
OPINIE
Wmawia się nam, żo gdyby nio

tamte wybory rządzili by daloj ko.
mimi§ci. Jest odwrotnio -oni wie-
dzieli  co  lm  grozi.   i   l®ninowskim
zwyczajem oofnęli się o krok. Gdy-
by  nio  tamt®n  polityczny  błąd  11-
dorów   „Solidarności"   bylibyśmy
bliżej   wolności   i   niepoclległości.
Bez  zgody naszych  przywódoów
nie  byłyby  możliwe  oezukańcze
wybory.Audanyipowszechnyich
bojkot  zmusiłby  ówczesne  wła-
dze do ustępstw. Oni już nie mieli
siły i  przekonania,  został im więc
podstęp,  który  z  powodzoniem
zastosowali 4.Vl. Gdyby nie to, już
jesienią mielibyśmy pierwsze wol-
ne   wybory.   Dziś   miolibyśmy  już
własną konstytucję, godnego pre-
zydenta  i  przygotowallbyśmy się
do drugich wolnyoh `^/yborów,  po
któryoh  doplero  można  będzie
mówió g zwycięstwie demokiaoji.
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Jan  Paweł  11  po
raz  czwarty  w

kraju.  Witamy
To bardzo potrzebna wizyta. choć chyba

trudniojsza  niż  poprzednio.  Dla  Papieża  i
dla nas.

Bo sytuacja w kraju trudną o wiele mniej
przejrzysta.   Bo   [ozbieżności  wśród  wier-
nych  (i niezupołnie wiernych) są toraz zna-
cznie   większe   niż   przed   czteroma   laty.
Narosły w ludzjaoh opory i wątpliwośoi wo-
bec  wypowiedzi  i  działań  o  politycznym
znaczeniu   przedstawicieli   Kośoioła:   pry-
masa,  Episkopatu...  Zabrakło kilku kapła-
now   odważnie,   bez   kompromisów
rozjaśniających  nam  drogi,  których  kieru.
nok  wskazywał  Papioż.  Księdza  Popi®łu-
szki.  1  zmarłogo  za granicą przed trzecią
papioską  pielgrzymką  ksićdza   Blachnic>
kiego,   który  przestrzegał ` przed  jakakol-
wiok akceptacją systemu politycznego po-
sługującego  się   kłamstwem;   przed
zniewoleniem przoz kłamstwo.

Tuż przed  „okrągłym stołem" zamordo-
wano dwóch  ksieży:  Stefana Niedzielaka  i

Stanisława  Su-
chowolca.   A  w
miesiąc po wybo-
i.ach  -  ks.  Sylwe-
stra Zycha.  Może
u  grobu  jednogo
z tych  trzeoh  Pa-
pież  znowu  uklę-   .1
knie -jak wtedy u

grobu  ks.  Popio-
łuszki?  Możo ge-
stem  tym   uzna
całą    wielkość
męczęstwa  tych
nioulękłych   księży  .  męczeństwa  prawio
przemilczanego przez możnych tego świa-
ta, nazbyt zajętych paktowaniem.

Słuohajmy  uważnie  Papieża.  Nie  prze-
oczmy żadnego z pouczeń, Które może się
stać  drogowskazem  dla  dalszego  działa-

3jr:dź}aakjcahn°aćbpyot;:fia*g&apś::ś:ot;

Dzień    Pokoju,    1    stycznia    1987r.):
„.wszelka polityka zaprzeczająca podsta-
wowej  godności  i  prawom  ludzkim jakiej-
kolwiek  osoby  czy  grupy  jest   polityką,
którą należy odrzucić".

Tź`deusz  MAIIRBURG

Za  Wolnos'c'  Prawo  i  Chleb
Poznańskio  powstanie  '56 roku dojrzowało  11  lat.  Po okupacji

niemieokiej  przyszła  możo  jeszcze  gorsza  noc  komuni.styczna.
Była  niepownośó i  aresz{owania,  była śmlerć;  z wyroku  lub  bez.
Niektórzy  próbowali  walczyć.   Jedni   z   bronią,   inni  sposobem.
Wszyscy cierpi®li niedostatek i poniżenie.

Poznański  bunt zrodził się w sercach  poniżanych ludzi  pamię-
tająoych  jeszcze  normalno  życie  sprzed  1939  roku.  Pozbawieni
środków do życia, możliwośoi godnego życia i.... nadzioi, robotnicy
„Cbgielskiego" i ZNTKwyszli na ulioe.  Dołączyli do nich inni. Walki

w Poznaniu,  z bronią w ręku wygasły dopiero  następnego dnia.
Zginęło ponad  100 osób. Za prawo do wolnoścj i do chleba obficie
płacono krwią.  Nie po raz pierwszy na polskiei' ziemi i rii'e ostatni.
Po Czerwcu był Październik i Marzeo, Grudzień i znowu Czerwiec.
Potem  Sierpień i stan wojenny.

Dziś, u progu wolności widzimy, że wiele z tamtych postulatów
nadal czeka na realizację.  Dotychczas nie ujawriiono i nie ukarano
większości sprawców tamtycm zbrod ni. Nie jest nawot znana pełna
lista ofiar. A chleb.  Brakuje go dzisiaj zbyt często, zbyt wielu.



Protest  który  narasta...
+

LeQh  Wałęsa odmówit podpisanla przy-
jętej  przez  Sejm  i  Senat  ordynacji  wybor-
czej.   Czy  ohoclziło   mu   o   umożliwienie
prowadzeniakampanllwyborczejwKośoie-
1®,  czy  o  podwyższonie  progu  dla  mniej-
szych  organizaoji  tak,  by  nie  mogły wejśó
dosejmu.Amożepowodemjestchęókolej-
nego  osłab.ienia  pozycji  PaTlamentu,  udo-
wodnienie,  że  bez  Jogo - Wałęsy zgody  i
podpisu  nic  nie  można zroblć.  Są też tacy,
którzy twiordzą, ż®  Lech Wałęsa, który wy-
grałwyboryprezydenckiohasłemprzyspie-
szenia,    wykonujo    kolejny    manewr
opóźniająoy (wcześniej przedstawiająo wła.
snyprojektordynacjiwyborczejpraktycznie
uniemożliwił  przeprowadzenie  wyborów w
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oznie silnlejszą pozyoję niż obocny.

+
Ojciec Święty Jan  Pawoł 11 po raz kolejny

gości  w  Polsce.  Wtały  go  i  słuohały  zna-
cznie  przerzedzone tłumy. Zauważalny był
zwłaszcza brak transparentów (w porówna-
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są już jedynym  licząoyrri  się wydarzeniem
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Solidarność coraz bardziej miota się mię`-
dzypoparciomdlaswojegorząduaakcjami
rewindykacyjnymi  wymuszanymi   przez
zdosperowanych  ludzi. Akcje protostacyjne

ZŁOTE

wybuchają  raz  po  raz.  Ostatnio  nastąpiła
rzecz  niobywała.  Tak  umiarkowany  i  grze-
czny w ostatnich 2 laitach  Związok grozi w

;'3uz:;skepu::o:i;kśTc:t#f3:opw:a:n#t::wnw::;u:
tiak pamiętamy w czasio stanu wojennogo
twko  3 polskie  miasta  nie strajkowały:  Po-

Solidarności  Janusz  Patubicki  dotychczas

:j,:h,yj;Po°sĘ:jzbpu°cnha;#a,Łę;ni:i:ż?gw°aq:
nąć pięścią w ten  burdel,  aby się wszystko
dookoła rozsypało". Co się dzieje? Cżyżby
uwielbiany  nasz  rząd.  nasz  Pre2ydent,  je-
dyny  słuszny  program  gospodarczy  Bal-
cerowicza   i  jedynie   słuszna  filozofia
okrągłego stotu waliły się w gruzy tak szyb-
ko i tak skutecznie, że nie jest tego w stanie
posklejać  nawet   „  Gazeta  Wyborcza"?
Czyżby kończył się kredyt zaufania dla elit
wyłonionych  w wyniku kontaktu  przy okrą-

głym stole i  układu  politycznogo,  który da-
wał komunistom poczuoie bezpieozeństwa
i  możliwośó  nieógraniczoriego  bogacenia
się.  Kto  i  co  ma zastąpić skompromitowa-
nyoh przywódców i sponiewierane idee?

Po raz kolejny okazuje się, że łatwiej jest
niszczyć niż budować. W ciągu ostatnich lat
skutecznie zniszczono  autorytet Solidamo-
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F)ulewskiego, Jaworskjogo;  po zmiaTiach w
statucie   i   uwikłaniu   się   Solidar.ności   w
wspieranie  ugody z komunistami, Związek
skazany  został  na  klęskę.  Runęły  autory-
tety. Protest, który narasta, może okazać się
buntem  bez  przwódców.  Gorzej,  może  to
być bunt bez wyraźnych  celów,  bum zde-
sperowanych ludzi bez programu i bez na-
dziel,   wymierzony   również  w  te  siły,   z
którymi    wiązano    tyle    naclziei    -   w
Solidarność.

Metrudno  odgadnąć,  kto  najlepiej  czuje
s.ię  w tej  mętnej wodzie.  Korzystający z  fi-
lozofii  grubej kreski  zamienionej  przez Wa-
łęsę   w   oiągłą   linię,   komuniści   i   różni
polityczni hochtaplerzy w rodzaju Stana Ty-
mińskiego,  otoczeni  podejrzariym kręgiem
współpracowników  „zwykli" ludzie, autorzy
Sierpnia i etosu Solidarności zostają z boku.
Według sondaży, większość z nich nie wie-
rzy w poprawę, coraz mniejszym zaufaniem
darzy  rząd,  prezydenta,  Solidamość,  a  na-
wet  Kościół,  i  nie  weźmie  udziału  w  pier-
wszych wolnych \^/yborach . Smutne to.

Maciej  FRANKIEWCZ

DZIESIĘCIOLECIE
Czerwiec'76byłwydarzeniendzielącymokrespanowaniaE.Gier-

ka  na  dwie  części.  W  pierwszej  -  trwającej  do  połowy  1976  roku
można mówió o względnym powodzeniu polityki gospodarczej eki-
py  E.Gierka..Powodzonie  to  -trzeba  dodać  -było  uwarunkowane
korzystną sytuacją międzynarodową. W drdgiej, coraz  bardziej wi.
doczno było wyraźne bankruotwo gospoęlarki opanej o państwową
własność środków  produkcj i.

EdwardGiorekobjąłłunkcję1sekretarzaKCPZPRwgrudniu1970
roku.  Wcześniej  był  członkiem  Biura  Politycznego  oraz  1  sekreta-
rzem  najpotężniejszej  katowickiej  orgańizacji  partyjnej.  Po  wyda-
rzoniach marcowych przez niektórych był upatrywany jako następca
Gomułki. Gierek obejmując funkcję 1 sekretarza nie był człowiekiem
nowymwstrukturzewładzykomunistystycznej.Będącwpływowym
członkiem Biura Polityoznego był on także współodpowiedzialny za
rezultatypolitykipoprzedniejekipy.Bezpośredniąprzyczynąobjęcia

#ładdzayńgkBu:ZGę}%:kfsbzycłz°eś#:Tśwsśł#ienn:::tnręjkć%rre°kbr°otzn;Cozcyzcąhł
od słów pojednania. Jednakże wcale nie miał zamiaru  rezygnować
z wpiowadzonej podwyżki  cen, która była przyczyną protestu.  Do-
piero strajk Stoozni im. Warskiogo w Szczecinie oraz strajki łódzkich
włókniarek wyrnusiły ustępswa rządu. Podczas spotkan ia z załogą
Stoczni Gdańskiej  padły słynne słowa „pomożecie".

WarunkiemutrzymaniaSięekipyGierkaprzywładzybyłouznanie
ekonomicznyoh  aspiracji  Społeozeństwa.  Korzystna  sytuacja  mię-
dzynarodowa sprawita, że mogło się to odbyć bez uszczerbku dla
gospodarczej wtadzy aparatu  panyjnego.  Podwyższenie cen  ropy
naftowej  przoz  państwa  OPEC w  1973  roku  spowodowało  kryzys

paliwowy.  Pośrednim następstwem l{ryzysu był zwiększony napł)w
petro-dolarów do banków zachodnich -sum uzyskanych przez pań-
stwa arabskie za sprzedaż ropy naftowej. Nadwyżki finansowe zgro-
madzone  w  bankach  zachodnich   pozwalały  łatwo  uzyskiwać
kredyty  na  stosunkowo  dogodnych  warunkach.  Zaciąganiu  kro-
dytów  sprzyjała  też   korzystna  sytuacja  polityczna.   Był  to  okres
odprężenia,  a  na  Zachodzie  popularność  zyskiwała  doktryna  gło-
sząca  naiwny  pogląd,  że  w  miarę  rozwoju  wspólpracy  między-
narodowej   kraje   komunistyczno   stopniowo   upodobnią  się  do
cywilizowanych demokracji zaohodnicm.

Kredyty  uzyskane  przoz  Gierka  zostały  w  większości  zmarno-
wane. Część poszła na budowę obiektów związanych z radzieckimi
potrzebami  mil.itarnymi,  część  zostata  zużyta  na finansowanie  ru-
chów  komunistycznych  w  111  świecie,  a  pozostałe  zostały  zmar-
nowano.  Ambicją piawie  każdego sekretarza wojewódzkiego było
uzyskanieŚrodkówfinansowychzbudżetucentralnegonarearizację
iakiejś inwestycjl.  lm  kosztowniejsza była to  inwestycja i  im  dłużej
trwała jej  realizacja tym  lepiej  ponieważ w ten sposób  można było
uzyskać  większe  środki  tinansowe.   Przy  okazji   z   „zagospodaro-
wanych.'  środków można  było  zbudować  daczo,  letniska,  ośrodki

#Cazną:bwued`:%asnt;8hwśęb:epk%nwąłorr°źd]ę#;Ue:g:nstś;nwwneas%Cć`z`y%i%aen;3:
nomicznego   punktu   wldzenia)   lokalizacja.   Było  to  więo  złote

gjzę'e;:ęgc;::ezca':ę:Sdky°Tg,T!:y:fęn°tje?:Tne3ś'łaat#Vźascrą::?:avzcah&kęrłe:
dytów.
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SPIRALA  GOSPODARCZEGO
KRACHU

. W adykułach  publikowanych na łamacm
„Zycia  Gospodarczego"  nr  20  z   19  maja
1991   Marok   Misiak   i   Tomasz   Jeziorański
analizują  aktualną  sytuację  gospodarczą
kraju. Podkreślają, żo nie tylko w pierwszym
kwartale nastąpito jej znaozne pogorszenie,
leoz w kwietniu  kryzys wyraźnie się jeszcze
pogłębił.  0  jedną  ósmą  mniej  niż  przed
rokiem produkuje przemysł, w tym samym
stopnlu   zmniejszyło   się   budownictwo   i
spadł skup mięsa. W stosunku tylko do gru-
dnia  ubiegłego  roku  przeciętne  wynagro-
dzonio zmalało o  15%! W stosunku clo 1989
roku  niemal wszystkie wskaźniki zmalały o
kl lkadziesiąt procent. Jodynym pozytywem
jost niewiolkie zmniejszenio inflacji. ldąc da-
lej tą drogą,  być może,  uda się ograniczyó
inflaoję  do  pożądainego  mjnimum,  aJo  je-
dnooześnie  cała  działalność  gospodarcza
się   załamie.  a  bezrobocio  stanio  się  po-
wszechne.  ldziemy niemal tą samą drogą,
którą poszła gospodarka byłej NRD, nie ma-
jąc  zabezpieczonia  w  setkacm   miliardów
marek inwestycji i pożyczek.

