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W obecnym, powyborczym. jesiemym nu-
rrierz;e  „SW"  w  dziale Fakty i Komei.tarz;e
przedstcii^iiarny  Państwu i}rocentowy  wynik
wyborczy Ruchu Odbudowy Polski. Pozwa-
la  on  się  zorientować.  w  jakich  regionach
kraju ROP wzyskał największe, a w jakich -
najmniejsze  iioi]arcie. W  dziale t)m i)rzed-
stawiamy równieź artykuły: J.  Kopyckiego
„Brzytwa  Ockhama"  o  zastikacl.  społecz-
nych w  Polsce, T.  Kowalewskiego  ,.Nadal
iuszczą  akia"   o  przypadlai  uswwarria  aki
w poznańskiej delegc[iurze UOP oraz  zaty-
tutowane  „ Polska po powodzi"  roz:ważania
Z. Bereszyńskiego   o   stanie   i   sprawnośc.

państwa polsktego w sytuncjach zagrozenia
klęskążywiołową.

W  nowym  dziale  Ameryka,  Ameryka
przedstawiamy    „Kronikę    Amerykańską"
S. Bucl.1.olza.  Autor  ten  nie jest  debiutan-
tem w naszym piśmie. Jego  .,Kronika" była
publikowarea w   „SW"   już w pierwszej po-
łowie lat 90„ terazjej Autor i)onowił współ-
pracę    z    naszym    kwartalnikiem,    marn:y
nadzieję, Ze będzLe ona również owocm jak
kłedyś. Z okati i 80. rocznicy puczu bolszewi-
ków w Rosji, zwari:ym też Wielką Socjalisty-
czną     Rewolucją     Paździemikową     (na
marginesie .warto zauważyć, że wydarzenie
toniebytoaniwielkie,anisocjalistyczne,nie
można go nazwać rewolucją, oraz nie wyda-
rzyło się w paździ€Triku)  publikujerny artyku}
P. Hollandera   „Sowiecki  terror  a  amery-
kańska  amrwtia".  Autor  podejmwje w nim
problem  ocen;y  kommistycznego  ludobó]-
stwa oraz artalizuje moralrią reakcję amery-
kańskłchelitnazbrodniesystemusowieckiego.

W dzicile Polska - ale jalca? i]rifldstawia-
my blok materiałów poświęconych analizie
sytuacjipolitycznejpok,kipowyborachpar-
lamentarn:ych  Do  niego  mleżą  artykuły:
0. ŻmidzJc:tigo   „Po  wybora!:h  w   Polsce
A. D.1997  "  i  „ROP na rozdrożu", Z. Be-
reszyńskiego  „Obóz niepodlegtościowy  po
wyborach"  oraz  K.  Brzechczyna  „Kra]o-
braz  po  wyborach,  czyli  miejsce  ROP  na
nmpie politycz;nej Polski" .

Zokaz]i60.roczmcytz:w.korfliktuwawel-
skie go, cvli sporu o umie]scowienie trumny
ze zwłokami J. Piłsudskiego w katedrze wa-
welskie] w   dz:iale Historia Najnowsza pre-
zentujemy artykuł M.  Kozłowskiego  „Si)ór
o  i)rzemesienie  trurmy  ze  z:włokami  Mar~
szfl{kaJózefiaPtisudskiego".

Następ"y numer „SW" ukaze się vi .s,P/cz-
niu l998roku.         Zyczęprzyjemnej lektury

`            REDAKTO R NACZEI.NY

FUNDACTA  POMOCY
DZIECI0M  NIEPEŁNOSPRAWNYM

DZIECIOM  NIEPEŁNOSPRANYM
ZAKŁAD  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

TURYSTYKA - HANDEL - DORADZTWO
ul. Kraszewslriego 8, 60-518 Poznań

tel/fax (0-61) 8411-513, 8476-914
godziny otwarcia 10.00-18.00, soboty 10.00-14.00

w ramach działa]ności gospodarczej prowadzi :

•    Skló;p i konris (jedynyw wielkopolsce) sprzętu me-
dyczne go i rehabilitacyjne go,

•     Punkt prz:yjmowania odzieży do cz:yszczenia,
•     Naszfż specjalnoścźą są artykuły medyczne do opie-

ki domowej nad ludźmi chorymi, starszymi i nie-

petnosprawnymi,
•    Prowadzimy sprz;edaż wysyłkową za zaliczeniem

pocz:towym ( dla odbiorców hurtowych korz:ystne
rabaty),

•    Księga:rnia Konserwatywna (literatura religijna
i patriotycz;m)

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEZNACZONY JEST NA POMOC

DZIECIOM I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Konto bankowe:
WBK 111 Omoznań 356 211-23416-132-3

„SW" można zamawiać w punktach
sprzedaży prasy współpracuj ących
z firmą kolportażową ROLKON

(60-801 Poznań, ul. Marcelińska 18,
~ tel./fax 865-65-59)

AGENCJA
REPORTERSKA

CETERA
poleca

ZBIGNIEW  BRANACH

taj emnica śmierci
księdza ZYCHA

Osobiście  Zbigniewa Branacha  cenię  za  konsekwentne

podejmowanie tematów  naprawdę  ważnych,  może  nawet
wielkich. Niedawno wydał książkę o tragicznych wydarze-
niach  na  polskim  Wybrzeżu  w  grudniu  1970 roku,  teraz

przedstawia ponure fakty i okoliczności tajemniczej śmier-
ci księdza Sylwestra Zycha. B ohaterskiego kapłana „malu-
czkich", prostych ludzi, który kochał Polskę, ale nie taką,

jaką była pRL.                                               MicHAŁ MOŃKO

Dy s t ry b ucj a :
Krupski i S-ka

Toruń, Kaliskiego 22, tel. (0-56) 350-80

Poznań
Księgamia Konserwatywna „WERS",

ul. Kraszewskiego 8;

Fniawcoiifgi:g=rHi8tFr::::;yie.Cs*;:Marcin78
+++

Warszawa
Księgamia Konserwatywna ANTYK,

P]. Trzech Krzyży 3
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Po wyborach w Polsce a.d.  1997

0bóz niepodlegtościowy po wybiorach
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Krajobraz po wyborach czyli

miejsce ROP na mapie politycznej Polski
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Marsz;dka J ózef a Piłsudskie go 19
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Bffzytw a Ochbama
„Bytów   nie  nalezy   mnozyć  bez  konieczności",   chciałoby   się

powiedzieć o resorcie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. A dlacze-
go? Wystarczy zajrzeć do „Dziennika Ustaw RP" Nr 93 z s sierpnia
1997, by się przekonać, iź absurdów uchwałodawczych 111 RP nigdy
dosyć.  Czy  29-stronicowy  wywiad środowiskowy  o fomacie A-4,
z poufnym załącznikiem -31, w miejsce dawnego 4-stronicowego
mający rozpoznać sytuację rodziny ubiegającej się o pomoc społe-
czną, nie świadczy o zatarciu umysłów uchwałodawców grzechem
aprioryzmu  i  talmudyzmu?  Aprioryzm  -  .o  wiedza  dana  przez
doświadczenie,  czyli  „biurkowa".  Wiedza,  z  której  życie  zawsze
sobie  kpi.  Talmudyzm,  czyli  prawnicza  drobiazgowośc',  do  tego
wewnętrzmesprzecznalogicznie,mnożącabytyformrozbudowanej
pomocy społecznej praktycznie w nieskończonośc', zmusza do my-
Ślenia i refleksji. Zapomniano przy tym w 31-stronicowym wywia-
dzie paru rubryk, takich jak: zapytame o narodowość, przynależność
religijną i  preferencje...  seksualne!  Ale poczekajmy z tym „proble-

To3Tł,Ldę:raosłęg:łejt::swzęł[ez::,tjou;tsawdynę.pcoz7onę::g*źnpeś=yg,aesj
osłynnej„brzytwieOckhama"(Eutianonsuutmultiplicandapraeter
necessitatem)?   Efektem   „cięzkiej",   acz   nieproduktywnej   i)racy
Mpips , jest stworzenie człowieka całkowicie ubezwłasno-wolnio-
nego, który nie potrafi wziąć swojego losu we wlasne ręce. Kazdy
myślący  musi  sobie zadać  pytanie,  czy  przy  t* juz  rozwiniętym

3:f#E]oedgŁ,gźeuńłzóywTąjł:oe]sź3,#g#,ę.je,:BczĘęnpnr[akco#sat€,tFg;śy
Nr   147  z   17  grudnia   1996  roku,  poz.   687,  art.  31,  31a  i  31b  -

yskgsu;jęećyjzprżzadzwą;3o:a°Lsjkąko]ŁWp,c:%fua#:pwr3ł3tadn95tłua,dgjsk:8
przyszłemu parlamentowi nielichy pasztet. Rzecz o tzw.  zasiłkach
gwarantowanych  dla kobiet  bezrobotnych  wychowujących  dzieci
ponizej  15 roku życia (nie nalezy mnożyć bytów bez konieczności).
Po zakończeniu rocznego okresu „płatnego bezrobocia", spełni aj ąc
warunek posiadania  dziecka ponizej 15 roku życia, matka samotnie
wychowującaotrzymujeniejakoautomatycznieprawodo3-letniego
zasiłku  gwarantowanego  z  pomocy  społecznej.  Do tego  opłacana
składkanaZUS.Osobatakaznikazlistbezrobotnych.Iwtensposób
znika„.  bezrobocie  w  Polsce!  Lewica  w  ten  oto  sposób  aktywnie

Zrs:#:adpae8:źE:g;et:yAchk3i::ytŁynyastga;Cazryanpt8*CzyyćriJzgsęłnk:?Ła?8

Można  śmiało  powiedzieć,  że komunistycznej  tradycji  stało  się
zadość. Tradycji -dodajmy -niechlubnej.  8 lat po przełomie poli-
tycznym 1989 r. media nadal infomują o niszczeniu niewygodnych
dla komunistów dokumentów.

K]1ka tygodni temu głośna stała się w Poznaniu próba zniszczeni a
w  Delegaturze  UOP  1600  kart  ewidencyjnych  tajnych  współpra-
cowników SB. Czy tego zamierzał dokonać w styczniu br. naczelnik
wydziału ewidencji ppłk. Leszek Granowicz (dawny esBek)? Próbę
zniszczenia wykrył Maciej Urbański - szef poznańskiej Delegatury
UOP,  który  znalazł  tajne  dokumenty  w  kartonach  z  makulaturą.
Przeciwko  osobmkowi  zamierzającemu  zniszczyć  akta  wszczęto
postępowanie dyscypliname i zawieszono go w obowiązkach służ-
bowych. Jednak w maju br. Maciej Urbański został odwołany z zaj-

F::zaeĘŁ8e:;tg:,:]LSŁauĘżzaeśBĄnNdor:eja5źepfiĘŁWpsohż:Ł9sŁsezgeofaut;g.Pu'
został mianowany Tadeusz Wittula -długoletni funkcjonanusz SB , do
niedawna z-a dyrektora gabinetu A. Kapkowskiego.

0  odwołaniu  M.  Urbańskiego  mówiło  się  od  dawna,  gdyż  był
mianowany  przez  ministra  Macierewicza  i  wywodził  się  z  anty-
komunistycznej  opozycji. Jednak poznańska Delegatura UOP oce-
niana  była  w  Warszawie   za  jedną  z   najlepszych   w  kraju,   co
potwierdził publicznie w marcu b. Jerzy Nóżka - z-ca szefa UOP.

Teraz okazało się, że przyczyną odwołania M. Urbańskiego było
zawieszenie L.  Granowicza w czynnościach służbowych. Wkrótce

%zscper:t;Tea,:ę:.#:ź:reajggtstnęg':#?:;:s#ze,cw:';zź:źc#lyadżf±
Przestępczości Zagranicznej Prokuratury Wojewódzkiej , gdzie za-
wi adomienie o popełnieniu przestępstwa złożył M. Urbański. Tym-
czasem   komis]a   ds.    Słuzb   Specjalnych   ustami   posła   Jerzego
Ciemniewskiego (Uni a Wolności) rozgrzeszyła j uż byłego esbeka.

nam  czteroletnią  pracowniczą  absencję.  Ustawa  funkcjonu]e  od
1  stycznia  1997 roku. Nie rozwiązany problem bezrobocia pojawi
się gdzieś około roku 2000-2001, czyli wtedy, gdy być może w par-

łaFt:Łcł:robbfć?Er3:edłt:dwźc;ebet?r:Wp]:ło]bEgdżecnht:]]eł]ei°;]:::=
mawiają.  Poniżej  zaprezentuję  przykład zgodny  z duchem ustawy
o  pomocy  społecznej,  demaskujący  czytelnie  lewicową  głupotę
i  krótkowzroczność   (wyborcze  zobowiązama).   Rządzaca  lewica

8S3Eyęś`]n;eozt;ry°wn;eni:s:Z|kł°enĘ:bd[;C3Faycy8{8;:kt[8]Cźłt8śśed::d#i8
ryby zamiast wędki wypacza charakter)  po to, by wytrwać „u stem".
Jak  się  to  robi?  Przykład  z  „ustawy  wyjęte]":  5-osobowa  rodzina
(troje  dżieci)   z  miesięcznym  dochodem  netto   1.200  zł.   Dla  tej
rodziny kryter]um dochodowe   (sierpień  1997 r.), którego nie może
przekroczyć, to kwota 858 zł, jeśli dzieci mają mniej niż 15 lat. Jeśli
więcej,  to  dochód  nie  moźe  przekroczyć  kwoty   1.018   zł.  Przy
zerowym dochodzie rodziny moze ona otrzymac' zasiłek okresowy
w  kwocie  od  858  zł  do  1.018  zł.  Czas  zasiłkobrania  to  minimum
2 miesiące do„.  k]1ku  lat!  Rodzina musi gdzieś mieszkać i opłacać

2=ycżsyzrisĘyJky°n8;]C3°o'o°źłc::egsężąz::eęaoks]taEięasźkń::awues?tazwa)óśEg=
datkach mieszkaniowych nie uwzględnia „dochodów" rodziny z po-
mocy   społecznej.   Czyli   dorzućmy   do  jej   „dochodów"   300   zł
czynszu,codajenamwnajgorszymukładzie1.159zł,wnajlepszym

i#:;=ałłpffłiij:#?:P&y3iĘ:g#J#:;n;:,;:,!:is::;.:erg;łi;W:::;:|:%ks%:::ł
wyobraźnię. B ezrobotni dorośli mają dużo czasu. Pode] mują w koń-

ij:;:g;:i#c;il;Eytei::;:,;ąf#ii;irsii!żl,?łr!e;:i:gł.:ęi;Eio:!ę:i;;złzłe;ijc;:::3;:ł;j
3ypc°hd3ę%.wĄępk°sdzakni:Zr;#;ccy°cĘ:ę3Utj±,Jse;';]t::Z::snjłs;grkajceudj;;

Ła]:ą;ććoczt%gt°akef:5;erTwbdeęzpo°bścr#zT?T%żeec]Peyżćt:?śbha]Pdeon:FzflyańJaac.
wyborczych obietnic i zrewanzować się jakoś wyborczemu elekto-
ratowi (kaźdy naród ma taką władzę, najaką zasługuje). A wybory tuż,
mz.Nietykokońbysięuśmid,RUshLlmbau8htak,Zae:„zKopycb

gd;źójbe:nd[3Zńzń3]natyakźE8Zcnząf:5]j9gz°::gżJłeosiT:ei::tY9Pś;7rgs;8'
W tym samym czasie zniszczono równiez akta KW PZPR w Pozna-

:łgł.óP;:Cyeń`S?kniszzoc:yi:ł:stt°iznydsżęeFacdha::]rz;dk8°zZŁ=:gftmuŁądpeaT=
stwowego  w  Poznaniu,  do  którego  przeszedł  z  KW  PZPR,  gdzie
kierował partyj nym archiwum.

Do dzisiaj nie wyjaśniono takze krążących informacji o uiszcze-

:LvmwfwucźmędflĘt#żg:óaEmE:don,yźhd:fio::niós:TOYw#?#:jń

#2ź)?:gomzTLTuakzE:zm#F.ohY#sjioę.WyyakT5g#5nsyę'źdpTco.ś;':

#:ód:dp:::dzsełęłg::::.;,pao,,,,gtaost58Z#js3Zknoadza*:esł;:tno;gfi,#o:::=
mów",  które  zatrudniały  przede  wszystkim  osoby  ze  środowisk
milicyjno-wojskowych.

gz;p:::tp;#ł:zt:#jo;*r!z:eś:łsłsy:::ĘI,kwit:;it;J:ą:o:n:łe:n::e;;:!j,r;:gęd:jl:ii:::;Ii!
:Ór?ęg:a:#C5rczhe3:tkacwe%.ąar[:zt:ek;8:;°pEperśęFd]:Uj8nĘ:łp-8ł:Sź:Cń?
stwa w  czasach PRL lub poświadczają panoszące się złodziejstwo
i rozkradanie majątku.  Ludzie skupieni dzisiaj w Unii Wohości inieu
od  1989  r.  największe  moztiwości,  aby  procederowi  niszczenia  akt
zapobiec i  uratować dokumenty  bg±ące częścią.naszej  historii.  Kom-

bmkĘ±';aoJf;:h?mwyrśędkk?ó;ecEgi3t;rei:aJf:sS;ę"ak:#Tcf;J8s[t:dwz:
wskazujejednaknato,izmająoniintereswtym,bywieledokumentów
jakpnoaź;z#ęgłej;%;g#d3ę.jpeęęęŁm;:Ę::=j#;#g#5dzewńfz=emzespŁE:

legła  Polska  będzie  mieć  nomalne  służby  specjalne  dopiero  po
zastosowaniu  tzw.  „opcji  zerowej",  czyli  usunięciu  z  nich  PRL-
-owskich funkcjonariuszy. Rozliczyć też trzeba w końcu pracowni-
ków urzędów, którzy niszczyli lub nadal niszczą różne dokumenty,
aby juz dłużej  nie kompromitować naszego państwa.

Tomasz Kowalewski
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P®\sha p® p®w®dz°i
Jeszcze przez wiele miesięcy po powodzi sprawą najważniej-

szą  będzie  doraźne  pomaganie  powodzianom  w  powrocie  do
w miarę normalnego życia. Struktury pańs[wowe i samorządowe
muszą  pomagać  w  przetrwaniu  tym,  którzy  utracili  dach  nad

głową  lub  moźliwość  zarobkowania.  Warto  w  tej  dziedzinie
pójść  w  ślady Czechów, którzy np.  wprowadzili ostatnio tanie
kredyty dla powodzian.

Na dłuższą metę trzebajednak starać się spojrzeć na powódź
w szerszej perspektywie, jako na tragiczne, lecz bardzo poucza-

jące  doświadczenie,  ukazujące  wady  i  słabości  naszej  dotych-
czasowej  rzeczywistości  społecznej  oraz  podpowiadające,  co
i w jakim kierunku naleźałoby w Polsce zmienić. Naleźy myśleć
nie  tylko  o  doraźnym  usuwaniu  czy  łagodzeniu  tragicznych
skutków przeżytej przez nas katastrofy, ale również o generalnej

przebudowie  Źycia 'w  naszym  kraju,  tak  byśmy  w  przeszłości
mogli sprawniej i skutecznej stawiać czoła wyzwaniom losu.

Tragiczne  rozmiary  tegorocznej  klęski  powodzi  są  w  dużej
mierze  efektem  wielole[nich błędów  i  zaniedbań w  dziedzinie

gospodarki  wodnej, czego przejawem jest między innymi brak
dostatecznej  liczby zbiomików retencyjnych oraz katastrofalny
stan istniejących umocnień brzegowych. Od lat w dziedzinie tej
nie robi się prawie nic, a ujmowane w budżecie wydatki państwa
na  budownictwo  wodne  i  utrzymanie  żeglugowej  sprawności
dróg  wodnych są praktycznie wstrzymywane.  Znam te sprawy
z codziemej praktyki j ako pracownik przedsiębiorstwa wyspe-
cj alizowanego w dziedzinie budownictwa wodnego. W związku
z chronicznym niedostatkiem zleceń w swojej  właściwej  dzie-
dzinie  działalności,  przedsiębiorstwo  nasze,  zdolne  zapewnić
szeroki front robót w całym gómym biegu Odry, od Raciborza

po Brzeg,  od lat z tmdem walczy o przetrwanie, chwytając się
rozmaitych prac i robót spoza swojej dziedziny.

Jednocześnie  powódź  w  drastyczny  sposób  przekazała,  Źe
wywodzący się z PRL scentralizowany system administrowania
krajem   jest   organicznie   niezdolny   do   sprawnego   działania
i koo[dynowania wysiłków społecznych w sytuacjach kryzyso-
wych.  Z  zadania  tego  lepiej  wywiązują  się  lokalne  struktury
samorządo we, którym w związku z tym należy przyznać większe
możliwości działania i odpowiednio zwiększone środld finansowe.

