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du,  nawet ta,  10óra na Pana głosowala jest
zawjodziona.

Pan  mówl,  żo  Pan nie  moźo wielo zrobić. ?#idffaS:##!dii###
KORNEL MORAWECKl: Ja toż nio ucio-

khrri.  (zamkiszanlei m saJO

jakTzCczHuyAŁĘSA:Nio,Pandalsięwywieźć
Kol]NEL MORAWECKI: Alo. co Pan mó-

„ ...Korr.elu MorawiecĘ kłania Ci się prezydent Rz;eczypo-
spolitej Polskiej, Lech Wałęsa. Otóż wiem, że Tnasz dużo do
powi!edzenia w róż"ych sprawach. Dlate go z największą pTzy-
jemnością  zapraszam  Cię  na  s!potkanie.  ]utro  jestem  we
Wrocławiu i chcę, byś powiedział publicznie, co masz do po-
wie`dzeniaiusłyszał,coprezydentmadopowiedzenia.Czekam
z ;iecierpliwdścią { mń nćdzieję, że s;otkamy się publiczmie
i powiemy, co mamy do powiedzenia o Polsce."
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DZIĘKUJEMY !

-   Panu  Mieczystawowi  Bonie  i  emi-

gracji  niepodleglościowej  w Kana-
dzie za podarki.

PRECZ  Z WAŁĘSĄ
2 kwietnia w Szczecinie odbyła Się manifestacja zorganizowana przez SW i PW.

Ok.  1 500 osób protestowalo przeciwko brakowj postępów w zmianach ustojowych
dokonujących się w Polsce, rozkradaniu majątku narodowego i niszczeni u gospodar-
ki  oraz  pozostawaniu  na  najwyższych  stanowiskach  ludzi  skompromitowanych,
często powiązanych z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Ostrze demon-
stracji skierowane byto w przebywającego w Szczecinie na zaproszenie Sieci Lecha
Wałęsę.

W trakcie manitestacji obok przewodniczącego PW Kornela Moraw.eckiego prze-
mawiali:  przedstawiciel  ruchów  niepodległościowych  w  Kanadzie  p.   Mieczyslaw
Bona,  lider PW w Szczecinie -Leszek Dobrzyński oraz przedstawiciele  F]llm
i  Związku  Emerytów j  Flencistów.

Organizatorzy manifestacji dzjękują regi onal nej telewizji w Szczeci ni e za rzetelny
przekaz, co niestety nadal należy do rzadkości.

CENTRO-PRAWICA ŁĄCZY  SIĘ
17.04.br. w Warszawie odbylo się spotkanie przedstawicieli  regionalnych koalicji

centro-prawicowych.   Przedstawiciele  z  rGakowa,   Lublina,   Poznania  i  Warszawy
zaproponowalizorganizowanieKraiowejKonferencjiF`egionalnychporozumieńcen-
qo-prawicowych,  popam stanowisko  bwych więźniów  politycznych  okresu  stalino-
wskiego oraz działania posłów skupionych w Wubach PC, FldF` i AP mające na celu
doprowadzenie do ustąpienia F}zecznika Praw Obywatelskich p. Zielińskiego.

Poznań,19.04.1993 .r.

Oświadczenie

ney:ekk#elaK5:%ircj:cii'aR:gFocng,R;Shpo!ioiŁ3#::ępcu:enf#owT;tyęhJorganizacyj-
Konferencja odbędzie się na przetomie maja i czerwca w Warszawie.

paAjkac#:::Sśkcą
F`uch dla F`zeczypospolitej

F`uch 111 F`zeczypospolitej

OŚWIADCZENIE REGIONALNYCH
POROZUMIEŃ  CENTRO-PRAWICY

W dniu  15 kwietnia 1993r. Sejm F]P przyjąl ustawę o ordynacji wyborczej.  Ustawy
tego rodzaju należą do najważniejszych w systemie politycznym każdego państwa.
Charakteryzować je  powinna  przejrzystość  i  proste  zasady z niej  wynikające  dla
każdego  wyborcy.  Niestety,  przyjęta  przez  Sejm  ustawa w sposób  rażący łamie
zasady  demokratyczne  i  wolności  obywatelskie.   Ordynacja  ta  odrzuca  zasadę
równości w prawie wyborczym, tworząc grupę partii uprzywilejowanych powstalych
w oparciu o zasady Okrągtego Stołu. Równocześnie ordynacja utrudnia pozostatym
obywatelom  korzystanie  z  praw wyborczych.  Wystawienie  listy  prawicy wymaga
zebrania  po  pięć tysięcy  podpisów w 26  okręgach  wyborczych.  W istocie jest to
ustawa mająca na celu wybranie tych samych grup,  które podpisaly porozumienia
Okrągłego Stołu  i  przyczynity się do obecnej  katastrofy gospodarczei i  politycznej
kraju.

Kompromitacją moralną tych elit jest próba uniknięcia za wszelką cenę poddania
się   procedurze   lustracji   poprzez  wykreślenie   zasady   o   konieczności   zlożenia
oświadczeniaprzezkandydatównapostówisenatorówotymiżniebylifiJnkcjonariu-
szami   ani   tajnymi   wŚpótpracownikami   komunistycznych   służb   bezp.ieczeństwa.
Otwiera to drogę bytej ągenturze do całkowitego c>panowania najważnieiszych insty-
tucji Państwa.  Odbiera się w ten sposób wyborcy podstawowe prawo świadomego
wyboru.

Wielokromie zwracaliśmy uwagę na to, że w ordynacji powinny znaleźć się dwa
podstawowe  elementy  dające  możliwość  rzeczywistego  wprywania wyborców  na
sktad  osobowy  Sejmu  i  Senatu.  Po  pierwsze  poprzez  wyłanianie  kandydatów  w

MIESIĘCZNIK SOLII)ARNOŚĆ   WALCZĄCA   NR  5   (303)



mniejszych okręgach jednomandatowych  (ordynacja większościowa)  i  po  drugie
konieczności poddania się kandydatów procedurze lusbacyjnej.

Celem  przegłosowanej  ordynacjj  jest niedopuszczenie sil  katolickich,  prawico-
wych i niepodległościowycli do wdywmia na lcy Państwa Polskiego. Większość
Narodu  Polskjego  ma  zostać  zepchnięta  na  maigines  życia  politycznego.   Nie
możemy do tego dopuścić. Dlatego apelujemy o natychmiastowe rozpoczęcie akcji
zbieraniapodpisów.któreumożliwiającenbo-prawicypolskiejudziałwzbliżających
się wyborach.

Spotkanie  trzeciego  stopnia
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Mimo wszystko trzeba byb tam być.

Flomuald LźmroMcz

UTEWSKl lEST
W ostatnich  wyborach  prezydenckich

na  Lit`^/io  z`^/yciężyl  byw  przywódca  lfto-
wskiej partil komunistycznej  - 60-lehi Al.

glrdas   Brazauskas.   C"zymując   ponad
6096  głosów  pokonal on  antykomunisty-
cznego  lntelektualistę  Stasysa  Lozorafti-
sa,  który  uzyskał  nlecalo  38%  głosów.
Kilka miesięcy wcześniej komuniści u kry-
wający  Się  pod  nazwą  Demokratycznej
Partii Pracy zdobyli większość w 140 oso.
bowym pulamencle. Należy postawić py-
tanie,  czy to  oo się  wydarzylo  na  t]twie
jest jedynle  lokslnym  wyjąlkiem  czy toż
zapowiedzią   powrotu    komunistów   do
władzy w cavm regionie. Wielo wskazuje
nato,żecasusutwyjestjedynielokalnym
wyjątkiom.  Lit\A/a  jako  pierwsza z  byvch
ropublik  proklamowała  uzyskanio  niopo-
dlegbścj.  Jako  piorwsza  też  najgwafto.
wniej  odczuła  zerwanie  ekonomicznych
więzi z byłym Związkiem Sowieckim. Od.
zyskaniu niopod legtoścl towarzyszy więc
drastyczny spadek  poziomu  życia  prze-
ciętnych  obywateli. Wzrost nacjonalizmu
litewskiego wyrażający się między innymi
w  dyskryminacji  mniejszości  polskiej  na
Litwie  mjal służyć  odwróceniu  uwagj  od
bieżących  problemów  społecznych.  Jak
się okazało nie bylo to narzędzie skutecz-
iie. W obsznrze państwa lit®wskiego żyje
okob  10%  Polaków i 30%  F]osjan. Z rm.
tury  rzeczy  więc  propaganda  naęjonali-
8tyczna może być adrosowana do okoho
pobwy społeczeńsh^ra litewskiego. Do te-
go dochodzw zapewne osobisb przywa-
ry  twórcy  mewskiej  niepodległośc*.  -  Vy-
tautasa   Landsbergisa.   Spadok  swojej
populffności po okresie szczytowego po-
wodzenia  próbował  rekompensować  on
tworzeniemswoistegokultuswojejosoby.
\^Ąn^/oĄn^/alotokrytykęnawetjegomjbliź-
szych    wspóbracowników   z    Sajudisu.
Wszystkie to argumenty przemawiaią zn
tym, że przypadek Litwy jest rmzej lokaJną
osobliwoścó niż antycypacja jakiś  ogól-
niejszych  prawidtowości  w  rozwoju  spo-
bczoństwpostJ{omunistyczr`ych.Czyżb}fl
Przypabzmy się jednak tomu, co się dzio-
je w innych  krajach tego rogionu.  Prawio
wszędzio  widoczny  jest  spadek  popu-
larności  rządów  i  polityków,  którzy objęli
władzę po komunistach. W Bułgarii partia
komunistyczna  posiada poważną repre.
zentaęję w parlamena.o.  Mimo,  że polfty.
cy wywodzący się z tej parii nie sprawują
bezpośredniowladzy,sąoniwstaniokon-
Ó.olować wszystkle ważniejsz)e inicjatywy

po[ityczno.  W  Fąumunii  rządzą wtaściwie
nadal    komunlstycznl   funkcjonariusze,
którzy za  podpuszczeniem  Gorbaczowa
obalill  Caucoscu.  Czechy,  które najdalej
posdy w odchodzeniu od systemu  komu-
nistycznego zapbciv  za to  oderwaniem

c;.  d. str. 4
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dok. z® sb. 3
Slowaęjl,  w któr®| whdzę sprawują byll
komuniścl,   W   Polsc»   komunlścl   przo-
mkinl®nlwsocńk]omokratówwrozdrob-
nion}m parlamenclo posladqń nMększy
llcz)ebnk)  klub  parlamontamy.  Wszelkl®
zaś próby prz®hmenia spobcznoj przo-
wagiukhłdupost(omunBtycmegospeŁh/
ne  nazle   "   nlczym.   Wo  wszystld.ch
b)Ąd krą|acli riadaJ bhioje niezmienlo-
ne  amk],  pollqa  1  admlnistaqa  pań-
8twowa.  Komunlścl,  czy właścM®  fun-
kcionqlusz)e  dawnogo  r®żlmu  totalftar-
nego,  8ą  wlęc  persomlnlo  obecnl  wo
wbdad`   obecnych   d®mokratycznych
eyst®mó`^/ polltycznych. Wo wspomnia.
nych  kra|ach  komunlzm  lstnlejo  nadal