W Cżechosłowaojl i na węg rzech reformy
są  przeprowadzane  znacznie  mniejszym
społocznym kosztem, na pnykład w 1990 r.
na  Węgrzech   płaca  roalna  nawot  lekko
wzrosła, w Czechosłowacji zmniejszyła się
o  65,   u   nas  o  27%!  Zdolność  kredytowa
Czechosłowaoji  plasujo ją na 30-t}m  miej-
scu na świecio, Węgry są na 45.tym, Polska
na 78-mym!

Clągłe  pochwały plapu  Balcprowioza ja-
kimi  karmią  polskiego  ozytelnika  niektóre
pu blikatory, przypominają złe czasy propa-
gandy sukcosu, kiedy należało chwalió ewi-
dontne   porazki.   Przez   ostatnie  dwa   lata
społeczeństwo  poniosło  znaczne  finanso-
we straty. Wieloletnie oszczędnośoi czy zło-
tówkowe,  czy  dolarowe  zostały  w  dużym
stopniu  zdewaJuowano.  Wszystkie  te  wy-
rzeczenia i straty nawet w d/obnym stopniu
nie rekom pensują wątpliwogo zm niojszania
inflaoji. Postępujący u padek części przemy-
słu, zbllżające się zarwanio budżetu rokujo
na najbl iższą przyszłość jak najgorzej.

Wszystko wskazuj®, żo gospodarcza ekl-
pa pod  wodzą wicepremiera  Balcerowicza
funduje  nam  przyspieszony powrót do  ka.
pitalizmu  i  to  do  bardzo  konkrotnego jogo
okresu  -roku  1929-ego.  Wydaje  się  nawet,
że  pod  względem  głębokości  nasz  kryzys
będzle  mógł z tamtym  kryzysem Swobod-
nie konkurowaćl

A  może  właśnie  o  to  chodzi?   Może  lu-
dziom trzoba uzmysłowió jak wredny i  nio-
przyjemny jost ten kapitalizm?  Może w tym
całym planie tak naprawdę chodzi o wzmo-
cnienio na  razie bardzo  nieśmiałych okrzy-
ków  :Komuno  wróć!  Przecież  do  wyborów
dojdzie w czasio, gdy gospodarka osiągnie
swoje  całkowite  dno,  kiedy  kazde  wyjśoie
będzie  lepsze  od  całkowitego  gospodar.
czego załaman ia.

O]gierd żMUDZKI

WALKA  0  PROCHY
PADEREWSKIEGO

Amerykanio  nio  lubią  aby  ich  kraj  trak-
tować  jako   przochowalnię  żywych  czy
zmarłych.

Loch Wałęsa podoza pobytu w Stanach
Ziednoczonych  oznajmit,  żo  nie  czas  je-
szcze na sprowadzenie do  Polski prochów
lgnacego Paderowsklego, gdyż kraj nle jest
wolny.  Uroczystość tę  nalsży przeprowad-
zić  po  wyborach  parlamentarnych.  Wypo-
wiedź  Wałęsy  była  oczywiścio  zwykłym
zabiogi®m   politycznym.   Kilka   rniosięcy
wcześnioj   usilnie   nalegał   przecież.   aby
Rząd Rzeczypospolitej na emigracji rozwią-
zał  się  i  przekazał  mu  insygnia  11  Rzoczy-
pospolitej  jako   prezydentowi   wolnego
kraju.

Co na temat sprowadzenia prochów Pa-
derowskiego sądzą inni?

New  York  Timos  zamieścił  21   grudnia
ub.r.. list Carla Olsona, pisaTza i szefa Stato
Department  Watch  Waszyngton),  protes-
tujący przeciwko przeniesieniu prochów 1g-
nacego  Paderewskiego do  Polski.  W liśoie
pod tytułem  „Me pozwolimy im zabrać Pa-
derewskiogo" Olson przypomina, że Pade-
rewski   nle  wyraził  w  swoim   testamencie
życzenia  ewentualnego  pochowania  go w
Polsce, nie pozostawił żadnych pełnomoc-

nictwwtejmatoriidlaprezydentaFioosevel-
ta  (potwierdzają to  archiwa  Biblioteki  Roo-
sevelta w  nowojorskim  Hyde  Parku),  a  w
Stanach  Zjodnoczonych,  gdzie  zrobił kar-
ierę  i  zarobił fortunę,  czuł się  znakomicie.
Oprócz tego, co napisał Olson, należy przy-
pomnloó.  iż  problem  nie  ogranioza  się  do
tego,  żo  Narodowy  Cmentarz  w  AJlington
jest§zczególnieważnydlaAmerykanówiże
Paderewski jest jednym  z  niewielu  cudzo-
ziemców na tym cmentarzu, ale żo zabranie
jego proohów wbrew wszelkim zapisom te-
stamentarnym  (artysta  napisał wprost,  że
nawet  jeśli   kiedykoMek  pizenoszono  by
jego  ciało  do  Polski,  chciałby  aby  serce
pozostało  w  kraju,  któromu  tylo  zawdzlę-
oza)  i logice, jest policzkiem wymierzonym
Amerykanom,  którzy nio  lubią,  aby ich  kraj
traktować jako swego rodzaju przechowal-
nię  żywyoh  czy  zmarłyoh.  Z  perspektyv\ri/
warszawskioj  ekshumacja  prochów  Pade-
rewskiego  jost   najprawdopodobniej  jod-
nym z elementów modnej ostatnio swojstej
nekrofilii,  czego  innym  przykładem  może
być  przenoszenie  prochów  żołnierzy  so-
wieokich z jednych miejsc w inno, jako rze.
komy przejaw odzyskania niepod ległości.

(oprac. na podst.n Kultur}r' z marca br.)

DOLARY  NA
RUBLE,

RUBLE  NA
ZŁOTÓWKI

0-POLSKA STFIACIŁA BILIONY
Pos®ł Edmund Krasowski z Elbląga po-

wiedzjał reporterce  „Expresu  Vvieczorne-
go",  że  na  podstawie  matoriałów  NIK-u
udało sQ ustalló, żew Polsce miał miejsce
i mai obeonie nie kontrolowany reeksport.
Polska straciła na tym biliony złotyoh. Fir-
my \^rykupywały w  Polsce  dolary,  naby-
wały  za  nie   sprzęt  olektroniczny  na
Dalekim  Wschodzio,  a  następnio  odstę-
powały  go  Contralom   Handlu  Zagrani-
oznego   w   Sowi®tach   za   rubl®.   Banki
sowieckie  nadal  dokonują transf®ru  rubli
do  Banku  Handlowego  §A w Warszawi®,
który automatycznie wymlenia je na  zło-
tówki z wielkim zyskiem.  Następnie firma
kupujo  za nie  dolary  i  obraca nlmi  daloj.
Zarabia na tym firma, Związek Sowiecki ...
a traci  Polska.

Tylko w t}m roku napłynęło do Polski 4
miliardy  „pustych"  rubli,  które  wymienio-
no  na złotówki i dolary.  Niekorzystne sal-
do w obrotach z ZSRS wynosi obecnie 8,5
mld rubli (ktedytujomy ZSRS). Sowiooi nie
choą styszeć  zaś na  t®mat  kompensaoji

wzajemnych zobowiązań płatniczych.
Z  Węgraml  i  Czecho-Słowacją  strona

radziecka  uregulowata to,  stosująo prze-
licznik prawie  1 :1  (0,92 dolara za  1  rubla).
Nam proponują o wiele mniej.

W matoriałach  Nlł( są joszcze  inno  in-
fomaoje godne uwagi. Na rozliozonia do-
larowe z ZSFIS przeszliśmy od  1  stycznia
tego roku. Tymczasom w eiągu ostatnich
dziesięciu dni ubiegłego roku  (21®1  giu-
dzień) wpłynęło do Polski prawio  1,5 mil-
iarda  rubli.  Do  20  grudnla  ogólna  suma
wynoslła ok. 3 miliardy.

Polska zmiona w ton sposób do ruir`y.
ZSFąs  dostajo  towar  prawle  za  darmo
(„puste"  ruble).  Bank  Handlowy  SA  nlo
chce  udzlelić  informacji,  jakio  flrmy  czy
spółki  uczestniczą w  tej  operaoji,  zasta-
niając się tajemnicą bankową. Kto bogaci
się kosztem  Polski?

(oprac.  na  podst"ie  „Expresu  Wie-
czornego")
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Przegląd

W  ozer\^rcowym   przoglądzie  chciałbym
omów.ić  dwa pisma  posiadające w  swych
podtytułach wyraz „kongorwatywny". Są to
„Oriontacja  na  prawo"   -   konserwatyv\rny
mies.ięcznik  polityczny oraz  „Antyk"  -  Pi-
smo   konserwatystów.   Oba  periodyki   wy-
wodzą   się   z   podziemia,   oba   swój
podziemny żywot rozpoczęły w roltu  1985.
„Orientacja  na  prawo"  jost  pismem  reda-
gowanym   przez  członkó\^/  i  sympatyków
Liberalno-Domokratycznej   Partii   „Nie-
podległość".   „Antyk"  jest  pismom   Grupy
Konsorwatywnej  „Antyk"   -   wywodzącei
swój   rodowód   z   środowiska   LDP„N".   Na
krajowym  rynku  wydawniczym  oba pisma
są  (obol(  „Stańczyka"  wydawanego  przez
Unię   Polityki   Realnej)   pismam   prezeritu-

jącymi i propagującymi krajowąi zachodnią

g#ś,z,:b;roaŁnkąśś:3ĘssWÓTn[g:=d%:#śg:e.
wy rodowód i charakter.

75-ty  majowy  numer  „Onp"  wybija  na
swej okładce tytuły: dekomu nizacja, raporL
o Armli Sowieckiej, Utwa musi negocjować,
pożegnanie z Jugosławią. Jacok Kwiecień-
ski  -  według  Anatola Arclucha  „najwybit-
niejszy   (...),   a  już   na   powno   najbardziej
orginalny  i   najpłodniejszy  prawicowy  pu-
blicysta  polityczny w  naszym  kraju",  stały
współpracownik  pisma,  nierzadko  wypeł-
niający swą znakomitą publicystyką „lwią"
jego część  -w omawanym numerze kreśli
kontury  dekomunizacji.   Słowa,   które   za
przyczyną  Porozum'ienia  Centrum  zrobiło
ostatnio  w   Polsce   zawrotną  kariorę.  W
swym   artykule   przytacza   obszeme   frag-
menty  wystąpienia  Jana  Olszowskiego
podczas   zebrania   Krajowego   Komitetu
Obywatelskiego  7  maja  br.).  Wystąpienie
mecenasa  Olszewskiego,  mówiące  o  po-
litycznych,  prawnych  i   moralnych  proble-
mach  rozraohunku z komunistami,  zostało
zdumiewająoo         i         dziwn.ie
zbagatelizowano,   czy  wręcz   zig-
norowane   przez   (ponoć  wolrie   i
niezależne)   środki   masowego
przękazu.   Kwestia  dekomunizaojl
kraju,  wybita  dopiero  na  piorwsze
strony  gazot  dzięk{   Porozumieniu
Centrum, już  dużo  woześniej  pod-
noszona  była  przoz  ugrupowania
nie    uczestnicząoo    w    farsie
o k[ągłogo stołu. Jed nakże słabość
organizacyjna   -   jak  i   przede
wszystkim   propagandowa   -   nie
pozwolita   im   na  zaistnienio  gło-
szonego od dawna przez n'io hasła
-   dekomunizacji.   Jak  widać   ró-
wnież  dzisiaj,  podnlesiony  już  te-
mat  dekomunizacji   -  skuteoznie
blokowany jest przez środkl maso-
wego przekazu. Za Janem Olszew-
skim  wypada   zacytować  dwa
fb':igkTeesnkwr:Zzą;:pS;3ppr:':#w'n'i'%Uj

prasy  konserwatywnej  i
liberalnej

„(...)   Polityka  grubej  kreski   nie  dlatego
jest szkodliwa, że uchyla indywidualną od-
powiedzialność  i   że   uniemożliwia  prowa-
dzenie   procesów,  tylko  dlatego,  że   z  jej
powodu nie można sięgnąć do mat®riałów
ujawniających  pełną prawdę  o tym  syste-
mie,  w  którym   niemal  pół  wieku  żyliśmy.
Fakt, żo tylko u nas - moża pozaL Rumunią
-  nio  ujawniono  żadnych  matoriałów do-
tyazących SB i służb specjalnych, jest swo-
istym ewenementem lub wręcz skandalom.
Cb  więcej  nadal  robi  Się  wszystko,  aby  to
uniemożliwić.  Byli funkcjonariusze  SB,  któ-
rzy  chcą  ujawnić  przostęp§twa   -   często
zresztąwykonywane na rozkaz  -zwracają
slę w tej  sprawie do  obecnych  zwierzchni-
ków  re§ortu  o  zwolnienie  ich  z  tajemnicy
służbowej.   Mimo  jednak  odejścia  z  owej
służby, zwolnień takich otrzymać nie mogą.
Wem,   że   sprawa  tzw.  tajnych   list  konfi-
dentów  SB jest po 45-u  latach  policyjnego
reżimu   czymś   szalenie  drażliwym   i   trud-
nym.  Tym  bardziej,  że  pozwolono  na  zni-
szczenie   przynajmniej   większej   części
dokumentacji.  Alo  przecież  ooś  na  ten  te.
mat  obeonym  władzom  wiadomo.  jakieś
materiały ona w spadku  przejęła.  Nie mo-
żna  więc  powiodzieć,  że  te  które  są,  nie
interesują  nas  i   że  należy  pozostawió  je
historykcm.  Nie  wolno  tak  powiedzieć,  bo

jest to  moralny ładunek wybuchowy o  sile
bomby atomowej.  („.)