Wszystkie  te  doświadczenia powimy  znaleźć  stosowne  od-
zwierciedlenie    w    ogólnonarodowym   programie   odbudowy
i  przebudowy  kraju  po  powodzi.  Program  taki  musi  zawierać
rówmeź  propozycje  przedsięwzięć  i  rozwiązań  sprzyjających

gospodarczej aktywizacj i terenów dotkniętych powodzią.
Nie pretenduję rzecz j asna do przedstawienia j akiej ś całościo-

wej i wyczerpuj ącej wizji programowej. W wypracowanie takiej
wizj i należałoby zaangażować wielkie sztaby polityczne i przed-
stawicieli   wielu  środowisk  społecznych.   JuŹ  dziś  jednak,  na

podstawie  niedawnych  doświadczeń,  dałoby  się  sfomułować
parę oczywistych, moim zdaniem, postulatów, które można by
traktować j ako swego rodzaju program-minimum :

1.   Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w dziedzinie gospo-
darki wodnej i budownictwa wodnego, ze szczególnym uwz-

ględnieniem  prac  i  przedsięwzięć  służących  zapobieganiu
klęskom powodzi (naprawa umocnień brzegowych, budowa
nowych  zbiorników  retencyjnych  oraz  polderów,  na  które
moźna by kierować nadmiar wody w wypadku wysokiej fali

powodziowej,  itp.).  Inwestycje  te  powinny  być  pc>wiązane
z realizowanym w sposób systemowy inwestycjami na rzecz
zwiększenia zeglugowej sprawności dróg wodnych oraz oży-
wienia taniego i bezpiecznego ekologicznie transportu wod-
nego,  m.in.  poprzez  powrót do  przedwojennej  idei  budowy

połączeniaŹeglugowegoOdra-Dunaj.Powiązanietakieumo-
Żliwiłoby pozyskanie duźych środkow finansowych z zagra-
nicy  (ożywieniem  żeglugi  na  Odrze  bardzo  interesują  się
Niemcy). Inwestycje w tej dziedzinie przyczyniłyby się rów-
nież do gospodarczej  aktywizacji terenów dotkniętych tego-
roczną klęską powodzi.

2.  Zwiększenie  finansowych  zdolności  gmin  na  terenach  do-
tkniętych powodzią poprzez podniesienie ich udziału  w po-
datku  dochodowym.  Obecnie  udział  ten  wynosi  zaledwie
15%,  co  niekorzystnie  wyróżnia  nasz  kraj  me  tylko  na  tle
standardów zachodnioeuropejskich, ale i w porównaniu z ta-
kimi  krajami, jak Czechy  czy  Węgry,  gdzie udział ten'jest
parokrotnie  wyższy.  Zwiększenie  udziahi  gmin  w  podatku
dochodowym (np. do 30%) zapewniłoby im dodatkowe środ-
ki  finansowe  na  walkę  ze  skutkami  powodzi,  przy  czym
środki  te  mogłyby  być  w  takim  przypadku  wykorzystane
bardziej efektywnie i z lepszym rozeznanie faktycznych po-

:we:wn:]Z#Łzkyłpoa#eu:::t;a#':;:Zudzz;::°:eJ,np°n:°bc#awń;
mieszkań komunalnych dla powodzian, a takze na realizację
imych  przedsięwzięć,  shiżących  gospodarczej  aktywizacji
terenów powodziowych.  W perspektywie należałoby  w po-
dobny  sposób  zwiększyć  udział  gmin  w  podatku  dochodo-
wym w skali całego kraju.

3.   Organizowanie związków gmin na terenach dotkniętych po-
wodzią   w   celu   wspólnego   realizowania   przedsięwzięć
związanych z usuwaniem  skutków powodzi i  gospodarczą
aktywizacj ą terenów nią dotkniętych. Organizowanie takich
związków  na  terenach  powodziowych  byłoby  pierwszym
krokiem na drodze do ogólnej przebudowy struktury admini-
stracyjnej kraju (wprowadzenie związków gmin j ako szczeb-
la pośredniego pomiędzy gminą a województwem).

4.   Odbudowa systemu ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, nie-
zbędnego m.in. w wypadkach klęsk żywiołowych. Niedopu-
szczenie do planowanej przez postkomunistów pry watyzacji
PZU i przywrócenie tej instytucj i jej pierwotnego charakteru
społecznego (zakład ubezpieczeń wzaj emnych, j ak w okresie
międzywojennym).

5.   Ostateczne uregulowanie stosunków własnościowych na zie-
miachprzyłączonychdoPolskiwwyniku11wojnyświatowej.
Nadanie  tytułów  własności  rolnikom  i  innym  użytkownikom
nieruchomości  na  tych  terenach,  czekającym  na  fomalne
uwłaszczenie od roku 1945. Ostateczne uporządkowanie tych
spraw i zniesienie utrzymującego się wciąz stanu tymczaso-
wości i niepewności w tej dziedziniejest sprawą szczególnie

pilną w  sytuacji,  gdy  ogromna liczba uźytkowników  nieni-
chomości stoi dziś wobec konieczności poniesienia wielkich
nakładów finansowych na remonty i usuwanie skutków po-
wodzi. Aby efektywnie inwestować w zrujnowane nierucho-
mości,  użytkownicy ci  muszą mieć pewność, że znajdują się

„na swoim".
Tragicznedoświadczeniategorocmejpowodziicierpieniatysię-

cy je]  ofiar nie  mogą  pójść  na  mame.  Trzeba  wyciągnąć  z  tych
doświadczeń odpowiedzialne wnioski i uczynić to,  co niezbędne,
aby po przezytej katastrofie Polska została odbudowana jako kraj
lepiej zorganizowany, bezpieczniej szy oraz sprawniej i sprawiedli-
wiej  rządzony.  Jest  rzeczą  oczywis[ą,  Źe  po  niedawnej  powodzi
Polska nigdy juź  nie będzie takim  samym krajem, jak pnedtem
Naleźy starać się, aby nowe oblicze naszego kraju było lepsze od

popEedniego.                                                              Zb{.g#z.ćJW BereSzyńJk!.
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-  Na czoło wydarzeń lata wy-

suwa  się  proces  Mcveigha,
który  wysadził  w  powiedze
budynek  rządowy  w  dnigą
rocznicę nieudanej akcji(czy-
taj - masakry)  pc)licji na bu-
dynki     Sekbr     Dawidowej
wwaco.Niebędęrelacjono-
wał  szczegółów  tej  sprawy,

ponieważjestonanazbytdo-
brze  rozrek]amowana  pizez
ośnc)dki  gloryfikujące  kazdą

akcję  aparatu  rządowo-policyjnego  i  trudno jest  mi  obalić
fakty,  które  nigdy  nie zaistniały.  Jako  symi)atyk organizacji
terrorystycznej   (do  takich  zaliczono  „Solidamość  Walczą-
cą"!)  mogę  jedynie  wytłumaczyć  na  swój  sposób  postawę
i motywację Żołnierza Mcveigha. Amia amerykańska znana
jest na świecie jako policjant ONZ -organizacji nie lubianej
przez  dość  liczny  prc>cent  obywateli  USA.   Mcveigh  brał
udział w ostatniej  wojnie ONZ w Zatoce Perskiej, gdzie spo-
tykał się na co dzień z masowym „eliminowaniem" przeciw-
nika, np. zasypywanego żywcem w okopach. Był szkolony do
zabijaniairobiłtodobrze,zacodostałmedal.WojnaoKuwejt
się skończyła, może zbyt szybko, i żohierz Mcveigh wrócił do
domu. W domu natomiast zastał inną wojnę - wojnę policji
i środków masowego przekazu z... niegroźną sektą oskarzoną

prawie  o  wszystko,  co  najgorsze,  co  może  wywołać  wstręt
u  przeciętnego  odbiorcy.  Po  miesiącu  oblężenia  znudzona

policja przystąpiła do ataku, powodując śmierć m.in. niepeł-
noletnich   sekciarzy,   którzy   towarzyszyli   swoim   rodzicom
w  tnidnych  chwilach.  Praktycznie  nikt  z  policji  nie  został

pociągnięty  do  odpowidzialności  za  śmierć  dzieci,  a  pani
(RENO) prokurator generalny nadal straszy z telewizora. Żoł-
nierz Mcveigh obserwował to wszystko z militamego punktu
widzenia  i  wiedział  doskonale,  Źe  była  to  zbrodnia,  a  nie
konieczny  atak.  Postanowił  ukarać  winnych.  Potrafił  tylko
zabijać i taką karę wymierzył. Jestem przeciwnikiem skryto-
bójczych  zamachów,  ale ostam]o jest  dość  modne  mieszanie

pojęć i to zarówno przez ludzi pióra, jak i zawodowych poli-
tyków. Bardzo często miesza się słowo „tenorysta" z „paftyzan-
tem".  Różnica  może  niewielka,   ale  korzyści  propagandowe
olbrzymie. Sędziowie prowadzący sprawę Mcvighta skazali go
na śmie[ć - śmierć, której żądały rodziny policjantów z Oklaho-
my,  Śmierć,  k[óra  ich  ucieszyła,  wywołując  sportowe  owacje.
Rodzin pomo[dowanych z Waco nie pokazano. Szkoda. Mcve-
igh  wystąpił  w  roli  kata,  a kat nigdy  me  cieszył  się  sympatią
społeczeństwa.  Weterana  z  Kuwejtu  skazano  na  śmierć  przez
wstrzyknięcie mieszanki  tnicizny do żyb. Mimo  wszystko był
on ŹohieEem i należała się jemu śmierć Źohierska.
Strona  policyjno-rządowa  chciała  wyciągnąć jak  najwięcej

korzyści  z tej  sprawy  i próbowano wplątać  w nią tzw.  Milicję,
organizację powołaną pizez wolnych obywateli do ochrony  wol-
ności osobiste, kontrolującą respektowanie praw pizez Rząd. Pro-
wokacja się nie udała.

Prawie w tym samym czasiejeden z pracowników FBl złoźyła
donos  na  swoich  o  skandalicznych  przypadkach  niedbalstwa
w  laboratoriach tej  instytucji,  co mogło  spowodować  wydanie
setek wyroków skazujących osobom niewinnym! ! !

-24majatutejszapoloniawzięłaudziałwreferendumkonstytucyj-
nym,  będącym sprawdzianem sił przed  wyborami parlamentar-
nymi.Późniejszeechaprasowezpolskiniepodałyszczegółowych

wyników    głosowania   Polonii    amerykańsko-kanadyjsk]ej.
Szkoda, poniewaz wielu czytelników znad Wisły zastanowi-
łoby się nad powierzeniem swego losu niektórym politykom.
Patrząc  z  drugiej  strony  oceanu  moźna  dokładniej  poznać
poszczególne  grupy  polityczne,  a  sprawdzonym  banknitom
politycznym  nie  daje  się  możliwości  na  robienie  kolejnych
„błędów i wypaczeń" ! Nawet namowy i dobre rady polityków
popierającychblokkomuny-ZbigniewaBrzezińskiegoiJana
Nowaka-Jeziorańskiego -nie pomogły. Polonia masowo była
naNIE!Wjednymznajwiększychośrodkówpolskiejemigra-
cji -Chicago -az 91,5% było przeciwlm tej  „niedopieszczo-
nej" konstytucji !

-  Kolejnym wydarzeniem,  które  wstrząsnęło  społeczeństwem

amerykańskim, był strajk pracowników UPS-u, fimy, która
. jest na rynku od ponad osiemdziesięciu lat, firmy, którą omi-
jałys[rajki,firmywrodzajuświętejkrowydepczącejwszystko
na swej drodze, której ostatnio przyświecał jeden jedyny cel:
zyskzawszelkącenę!SzefostwoUPS-unaciskałonaClintona,
aźeby ten określił strajkjako szkodliwy dla interesów Stanów
zmoźHwościąstłumieniagosiłą.Skądmytoznamy?Napocząt-
ku dochodziło do lokalnych potyczek z policją, były aresztowa-
nia,  a  nawet  zabity  -  kierc)wnik,  który  przewoził  olbrzymią
ciężarówką paczki, rozbił się na autostradzie. Telewizyjna stacj a
ABC przeprowadziła ankietę i az 64% amerykanów było prze-
ciwko  interwencji  prezydenta.  Potężnym  wzmocmeniem  dla
strajkujących  było  poparcie  największej  cemrali  związkowej
w USA, AFL-CIO. Dzisiaj, kiedy to piszę, strajk się zakończył,

podpisano koizystne dla pracow- ników postulaty. Był szampan
i radość na twarzach robotmków. Z drugiej strony obawiano się,
Źestrajktenbędzieiskrązapalną,podobniejakstrajksierpmowej
„Solidamości''.ZwiązkizawodowewUSAsąnacenzurowanym
i  prowadzi się przeciwko mm  walkę.  Publiczme nazywa się je
„mafią",  dyskredytując  w  oczach  społeczeństwa  sterowanego
pop[zeztelewizję,ispychanamargines.Wygranapracowników
UPS-u na pewno będzie krokiem do przodu.

-  Ukazało się nowe pismo - tygodnik „EMIGRANT" - reda-

gowane przez Dariusza  Olszewskiego  z Chicago,  ale  żywot
tego pisma był dość krótki, zaledwie parę numerów. Szkoda,

gdyź plany redakcyjne były na miarę potrzeb grup niepodle-
głościowych działających w USA, szczególnie w okresie wy-
borów   parlamentamych  w   Polsce.   ,Fmigrant"  praktycznie
został„wykończony"przezsiećkolportującąpolskiepismaipmez
samych sprzedawców, którzy są nastawieni na zysk i tyu=o zysk,
a jak  wiadomo  na początku  nie jest on zbyt duzy.  Nadal więc
istnieje wieLka luka wydawnicza i może wypehi ją kwartalnik
„SW,.

-  Jak pa"ętamy. szef STASI, Wc>lf, został zwolniony od zarzutu

zabijanialubspowodowaniaśmierciNiemców,którzyforsowa]i
mur ber]iński bez zgody i aprobaty ww. pana. W ciągu wielu lat
Śmierć  poniosło  z  tego  powodu  kilkadziesiąt  osób.  Ostatnio

przecżytałem  o  czymś  podobnym,  mającym  miejsce  na  ziemi
Waszyngtona.  Przez  dosłownie  kilka  lat  na  gramcy  Teksasu
z Meksykiem podczas usiłowania przejścia tej  graiucy  zginęło

ponad trzy tysiące osób!  Dane te obejmu]ą utomęcia,  wypadki
samochodowe  itd.  Niemcy  wiedzą  konkretme,  kto jest  za  ich
mur"odpowiedzialny.Tutajbrakwimychijezelipodanoliczbę

zgonów to tylko dlatego,  azeby odstraszyć potenc]alnych em-

grantów, a nie po to, azeby ukaraó wimych!
USA sieri)ień 1997

Stefan Buchholz
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Sowiecki terror i amerykańska amnezja
Zwyczajem  jest  w  naszych  czasach  wspominać  o  holocauście

kiedy myślimy o absolutnym Źle. holocaust stał się bezdyskusyjnym
punktemodniesieniadlazłasamegowsobie.Wtensamsposóbtakie

;łoo,T:ŁJ*w]'andaozLŚ,cej'ióaAa#ewitoz';'ói?t9gźłna;ghs%TyT:#'n'y'ćEe2j3:
włkkkóores%tje#ŁoszÓŁczh:ezTeyadbeś]łnuj#ew2łj3;fsxs5#Xtz:apćżez

ź#żS:imś%#ecmhq:S#wcahtŁ°eije#oPw°ję#Trs:hmpgizkso#:::t:?
Kołyma"  czy  „KGB",  rzadko  są  stosowane,  aby  zdyskretytować

jakies' polityczne ruchy i praktyki. Wątpliwe jest, czy choćby jeden

Ła]ćX;;ąncaAz#ęe:#bsTeż%'g:Zsyomwpeycłf,eKggyoB;z[uułopn°ctg#łrłabcyyj:::

Ł°me;eźLóm;eęłr;rzdst°Pn°ż:?g€;Ba:rYa,Csi:rcśawż,TJaegdoeAcż;,:ZSo]#:

8gŁO]:ci#i.alnychzadokonaniemasowychmorderstwwzwiązku

wźte[dźkuwso°;:g8|k`łc*,Łt3;hkaś*,%#gtięaE##dffiy°t:3d#,Z

Z;#=3Wwn3&Sgp35:'łeffmri#`Ż%J;#pnogibżśwoK;:?8jad?C#dggn#cszi;;
zabitych w latach 30. zawierał masowy grób w Bukownie koło Kijowa.

Zaden rosyjski  dziennikarz czy urzędnik nie  pojawił się na na-

izmyś;tkeźrkł]Z±Jo?:SgoenkJeq:fźhz'aadbnye;Ś?aT,ęntteę#łćztyej#nT:;paó]Zeacdheai
tam, aby na miejscu §komentować te zdarzenia. Zabrakło równiez
refleksji  akademickich  specjalistów  o  znaczeniu  tych  odkryc'  dla
naukowej oceny systemu komunistycznego.

Nie jest moim celem  dyskutować  o kwestii  wyjątkowości  holo-

:8:s.'euck?eytzgr`3ankłte:rewcgsi%ł#n]#t2jiEtoesźgy*ćnobś?łTłL:łradc=88s
poŁęEieonbijhs:to;acuzsytuńxyo*alyo:#e:jitąoForalnąmakcję?

Jest pokusą sugerować, że różnice w moralnych reakcjach na obie

ź:Ł°admT;ef:8zsypsęoww°fk°i:haT3oPw|Sgkę8hmie:snoywcyhc#btreord`nTet°dyd°-

zaHwaf;%:t#fiŁh"Nni:Ęłc.z=ohvpmŁtwwoe?ańHdd3n3s:5źte:taywceT:

:§LaLgmTBey#:jspń°ŁTeJż;Zpy]dmó:wwmEaT#:e*aeż#'#ZżŁe#n38#:a

5śó;a|PizyeTfigę3Ęę*;#es53rgmp:,;#ei;;eź#hTTęnźws.Zwyś
morderstwazostaryokreślonetemmem„holcx:aust"itakdalecespopula-
ryzowałypojęcie,Judobćjstwa",żeodlat60.byłoonostosowanezcoraz

#o:'o#p::TH°mstmri#°i#d%flbeóT|:wt:,ęcpeo]*gęż;y:hn;Ztybtymm,#'iMnóe

=##anT:ąD*:gŁząsiE:#i%j;cYemksoT,mcJŁa:hm%#ńzźeźo=zkmo::

g;uŁnoygcrhaf,ęTł[gk:ÓE#Esą=em,fem*#\so#nógdt:Fgsłeevmńo:Sgn:j,;
ż:j:°Affic:i;pT',i:d#g%g.ź|9,#t#uT;gatwstąn:tg:hD°#:s%Uahejorgm-

:e:cs:::a!f;3.3:fjgm;:3;kg:e.Ti::a:rjijł;;:a%:g:i.łgp#o;%:osbbz;łiłi::;iz!g;;ogo;et::j
:;toł:eźn%],Tłanr3ę*;Trgęńzp;r3tenę]c:#::,ssggckę:;:osdpzo;łł3:Zeź;tz;:j

Fuj:ąbdyź°nj:b8*aw"Zbaygłłya8gb]§jta°nseuJ;ącs!SFu#SoP;:C;tgr%ąm:edcnhyn:*8i3

#ymd[a!,nstascph?Skót%i8:8#]%Zcitłg#ł:ayzćEi2#wzaę;°,?pUó;i#?zjyck?:°bbor

3:eTJężayc#','.fYrgpłpłe:gzykaH:::eĘęśrĄ'YiezkŁczlag,iĘeł;ĘiT:::sk::yali
temzlnds;€; *%eynt=ajceyżjenły»ć'3aamy  tych,  którzy  padn  ofiarami

g:*::SZ:jispf,ra°rwb°ykłrEaaTęge°#ę:ałoddeęa°sftz;SJ:]o;sę:cóh]raw]ć%Z:8

g3nsepr,*Yeohł#|o,:g,T:óErI#dn.ic|Zgą5Cśgr?E::.l.agł:gtŁri?:;:ao#jsJś

fiŁda:aanypcohz:#:[]respkr:2iłiwnśarę8t:`Cwh,'a2,qenn:±:Zge€ł:ez°;:g3rr°óZ#i:ż
umarło". Liczby te nie obejmują ofiar głodu i deportacji całych grup
etnicznych,

imDeuź3s`:izab2aobfiitg,s|oe;;enc,Ęi3gmoetterr;oa|::iTzokzi:#t:śaa=##;:,aąć

Foydcdhmwa?ubd°zZ#'k%Pn.tr%łi:{Ę:g;8Łktióżay'c!oakweTj;do°żT°ktonś[edŁi:,!

twierdzić,  nie  wynikały  ze  złej  woli  czy  świadomej  polityki,  ale

3rozęigiś3yzsaś3iannfe,wnj|#lzużsstiraar;55cnzaawb;tłg3g:ębgnoasEsę=di:

z,aoc#?|e[]eki%Tnporśzce[dbs;iYz;S#at:ug%jiciotesBł:82ń:]eaz:Ł]%?#ięf:
ofiar była konieczna, aby móc zrealizować wartościowe cele.  Bylo
jednouderzającezdanie,wyrażającecynizmwspólnyobusystemom