jako obi®ktywna struktura powiązań 1 ro-
lac|i5połocznych.Wewszystkichkrajach
bloku  nadal  ishiojo  państ`^/owa gospo-
dokaoraznadalpaństwosprawujekon-
Oob nad naJwlększymi środkaml maso-
w.9o  przokazu.  Z tego  zaś  punlóJ  wi-
d2Dnlank)madoprawdywlększegozrm-
cz.nlą    kto    zawkidujo    gospodarką:
d®mokratyczmio   wybrany   polftyk   czy
`A/ywodzący  slę  z  komunistycznoj   no-
m®nklatury  ap&ratczyk,  odyż  skiitkl  lch

poczynań sq podobn®.  Powstający zaś
soktor  prywdny  raczoj  pasożyqjo  m
rozkbdające| slę gospodarc. państwo-
w®j  niż  sbnowi  produkty`^/ny  Wdad  do
dochodu   apolocznego.   Wynika  to   zx>
spobcznogo  ®khdu  obocnych  bi2n.s-
menów. Są onl sowarzysko czy rodz]nnb
po`A/lązai`l z byb nomenklahJrą.  Z tBgo
toż powodu mają ulmA/lony star( w pro-
wadzenłu  b]znesu  1  dojścl®  do  najprze-
różriejszych  przywll®ńw,  któr®  8q nb-
dostępn.  dla  przecięhogo  kaphllsty.
Brakod`A/ażnogoprzejściadogospodar-
kl rynkowę|  1 budowa państwow®go  ka-

pftal!zmu, w kt6nm dostęp do krodytów,
akdl    sprzedawanydi     przedsięb.K)rstw
mąiq tylko wybranl, jest przyczyną obo-
cn®go kryzysu politycznsgo 1 zawiedzlo-
nych   nadzlel   we   wszyse<ich    pTawio
kTajach  Europy  órodkowowschodnl®|.
Przedehi ludzie zaś man `^ryŁx5r pomlQ-
dzy.tyml,  którzy  ten  sysbm  budowall
1 zmibrza|ą w zhgodzonę| bml. pod-
Ózymywać, a tyml, ló6rzy chcĄ go tylko
roformować.Ni®jestto.OzBbaprzyzmć,
zb)A wk}m wybół. W praktyce oznacza
dreptanL. w kółko.

Przypadok    Lftwy.    j.żeli    nio    |est
zapowiedziq   pomohi   l(omunistów   do
Władzy we `^/szy3d(ich kra|ach bylego sy-
sbmu  komunistycznego,  to  m  pewno
j®st pot`^/brdzori®m tozy, żo komunizm
nlokończysięzchiwBodojściakomunl-
Stó`A/.  Jost  on  I)owiom  systemom  SPo-
k}cznym,   który   tmrać   możo   bez   lch
udzjału 1 lch ld®ologfl.

KrzystłBrz©
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dok. zo str. 1
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KOFtNEL    NOFIAWECKl:    Skuteczność
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LEcll wAŁĘSA: Pan ml w kob szprych nie
wkhdaj.

KORNEL  MORAWIECKl:   To  nio  chodzl

:śĘ#yŃaJ€mpi=rcT:8zi
wsadznć w  koło
o to, abyśmy nio

:g###r#,ŁkFg#oiosk#LL:a:ś#

r#Rt:mieli. Ja dla Polski pracowalom ni®
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fgpgsoł;f::;?bpĘ3#faftg;#:,o®3i:;i:3i;gJ:
romisów, by Wgs_nje naTażać, nie naśtrsszyć
y yvas chronić. .Przegram  sam,. .ale  ęystóm

;ijs}:,!eh,;&g#;łca*:ćrćĘ°;m%rio!!saęmi'?Ym#j

•aN§y°s%ę°odnzź°z:°E,ź:#v%dm%wywmaój6p%s?c%go%jeznx3źn32ydn°apruośdcjiótiń§two.

Nie  wierzcie
\Melu pomyśli, że zdanie to wyglosił Kornel

T.o;t=io.c#,X:,r:#JMu::g,k:wĄ=n.aNY.akeón,#
mogą o to posądzić Urbans albo Flakowskie-
go, bo to do nich podobno. Cmóż nic podobne-
go: są to sbwa Lecha Wałesy, wygłoszone do
elft, któr9 . choć podzlelone . przyjęły to z en.
tuzjazmem i okla§kiwav.

Obecnie wszystko,  co skupia się w  parla-

#:n;:ed'HYeł:38a:eŁ:ś'wii:jdenYśaó?STęe'np°ś°=:

::abęseakua*aokr{::Tk;ł::{geons#aaiśkiat:Ł%:
Przeczuwa wsypę teczkową i chytrze usiluje
ją  wyprzedzić.   Niby  się  oburza  i  krytykuje,

3#,sŚLz3g,ak#zu#u,e:a=YST.msgp3;'nępś?::jzę.
reakęie i zachowanie słLłchaczy.

Czasom  się potknie,  de łapany za słowa
wszystko obraca w żart i zmienia temat.

lnteligentnym  słuchaczom  nic  innego  nie
pozo§taje  jak  Lłdawanie,  że  się  na  żartach
znają.  Bo  i  jakże  inaczej:  czy  od  elektryka,

:śżyn:k:i:z:opŁzaogzaębpt;aawbgyr,a;oowwaaćgFF'gs53:
ności?  Tymczasem  nieobliczalne  półgh5wki,
ksenofoby,  a  może  i  antysemici,  wyciągaią
jakioś teczki. Z toczek wynika. że agent ''Bo.
lek"  to  Lech  Wałęsa.  Tymczasem  on  sam
znowu   twierdzi,   że  agentem.   czyli   w  jego
rozumieniu  konfidentem -donosicjelem,  nig-
dy nie byt. Nio wykluczone, że mówi prawdę,
ale  nie  można wykluczyć,  źe jest to pót pra-

temu  cwaniakowi  Wałęsie
wdy. Taki trick zastosował Walęsa w liście do
Edwarda Gierka, napisanym po ukazaniu się
książkipt."Przerwanadekada".Dyktującswo-
je  wspomnienia   Giorok  stwierdził,   żo  szof
MSW Kowalczyk zapewnjł go, że Wałęsa jest
czlowiekiem służby bezpieczeństwa.

Chóż w tym liście Walęsa nie twierdzi, że nie
byt czlowiekiem SB, zapewnja tam, że nie byt
takim  agentem,  który donosi,  czyli  konfiden-

:eomz.#:Ten:;oT;f::e';poo';%:::źTć"ćJpisni::
czenie,  grę  i wprowadzenie  SB w błąd.  Jest
oczywiste, że prócz konfidentów i donosiaeli
służby te miav do dyspozycji prowokatorów,
uruchomi.onych do sterowania strajkami i pro-
wokcji.

Wszystkie  okoliczności  oraz  to,  co  mówi
sam  Wałęsa,  potwierdzają,  źe  byl  on  i  jest
prowokatorem.   Okoliczności   się   zmieniają
i zmienia się też rola prowokatorów, ale to już
zbadają historycy, może nawet na podstawie
akt,  które  leżą  w  archiwach  innych  państw.

i;io:;gn':tsł?wtj.ł!;3':t#:yn:::,::ko;wii'ig;:%n:-
uwierzyó. że był tylko  "politycznym".

Poznatem go w tej roli w 1980 roku, w listo-
padzłe w siedzibie Komisi'i Krajowej. W imie.
niu strajkujących rozmawiatem z nim w Byd-
goszczy,  5 grudnia  1981   roku  w  hotelu  .So-
loc" i tuż przed śmierciq Piotra Bartoszcze, na
plebanii kościoła św. Brygidy. W kaźdej z tych
sytuacji cokolwiek obiecał albo do czego się

Czy  „Bolek"  to  Lech
Stawiane  publicznie  zarzuty  wobec  prze-

szłości  LÓcha  WaĘsy  bulwersui.ą  jednych,
a podniecaią innych. Nieodpowiedzidni dzien-

2:k%Zwe.Spj:readszaqiąe::`°mżk9stc:%Sftm°nfeę

Wt:Ęessaujbąy?::#łŁC#erzbey;ggwe!ni:em}:?.
nosicielem, konfldentem. Zb, które ewentual-
nie wtedy wyrządzJ.ł to już zamknięta karta.

Wdżne jest dziś, jak Lech Waęsa wywią-
zuje się  z nałożonycłi  nań  przez wyborców
obowiązków prezydonta: czy godnie sprawu -
je najwyższy w pańsMe urząd , czy jest straz-
nikiom .praworządności  i  demokracji  w  Pol-
sce, w jakim  stopniu dba o dobrobyt obywa-
teli? Od tego przecież zależy, jak zapisze się
on w najnowszej historii Polski.

Można w osobie obecnego prezydenta do.
paoywać  się  rozmaitych  zalet,  ale  niestety
bilans jego kadencji trzeba oceniać negatyw-
nio.  Zarówno  intelektualnie jak  i  ch"aktero-
logicznie  byY  szef „Solidarności."  nie  dorósł

do  pełnienia  funkcji  prezydenta.  Coraz  bar.
dziej zdają sobie z tego sprawę ci, którzy na
niego gbsowali. Jego obrońcami są dziś jego
dawni konkurenci,  którym zależy na zchowa-
niu władzy i wpVwów, zwalczają -ci, których
oczekiwan ia zawiódł.

Przeciwnikom  Lecha Wałęsy zarzuca slę,
że   podważają   autorytety,   że   zadają   cios
mbdemu demokratyczm emu systemowi. Jest
w  njm  nieporozumienie.  Godność  związana
z  urzędem  nie  jest  w  sposób  autentyczny
przelewana na osobę urząd ten pełnńcą. Nad-
użyciem jest utożsamianie krytyki prezydenta
z  podważaniem   systemu  demokratycznego.
Wskazywanie przywar poszczególnych ksćży
nie jest przecież na ogół równoznaczne z ata-
kiem  na Kościół i religię.

Niestety,   petnienie  przez  Lecha  Wałęsę
funkcjiprozydentaźlestużypolskiejdemokra-
cji. Lansowany przezeń system sprawowania
władzy  sprzyja  kształtowaniu  w  społeczeń-
stwie   fałszywych   wyobrażeń   o   demokracji

Ę:ębcęr,m%:,gs±Fy;,:jęe8r°z,:gdmF;Fnónźync,::
Jeżeli  dzisiojsza wieś,  chłopi  i  calo  rolnlct\^ro

jest zdezorgan izowano,  podziolono i rozbite.
to w wielkim stopniu jest to ''zasługą" Wałęsy.

rz':#%śg,WoS3?mtkLc:ż::#:nćĘ:,i#:j

:fieg#k?Sśkłi:s::oaś?ku::k,jśksa°a#WŁEj:
Watęsie,  bo aJbo był tego lnlcjatorem albo to
os'aniał.