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której z
ust  urzędującogo  ministra  MSW.  ministra
postsolidamościowego,  dowiadujemy  się,
że  wśród  nowych  prominentów  życia  po-
litycznego, wśród  naszych senatorów i  po-
słów, są ludzie, którzy współpracowall z SB
i jednocześnio nie dowladujomy się,  kto to

jest. To sytuacja, która nas wszystkich upo-
karza  i  na dłuższą motę jest nio  do  utrzy-
mania.  W nadchodzących  wyborach,  przy
układaniu   przoz   poszczególne   partio   list

swoioh   kandydatów   do   parlamentii,
powinniśmy  domagać  się  od  właściwych
organówwładzyujawnieniaprzeszłościpo-
tencjalnych  posłów  bądź  senatorów.  Cho-
dzi   o  to,   abyśmy  odr.ając  głosy,   mieli
przynajmnioj elementarną pewność, żo nie
jest  w  stosunku  do  nas  prowadzona  po-
lityczna manipulacja i  że w tej  manipulacji
nio   uczestniczą  również  organy  władzy
Fązeczpospolitej  (...) ".

Jacek Kwiooiński dopowiada i komentuje
ważkie  i  cenne  uwagi  Jana  Olśzewskiego.
„Grubą  kreskę"   Mazowieckiego   nazywa
amoralną  -  i  wyjaśnia  -  „nie  chodziło tu
bynajmniej  przede wszystkim  o to, czy ko-
goś  karać,  czy  nie  karać,  lecz  o to,  by za-
pomnieć   o   przeszłoścl   i   odkreślić  ją   -
nienazwaną  -  uznać w jej  podstawowych
zarysach  i  zrębach  za  niebyłą".  Kończąc
swój artykuł,  będący rozrachunkiem  i ana-
lizą autora  ze  sviq/mi  i  poprzednimi  poko-
leniami. publicysta wzywa:

„Trzeba wreszcie rozliczyć się z komuniz-
mem.  Wszystko  nazwać,  wszystko  powio-
dzieć.  0  niczym  nie  zapomnieó.  Odrzuoić
zakłamaiie  pseudomoralizatorstwo  i   na-
zwać ceczy po imieniu. Nazwać tak system
skierowany  przeciw  człowiekow    i  to  nie-
zależnie  od  jego  fazy  czy  etapu.   lnfamię
naLzwać  infamią,  a zdradę zdradą.  Nie  krę-
pować się, powiedzieć, że żyją tu taoy, któ-

%ompzoadn±łcó:ya€.:ę'ręiT]&]'ed°ubdraaw°agć:'::gk°o':
munizm  był,  jest  czy  będzie  norma]nym,
acz ekonomicznie  nie`^/ydajnym.  ustrojom.
Nie  potrzeba do  tego  siel(ierek.  Wystarczy
tylko  wolny głos w wyborach  w pełni  wol-
nych  ludzi.  Wszelkie  'grube  kreski'  są  na-
tomiast szkodliwo  zarówno  dla  moralnego
zdrowria   społeczoństwa,  jak   i   możliwości
budo\^ry  normalnego  państwa.  Bez  petne-
go  rozliczenia  się  z  przeszłością  i  cho6by
moralnego,  ale wyraźnego  i  głośnogo,  po-

ANTYK
SBw obecnym sejmie i sena°!..        pismoKonse,watystów                                              Rok założenia l985
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tępienia  tych,   którzy   rządzili   nio  tylko
wbrew,   alo   przociw  społoozoństwu,   nio
powstanie  autentyczna  111  Rzeczpospolita.
Jest to wykluczone. Cżas wroszcie pokonaó
komunizm."

Kolejnestronypismaprzynosządwazna-
komito  teksty  ostatniego  więźnia  PRL  Jó-
zefa  Szaniawskiego   -   autora,   którego
artykuły  także  często  można  spotkać  na
łamach „Onp".  Mowa tu o doskonale udo-
kumentowanym  artykule  „Raport  o  Amii
Sowieckjej" oraz ,.Generał Dubynin"  -  kre-
śląoym postać generała  -  pułkownika Wi-
ktora   Pletrowicza   Dubynina   -   szofa
Północnej  Grupy  Wojsk  Sowiookioh  stac-
jonująch  w  naszym  kraju.  Autor  stara  się
zaanalizować paradoks Oubyni na, mające-
go  opinię,  tępego,   prowincjonalnogo  ge-
nerała z Legnicy, oraz Dubynina -jednego
z  najlepszych   obecnie   dowódzców    linio-
wyoh wysokiego szczebla w Armii Sowieok-
iej.   Polaoy  generała  Dubynina  mogą  nie
pamiętaó   i   nie   kojarzyó   z   nazwiska,
jednakże   ohyba  wszyscy   pamiętają
gtwierdzenie:   „Będziemy   wychodzili   z
wysoko podniosioną głową, z rozwiniętymi
sztandarami,  zadowoleni  zo  spotnionia  in-
ternacjonalistycznego   obowiązku.   1  jośli
strona  polsl(a  nio  zgadza się  z  radzieckim
protokołem , regu lującym prawne, majątko-
we  i finansowo  kwestie,  i  nio  okażo dobrej
woli, to wojska radziockie i  tak wkroczą na
terytorium  wielkiego   mooarstwa  Związku
F`adziockigo  zgodnie  z  naszymi  wtasnymi
planami  i  tymi  trasami,  które  sami  zapla-
nowaliśmy (...)" będące jego autorstwa.

W  tym   numerze  „Onp"  znajdziemy  je-
szoze  m.in.  rozmowę  z  E.  Mejlunasem   -
zastępcą  Rzecznika  Prasowego  rządu  Re-
publiki Litwy, anlizę rozpadu Jugosławli Łu-
kasza     Starzewskigo,      prezentację
liberalnego  programu  Porozumienla  Cen-
trum  i  wielo  innych  równie  interesujących
materiałów.

Na zakończonie  - warto jeszczo dodą6 i
odesłaó  czytolnika  kilka  stron  dalej  -  re-
dakoja  ,,S\^r  publikuje  za  zgodą  redakcji
„Onp"  anykut  wybitnego  publicysty  emi-
graoyjnogo,   przodstwiciola  LDP„N"-u   na
Zachodzie -Józefa Darskiego. Artykuł, mi-
mo iż obszerny, wany jost uważnej lektury i
przemyślenia. Wróómyjednak do pism.

Pierwszy  oficjalny  (ósmy)  numer  „Anty-
ku"  ukazał się  w  maju  bieżącego  roku  w
astronomicznym,  jak  r`a tego  typu  pismo
nakładzie   30-tysięcy  egzemplarzy.   Reda-
kcja dodykujo  numer Jerzemu  Giodroycio-
wi      ,,w      hołdzie      dla     jogo      pracy
niepodległościowoj''.   Przytoczmy  tą  kró-
ciutką  laudację  w  całości:   „W  ohwili,  gdy

przed  Polską stanęła na krótko szansa na

suwerennośó,  a  umysły  olit  znów  ulegają
zniewoleniu  ginąo w postopozycyjnym sa.
mouwielbieniu, Jerzy Giodroyć, jako jodon
z  nielicznych,  dajo   śwladectwo  czym   na
prawdę  żyjo  kraj  i jak  wiolkim  wyzwaniom
jest  polityka".   Redaktorem  naczelnym  pi-
sma jest Marcin  Dybowski  -  znany ozytol-
nikom wydawnict\^/ podziemnych jako Piotr
Surażyński   (\^rydawca `i  iedaktor  cenionej
„Biblioteki   Konserwtysty").   ,Antyk"   przej-
rzyście   podzielony  jost   na  kilka  działów:

polityka, ludzie i  idee, otyka, ekonomia, ar-
cmwum   ,Antyku",   literatura.   prezentacj®.
Jest pismem, jeżeli można tak powiedzioó,
mniej  polocentryoznym  i  bardzi®j  otwnym
na  świat   i  jego   chrzośoijańskie   i   konsor-
watywne idee, w przeciwieństwle do redak-
ojl      „Onp".      F`odaktorzy      „Onp"     w
przeważającej  częśó  w  swym  piśmie  opi-
sują  i  komentują otaczająoą  nas  krajową
rzeczywistośó.  Fledakcja  „Antyku"  idzie  in-
nym  tropem.  \Mększą  część  numeru  zaj-
mują  akykuły  ukazująoe  wkład  Zachodu
(konserwatywnego Zachod u) w cywil izację
ouropojską. Złesztą nazwiska niech mówią
o  tym  same:   Scruton,  Sorman,  J.M.   Bo-
eheński,   Hayek,   Flopper.   Dla  mnlo  kwin-
tesensją  numeru  jest  wywiad  Małgorzaty
Bocheńskioj  z  Ojcem  Józefom   Marią  Bo-
cheńskim. Zawiera się bowiem w nim  - w
postawie  i  myśli  Ojca  Bochońskiego  cata
ouropejskość  i  jednoczośnie  polskość  na-
szej   kultury.   Rzecz   jest   o   świecie,
cztowioku,   ideach,   polityoe   i   filozofii.   W
klimat   rozmowy   niech   wprowadzl   nas
pytanie  o  przeciwników  racjonalizmu  Ojca
Bocheńskiogo:

-   Dlaczego  Ojciec  Profesor  ma  tylu

przeciwników,   mówię   o  tyoh.   którzy
zwalczają postawę racjonalistyozną?

- To są zgniłki!
- Ale nle obrażając nikogo, dlaczego tak

jest!
- To jest naukowe stwierdzenlo. Zgnitki !

F]ozkładając® się spoteozeństwo produkujo
ludzi,  którzy  nie  wierzą  w  prawdę,  bo  tę
wiarę zakłada nauka i technika."

Pozwolę sobie na mate wspomnienie. W
latach  1985J36  nakładem  Piotra  Suraźyń-
skiego w .,Bi bliotece Konserwtysty" ukazata
się  malutka  książeczka  Ojca  Bocheńskio-
go:  „Marksizm-leninizm   -  nauka  czy wia-
ra?".  Złożuł się  na nią cykl wykładów J.M.
Bocheńskiego wygłoszonych przez niemlo-
ckio radio. Kslążka przeszła chyba nie zau-
ważona,   (prócz   rocenzji   w   poznańskim
drugoobiogowym   „Bez   conzury"  riie  nat-

#3łnę:):!intaożabdanr%!:onąźr,eo:eR:j,ęą'żukbaTo:;
doskonałym stud ium duchowyoh podstaw
komunlzmu.  W  polskiei.  myśli  filozoficznej

nie zetknąłem  się z podobnym wnikliwym
studium.  Warto  by ta  rzecz  wydać  raz |o-
szcze  - już nad ziomią. Może znajdzio się
jakiś wydawca? Może wznowi ją Antyk?"

Wróómy jednak  do  numeru.  Marcln  Dy.
bowski  przedstawia nam  .,filozofa konser-
watywnogo      i      byłego_   arosztanta
czochostowackich służb bezpiecz®ństawa"
-  Rogera  Scrutona  -  obecnie  profosora
estotykl  w  Birkbock  Collego  na  Uniworsy-
tecie  Londyńskim.  Pismo  zamioszcza wy-
wlad  ze  Sorutonem  oraz  o jogo  artykuł  o
Sponglerze. Guy Sorman  - znany w kraju
ze  swych  książek  wydanyoh  w  podziem.
nym wydawnictwio  „Kurs",  a obecmie z ła-
mów  .,Najwyższogo  Czasu"  prozentujo
postaó Karla Poppera - „geniusza z przed-
mioś6 Londynu". Doktor John Gray pisze o
przosłaniu Hayeka, Norman Barry krośll ob-
szornie jego postać i dzleło. W dzialo  „oty-

:sLjzenriajpnuejeoms:u#ąsdająftcoyraa#r:łar3t;
Nathansowna,   reżysera  filmu   „Niomy
krzyk",   odpowiedzialnego   za   75  tysięcy
sztucznyoh  poronień,  wykonanych  w  pro-
wadzonej  przez  niogo  klinlco.  Całośó uzu-
pełnia wspomnienio Jerzego Lejkowskiego
ps.  „Szpagat"  o  likwidacji  Brygady  „Kmi-
clca" przez partyzantkę sowiecką. Niimer s
Antyku" gorąco  polecam  i  oz®kam  z  nio-
cierpl iwośclą na numery następne.

oprac. Przemek Z.

®
0 warunkach pronumoraty „Orientacji na

prawo" informuje wydawca :  Delikon sp.   z
o.o. ul.  Paczkowska 40, 04€91  Warszawa,
tel 26 22 06. Cena pojedyńczego n-rii sOOO
zł. Sprzedaż egz. arcgiwalnych /takżo pod-
ziemnych/ -koszt pojodyńczogo egz. 6000
zł.

lnformacjo  o   pronumoracio   „Antyk"-u
uzyskać  można  pisząc  na  adros:   Marcin
Dybowski,  ul.  Klonowa  10a,  05.806  Komo-
rów, tel. Wwa) 58"59

CZYTAJ
ipopięrajrnieskcznikpoltQicznosi)o-
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Pomoc dla Sowietów... (mundurowych)
Z  całego  świata  do  Związku   Sowiec-

kiego   kioruje  się  pomoo  humanitarną
czyli,  mówiąo  po  proslu  -  paozki  żywno-
ściowe - prezonty noworoozno. A oo wew-
nątrz  zagranioznych  kartonów?  Oto,  na
przykład,  dwa  warianty  zawartości  tran-
sportu  30000  paczek,  które  nadeszły  z
Austrii.

1  wariant:  cukier -  1  kg,  dżem  -0,5  kg,
mąka  -  2kg,  ohleb  -  2  kg,  ciasto  z  su-
szonymi owocami, ciasto z czekoladą, de-
ser  holenderski,  doser  „Krokant",  chleb z
suszonymi  owocami,  5  deserów  czeko-
ladowych.

2 wariant.. kakao -0,5 kg, kakao -125 g,
herbata  owooowa  -  25  szt.,  czekolada  z
orzechami   i  winogronami  -  200  g,  cze-
kolada  z  orzoohami  -  200  g,   cukierki  -
Maoam  -4  szt„  wafle  czekoladowe  -  12
szt., wafle Napoli -210 g, mloko w proszku
-  200  g,  dosor  z  orzechami  i  suszonymi
owocami  -  3  szt.,  dżem  brzoskwiniowy -
500 g,  kompot jabłkowy -500 g,  chleb -
500 g, paśztet wątrobiany, pasztet mięsny
-150 9.