Łba°czhęTier,a(B::Faj3zf;Łzyws::nwys#)CBo°dbc°zZŚTg#nTddb::#::xałryb:;;
byi#S±ż':Ł?S%!e*tescpkrfac#a°nny°cTó°dwagllheroizmuT)71057

sz:zT:&Fśoćz;,źFoońc;%jTg,saoś#j3#Tącrgź%,rco#mmagŁ:]pn#:zraesg5,;a:hejpe::
ce  post-stalinowskiej  informacje  o  ilościowych  rozmiarach  maso-

F:y,c:::?;,;:nŁ::e#kyzzsmĘ:3o;y`air;#ośa:L#lig?iEgźo;zfoźcios:ieĘg
„statystyki nie krwawią, szczegóły tak". Jednakże kiedy stopniowo
były ujawniane szczegóły przez tych,  co przeżyli,  były one .często

2g;:ś;:33i`ss,3cizęgmó:%j3npł::rneaw.:zJfomjgce:naybcyh,?ff.%EgT3jgs
W[p?d8k°od#=Hwo]nyświatowejsystemfaszystowsnzostałzmszczony,

gLm=;y":L°uds]p:Ww°cbó#3mwiśćmds°#żh6°h*Z%'c#gs?gź°nsy#

gzzoa*yac#Ę:ep#'ftcdię#?ęyo;sS?]ea?ihw?:ł8eł2cZ:n"yę%ćozcdŁąst];ckh°.mór

inf:#ig:'sJo#iłescĘ::łhsoybs:iTci?ź;:ChkojanTedT,`ę|en,bkyż8?Snt8E%:t

;ym:łsezłT;ćę[łLboapdóaźfbćłoyr3Eć::*stnteej:ąocsyzcłfE3z#a,dżbyy:ydstt:Łrzsyo€

#rdtj#]::;?iee:tna;n,'n°fnorhsaactgębJ;eł;ndaok;t::nber*źnj°]raTaaccź[3nó:

B]aęf]:jap,oŃa;#oaj:j#e]śoTgu;::,,%j;,3:#rgł2§zrajg:,Tatjoegźg2g

ri'eęsijapporaę*R%cezrioawć*ieeJstdae#łnć:3:J,;.r#:onruFyeł:ta[onsatępp]f;
od 1968 roku. W 1978 roku autor ten opublikował książkę: Ko}mcz..
Arc/i.c Deafh Cawip - przerazające studium o najbardziej  morder-

:ezŁT3S:b',9sę§;cT383;]iećdYzyednT%°hn)a:ęisz°yrśt:#%g;ęzhe]Stsuod|ąe(8Egri

8?:,Zoa,%hrf:°cnzcye};r:;yś:ł#ć:tsęŁS;:aH##:ŁBmudbz:rńs#eć%rfewdę

ŁąkkłąeEroarcaęnt:sE3Łkc;ęł*ęezwTeTkbamrezgjtgr:sao:goemmn:a:gwd2:%łŁ

;zoye:i:;r;;z:.e:;i:jyii:n:e;g:y#:łi::t:c:Ł:,:;i:,e:Fi::,;ł:?i;E;;łżne;Łi:?ąerz:eł,;
iekwYce;t[;n6#i:g°b;ra`ezrfgze[?ias2a:°DWz'łeecnkn[łckhar°zb2Z#żPN°asiao::

iiy;j;i:!i;iisia:łoiiiĘ!#i::i=ł:ł;YE1:iiił;;ł:::r::e:łii:i;'.jjg;E:eigi:;:ł;łji
o  subtelność  stosunków  amerykańsko-sowieckich„.  i  trwa]ących
26  1at trudności  w  dotarciu  do  prawdy  w jakimkolwiek  szczególe
Zwig?edana#oZEo°asŁą'8heocmhscż#awnyardasztłęTi%C;SmYe°z`C*#kgwŃ';tion,

rsł2g:#]]#3sĘł;°83kinzge?gB:żrke##[fotjhuchodźców
so:=SE,acrsupc°hT8i%ćó.*ewp°zŁ`c#o°a:i?jśEia:°pTeejope°ńncaódwd:%,Tn]ń;%X

żr:PąozTŁksóowwTezcję:#ZgzgćęE;ótyj,sE%ńłgń]:Łrfg2:Ę:cT#3,ęę

;b:roz?nyi:%zf:ieekwźdwa]zekmjest:wnł[eec#:łsatł;ocrzzyyjłeg8;g:;fu:ę]gęo

"e§tzFoo_3:;Tyestpyr;z#;#Ś#;cjzengeot:few#;=hp:źy#ł#3#[:;szt:ż

:riłaer.°ibe°dznyk°zękn?dwafi]T;::i:;e8:::pyóEZ:;{:#Zcmps`c;rćzTgnync,?
karze  nie  udają  się  do  miejsc  masowych  morderstw  w  Związku
Sowieckim,zespołyfilmowcówniefilmująpozostałościArchipela-

§::§5;;ł;8:pr§joi:r;i#§:§yi;iłi;;;oinwi§;i]§::ź;jł:irió;jjii;ł:łuiiir;Sł;:w§;;ia;gi:;i
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oraz  artykuł  o  odkryciu   szkieletów  w   Kołbaszewie  na  Syberię
w  marcowym numerze „New York Magazine"  z  1993  roku).  Nie
było żadnych telewizyjnych filmów dokumentalnych o Gułagu ani

;r8grba[ic;Ę8{et;iz;;:J:'oaŁ`a?o%}cNhcź5r#s?Łcahci`::Śabcyhł}Rw°;#łke[t:

Łaon;stwp:E#:g;Łeźkt3łeoTj:J:;kza±eknmhs:'|%gohocdhz#sT],Pt[eenpori

ang:j:E!ofiTŁm.pw#ieF.ieisetś.%#enz'cwy:goJ#„a#Z'oe;azn2y:ęz

i%%griDae#iJm%`ź%;,akat#kffagźfe:tbe};*J;:gkoa;[s°kT#hłi?ise:er#

ró#ieuję!?%nh;T:J;:yssjtęo:as#eycohbokz°ynźeargeł:Łjj'zag;ciłpmeT8ajeó#€3:

:S8i,rł:,pporszł:ęrz°eTsatdwzastęaE#,ń;Proadwnę83ł3:jyuchd3asi°ass°oWw?8g

Z::?adł:jspf:ęg:i8;yacnhap;g=zsysstt:#eky°am#|igtryacnĘya(#n:eyĘ:jśan:8
postępowanie nazistów).

Nie jest nierozsądne wierzyć, że te same polityczne opcje, które

ru°Stoawiecchk|%tga:Ę#g5=uaiyżrafjosdpgrg?w[aw,Wr°oĘ:Cwnę}#g:i3yzwwŁi:
Paziędc:eęs:::::nhe:hrŁ:°o%Chmorderstwach.

isę`::,Ó5zmydźi:j,m.ujfzg|1.eLsieiin3śe::eo;f3Z:iig:3o!;tgłcźnzejńssc,:nay

:byudr:jeąn,sałęwombłś:'s:#%]cękĘśieoEio:i`SńTYw=n:%re?:?:udyTko,read;ę88

;avj#ijo:*;żs;i;;n;;s?;;%dh#;a;;;e##f:zvjep„o:d:3Zi',eBWoy3ł:łt:t#;S:a%{g:m:;yt%
Łaypji##rzłegz7P]rzreodks:?Y:cj=każTeo"kłaa&sahi}]%2#:psoj:sczun:śccĘ

;oyj3i#ł`:;'yziłr:dmagż°zHwy;ża3t°ś3yw#ł%łą,Z;an'::ez3S:rną:iyzcbzr:edĘ':gTe:

3[a°chTUJ,ą:cge:P:UsŁff'acżi:n#yanł%bpo]#Eeb::tcwzłe#LceHłmśz±::
hiszpańska inkwizycja,  wojny dynastyczne,  wyprawy krzyżowe, me
kończący się inwentarz.

i:fi:?gt.g;kłce!ś;eiy:ioź;:źąiy;TJi;#łi3:c;y:ŁŁnJ:j;j#jłii;:;gai:iłi;iĘci
komunizmem i patologią amerykańskiego społeczeństwa. Znalazło
się  w  tej  ksiąźce  przekonujące  uzasadnienie,  że  znane  studium
o osobowości autorytarne]  nie odnosi się do ludzie lewicy.

spoYe:2Ś?s::kau##:k:Tyei:tid8°p[;t:]i°źżekn?atyoksaomweł%kk:8ikóebgoę
zach:   „Przez   wiele   lat  antykomunistyczni   pisarze  twierdzili,   Źe
w danym momencie  od  15  do  25 milionów sowieckich obywateli
przebywało w niewolniczych obozach pracy...  Ale takie statystyki

§ŁLaowtłł3b;ezoaęró*E%:j%=%ad:Z;ępzrjoocneyncths;uwd]zejćkjpegozp2u5;,ce]t;TLotłź;:

rkł#apnrł:e]dns:#[9orr°sywa:ie.°Ę::óż:źrsaiśbłło9gbłyuntaź;Łęg§ZFomp:T::,Jś
więziemą o takich rozmiarach ]est, powiedzmy, co najmniej  wysoce
wątpliwe "

wa]:engąo]];3trńcj]ąe:SjkEo:tą#óersot±::gyTFoeł;ed#k,:F;:;:;g#łkpo;

;r'`z€gżez'Jarcatim;ś&ffznq#;%?0%i?Łi.gfy"chs3#z%k#ap#Znąudmzm°ennr

::]sę;tłuę::bk,łzngyocT:Z:%cpaafrę3tnmac3;łł:;ŁfoŁ:;;jłłong#g:hf:#r%ceT
Zawierała listę 41  „obozów Śmierci", „gdzie więźniowie zmuszani
do  pracy  w  niebezpiecznych,  niezdrowych  warunkach  na  rzecz

!Ł:::;.f,ieK:iźEaeTg2Fs,z:ropjreant:ew::gzbayu`tanż=::ę:jnaau,p.:wn:g

peojg#;;ęubiiaIŚ;:3:;',s3e:,gls,;cz:Śy:ię;:sn=ajcei,dp:i:,§:€:ig

#:gjagE:ac;ęjtennłaczuyŁe;3j§;G2oTtystz%pź#ł[ętrgź]po#;ad[B#:gg:

Ketee::wb;Łyjg;yerzErggaomjł2k:%gufoar:e3oop,uf=ggyks#żokTt:aprso#e:
mach męźczyzn F;rG z.n fhe Bc/Jy.Zadaniem programu było zbadać
związki pomiędzy dehumanizacyjną propagandą polityczną a eks-
tremizmem. Jednakze w programie tym nie było żadnych odniesień
do zjawisk, które występ-owały w ruchach czy systemach komuni-

stryocgzr:ymcE,(l:3Z,:feeoTr2ytiTłediźaęiTea,:oddpkor;::aj21:)Jednostronność
Podczasgdyokrucieństwazwiązaneznazistami,ekstremistyczną

prawicą i amerykańską polityką w Wietnamie były dobrze opisane,

nie było Żadnego odmesienia do Stalina, Mao i kulturalnej rewolucj]
czy Pol Pota.

Historyczna amnezja i asymetna widocznajest rówmez w szkol-

Eyócrhepzoaddrkę3z;;5%cmh]f:jąnśus5;%cłŁcczhny:Zyjk:łpuónł:szt;scĘenjy:Ls,to:,ał:

i;z:jei;g!w;::si,ń?dś:s:p;ł:?i3!!aiw:.:;::;c;ż::S:;idhesiia:,:kg:ifza;:s;g;j:jp:T:;n:=;|i
ŁZ#a:Zź:ł%hś::[d2łeuęźęnzłn2ja°j::;§;;a5i€hnrzuefzŁ]Ts?3Peaczwnsypi=
zwracają niewielką uwagę na sowieckie zbrodnie,  to  zdarzają  się

łu;t#{:%?zgióL;ien:i6;i*3ik;#g;##;:';;i#łj§9e!;iu;j};8;C°łg:óąz:
jff,teg3rzLżcee:*::głuret:,,ajjoć#ggśł%taTSEgł:,ymkry$3Z3y;gFąE

;łiit:;g::d:zi;§;S;n:#:;:i!*:j;°#:§j:i:°iij%ł::ifł;;e;i:izipz;{;;ł§:e8p;I;;§ii{8§;
:ytmiFcC#,.kśigihsłpęe:nrizizjłz°y*j:i3ęp#jźn?8*S%źSo°s?d°y8hns'82

ro]:CykicŁ°yguz[ęxgko°dnzc;ę:]UęancłJ#shźąę:ć38#::ests8rwGneatjtłowwg::;

F;:;;kr#łe#Śg;żc%;gfó)[%ł:eynz;łE:bneoftweomw#rłhn,]%8*f,'#Z;Jc'

ł2c:z:bię::ErfąEnia5;d:;wł:?::,:|!a:o::ał[%;e!:':n%t!e:;se.iłgłniiżar;3ijJge:P:i,!eł;miiii:

#roun:8ał:yŁ`asi0%:8Łą5ę]ni:cŁnzouśizacrzoydzt:J;:sż;ueFj€.2:::s;ta:,`ć

gayz:t°ęł?j%s?3d°3g,łs3%Ero:;Tiaśm§atdwiejreq?aSiękatastrofę,odkłada

koT[aecnzon:gć#;snkł:zEjoewnoahpjeewsjgpwoEroabTedz;:wnoas;#:;too#scnpgg

izg;:;źJ';nzi;#łgłTięi!z::d3Ę;:wiji,`,::gie!jeeĘ%;so;:s:E:e;*;:;!ił?gn.:i,::;:oti

:ze;s;oz,bgłetł:gn;aa:n%ijśafz::::o;j:ł3:;;:.g:Eż,#!e;#mi:oĘ:a:n:?ęs;;g;łaic;yin2sy;Fpkk;:gg::
T;a3ś:97d;f;;CuJ;.hłGteetŁyorł,yz';t;gwcyhdaos:tE]Sszę:o'ńKi:%E#ę:#

źfoaEtj%cł:nk]a:SŁw=ef:jńf,[:]sąacmoŁoaBjęs:2aT:cng]ę,sśśścwhyełg:zW;j:gE:=

zteratsaT:Tw:g;,nawjFŁokg8:Łayćnauc;jTT:łna:%ezaEł:szzauŁęec;]:,sokbtłę:§

#:sŚ§jsśź;uyt3y:m%s*łn;:źą;Ł+::gT#eałgł:;:o:;ł::gŁ3oŚsc;§;±:t:o::d3:

§§ł%b]:e;:łłas%§;;:;:a#;;:źłłff{;kłjo;ł;łe:;ł:;e§;;;::;:łjj;ł:;Ę:§:st§a:

i;i:łiiiig;n;;Ęiniizi;ij:i:!;!aiji:,;;e:ji|ałjiż!i!:ie#i;%egiigi:::;:;Ę;5%:r:et!?

;§is:i:je;;;!j;j:gg;:iui:;§a§i§ói§:§::i#;S;ie°;§;i#;i;w;;ii:n;§j:§:

łużżz%u;,F:hy#ądTg3ł#;łssflą::Ę;§#.ł3oag;ĘE#ł:E:Ę:y:gnłyt:w#łkf:
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Łer:YmT:.;s.rźy:Z,s:ziy;yźłE:uw%:%*n#::i;y:3jT:,rp?óg,ł:o:dn:::pae;kh:;oą

g;cn:2:E:E'aęgcł;aaeps[kzay|SaĘj:sg:anneicpzr:;3hwkyonjE,Tt%#'ęc,ka];83cezkyskpaa#
w Mandzuni, klęska zbiorów w 1936 roku i narodowa decyzja, aby
represj onować byłych członków dysfunkcjonalnego  ruchu opozy-
cyj#esg;łesttł:::§#ac:az%łsęttayłopsLjt#nzłŁł:T2:;,bjone„nowaperspe.

Eź:rwoi,Szpa°sJ]ręzge?łzaynniks;aJ]T°wwy:=;nt,:#'ktpór;ecdhst;łź;srkł5ąs*°nT;

Ę3j:3Z;oddmpaoł[;ymc3nnt:jLwmołołdd3#&cey#eyd#sat%km,oersł;oą#peć#;3
dzialność czy  wyraźanie moralnego potępiema.  Moralna wrażliwość,
o której tu mowa nie jest ograniczona wyłącznie do Amerykanów.

„##ew,;:ok„',%#łgu93)eFdp#:Zanep:°dT3re'aFgd:jrc:jeJJś:i#CgemAp";

śt:::dźj:#:;zyo:Tecnh].e#j[eedn#boaprp52:Z,osnz%kcu]#ygfcwz;odTryzTńktggeó

;::]aeucjt?'DnoasEjewE3Zny[Tt::ets;Łfe2n?:zr3SE:]nżg:;8riroywTięEiłe:.hN°;
drugim miej scu 15% respondentów wymieniło czystki stalinowskie.
Kiedy zapytano ich, ,kogo uwazają za najmniej cenionego politycz-

Łesę;#dir]aej:ctuyRes::[aenc:r'p%%8Oz=8s33;dśtnatłęrzwogtTłłe#`;ł:TeanE;:r;
przez 8,5% biorących udział w ankiecie.

Innym,  wiele  mówiącym  przykładem  jest  śmieszność,  na jaką

3:,r,#es=%Erźłzay,ęsnkr:śe[ęgg:omb%łf&ooZ#]łeę=5:osdor:łepcoktTzjghę
nionychwśrodowiskuakademickimpoglądów,żeniktnietroszczył
się  o  to,  by  wyjaśnić,  dlaczego  określenie  Reagana  ma  być  tak

ZŁbea#Łrkł;ee?°łE#]rgne°nść„Sj°ełzteTł;yynma#zrś]da*te:a:;gJhjiea?{łr%:#j.

ł:ę;kuotizusiEieTłdeei:rw::ncrj,eaę°a3ysst;=eumz:eznłeoEić:[ęg#°ń:rdnicyz#
wymiarze,  nie  przysparza  mu  populamości  wśród  amerykańskich
intelektualistów.  Jest  dopuszczalne  okazywać  smutek  czy  Źal  nad

;omwe[sgdkź.mp;o3:;:ję%łna%,;::gzTjoer#beag2Łpń;nteysstpęrpae#:±ewoj,uf3

:|aeurwóawż#;źżms=kż§ęz:ynms=g3#j3k?3#,ęairtkopsrt.a::ŁzzTd'ol%:i.njg#:

:Ó3żfedBsrt°adws;%n;ą#źznłne;ę%3U,',#e3ic;asri°;Zźrf:*%dmńi?,Tłk%er:
zagroziły  „mentalnemu  murowi,  postawionemu  przez  zachodnią
lewicę" wokół zagadnienia sowieckich zbrodni.

w,ł%Skt,łeźBr°o83]de?b;e83tuwp°mpy°pTŁękdazcyhrseąakp:JzaeB\jonwaahź[gŁS;s[]łsk°ł:

:żxaz#i#,eJssązź:rd°zzł:`a|kx;b]r%ś2i.sJt%dwn,#ż:żeewcizj?enj§:tłg[d°ocapur#

g[:żtŁ,uedgnoołśjcejgomkoośFjg;:;gttfgzwyyęhącoźepnr;zzeezsnp;:łketcózTggcł7at#:#e:[

g8:jz*?zT8#zwm°ubewcozbbe*%is#uns°mTS#:ż:§:e?Ę#;'żw:f:Et:kws?o?
wiecki zaklasyfikował faszystowskie Niemcy do największych ty-
ranów  epoki  nowożytnej   i   sprawców  masowych  morderstw  na

*g#kn#ąpsfędp?ó::%&:tniJ;e;:Z3?jyiaććz;[n%Łe83ziss:oyjrszcezgeę

8śżn:§3:a:recł#wge:sttdż:s:;Łoks#:g°r°dzaJu(odmasowychgro_

Cechą współczesnych czasów jest to, że w społecznej świadomo-

S]ł:ton';J[ęctyz[::;ezwy*gę3*c±:8Łc±ow;8OzEi:aunąiempa;;-eTn:8jnać
w ostatnich dekadach były w zasadzie nieobecne w mediach.