F`eferendum czy wiec zawsze jest elemen-
tem demokracji i  polityki,  ale  prowokator nie
organizujewiecówanireferondum.Onczeka,
bo i.ego  rola  polega  na  manipulacjl.  W spo-
sobnej chwili zjawia się, staje na czelo,  albo
robi  zami.eszanie.  Warto  więc zauwaźyć,  że
Wałęsa niczego sam nio organizował, a po-
jawiał się dopiero wtedy, gdy jego dysponent
tak  zdecydował.  Odkąd  usadowiono  go  na
prezydenturze, ma trudności w manipulo\^/a-
niu  strajkami   i  wiecami.  Ale  już  mówi,   że
żaluje, iż nie jest poskm j odgraża się, że jak
co, to stanie na czelo i pójdzie na... Belweder.

\Me on lepioj niż ktokolwiek, że swej pozycii

:#g#cm.:,śŁeli##:i,:ń::lLPŁ?i#::
kredytuje   tych,   których   pozbawił   środków
i  wypchnął  na  ulicę.  Wypada  mi  znkończyć
tak jak zacząlem, sło\^rami Wałesy . .nie wie-
rzcie temu cwaniakowi Wałęsie!.

Stanisław Helsti

Wałęsa?
i gospodarce rynkowej.  Formalnio poprawny
system parlamentamo-prezydencki w prakty-
ce, której patronuje Wahisa, okazuje się prze.

#Yerks°Łuep#+oewgw#j:mŁ°:daz|;:a#ys:::
łocznej  świadomości  jako  wzorzec  systemu
demokratycznego. Powszechny balagan j nie-
skuteczność „demokracji' stymulują narasta-
nie w  pewnych  kręgach  tendencji  autorytar-
nych,  sprzyjających  dyktatorskim  zapędom
prezydenta.Zdrugiejstronyno`^/ychwyznaw-
ców zyskuje w tym  klimacie nmoralnym" idio-
tyczne  wezwanie:  „komuno.  wróć".  oczywi-
ście  chętnie  nagtaśniane  przez  zaintereso-
wanych.

Szybkie  odejście   Lecha  Wałęsy  oczyści
sytuację,  pozwoli  nam,  Polakom,  zbudować

8#:r?c=ys::emtefn?:h°kła#rzan#i:dł:;Pc°ch-
przeksztalceń    gospodarczo-prawnych.

Jan Ewaryst
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z  nicli  dostarczy  mi.  Do  dnia
basera  nie   spotkałem   i   ulotki E;:żErp%?e#ĘFŁIŁ:sł;d#o#ne,Łżś,?:

kosmetyczne.

ZbybmiczlonkamiF]adyDelegatów/wtym
okresie nie spotykalem się.

Bolek

Zadariia  -  Pozostaje  bez zmian  tak  jak
w    poprzednich    meldunkach.    Następne
spotkanie 13.01.197]  r., godz.17.00

Bolek
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cji, kapitaJizmu,  Europy,  świata ltd. Onl nadal
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jest niomożliwe,  aJ)y  działo się to  w  normal-
nych warunkach przy przestrzeganiu ł)rawa.

j.t%:eftĘź#ł%?i:,|tĘ#ggti:iŁff*z|;z:i
najbardzloj bzdurne przdsięwzięcie nie sta-
nowi  najmniejszogo  problemu.  Bierze  aję te
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miała swojej szarisy.  (...)
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ramj,  czy  po  wyborach,  stworzymy  artematywę  dla  calego  układu

„LEWEG0  CZERWCOWEGO"
lewicowego,  który  jest  w  tej  chwili  przeciwnikiem  demokrac]l  1  j®t
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uklad politycmy w tych warunkach zostalby przez niego roze"/ar`y.
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Doktrynalne  aspekty  procesu  transformacji
i  uwarunkowania  kryzysu  finansowego

Zasadniczo możliwe są dwa podejścia do problemu transtormacji
systemowej.  Dla piem/Szego z nich podstawowa jest metoda induko-

#:ład:.dpę?źq;3=#:%ra::FrnŁut:;mit:d=%roóśżr:#kd#%Ph%S

§u#*#:w#p;y:pł;%scp::js:ą;##;Ę:e:jua:an;:Lźeśj[t§o;:a§::e:%±m#.

g;:boG?nŁĘdda?Ep:n:y:dL:,7aj:d:,og::śeł:;o:d:d,ze:at?=#|:;z:iŁo#:y'#
`A/ych  rogul.  Dla  oksperymentatora  te  regiłv  są  oczywiste,  jedyni®
słuszne.  dan®,  natomiast  oblelQ/  jego  oddziaĄn^/ania  niekoniecmio
muszą jo  rożumieć  czy  akceptować.  Jeżeli  tak,  tym  htwiejsz)e jest

##te#smT#oTŁnn;Ło,r7ńŁ::R,LaT:®;mt:p:L#Ł#::aućśj=stLffćt
opór uczestników®biektów wobec tych rogul, aby wymusić ich przy-
stosowan}o się do nich. Zestaw tych reguł stanowi dla eksperymenta.
tora   spójną   wlzję   ladu   społecznego,   którego   urzeczywstnienie
zapp,zwon#sĘśwP:ŚĘ:o=eYśsagż#|aej;ft®ndTeagiierakcyjnej„Óra

polega  iia  wywotywaniu  pożądanych  zmian  poprzez  generowanie

:Ł°CbeŁyscphłn?ezrnńjdjj.n;:#j!'m:?®k::i:j:#od°eks!Lwd:j=cĘFu%Ł:

:umniko#&cypo#t##r#cujep:oieę:3:;easnT:jk:iż:Tejceźnmni::[eu;fkej
w następstv\/lo wzajemnogo oddzlaływania. Zadan ie ośrodka wywołu-
jącego proces transformacji nie polega na ustanowieniu określonych

Loź:'sŁ:#,ę%s;:#W.:::#uŁś*ur::g:i##'?f.p,r:eozwLeng,:

:;=Jż:'#'#ę!:;:P#;W=Voą;:rr:o:d#:ł:°ż=:°u'ede#g:baY
W przypadku  pierwszej  metody  podstawą sukcesu jest zdolność

a°aś:°rź::®h.:rs°##go°;ł°j:nT:U;:!,jj%'fc|°uWc=ż:iEi#':}ge#umdao-
dzialania dysfunkcjonalnego wobec nowych regul, a więc znacznego
ograniczenia swobody j  autonomii  ich  działania.  Odmiennie  w  przy.

%:d#eki##ntie#3.1,j::j\#::esnpm:dstotimośTaTjiżeż,%wzg;:nte°+S#
do aktywnogo przystoso\^/ania się i tworzenia systemu poprzez proces
spotecznego komunikowania, negocjowania 1 porozumiewania się.

Oczywiście te dwa tak ogólnie  zaTyso\^/ane  podejścia są zakorze-
nione w dadyęji filozoficznej.  Pierwsze jest odzwierciedleniem  posta-

ywź;R:i:nT:::eiośr#iodnoaJ%|aYó:r.uiie.,nma#::t,:T.pirynz.m,:;#bei

2Leimfł,.r#:33#i#,śś;':#ie:|Łakiiź:mw.#i%i:;#T,:#mm#
:*r,:T,;zf.#*=;:uJŁoswbTmeasqą|w.::::fb.st::h,r&ni%%ftYwog

:gm"&jrkoód%S#omwuńj:b#:rN*m°jwtiTLa:ryź;pzagd°kdun;ozd#:jbar#:
giego związld. te interpretowane są w sposób diachroniczny i wÓwczas
chodzl o to, jak organizować dyskurs społeczny, aby wywołać zmianę
oriemacji  uczesoiików  systemu  1  sposobów  ich  samoorganizowania
się, co z kolei staje się ważnym stymulatorem  rozwoju spoh3cznego
dyskursu. WÓwczas tworzą się warunki sprzyjające spajaniu się auto-
refleksjl 1 smoreg ulacji.

wp:aby#:Ł°dmeśś::,?ąsś?#Zk%ł##cehbj|Ę:?eeco!;rs#j:Łe,.j:igj°wwr:nź
nio uniomożliwia, wykorzystanie podejścia odmien nego. Stąd też nie
mogą  równocześnio  być  zastosowane,  a  jost  wieloe  wątpliwe  czy
możliwo jost szybkio przejście do drugiogo z nich. gdy jedno okaże się
w  praktyco  nieskmecz)i®.  Oznacza  to  także,  że  jakby  warunkiem

#mQż#Yemn:j#Łe::agopż°p=euj:Łi:%ż:#oaścjjjjdeźta#:i:ra°bi:#r:

S;Łchti:'dę::j:jsnź3°jyns:%emnac|ij'::tsw=:#i:ÓpYz8jpścjijepdrgeocrji::Zj=

:jijs2ke:::rzfln:*ngodg::;g:g:#t,jtikujrzpeoecs#t::n;;:i:&Sąeńws#:."

darwczperg%PmTdk::#Sśś8%#jŁ°g::#yuma:tsi°}Tnadcjjksoy;#Tgr=Pd°e-
wszystkim  dlatego,  żo  jego  twórcy,  w  sytuadi  braku  jakicłikolwiek

doświadczeń w przechodzeniu od gospodgki nakazowej do rynkowej ,
przyjęlj za punkt odn iesienia dla swojego programu wyidoaJizowaną,
modelową wizję ,normalnejp  gospodarkl.  rynkowej oJaz standardowo
programy stabilizacji gospodarczej  wspomagsne przez międzymro-

Puę#js%Unckjeśfi;j::ŁW.eź#:jz:=#ksdy?nnearpfo#g#mFyunwdsup::rYn%

:r::;.t;i=#e:j.e#%apn.e#.Ydni%d,seT=ie#owyn#od::ż#oJ
Balcerowicza - S.  Gomulka,  gdy próbując wyjaśnić,  dlaczego wzrost
cen  w  pierwsz®j fazie  realizacji  „programu  Balcorowlcza.  (początek

Lgkgoon:.:R:'.Fc;##o*a%,nci;:rpz,:.Yiid#:::,,g#żcoh:#ż#
cen-,   co  jest  cechą  programów  stabilizacy).nych  sponsorowaflych
przez MFW.

rapĘi'„em#%;ś?o°n%!e##cyznmóżbey:P#S::}:P;:Sź!:jje=:kŁwt:jr#

:rźłdałc:#::;żje:[:Pł°óg,:;Tłz:j:oT:w:#nceł#oewrj:#łMC:y:t:r:o%
instytucjonalnej odm iennoścl różnych gospodarek rynkowych. Opero-
wali oni przy formowaniu swych programowych konsbukcji uniwersal.
nym wzorem gospodarki ryn kowej.