Część tych towarów już  pojawiła się  w
rękach  handlowców  „autorynku"  naprze-
oiw   sklepu   komisowego   na  prospekcie
Konsomo[skim w Moskwie, a częśó w skle-

pach komercyjnych i straganach.
Waflo ozekoladowe  „chodzą",  na  przy-

kład,   po  2-3   ruble   za  malońkie   opako-
wanie, cukierki Maoam, uważano za gumę
do żucia -za  1o rubli.  a eiasto  -od  25 do
40 rubli za paczkę, zestaw cukierków cze-
koladowyoh przeznaczonych do sprzeda-
ży   w   czoohosłowaoklch    sltl®paoh
dewizowych  .,Tuzek8"  -tylko  za  70  rubli.
(„Moskowskij  komsomoleo")

W  „Niezawisimoj  gazietio"   z  2  lutego
opublikowano  wywiad  z   przewodniczą-

oym   centrum  prasowogo   centralnej   ko-
misji  ds.   organizacji  wykorzystania  za-
granicznej   pomocy  humanitarnoj   J.
Tjuńkowym . Opowiada on o pracy na wiel-
ką skalę:  „Z szorogiem  krajów  niedawno
osiągnęliśmy   porozumionio,   zgodnie  z
którym do 50% dostarczanej nam pomooy
możemy realizowaó poprzez sprzedaż w
naszych   sklepach   po  cenach   państwo-
wyoh'„

Z pytaniem, jak można zarabiać na hu-
manitamej pomooy, oczywiście, wszystko
jasne,  trzeba tylko  dogadać  się  z  poma-
gającymi.  Mewyjaśnione  pozostaje  inne
pytanie: czy istnieje umowa z „szoregiem
krajów" o tym . żo paozki żywnośclowo pój-
dą na zaopatrzonie Armii Sowiockiej?  Po-
dejrzenia  „w  tym  temacie"  narodziły  się
już dawno, jeszczo kiody pojawiły się do-
n iesienia. żo większość towarów zabierają
na  miejscu  (w  F}FN)  żo"erze,  ładują w
swoje  transporty  samochodowe,  a  po
przekroczeniu  sowieckiej  granioy  samo-
chody z  paczkami  znikają bez śladu.  Os-
tatnie   doniesienia   „Ekspress   -   Kroniki"
rozwiewają wszelkie  wątpliwości:   .,Lenin.

grad.  6  lutego  Wiktor  Stiepanow,  kiero-
wnik grupy deputowanych  zajmujący się
rozprowadzaniem  pomooy  humanitarnej
w dzielnicy Czerwonej Gwardii., przybył na
lotnisko  Pułkowo  -2,  żeby odebraó 6 ton
paczek  z   Berlina  dla  dzieci   i   slerot   Lo-
ningradu, i zauważył, że ładują je do swo-
ich   samoohodów   żołniorzo.   Najpierw
żołnierze objaśnili swoje działania chęcią
pomocy cywilom, a po tym, kłedy celnicy
1  przedstawioiel  KGB  zawiadomili  ich,  że
ładunek  przoznaczony jest  dla  dziełnicy
Gwardii  Czerwonej,  pułkownlk  Szczerbin
przedstawił dokument,  datowany 25 sty-
cznia 1991  roku: „Tajne. WCż 21267. Flada

Wojonna 16 armii lotniczej rozkazuje wam
przewieść  swoim  transportowoem  ładu-
nek  z  planu   humanitarnej   pomooy  ...   i
rozdzielić między żotniorzaml podległych
wam  jodnostek.'.   Pułkownik   Szczerbin
oświadczył, że ma rozkaz j go wykona. Po
zakończeniu  załadunku  żołnierze  wywie-
źli  całe  6  ton  paczok  humanitamej  po-
mocy.

0 tym, jak teraz  armia sowieoka „spe-
kuluje   na  trudnośoiach",   zdobywająo
autorytet organizacji hu manitamej , w koń-
cu  grudnia ubiegłego  roku  donosita  „Je-
żedniownaja głasnost":

„Moskwa.  16  grudnia  byta  przeprowa-
dzona  akcja  okazania  „humanitarnej  po-
mooy"   biednym   rodzinom   dzielnicy
Czeremuszkino.  W magazynie  rodzinom
wielodziotnym wręczano nioduże kartono,
we pudła, citrzymanie których trzeba byto
pokwitować.   Kiody  ludzie  wrócili  do  do-
mów  1  otwarli  pudła,  znaleźli  tam:  300 g
czerstwych wojskowych su charów, wzdę-

:,%J:and`::jrozt#;:nvą„,d;psr33:yk:{:a::Sdz*3
lata temu. kaszę perłową z wołowiną, tak-
że  niezdatną do  spożycia,  puszkę woło-
winy.   Wszystkio   te   konserwy   byłu
wyprodukowane  w  Semipałatyńsku   (so-
wiecki poligon jądrowy) ! Oprócz tego była
wzdęta puszka skondensowanego mlel(a,
4 paczki cukru  i  2 paczki  herbaty. Te por-
oje  podarowała  jednostka  wojskowa  Nr
55-248  z   Monino  koto   Moskwy.  Wielo-
dzietne matki  niepokoją się tym, że pod-
pisując  otrzymanie  takiej   „pomocy",
pozbawiły się możliwości ouzyman ia peł-
nowartościowej żywności z zagranicy. "

(na podstawie:  „Russkaja mysl" nr 3866
z   15111991)

POCIĄG  DONIKĄD
Miałem przed sobą opowieść - poemat

Wtenledikta  Jerofiejewa  „Moskwa  Pietu-
szki".   Miałem,  ale  ktoś  mi  to  przezacne
dżieło zajuchcił. Jak znań życie,  nio os-
tatni   raz.   Nic  tak  dobrze  o   ksiązce  nie
świadczy,  jak  jej  systematyczne  podkra-
danio.  Owe dzieło Wienia napisał w roku
1969.  Napisał je dzięki  pracy przy kablu,
w  Szoremietiewie.  Byłem  chyba  lepszy,
bo Gustaw Herling-Grudziński dopiero po
którymś czytaniu stwiordził, że ma do ozy-
nienia z arcydziełem. Ja wcześniej.

Długozastanawiałemsię,jakbytopod-
sumować,jakbystreścićtęokrutnątormę.
Opowiedzieć się toj opowieści nie da. My-
ślałem, żo wyłuskam z tego kilka cytatów,
ale  okazało  się.  że  jest  to  joden  wielki,
prześliczny  cytat.   Kledyś  bardzo  dawno
temu,  Ewa  Milewicz  zrobiła  mi  prezent.
Dała mi ten poemat i opatrzyła do dedy-
kacją: Antkowi -Weni, bo to ty pisałoś".
Niewielu ludzi potrafi zrozumieć okrucień.

stwo  tych  kilku  słów.  Podkradano  mi  tę
książkę tyle razy, że nawet nie Wem, który
z  egzemplarzy  był  dla  mnio  najwazniej-
Szy.

Wenla,  jak  sam  twierdzi,  był  swego
czasu  księciem  .  brygadzistą na pswnej

budowie.  Przez  pewien  czas, on  i  powie-
rzeni  mu  ludzie pijąc alkohol,  udawali, że
rozciągają  jakiś  ważny  kabel.  A]e  nie  w
tym  rzecz.  Vvienia wsadził nas do  okrop.
nego,  pijanogo  pooiągu  pod tytułem  F`o-
sja  i  tym  pociągiem  usiłował  `^/wieść  w
mroki rosyjskiej duszy.

Pijany Jerofiejew,  Pijana F`osija-matiu-
szka, nad którą płakał Jesienin, i którą w
swoich  ponurych  pieśniach  opiewał Wy-
sooki. Wsiadł sobie Wenia w pociąg wid-
mo.  Przekonany,  że dojedzie nim  do Pie-
tuszek, dojechat do krańców beznadziei.

Autor przedmowy,  Nikita Stavińśki mó-
wi, żo książka Jerofiejewa jest wędrówką
przez  całą  F`osję,  usiłowaniem  stopienia
się z nią w integralną oałość. Przeszkadza
mu   w  tym   jednak   świadomość   mroku.
„Mroku, któryjuż nigdy się nio rozproszy".

Antek ROSZEK
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Władimir  Bukowski  urodzony  w  1942  roku,  od  18  rolai  Życia
aktywny działacz opozycij  demokraNcznej w ZSRS. W 1963  roku
sreszlowany i skazany za „antysowieclą propagandę". Po ekspor
tyzie  uznany za  niepocz)fialneigo,  skierowany  do  leningradzklego
specjalnego  szpitala  pgychiatrycznego, wypuszczony  po 15  mie-
siącach.  Ponownie  aresztowany  w  1965  roku  za  organizcTwanie
manifestacji podczas procesu Siniawskiego i Daniela. Przymusowo
hospitalizciwany  kolejno w  trzech  zakładach  psychiatrycznych:  w
dwóch pierwszych uznany za zdrowego, w trzecim - słynny lnst]ftn
im.  Serbskiego  -  za  niepoczytalnego.  Pod   naciskiem  światowej
opinii  publicznej  zwolniony  w  1966  roku.  W  1967  aresztowany  za
przygoto\^rywanie maniłostacji w obronio sąd2:onych przyjaciól d]r

sydomtów,  skazany  na  tizy  lala.  W  1971   roku  wyslał  na  Zachód
pierwszy raport i apel do pgychiĘtżrów o nadużyv\ianiu psychlstril w
Sc)wietach do celów politycznych. Areszlowany w marcu 1971  roku,
skazany na 1 2 Iat, W 1 976 roku wymioniony na sekretarza general-
nego chilijskiej partii komunistyozriei Corvalana. Autor rielu poczyt-
nych książek wydanych także w języku polskim w druglm obiegu, 8
ostamio takż® oficjalnie m.in. „1  pcrwraca wiiin...", „Paoyfiści kontra
pokói"  i  .Zapiski rosyjskiego  podróżnik8".  Ni®dawno ukszala siię
jego  książka nzsF\S:  od  utopii do ksżastrofy". Obecnie mieszla w
Cambridge, w Anglii. Publikowany poniżej snykul z „Tho Wall Strest
Journar  z  2  maja,  publikujeimy  za  pismem  FORUM  z  19  maja.
Publikacja z FORUM wyprzcidzjła tłumaozonie rodakcyjno stąd toż
ten przedruk. Tłumaczył (zs).

„czy pan tu jeszcze wróci? L No jasne!"
Kiody przed około 12 latywydalano mnie

ze  Związku   Radzleckiego,  odporwadzał
mnie  tylko  tuzin  ubranych  po  cywilnemu
agentów KGB.  Pokr}^a śniegiem wojskowa
baza  lotnicza  pod  Moskwą  była  pusta,  i
rzucając  wokół  ostanie  spojrzenia  pomy-
ślałem  sobie,  żo  chyba  już  nigdy  nie  zo-
baczę  tego   kraju   żałości.   Kiedy  samolot
etartował  nie  odzuwałom  ani  radości,  ani
smutku,  tylko  ogromne  zmęcznie  po  tylu
latach spędzonych w więzien iach , obozaoh
praoy i szpitalach  psych iatrycznych.

Wiedziałem jedno:  uczyniłem wszystko,
co było w mojej mocy, aby przebudzić ten
ogromny  kraj  z  letargu,  a  jeśli  mi  się  nie
udało nie była to moja wina. Taki był wybór
narodu  radzieckiego,   który  wolał  kromkę
chleba od prawdy i godności.

Taki też był mój nastrój, kiedy w kwietniu
mój  samolot  lądował na  moskiewskim  lot-
nisku Szeremietiewo.  1 tym razom - co było
chyba jeszcze  dziwniejsze  -  nie  odczuwa-
łem  ani   radości,   ani   smutku.  Zaprzątała
mnie tylko  myśl,  że  samolot  dziwnym  tra-
fem przyleciał o godzinę wcześniej, niż po-
dano w rozkładzio.  Co powinienem zrobić,

jeśli  nie  będzie  przy]aciół,  którzy  mieli  o-
czekiwać mnie na lotnisku?  Dostałem wizę
w  ostatniej  chwili,  i  to  dopioro  po  nalega-
niach władz brytyjskich.

Ale kiedy załatwiałem formalności colne ,
dobiegałmniecorazpotężniejszyhałaszza
drzwi  wyjściowych.  Kiedy je  otwarto  wyto-
czył  się  z  nich  tłum  llczący chyba  ponad
200  ludzi,   skandując:   „Precz  z  komuniz-
mem!",   „KGB  -  pod   sąd!".  Wymachiwali
ręoznie wykonanymi plakatami,  pchali się i
nacierali   na  mnio  ze   wszystkioh   stron,   i
przoz   moment  wydawało   mj   się,   że
nadszedł  koniec  myoh  dni,  jeśli  nie  mojoj
wizyty. Zaskoczony, ogłuszony, błagałem,
aby   się   uspokojli.   Tylko   dziękl   czterom
krzepkim chłopcom z obstawy udało mi się
dotrzeć   do   wyjścia.   Jakież   miałem
szozęście,   że   przyleciałem   o   godzinę
wcześniej ! Patrząo przez szybę samochod u
na   obskurne   ulice   Moskwy   i   wciąż
oŚzołomiony  powitanlem  Todaków,  woiąż
jeszcze się zastanawiałem czy to dzień, na
który czekałem przez całe życie?

Popularny dowcip najlopiej podsumowu-
je nastroje w Moskwie podczas mojogo pię-
ciodniowego   pobytu.   Michaił   Gorbaczow
stoi, przed  swoim  portretem  i   pyta:   „Cży
wkrótcx3 zdejmą nas obu?".

„0 nie -odpowiada portret. Mnio zdejmą,
a powieszą ciebio...

Żadnego przywódcy rosyjskiego nie nie-
nawidzono tak jak Gorbaczowa. Stalina ba-
no   się   lub   kochano.   Chruszczowa   nie
lu333biano  i  ośmieszano jak  błazna.  Bre-
żniewem  pogardzano jako bęcwałem.  Na-
tomiast Gorbaczowa się nienawidzi. Ludzie
żyozą mu śmieroi i mówią to otwaroie.