Pamiętać przy tym trzeba,  że nie wszystkie zbrodnie sowieckie

Ł°oS:iłeyrsę:Paełnnś°ruedros:j[ecg;#;g]esź:8:&ł;Sppoepkdifł:`nF;rFeazs°s#;

;e°r:j3Cwki:]:an:Ła,SśywłoBpr3;n]]eer?cah:wAnfe:acnźstća3ŁeńoYo]:Umc:,2%.izfz;bna
zabitych cywilów sięga rzędu miliona.  Jezeli  ustaliliśmy,  ze okru-
cieństwa  sowieckiego  systemu  nigdy  nie  przeniknięły głęboko do

{zwtaydj:#?eś#śE?R%%%Jcj#iłsfóow;Tjiq:,*łwuonj;;Eyticokr`S|hneeś':

Bgżęops;t%ł;apF:5%ny#[neenę:tęgopg,t3*ł,esłaa.zbrodn;nazjstowskłch,
Wyjaśnienie  tego  fenomenu  leży  w  długotrwałej  i  chronicznej

ignorancji  Zachodu i  niezrozumienia przez niego  sowieckiego sy-
stemu.  Było  ono  stymulowane  przez  postawy  wahające  się  od
całkowitego   zauroczenia   az   do   sceptycyzmu   wobec   doniesień

;Zkbarn°ódwia;ht#mwu,g[itywc;Foykc:.#tsż:?łę#yucs#:ł'kżoewT;::UoSaĘ2:

nie rozumiało naturę sowieckiego systemu  w czasie jego istnienia,

2ai#aę&ón[:`jeesrif#ZisśJ;eiy°chnajłbęgng:ijp°rźemkgneŁ9;ę:Łe;UółyMwntneż
moralną ocenę sowieckich zbrodni, dokonanych w dalekiej i nieod-

;;:#u§Z;usź::a;:,:ąmźt:orr:z:y:o:g:n:ł:ecgn:e;łFe:3s;;#,ys:,::E:ggd3Eoy*k:.aĘd=:
Źamasystemniemógłpopełnićmasowychzbrodni,ajeżelipopełni],
to są one niezbędnym kosztem szlachetnego eksperymentu.

stąTgł:33::ęś:,upopżob:;j,Ęcś3[graF;sc#cohfoo:%kjyz%ł;:j;łsT#:Ełhegs

Łracoyt:°:[q38łłscł]°e#uód:E%gź_Prź5ŹbeT.q°p::8dmrf[fón%;Z:k3SZ::;,

:,s;:h:iz#ti::'nę;E#13ugźyśEef::goE,::o:bpłó:ny:egdż:,giii!Ła;z,Je:::i;łi
nej przemiany bez zabijania."

odyvśł:°żdek:`8ża4s?ŚJsęrd°,T:wDsąYśi'gź;;:ćgr„fyTkeoDni:`#:ełkscghz°ę°śłć

Ł°oPsukł]aecŁ;sĘ#B;#;ś°wbłjaęći'aaL:]:ajmw`s[puizłja'sż;°:rhzymyu;#śet[!:-°wC,%Scr

#g#f;ne:r#Łeeę:Zo3;:,n;ł%kgź%.śćpsopdocłę%żegńęywEToy#gskTeogćz:yĘ:

zwe*'aę,ł:5:3:r?E:u:S:Zr:°z%%eauś?,r3#;ecd#`awk`aedn:#:#cĘemm:%ł3yó]:?aLneeś
Hubeman i Paul Sweezy, zapytało: „Czy przemoc jest stosowana do

jue#słoes*:#g#żr:gr:ł:e:t*ćgemm8Erea:Ołsj:u:e[:,#3#pna±cźgń.=
stwa, w którym sama stanie się zbędna i zostanie zniesiona?"

g,oo?:C;iĘn:grz;e;ł:u=3';*ciy::#z:Zpk;d:Ó:%dczn:i::gśzm#?a88':*:e°§;#:;n];eaoiz=yśsu]!

=łsź%:3g%|ź,ep3t`rtayjŁząn|aewp,?ę:TcohcmboyrłanEoiguęrwdTz:cjparzpeoz|eŁeaTicnęź
stwierdzeniu,żesąonegodnepożałowaniaśrodkamiprowadzącymi

%e:s:o:w;:]::unotey:iłc:%:e:i#ł::!t:y:?i§i8ij##o°zsĘe|:cCo:;ąi8ng:ałfaczTbei`ih=cał`:i:

32,ffitjsTęozr;ł:ł:u3d#];anc&rjaacj:Fjąłz#łj:etguopŁmj3]:,łs*aż`,afga;
to  zrozumieć  musisz  być  zwolennikiem  ruchu  soqaListycznego  i  za-

*8to°*ejE%?8e:ę;gompyogźżk°wwriyriacmhy]S#omdŁc°h'wmś;i#jggboł
celów..."

ce:t::Fy`j:°enć2:]tgybgyęydntej'dżłeanwe[ja±Shh3u°rig%i;?łnee°jbn°sZ#:j::

Foa;ąociene|aeckes[t:#::Ę?.C*medakht8mA:;ły°WLj:[ksę'StŁ;;gT]#]Sieyj3gę

i'ryy;hp°:zye?ić#ftłźsć8owi.oĘZżeyss°#€łś[ó?j'oał%t#eetgpo:ns:#8::

#]śhzóec';#:cTłeato?pyoTeycśz[e#?ń#.yErF|Sao#n]t??#a2%s;ęypccoónT

Ły:;i#8rk`łe(dozs'tgtams;ęótżcErozdezsłt,ę8iyyns]t:i8cTefet8:ua:jdżłnyŁ€Umthti

J:ig;Łffe:ił:o#y##*:#oi;słs:re3m±p=e:z`!;;#yeji?,snp:a:
tych  bredni  są  zamieszczone  w  artykule  Owr fJoro/d,  napisanym

;o;kę:fii;g;:b;§::rie;i?So:łći;:§;d:k?rj!#:;Ęzieru:::i;re;n#i*ii:3ijozTw#::ei{

EP#;#o}ew°T:er:#stzsoś?o'#i#iłł]ek:tsóżł;s;pęć'ingŁto°#3?:'g#i
nieczują,iżprzebywa]ąwwięzieniu.Lamontowieniemielipowodu,

#ŁłFcemłeowt:=yLćatT:%Z:owwc,[ąażti;$3ho;EŁęsćgś:;tppróa€*,aHDeEg

*oTe%s:Ę3Łz#awzłgżua;aozwa:e:Ł#Ło:ep:ę:ęzg3;[,:cokj;n#,śz%łaot:nT3ł

ro`;iE!2:::8nsyysę#[aTejojx:Jłneyni8tx:Eo#roEonzeł`::±cułmkeTttaycE

E3L3ggTg%ozpT;e*łfg]łęomzaffl;%t#;syoz#teó;ztyynkTtg::::t]ę#::

#yt%jwp:,Sia]WdźiapłaŁi8°mkłsods:#nmą?3E:&::Łe;rzóej;Zoeds:yncań?=oMzcacm#:
rzał:  zdyskredytować  na następne dziesięciolecia opozycję  wobec
ruchu komunistycznego i systemu.

goT:,;aotjrę,otkyTź%;::edh:::g:Z%ętow3n#.Tfonjzym::[Puazrje##oą;aą
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gandą  politycznej  ortodoksji,  uwięzieniem  dysydentów  i  poja-

Łlteynź::u:ęzEęsż::gswEil\i%eggź,#ań?:iesE.T;nriEśihz;,!rz=;::

Fm*ei:ź:%#[y:?egźE§#}.;śETde:ioid°dnr:?„#:yrynfo*Łicktcyh[łk°ó
smutek i wstyd".

Po Mccarthym jawny antykomumzm stał się kłopotliwą (kojarzoną

źE[Łwy#;e]#3iaeii3?aH:t#dĘ::amY]#dy?:Cmanwąwept?ozhswTóujrychsłę

zagr:łgnfeo.w*:E;eł%Eahwę#e?azl:Wwa;erlokT;:z#jnważ2gź.#a
ptiE;e,pźłękkwogtTo*::Ł|gumc:rE:E,guuogcy|;śuś:ę:nj;=ŁZć;ooWs;s=ehmmLł

g;r#wog.#::zĘ:#..YaĘęg;*aź:cio,ło#T#ił:yćsdk.uEizć|e:iięcz;
powodzenie zwykłych ludzi. Poniewaz wzajemne zaufanie ] est tak
bardzo pożądane przez obie strony, byłoby gorzej niż niegrzecznie
wydobywać  na  światło  dzienne  czyny  dokonane  przez  sowiecką
politykę w przeszłości (oraz w teraźniej szości) , gdyż utrudniłoby to
osiągnięcie dobrych stosunków. Stwierdzenie w 1983 roku członka
amerykańskiej  delegacji  pokojowej  w  Związku  Sowieckm  było
typowe: ,,... braki w wiedzy możemy nadrobić entuzjazmem i wspól-
nie podzielanym poglądem, że... kobiety w naszych dwóch krajach

:#:abwyę3pto#Z`:e,?[:rddzzłłee,JEtoódrę;n:pnr':zwrióa}geó':zę:!§3:nT8TEoeg;

:ż;;gŁ;o*yr'ż.eTgnmmai:#ike;sę*:tĘ?ąws#;:ói::;i|?3awsitgtp,uejsą,cnoź

roadTaęzę7ł»SD#8:Eł§wZ;s#poCs:#o°n#ydzę1ZUzC;ćp:ęs;8wnj#ęj
Chivian  i  dr  Mack,  odkryło  nawet,  ze  sowieckie  przemilczenie
katastrofywCzamobylubyłospowodowanechwalebnymzamiarem

ŁCzę:'3oS[Pc#[%bh;e;8t#:r;WFrcztewkao:aE:,°?eam;icspsr.aęwymłeutszByrba;

;:#?yĘ:łbcyhł:g:bmr:Cd]°an]acł#ypcs?cmń:gz°nke°śg:d';oU;ł:ymywali.żetaka

jowpeogs:ajTnytćgł:unż:s:oytygg;#ał§zpor2gpdr:waka#z:Ls;ópTz:zcłuanpkoek[3:

:łcbh&Eż::,8s4krł%łmwuydkz#ćZźwTE#ks;;J:Bjót#ckhshze#:km:egi%:u*

;i;ś;1s:C;iżti;t?3:ał?.z;5:ęźb:łta?d;fi:J,#entźrpF;łłwt:e|:Pa:p;J;bi`#;,:g:d;y:b:;3w:a;

nu&SżnerNg#bj::ję#SŁ:°óycbzypoę,oĘc:etiwYtw%ż°::8Ł:sęy;ł:
Xkkłówiłcsż°#:ehcuh;±bo::*tmfig%y?]yśł##:ŁmŁb;dk:ep]H°=#ffceri

E#tumnrŁ#wyEik#yg#g##ż##gb°ecna#tŁ5s°nperpowhF%
g=E;:;Fz:jeLw*%C.yżyeckhoL#eekrypko#;riź:ego*;jgh:Cłtyó;e;#i;

#°owb:akkkrmy.#ęzwn#8:hwTaęsre°gĘFkmAjT,e#ąT;]#cez#Ł?ks|ęw#mn;
#u;E:gkłopn=pwcyazsź5ćmlm#ęs3tLŚTCTj"ml#y#%hAwa#3:hpoJa-

kj#Fafź;nmnyaE;sgjłś3###3gflń5:joe#FcehpcE##_$8#ęę:

5a%ągsE:.'ieutóc:|ójwak;#wn:.s'óLib;fdązcąycnhas:#e.d?;ednśr#łEgj
JLi#;s:#icneyg:śźt°esźtwsypz°ył§€:e*]S:#akzedĘ#:j8ĘebćŁaz]:y:;

;jaętźne;ne]::Za;ótaakzgS?nbyęłdozŁmcYe:s°tł*ła%śukŁ°aĘ2;[:ES;Stg;dó:::
Charakterystyczne dla tego nastroju była książka G!.arifs ( 1977),

którąRichardBametnazwałdefinitywnympodręczn]kiemmoralnej

.::g8ę:ęŁFąuf:rko;2;sO|ne'gi:y:izóaęjY.],:::zjdT:#Sthwpoojdeo±jeęńbsłtuwrókorba:

SJżrćsdpz?e|fęgcaiosizedtnei#i:tanfcT%[€!:sjji?eMŁ#(skhr3|Lj:a:rnj2ź;±SoT

Et:!;.;zi:łe;:Ę:ęł;*Sic;e:ś:p:y;|;łł&neof!d::p:n;yśH:;,ęi;Ę.gj;ii,;zie!ni`:prł!:i:
Pzaar#:#?:;od[%Tł?,Wkę;rnetenrłeesgą`;nsałdn?iąws;ękrpe°odw:ćpłkyowmepĘt8n7:Stgaś

łc::|ałiłtee8::Łąodł:hz#°ałzne;c°hr]°:#%ła;cshw,:jtęrę:%b*:,ry...Pr°P°

rę°iłr&me°:S[on;J;ertóo:nd°Ś€ieęŁę#c°t#eŁe;Ł°]:€:ywm6§°Awiżus]iuś
jsg:pompeĘ:tza#,ee:,ojTkpocj,ęaś::#bT;Łj;fyczzanuj:3zryy:#g::::aLpaeę:]eer:

ni  nienawiścią".  Filmy  z  Jamesem  Bondem  upewniają  nas,  że  źli

Łh::ŁcreŁzeagdat:mTyhw#3rż]aęmzłŁ€3rcłąe(Sz%a:;Zń';Łół?%3;°ka;::ar[::
stami),   zwanowanymi   fanatykami   bez   konkretnej   politycznej
przynalezności , stwarzaj ący problemy obu supemocarstwom.

rdT::t:fe#%trpł;nwejo,Ścr]śwz:otgcFł6bsoźo]ozdscńuswbaynłeow;e5:Ż%jeńeT2;
odpowiedzialne  za  stworzenie klimatu,  w  którym  nie  było  łatwo
publiczniedyskutowaćczyoceniaćhistorycznezbrodniesowieckie-
go systemu. Trzeba również dodać, że do czasu jego ostatecznego
upadku była nadzieja  (na zachodzie),  Źe sowiecki  system  może

z%szt;{toz;3f3#oNwłgTmyj.eczjwt]#ż##wc5]og;ęe:#studg#:5,n;aoćd

g:?:g%:ió:e.nwa|s:g2)#oyścT;e:cśi;t:;idnza;,:ŁÓs:g;żJng;.d#:i:

*:g:ły]:pejfi]:oaneo##3grg*ż,łoe#osk*ocrzzyzyłtkozj;asobźłeoo:amEę
E:#:Fzęewcjdr%f3Twjjłngsś#Cj#gŁeźeę:głf#,jżze"Pfi,krepMu3:#:

:e:sg:],ł:g:Ś;;ae;Ępi:st;j::z!jii:S,;Ł#;:i;e!ił?id;eE?#5iyijs:t:;;ao::B;gsr::ijł::

#iitsóy;t:hmŁbee;ł#rnacnhłfnĘ]tłmmpź°s%;łepopupad#i:Sn%#:.ń'aEi:,ó8
że  w  miejscu  narodzen]a  zdefomowanego  systemu  moźe  i)owstać
Gorbaczowowski socjalizm z ludzką twarzą.

#s?r-caun:#h°#gtTzbiegająsiędwiepodstawoweniciJestto

=#nTsjńtórgłn#;łgrozzyoćstwri2łśoćss;3:gŁou:%:jddu]jsątgec3:esg%jj±:za#fTe:{

;Etoujr%c;ndełgaokp%Ły#g]ękdaep#a#3FaTn;cmenfjaas€;Stgoowgłź:nfifgmwc;o#
Wpływidealistycznegosocjalizmunaignorowanieczyminimali-

zowanie zbrodni sowieckiego systemu został zwielokrotniony po-
przez   wyznawanie   go   przez   wielu   wybitnych   amerykańskich
intelektualistów i osoby publiczne od lat 30. aż do epoki Gorbaczo-
wa. Nie mogłaby być sporządzona lista o podobnej długości i cięźa-
rze gatunkowym osób składająca się z amerykańskich konserwatystów
wyrazającychswójpodziwdlafaszyzmu,sympatii,którabyłagłów-
nie ograniczona do osób z marginaliów amerykańskiego życi a pub-
licznego.  Jeżeli  amerykański  program  w  PBS  (Amerz.cci  Ćznd fAc
HOJocĆz#f/)  szukał  przyczyn moralnej  obojętności  Ameryki  wo-
bec tragedii holocaustu, to na pewno jest miejsce dla podobnych
badań analizujących amerykańskie postawy politykę wobec ofiar
Stalina  (w  szczególności  sowieckich  uchodźców  repatriowanych
do  Związku  Sowieckiego  po  11  wojnie  światowej)  i  moralną  po-
ws'ciągliwość,spowodowanąprzezwojennąkooperacjęoraziluz]e
wobec komunizmu.

Drugąniciąjestdziedzictwomaccartyzmu:jegonieintencjonalne
zdyskredytowanie antykomunizmu , które spowodowało powstanie
anty-antykomunizmu w latach 60„ wzmocnione przez odrzucenie
zachodnich   wartości.   W   stanowisku   anty-antykomunistycznym
znaj duj ą się dwie sprzeczne postawy : z j ednej strony powierzchow-
nie uznaje się, że systemy komunistyczne (niektóre z nich) były złe,
ale twierdzi się, iż to nie usprawiedliwia żerowania na ich brakach;
z drugiej suony antykomunistyczne postawy określane są jako ob-
sesja, fantazja. fobia, i)atologia i metafora dla wszystkiego, co jest
złe  w  amerykańskim  społeczeństwie.  Kiedy  raz  krytyka  wobec
komunizmu  została  określona jako  aberracja,  pozostało  niewiele
mie] sca dla wyrazenia moralnego potępienia wobec jego dokonań,
nawetjeźeli obejmowały one masowe zbrodnie Stalina. Tak długo,
jak opisane tutaj postawy przetrwają, a szczególnie przekonanie, że
zło amerykańskiego społeczeństwa przewaźa nad złem wszystkich
innych  i  uniemożliwia jego  członkom  potępiania  zbrodni  popeł-
nionch   przez   kraje   komunistyczne,   nie   będzie   zbyt   wielkich
bodźców do badania, ana]izowania konsekwencji i moralnego oce-
niani a sowieckich zbrodni.

Paul Hollander
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Po wybo-h w Polsce A.D. floo7
Przed  ogłoszeniem  wyników  wyborów  w  Polsce  istniały  trzy

zasadniczo różne moźliwości :`23łz#i4#tgy#§SSZ:e\;#ep±ś_::

Wiemy juz,  ze  wynik  wyborów  przyniósł  trzecje  z  rozwiązań.
Zanim przyj rzymy się bliżej konsekwencjom aktualnych wyników,
zastanówmy  się nad tym,  na jakim etapie znalazła się demokracja
w Polsce. Pierwsze zasadnicze spostrzeżenie to zauwazalny podział

g2;;Łyecnzj:eźssyct:łt]g2bę%gndąutzLęeum#,pdooTeTjakłza]EgEommg[gsaaTky,cdh:
gdzie w Wielkiej  Brytanii konkumją konserwatyści i Partia Płacy,
a  w  Stanach  Zjednoczonych  demokraci  i  republikanie.  Z  pozoru,
podkreślamy to wyraźnie, może się zdawać, że w kolejnych wybo-
rach zostaną w  Polsce na scenie politycznej  dwie konkurujące ze
sobą s,ły.

:::§i:ę;jz;!i:iij;:Cźiył!ip;§§\ł{;j;Cłi§:ui:ł:;;iij#ii§c;§;;cec;#gi;e;:{ii:a§i
kujących  reprywatyzację  i  prywatyzację  i  robienie  z  Polski  kra]u

ł;n;jnigsi,eJ8Sti:P;°k!;t:;°#k°;?u:c:;ijęłoi!#-;o:;si:o:::ęy:t;p3:°;łjyz?:ai::?ł

będzie mogła w obecnym parlamencie liczyć w najlepszym wypad-
ku  na  co  trzeciego  parlamentarzystę.  Jednak  w  i)orównaniu  do
wymkówwyboróww1993rokumamydoczynieniazzauwazalnym

Egstręapwedmy,ggyśżwTescęj#ó§;órzun#cwhno%Ó;ojnźznyełgsowtoż:3śe#::
wiedliwego!

poJzaa##zz;ewp;g#cz4yoczouwmy:cohr:fxeE3stuź:gęoz;sj:iięycnzę
nym świecie przedstawicieli swoich interesów i swojego spojrzenia

Ła:y%ąp:°2łse;izż%jtyyłe:w°:rgóŁrni:2iEa:gd;ci:°Epjł;dE?z5i;:#obw°:r;,?śpn:::ę,:

sytuacji , w której  na j ednego przestawiciela interesów §połecznych

iiz:t;:::a;i!;tł;u:e:;;:ęĘzp:a:r;ii;etns:cz:ł;;::,;z#:,ix:g!łgz::c#i;p,;ł:d;E.iii

!,3a#:i3::-:j:,gd:%o;#eow#z;e:T:nc:ky|?g5.if;ZB::dę:i:ó::?ezęwYoj?::it
rządach kierował polityką gospodarczą. Sfomułowany i realizowa-

łgya%oz;ooż:ą::c:eEoł:nłeyz3n::ź§3§;:u::#edb#eęnfjęt;on±#m=u::łsłł:gw:#;

:iśi;mz:i;;tŁpyr;:3znca!:z;jecTaysgcohbr[!ęajóto#E:g:esr'aę'[i;|E#%8ta,T
dywany przy wprowadzeniu jego w życie społeczpy wybuch spra-
wił,  Źe  odłozono  go  na  półkę,  skąd  sięgnał  po  niego  w  kilka  lat
później B alcerowicz.