Zapewne teza o beznkornatyv`rnoścl „programu Balcerowicza" byb

:::%gjenjemLeŁZzeę::j:°#jn;Pgr:::,jaejjga'=#:[ijadkzęap#rg:ałnś#n?a-

=Ł°sFaęzsnpeogb°cź:P::Uhi,awns6y"G*i^;Ujj:#eni:z:j:j.doi#mcht:'?eg:ż!
żąe;o#J,:#:a::±Wg::-,#:aż?j*:S?Ł::jrtneazhyhnnaywchstŁeaż#ję#kp:#
inaczej   rozumianych).   Skoro   bowiem   godz]li   się   na  .wmawianie'
spoteczństwu,  że  trzecjej  drogl  nie  ma.  tym  samym  wszelkie  opinie

:dbeaż:Łan,TFwk"±%:kuTo!g#+ejnżaąck°r::#o#:;a%r%ejbmwu:i;:
i  arŁyku lacji.

Teza bezalternatywności  realizowanej sO'ategii w swych  praktycz-
nych nsstępst\^/ach czyniła ją bezafternatywną. Jej gtosiciele wpadali

%,sęldl#?swy:huo?#:z#ŁeŁsa%:o#f:ijćLgnneamvoT,!ć:ś::L=dzyze-
fikacji  swego  programu  wtedy,  gdy  potrzeba tego  stawala  si.ę  już

:td;w:p.n#:b;r:u:t#z:ifat!,Ę:i:;łaeF::,':e::#:śo:doi;;d;o:;nFą:
zan ia pojawiających się problemów, zajmowali się wykazywaniem , że
albo one w ogóle nie istnieją, albo ich wystąpienio jest nieuchronnym
mstępstwem jedynie słusznej i możliwej drogi postępowan ia.

Elementy opisanego wyżej ciągu zależności można ht`n/o dostzerc
w stosunku realizatorów nprogramu Balcerowicza-do przodsiębiorstw
państwowych.  Dokbyndnym  zalożeniem  tego  programu  byb  toza
o wyższości  przedsiębiorstwa  prywatnego  nad  państwowym  1  konie-
cz7iości  szybkiego  sprywatyzowania sektora państwowego jako wa-
runku powodzenia programu. Gdy jednak okazalo się w praktyce, że

:oh'i%#g#,:i;:LągŁ=#::i:r#b,:#a#=ws?,,iwY:Łmjpą,=
33yża::vwłył#daućkc::ke:g;j:{jkes:[:jap:Łsź:ebTjoł#r::#:a#3:.Łme;
gospodarce rynkowej nie mogłaby mieć miejsca. Jednakże, gdy skala
zjawisk recesyjnych stala się na tyle znacząca, że wywobb to deficyt
budźetowy, argumentacja zmieniła się.  Po pierwsze, dowodzone, że
tylko przez tę .dolinę-wiedzie droga do gospodarki rynkowej, innogo
przejścia nie ma. Po drugie natomiast, że skoro w warunkach .nowej'
polityki  gospodarczej  przedsiębiorstwa  państwowo  ograniczają pro-

g:.kefę*ź##:`:*:d=mTłopTr=tdnsyęr:#;j::jębi98j%#°endą:a±

#WJezasc#mk:sf'g#:zwe#;##d#apkp°|aąY:azys#jei.md]%z::=ć::
że prywatyzacja stala się celem samoistnym, już nie środkiem a wyni-

:i:rbmTas;:#jó;ackhwj=Łepę:::j:yY:troj,:żZoPc'#tse+dd°oftwr%
słuszności  doldryny i  argument na  rzecz jej  bezwarunkowego 1 calo-
ściowego wdrażania, bez liczenia się z tego następstwami.

zdgząedni:°d%enr:#e:bn:ewi8#ebgeaztne%ovnT:sZ;°®Pórbzyj:zU&S'Ęoj#

:rzy%t%°źłs:8:ji:T:8}:aspc#fozdnję:%ęT#źrswpTOTób?e:eyad`#e§t;
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:e±#e:n:*:%##:jree,:łuz:5|aeó:d°m#tn&c#zj:::|#:e:edk#:::#
ięasstY#ęys3rę::333L?ś,aeggwóiFnrięjgźreeś#oTs#3fęui::laskeTwaeonn.

:ŁC;';amkśnj:o?!°ecT%:%:,:#a,źep:Zzye*:sąoał#:rbzyećc?o:::ts°oś;;#

:z=C#ysT*S#wtT[.k:ŁZ:::,j:n%ópWocd#o#:E?ŚsYę%łgrru!#Uj
oceny i narzędziem propagandowego urabiania.

Byłoby uproszczeniem  utrzymywanie,  że polftyka wobec przedsię-

:Ljr:#wńŁtw=%;c,pbryz:dg=\%#j:s#:Ę:Lm:Łeeo:#t:*eanTs#:#::
Miała  ona  też  naukowo  podstawy.  Teoretyc2ną  konstrukcją,  do

której  autorzy  i  realizatorzy  polskiej  .terapii  szokowej"  nader  często
odwoĄn^/alisię,byłaschumpoterowska.t\^/órczadestrukcja".Wprowa-
dzenio tej koncopcji do dyskusji o transformaq.i gospodarki nakazowej
w rynkową zawdzięczamy J. Kornaiowi, który dowodzjł, źe ustanowie-
nie  twardego  finansowania   przx)dsiebiorstw   państwowych   wywoła
w transformujących się gospodarkach socjalistycznych „twórczą de-
strukcję",  dzięki  czemu stffe  linie  produkcyjno i  nieefoktywne  przed.
slębiorstwa  zostaną zastąpione  przez  nowe  zapewniające  innowa.
cy).ność  i  rozwój.

Taki sposób myślenia przyjęto jako podstawowo zatożenio „prog ra-
mu BaJcerowicza. i zgodnie z nimi oczekiwano, że po pierwszej fazie
realizacji  programu,  w  której  nastąpi  -  w wyniku  redukcji  dochodów
i pop)AJ - og/aniczenie podaży, w drugiej \A/ystąpią \^rymuszone procesy
dostosowawczo.  inici.ujące twórczą fazę procesu  desbukcji;  możliwą
dlatego, że pierwsza „oczyszczająca" faza uwolni zdolności produkcyj-
ne, 8t\^/orzy wolną siłę roboczą i konkurencyjne otoczenie.  Powstanie
tym samym okonomiczna przostrzeń  i  materialne warunki dla przed-
siębiorczoścl i ekspansji gospodarczej.

W myśl togo poglądu zasadniczym problemem byta jedynJ.e kwestia
czasu, niezbędnego do wystąpienia wzrostu gospodarczego, po fazie
oczyszczającej recesji, Czas ten byłby tym krótszy, i m bardziej konse-
kwentnie wprowadzone zostabby komaiowskie ntwarde ograniczenie
budżetowe".  Fąadykalizrn  terapii  z  kolei  warunkowany  był  stopniem
poparcia i zaufania spolecznego do niekomunistycznego rządu i ellty
radyka[nie re{ormującej gospod arkę.

Całe  powyższe  rozumowanie  oparte  zostab  na  fałszywych,  nie
przystających do rzeczywistości , przesbnkach. Doświadczenie po ka-
zuje,  że  przeceniono  skalę,  a  przede  wszystkim  trwahJść  popaTcia
Spok3cznego,  które zyskał)/ początkowo  nowe elity władzy. Wazniej-

:%mdmT;ds:Tkobwyąbtern#sęŁWołr°zuŁrg!ęoa:Łn:ed:ź::;%onży:ż8rr°ecde:
zacja programu stabmzacyjnego sworzy podwali ny .twórczej desdu-
kcji..

Teoretyc2ną ałializę tego  btędu  przedstawili  G.P.  Gaselli  i  G.  Pa-
strello. Dowodzą oni, żo oczekiwana druga, wzrostowa faza nie może

#:tgiśbd#gno;iLT.?u#y.:nTźaes:i.piTj;.odcóą:Ę%,a:ąnę?.jŁess3g
8%€dnjc]?hmzdz:Ló%nm°Y#°nnfte'z##jpą,zdea|:oZ:z:#,reantgr::!oeopz°nda%

:ne#da:ew::śięeźkaęcź:?ep:ło°nY#t:g:?:%SkóTe=ś:°oSź°ad:::=+:;::
poprawę efemywności. W konkluzi.i stwierdzają: proces zwężania się
gospodarl(i  wywołany  negatywnym  szokiem  dochodowym  nie   ma

Ź#.nź;gdo|ezg:ódTaYs.tnń::ognoeg:LPo::ui:ie#i?ee:ioę:.r6L"os.jann::::::-
bowiem,  w następstwie  kolejnych  negatywnych szoków wywoływa-
nych  obcinaniem  wydatków  budżetowych  oraz  przesuwaniem  się
popytu wewnętrznego w kierunku importowanych dóbr, stale się obni-
żać.

.neogca#ś;iep:ako#dayĘipno:3?cf:śsgYoi:iscmz:e,j,ek?oę#nu:,'eb7c8:ghn::
wany  niezależnie  od  wszelkich  makrospołecznych  perturbacji,  aby
społeczeństwo  przetrwało.  Trudno  jednak,  nawet  teoretycznie,  ten

;oe%:#:g.uP°ż:emg:Wmę:źęr#jś*!,Śuzr;,rkdoy€;:*'t.°#„nu°i:j::Sd.}
zostają  zakłócone  procesy  regulacyjne,  zachowanie  wegetatywngo
poziomu  aktywności  gospodarczej  odbywa  się  przez  jej  całkowfte
uniezależnienieodjakiegokolwiekhierarchiczniezbudowanegosyste-
mu regulacji. Oznacza to, że w praktyce skutkiem recesji, powodowa-

::L,T:E:j:::#,:sg;:::Lcg;i,::zp,:ĘT.ups#mn,io#og:sp=:ę:%:ęłgg:i
gospodarl{i  naturalnej.  która tylko  w  niewielkim  stopniu  poddaje  się
cemalnej   rogulacji.   Flozszerzenio   się   obszaJów   działalności   nie
poddai`ących  się  takiej  regulacji  następnie,  stanowić  będzie  baiierę
rozwoju  gospodarki   rynkowej   i  ogólnego  wzrostu  gospodarczego,
nawet gdyby inne warunki okazały się sprzyjające. Szybkie odtworze-
nie  poziomu  produkci.i  sprzed  recesji  nie  może  być w takiej  sytuacji

Fo°ż:!oY:#°d:::!j:dacsze:'ł!,Pżae:.ft„eŁL°ó:!ż°::o#ajesrcdha:#nb?#Ck:|j
destrukcji nie jest darem niebios.. Oznacza to, że moźe ona wystąpić
tylkowtedy.gdyistniejąodpowiedniepodmiotygospodarczoiwarunki,

:#ógcchhuTopge?ed,z,i.?uć+TdaFwyś;ązą:hnęm"p!:t:E::ł:rw?ćp:,:.ngj#
przywolanie w kontekście przejścia od gospodaTki nakazowej do ryn.
kowej jest zasad ne.