Gdy  Gorbaczow  zaczął  wprowadzaó
zmiany  w  Związku   Radzieckim,  wyzwolił
ogromne  zasoby dobrej woli.  Natychmiast
przypi§ano mu chęć wprowadzen ia demok-
racji  w  styu  zachodnim  i  gospodarki  ryn-
kowej,   aczkolwiek   nigdy  nio  obiecywat
czegoś  bardziej  radykalnego  od  wdomok-
ratyzacji" i  „rynku  soojalistycznego".  Kiedy
fiasko  pieri®stroj.ki  stało się  oozywiste,  po-
kazał swą prawdziwą twarz: zawiesił głas-
nost,  odłożył  wszolkie  znaczące  reformy
gospodarcze,   kazał   rozprawió  się   z   ini-
cjatywą  prywatną.   ograbił  emerytów  z
oszczędnośoi  i  zorganizował  krwawą  ma-
sakrę w państwach nad bałtyckich. Obecnie
armia patroluje ulice 84 miast radzieckioh .
rzekomo,  by ścigaó kieszonkowców.  W lu-
tym  zarówno  w  Kijowio,  jak  i  Moskwie  do-
szło do pierwszych  prooesów politycznych
ery głasnosti.

Teraz  jest  tylko  jedno  wyjśoie,  aby  uni-
knąć w Związku  Radzieckim  wojny domo-
wej -rozwiązanie unii. Podobnie też jedyną
drogą  unił(nięcie  rozruohów  na  tle  braku
żywności i strjków, a także reprosji, jakie by
onozasobąpociągnęły,jestwprowadzonie
gospodarki rynkowej w sposób o wiele bar.
dziej  radykalny,  aniżeli  zrobiono to  w  Pol-
sce.   Ani  jedno,   ani   drugie   nie   będzio
możliwe tak długo, jak długo u władzy po-
zostajo Gorbaczow i jogo olita. Ludzie ci nie
mają  żadnych  rozwiązań,  tylko  taktyczne
posu nięcia zmierzająco do hamowan ia roz-
padu  państwa.  Stan  wojonny  może  tylko
pogłębić  kryzys,  dodając  do  niozadowo-
lenia w krajii, bunt w armii.

Jak  na  ironię  losu,  im  więcej  władzy  le-
galnie skupia w swoich rękach Gorbaczow,
tym mniej jej w rzeczywistości dzierży. Jośli
ten proces będzie trwał nadal, skończy się
na tym,  żo  będzle  miał władzę  absolutną
nad njczym. Jego dekrety są lekceważone,
jogo  rozkazy - ignorowane, a jego  najbliżsi
współpracownicy  rozglądają  się  za  mnioj
zagrożonymi posadami. Staje się on równie
bezsilny,  jak  majster  na \Meży  Babol,  któ-
rego robotnicy kłócą się ze sobą w różnych
językach, a wieża się wali.

Na  przykład  Gorbaczow  polecił  rozpra.
wió się z prywatnym biznensem, ale biznes

ten kwitnie w swej pótlogalnej formie.  Roz-
mawiałem  z   wieloma  ludźmi   intoresu   i
stwierdzitem,  żo dla nlch ta  „rozprawa", to
tylko  czepianie  się.  Utrudnia  im  po  prostu
lnwestowanie  pioniędzy  na dłuższą motę,
pozbawia  państwo  znacznych  wpływów
podatkowyoh i sprawia. że gospodarka wy-
myka Śię całkowioie spod kontroli.

Podobnie też mogłoby się wydawać, że
na  powrót wprowadzono  cenzurę  do  cen-
tralnej  telewizji  i  radia.  Nioldóre  popularne

programy,  np.  „Wzgliadu",  zdjęto  nawet z
anteny. A jednak jako pierwszy spoŁkał się
ze   mną  na  lotnicku   zespół   „Wzgliada".
Wbrow  rządowi   kontynuujo  on  swój  pro.
gram,  nadają  go  przez  lokalne  stacje  te-
lewizyjne w każdym zakątku kraju. Moskwa
jest chybajedynym miejscem, w którym nio
można  go  oglądać.  Mimo  że  inauguracja
telewizji  Republiki  F`osyjskioj  ma  nastąpió
dopioro l 2 maja, jej programy nadawano są
w  czasie  zakupionym  od  stacji  lokalnych.
Trzeba  chyba  nawet  podziękowaó  Gorba-
czowowi  za zawieszenie głasnosti  - zmusił
wreszcie  dziennikarzy  do  stworzonia  pra.
wdziwio wolnej prasy.

To  samo  można  powiedzi®ć  o  wielu  in-
nyoh  dziedzinach  życia.  W odpoweidzj  na
próby Gorbaczowa zdławionia  prawdziwio
demokratycznych  instytucji,  następuje  ich
dalszy rozwój.  Z obecnych  strajków w ko-
palniach  węgla  rodzi  się  niozalożny  ruch
związkowy.  Jestem  przokonany,  że  strajkl
się  .ozszorzą:  ludzie trafnio jo postrzegają
jako  jedyny,  pokojowy  sposób  usunięcia
komu n istycznoj stru ktury władzy.

CZERmEC 1991



Nistoty,   oficjalny  ruoh  domokratyozny
odnosi  mniejsze  sukcesy.  Większość jego
przywódców  wyłoniła  lala  wyborów  lat
1989-90, kiedy to każdy był lepszy, niż par.
tyjny bonza. W większości .wypadków są to
ludzie boz doświadczenia politycznogo;  są
znaczenie mnioj  radykalni od  mas,  którym
rzekomo powinni przowodzió.

Główny  błąd  demokratów  polega  na
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marnują na roztrząsanie spraw. na które nio
mają żadnego wpływu.  Byłom  obecny na
otwarciu  eesji   F}ady  Najwyższej  Federaoji
Fąosyjskiej 16 kwietnia. Co najmniej godzinę
zabrało debatowanie nad tym, którymi mik-
rofonami  powinna  się  posługiwać  ta,  czy
inna, grupa deputowanych. W końcu prze-
prowadzm  w  tej  sprawie  głosowanio  -  w
najbardzioj  demokratyczny sposób. A t}m
czasem kraj pęka na kawałki i zanosi się na
gtrajk generalny.

Wdząc to wszystko skorzystałom z okaz-
jl w trakcio pRerwy, wszodłem na mównicę
i  wygłosiłem   przomówienia.   Nlkt  się   nio
sprzooiwił.  A co  będzle  - zapytałom  - jeśli

jutro ktoś wam wytąozy waszo mlkrofony?
Demokratyczni  deputowani  bardziej  się

boją  ludu,  niż  komunistycznych  władców.
Podcza  smojego  pobytu  w  Moskwie  naj-
więcej  dyskutowano  nad dwiema kwestia-
mi:   ozy  poprzeć   strajk  gómików   i   czy
zasiąść  do   rozmów   „okrągłego   stołu''  z
Goibaczowom? Wtedy, kiedy nawet komu-
niści  pojęli.  która strona wygrywa  i  próbo-
wali  „przewodzió" strajkom, domokraci  nie
potrafili  się  zdobyó  na  coś  bardziej  zde-
cydowanego, a niżeli tylko „moralne popar-
oie", ozy pomoo finansową.

Stanowisko  demokratów w sprawie roz-
mów  z  Gorbaczowem  byto  jeszcze  głu-
pszo.     W    Polsce    demokraci     mieli
przynajmniej  za  sobą  oałą  potęgę  „Soli-
darności",  to  też  stół  -  rzoozywiście  .  był
okrągły. Wzwiązku  Radzieckim -gdzie de-
mokratów  nio wspiera żadna struktura  po-
lityczną,   a  nad   ioh  głowami  Wsi  groźba
stanu  wojennego  - stół  może  mieć  każdy
kształt próoz koła. Zainteresowanie demo-
kratów tyri rozmowami świadczy o czymś
więoej,   aniżeli   tylko   o   naiwności   i   braku
doświadczenia: świadczy o tym, jak bardzo
boją się oni przypływu nastrołów rewolucyj-
nych wśród ich ludu i o tym, jak łatwo mogą
go oni zdradzić.

Również  Boris  Jelcyn  zdaje  się  wahać,
czy   powinien   wejść  w   koalicję   z   Gorba-
czowem czy też pozostawać w opozycji do
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że  Jeloyn   zbyt  liczy  się  z   głosami   tych,
którzy zarzucają mu  niechęć do pójścia na
potrzebny kraijowi  kompromis. A może rze-
czy\^riście  wierzy,  że  kraj  można  uratować
tylkowsojuszuzGorbaczowem.Bezwzglę-
du  ria powód,  Jelcyn  popołnia ciężki  błąd.
Wybór jest między narodem a partią, a tutaj
nie  może  być  mowy o  kompromisie.  Nie-
popularność Gorbaczowa jest tak duża, że
kazdy kto go popiera jest w niebezpieczeń-
stwie,  zwłaszca  Jelcyn,  którego  silna  po-
zycja       opiera       się       głównie       na
przeświadozeniu  !udu,  ż®  jost  on  śmiertel-
nym wrogi®m Gorbaczowa.

Błędów  Joloyna  jest  multum.  Na  prz}+
kład jest on  zbyt mało  złakniony władzy,
aby  być  politykiem  sukcxgsu.   Praktyoznie
oały  przemuśł  F}osji  i  jogo  zasoby  surow-
cow® sąw rękach Związku Radziockiego, to
samo   dotyczy   poltyki   pieniężnoj,   armii.
KGB i  policji.

Sporadycznie,  źle  przygotowano  wiz)Q/
Jeloyna na Zachodzle.  przyniosły mu wię-
cej szkody niż pożytku.  Jeśli  Fąosja ma b)ó
kiedyś demokratyczna, musi on dobrać so-
bie  zespół  ludzi  potrafiących  nawiązać  i
rozwinąć stosunkl  z zagranioą - dyploma-
tyczno.  handlowe i kulturalne.

To  powiodziawszy,  wciąż  go  popieram.
Mogę go osobiśoić lubić lub nle lubić, mogę
się z nim zgadzać lub nie zgadzać w kwes-
tiaoh   polityki,   alo   popieram   go,   jako
pierwszego,  demokratycznie  wybranego
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go jako człowieka ,.niopewnogo" i „n iozrów-
noważonego",  czuję   się  znioważony.   Ci,
którz}  wierzą  w  domokrację  powinni  bo-
wiom  szanować  wolę  milionów,   któro  go
wybrały. A ol,  któdy go obrażają, obrażają
naród, do którogo należę.

Naród rosyjski przetrwał. Jogo uzd/owie-
nie nie będzie łatwe i możo potrwać dłużej
niż okres jednego pokolenia. Alo przetrwał.
Zobaczyłem ludz.i, którzy się nie poddadzą,

:a:mRJy,::łeotiff:iśągu;:waia:!e::źt:e.n!i::o:n;,
przyczyniłem  się do tego cudu]  chociażby
w stopniu  niewielkim.  1 kiedy dziennikarze
zapytali mnie na lotnisku:  „Czy pan tu jesz-
cze  wróci?  -  odpowiedziałem  zdecydowa-
nio:  „No jasner'

Wadimii. BUKOWS KI
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Chcieliłiyśm;y bowierr. nieodplatnie

"łać im naszą gazetq.

Aleksander  Podrabinok  jegt  redaktorem
niezależnego tygodnika moskjewskiego EX-
PF}ESS-KRONIKA.  Poniźszy  wywiad  zoshl
przoprciwadzony dla UNCAPTNE MINDS (nr
14) przez francuską dzjennikarkę, Francoise
Thom,  na  11  Międzynarodowej  KonFerencii
Praw  Czlowieka,  która  odbyłs  się  w  P.io-
trogradzie w dniach 1 -3.09.1990 r.

Fra\r\oo.ie® Thorri= Co Pan robit zanim roz-
począł  Psn  wyda:wani8  „EXSPFIESS-KRO-
NIKr?

Aloksander Podrabinek:  Od początku lat
siedemdzięsiątych poświęciłem się obronie
praw  człowieka.   Byłom  członkiem  mos-
kiowsklogo   komitotu   obserwacyjnego   w
Helsinkach  i  roboczej  komisji do sp-raw ba-
dań  nad korzystaniem z  psychiatrii dla ce-
lów  politycznych.   Napisałem   ksiązkę  na
temat  kamej  medycynym  któTą  opubliko-
wano w Stanach  Ziednoczonych  i w Kana-
dzie,  w  Zwlązku  Sowieokim  natomiast  nie.
Działałem także w .,samizdaoie ".

Za  moją  działalność  byłem  dwukrotnie
sądzony  i  skazany.  Za  pierwszym  razem
zostałem zesłany na Syberię na pięć lat; za
drugim  dostałem  trzy i  pół  roku więzienia.
Konkretnym  wykroczen iem  był skierowany
do Senatu Stanów Zjednoczonych apel, aby
nie  podpisywać  układu  SAIT  11.  Zwolniono
mnie w  1983 r.

Pierwszego  sierpnia   1987  roku,  wraz  z
kilkoma  przyjaoiółmi.  rozpocząłem  \^/yda-
wanie   „EXPF]ESS-KF`ONIKl".   Dzisiaj,   mcis-
kiewska  redakcja  składa  się  z  trzydziestu
osób, do ozego dochodzi prawie szośćdzie-
sięciu  korespondontów  w  cał)m  Związku
Sowleokim.  Pracujomy  otwaircie,  aJe  tech-
nicznie rzocz biorąc gazota j®st nielegaJna,
ponieważ drukarnia, z której korzystamy jest
pańgtwowa   Ó  nie  wolno  w  niej  drukować
prywatnych publikacji).

Głównym  zadaniem  gazety jest  dostar-
czanio  śoisłych  wiadomości.   Naświetlamy
informaoje,  które  nigdy nie  przedostają się
do ofiojalnej prasy sowieckiej , a szczególnie
staramy  się  podkroślió  przypadkj  i  sprawy
zwlązane  z  prawami  człowieka.  Myślę,  że
warty odnotowania jest fakt, iż d użo wysiłku
wkładamy w dystrybucję gazoty na wsiach,
gdzie  często  brakujo  rzeczo`^rych.  dokład-
nych  informaoji.

F.T... Jaki josl stan  domokratycznej  opo-
zycji w Rosji?

