne przesłanki

w#u|#:ebowpsukb:ił:gaakncY:wwaLea='#:owc±:R:::dceJ':::riłkować

LeżywinteresioQueuille'a1jegoekipyspowodowaniebyśmyuwier-

stabość arg umentacji Gikiona".

Pod koniec rozmowy General podsumowat:

dostarczony jej materiał. Potem okazab się, że sam Generat, po

paLY:':upbąink:eJ=ćę:bs:iezęe°ns#:,.#ea:gcshwcę#db?Rzi';#8::

lekturze mojego artykułu, przynajmniej po części zaakceptował wyrażone w nim opinie.
Czy tym artykułem sklonitem Generaha de Gaulle.a do tego by nie
zajmował s`,inowiska wrogiego Paktowi Atlantyckiemu? Jest to
możliwe w swietle relacji Claude'a Mauriaca opublikowanych w
książce „Un autro De Gaulle, journal 1944-1954'.. /„lnny De Gaulle.

Aron sądził, że nie aprobuję jego pozycii".
Generał nie chciał uchodzić w moich oczach za cenzora. Nie
chciat. by mój artykul został odrzucony, ponieważ nle zgadzał się z

dziennik 1944-1954/.

- 17 marca 1949r. Claude Mauriac rozmawiał z Generatem o ."tykule, który przesłal do mnie .F`aymond Aron jako trzeci odcinek
poświęcony Paktowi Atlantyckiemii. W kilku słowach zreferowałem

najważniejsze kwestie , ponieważ obawiałem się by opinie wyrażone

gh::aĄ'o°::sniensą#j;k:P:wzyóęidŁpk°j%*!E:eę::,'ie%}`,sFiaan,C#
którychoskarżałAmerykanówochęćkupieniazadolaryfrancuskiej
krwi.DalejGilsonzcu.zucatPaktowiAtlantyckiemu,źeniedajeżadnoj

jego opiniami. Trzoba tutaj powiedzieć, że pierwsza. tyrada skierowana przeciwko Paktowi Atlantyckiemu i izolacjonizmowi amerykańskiemu byb do tego stopnia oddalona od rzeczywistości. że
Generał prawdopodobnie nie podtrzymywaby dhJźej takioj niedo.
rzeczności by jego interlekutor nie zarzuc# mu braku zdrowego
rozsądku. W każdym Tazie faktem jest, że zaakcoptowal Pakt Atlan-

yócźki}:i##żr€##?:śg!?n::€oreodt#j:d:rkac#.atuDziesięćht
Raymond ARON
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