Sądzę,   że   podstawowe   znaczenie   db   zrozumienia   poglądów
Schumpetera  na  temat  ptwórczej  destrukcji-  mają  następujące  trzy
jego stwierdzenia:
•  zajmując się kaphllzmem, zajmujemy się owolucyjnym procosem;
-::zP:*i!a#|yF:iesY:keJ:istduyvnij:;:sft:rE:|rgbdymnejgdmqo:5°bny°ćms!#

namy;
_#zc.hsozY.aśn;:apź#us::ebjiopr,só#?,i:itonzajse.db|:jws#ŁcjfĘ#?atinT

pewno się zmieni.

spS#kT;ek:t'e%,ęi=hąupn°k:;oznedTsn,ec'z°nze#;nn`:wt8j#Sd%C®Ę,ej,9%
wazne i.est to, żeby oplsywać nie tylko jak funkcjonują i są regulowane
istniejąc® struktury kapitalistycznej gospodarki, alo równieź to, w jaki
sposób są tworzone i niszczone. „Twórcza destrukcja' byh dla niego
odzwierciedleniem    natury   kapftalistycznej,    9ospodarki    rynkowej.
Opisywała m ikroekonom iczny napędowy mechanizm tej gospodarki,
który ją stale dynamizuje i przeksztalca.

.#j:iŁagze::!:ijańnwo:,a#a..Yeó::=.odde=t#;::L;,j,e#e|n,=L:;cĆ,?
ewolucję na poziomie mikroekonomicznym. Flozwój, który jest możliwy
i  konieczny,  bowiem  mający  swobodę  dzialania  i  zagrożenia  przez

ś?nknuarei:tnóowwpi:z,:f:,ię:;oó',ęyzeaEź,2Łe#a#:crT,kż:sT:sfą,:;o#
perspektywę.  wiedzą  jak  i  wiedzą  po  co  inwestować,  wprowadzać
nową produkcję i nowe metody wytwaTzania,  nowe formy organizacji
i  handlu  itd.  Gospodarka  rynkowa  .  jako  systom  -  \^/ymusza  takio
zachowanie, ale też stwarza warunki je umożliwiająco (np. mobilność
czynników prod ukcji).

Nezależnie  od tego,  do jakiego  stopnia koncepcja Schumpetera

Z:Fźswi:jfudw°z;:ęd#i::°pśrcź/3;8:dn:kd.ok:!:udJ:ywcz,nae!'si:;;8;Wa::j
gospodarki  socjalistycznej.  Dla  Chumpetera  twórcza  i  desbukcyjna
strona konkurencji, to dwie strony tego samego modelu, to jeden i ton
sam proces. przebiegający powszechnie. Natomiast w myśleniu refor-
matorów   gospodarkl   socjdistycznej   koncepcja   ta   ma   uzasadnić
i usprawiedliwić ich,  promujące nowy system, dziahnia makroekono-
miczne. W pewnym  sonsie  siebie czyniąc odpowiedzialnymi  za ma-
krodestrukcję.  Schumpetera  biorą na Świadka,  że wywoła to  mikro-
konstrukcję.   Koncepcja  wyraźnie  wyjaśnia  procos  ewoluęii  kaphali-

Łmy:i',#o?rawśi?a::#pn:€k%:]Ukwcyj::ęporzreekśi#yżnieŁ°Cjaji#::
runków  dzialania  podmiotów  gospodarczych  użyta  zostaje.  by  udo-
wodnić, że dzialania takie mogą występować zawsze i wszędzie. Nie

#aadhua#:j:#%CresroŁeźf3!ŚLZżn:TgYodź°n:#iii!:rzŁtecŁ€raw:#

#fó°rrcmzyatr°o'ź;Wójgnę:Pn°ś#ju,Se%a:jdsn?:źnoećz:%*=i:#,!:Td'aź:i:E?r:
ona dość radykalna.

Tkwiąc w okowacłi swego doldr)/nerskiego myślenia, nie dosbzegają

:nścĘ:ari#P„Ljbo?rrć:Ze?dn:*aukmd?.bj'nnj:SLćosiłwł;bą?ĘeA*Łeśdn:tauh#
cie prowadząc stronniczą i dyskryminacyjną politykę wobec przedsię-
biorstw  państwowych,  obejmujących  większość  potencjału  wytwór.
czego. sami tworzą bariery dla działania tego mechanizmu (zagrożone
administracyjną dyskryminacją,  a nawet likwidacją a nie konkurencją

%nrke°d|2;:j|Zper:SJęnbk!:Lsy?haspqaańt:#j°r:#omwyą&#:ruk;króe::mzb#śn|
ne skutki wie/zą.

Przyjęcie czy to i ndukowanej , czy interakcyjnej metody systemowej
transformacji pociąga za sobą istotne następstwa,  nie tylko w wymia-
rze  gospodarczym,  a[e  takze  w  wymiarze  polftycznym.  W  szcze-
gólnoścl  rzecz  dotyczy  sposobu  przeprowadzania  zmiany  struktury
instytucjonalnej   systemu.   Mając  gtównie   na  uwadze  stosunek  do
przeksztah:eńwsferzeinstytucjonalnej,E.Wnuk-Lipińskiwyróżniłd\^/a
sposoby-modele ich ujmowania przez rządzące w Polsce elity - imita-
cyj ny i rewolucyjny. Uwaźamy. źe jestto rozróżnienie wadliwe, poprzez
które autor próbuje nadać zasad niczo politycznom u konfliktowi w łonie
solidarnościowej elfty chgu'akter sporu fi lozoficznego. Taki spór oczy-
wiście  istnieje,  ale  bardziej  potencjalnie  niż taktycznie.  Dominująca

|='#°pdrzzjgctwwnł:#:.#akdo##:a.P:Zker8|;8:ydś`ś,oPZ##in#:jn::
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nalnych, a dotyczy togo, jaki wzćr ma być .imbwany". Z jednej sbony
w/ystępujqorędownicymarszudoEuropy,czyliszybkiogoskopiowania
w  Polsce  liberalnodemokratycznego  wzorca  usbojowogo.  Dla  nicli
wejście do  Europy  oznacza hurlowy banster tak czy inaczej definio-

:;=gnuFąa#®°d::et::ęłaadwuzó;TSDW:!'ŁnaEnuer:°jiŁcahach%Z,e:i:'łcyt

#Qy#jŁ°}::eś:jj,:ńĘrk?er:*:źng&yśwn:;ew#zr=c:jiik,roest:d"y:i:
i  korzenio.  Wzór,  do  którego  się  odwołują  rozwija  .nauka społeczna
Kościob  Rzymskokatolickiego-:  deklaracjom  Flady  Europy  przeciw-
Stapw,#ą##:łj:jdpnaopLesakżościokreśienia.modeirewolucyjny..trud-

no jodnak je tak urobić, aby stanow#o przeciwwagę dla pojęcja .model
imitacyjny.. Przyjęcio założenia, że nowy bd społeczny należy formo-

:;ćwTó°,°d:'::ł#oiozr°z:##sjteedd:#n:j:rce;j(:n,j#::tjdweE:
ustrojowym) ,  pociąga za sobą konleczność rewol ucyjnego działan ia,
w sonsio zerwania ciąglości rozwojowej, przeskoku do nowej ustrojo.
wo| |akoścl.  Fąewolucjoniści są z zasady lmhatorami.

W wymiarzo  filozoticznym  przeciwieństwem  mcidelu  imftacyjno-
•rowolucyjnogo je®t modol  lnnowacyjno-ewolucyjny.  stanowiący ele-
ment szorzej ujmowanoj intorakcyjnej motody przemian społecznych.

::J:zpj:sTo:odgk;m#Ujdeys:ognó:reewnza:;:m"*eź=dmime:oS%#s#Pź:
nogo  ten  drugi  zakłada,  żo  ład  społeczny  możo  wytonić  się  tylko
w \^/yniku procesu spobcznego komunikowania i uczenja się, w drodze

:non;#L#aTib?`uą#oEi#ćs,pu*%:,hiLnś;|a#:#ęY,oj:nwn:f:rp:eanYzs::j;
ładu społecznego. będą -co logiczne -starali się ostabić wszystkie te
zachowania  i  siw  społeczne,  których  oddzisvwanie  może  sprzyjać
odrzuceniu  przeszczepu.  Domagają  się  więc  radykalnego  zerwania
z  poprzodnim  systemom,   przyspieszonej   likwidacji  jego  wszolkich
struktur.  Nawot przojściowe współistnienie  starych i  nowych  struktur
uważają za zagrożonie  dla nowogo  porządku.  Stąd  wynika międ.zy

::!Ht\):h\Ę;:#::::iŁy=bnóe,=|:z=jieg::kodsaiiaw;:###:Tyon#
powstanio,  a to.  co wytania się  w rozurtacie  potączenia  elementów
starego  1  nowego  jest  niezdolną  do  życia  hybrydą  -  socjalizmem
rynkowym.

Logika  działania  imitacyinego  powoduje,  że  wszczęte  wymusza

:#:Łoan#un:łęż:::oti::g::ctaz'zaesgi:tpn?:fąą;kcuhopaakŁksoLwś#?:F;e-
łecznych mechanizmów kontroli. Otwiera to przestrzeń dla rozszerze-
nia się  ziawisk  patologicznych.  łch  przezwyciężenie jest  konieczne,

:ę:+::ż:°śkn|jeąp°rnźć2;#;:as|;eds;ęo::awb:gn°[ap:'o#ju#dekca:nń8S
kierujo procesom  formowania się tego  porządku.  By uniknąć komlet-
nego  chaosu  ośrodek  kierowniczy  musi  wówczas  podjąć  radykalne
działania przyspieszaiące prooes przem ian . Stara się więc idealizować
przyjętywzorzecporządkuspotecznego,ostabiaćieliminowaćwphn^r)/
zwolonników rozwlązań artermtywnych,  koncentrować w swym  ręku
kompetencje  i  niezbędne  środki działałiia,  rozszerzać zakres  swoj.ej

!n!seź#Cj\i,awsig°flt:dEr::#;,!sS°cz##=ta#r;#:Uh5rrzźmji:
kiorują.   Niezałeżnie   od   ideowych   przekonań,   podejście   imftacyjne
wytwarza  i  umacnia  postawę  rewolucyjną;  tym  silniej,   im  szybciej
proces  przemian  traci  swoje  oddolne  źródta  dynamiki  i  może  być
napędzany tylko odg órnio.

cyj:;#jź:i::m#tiF:t:ę#::ia:,Ę::::akwm?.nEŻ::Śl::fee;ŚocJesm,ajr.e;,ool::

::żn?w:#śećjŁ:ed;:#.cysj::b:2::s%Śss5,uat:cnząn,e:dt.o,nT:%ź,;c.%

#ijeęńT®n:go°ż=ybsyt:T:j::rds%Fn:f,ę;h::t:SPc°z:L:dTź,ź:ab#o°dsrfewś!c9::

:kżś:o::3?ws#?:#,u,aic,?Łr:Ś:::nekg=#:,?ęi:T#.pJoesż::ctii:Joź:
nych   wspólczesnego   modelu   gospodarki   rynkowej   i   demokracji
pulamentarnej,  to  przynaimniej  ozy  cechy  (rozumiane  historycznie
a nio podręcznikowo) togo modelu zdają się taką możliwość wykluczać:
•  po p/.e"szo . wspóbzesna gospodaTka rynkowa i demokracja par-

lamentarna  koształtowały  się  w toku  bardzo  dhigjego  (tn^/ającego
okok) 200 lat), skomplikowanego procesu społecznego;

•Fe°dg:c:;.:rit,:#°#,:edgospo°dł;:::::!:Z°=:ĘoWp,no#uP.S#ż

Za§adniczo  w  procesie  społecznego  uczenia  się  i  wprowadzania
innowacji,

•  po łEec/.e . nie jest to ład statystyczny, lecz ulegaiący dynamicznym
i coraz szybszym przemianom.  Powstajo wjęc pytar`ie - czy można
imitować coś. co się zmienia,  co ewoluuje w nieokreślonym  z góry
kiorunku?