Podrabinok:   Wśród   opozycji  demokra-
tycznej nie ma żadnych grup,  które bytyby
zdolno  do  działania.  Słabość  toj  opozycji
wynil(a z braku demokratycznej tradycji po-
litycznej;  cx) więcej, większość dysydentów
-ludzi,  którzy rep/ezentują jak  mało  mamy
demokratycznej   tradycji   -  wyemigrowało
lub odstąpiło od polityki. Ponieważ prawdzi-
wi domokraci są słabi 1 źle wypołniają swojo
zadanie  przociwstawiania  się  rządowi,  bili
komuniścj,  a  nawet  ludzie  z  nomenklatury
pozują  na  opozycję.  Oczywiście  to  karie-
rowiczowskie ambioje, a nie prawdziwie de-
mokratyczno  przokonania  skłoniły  ich  do
wystąpienia z panii komunistycznej. Z tego
też  powodu.  ruch  demokratyczny  w  jego
obecmej  tormie,  jest  skazany  na  niopowo-
dzenie.
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CIĄGLE BAwm" SIĘ
NASZYMI   ZABAWKAMI

(Wjrwiad z Aleksandrem Podrabinkiem)
F.T ... Co Pan sędzi o Jelcynie?
Podrabinek:   Nie  uważam   go  za  powa-

żnego  członka  opozycji.  Prawdopodobnio
Gorbaczow  i Jelcyn  przydziolili sobie  naw-
zajem  rolo, które grają.  Nawet jeżeli tak riie
jest,  wyświadczają sobio wiolkie przysługl.
Weźmy doklarację rosyjskioj suweren ności :
wydaje się ona być radykalnym atakiem na
Gorbaozowa i stare państwo pariyjno, ale w
rzeczywistości  nie  ma ona sensu.  Jak  mo-
żna  mówić  o  suwerenności,  kiedy  nie  ma
żadnoj  rządowej  machiny,  która  mogłaby
wesprzeć  ową  niezawisłość.   Komioznym
jest myślenie o Jeloynie jako  o  lidorzo  opo-
zyoyjnym.

Wracając  do  opozycji  demokratycznej:
alternatywne  struktury  polityczne  powinny
być  zorganizowane  zupołnie  odrębnio  od
tych, które już istnieją. Nie można wydostaó
się  z bagna oiągnąć się za własne włosy.
Wiolo  grup  w opozycji  podziela  tę  opinię.
Niostety,  nle.potrafity sję one  zjednoczyć -
jest to stan do którego przyczynił się rząd.

F.T...  Co  wspólnego   nowe  maiQ  partie
polityczne?

Podrabinek:  Wszystkie  ogłaszają że  zo-
stały założone, toczą spory nad swoimi sta-
tutami,  publikują je. a potem  nic nio  robią.
Prawdę  powiedziawszy,  faktycznie  nie  ma
partii  politycznych  w  Związku  Sowieckim  -
żadnej,  próćz Związku  Demokratycznego  i
kilku   partii   w   republikach   nadbałtyckich,
czy  gdziekcilwiek  indziej  pośród  nie-rosyj-
skich narodów.  Reszta to śmieci. lch ozłon-
kowio  są  jak  dzieci,   któro  wychowano
bardzo  poprawnio  i  nagle  pozwolono  tro-
chę się zabawić.  Mam oczywiście nadzieję,
że poważna opozycja, składająca się z pra-
wdziwych partii politycznych , powstanie. A-
le jak  na  razie,  ciągle  bawimy się  naszymi
zabawkami.

F.T...  A  co  z  łrontami  ludowymi  w  repu-
blikac;h?

Podrabinek:  Fronty ludowe miały po.zy-
tywny wpływ na rosyjską opozycję demok-
ratyczną,   pomimo   braku   stratogii   i
akcep-towania  wiolu  komunistów.  W  rze-
czywistości, kwestia, czy są one niozależne
od   Moskwy  jeet  skomplikowana.  Nie  ma
wątpliwości, żo KGB przeniknęła jo, cx) jost
rzeczą, której ruohy masowe nie mogą un-
iknąć.  Jednakżo to,  ozy w  Moskwio  udało
się  manipulowaó  różnymi  ruchami  na-ro-
dowymi przez tronty ludowe, czy też nie, to
już   inna  sprawa.   Przedstawia  się  to   roz-
malcie, w różnyoh republikach. Wwię-kszo-
ści   republik   położonych   poza   Azją
oentralną,  głównym  colem  jost  riiepodle.
głość  i  budowanie  demokratycznego  spo-
łoozeństwa.   Jeżeli  składają  publiczne
oświadczenia,  taworyzujące  konfoderację ,

robią to  zo  względu  na  ich  polityczną sto-
sownośó.  W  rozmowach   prywatnych   nio
kryją swoioh prawdziwyoh c®lów.

F.T ... Choc:iaż co do autontyczności frorr
tów  ludowych  mogą istnieć jakieś wą-Łpli~
wości,  z   pewnością  nie   ma  ioh   co  do
lnterfrontów.

Podrabinek:   Nio.  Były  one  zorga-ni-zo-
wane  przez  Moskwę, w colu wykorzystania
lęków  i  obaw  Rosjan,  żyjących  poza  Ro-
publiką  Fąosyjską.   Ostatecznie,  ton   reżim
potrafił  się  utrzymać  tak  długo  u  władzy
przoz  dzielenio  społeczeństwa,  podjudza-
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ciwko  narodowi.  Teraz  podburzają  F}osjan
przeciwko  nacjorm, wśród  których żyją.  Nie
uważam  jodnak  by  lnterfronty  stanowiły
niebezpieczeństwo  dla  Republik  Nad-bał-
tycklch. Widzimy, że na Litwie główną prze-
szkodą  blokującą  niepodlogło§ć  jest

nasz  rząd.  Opozycja  demokratyozna  pró-
bu-je  się  zjodnoczyó  i  wsparcie  - tak  ma-
terialne jak słowne  -z Zachodu,  mogłoby
przyspleszyó ten proces.

F.T... Nie wydaje  się to prawdopodobnei
tak długo jak Zachód jest oczarowany Gor-
baczowem...

Podrabinek:   Zachodni   ontuzjazm   dlaL
Gorbaozowa  -  pomimo  jego  niepo-pu-lar-
ności tutaj - zadziwia mnie. Looz gdy wspo.
mnę historię relacji Zachodu ze Zwlązkiem
Sowiookim,   przestaję  się  dziwić.  W  1934
roku  Stany  Zjednoczone  uznały  Związek
So.wi®oki, podczas gdy tu miliony ludzi za-
głodzono na śmierć.  Pamiętam kon-te-ren-

%:#pa:ń#;zT:®hdonj:l:FoeŁs:?sk#Jnu?
mowy dotyczące  praw człowieka ze  Zwią-
zkiom  Sowieckim,  a w tym  samym  ozasie
orędownicy praw człowieka w Związku So-
wieokim  byli  wywożeni  do  gułagu.  Wszys-
tko      to      świadozy      o      zaohodnim
zdeoydowaniu , aby ignorować po-gwał-ce-
nia praw człowieka. Tylko nieliczni za-chod-
ni  politycy -  nasuwa się tu Jimmy Car-tor -
wypowiadali  się  przeciwko  nad-użyciom w
naszym  państwie.   Gotbimania  jednakże
jest także  produktem  propagandy sowiecL
kiej.  która jest  bardziej  wy-ra-ti-no~wana,  a
dzięki  temu   bardziej   skuteczna,   niż  nie-
gdyś.

okupacja  militarna.  Ci,  którzy  pragną  nio-
podległości  muszą także zdobyć poparcie
Stanów  Ziednoczonych,  eo  nio  powiodto
się  Htwie.

F.T...  Jakl   rodzaj   polityki  powinien  sto-
sować  Zachód  wobec  Związku  Fladziec-
kiogoą,

Podrabinek:  Podstawowym  błędem Za-
ohodu  jest  ignorowanie  opozycji  i  wspio-
ranio reżimu, który jest skazany na upadek.
Utrzymując normal ne stosunki gos-po-dat-
cze i dyplomatyczne, Zachód powinion po-
pierać iniojatyv\o/ demokratyczne.  Państwa
zaohodnie  powinny  zbieraó  wtasne  infor-
macje  na  temat  tutejszych  grup  niezale-
żnych, miast polegać na tym co  im  powie

F.T... Co wydarzy slę w Związku Soriec-
k''m?

Pod rabinek: Nie można tego powiodzloć.
Władzo zachowują slę irracjonalnie: ich do.
cyzje  nio  są ani  w intorosie  ludu,  ani  w ich
wtasnym.   Oc®ny   możliwości  wytwarzają
chaos.  System  nie  możo  już  dłużoj  sam
siebio   podtrzymywać.   Częściowo  jest  to
takżo  rezultat  całych  lat  braku  od-po-wle-
dzialności: nasi przywódcy nigdy nie byli za
nic odpowledzialni, a teraz nie mogą nawet
przyjąć  odpowiedzialności  za  samych  sie-
bio.

/dla „SW" tłumaozyła Jadwlga Roemorv
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HONORIS  CAUSA
W  poniodziałek  6  V  1991   roku  w  obe-

cności  lioznio  zgromadzonyoh  goścl  od-
była  się   uroczystość   nadanla  Janowi
Nowakowl-Jeziorańskiemu  doktoratu  ho-
noris oausa  na  Uniwersyteoie  im. Adama
Mckiewicza.   Dzięki  temu   szano-
wny doktorant znalazł się w gronie
tak zasłużonych  dla nauki  i  kultury
osób jak... żcina 1 sekretarza komu.
nistycmej  partii  NRD  M.  Honecker
(swoją drogą warto  by jakoś  zwe-
ryfikować nadawane prz®z poznań-
ską   Alma    Mator   togo   typu
doktoraty). Jan  Nowakuoziorański
studia  wyższe  skończył  w  Pozna-
niu.  Podozas  okupacji  działająo w
AK był jednym z iniojatorów akcji N
•dozinformacyjnej   propagandy
skierowanej  do  Niemoów w  kraju  i
w Fkeszy, która podkopywała wiarę
w powodzenio Hitlora.  Później peł-
nił  funkję   kuriora   pomiędzy   Ko-
mendą Główną AK,  a Fkądem  RP
w   Londynie.   Po   Powstaniu   war-
szawskim,   w  którym   brat  udział,
przedostał  się  na  Zachód.  Swoje
wspomnienia  wojenne  zawart  w
bardzo  żywo  i  sugestywnie   napi-

ukazały  się  w  niezależnym  obiegu  wy-
dawniczym.  Jan   Nowakleziorański  jost
więc  osobą  niewątpliwie  zasłużoną  dla
polskiego  życia  politycznogo  o  cmwalob-
nej wojennej przeszłości.

wet  ocenie  kogokolwiok.  Można  i  tTzeba
nawet  dokonywaó  oceny  zgodności  wy-
głaszanych  z  pewnoj   pe/spekty\^q/  poli-
tyoznoj   poglądow   z   rzoczywistością
społoczną.  Motywom  pRewodnim w wy-

sanej książce  „Kurier z Londynu".  Po woj-
nio   pełnił  funkoję   dyrektora   Rozgłośni
Polskiej  F`adia  „Wolna  Europa".  „Był  dy-
rektorem  od  poozątków  istnionia  rozgło-
śni do  1976 roku.  0 jogo pracy w „Wolnej
Europie"  traktują  kolejne  tomy  wspom-
nień: „Wojna w eterze" i „Po]ska z oddali".
Wszystkio książki Nowaka-Jeziorańskiego

Nie one jednak winny wpływać na oce-
nę  polityczną J.  Nowakaleziorańskiego.
ByłykurierzLondynujestobecniejodnym
z  najaktywniejszych  zwolonników  ukła-
dów  Okrągłogo  Stołu  i  polityki  ugody  z
systemem  komunistyczńym.   Każdy  ma
prawo  do  wyboru  opcji  polityoznej,  jaką
uzna za słuszną i wybór ten  nie  powinion
podlegać  jakimś  ograniczeniom  czy  na-

SWÓJ  DO  SWEGO  PO
1  maroa  br.  powstał  Krajowy  Związek

Ban ków Spółdziolczyoh. Zwlązok toT` sku-
pia  około  2 tys.  banków  spółdzielczych
obsługujących   indywidualno   rolnictwo.
Banki  te  posiadają  2700  stanowisk  ka-
sowych,   czyli  dysponują  najliczniojszą
siecią  kas  bankowych  w  Polsco.  Do  tej
pory  banki  spótdzioloze  były  przypisa.ne
do  państwowego  Banku  Gospodarki  Zy-
wnościowej.  Jako  pierwsze wyłamały się
spod tej czapki w listopadzio 1990 r. banki
spółdzielcz®   Wielkopolski.  Utworzyły
Gospodarczy  Bank  Wielkopolski  spółka
akcyjna  i  jest  to  do  dzisiaj  jedyny  bank
rogionalny skupiający banki spółdzielcze.
W pięciu innyoh  roglonach takio  banki są
dopiero tworzone,  lch  organizacja opiera

iLie,t:psoi;`ku}gjgeo;'.GM°j:?a°8=Łckzue8;,aĘ:onwkou.
go uznała ton statut za wzorcowy. Dlatego
poz`wolę sobie przytoczyć główne zasady
statutu:

• minimalna składka wynosi  1  mllion zł
-  Prawo  głosu  związane  jest  z  posia-

daniem   akcji,  z  t}m  ograniczeniom,   że
niezalożnle  od  liczby  posiadanych  akcj.i

joden  akcjonariusz  dysponujo  tylko  jed-

nym  głosem,  zaś dywidenda wypłacana
jeśt w zależności od udziału kapitałowego
(art,   404   Kodoksu   Handlowego).   Kom-
promis  między spółdziolnią a spółką ak.
cyjną   o   charakterze   kapitałowym
„rządzoną  prawami   spółdzielczymi"
stwarza  możliwośó  wydawania  akcji  lub
innych   papierów  wartościowych   przez
bank,   a  akojonariuszom   pozwala   na
kontrolę  banku  - według  zasady  ,jeden
człowiek jeden głos'..

Statut ten  pozwala również  innym  nie-
Welkim organizacjom spółdzielczym, np.
spótdzielniom  inwalidów,  uzyskaó  możl-
iwość   dopływu   l(apitatu   oraz   uczestni-
ctwa w tym rynku.

Przy  Banku  GoSpodarki  Źywnośoiowej
ma  pozostać  oltoło   10o  banków  spół-
dzielczych,  któro  kontynuowaó będą ob-
sługę   rolnego  sektora  państwowego  i
spółdzielczego.

Wszystkie pozostałe banki mają od sty-
cznla 1992 r. rozpocząć działalnośó w ra-
mach       gospodarczych        banków
reglonalnych.  Przewiduje  się  utworzenio
Funduszu  Kapitałowogo  ze  środków  po-
mocy  zagranicznoj   w  colu  wzmożenia

stąpioniach   publicznych   J.No-
waka-Joziorańskiogo     jest
akcentowanio   niopodległości   i
suworenności   naszego   kraju.
Prezydentura   Jaruzelskiego
(swogo   czasu)   czy   istnlenie
magdalenkowego   Sejmu  (do
dzisiaj)  były i są pn®z  niego in-
torpretowane  nie  jako  przojaw
braku   pełnoj   niepodległości,
locz tylko jako brak jeszcze peł-
noj  domokracji.  Jednakżo  obe-
oność   wojsk   sowieckich   w
Polsco,  akceptacja  przez  MSW
kiorowanego   przez   „naszogo"
ministra dziatalności rezydentu-
ry KGB,  udział Polski w struktu-
rach  RWPG  zdają się  przeczyć,
tak  optymistyoznie  szermowal
nej wizji.  Rzotelna wledza  o  sy-
tuacji   zownętrznej   naszogo
kraju  i wynikających  stąd  ogra-
niczoniach  jest  zawszo  lepsza,

nlż   karmienio  się  złudzeniami.   Niestety
wydaje   się  że   obóz   noo-„Solidarności"
woli  karmlć  się  stwarzanymi  przoz siebie
(ozy podsuwanymi?) iluzjami. Autorytet J.
Nowakaleziorańskiego zaś wydatnie mu
w tym pomaga.