Rządy, zarówno sygnowane nazwiskiem Balcerowicza, jak i po-
1ityków postkomunistycznych w latach 1993-1997, były realizowa-
niemtychsainychplanów.Wstmymaniezwrotuwłasnościukradzionej
obywatelom  niegdyś   przez  komunistyczne   państwo,   wyprzedaż

rzłegzn:śoci;t;cę;:;##Pnóe:tkó;wT#?Uźzsgd::#2:;':łh?niajcn?s#:
Lewandowski , i Kaczmarek. Działania obu były w istocie swoistym
„skokiem  na  kasę",  dorobek  wypracowany  przez  wiele  pokoleń
Polaków w przeszłości.

Zauważmy  teraz,  ze  co  najmniej  kilkunastu  parlamentarzystów

gtrAoyy„3L_ł:,jSOTn±os::ł:ł:TŁ;Ś,;e[jpbwg3:3:yj,ukfó""wEjżaeg:::ły:Ł#noej
dłuższego czasu Unię Wolności w objęcia AW„S"-u.

Łz±#d.:#eaT,iję:Rze?teaw::l:9:8:itcr;:;:kn::fe:rg:c::śJ:aier=Ł?nł#gg::'iEi
#sferareiztiakoggsrpao:ęFęień#wang;:ęgmniesTjai:cę2ąEruzedJSŁaa

Olszewskiego broniło  w nocy z 4 na 5  czerwca tylko  115  posłów.
W sejmie w latach  1993-1997 nie było ani jednego posła o cechach

!,Z#::a;S;.#źwn:::gg?zt:ebc3źo:#;E:;;n'g?9ijzą#!:eks5Z;°źś,%Psi:łórĘjii;:
tylko  słuchać dyspozycji  płynących,  czy to od Unii  Wolności,  czy

;ooroódwyułąęcs%.b%nł;t3Ż;a:g::Eoyttee:ofkz%upw:3ź;łpź:łłepnrepz;sdtgE[

#%Spar'zzendancł:fiys8]9ńt8Łnfii°Ri!rt.8dyporównamynowypffiament

g3ŁE;cse::nFa'o?nr:n.gsbiyz;Fuzaż:;:,aa:.:cąhkpae:Y:::ięd#j:ysio:dr:aę;,:s:tł#

:owńoc`óe#T:tye)r.eróa;OeT,jta3:żc::ao%:;łź%3zwn%pboęłę3łen;8ie:ićtesr'eęs8;.Ob-

::::e::§;#rz3ąriżw3:;ł:h:3:,:t:#%':O§s*sć:::-d=:::Oęs:tł%a§:ręse]g;#ni#eji§o!

:i[a;rw#łć3?ha:SŁ}j'lLC::o:adE#ksim#ŁEe3ł]::i#g:oł:m:}:flj,kkt#ółd:;8s:i#jźn:

ł°og;:iiu;rżł§itił§ini§;;e}Zi;sZ;iii:j;]łsi:§Ułj°;ę;§ą°igs;jepie;m:o;i;:ij:
2snałęŁ]łwwpłsyp;ło%:n#:os:3gdemk:em#:łks;ywc:]nłeoB3;eznkw[ya::;Zć:wwoy%%:

;:ę:łi:Fcią?jłi#;%iełęi#łjsj3inźj:;:h;j:ziyaiE;`i::;i!dyi:ki?Fł;a;:;:2:;
i`zęyE:Zdyo8;ą#'j%fa]:8:ł?S:z'ńsy%łźddazTd°ź::'itzó°rsetazn[[uedpźąr#:#no!
ścią nie będą mieć nic wspólnego.

gj%óeff*e:r:ze;rlc;:ó;s;#j.:ęij:fź%:;ipy:zl::,źg:[:tg,:;T;t3?i:;łłj#Ed,gl:

;:L;%jr;;:;Sł:ó:}is;gi8żS::iii3;g:;y:iize:oriżo:!;;jt;;:ygin#k#
planów.  Mozliwość  realizacji  takiego  scenariusza  n]e jest  wielka,
zauwazmy  jednak.  ze  takze  i  w  tym  układzie  możliwe  byłoby
wprowadzenie  w  zycie drugiego  planu  Balcerowicza.  W  obu  wy-

F:.:wźa,%,z?,:;:EłErł;g#ea::b:,dź?E`::e:fc?hyme::of':tolśg.1W#.`teyĘ8:;

zoYzgz°ęd:oUś:ł%C;'y:k]ęa[ieor,°awkwścwz.%hpy]:ar::źłFdnę:a#yeło°bgyrapb::
trzeć mu teraz bardzo uwaznie ręce i  na to, co w istocie zamierza

ii:iłćkscFazTeeg:be#.!::gn%g!eór;:4Z%?,ELgrienw:de;łg:o:?;:i.:e:?iplś::gź

=ni##r:zżąz#z#ąś:go:;:łsykwąąś'bzbeydozłka:ammuan:sgvmcE:#r:Ł°o#ocdyzc,:
prędzej  czy  później  osłabią  społeczną  siłę,  a  moze  nawet  dosyć

ggki°a:::epgct;;g!:łłjźg!_;;;Pi:;[iw*;e:ni;#::e;::i:higw;pąi:t;9ch;#s:ktkiji':Ss:#:
ZWWC]kęgieT:rcEarrod#ŁziyaThusc°y#=„powyborachA.Digg7.'-

E:zw*i:aTiróreaznna#Łę,wrjT#mu]Zy=:::łyec:rgźz;zsg:::,set.ałeugm-
Olgierdzmidzki
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SX;UcahcJpar!;:L:ymcLznnaa:°d°uSź;:Lę:o;ny]:°:::?oP::amT;Łm;
z lat  1989-93.  Siły  solidamościowe świętują swój  spektaku-
larny  sukces  wyborczy,  podczas  gdy  przegrani  fomalnie
postkomuniści  mają  wiele  danych  po  temu,  by  nadal  być
faktycznymi  panami  sytuacji.  „Wasz  prezydent,  nasz  pre-
mier" -postulował Michmk po wyborach w 1989 r. I nie tylko

pod tym względem przeżywamy dziś swoistą powtórkę z hi-
storii.  Postkomunistyczny  prezydent  z przysługującym  mu

prawem weta, dominująca pozycja postkomuny w bankach,
gospodarce,  państwowych  służbach  cywilnych  i  munduro-
wych,   korzystne  dla  postkomunistów   i   uniemoźliwiające
sprawne rządzenie zapisy w nowej konstytucji itd. -wszystko
to  sprawia,  że  obozowi  solidarnościowemu  trudno  będzie
skonsumować odniesione zwycięstwo wyborcze i zaspokoic'
oczekiwania swojego elektoratu. Nowy rząd weźmie na sie-
bie cały cięźar odpowiedzialności za obecną tragiczną sytu-
ację  w  służbie  zdrowia i  oświacie,  za nadciągający  kryzys

gospodarczy, za niemoc państwa w walce ze skutkami powo-
dzi  i  za  inne  następstwa  czteroletniej  działalności  rządów

postkomunistycznych,   bez   realnej   możliwości   szybkiego
i  skutecznego  uporania  się  z  trapiącymi  kraj  problemami.
Natomiast postkomuniści mogą ustawic' się w wygodnej roli
opozycji,  konsekwentnie  toipedującej  działalnośc'  nowych
władz  państwowych,  a jednocześnie  zbijającej  polityczny
kapitał na  wytykaniu  nowemu rządowi  wszelkich potknięć
i zaniedbań.

N:Jc:ąarjdezsieJwP;s:yhśłnwąy:]]akp:Syt5:r::;'sJO;:O*%]]]nc::coł-
Wbrew pozorom, to nie AW„S"jest prawdziwym zwycięz-
cą w tegorocznych wyborach, lecz właśnie UW. Przy obe-
cnym  układzie   sił   w   parlamencie   trudno  jest   bowiem
wyobrazic' sobie powstanie jakiegokolwiek silnego i stabil-
negc) rządu bez udziału tej partii. Trzy najbardziej prawdo-

podobne    możliwości    w    zakresie    fomc)wania    rządu
przedstawiają  się  następująco:  większościowy  rząd  koali-
cyjny  SLD  -  UW,  rząd  mniejszos`ciowy  UW  z  czynnym
poparciem przez SLD w Sejmie, większościowy rząd koali-
cyjny AW„S" -UW. W każdym z wymienionych wypadków
UW będzie siłą dyktującą warunki, określające cele i możli-
wości działania nowego rządu.

Z;::yp:z]eacd]°wĘ:'j:ił#oi::ezłer::;iedknwyemntz|e]:nyosię:;:
stemowym  w  życiu  politycznym  kraju,  a  w  szczególnos'ci

przeciwko  wszelkim  zmianom  zmierzającym  do  zerwania
polityczno-prawnej ciągłości z pRL. Udział uw w tworzeniu
władz  państwowych  stanowic'  będzie  dla  postkomunistów
najlepszą gwarancję ich politycznego i ekonomicznego bez-

pieczeństwa.  Przy  dużym  udziale  UW  w  nowych  rządach
postkomuniści mogą liczyć na to, że -podobniejak w latach
1989-93 -ich obecna porażka wyborcza okaże się z czasem

jedynie swoistym manewrem strategicznego odwrotu, umo-
żliwiającym uchylenie się od odpowiedzialności za opłakane
skutki dotychczasowego  rządzenia krajem i przygotowanie
się do ponownego odzyskania pełnej władzy w dogodnym dla
nich momencie. W tych warunkach łatwo może dojśc` do tego,
że entuzj azm i wielkie nadzieje związane z sukcesem AW„S"-u
ustąpią  wkrótce  miejsca  wielkiemu  rozczarowaniu,   które

przygotuje psychologiczny grunt pod przyszłe kolejne zwy-
cięstwo wyborcze fomacji postkomunistycznej.

Z:r;a:]:°:at:yrytruaa:,ałchw:zę:-:o:ębódzon:edpe°gdr]aeng]ła:ś;[o°j
warunkiem,  że  nie  zatraci  on  swej  politycznej  toźsamości
i właściwie wytyczy swoje strategiczne cele polityczne, wyko-
rzystując   odpowiednio   dotychczasowe  doświadczenia,   ze
szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z okresu kampa-
nii wyborczej. Obóz ten poniósł niestety w wyborach dotkli-
wą  porażkę,  wynikającą  głównie  z jego  własnych  błędów
politycznych.

Bkęodrez?ś:]:T=:e#łboy::żymn::Tćadćsł.eo:'[n;:ędk°sczeenł]::.r:
dziej aktywne zaangażowanie się w sprawę referendum kon-
stytucyjnego.  Kampania  na rzecz  obywatelskiego  projektu
konstytucji  dawała  środowiskom  niepodległościowym  nie-

powtarzalną okazję wyjas'nienia dużej części społeczeństwa,
na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy autentycznym
obozem niepodległościowym a innymi siłami odwołuj ącymi
się  do  wspólnego  dziedzictwa  „Solidamości"  czy  ideałów

prawicy.  Sprawa referendum konstytucyjnego stwarzała rów-
nież  znakomitą  okazję  do  ostatecznego  zdyskredytowania
UW  w  oczach  ludzi  związanych  emocjonalnie  z  tradycją
solidarnościową. Partia ta wystąpiła wówczas otwarcie jako

polioJczny soj usznik postkomuny. Szansa wykorzystania kam-
panii  konstytucyjnej  dla  wzmocnienia  politycznej  pozycji
ROP-u  była  tym  większa,  że  „Solidarność"  i  AW„S"  me

przejawiały w tej dziedzinie większej aktywności, w związku
z czym łatwo byłoby odgrywac' tu rolę pierwszoplanową.

P:3yop;;cnh]Jwmyyrił::rde°fezr:nydc:ę=k:::tydtLuac;L]łn:]geop:]de]:?:::
brakowało  -  zabrakło  w  skali  kraju  zaledwie  około  400
tysięcy  głosów!  Zwycięstwo  takie  mogło  spowodować  ko~
rzystną dla ROP-u radykalną zmianę całego układu sił poli~
tycznych w kraju. W szczególności mogłoby ono powstrzymać

proces odpływania elektoratu od ROP-u do AW„S"-u. Inny
też mógłby być wówczas wynik rokowań ROP-u z AW„S"-
-em w sprawie wystawienia wspólnych kandydatów do sena-

tu. Inny byłby wynik wyborów...

G#cyh,:=rh°em:ąydcaznęośc;an]]:dmya;r::a]ś:3dpĘś:ofc[jnęa::::
dydatów  ROP-u  w  niedawnych  wyborach,  przeznaczono

parę  miesięcy  temu  na propagowanie  stanowiska  ROP-u
w sprawie konstytucji, to być może wynik wyborczy ROP-u
okazałby się duźo bardziej korzystny. Niestety, szanse te nie
zostały  należycie  wykorzystane,  a  efektem  tego  był  sto-

pniowy spadek popularności ROP-u, wyraźnie dostrzegal-
ny  w  sondażach opinii  publicznej  począwszy  od maja br.

(zbieżność  z  datą  referendum  konstytucyjnego  z  pewno-
ścią nie jest tu  dziełem przypadku !).

GłbóoTcn.ams,zzaen,se?t::,pe-duy#:gńł:c,nąap:;'.Ty.:fnoąmo.3::kwt::
rze  konsekwentnie  niepodległościowym  i  antypeerelowskim.
Szansy tej  nie próbowano jednak wykorzystać i ROP poszedł
do wyborów po prostu jako jedno więcej ugrupowanie powołu-

jące się na tradycje „Solidamości" i ideały prawicy. W wybor-
czej    propagandzie   ROP-u   nie   starano   się   wytłumaczyć
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społeczeństwu,  że  tonami  w  walce  o  władzę  nie  są  wale
„lewica" i „prawica", jak w normalnym państwie demokra-
tycznym -do takiej  normalności ciągle nain daleko!  -lecz
peerelowsk"kładmafijno-agenturalnyizmagającesięznim
siły niepodległościowe (można to było znakomicie wyjaśnić
właśnie przy okazji kampanii konstytucyjnej, w toku której
wyraźnie  zarysował  się  prawdziwy  układ  sił  politycznych
w Polsce ! ). W dalszym ciągu z uporem trzymano się naiwne-

go  schematu  „lewica-prawica",  kompletnie  zamazującego
rzeczywisty obraz polskiej sceny politycznej. W tych trudno
dziwić  się,  Źe  miażdżąca  większość  przeciwników  postko-
muny wołała zagłosować po prostu na najsilniejsze ugrupo-
wanie solidarnościowe i „prawicowe", tj. na AW„S".

|::;cTsł:;::ł]wmy:::gueąTads::a;a::?z:c°h;-]Ua:;Lagpzyet:;an::ru:
że-naprzekórwynikomsondaźy-partiatamazapewnione

poparciekilkunastuprocentwyborców.Złudnetoprzeświad-
czeniesprawiło,Żejużodpoczątkurokuwięcejenergiiwkłada-
no   w   wewnątrzpartyjne   rozgrywki   personalne,   związane
z układaniem list kandydatów do parlamentu, niż w widoczną
nazewnątrzdziałalnościsłużącąpozyskiwaniuelektoratu(uko-
ronowaniem tego nonsensu stała się głośna sprawa Macierewi-
cza u samego progu  wyborć]w).  Za wcześnie zaczęto  dzielić

przysłowic)wą  skórę  na  niedźwiedziu  i  tym  chyba  między
innymitłumaczysięrównieżfaktzlekceważeniainiedostate-
cznego wykorzystania szans jakie stworzyła ROP-owi spra-
wa referendum konstytucyj nego.

W:redkocc':mde#\w#wZ:"&:n:śyc:o:c°z:-Uwyp:+Zk°S,#p:[Z+,
która cofnęła  się  niejako  do  punktu  wyjścia -jej  elektorat
skurczył się do rozmiarów „twardego" elektoratu antykomu-
nistycznego, głosującego na Jana Olszewskiego w wyborach

prezydenckich w  1995 r. Wbrew pokładanym w nim nadzie-
jom, ROP nie zdołał odegrać roli „trzeciej siły", zbierającej
głosy tej  „milczącej"  części  społeczeństwa,  która od  lat za-
chowuje dystans stosunku do postkomuny, jak i w stosunku
do  sił  solidarnościowych.  Słaby  wynik  wyborczy  ROP-u
w połączeniu  z  ogólnie  niską frekwencją wyborczą mówią
same za siebie.

WS%Sp:ye:od,gś:o\:d"mnm#w:Ts"k"%e%r:#q#oU#:n
niepodległościowego.

u,atzuT[,z;Or:ł::ęjhsfoa:::;:upc;]w:Łnzau:::e;p:::apE::ż
koalicj ę SLD-UW-PSL-UP nie da się sprawnie rządzic' kra-
jem  i  fakt ten  będzie  coraz  wyraźniej  widoczny  z każdym
miesiącem po wyborach.

Z8::::Tp:łbe:Z:ń::;Pu°tde`:8łf°aśkctłu°T:8o°b[%ło°;:n:łeuomp::
nii    publicznej    na    rzecz    uchwalenia    nowej     ustawy
zasadniczej,  zrywającej  z  polityczno-prawnym  dziedzic-
twem PRL i nawiązującej bezpośrednio do tradycji 11 Rze-
czypospolitej.

SŁr:cys:ęszoabnesc::eh;eaz'::łazLne;:Jwk:n=ynt::łLh::ZwesYa?edga:
po wyborach układu sił w parlamencie (niemożność zgroma-
dzenia  kwalifikowanej   większości  głosów  niezbędnej  dla
zmiany  konstytucji).   Beznadziejność  ta  jest  jednak  tylko

pozorna,  ponieważ  do  odrzucenia  uchwalonej  w  bieżącym
rokukonstytucjiniepotrzebawcalekwalifikowanejwiększo-

Ścigłosów.Popierwsze,fomalnienadalobowiązuj`ćkonsty-
tucja kwietniowa z 1935 r., do której w każdej chwili można
nawiązywać, odrzucaj ąc polityczno-prawną spuściznę PRL,
ztegorocznąkonstytucjąwłącznie(konstytucjataniestwier-
dziła  wcale  wygaśnięcia konstytucji  z  1935  r.  - fomalnie
obowiązują  u  nas  nadal  jednocześnie  dwie  róźne  ustawy
zasadnicze!).Podrugie,uchwalonawbieżącymrokukonsty-
tucjazostałanamnarzuconazzastosowaniemniedopuszczal-
nych   kruczków   prawnych   (sprawa   wymaganej   ffekwencji
w referendum konstytucyjnym, co dodatkowo stwarza pód-
stawę dla jej prawnej dyskwalifikacji). Istnieją zatem dobre
podstawy do tego, by nowo wybrany parlament zwykłą wię-
kszością głosów pozbył się uciążliwego gorsetu postkomu-
nistycznej    konstytucji,    odwołując    się    bezpośrednio    do

polityczno-prawnejciągłościllRzeczypospolitej.Należydą-
żyć do tego, by nowy parlament przyjął uchwałę stwierdza-

jącą, że PRL nie była autentycznym państwem polskim, lecz
jedynie  specyficzną fomą sowieckie]  administrac]i okupa-
cyjnej, a państwo polskie w sensie prawnym stanowi bezpo-
średniąkontynuacjęllRzeczypospolitej.Podjęcieinicjatywy
w tej  sprawie powinno być naczelnym zadaniem nowo wy-
branych posłów i senatorów ROP-u.

m szybciej inicjatywa taka zostanie podjęta, tym wcześniej
nastąpiwyraźneuczytelnieniepolitycznejtozsamościobo-

zu niepodległos'ciowego w oczach społeczeństwa i obóz ten
zapewni sobie trwałe, jasno określone miejsce w politycznej
świadomości  obywateli.  Widzę  w  tym  główną  szansę prze-
trwania ROP-u jako samodzielnej  siły politycznej, posiada-

jącej   wyraźnie  wyodrębnione  miejsce  na  polskiej   scenie
politycznej i zdolnej odgrywać liczącą się rolę w życiu kra]u.

Przetrwaniu ROP-u jako samodzielnej i liczącej się siłypolitycznej   nie  słuźą  natomiast  głośne   w  ostatnim
czasie próby przekształcenia politycznego oblicza tej par-
tii w duchu haseł neoendenckich („obóz narodowo-katoli-
cki").  Są  to  działania  samobójcze  z  co  najmniej  dwóch

powodów. Po pierwsze -prowadzą one do wewnętrznego
rozbicia    i    skłócenia    środowisk    niepodległościowych,
z których częśc' musiałaby się znaleźc' poza szeregami par-
tii  (niekoniecznie   powodów  wyznaniowych  czy  narodo-
wościowych   ,   lecz   po   prostu   z   racji   nieakceptowania
neoendenckiej  filozofii  politycznej).  Po  drugie  -  konse-
kwencją tych działań byłoby zatarcie zasadniczej linii po-
działu    pomiędzy    świadomym    swoich    celów    obozem
niepodległościowym  a  innymi   siłami  podpisującymi   się

pod tradycjami -„Solidarności" i ideałami prawicy. Jedno
i  drugie  razem  wzięte - uszczuplenie kadrowego  zaplecza
ROP-u i zamazanie różnic między nim a innymi ugrupowa-
niami „prawicowymi" czy „narodowo-katolickimi" -to naj-

prostszy sposób na stopniową samolikwidację ROP.