Wymieniono względy  powodują.  że  kompleksowe  imnowanle  roz-
wiązań instytuęjonalnych. charakterystycznych dla rozwiniętej gospo.

g%*iw:k#Łd:::łer:vj#]:##r|ceź:tFonś?j#oą;es::ond!:%::!::=
|#eyj::jzaj:::ynay%'ne:#Lryocir,:jŁ#r#:Żaa:z#S*,:
;erikowe,:°:ajśźdenj:oź;tj:!jeęjtee`sepdoebncz:#°owy*Ł°o:#:i#:#j
rystyczną dla sleb ie i ciągle rozwijaną instytucjonalną obudowe rynku.
Tylko  to  już  przesądza,  że  proste  skopiowanie  wzorca  nie  wchodzi.
w rachubę i choćby w ograniczonym zakresie niezbędna jest soategicz-
na selekcja.

ok:2::':,.!ęT!;a%jnnkyremm°yd##Sd#Ę:zńe,.j#oudcjg°ons#hrwr|°akm=i
wej do rynkowej, skuteczny, to jeszczo nie oznacza, żo jego zastoso-
wanie  nio  łodzi  żadnych skutków.  Mouchronną  konsokwoncją jego
przyjęcia jest centraJ izacja i koncentracja whdzy. To \^/yjsśnia dlaczo-
g o w postsocjalistycznych warunkach zdecydowani liberałowio optują

Ł:t,:w#ni#t:ee?.r::!:|#o::,ig:owffacr:n:aośn#;C;#::#źW:Eeu!n:
przez koncepcję „państwowego liberalizmu-.

Jednocześnie to państwo (rząd) , którego zadan iem jest stworzonie
gospodarkl  rynkowej,  wedlo  imitowanego  wzorca,   pozostaje  poza
zasięgiem  społecznoj  kontroli.   Naturalna  oczywistość  tego  wzorca
czyni jego urzeczywistnienje imperatywem, ajeżeli tak, to nie istnieje
potrzeba.\^/ypracx)wy\^/ania kompromisu pom iędzy różnymi interesami
i politycznym i orientacjami , zbędna jest i.akał(olwiok spoteczno-polity-
czna  strategia  transformacji.  To  bardzo  charakterystyczne,  że  gdy
obecnie w  Polsce wjelu  polityków mówi  o potrzebie  konsensusu,  ma

:ya:ąFFwni;onl:#'iwĘ::żr#ec::ŁŻc#ęycchoi%::fownŁgjeęrs':!#j

:::jtęei;!dt#:}rcmhaacj;a::::C:La,:°sTępź:::;Sn|ón#einT°b:żW:ż:ygroe:!:-
można  kontynuować  budowy  .normalnej"  gospodarki.  Z  kolei  drugą
dostrzeganą przez elfty  słabośa.ą są  niedostatki  działalności  eduka-
cyjnej. Znów nie idzie o komunikowanie i porozumiowanie się różnych
griip i orgałiizacji, dla sformowania układu zdolnego do wypracowania
realizacji  jakiejś  strategii transformacyjnej,  a o  skuteczną socjotech.
nikę,  która miałaby zapewnić osłonę metody postępowania.

Zgodnje z  logiką  metody indukowanej  społeczeństwo jest jedynie
obiektem reformatorski ego oddziaływania i im latwiej podda się zabie-
gom  retormatorów,  tym  szybciej  dokona  się  transformacja,  i  to  co
„nienormalne"  stanie  się  .normalne".  Reformatorów  zasadniczo  nie

.nśeo?,:#rś#pT,jf#;żaeppr%Tj*g[e„aśj:,?dw:::śpcri:::kn:Crhu3hmuasn#.
czno-zawodowego zź`chodzi sprzeczność, że pod szbndarami „Solidff-
ności"  realizuje  się  antysolidarnościową  koncepcję.  lch  tok  myślenia

i8;i::a:żśr:;:;?ms:*r:iaeyozs°pWo%'::kę::;±°z:Ś#^;"::;r;2ieś::t:#::
lizowak,..

Paradoks  polega  na  tym,   że   postępowanie.   które  ma  uczynić
państwo silnym, a rząd zdolnym do działania przynosi przeciwstawne
skutki.  Koncentracja uwagi  na zapewnieniu  rządowi wykonawczych,

Pjre%yzn#::iu;ś:j=k'|ea;:Łabnay:jg?srą%ZnĘ|nj:wU;::j:=:r=:t=g:
w  społecznej  1  instytucjonalnej  próźni.  Tym  samym  nie  ma  w  rze-
czywistości zdolności do real izacji jakiejkolwiek strategi.i transtorm acji.
Poi'ęcie  „strategicznej  próżni",  które  użyła  D.  Hdbner,  powinno  być
szerzej zainterpretowane niż uczyniła to jego autorka. Problem nio na
tym polega, że elity nje wiedzą czego chcą lub nie mogą się dogadać.
Trudność dotyczy nie tego,  że  nie wiadomo jaką polftykę prowadzić,

Łe#;ai:L:fp#jzvamdn°jreHLnoyż:jakrreó#i.::*r:;,°j#eTjjnqg#b]:ims!ię#edj
sit społecznych i instytucji. które będą w stanie sformułować, selekcjo-
nować i wdraźaó określone projekty strategiczno. W tym  sensie stra.
tegiczna próżnia jest kluczowym aspektem , szerzej rozumianej próżni
systemowej, w  której  znalazty  się spoh3czeńst`^/a. w których  zalamał
się system socjalistyczny, a nowy próbujo się narzucić kopiując kąpi-
talistyczne wzorce.

To są zasadniczo okolicznoścj, które przyczyniv się do i w których
powstał obecny kryzys finansowy.

Jerzy Hausner

Fłzedruk  za  ksiązką:  J.  Hausner,  S.  Owsiak  nKryzys  łinansciwy
państwa w procesie systemowej transforrr.acii na przyl(ładzie Pokskr.
wyd. Fundacja im. Fridricha Ebena w Polsc8. Wa-a 1992.
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OCHRONA MIENIA  SPOŁECZNEGO?
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DzmE STTwm?

i}okwllow®ni®  d la  wplacając®go pokwftowanie  dla  poeladacza  r-ku pokwilowanlo  dla  banku
z\.... z'.... zl....

8bwnb....wdacańęy. . . . ek"i®....wpbc". . . . 8bwnle....wphcaią9. . . .

Wydawnictwo .WS] Wydawnkstwo „WS. Wydawnictwo .WS.
61 J555 Poznań, ul. Gromadzka 23 61 J555 Poznań, ul. Gromadzka 23 61 J555 Poznań, ul. Gr\omadzka 23
Bank Gdańskl, 1 0ddzial Poznań Bank Gdańskl,  1 OddzLał Po2nań Bank Gdańskl, 1 0ddz}al Poznań
Nr Hou 306203J52691 -136 Nr r-ku 306203J52691 -136 Nr rl<u 306203C2691 -1 a6
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Llst z Paryża
\M®l® sÓ w Polsc® mówl 1 piszx} o dekomu-

:j*j#='#d*#:gsobmr%T;:Uhmymc"hjĘUŁę:
nych  funkcjonariuszach  SB,  UB,  .lntormacjl

#;#.#ŁKWG:wtffinGymspzr:w=lflgi##`h#uj,Ło#,aJ:ś®wT:m?:
...Nk} chodz]  wcalo o to,  lż oone'um wszy-

stko  zaplano`^/alo,  alo  o  to,  że  posiadając
WSZĘDZIE  swoich  ludzi  centrum  moż.  na

#!mżw#n#m?ta#:#%W#nJ°zĆ|m|#;

##::h#gEi:im=ovTdogi.c;=itE
okolicznoścl    n!®przewldzla"}    1    szkodllw.
z punkd wldzenia conoiim. Najważniejsz!e to

%®Łmj:#aucL:#*yE#o#,s,ku,bu::#:

nowlakach drugicłi 1 trzeclch w oflc|alnej  hk}-
raTchll,   ale  za  to  wph^^/owycli.   KGB  orga-
nizowab  np.  kampanię wyborczą  Kekkono-
nowl W Polsa) nlo muslało, bo już wczośnioj
wszyscy bez powiązań zostaJi wy®liminowanl.
rywaJizacja między nlml mlala wlęc charakt®r
autentyczny.   Podobnio  ry\^/alizacja  w   mafil

Ł#a'b°dna#Tłi®E#idbzne%j%#bc#ł°.
m#Ł#a°;obiowobraa'ćsyqacjępodobną

g:d°nbo=|,ełŁggykc#oU[T:=8:W+P;Zhem*3
1  poszx}zególne  aparaty  czy  grupy  agontów

:FŁo.i:o:::sś#.sg:H:g:Bąn#;zr.g:|#d#::i:
.plori®strojkl- zaiJtonomizo`^/ah  się  i  iisamo.
dziolniła.  Joj  pławdopodobna  niezaJeżność

g#:.C#Z"#%'cj:#ygyy#iai:D#;iśkco!

asencl  SB  walczy«  z  komunlzmom  zostah

g#dĘ##CphrŁbs'#%fzĘ:#ÓU:nTohm-
porzqdku.  ParadoksaJnlo  shiżyk)by  w]ęc  to
nłeLzależności   Polski  rządzonoj  przez  daw-
nych wspótpracowników S B«GB.  ®tatecz-

&?g%z#;n%|gsdiiĘ:eafEini:::bł
*:#t#tud#pło#eąjćjłoyTnTo!owgygo.

##Ł=Ł#ffir:=i#.#io;:?ę&:iu#Ę?
:u#ążęytdn#o#ż:#a%%j,ięstp#eŁWż°#
stów. opraa.wal Jan Wco

„Wy |egteścle kur... a nle ołlcerl..."