Piotr Malolepszy

SWOJE?
organizacji  banków  rogionalnych.  Dopie-
ro  po  umocnieniu  się  struktó/  regional-
nych   powstanie   bank   na   szozeblu
centralnym.

Wojtek Marczewski
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MIEJSCE POLSKI W EUROPEJSKIM
ZWIĄZKU SUWERENNYCH REPUBLIK

SOWECKICH
Przemiany zachodzące w prosowieckim  obozie w Polsco i jogo

rozpad na dwa zwalczające eię skrzydła można rozpatrywać tylko
na najniższym, krajowym  poziomio, ignorując cały otaczający nas
świat, ale można również zacząć analizę od poziomu najwyższego,
który  dotyczy  stosunków  Wsohód  -  Zachód,  następnie  zejść  do
poziomu  średniego.  by zbadaó  rolę,  jaką byłe  państwa satelickie
spełniają  w  polityce  Sowietów  i  dopioro  na  tym  tlo  przy]rzeć  się
rodzimej sytuacji. To drugio podojście jest o tyle słuszniojszo, iż nio
negująo autentycznoścl walkj  1  nienawiści  między Wałęsą a  Mioh-
nikiem, jednocześnie  umiejscawia  ich  współzawodniotwo  na wła-
ściwym szczeblu sowiookiej strategii i socjotechniki w Europio oraz

pomaga nam zrozumieć, kto podejmuje istotne decyzje, a kto jest
jedynie aktorem w niezwykle żywej sztuce odgrywanej dla tłumów,
celem  uzyskania  od  nich  zachowań  pożądanych  przez  Wielkiego
Dyrygema  z  Placu  Dzierżyńskiego  w  Moskwio.  To  samo  \^Ąriar-
zenie, które na pierwszym piętrze może wyglądać jak autentyczna
walka  programów  poljtycznych,  z  poziomu  drugiego  wydaje  się
przesunięciom   w  obozio  władzy,  zaś  z  trzeciego  jost  już  tylko
elementem wielkiej gry.

EUROPEJSKI ZSRS
Zodnoczenie Europyw Związku Suworennych F`epublik Sowiecł

kich  staje  się  faktom.  Choó z  różnych  przyczyn,  czołowe  siły po-
lityczne dążą do oddania Moskwie dominującej pozycji w Europio.

Lewioa  europojska  obawia  się  upadku  imperium  sowieckiego,
gdyz  mogłoby to  pociągnąć załamanie  wpływów socjalistów  na
Zachodzie, gdyby  na Wschodzio  doszła do władzy prawica. Wy-
starczy   przypomnieć   trudności   z  jakimi   w   Brukseli   spotkał   się

promier  węgierski  Jozsef  Antall,  który,  by  uzyskaó  pomoc  gos-
podarczą,  musiał  się  tłumaczyć  przed  socjalistami  rządząoymi
EWG,  iż wcale  nie jest zwolennikiem  rządów  prawicowych.  Skoro
faza  imperialna  Sowietów  już  minęła  -  jak  przekonują  sami  za-
interesowani  -  tym  bardziej   Kreml  jawi  się  socjalistom  jako  po-
żądany  partner,  a  nawot  zbłąkany  krewniak  ideologiczny,  który
teraz  powraca  do  zdrowej  tradycji  socjaldemokratycznej  po  po-
rzuceniu manowców bolszowizmu. Utworzenio banku, pomocy kra-
jom Europy Wsohodnioj i powierzenie jego kierownictwa socjaliśoio
Attali da kilkaset dobrze płatnych etatów zachodnim biurokratom i
kilka  tysięoy  wsohodnim   darmozjadom,   zasilając  jednocześnie
tamtojszo   kasy  państwowe.   Nle  trzeba  cr`yba   podkreślać,   że
prywatni  przedsiębioroy,  o  ile  nie  pochodzą  z  nomenklatury,  nie
odniosą z tej  improzy żadnyoh korzyści, poszkodowane więc będą
społeczeństwa wschodnie  i  podatnicy zachodni,  a to  dopiero  po.
czątek tworzeni.a biiirokracji  ponadnarodowych .

Nie  oznacza  to  wcale,   że   prawica  europojska  jest   niechętna
Sowietom.  W jej  wypadku  przoważa jednak  tradycyjno  podojścio
geopolityczne, strach, ż®  Moskwa powróci do dawnej  polityki  bez-
pośredniej  ekspansji  i  obawa  przod  większymi  komplikacjami  w
stosunkaoh  międzynarodowych,  gdyby kilkanaśoie  państw zajęło
miejsco  jednogo.   Dążenie  do  „świętego  spokoju"  na  Wschodzio
powod uje , iż prawica gotowa jest utrzymywać imperi um sowieckio ,
jeśli   może   ono  zapewnić  stabilizację   i   r`a   razie   nie   wydajo  się
agresywne.  Wypłacanie  przez  państwa  cywilizowane  daniny  bar-
barzyńcom, by uniknąć kłopotów z nimi, nio jest zjawisklem nowym
w histo,ii.

Zaryzykuję tezę,  iż  USA są doskonale poinformowane o sytuaoji
w Sowietach  i  niezdolności togo systemu  do   wprowadzonie  istot-
nych  retorm,  i  to  właśnio  sprawiało  dotychczas,  że  powszechnio
pan owało przekonan ie , iż Sowiety, nawet utrzymywane przez EWG,
nie będą w stanie zagrozić Amoryco. Uwikłanie się Europy Zachod-
niej,  a  zwłaszcza  Niemieo,  w  finansowanie  Sowietów  może  za-
kończyć  się  znacznym  osłablenlom  potencjału  ekonomicznego
europejskich konku rentów USA i ułatwić Ameryco skoncentrowanie
się  na  konkurencji   gospodarczej  z   Japonlą  1   polityce  w  sferze
Pacyfiku oraz Oceanu  lndyjskiego. Wojna w Zatoce Persklej, której

rozpętanio nio  mogło się  obyć boz zachęty sowieckich  ekspertów
w lraku , stanowi teraz dodatkowy arg ument na rzecz pozostawien ia
Sowietom wolnej ręki w imporium, które już i tak nio będzie w stanie
zagrozić  Ameryco  w  skali  globalnoj.   Klęska  lraku   i  owontualnie
lranu, gdyby przystąpił do wojny, stworzy warunki do powrotu USA
w ten region świata i ostatocznie wyeliminujo Sowiety, ozogo sami.
popychająo do wojny,  nio  przewidzieli, gdyż  nio dooenlll  przowagi
technologicznej  USA,  przecmili  natomlast poliwczn®  konsokwen-
cje wojny i  zbytnio  liczyli  na antyamorykański sojusz świata arab-
skiego i  muzułmańskiego. W nowej  sytuacji  geopolitycznoj.  któroj
wojna z  lrakiom jest pierwszym widocznym  zwiastunem, ogranic-
zona  podległośó  Europy  Moskwio  nie jost tak  istotna jak dawniej,
gdy centrum polityki światowej  pozostało w strofio Atlantyku.

Tak więo z różnych  powodów poszcz®gólne siły wolnogo świata
nie sprzoo"ają się lub wręcz popierają imporium sowiookjo, two-
rzenie stosunków neokomunistyoznyoh w państwach wasalnych  i
lokalno elity prosowiecklo.

NOWE KRyTEm
ZALEŻNOŚCI

Błąd  analizy antykomunistyoznej,  popełniony równioż  przoz  ni-
żoj  podpisanego,  pologał  na tym,  iż  nle  potrafiliśmy  przowidzioó
odrzucenia przez Sowiety ideologii w joj dotychczasowej postaoi, a
co za t)m  idzie,  wprowadzonia nowej zasady  integrującej  impor-
ium.  Dopóki marksizm-leninizm uzasadniał władzę Sowietów, rolę
ich  lokalnych  roprezentantow  i  władców  pełniły miejscowe  kom-
pario. Dlatego opanowanie jakiegoś kraju przez Sowiety pociągało
za  sobą,  prędzoj  lub  później,  utworzenie  partii  komun'istycznej  i
sprawowanie  władzy  za  pośrednictwem  jej  struktur  oraz  sowie-
tyzację.  Wydawało  się  więc,  że  usunięcie  od  władzy  politycznej
komunistów będzie tożsame z wyzwolenlem się od zwierzchnictwa
Mosla^q/ i likwidacją ustToju komunjstycznogo. Stąd też niesłusznio
wyciąganeo  wnios®k,  iż  najlepszymi  reprezentantami  intorcsów
sowieckich w Polsce  będą jedynie  komuniśoi.  Podział władzy po-
litycznej,  a póżniej jej  oddanio  na  rozkaz  Kremla lokalnym  elitom
prosowiecklm lub „podatnym" na argumenty sowieckie, pokazały,
lż  likwidacja  komunizmu  wcale  nie  musi  oznaczać wkroczenia  na
jegomiojscodemokratycznegokapitalizmu,loczmożozapowiadać
budowę systemu, łąozącego cechy swogo poprzednika i stosunki
panująco  w  krajach  afrykańskioh  i  latynoskich,  który  będziemy
nazywaó nookomu n izmem.

Porozumienio  mlędzy  prosowiecką  opozyoją,  a  miojscowymi
kompartiami,  w  Polsce  miało  charakter  przejśclowy.  Gdy  zatom
ugru powania antykomunistyczne  krywkują jodyn io  „okrągły stół",
nie  dostrzegają  one  wyłamanla  slę  zrębów  nowego  ustroju,  w
którym komun istyozna nomenklatiira będzio wprawdzie odgrywała
istotną rolę, ale nio najważniojszą i nie w sterze politycznej. Badania
nalożałoby raczoj skupić na tej grupio społooznoj, która zastępuj®
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komunistów  i  któroj  władza w  państwio  i  opozycji  umożliwia  za-
chowanie wpływów imperi um sowleokiego , a nawet jego ekspansję
na Zachód.

W tej sytuacji nowym kryterium zależnośoi od Sowietów staje slę
polityka  zagraniozna,  która  umożllwiaqoalizaoję  strategii  "wspól-
nego domu europejskiego". W tej  dziedzinie wszystkio  krajo post-
komunistyczno  pozostają  lojalno  wobec  celów  imperialnych
Moskwy.  Za  Szewardnadze,  planującym,  że  nowy  system  bez-
pieozeństwa  wohłonie  zarówno   NATO  jak  i   Układ  Warszawski,
podążają  na pierwszym  miejscu  aktualni  rządoy ex-Peerelu,  rz®-
cznik  MSZ stwierdza bowiem,  że  przynależność  Polski  do  Układu
Warszawskiogo  będzie  trwata  „az  ukształtują  się  struktury  ogól-
noeuropejskiego  systemu  bozpioozeństwa".  Minister  obrony  na-
rodowej   przewiduje   stopniowe   wychodzenie   ze   struktur
wojskowych , przokształcenio Układ u Warszawskiogo w polityczną
strukturę  współpracy  i  koordynacji  ze  względu  na  koniecznośó
utłzymania współpraoy z sąsiadami i pozycję Memiec (9.C)8.1990).
Nie dziwi zatem,  że wiceadmirat Piort  Kołodziejczyk,  dla  którego
„Związek   Radziecki   stanowi  gwarancję   naszoj   niepodległości",
utrzymał stanowisko szefa MON, również w rządzie mianowanym
przez Wałęsę.

Czechosłowacki  minister spraw zagranicznych Jirl  Dienstbir ró-
wrtieżgłosi,żenależyzachowaóUkładWarszawski,bynieizolowaó
Moskwy  lecz  woiągnąć ją  do  Europy.  Rozbrojenie  i  nowe  formy
kontroli  czynią wojskowo  struktury  Układu  niepotrzobnym  cibcią-
żeniem  dla  Moskwy,   można  więo  je  zlikwidować,  natomiast  za-
chowanie  struktur  politycznych  jest  przydatne,  gdyż  dzięki  nim
Sowiety  mogłyby tatwo  penetrowaó i  manipulować  „europejskim
systemem bezpieczeństwa".

Wstąpienie  do  NATO  ńie  może  byó  również  samo  w sobie  kry-
terium  niezależności  od  Sowietów,  gdyż  łatwo  sobio  wyobrazić,
jaką destruktywną rolę odegraliby sowieccy wasale, gdyby udało
im się przyłączyć do Paktu. Dlatego podstawą do wnioskowanla o
niezależności  danego  kraju od  Moskwy  powinna być analiza jego
polityki   zagranicznej   i   dopiero  jej   niezgodność  z  celami   strate-
gicznymi   i  taktycznymi   Kremla  świadczyły  o  niepodległości  da-
nego satelity.

Dyspozyeyjnośó   polityki   zagranicznej   państw   postkomunisty-
oznych  Węgry,  Czocho-Stowacja)  i  n®okomunistycznych  (Polska,
F`umunia,  Bułgaria) może  mieć łóżny stopień, w zależności od  ioh
pozycji  geopolltycznej  i  roli jal(ą choieliby wyznacz)ę im  stratedzy
z  Kremla.

Polska jako jedyna  ma  wystarozający  potencjał  i  tradycję  po-
lityczną,  by stanowió oparoio  dla dążących  do  niopodległości  na-
rodów bałtyckich oraz elit politycznych na Ukrainie i Białorusi, stąd
konieczność  ściślejszej  i  STAŁEJ  kontroli  rządów  warszawskich  i
większa starannośó w doborze grupy, której można było przekazać
władzę,  Jak technicznie  sprawną rolę  odegrało  KGB  (w tym  jego
polska sekcja) widzimy na przyktadzie kwestii litewskiej.