Nspołecz-eństw-a zacznie  wreszcie  postrzegac'  obóz  niepodle-

głościowy jako  odrębną  fomację  polityczną,  której  cechę
wyróżniającą jest konsekwentne dązenie nie do refomowa-
nia dziedzictwa PRL, lecz do całościowej odbudowy niepod-
ległegopaństwapolskiegonazdrowym,mocnymiuczciwym
fundamencie prawno-ustroj owym. Prograin i polityczna toz-
samość  Ruchu  Odbudowy  Polski  zawarte  są już  w  samej
nazwie tej partii i najlepsze, co można czynić, to konsekwen-
tnie kierować się tym drogowskazem.

Zbigniew BeTeszyński

asza szansa polega na byciu sobą. Przetrwamy i spełni-
my swoje zadanie tylko wtedy, jeżeli licząca się część
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Wynik wyborów wywołał reakcje  wielu  członków ROP-u.  Oto
garść uwag niżej podpisanego.
I  Powtórka z RDR-u.

Już pod koniec działań wyborczych, a szczególnie po ich zakoń-
czeniu , można zaobserwować kroki podejmowane przez Antoniego

#a:c#roezwnlacŁa,kntaó;eep:;dbĘ:ĘE3g:Ełz;u;ąugz:że#iiaa!ys.zberraezT*t#;
przyszły scenariusz: gdy po wyborach  1993 p. Szeremietiew przej-
muje  RdR,  po  wyborach   1997  p.  Macierewicz  przejmuje  ROP,
następnie  po  wyborach  2000  p.  Parys  przejmuje  kolejną  partię
powstałą w wyniku wyborów prezydenckich 2000 roku, po czym na
swoją kolejkę czeka p. Włodarczyk. W ten sposób wszyscy ministro-
wie rządu Jana Olszewskiego 1992 roku zostaną przez niego obdaro-
wani centro-prawicowymi partiami !

Przedstawiony scenariusz wydaj e się obecnie dziwnie prawdopo-

ifb#i:;ep}oŁP:.?.siędoniegodopuścić!
Ugrupowania  organizowane  przez Jana Olszewskiego  nie były

i  nie  są  obciązone  dziedzictwem  PRL-owskich  układów.  Jednak

E2łiźymcg:angrdfatycżf.r:f#e.l:3gtńńp,.któarńe,?Łz%|a!:żsrzs2gjp:pTi:;
społecznej . Koalicja dla Rzeczypospolitej zmamowała w 1993 roku
okazję  wejścia do Parlamentu.  Nie udało  się  zawrzeć  sojuszu  wy-
borczego ani z Porozumieniem Centrum, ani PSL- Porozumieniem
Ludowym Gabriela Janowskiego,  czy  „Solidamością '80" Mariana
Jurczyka. Co wpłynęło na takie decyzje?

Był taki moment w wyborach prezydenckich w  1995  roku, gdy
Jan Olszewski zaczął dostawać w badam ach opinii społecznej oceny
bardzo niskie. I właśnie wtedy pojawił się jako pomocnik w kampa-
nii  p.  Jacek  Kurski,  który  zorganizował  znakomite  materiały  do
kampanii telewizyj nej . W obecnych wyborach kampania telewizyj-
na ROP-u była wyraźme mdła i nieciekawa,  a p.  Kurski  nie
możliwości wykorzystani a swoich propagandowych talentów. Eała-
czego? Mało zyczliwy ROP-owi Raffl Ziemkiewicz skomentował
przedwyborcze  działania  sztabu  ROP-u,  jako  strzelanie  goli  do
własnej bramki, żeby tylko nie odnieść wyborczego sukcesu!  Przy
całej  złośliwości był w tych twierdzeniach jakiś niezrozumiały dla
zwykłego członka ROP-u sens ! Pytań o różne propagandowe zanie-
chania można by postawić znaczenie więcej, na przykład wykorzy-
stanowyrazistąantykomunistyczniepo§taćKomelaMorawieckiego
zarówno w  1993, jak i  1997 roku? Problem ten jest o tyle waźny, bo
sam lider ruchu wypadł w programie telewizyjnym z Waldemarem
Pawlakiem   na  kilka  miesięcy   przed   wyborami   dobrze.  jednak
w przededniu wyborów jego wystąpienia, np. na Źywo w radiu, nie
były propagandowo olśniewaj ące.

Nie  udała  się  przede  wszystkim  jedna  sprawa.  Nazwa  ruchu
zawiera  słowo  -  Odbudowa.  Dla  sympatyków  i  członków  tego
ugupowania  określenie  to  jest  jasne,  zostało  wielokrotnie  przez
liderów ruchu wyjaśmone. Jednak zupehie źle wyglądała w przed-
wyborczej  walce sprawa wytłumaczenia tego słowa milionom po-
tencjalnych wyboiców - elektoratow], który mógł na ROP głosować.
Poniewaz członkowie ROP-u wiedzą, co znaczy ]ego nazwie słowo
-Odbudowa -więc nie ma się co dalej wysilać -tak zapewne sądzili

#c°brEr°d:i:jkćłeęr|Łwengł:!Yeaś::jR°ó8pa:izc?ż}jo!j:Fe°śćZ#y?zynby°::łec8e3:
to  powimen dokonać przełożenia wyjaśnień  nazwy  swojego ugru-

8r°o:#n:,n;łę:°nsieRt8pmgałcozseontadł:::°kYóeżJye:onz°uZ::głz,?%.c:e8°jenj3
nazwie  chodzi,  nie  głosował  nikt,  dla  kogo  ta  sprawa  pozostała
mejasna.  I  to jest  główny  klucz  do  takiego,  a  nie  innego  wymku
wyborczego!
mokę:śfe:`i:js?ytuacjiRop-uobecmeniejestłatwe.

ROP może i  powinien  stać  się partią broniącą interesów  wszy-
stkich  tych,  którzy  są  dotknięci  działaniami  obecnych  elit.  ROP
powinien  stać  się  ugrupowaniem  realizującym  w  praktyce  hasła
społecznej , gosi)odarczej , prawnej , moralnej , politycznej dekomu-
nizacji  (kolejność nieprzypadkowa!) Na trwanie w stagnacji,  wpa-
danie w biedę cży  wręcz  nędzę narazona jest większość polskiego

;%?,ł,eyc.zzenńąs::par.egetgtzac*źgzmoćśł;ayEli?:;:j;ł3,en|TRżópTj:ń;sywmoj2
to z wielu czynników, od nazwy ugrupowania poczynając!

jakTeoswoabTefflruwcahps?awjTa?aNo,Eriś:2:%s,g,P:źż;::Zf::i:,?::lazc'głaontaó

„odbudowa", bo zwykłemu człowiekowi ko]arzy się ona z odbudo-
wą zaraz po zakończeniu wojny, po której zostały ruiny. To, ze takie
ruiny w życiu psychicznym, politycznym, czy moralnym rzeczywi-
Ście  istnieją,  jest  dla  dziesiątków  milionów  zwykłych  obywate[i
niezrozumiałe.  Od  znalezienia  adekwatnej  do  zamierzeń  politycz-
nych nazwy zalezeć może tu bardzo wiele, może nawet możliwość
dalszego, coraz bardziej  skutecznego politycznego istnienia ruchu.
Mając  dostęp  do  trybuny  w  Sejmie  i  Senacie  ROP  będzie  mógł
ewentualną zmianę nazwy przeprowadzić propagandowo bez wię-
kszych  trudności  i  choćby  tylko  z  tego  względu  wynik  wyborów

E?Łnaapodc:Fj;ćŚ;ioazdyotŁ*:,.nDaztTe#i;8Os[;t#ezcnz:ńpsę#,`g,n%#ś:;a=
się działa. P. Włodarczyk wyraził się niedawno na publicznie, ze.nie
bardzo  wie,  o co  tak naprawdę chodzi  p.  Macierewiczowi  w jego
koncepcji państwa katolickiego. Problem ten jest wazny i prowadzi
być moźe do podziału i rozpadu ROP-u!

P. Macierewicz ma chęć i ambicję działania w takim państwie
i takim społeczeństwie,jakie ono być powinno. Jeśli 95% narodu
zostało ochrzczonych, to wszyscy ci  ochrzczeni  powinni działać
aktywnie w życiu  religijnym. Tymczasem ROP lub ruch p?li.ty-
czny  pod  wodzą  Jana  Olszewskiego  pod  inną  nazwą  powinien

;3r§;j;T,dĘ,a:3::;j:oełjocĘp;r:o;3ł,;:r;z;e;ct;u%:łĘcłe::j;;8st;z;łs;;ś{jea;§sśskłłęgz;:;§ś;r;óeł
czeństwa  odnosi  się  z  dużą  rezerwą  do  wypowiedzi  i  działań
kościelnej hierarchii. Oni bowiem wierzą -inna sprawa słusznie,
czy  niesłusznie  -  ze  nastąpiła  zamiana  władzy  z  czerwonej  na
czarną.  Problem  ten będzie  naras.ał  właśnie  obecnie, jako  efekt
nowej  sytuacji po wyborach.

W tak]ej sytuacji nawet najlepiej zorganizowana partia chadecka
będzie  miała  zredukowany  elektorat.  A  przecież  wśród  tej  części

#,:łkesczzoeśńćs;rzaeę:edżdjae%:jwp;#gy#wW:F:r2:#zuąEzóązcgeóeTjtzy?akct?:8

:ttamgŁFCTj.ąbątówżbdj:dtzy`:ń+ubdz:F#epspzoyJ,nTeynpaddoił#sEsłsc{|nueó
neo-ROP)  ze  swoimi  politycznymi  działaniami   Oczywiście  ruch
pod wodzą Jana Olszewskiego może i powinien w swoich działa-
niach  odwoływac'  się  do  społecznej  nauki  Kościoła,  gdyż jest  to
fundament działań społecznych niezwykle cenny, j ednak hasła ob-
rony   wartości   religijnych   powinien  w  całości   zostawić   partiom
o profilu zdecydowanie chadeckim.

ro,Ę:::wgjza:gfozp53Sp#32ftnwyąchkjektupeEsjc:e;bpę:dyzpoadłuuze;efśc:3
o  Unii  Europejskiej,  a  to  właściciele  małego  i  średniego  biznesu
pozostający  poza  postkomuristycznymi  układami  i  finansowymi
parasolami komunj stycznego układu, a to drobny handel zagrożoTy
inwazją supemarketów,  właściciele własności, której  państwo nie

jęehśęFozkwźóącs`]ćę#rt8S2i]ee,rbe#rr%łzeańJł:t8izDe:łr*#aj3żnean:ZTzepc°z[;:
wistej  dekomunizacji.  Skoro me udało sięjej  przeprowadzić do tej
pory   przez   akty   polityczne,   trzeba   ten   proces   prowadzić   na
płaszczyźnie gospodarczo-społecznej , moźe w tej kolej ności uda się

:O:p#e]e:psrżoebw;a#ęoz;fŁr:,z;3!:tycg:fe`fnot:eusswdzs]paę#::nRcohpwwyjmka,g:§'
sensie jest już do tego przygotowany, skoro w jego ramach działa
i Solidamość RI, i s[owarzyszenie pracodawców, i kilka mniejszych
partii, których członkowie na czas działań w ROP-ie swoją działal-
nośćzawiesili.Fomułętętrzebabędzieznacznierozszerzyćchoćby
na stowarzyszeni a właścicieli , którzy domagaj ą się reprywatyzacji ,
ugrupowania  i  stowarzyszenia  emeryckie  itp.  Można  być  w  tej
sprawie  pewnym  optymistą.  Gdy  w   1993  roku  niżej  podpisany
obserwował, jak koalicja kierowana przez Jana Olszewskiego po-
zbywa się kolejnych, możliwych koalicjantów, wtedy mogło czło-

#dkzaje?gzawma:tćypE?oeprŁżcej:],ej.akYmwc|gszr;Cs|ęL,9agn7or[°sź:wRsę]?ub#łożT]=
wiłoby stworzenie bardzo potężnego ruchu społecznego. Przedtem
jednak ze swojego politycznego zaplecza p. 0lszewski musi pozbyć
się tych  wszystkich,  którzy nie widzą siebie w  takiej  koalicji  i  nie
potrafi ą szanowac' wszystkich j ej członków.

Przedstawione tu pytania i  opisane perspektywy należy oczywi-
ście traktować jako głos w dyskusji

Olgierdźmudzki
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Kraóobraz Po u)yboracb
cz,yu

miejsce ROP-u na mapie Pontycznej Polski
Wyboryparlamentameukształtowałypolskąscenępolityczną

na okres przynajmniej czterech lat. Wiele wskazuje na to, że -po
tzw. stronie solidamościowej mogą być one zaczątkiem powsta-
nia stabilnych  obozów  politycznych,  posiadających swój  stały
elektorat  i  odrębne  oblicze  ideowo-polityczne.  Z  tego  punktu
widzenia waznym zadaniem jest określenie miejsca ROP-u na
scenie politycznej Polski. Aby tego dokonać trzebajakoś wstę-
pnie scharakteryzować polską scenę polityczną.

Dwa podziały
Podziałypolitycznewnaszymkrajuprzebiegająwedledwóch

kryteriów.  Pierwszym z nich jest kryterium ideowo-programo-
we. Dmgim -nazwijmy je umownie -stosunek do PRL-u. Ten
pierwszy zasadza się na wyborze pewnego zestawu przesłanek
filozoficznych, aksjologicznych, antropologicznych bądź teore-
tycznych,  na których  opierają  się  najważniejsze  współczesne
nurty  polityczne:  socjaldemokracja,  chadecja,  liberalizm,  kon-
serwatyzm. W każdej doj rzałej ideologii politycznej można wy-
róznićjejtwardyrdzeńideowy-zawierającypodstawowąwizję
człowiekaispołeczeństwaorazjegokonkretyzacjeprogramowe
- rzeczowe  programy  polityczne,  wskazujące, jak daną wizję
ideową wprowadzić w życie w określonych warunkach history-
cznych i społecznych,  przekonać doń wyborców, przygotować
projekty ustaw, itd. Partie polityczne mogą między sobą różnić
się rdzeniem ideowym, mogą też, odwołując się do tego samego
rdzenia, różmć się programowymi konkretyzacj ami.

Podstawą drugiego podziału j est stosunek do PRL-u. Postawa
antypeerelowskaprzejawiasięwpytaniu,conależyzrobić,żeby
wyjść z rzeczywistości społecznej zbudowanej przez lata komu-
nistycznego panowania.  Do takich  procedur umożliwiających
wyjście z rzeczywistości totalitaryzmu zalicza zwykle się prze-

prowadzeme lustracj i i dekomunizacji, dokonanie reprywatyza-
cji  i  uwłaszczenia  społeczeństwa,  zablokowanie  powstawania
nomenklaturowego  kapitalizmu,  osądzenie  zbrodni  popehio-
nychprzezwładzekomunistyczne,wprowadzeniecywilnejkon-
troli nad amią, prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej,
wyrazającej  się  w  wejściu do NATO i  integracji  z  Europą  za-
chodnią. To kryterium pozwala wyróżnić obóz antypeerelowski
(często sam siebie nazywaj ący antykomunistycznym) dązący do
odcięcia pępowiny łączącej nas z przeszłością, oraz obóz prope-
erelowski -akceptuj ący symbiozę z elementami peerelowskiej
przeszłości.  Warto podkreślić, że podziały te są od siebie logi-
cznie  n]ezależne:  można  być  np.  lewicowcem  i  domagać  się
lustracjialboprawicowcemiakceptowaćnp.uwłaszczenienomen-
klatury.

W  tym  miejscu  pora  na  pewną  dygresję.  Nadzwyczajnych
unormowańprawnychpozwalającychprzezwyciężyćtotalitame
czyquasi-totalitarnedziedzictwonienależytraktowaćjakopró-
by  odwetu czy  polowania na czarownice - były  one znanymi
środkami umożliwiającymi w powojemych Niemczech i Wło-
szech wyjście z systemu  totalitamego  (w jego odmianie faszy-
stowskiej)  i  budowę  demokratycznego  kapitalizmu.  Elementy

:yucrho;oyżwśłrąoz&ńoz;:j,fzćyz:Sźazcaf,toR:;:::eecwh,nłfs:Ś:łł:h]fdr.:jancł:
powoduj ąc bynaj mniej apokaliptycznych skutków społecznych
o których przestrzegają nas przeciwnicy rozliczenia z PRL-em.

Istota okresu przejściowego polega na tym, Źe podziały ideo-
wo-programowe,którewdojrzałychdemokracjachparlamentar-
nych  są  kluczowe,  mniej  wazą  od  sporów  wokół  sposobów
przezwycięźenia  z  peerelowskiej   rzeczywistości.  W  obecnej
sytuacji społeczno-politycznej , kiedy to PRL nadal zmieszana jest
z 111 RP, zaryzykowałbym twierdzenie, że kryterium dnigie (sto-
sunek do PRL-u) jest znacznie wazniejsze od pierwszegc> (po-
działów  o  charakterze  ideowo-programowym).   Dlatego  też
w minionym ośmioleciu mieliśmy dc) czynienia z tak licznymi

zawirowamami  politycznym,  egzotycznymi  sojuszami,  przecho-
dzeniem prominentnych działaczy z jednej partii politycznej do
drugiej  i  postępowaniem  niezgodnie z  własnymi  deklaracjami
politycznymi.Miarąnormalnościjeststc)pnioweodchodzenieod
kryteriumstosunkudoPRL-uioperowaniewyłączniekryterium
ideowo-programowym. W dalszej perspektywie, to właśnie p?-
działyideowo-programowezadecydująowykrystalizowaniusię
stabilnych obozów  politycznych  o jasnych  i  klarownych prze-
słaniach  politycznych,  posiadających  wykształcony  elektorat.
Natomiast w bliższej perspektywie podziały przebiegające wo-
kół stosunku do PRL-u są ważniejsze i budzą więcej kont[oyer-
sji.Jednakżezchwiląrozwiązaniakonkretnychproblemów(np.
lustracji  czy  reprywatyzacji)  stosunek  do  nich  nie  będzie juź
odgrywać większej  roli - nie będzie mógł juź dzielić ani klasy
politycznej,  am  wyborców.  Przykładem  moźe  być  np.  sprawa
wejścia do NAT0 i cywilnej  kontroli nad amią. Mianowanie
przez rząd Olszewskiego pierwszego cywilnego mimstra MON-u
i  rozpoczęcie  rc)zmów  na  temat  pizystąpienia Polski  do  NATO
w  1992 r.  wzbudziło znaczny  opór układu  postkomunistycznego
orazznacznekontrowersjenawetwłometzw.obozuposierpnio-
wego. Jednakże teraz, gdy  kwestie te pc>stawione zostały już na
foium publicznym, nikt, nawet postkomuniści, nie kwestionują
koniecznościposiadaniacywilnegoministraobronyczywejścia
do  NATO.  Zniknął  problem  i  wraz  z  nim  zniknęły  podziały
przebiegaj ące na wskroś podziałów ideowych. Podobnie będzie
z kolejnymi elementami składającymi  się proces odchodzenia
od dziedzictwa PRL-u.

Krajobmz polityczny po wyborach
Wybory 1997 roku umożliwiły zarysow anie się czterech.pod-

stawowych  nurtów  politycznych,  wyróźnionych  wyłącznie  na
podstawie   kryterium   ideowo-programc>wego:   socjaldemokraty-
cznego (SLD), liberalnego (UW), chadeckiego (AWS ) i agrame-
g0 (PSL).

Rzeczjasna, rzeczywisty stosunek do postpeerelowskiej rze-
czywistości zniekształca podziały ideowo-programowe.

Opcja socja]demokratyczna
WywodzącasięzPZPR,SdRPodwołujesięwswojejretoryce

politycznej do ideologii socjaldemokratycznej. Jednakze w tyr
przypadkudziedzictwopRL-uzawazyłownajwiększymstoppiu
na praktykę polityczną socjaldemokracji. Do niej  naleźą m.in
nomeiiklaturowe wpływy w gospodarce (vide Sekuła), kompro-
mitujące  kontakty  towarzyskie  z  przedstawicielami  wywiadu
rosyjskim,  osłanianie  przedstawicieli  komunistycznej  nomen-
klatury(sprawaJaruzelskiegoipotępieniastanuwojennego)itd.
W każdym  innym  normalnym  kraju  ujawnienie  takich  spraw
oznaczałoby koniec kariery polityka i kompromitacj ę partii. A]e
nie w przypadku SLD, która jest nieczuła  na wszelką krytykę
Obniźeme  standardów  wymagań  wobec  SLD  w  konsekwencj.i
powodu]e obniźenie standardów wobec całej klasy politycznej,
a  więc  przyczynia  się  do  zablokowania  rozwoju  normalnych
obyczajów politycznych, niezbędnych do funkcj onowania kaz-
dej  dojrzałej  demokracji  parlamentamej.  W  takiej.  sytuacji
określenie  postpezetpeerowskiej  formacji  politycznej  mianem
socjaldemokracji jest umowne i przedwczesne, o wiele [rafniej-
sze jest mówienie o nich jako postkomuniści. Postkomuniści są
dlatego  w  dobrym  połoźeniu,  bo  są jedynym  reprezentantem
elektoratulewicowego.Tenbrakzagrożeniazestronykonkuren-
cji  może  utrudnić  ich ewolucję  w kiemnku  zachodniej  socjal-
demokracji,  która -jak na razie -jest wyłącznie na poziomie
retoryki politycznej, a nie praktyki.