WSP&Pź#S#bwowś:f.%yir*%#U:ż:.T
Byll tam oflc>ero`^/lo płzodwojennl j z A. K. , byv
takż®   .ofic®n/.    z   innych   formacji,    wedle
3formubwania.  żo  .nl®  matura...   locz  chęć
sz)czera robi z ciebie oficerar...  Byti honorovri
i .... "le, syny'!...

Z  tymi  c6taoiimi  nio  byb  wlele  kontaktu,

:#uaęęTffi+7tgtaoadśczopakę::kło7m##
a nio oficer-!

To `^/spomnlonk) z nlomiocklego obozu ria-

;ruais.ł:,'egmdiyeT#m°a:gfng:i:'h®Ę%keeTżł
1 ooony czbnków Polskich SW Zbrojnych i A.K.
na ®mlgracjl.

Flząd „polski- w osobach Walęsy i Suchoc-
kiej  nie  uznajo ich  stopnl  1  odznaczeń.  Czyli
2000 pologwch pod Monto Casslno żołnie/zy
z roku  1939 to dla nlch -padllna?l  Bo. to nlo
.polska aJmia Berlingar? ! ! ! i... Jaruzelskiego! -
-Fujl...

Pokki Rząd na Emlgraęii byl uznawany na

#shk?.d&ey!órjwĘ:żj:ZuenzdR#Sj:Ó.joakńł#:

g#zn;s#r:Ę:aFiunb:ei;rs??wg=;Ł3z::pF::ł,
wtedy  przedstawicieli   Aliantów  m  inaugu-
raęjęl  W  tym  czasio  prz®by\^/al  w  Moskwio
szoł sztabu Gen. Eisenhoworą Geii. Boddoll
Smm, który z obowiązku musial z].awić się na
toj .inauguTacjr.18totnio ziawił sjęl Alo... spo-
wodowal konsternację.

Przyszedt  w  amorykańsldm  miindiirzo.  od
kórego odcz)ep» wszystkio odznaczenia, z wy-
ją0(iomJodnego:K/zyża.PolonłaF]esftub".na-
danego mu prz®z Polski F]ząd rwa Emigraql!-

Ale... pan Wabsa i jego premier, panl Su-
choN*=L2:ząJ;eoEieoj! Tobm:zm-riąw:=J   mnie,

P. Wdłęsa nio jost prozydentom na podstawl®
logalnoj  Polskioj Koiistytucjl  Kwiomiowoj, alo
na  podstawio  ńtalinowsklego  bękarta'  kon-
stytucjl  .rządu  lubelskiego.  plus  .okrąglego
sóołu-.  A więc,  gdy  pozbieramy  falQ/  wyżej
wspomniane i dodamy do tego inne wyczyny
z okresu „prezyd®nqry',  dochodzimy logicz-
nie do sformubwa".a z obozu w Sandbostel,
żo   p,   Wdęsa  jost  kur...   e  ni®  prozydont,
a p. Suchocka kur... a nio premieT!!l

S{dan Zachańowicz lusA|

Tek§ty  zamleszczanych   l]stów  nle  zawsze   pokrywa|ą  s]ę  ze  stanow[sklem   redakc|l.

CZYTAJ, WSPIEF}AJ, NO I OCZYwlśc]E i PF]ENUMEF]UJ
MIESIĘCZNIKSOLIDARNOśćWALCZĄCA!!!
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Gdzie  leży  Birma?
RozmowazLwinNyiNyiisawNaing,emigrantamibirmańskirrtiwusA

• Gdżle leży BtrmE\?
Birma znajduj® się w potudniowo+Arschod-

nioj   Azji.   Dokbdniej,   k)ży   ona   pomiędzy
Tajlandią a lndiami. Birma ljczy olob 42 mln
mieszkańców. Nąh^/lększą grupę ehiczrią sta.

Ł#t?02m|ii:mzkmicyzyp%'e#n:®i:ar#oL%:s#d?Ł:n#o|#:i:a:p:AiuaiTł;j,#pii
7096, mieszka na wsi.

• W ]ak]ch okollcznośctach prze|ti
Madzę dlugoletnl dykuitor Bfrmy
NeWln?

Birma ma długio ddyq® whsnej państwo-

fkfŁ#?FŁ##:%i#i?FĘ
:E#?#s:#F;F::#śa%hĘh,uełśoEY.i

§i#O#0%j:ipĘŁ:i#!:łgjari:::d:#

E#:;%E±k:g:;u;n#jvĘjo;o%Ę:uŁ&j
#'rrtcoę:+*Eo°Ww°AE3?s#skowNo;
\Mna wygraAo `^/ybory, a w maTcu  1962  roku
w wyniku zamacliu stanu  polityk ten  przejąl
połnlę wladzy. Tak z grubsza przedstawja się
mstorla powojerinoj Birmy.

- W ]akl sposób rządzlł Ne Wln?
Po przei'ęciu whdzy Ne \Mn zawiesw Kon-

#ętr#EłqpĘOŁ:kET#:#Tk:#pŁ:ł
#oq;:bŁCznp&R#st?Uż#kkunj'ęattouppa;njLsatwh°;
szkoł)/ 1  zlikvridowano  niozależną od  wtadzy
prasę. Ustanowiono system jednopar`/jny.

W efokcie wprowadzenia gospodarki  pla-

rn°#Wft°ł=#ięprdor3#jTiopożomżycia
- Jakle  grupy  w  społe.czeństihile

blrmańsklm są so|usznlkam]?
Dyktanra oparta jest przede wszystkim na

armil.   Woćko   pelni  ważną   rolę  w  spob-

czBństwlo  blmiańsklm.  Wstąpieni®  do  armii
ł=ijgrjaE#c?arzzyzamwaonodhu.d°pboregr°zeYściuztdri

om®ryturę  kadra  oficerska  ma  zapewnioną

:i%nęk.ww#m#rjLpaf.Swtwn:#ej*#szźyź:%
czlonków  marionetkowogo  parlamentu  wy-
wodzi się z armii.

• Kto )est ważnle]szy w Btrmle -Par-
Ua czy WoJsko?

W  zasadzie  jost  to  wszystko  jedno  i  to
samo. Nle wldri zasadniczej różnicy pomię-
dzy  abJkturą  polityaną  a  militarną,  gdzlo
większość wyższych oficerów pehi zarazem
czobwe funkcjo w partii.

•  Kiedy powstĘila opozycfti przeclw-
ko reżlmowl Ne Wlna?

Opozyc|a przocwko komunistycznemu ro-
żlmow  Ne Wlna lsb`iala od  ł 962  roku,  czyll
wbściwlo  od  samogo  początku.  Jednakże
prawdziwie masowe rozmiary przybrala ona
w  1988  roku.  kiody  to  cah/  kraj  objęła  fala
demonstracji.

• Jakl byłprzebleg wydarzeń w 1988
roku?

W 1988 roku rząd wysunąl projekt `^/ycofa-
nb pieniędzy z obiegu. Wtedy rozpoczęĄ/ slę
masowo domorcbacie. Byv one organizowa-
no przez stiidentów  Unhwersytetu w  F]ango-

###źup:s?:ś:?:w,of:fłi::fuĘÓE:ła:b?
zostało  zabftych,  wielu  arosztowano,  wielu

#Takc°n;wZ##na!ćRreopź:eż:ł:jąnieg:o:%
protestu.   Kiody  np.  zamknięto  uniwersytet,
sddoncl rozjochaJi się do domów przenosząc
bunt na prowincję. W następstwio tego cnv
kraj domonstrowal przeciwko komunlstycznej

:iyęFmT:zs?#:=stavqż:aT.#żr5%:nii%
1 988 ,.

- W )akl sposób zorgantzowana ]est
blrmańska opozyc]a?

Przywódcą  opozycjl  |est  Daw  Aung  Suu
Kyi.  J®st  ona  córką  Aung  Son  pie"/szego
prezydonta Birmy.  Przoz wiele lat studiowala
ona   w   Welkiej   Brytanii.   Tam   wyszh   za
M.    Aris,    naukowca   z    O)dordu,    spoęjali.
zującego się w kulturze tybetańsklej. W 1991
roku  Daw Aung Saw Suu  Kyi od.zymała Na-
grodę Nobla. Natomiast wszystklo opozycyj-

no organizacjo skupion® są w Narodowej Li-

f.g.mbcyTnoąh:,#ugę..|%:|#.#tni?żb|:
mański   rząd   na   uchodźstwlo,   wyloniony
w `^/ynlku wolnych wyborów.

• W ]akl sposób doszlo d® przepr®
wadzenla wolnych wyborów?

Rewolucja  w  1988  roku  zakończyb  się
klęską, wystąpienla ludnośd z)ostav krwawo
spacyfikowaii®  przez wojsko.  Jednakżs po-

Eg#E.oją:Pnźh#wŁs±%Ó.#Z#
ob'emic.

Wybory to odbyv slę w 1990 roku i zostav
wygraiio przez opozycję.

•  Cz:y Ne Wln oddał wlacŁzę?
Nio.  W wynlku  kolejnogo  zamachu  staTiu

f#T#d:gij##:li:i:kt#i#Ł:źFŁ#:
zycją.  Daw Aung Saw Suu  Kyl zostah osa-
dzona w areszx:ie domowym,  a wielu  lnnych
dziahczy opozycyjnych t'afm albo do w.Kizień,
albo na omigrację.

• W |akl sposób Wy przy|echallścle
do uSA?

w#ckh##j#:#*nbkm#śaTgmuyd:o:
FmmmT®###n#Łś®Tytówu,:T,9gg.,opkuo

#yi;:zo##iiii[Ęigćłip#;
Me b}#o to laAh/o, gdyż qlandcy genombA/k)

Ę#eŁąą;k,°emdmnujŁ##?impr:zbE+=+°:
:*.degN°a:u#;ź:łosnvsaonL:::::azŁjj#8r#=
ambasady    amerykańskiej    w    Bankgoku.

3:t##,Łg#gżnź,lafn#avEtL#%
mloszkamy w Nomal, w stanie lllinois.

Dzlęku|ęzarozrnowęlżyczępowro-
tu do wolne| 1 demokratyozne| Blmy.

F]ozmowę przeprowadził i przeBurmczyl
K. Brzechczyn

W  skrócie  o  Birmie
SroŁ/Cm.. F`mgoon
JEZYKŁ/fłzĘDol^/Y..birmański
POW/EFŁZCHN/A..  676  ty8.  km2,  największe  odleglości:  z  północy  na  pohidnie  -  2090  km;
z zachodu na wscliód -930 km; długość wybrzoża -1650 km.

Ć?         ŁUDWOŚĆ..40 mln. w l 986r.: gęstość zaludnienla -59 o8Ób na l  km2; 70 % ludnoścl mkłszka

RcingoonT
0.