Opcja libera]na
W tegorocznej  kampanii  wyborczej  Unia Wolności  posługi-

wała się wc)lnorynkową retc)ryką,  pokazując odmienione,  libe-
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ralne  oblicze.  Liberalizm  partii  powstałej  z  połączenia  KLD
i UD jest wielce podejrzany. Nie wiadomo, jak dużą rolę w jej
szeregach odgrywa tzw. frakcja społeczna Kuronia, Geremka ć'J
conforfć!f . Działacze ci, wywodzący się w przeszłości z PZPR,
są  odpowiedzialni  za  podtrzymywanie  symbiozy  z  układem
komunistycznym w latach 1989-93. Weźmy chociażby stosunek
do PRL-u bywał wazniejszy od liberalnej retoryki, którą posłu-
guje  się  obecne kierownictwo.  Lista zarzutów wobec UW jest
długa.  W  celu  ilustracji  wspomnijmy  o jednym:  stosunku  do
reprywatyzacji.   Wiadomo,  że  kategoria  własności  jest  jedną
z  kluczowych  wartości  liberalizmu.  Nie jest  tak  w  przypadku
liberalizmu w wydamu UW, która w okresie sprawowania wła-
dzy nic nie zrobiła,  aby dawni właściciele uzyskali zagrabioną
własność.   Tak  było   w   szeregu  innych   spraw:   kiedy   zasady
liberalne naruszały pozycj ę układu postkomunistycznego, zwy-
ciężała zawsze spolegliwa postawa wobec dziedzictwa PRL-u.

Opcja chadecka
Mówienie o  AW„S" jak o  ugmpowaniu  chadeckim jest na

razieprzedwczesne.Jaknaraziefomacjatajestkonglomeratem
szeregu ugmpowań: konserwatywnego (SKL), liberalnego a`uch
Stu), narodowego (ZchN), i chadeckiego (PchD, PC, Ruch 111
RP). Wazny trzon odgrywają w nim działacze związku przyzna-
jący się do katolickiej nauki społecznej.  Wydaje się jednak,  że
podstawą procesów integracyjnych będzie ideologia chadecka,
a poszczególne nurty będą mogły stanowić jedynie o jej odmia-
nach:  czy to  liberalnym, czy  to konserwatywnym,  czy narodo-
wym.   Pod   względem   stosunhi   do   PRL-u  AW„S"   stanowi
również prawdziwą mozaikę: są w tej formacji politycznej byli
koalicjanci rządu J. 0lszewskiego (PC) , zwolennicy Wałęsy czy
rozłamowcy  z  UW.  S[opień  antykomunizmu  AW„S"  zależeć
będzie  od  wpływów  Wałęsy.  Im  więcej  będzie  w  niej  ludzi
Wałęsy,  tym  bardziej  rząd  skonstruowany  na  bazie  AW„S"
przypominać będzie rząd Suchockiej.

Opcja agrama
Specyfiką  polsk]ego  Źycia  politycznego  jest  silna  pozycja

PSL, stronnictwa odwołuj ącego się do jednej gmpy zawodowej.
Pod względem ideowo-programowym tradycje agraryzmu się-
gaj ą końca xIX wieku psL, choć jest przekształconym zsL-em
- sojuszniczym  partnerem PZPR - w  świadomości  społecznej
nie jest  tak  silnie utoźsamiany  z  peereLowskim  dziedzictwem.
Podobme jak SLD w elektoracie lewicowym, PSL ma monopol
wśród elektoratu wiej skiego.

Dwie opcje pozaparlamentarne
Nie zdobyły mandatów w parlamencie dwie inne opcje pc)li-

tyczne:  niekomunistyczna lewica  (Unia Pracy) i  libertariańska
(Unia Polityki Realnej). Jeżeli myśli się w kategoriach budowy
w pehi zrównowaźonego systemu politycznego, to klęska tych
ugrupowań jest pewną stratą. Porażka w wyborach Unii Pracy
oznacza oddanie lewicowego elektoratu na pastwę postkomuni-
s[ów.Wiadomo,Źewkażdymspołeczeństwie,równieżiwpolskim,
istnieje  i  istnieć  będzie  lewicowy  elektora( - byłoby  więc  lepiej
gdyby był on reprezentowany przez niekomunistyczną lewicę.

Przydatna byłaby w naszym źyciu politycznym rówmeż c>pcj a
libertariańska. Rządzący politycy -j ak zauwazył M. Friedmann
-zawsze ulegają [yranii s[aŁus quo. W przypadku Polski może-
my mówić nawe[ c> despotyzmie status quo, na który składa się

potężny sektor biurokratyczny, państwowa gospodarka, nie zre-
fomowana  oświatą  słuźba  zdrowia,  system  emerytalny,  itd..
W tej sytuacji obecność libertariańskiej prawicy zjej pryncypial-
ną krytyką państwowych przerostów w gospodarce przydałaby
się prawicowemu rządowi jako swoista odtrutka na państwc)wy
etatyzm.

SpecyfikaROP
Na tak narysowanej mapie podziałów politycznych możemy

dopiero wprowadzić Ruch Odbudowy Polski. Można, bez prze-
sady,  powiedzieć, że specyfiką ROP-u jest pryncypialny i kon-
sekwentny stosunek do dziedzictwa PRL-u. Na tym tle fomacja
ta wyróżnia się najbardziej  spośród innych partii i ugrupowań.

Pięciomiesięczny  rząd J.  0lszewskiego zrobił dużo,  by odciąć
pępowinę łączącą 111 RP z PRL-em:  wprowadził cywilną kon-
trolę nad armią, rozpoczął rozmowy na temat wejścia Polski do
NATO, nie zgodził się na niekorzysmy traktat z Rosją, przyśpie-
szył rokowania w sprawie wycofania wojsk sowieckich, podjął
nieudaną  próbę  lustracji.  To jednak,  co  wyróżnia  -  w  planie
krótkoteminowym -formację J. 0lszewskiego, może -w per-
spektywie  długofalowej  -  zadecydować  o  jej   słabości.  ROP
bowiem nie ma wyraźnego oblicza ideowo-politycznego różnią-
cego go zdecydowanie od innych ugrupowań. A to, przypomnij-
my,  jest  dopiero  gwarantem  budowy  stabilnego  stronnictwa
politycznego posiadającego swój własny elektorat i zajmujące-
go określone miejsce na scenie politycznej. Stosunek do PRL -
obecnie  ważny,  będzie się stawał coraz  mniej  istotny  w  miarę
jak system społeczny w Polsce będzie pizypominać no[malny,
demokratyczny kapitalizm. Pewne problemy rozwiązą się same
-po  15 -20 latach opcja zerowa stanie się nieaktualna, gdyż
obecnie  pracujący  w  UOP  funkcjonariusze  SB  osiągną  wiek
emerytalny (albo wtedy będzie mc)żnają w pełni zrealizować).

Pod względem załoźeń ideowo-politycznych program ROP-u
można  w  zasadzie  zaliczyć  do  programów  nawiązujących  do
nurtu chadeckiej  prawicy.  Bardzo  silnie podkreślane są w nim
związkizSolidarnościąikatolickąnaukąspołeczną.ZatemROP
odwołuje  się  do  tego  samego  rdzenia  ideowego,  co  AW„S",
różnice występują co najwyźej na poziomie konkretyzacji pro-
gramowych. Jest to za mało, aby w oczach wyborcy wystarcza-
jąco  odróżnić  się  od  AW„S".  Stosunek  do  Wałęsy  jest  zbyt
słabym  kryterium  dla  przeciętnego  wyborcy,  który  nie  lubi
wchodzić w biograficzne szczegóły.

Budowa przyczórków czy początek drogi po równi i]ochyłej
Wynik wyborów zmusza zatem do postawienia dramatyczne-

go pytania o przyszłość ROP-u. Trzeba sobie zdawać sprawę, Że
budowa  stronnictwa  nie  jest  sprawą  miesięcy  ale  wielu  lat.
MiejscawSejmieiwSenaciestwarzajądobrąokazjędobudowy
wizerunku  stronnictwa opartego na klarownych i jasnych pod-
stawach ideowo-programowych. Ale naj pierw trzeba wiedzieć,
jakie to mają być podstawy. Przed wyborami w ROP ujawmły
się dwa nurty : katolicko-narodowy i tzw. umiarkowany. Oparcie
budowy podsŁaw ideowych o założenia ideologii katolicko-na-
rodowe dałyby formacji tej potrzebną oryginalność i odrębność.
Ale wydaje mi się, Źe nie o taką odrębność i orygina]ność idzie.
Zeswojąantyżydowskąiantymasońskąobsesjąnurttenzawazył
już wy starczająco na niekorzystnym wiżerunku ROP-u w mass-
mediach.  Przyznać  trzeba,  że  ROP  uzyskałby  w  ten  sposób
swoichstałychwyborców,aleichliczebnośćnieprzekroczyłaby
zapewne  1-2%.

Pewnym manewrem byłaby, niegdyś propowana pmez J. Kwie-
cińskiego,  próba  obejścia  na  prawo  AW„S".  Wiązałoby  się  to
z silniejszym akcentowaniem rozwiązań wolnoiynkowych i ode-
jścia od socjalnej retoryki. Pewnym rozwiązaniem byłby też rozwi-
jany  przez  ROP  eurorealizm.  Jest  to  problem,  jak  sądzę,  wart
dyskusji, którego nie da się wyczerpać w powyższym atykule.

W przypadku niepowodzenia sfomułowania oryginahego ob-
liczaideowo-programowegoROP-upozostajezawszemoźliwość
przystąpienia do AW„S" i wzmacnianie tam opcji antypeerelo-
wskich.  Taka decyzja powoduje jednak  pewne  koszty.  Przede
wszystkim traci się możliwość mówienia własnym głosem oraz
maleje wiarygodność krytyki kompromisów L.  Wałęsy  i UW.
Co ważniejsze, maleją wtedy szanse samodzielnego startu J. 01-
szewskiego  w następnych wyborach prezydenckich. Nie warto
się bowiem łudzić, Źe ten polityk zostanie desygnowany przez
AW„S„.

W kazdym razie miejsca w Sejmie i Senacie stanowią istotny
dorobek (wystarczy  chociaźby porównać obecność w mediach
UP i ROP), a w przyszlym roku czekają nas wybory samorządo-
we. Nie warto go więc mamotrawić przez nierozważne decyzje.
Zamiast tego wynik wyborczy ROP powinien być wstępem do
powaźnej  dyskusji  nad i]rzyszłością ruchu  i jego  miejscem na
mapie politycznej Polski.

KrzysztofBrzechczyn
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Marszałek JÓzef Piłsudski zmarł  12 maja  1935 roku Po uroczy-
stościach  pogrzebowych  w  Warszawie  trumna  z ]ego  zwłokami
została przemesiona do Krakowa i złożona -18 maja -na Wawelu
w podziemiach lcatedry, w krypcie Św. Leonarda.

W  krótkim  czasie  po  pogrzebie  Marszałka  władze  państwowe
zaczęły organizować wycieczki na Wawel,  złoźone przede  wszy-
stkim z legionistów  i  młodzieży szkolnej, dla oddania hołdu Jego
zwłokom. Niestety, wyczdmjące w wielogodzinnych kolejkach dzieci,
chcące oddać hołd byłemu Naczelnikowi Państwa, załaFwiały po-
trzeby fizj ologiczne po kątach, dlatego też w katedrze rozchodził się
niemiły zapach. Miały również miejsce alkoholowe libacje organi-
zowane przez oficerów przy trumnie Marszałka. Wincenty Witos ~
trzykromy premier Polski okresu międzywojemego - pisał, iz w Kra-
kowie  mówił mu jeden z profesorów, Źe „ w krypcie, w której leżą
zwłokiPiłsudsk]ego,prawiewkaźdy
dzień leżą flaszki po wypitej wód-

;:bipe:8łs%r::%'dsEgda;y,i.n#epca:=:
kiej    sytuacji    arcybiskup   krako-
wski,   Adam   Sapieha,   dążył   do
tego,  by  ostatecznie  pochować Jó-
zefaPiłsudskiegowpodziemiachka-
tedry wawelskię] .

Komitetniewyraziłjednaknatępropozycjęzgody,stwierbdza]ąc,iz
„przy  pozytywnym  załatwieniu  wniosku  p.  wojewody  zaszłaby

±::j;:?,Ę:śćpowtómegoprzeniesieniatnimnypowykończemusH-
Ponadto podkreślono, iź nie nastąpił jeżcze moment rozstrzyg-

nięci a konkursu.
20 maja 1937 roku ogłoszono wyniki Konkursu na projekt sarko~

fagu.  Pierwszej  nagrody nie przyznano.  Sumę  13  tys.  rozdyspono-
wano pomiędzy  czterech nagrodzonych i  czterech  wyróznionych.
Przy  czym  najwyższą  nagrodą  w  ilości  4  tys.  złotych  otrzymał
Mikołaj Kułak.

17 czerwca tegoż roku Sapieha wysłał list do przewodniczące-
go Komitetu -Wieniawy: „Zwiedziłem Kryptę przeznaczoną ria
złoźenie zwłok Pana Marszałka Piłsudskiego i przekonawszy się,

Spór o przeniesienie trumny
ze zwłokami

Marszałka ]ózefa Piłsudskiego
5  czerwca  1935  roku  Sapieha  wysłał  list  do  ks.  Jana  Humpoli,

kapelana  prezydenta  Polski,  Ignacego Mościckiego, aby zechciał
zapytać pana prezydenta, jakie są jego dalsze życzenia w sprawie
definitywnego złozeni a zwłok Marszałka:  „Pragnąłbym wiedzieć,
czyPanPrezydenttenzechcesięzająć,conaturalriebyłobynajbar-
dziej   do   życzenia.   Nie   wiem   również,   czy  już   pomyślano
o  Dotychczas  bowiem  niezupełnie  szczelna,  na  stałe  nie  jest

3:proo::fdanr]óa;Ta|eyzga]ł:dbuytzeagśóbs:rĘ::ieńz:'::::9Z.uE;:śj:;ę,:sę
dotyczący  tej  kwestii  wysłał  Sapieha  do  przewodniczącego  Wy-
działu  Wykonawczego Naczelnego  Komitetu Uczczenia Pamięci
Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  (dalej:  Komitet),  gen.  Bolesława
Wieniawy-Długoszewskiego.  Proponował  w  nim,  aby  pomiędzy

goa3t:Sfesatez;#eeft=Z:s:asłtadp°rźe#aE:empaauńzs:te::eę:epc!:Syup%skpj=
litej odrzucona.

Tymczasem Komitet wysunął projekt urządzenia krypty w pod-
ziemiach skarbca katedralnego4. Realizacj a tego pomysłu wymaga-
ła jednakże wykonania wi elu prac archeologicznych. Wreszcie całe

przedsięwzięcie mogłoby w przyszłości doprowadzić do uszkodze-
niaprezbitenumkatedry.Takwięcprojektmusiałzostaćodrzucony.

3 listopada tegoż roku Sapieha wysłał kolejny list do Wieniawy,
w którym m.in. stwierdził, iż „dalsze pozostawienie zwłok, jak jest
teraz,jestzupełnieniewłaściwezwieluwzględów,arównieźi(nade
wszystko)  ze względu  na  szacunek do nich samych.  (...) Oczekuję
wmosków  co  do krypty.  Miejsc  pod Wieżą Srebmych  Dzwonów

źown:jłśecie:ę?°T::ewb:ąwTęJc::igdn#d?:Z#Tromz;Jgz;%:33:;.P5Te-
Wobec takiej sytuacji Komitet zdecydował, iz ostatecznym miej -

scem, gdzie spoczną zwłoki Marszałka, będzie Krypta pod Wieżą
Srebmych Dzwonów. Wieniawa poinfomował prof. Adolfa Szysz-

#toohwu::fap;ssT::n::ga#pĘTzdons]tadł2ł5p::g:tłażn]ye€opro]ekt
W  lutym  1936  roku  Sapieha  otrzymał  pismo  o  zatwierdzeniu

adaptacji krypy pod Wiezą Srebrnych Dzwonów.
1  grudnia  1936  roku  ogłoszono  konkurs  na  projekt  sarkofagu.

Temin nadsyłania prac miał wpłynąć w dniu 30 kwietnia 1937 roku
Wgmdniul936rokusapiehawyjechałdoManilinaMiędzynaro-

dowy Kongres Eucharystyczny, z którego powrócił w marcu  1937
roku. Natomiast wiosną 1937 r. w krypcie św. Leonarda wyłączono
ogrzewanie elektryczne, które wcześniej urządził Komitet. Uzasad-
niano to  wysokimi  rachunkami  za zużyty  prąd, za który  „nikt nie
chciał  płacić  - jak  pisał  ks.  Kazimierz  Figlewicz  -  rachunki  te
opiewają dziś na kwotę ok.  5 tys. zł.  i są w prokuratorii kapituły"7.

#yznT:łz§,uęzt±yzmedwojsezłkoa:fo;:wwłłg:::;łac[#tyź:osEZ:dg:;ęŁ3%:
11  marca  1937 r.  wojewoda krakowski poinformował Komitet, sta-
wiając wniosek o przeniesieme trumny ze zwłokami marszałka do
kryptypodWiezęSrebmychDzwonów,którajegozdan]emzostała

zawilgocenia.całkowicie  wykończona  i  nie  wykazuje  żadnego

że jest ona już  zupełnie gotowa
iodpowiednia,postanowiłaprze-
niesienie  trumny  w  najbliższym
cza§ie.

Przeniesienie to j est konieczne
z   wielu   powodów,   jak   wilgoć
w krypcie św. Leonarda, koniecz-
ność  rozpoczęcia jak  najrychlej-
szegorestauracjitejzekrypy,]ako

też ułatwienie przystępu odwiedzającym zwłoki  Marszałka.  Przy-
jazdwkońcumiesiącakrólarumuńskiegoizłożeniehołduprzezniego
wrazP.PrezydentemRzeczpospolitejprochomp.Marszałkazniewa-
ladoprzy§pieszenia,takżedokonamygowprzyszływtorek22bm.
i to zupełnie cicho, bez zadnego obrzędu. Przejściem przez katedrę
tych   dwu   dostojników   stworzyłoby   bowiem   znaczna   tiudność
w przyjęciu ich. P. Prezydenta przyjmujemy wedle rymahi kościel-
nego, co dla króla, jako dla człowieka wyznania schizmatyckiego,
byłoby   niemożliwym  Robienie   zaś   róznic   wywołałoby   niemiłe

k:#Ę;d,'::ednko:,:::5:depn:i:ą9,XĘ[°maD'me.GdywejdązzewnątE
19  czerwca  1937  roku  Wieniawa  powiadomił  Komitet  o  treści

listu jaki otrzymał od Sapiehy.  Tegoz dnia zwrócił się on z prośbą
doarcybiskupakrakowskiego„0meprzenoszenieZwłokMarszałka

fj9edKn?rpźyow:go%eźąni:rjee::yscłk:fza#yN-asgp:ęg8SŁant;nałesgaę
piehawliściedoWieniawypodtrzymałdecyzjęprzeniesien]atrum-
nyMarszałkadonowejkrypty.„Teminbowiemzałatwieniasprawy
sarkofagu jest bardzo niepewny i może trwać jeszcze latami  -pisał
Sapieha - czego powodem, że dzisiaj  po 2 latach od śmierci Mar-
szałka Piłsudskiego nie ma nawet w i)rzybliżeniu takiego modelu,
któryby temu celowi  odpowiadał.  („.) Wilgoć zaś panu]ąca w kry-

pcie  Św.   Leonarda  jest  daleko  więcej   szkodliwą  dla  zwłok  niz

;ssut:tę,F:::Tffkknołfatg,T2Tgaypfeoh:rzzgg:;:ł*ł:#;;:eT#jF#cnzł%:
sienie zwłok nastąpiło nie 22 czerwca, lecz dzień później 23 bm. rano.

W  związku  z  taką  decyzją arcybiskupa krakowskiego  Komitet
zwrócił  się  do  prezydenta  Mościckiego  z  prośbą  o  pomoc  w  tej
sprawie.TenżezdecydowałwysłaćpismoodręcznedoSapiehy,aby
przeniesieniazwłokzaniechał.Mościckiwtakichotom.in.słowach
zwrócił się do księcia Metropolity:  „Wobec gorących życzeń Na-
czelnegoKomitetuUczczeniaPamięciJózefaPiłsudskiego,byobe-
cnie(przedostatecznymuzgodnieniemmejscatrwałegoumieszczenia
trumny)nieruszaćzobecnegomiejscatrumnyzezwłokami,proszę
ci ja jak najusilniej, by zamiaru przeniesienia trumny  w tej  chwili
nie wykonywać.