•:      n&g;łN: :flwoE!uC# vż, warzywa i  owoc8, cukier trzcinowy,  orzechy zi®mno.  S®2Am,

kukurydzn, pszenica. proso, juta, bawołna. kauczuk
PF?ZEMYSŁ:sp®żywczy
BOGA07"A M/WERAŁNE.. węgiel, gaz naturalny, Srebro, nefryt, rubiny, szafiry
WALUTA: Kyat
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Dziwne  reformy  w  WP
W dnh  22  paździomika  1992  r.  Janusz  Onyszkiowicz,  mlnlstor

obrony narodowę| 111 RP, wydal zarządzenlo o przeksztaleoniu rosortu
w lnstydJcję cywilną Co pra`M]a ma ona mioć, obok plonu cy`^/ilnego,
takżo pion wojskowy, w ldórym znQ|dq slę Wojskowo Shiżby lnforma.
c`Ón., czyll wywlad 1 konb^rywiad wojskowy, Ordynariat Polowy WP,
czyll  kapelani woj3ko`^/i a także lzba Wojskowa Sądu  Najwyższogo
oraz  Nacz®lna  Piokuradra Wojskowa,  at®  MON  ma być  rosortem
Cywilnym.  Do jogo obo`^/lazków ma nalożeć bliżej  nlsjasna „polityka

#ołnŁ%raovnvytożT+#6L,±u:#nyw.on€żó+ornaazad#oĘ#er:rz
Wojsko natomiast ma bazpośrednio podlegać Sztabowi GeneraL

n.mu, zaś jogo szol, 9on. bronl Td®usz Wilecki, będzio bktycznlo
j®go mczelnym dowódcą.

#dy:!stĘ:Erńhś':W:',i#=z#b*m#;#ćTdŁĘ#Ś#i#Ei
#n##:PE##:To#"ad#.Wojskowqo.Frijprze.

Co slę tyczy syhacjl w WP, to na uwagę zasluguj® takż® sz®reg

:nwny:hsoswpd'd?:#ukgn®Pń#a#,ąó!#°#ł%2n:#Zyź:%o##
tym   wspomnianogo   gon.   Wilockiogo,   z   których   wszyacy   5ą   b.
czlonkaml  PZPF`  i  absolwontami  aowiockicli  uczx)lni  wojskowycli.
Jodnocz.śnl®promowalon22chlnnychoficeró`^/dostopniagonerah
brygady. choć ni. wspomnlano o lch przeszłoścl.

T®j sprawk) wano poświęcić kilka slów.
Otóż od llpca 1992 r. szoóem Departamontu Kadr MON jost 64-Iohi

płk.  Zb@nlew  Skoczylas,  ongiś  oficor  zawodowy,  który  w  1979  r.
przoszedł do rozorwy. Potem w okr®sl® rządów Mazowlecklego-Ble-
k)cldego,    przyszedł   do    MSW,    gdzio   zajmo\^/al   Się    sprawami
uchodźców, aż w końcu O.a" do MON. No ł płk. Skoczylas mów toraz,

##i:!:d?f%##:pj,:awgwap,3i_ęźę3,sża::wpŁocsc,tąd#d,#
:%°o'w'a5ł5-:o8d'p::rLys%:cwhy##rkdkuz®Tan,#ajd'za#C##y#%'i:mnj!:

#nŁ:rk(kar99ż?g#Śrołrfficwm:Wz.ź:%:#qwywpr=rg#;bzjtwĘ
nad  Marną w  1914  r.1 w ogóle  1  wojnę światowq,  gdyż zbyt szybko
awanso`A/aĄ/  mbdych  porucznlkó`^/,  którzy  podojmowall  nioshJszn®

ź:#z'»`;Łt°#łź:nTbłswceńtzwp3:sP.!Cbh#a#n:dH&nr:g::doftp:oT
wadz»o Nlomcy do klęskl.

Rzoczyv\/iseość byh lnna.  Pomijai.ąc już takt,  żo  Niomcy nio miaY

g##y#»ad:eYYworr:n::j'uW:jgn,y4#.!ststęyęjdłtł°bm#n::,!eYsCzczeasś:
francusko-anglolskicli, które w dodatku blły się zacięcio i byty dobrze
dowodzone, nie tak jak w maju«zerwcu 1940 r.

Co się tyczy rofi pp»(.  Hentscha, to nio byl to żaden żÓxodziób, a
szot wywiadu wojskowego na Francję. lstomie, 8zef Sztabu GenoraJ-
riogo  wyslal  Hentscha  na  front  nad  Mamą,  nawet d`Arukrohje,  dla
zoriontowania się w sytuacji, gdyż naczelno dowództwo niemiecki®
mbb z ffontem bardzo shbą Gczność i b)Ao od niego zbyt oddalone.

6H8®i#do#:::h2#iąte°nqw#iv#ó,:j;.3o°dw%mz°ą°WcydŁi#ją±ż
ArmB w bitwie nad Marną, ldóry bat s{Q, a sAisznio zreeztq. okrążenia.
Hemgch zgodzil się z tą decyzją 1 tylko powtórzyl ją szofowl sztabu
lazejArmii,gon.KiJhk)wi,którybylpodobnegozdank)jakgon.Bdk)w.

Stąd też p»(. Skoczylas znalazl akurd bledną anaJoglę hbtoryczną
do swok;h skądlnqd stuaznych poglqdów.

Alopowróćmydosprawy.AwięcSztabGenoralnyWP,ank)cy`^rilny
MON, me teraz monopol władzy md wojsklom, czogo nigdy w historii
WP ni® Mo, ani przod wojną, ani po wojnio. Czy `o źlo, czy dobrzo,
jeszxm 3ię okażo.

Wogólezaś.tosprawaWPwtychbardzoniepownychczasachjost
Wiolc® delikaba. C»óż, po zmlanach w F]osji w dniu 14 grudnia 1992 r..
które akurft dziwnle zbiogv się z ostrym wystąpl®niem w tym samym

dnlu rosyjsklogo minisba spraw zagranicznych AndTieja Kozyriowa w
Sztokholmio, na konferenęji KBWE, nlo jest obojętne w czyich rękach
bldycznio, a nio formalnio, znajduje sk WP. Stara kadra dowódcza
tęskni znpewno do .dobrych czasów., jakle byh/ w okresio btionia
Układu Warszawsklega 1 nio bylbym zdziwiony, gdyby przyczynHa slę
do jego zmarwychwstania. A ni® jest to wcalo takio niomożlwo. Na
spoti<aniu w Pradzo, w dnlu 1 llpca 1991 r., kldyto krajo czbnkowskio
podpissv protokól o rozwiqzaniu Ukbdu, zo3tawono furtkę dla taki®-g##n\SL3:#ż.UkEnl.a#.pu|#d;,4.-#\ż:;:%twT:##
jkełios,#?sr#pk*U*Ę#t#:śś:#°ij:°#kioi#|Wcaoaźag*ę##wadri

:jś:iugowr#ckJuł.':bźT::*%jFw?ę:ę,'Zasj:iĘŁ"#.*,®.zpi%
nk"ażrm...

Krótko  mówk`c,  jośll  w  MeskMo  powl®jq wlab/  na `Arskrzo3zanie
ZSRR i innych komolowanycti przozoń lrBtydcji, jak UW, ,to ni. jeet
wyklucz)one, ż® 1 w 111  Fąp, w WP prz®d® `A/&zysd<im. znajdują się tego
zwolonnicy.

A w ogólo, to .nadzór nad WP w 111 F`P jest przedzlwny. Formawe,
nKa,#rk9rno::edjzFath?naowśgr:;#:#:#f®Nst3#%*stKaK°wmą!gżu,%b:°łz

da 1967 r., choć ct5asy się niby zmieniw. r\la czole KOK stol pr®zyderit
Wah!są a jego cz;honkaml są m.ln. pr®mier, mlnistor obrony narodo-
woj, 8praw znganicznych i josz}czx) paru innych cy`A/ilów. T®raz zapow-
n® ważno w nim miejsc® zajmujo szef Szłabu Gortoraln®go.

Alo obok KOK lshiojo w Bowed®rzgo BBN,  Biuro BezploczBństwa
Narodowego, którym klerujo Jorzy Milewski, postać dość zagadkowa.
BBN jest jednakżo cisbm niefoTmatnym, al® za to bardzo aktywnym.
To tam  bowiom  wygotowano  nową  cloldr}mę  woi.enną  111  F`P,  doku-
mencik  na  kilku   sdomch,   który  niektórzy,   8łusznio  zTosztą,   nlo
uważają  nawet  za  żadną dokdynę,  gdyż formalnk)  nosi  on  i`az`^/ą
Lzałożenia polskiej polftyki bezpieczeńsm/a.. Dokumencik zostal jed-
nak zaakceptowany przoz KOK, a prozydont Wdh!sa go podpisal.

A więc dokbym jost 1  nlo jost.  Jak wynika bowi®m  z `^/ypo`^/iedzl
cywilneqo    wicominisoa   obrony    nqodow®j.    Przemyshwa   Gru-
dz]`ńskiogo,  o  czym  doniosla „Gaz}eta WybomzB. z  13  paźdz.i®mlka

L*Łd=|oTąa.Ły'azjŁpr##zap,b#®f#Łd%,M:Nm#°ęŁr°kĘrn=
zmienić .zak)żonh -dokbynę.. Jeśll tylko wysmczy cznsu na to...

Ale r`a t)m nio konioc. BBN muzy się jcszcze stworzenk} Gwardii
Narodowej, podlegajqcej pT®zydentowl F]P, nl to wo|ska nl pollcji, a w
rzeczywistoścl tylko rozdrabnla|ąoj 1 tak już slaby potenciał obronny
Pobki`

Tak więc, na odcinku wojskowym w 111 F`P !stniej® sporo zaml®za-

żśd#i:ga9zToa=Cnł:jpŁ|.%n+aos.Siękr2nkp#me:ł#T%#Ójś
coraz bardzlej nlejasny.  Najprawdopodobnioj,  cx) zresztą Już nlo od
niegozależy,dojdziewkońcudoodtworzeniaUkbduWarszawskiogo
w jakiejś bmio, do czego może się walnie przyczyn# Sztab Goneral-
ny WP w jego nowym \^/ydaniu, aJe to już inna sprawa.

Na  zakończeni®  warto  joszczo  dodać,  żo  sffy  WP,  choćby  zB

#j#pÓ*Wi3Ui*:#h%?Zc°cz%lcęn#.8kM°łc#e#?ź:glek#ĘC#h#
###,pL:bn:ę:ża:#k:a*=,jp:łyńe#k:#em:,##zucTj:n:2+:+
ml§ćńł%Wlę=lLa'ed:#amza ąŁ# Ł.##y  iakieś  .inno
rozwiqzania.,  któr®  pozwolHyby na modornizację `n/yposażenh WP,
nawet |®śll iozwlązanh taki® byvby jaklmś nowym Ukladem Warsza-
wsk!m.  Wątpliwo  też,  żo  ktokowist  w  111  F]P  mógłby  tej  kadrz}e  w
czymkolwlekwtodyprzx)azkodz].ć,al®mw®twodzioćojogopoczyna-
nlach w tym kie"nku.

1 tak, w wlelkim skrócio, wyglądają dziwn® rełormy w WP.

ZDZISŁAW M. F]UFąAFłz
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