Zapewniam  Księcia  Metropolitę,  że  to  życzeme  wypowiadam
w najgłębszej trosce o dobro interesu państwowego, ]ak tez z głębi

:ęc::i::;Orl::ź}:,Ę!fflate8onlewątpię,zewaszaEkscelenc]aprośti
22 czerwca  Szef Kancelarii  Wojskowej  gen.  Schally udał się

do Krakowa, aby osobiście wręczyć Ów list  Sapiehajednakze do

:yec.ągnia  Prezydenta  Mościckiego   ustosunkował   się  negatyw-
Ta nieszczęsna wiadomość tegoz dnia - 22 czerwca - doszła do

Człoika Komitetu,  a zarazem posła, Tadeusza Brzęk-Osińskiego,
któryzwłasnejinicjatywyzposłemWładysławemStarzeniemudali
siędoKrakowa.23czerwcaogodzime9.00znaleźlisięwgabinecie
wojewody,gdzieprzedstawilitrzypropozycjecelemniedopuszcze-
nia do przeniesienie trumny:
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„ 1.   administracyjnie  wobec usuwania w krypcie drzwi, fiitryn i ka-
mieni  ze  ścian  - zabranianie i  wstrzymywarie prac  osobiście
przez wojewodę i komisję budowlaną;

2.   wojskiem  zaciągnięcie  warty  honorowej  (ewentualnie  tłuma-
cząc przysposobieniem do bytności Prezydenta i króla rumuń-
skie8O);

3.   wartę legionową -z pielgrzymkami modlących się"
Woj ewoda zakomunikował im, że jest w stałym kontakcie telefo-

nicznym z premierem,  od którego ma polecenia, aby nic bez jego
zgody nie robić.

W tymże czasie w Warszawie odbywało się posiedzenie Komite-
tu.  Natomia§t na Zamek Królewski był  wzywany gen. Wieniawa,

8łzj:r:agaRb;E2=i%#egzł::3nłtamrnę::;:ks;;rga°wWz:8::°cŚzC:yTfr;8źkf:
Becka,  zebrani  podjęli  decyzję  zakazującą  cokolwiek  czynić  na

rkł,aes:irłęĘęa:z°ł;:;:.Ęł6e*r*°źsoht::::ŚP:o#zTt8°p:i:835ś?=
trumny.  Sam przebieg tej operacji znany jest z raportu, jaki złożył
mjrdrWiktorKalicińskinaposiedzeniuKomitetu.„0godzinie9.07
zameldowałem się -pisał Kaliciński, który był odpowiedzialny za
balsamowanie  zwłok  Marszałka  w  1935  roku  -u  ks.  prałata dra
Domasika, proboszcza Katedry, któremu  oświadczyłem, że będąc
obecnym w Krakowie, jako ten, który sprawuje opiekę nad Ciałem
Marszałka,  chci ałbym zapobiec niewłaściwej  formie przeniesienia
i proszę go o wstrzymanie wszelkich prac, związanych z przeniesie-
niem trumny Marszałka, tłumacząc, Źe moźe o godz.13 -13 m. 30
otrzymam instrukcje, któreby zmieniły sytuację." Na skutek inter-
wencj i mjr dr Kalicińskiego prace zostały wstrzymane do godz.  13.00.
„(„.)  0  godz.   13  m.  45  robotnicy  przystąpili  do  wtómej  pracy,
relacjonował  Keliciński  -  w  tym  momencie  poprosiłem  o  ciszę
i zwróciłem się do przedstawiciela Kapituły Katedralnej , kierowni-
ków  firmy  pracującej  i  robotników,  oświadczając,  że  czynności
których doĘonywują,  dzieją się wbrew  woli  Pana Prezydenta RP,
Marszałka Smigłego-Rydza, Rządu. a jedynie na poleceirie ks. Sa-
piehy i na jego całkowitą odpowiedzialność.
(„.) 0 godz. 15 m. 20 trumę zsunięto na przygotowane rusztowanie
(pomost) położywszy uprzednio pod trumną gruba deskę, na którą
założono rurki stalowe, na których bardzo wolnymi ruchami prze-
toczono trumę.
(.„) 0 godz.  19 m.  15  tnimna Marszałka doszła do miejsca naprz)eciw
krypty króla Batorego i w tym mi   scu pozostała do godziny 20. Tym-
czasem przygotowano nisztowanie do przesumęcia trumny do krypty
Wazów i do drzwi prowadzących do krypty Srebmych Dzwonów.
(.„)  0 godz.  21  m.  30  trumna  znalazła  się  w  Krypcie  Srebmych
Dzwonów nad cokołem. Z powodu wyczerpania robotników zarzą-
dzono przerwę.
(„.) 0 godz. 22 m.  15 rozpoczęto powoli wyjmować poszczególne
części rusztowania i trumnę opuszczono na cokół.
(...)   0  godz.   23  m.   40   trumna  spoczęła  na  cokole,  uprzątnięto
w  zupełności  msztowanie  i  o  godzinie  23  m.  45  robotnicy  wraz
z kierownikiem opuścili kryptę.
(.„)  0 godz.  23.  m.  45 w obecności przedstawicieli Kapituły Kate-
dralnej Ks. dr Domasika, Ks. Figlewicza, ppłk, dr. Baranowskiego,
ppłk. Pajerskiego, mjr. Wankego -zdjąłem pieczęcie osłony meta-
lowej,następniewiekotejosłonyidokonałemoględzinspoczywają-
cego Ciała w trumnie kryształowej.
(„.)  0 godz.  0 m.  30 dn.  24 czerwca  1937 roku załozono pokrywę
osłony  metalowej,  następnie  opieczętowano  we  właściwy  sposób

pokrywę  metalową  dwoma  pieczęciami  tj.:  pieczęcią  katedralną
i pieczęcią Komitetu Budowy Kopca.
(„.) 0 godz.  0 m.50 opuściłem kryptę na Wawelu"

Tegoź burzliwego dnia -23 czerwca -premier Felicjan Sławoj-
Składkowski złożył dymisję na ręce prezydenta, wydając przy tym
oświadczenie:  ,Zaszedł  fakt niewykonania woli  Pana Prezydenta
Rzeczypospolitejprzezobywatelapolskiegowsprawiekultunarodu
dla marszałka Piłsudskiego.  Fakt  ten  będący  obrazą  majestatu  Rze-
czypospol]tej.zaismiałwczasiemegourzędowania;jakopremierrządu,

:e:ł::#łt:cwzjnĘeuzddz::feenTezamTdb;:Ęozsezęsgnsoh;:sĘ:3zane:aĘ:#]ę
Prezydent dymisji  nie przyjął i  zwołał nadzwyczajną naradę na

Zamku Królewskim,  o  czym juź wspominałem.  Zebrała się także
Rada Mi nistrów. Paweł Starzeński -sekretarz ministra spraw zagra-
n]cznych  Józ€fa Becka  -wspominał,  iż ten  ostatni  na wiadomość

o liście Sapiehy do  prezydenta Mościckiego,  dotyczącym przeme-

źe:]`;?|:TUE:#Eai;zs:łea:;:;oeia:j#3Ę::'se:?eriise:n:ie:igu:s;pn?:;
kał  się  z  nuncjuszem  Filippo  Cortesim  przekazał  mu  treść  listu
Sapiehy, a także określił stanowisko w tej  sprawie władz polskich.
Reakcja  nuncjusza była  natychmiastowa.  W  kilka godzin później
napisał on list do księdza Metropolity Krakowa, stwierdzaj ąc: ,Pre-
zydent był memile zaskoczony negatywną odpowiedzią (w sprawie
przeniesienia zwłok Marszałka -M.K.); obradowała nad nią Rada
dlaGłowypaństwa(.„).JakwaszaEkscelencjawidzisytuacja-nie
mogłaby  być  bardziej  powazna.  Dlatego  proszę  W.  Ekscelencję

#a:ŁT:tgt:::g#u&o=Łwi:tcTayFoę::acz:e:nzi:Sideyniuaź:i:5,T,m-
Sapieha decyzji nie cofnął.
24czerwca„Dziennikporanny"opublikowałlistprezesapolskiej

gga,:eegm:':a.ł;;;r:a::k.T;,?T!żwn3ąś::;::.:ł:e.z;.:ł;i2ę2ę,*i=nń:C:Zz:C;y|;:3rg;ł:
oddziały Związku Legionistów, a także ime organizację sanacyjne,
z  wyjątkiem  Obozu  Zjednoczenia  Narodowego,  wysuwały  m.in.
takie hasła jak:  „Biskupa do Berezy", ,Przejąć katedrę pod zarząd
państwowy", „Zerwać kontakt".

Tegoż dnia Sapieha podał bardzo obszeme wyjaśnienie do prasy
w kwestii przenosin zwłok Marszałka. Stwierdzał m.in. : „W decyzji
swojejkierowałemsięwyłączmepoczuciemobowiązkubiskupa,na
którym spoczywa wysoka odpowiedzialność za należyte świętości

#ij::oadze#;ewłpzoałejzepi:::iĘ:t#spZowcłz°ykwta#.„Wjemch
25 czerwca arcybiskup Krakowski wysłał list do prymasa Polski

Augusta Hlonda, w którym oprócz usprawiedliwienia nieobecności
na  Kongresie  Chrystusa  Króla  w  Poznamu, jak  i  na  Konferencji
EpiskopatuPolski,któramiałasięodbyćwostatmchdniachczerwca,
poruszył problem przenosin zwłok Marszałka. „Awantura zupełnie
śmieszna  -  pisał  ksiązę  Metropolita  - jaką  zrobiono  z  powodu
przeniesienia zwłok  Marszałka Piłsudskiego  do  właściwej  krypty,
jużobchodzicałyEpiskopat.(.„)Widzę,żeks.Nunc]uszjestzbytnio
przez Rząd wystraszony oraz przez pewne koła warszawskie. Tak
samo, jak  rząd  dzisiejszy  niczego  zasadniczego  dla  kościoła  nie
zrobi, tak samo nie odwazy się najakieś prawdziwe gwałty, ograni-
czając  się  do  operetkowych  występów, jak  p.  premiera  Składko-

ŁS5i:::kłs°wrzw:,gśzie:wC#ła:[ibz;:]eb:=:ąśu#żryęćłmGs?,?Łr
Należy podkreślić,  iż w owym  liście  Sapieha nie poinfomował

Prymasa o swojej korespondencji z prezydentem Mościckim28 , nie

podał  również  motywów, jakimi  się kierował  przenosząc  zwłoki
Marszałka.

Tymczasem pod koniec  czerwca przyjechał do Polski  Król Ru-
munii Karol 11.  1  lipca złożył on wieniec na trumnie Józefa Piłsud-

kk;3g;-Śxigoł:3coToś2iac:Le:yg:n:aośro;Cifat3f:eot=ałmnaur::,łuĘ2
Cortesi, poniewaz Sapieha był chory. Ta wizyta naj wyższych władz
w miej scu pochówku Piłsudskiego w krypcie pod Wieżą Srebmych
Dzwonów sankcj onowała j ego nowe miej sce spoczynku.

6  1ipca  Sapieha  wysłał  list  do  prezydenta  Mościckiego,  który
zostałdoręczonydwadnipóźmejwgmachuDowództwaMarynarki
Wojennej w Gdyni. Pisał w nim m.in.:  „Przede wszystkim lezy mi
na  sercu,  by  sprostować  rozszerzane  wiadomości,  jakby  w  mej
odpowiedzi  na list Pana Prezydenta z dnia 22 czerwca w  sprawie
przeniesieniatrumnyśp.MarszałkaJÓzefaPiłsudskiegoznajdowało
się cośkolwjek, co by uwłaszczało godności  Głowy Państwa. Zbyt
długo Źyłem pod jarzmem zaborczym, zbyt gorąco pragnąłem wol-
ności  naszej  Ojczyzny,  pracując  stale  wedle  możliwości  dla  Jej
dobra, by ten ciężki zarzut mógł znaleźć jakieś uzasadnienie.  (. „)

Gdybyzaszłazatemkiedyśabsolutnaiwyjątkowapotrzebazma-
ny w (Grotach Królewskich - M.K.) mogłaby nastąpić po porozu-

i:ł!!::::Uyps;ęspĘ:ł.teY:źgp°ł]tyKrakowskiegozpanemprezydentem
Listniedoprowadziłjednakdozakończeniasporu-niezadowolił

prezydenta  Mośnick]ego.  W  oficjalnym  komunikacie  ogłoszonym
na łamach  „Gazety Polskie"  pisano  mjn.:  „W  doręczonym przez
Waszą Ekscelencję piśmie ks. metropolity z dnia 6 lipca Pan Prezy-
dent nie znalazł żadnych podstaw do zmiany swego postępowania.
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Prowadzenie sprawy pozostaje nadal w rękach urzędu. Wobec tego

EaząwdłaĘ:że;:rE:;Z::ł,:;ż6P°dejmujeponownieprowadzemesprawy
Sapieha  zdawał  sobie  sprawę,  iż  konflikt  zatacza  coraz

szersze  kręgi.  Ponadto  miał on świadomość, iż  spór ten jest
bardzo szkodliwy dla Polski i dlatego trzeba go rozwiązać jak
tylko można najszybciej, ponieważ wzbudza najgorsze hasła
antyreLigijne i a,ntypaństwowe. W związku z tym poprosił mini-

;t[rkaa%o:ź;e.cFpao:%ję;:#3%3łŁe.ęg,abytenpodjąłs;ęro]łp0S,red_
Osobno do pertraktacji   użyto ze strony rządu wicepremiera Eu-

geniusza Kwiatkowskiego, który nie miał nic wspólnego z obozem
legionowym. Namawiał on do łagodzenia konfliktu, na co minister
Beck trochę się zżymał podczas rozmowy prowadzonej przez obu
w Spale z prezydentem Mośnickim. Jednakże obóz rządowy zdawał
sobie sprawę,  iz powstały problem z każdą chwilą może rozprze-
strzeniać się coraz bardziej .

11   lipca  Sapieha  przekazał  poprzez  nuncjusza  Cortesi,   a  ten

poprzez ministra Becka, prezydentowi Mośnickiemu list następuj ą-
cej  treśc,:

„Dostoj ny Panie Prezydencie !

WzwiązkuzodpowiedziąPanaPrezydentadoczłonkówKapituły
katedralnej  Krakowskiej,  którzy  w  dniu  s  bm.  wręczyli  mój  list,
pragnę  sprecyzować  mą myśl  odnośnie  do  istotnego  punktu  tegoż
listu.Przedkładającpanuprezydentowimojemotywyprzeniesienia
zwłok  śp.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  nie  miałem  i  mieć  nie
mogłem intencji obrażenia w czymkolwiek ani Dostojnej osoby, am
godności Pana Prezydenta, tak z uwagi na Jego Wysoki Urząd, jako
głowy państwa, jak dla uczuć, które żywię względem Jego Osoby.
Skoro  stało  się  faktem  publicznym,  ze  to  moje  stanowisko  było
tłumaczone jako obraza Osoby i Autorytetu Pana Prezydenta oraz
dowiedziawszy się, Że Pan Prezydent czuje się dotkniętym, boleję
nad  tym,  i  jako  biskup  i  obywatel  poczuwam  się  do  obowiązku

:i%]zandyciełn;:ełz:a,:::ynie:±3dpn°]:t,?.łngegopmaprezydentaomym
Mościcki  przyjął list jako przeprosiny.  Opmia publiczna dowie-

działa się,  że  „wobec  powyźszych  faktów  Rząd  uwaźa  si)rawę  za
załatwioną".

Nieoznaczałotojednakkońcasporu.20lipcaodbyłosięnadzwy-
czajne  posiedzenie  sesji  sejmu.  Trwała  ona  zaledwie  20  minut.
Wicemarszałek Tadeusz Schae.zel stwierdził, iz chociaż „Rząd na
drodzedyplomatycznejnaktórąsprawęskierował,uzyskałzadośću-
czynienie dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,  a także osiągnął
stwierdzenie   przy   współudziale   Nuncjusza   Apostolskiego  praw
Państwa do grobów królewskich - to jednak stwierdzenie musimy,
że pogwałconym prawom rodziny i obrażonym przez Polaka uczu-

:La°n::łaer:::t;ł:::38śćUczynieniezestronyks.Metropoiitysapiehy
Tegoz  samego  dnia  odbył  §ię  w  Resursie  Obywatelskie]  wiec

zorganizowany przez Związek Legionistów, Związek Peowiaków,
Unię  Polskich  Związków  Obrończyń  Ojczyzny,  Związek  Pracy
Obywatelskiej Kobiet, Samopomoc Społeczna Kobiet dla osiągnię-
cia pełnego zadośćuczynienia dla pogwałcanych praw narodu. Roz-
miary  manifestacji  były  jednak  niewielkie.  Uczestniczyło  w  niej
około 400 osób.  Konflikt powoli  wygasł.

5  sierpnia Cortesi  złożył wizytę wdowie po  Marszałku Aleksan-
drzepiłsudskiej,przepraszającjązaincydent.Natomiast25sierpnia
wystosował  notę  do  ministra  Becka,  w  której  stwierdził,  iż  został
upoważniony do zapewnienia. ze „groby Królewskie i znakomitych

:;ębj#°źcłewzap;::::ŁysTał:ę9?ł,eMmszałkapiłsudskiego,winny
Wydawało się,  że tzw.  spór wawelski został zakończony. Tym-

czasem 20 października przyjechał do Krakowa biskup Józef Gaw-
lina, który spokał się z Sapiehą, pytając go w imieniu gen. Wieniawy,
czyzgodziłbysięnaumieszczenietrumnyzezwłokamiPiłsudskiego
w  Krypcie św.  Leonarda na okres około  10 mesięcy,  az do  chwili

;`#swarkroyfE:'.ęp;8p%ieaz8ds:eób;TłychDZwonówbędzieprzygoto
27 paździemika przybył z wizytą do arcybiskupa krakowskiego

gen. Łuczyński, który powiedział, iż ma infomacje o planowanym
zamachu , zbezczeszczenia zwłok Marszałka Piłsudskiego. „ Powia-
da -relacjonował Sapiecha -  że nie wierzy temu, ale przypuszcza,

ze pochodzi od tych, co by chcieli skłonić rząd do prze]Śćia na lewo

:3Ły.bśt:ą:`(?jdzec#:abc:;kY;aglć:;ionyp2ł28zpoźZ.#:e-d#ęKT)i3ą:
Sapiehaprzyjąłtęinfomacjezespokojep,polecając,abydokładnie
zabezpieczyć wejście od krypty Wazów i  okienka w Wieży Srebr-
nych Dzwonów.

Było to juź ostatnie wydarzenia, które zamykało spór o przenie-
sienie zwłok Marszałka JÓzefa Piłsudskiego.

W  1994 roku  w Łodzi  powstał Społeczny  Komitet Fundacyjny
Sarkofagu  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego.  Jego  twórcy  pragnęli,
aby  w  60.  rocznicę  śmierci  Marszałka  trumna  wreszcie  spoczęła
w sarkofagu. Niestety, zamiaru tego nie udało się zrealizować. Prze-
ciwko temu pomysłowi wypowiedział się m.in. obradujący w Kra-
kowie w maju  1995 roku 11 Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków.
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22   Cyt.  za:  „Czas",  nr  172 z 25  Vl  1937.

23   Metropo|ita Sapieha przemósł trumnę Marszałka   Szczególowe pis-

mo  wyjaśniające  motywy  konfliktu.  Szał  antyklerykalny  wzmaga
tempo.  Posłowie  krakowscy  ządają  sesji  nadzwyczajnej,  „Slowo",
nr  173  z 25  Vl  1937.

24  Cyt.  za:  Księga Sapieżyńska. pod red.  ks.  J.  Wolnego,  t.  11 ,  Kraków

1986,  s.155.
25  List A.S.  Sapiehy do J. Mościckiego z 6 VII  1937, AKM, TS, t. XV1.

2ó   „Gazeta Polska",  nr  190 z  11  VII  1937.

27  List  A S.  Sapiehy  do  W.  święiosławskiego  (brulion)  ,  AKM,  TS,

t  XVI.
28   p.  Starzeński,  op.  cit.,  s.  48.

29  Załatwienie zatargu wawelskiego, „Głos Narodu", nr 193 z 16 VIl 1937.

3()  Sejm   przyjął  do  wiadomos'ci   załatwienie  konfliktu   wawelskiego.

20-minutowa sesja nadzwyczajm miała przebieg powazny,  „Czas",
nr  197 z 21  VII  1937.

•[   Cyt. za: W. Mysłek, Piguła księcia Metropolity, „Polityka", nr 30 z 27

VII  1963_
32   Pro memoria A.S. Sapiehy o ,*onflikcie wawelskim",jesienią 1937,

AKM, TS, t. XVI.
33   Tamze.
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