Gdyby Polska  była rzeczywiście  niepodległa, jej  rząd  musiałby
się liczyć z wolą opinii publioznej  (a wi,ęo wyborców i podainików) i
uznaó  państwo  litowskie  oraz  nawiązaó  z  nim' stosunki  dyploma-
tyczne, tymczasem minister spraw zagranicznych na każdym kroku
podkreśla,  że  nie  będzie  prowadzit  polityki` zgodnej  z  wolą  spo-
łeczeństwa polskiego.1 słusznie, bowiem w tym kraju o polityce nie
docydują  i  nie  będą  decydować  wyborcy,  lecz  to  centrum,  od
którego w rzeczywistoścj zalożny jest rząd warszawski.

Zależnciść  ex-peerelowsl(iej  polityki  zagranicznej  od  interesów
ZSF`Sprzekreślamożliwośówprowadzeniademokracjiwpolscetak
długo,  jak   długo  władzę  w  Warszawie   będzio  sprawowała
prosowiecka elita polityczna. Czeoho,Słowacja i Węgry są pod tym
względem  w  lepszej  sytuacji,  gdyż  nie  są  one  w  stanie  zagrozić
imperialnej   pozycji   Sowiętów,   nie   są  też   ze   względów
geopolitycznych   zainteresowane   losem   zachodnich   republik
sowieckioh  i  można  je  łatwo  szachować,  szantazując  wykorzys-
taniem kwestii słowackiej i siedmiogrodzkiej. Wszystkie te czynniki
sprawiają,  że  Sowieci  mogą  sobie  pozwolić  na  mniejszy  stopień
kontroli Czecho.Słowacji i Węgier, a więc mają one większy stopieri
n iezależności , nawet gdyby ich kierownictwa nie starały się prowad-
zić samodzielną politykę  zagraniczną. Wększe  związanie się tycp
krajów z  Memcami,  które same są w trakcie  procesu finladyzaojL,
może  jeśzcze  wzmacniaó  lojalne  zachowania  wobeo  ZSFIS,  tym
razem za „radą" zneutralizowanych  Niemiec  (pcilityka Genschera).
Tu może tkwić wytłumaczenie decyzji Węgier o niewycofaniu się z

Układu Warszawskiego na znak protestu przociw polityce sowiock-
i®j woboc Litwy. oo zaproponował prozydent Havol , przyjednocz®s-
nym   podkreślaniu  w  sferze  teorii   koniecznośol   rozstania  się  z
Układem.

Polska nie może być demokratyczna, gdyż stałąby się niepod-
legła,  a  więo  prowadziłaby  politykę  antysowiecką  z  punktu  wi-
dzenia intorosów  Kremla i  mogłaby zagrozić imporium. W okresie
międzywojonnym  Warszawa  nie  wykorzystywała  toj  potenojalnej
możliwości, gdyż nacjonalistów polskich i komunistów sowieokich
łączył wspólny interes  -  niszczenie  mniejszości  narodowych  i  ich
aspiracjiniepodległośoiowych.Zmianagraniousunętaprzeszkodę.
zaś terony  ULB są  naturalnym  obszarom  zaintorosowania polityki

sęjsźLojhsę,:&żwl:t3tczk?:ru#iłiianp?ę:dpnFooSŁawkior:Ła,.jojwboz-
Obecna walka o władzę między Gorbaczowem i popierającymi

go zwolennikami klasyoznego imperium, a grupą ojców pieriestroj-
ki   (Szewardnadze,  Jakowlew  oraz  ich   sojusznicy:   Szata]in,   Pri.
makow,  Joloyn)   może  mioć  zasadniczy  wpływ  na  praktyczno
zastosowaniooplsywanojstrategii.Piorwszafrakcjachciałabyprzy-
wrócić bezpośrednią kontrolę w imperium, co mogłoby doprowad-
zić do odzyskanla przez Zachód woli oporu  na widok  .,powrotu do
stalinizmu",  a w  konsekwencjl  do  zamknięcia Śię  imperium, jego
konwulsyjnych
wstrząeów    1
utraty   przez
ZSF`S   pozycji
supermocars
twa.   Zwycię-
stwo     grupy
„ojców   pierie-
strojki"  mogło.
by  okazaó  się
w       dłuższej
perspektywie
bardziej   nie-
bezpieczne,
gdyż  Zachód
nio   byłby   w
stanio   oprzoó
się    nowemu
atakowi   prze-
budowy.  Wy-
magałby   oii
lepszej  socjo-
techniki'
zastąpienia
kontrol'i bozpo-
średniej   -   pO-

średnią'          a
nawet
rezygnacji   z

;',ęsgr°ozdn;og;ei:omp::ć:ameukswp::g,Ycmhps:;:#=hn'joak:!;#|fs°JćzEnuyrc°h-
sojusznikaoh,   przyznania  ogranlczonej   niepodległości `Bałtom   i
pseudoniepodległośoi  innym  republikom   (soj.usz  z  lokalnymi  ®li-
taml)  itp. Wększej pokusie dogadania się z centrum w warunkach
znośniejszej   niewoli  towarzyszyłyby  jednak  większo   mciżliwości
oporu  i  pokojowej  ewolucji,  gdyby znalazły się  siły gotowe wyko-
rzystaó większy zakres l iberalizacji do walki z imperium. Opisywana
strategia  zdominowania  Europy  i  kontrolowania  jej  za  pośredni-
ctwem  państw  noekomunistycznych  i  republik  sowieckich,  które
jednocześnie wchodziłyby w skład EWG (deklaracja ukraińska z 16.
07.1990), jest możliwa jedynie w wypadku obalenia grupy GOTba-
czowa. Zachwr)m/ poputozików i „konstru ktywnych " nad demokratą
Jelcynem  potwierdzają  twko  tę  tezę.  Z  punktu  widzenia  strategii
pośredniej  Gorbaczow  się  już  zużył  i  najwyższy  ozas,  by  się  go
pozbyó.

LEKCJA RUMUNSKA
Drugim, oprócz polityki zagranicznej, kryterium podległości jest

zdomi nowanie polityki wewnętrznej przez ugrupowania prosowiac-
kie i dzięki temu stabilizaoja prosowieckiego kursu polityki krajowej.
Me  chodzi  w  tym  wypadku  o  fizyczne  zniszczenie  ugrupowań
antysowieckich,lecztakąmanipulacjęopiniąpublicznąprzyużyciu
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całej  potęgi  aparatu  państ`^łowego,  by  umożliwić  całkowitą  mar.
ginalizację sił niesprzyjająoyoh  Moskwie.

Optymalnym rozwiązaniem poljtycznym z punktu widzenia neo-
komunizmu  był  model  rumuński.  Kompartię  zastąpiono  frontem
ludowym  kontrolowanym  przez  nomenklaturę.  Takie  rozwlązanie
rodzi  jednak  niebozpioczeńst\^ro,  iż  w  wypadku  wybuchu  nieza-
dowolenia może powstać opozycja wobec władzy, i co gorsze, siły
prosowieoklo  mogą nie zdotać  podporządkowaó jej  swej  koritroli.
Gdy opozycja jest słaba, marginalnajak w Rumunii, można na razie
się tym nio przejmowaó. choó w przyszłości będzio trzoba stworzyć
opozycję lojalną. Me można bowiem pozwolić, by niezadowoloni z
rządugrupowalisięwnuroieantykomunistycznymiantysowieckim.
Już  spekuluje  się   na  tomat  wojścia   Partii   Uberalnej  do   rządu;
usunięcie lliescu i wysunięcie na pier\^/szy plan Flomana połaczone
z jakimś  „okrągł`m  stołem"  z częścią opozycji  byłoby krokiem w
kiorunku tej strategii.

Doświadczenie  z   Fąumunią  \n/ykazało  jednak,  iż  ni®  tyko  obóz
rządowy,  ale  równleż  opozycja w kraju  nookomunizmu  musi  byó
prosowieckaigotowatolerowa6starąnomenklaturęwgospodaroe,
by  umożliwió  realizację  strategii  KGB.   Cho  główna,  obok  profo.
sjonalnej  rywalizaci.i  o  przywileje i władzę, przyczyna  „pluralizacji"
życia politycznego w  Polsoe.  Gdyby bowiem  zaohowaó pier\^/otną
koncepcję  neokomunizmu  -j.ednego  ruchu  obywatolskiego,  który
wyłania  władze  polityczne   (tj.  brak  opozycji),  wkrótce  niezado-
wolenl   znaleźliby   się   poza   ruchem   neosolidarnościowym   i   ko.
mitetami   obywatelskimi,   a  więo   poza   kontrolowaną  ogólnio
piramidą  władzy,  i  mogliby  zagrozić  stabilności  prosowieckiego
systemu w Polsce.

Zhamy  teohnikę  pozbywania  się  przez  komunistów  odpowieh
dzialności   za  zbrodnie  przeszłości;  wystarczyło  zmienić  ekipę  i

g3t::tóaęokę,#a:,3bobkyo:uz,g:aś;Le:pr:rzapc:ęc;yon:,razawn#okd:faę
grupy  prosowiockiej  na  dwa  skrzydła  umożliwia ekipie  L.  Wałęsy
zrzucenie  z  siebie  odpowiodzialności  za  „okragły  stół"  na  Euro-

pejczyków i humanistów oraz na obciążonia rządu  Mazowieckiogo
winą  za  stworzenie  gospodarczych  i  społecznych   podstaw  no-
okomunizmu.   Jodnocześnie  opozycyjne  skrzydło   prosowiockio,
walcząc  z  rządem  w  „intoresio  ludu",  będzie  mogto  pozbyć  się
również  odpowiedzialności  za   „okrągłu   stół"   i   budowę   neoko-
munizmu  w przejściowym  okrosie  Mazowieckiego.  Tak więc,  obie
zainteresowane strony wyjdą z „carie blanche", a o inwostyturze z
ręki  KGB  wszysoy wkrótce  zapomną.  Grupy  niopodległościowo  i
antysowieckie znajdą się  natomiast poza obozem  władzy jak też
opozycji.  Gdyby  zaś  zaszła  potrzeba  pokazania  tzw.  radykałów,
zawsze  do  dyspozycji  będzie  koncesjonowany  i  niegroźny  KPN
L.Moczulskiego.

Ważnym celem podziału obozu neosolidarności  na prosowiecki
rząd  i prosowiecką opozycję było też zmuszonie obywatoli  i grup
polityoznych do opowiodzenia się .,z własnej woli" za Wałęsą (Cen-
trum)   lub   Mazowieckim   (Unia-FIOAD),   by  wszysoy  zapomT`ieli  o
innych   możliwościach   i  w   ramach  tak  pomyślanego  pluralizmu
znaloźli  się pod  kontrolą sit prosowieckich. Wchłanianie grup  ni®-
zależnych będzie postępowato, w miarę jak roadowcy zajmą czo-
łową  pozyoję   „obrońców  demokracji"  przed  autorytaryzmom
Wałęsy.  Ku  nim  będą grawitowały  autentyczne  organizacje,  jak
Solidamiśó sO czy PPS.  Niewykluczony jest też  sojusz z  dawnymi
komunistami, choó nie będą oni odgrywali znaczącej roli. Po stronie
rządowej znajdą się  ugrupowania,  któie  dostTzegą tam  możliwość
budo\^/y demokratyoznego kapitalizmu oraz grupy związane z  Ko-
ściołem.

W  istotnych   kwestiach   polityka  obu  skrzydeł  prosowiockiego
obozu  będzie  identyczna.  Symbolizują to  ministorstwa,  które  po-
zostały w nowym  rządzio w starych, wypróbowanych  rękach.  Oz-
naozato, że autonomia polski nie dotyczy obrony narodowoj, spraw
wewnętrznych  (1),  polityki  zagranicznoj  i  ogólnoj  linii  reform  eko,
nomicznych  (Baloerowicz).  W tyoh  dziedzinaoh  pozostajemy  pod
bezpośrednią lub pośrodnlą kontrolą Sowietów i jeśli ma ona miej-
sce za przyzwoleniem obozu  rządzącego lub wynika z jego włas-
nyoh przekonań, świadczy to, że gru py, które zastąpiły komunistów
potrafią równie skutocznio jak oni  bronlć interesów imperium.

NEOKOMUNIZM
Podstawą sukoesu  budowy społeczeństwa neokomunistyczne-

go jest  upodobnienie jogo  struktury do  znanej  z  krajów atrykań-

skich.  Brak  klas  środnich,  które wszędzio  stanowią podstawę  de-
mokracji  parlaiii®ntaimej, jest warunklom zachowania kontroli  nad
życiom  politycznym  kraju  i  udanego  manipulowania  społoczeń-
8twem.  Jeśli  więc  monetarystyozny  „plan  Balcerowicza  .  Rakow-
skiego"  przeanalizujemy  z politycznogo  punktu  widzonia,  nie jest
on  błędną  próbą  wprowadzenia  rynku,  lecz  daje  ekonomiozne
podstawy  nowego  ustroju,  uniomożlMając  powstanie  klas  środ-
nioh  i  niszcząc  pry`^ratnych  przodsiębiorców  (rolników,  rzomiosło,
drobną  produkcję)   spoza  kręgu   nomenklatury.  To  właśnio  ona
dzjęki Mazowieckiemu i Wałęsie ma przekształció eię w odpowied-
nik zachodnloouropejskiej  klasy śr®dnioj,  która bytaby lojalna wo-
bec  interesów  sowieckich.  Nie  wykluoza to,  że  wywodząoa  się  z
aparatu   (nie  cały  aparat)  warstwa  wchłonje   znaczną  ilość  ole-
mentów nowych lub nawet należąęych do dawn®j opozycji, lecz to
wlaśnio dawna nomenklatura będzie nadawała j®j tori.

W opisanym typie społeczeństwa grupą uprzywilejowaną na tle
powszeohno]  nędzy  są  funkojonariusze  państwowi.  Traktują  on.L
posady  państwowe  lub  przydziolane  przez  państwo jako  jedyny
środek wzbogaoenia się i wydobycia z  biedy. Walka o władzę jest
więc nio rywalizacją o możliwośó roalizacji konkr®tnogo  programu
politycznego,  looz  o  dostęp  do  przywilejów.  Wytwarza  się  psy-
chologia  pasożyta,  dla  którego  państwo  służy  wyłącznie  budo-
waniu własnej  pomyślności.

Z reform zapowiadanych przoz Wałosę, moim zdaniom, zostanie
tylkozakazprzerywaniaciążyiświeckawładzaduchownych.Ewen-
tualne dopuszozenie do życia soktora prywatr`ego będzie \^/yni kiem
przede  wszystklm  zakończenia  pierwotnej  akumulaicji  kapitału  w
rękach  komunistycznej  nomenklatury.  Rząd  Mazowieckiego  umo-
żliwił jej okradzonie społoczeństwa i  państwa, dzięki czemu częśó
byłego aparatu zgromadziła wystarczającą ilośó kapjtału  i zawła-
dnęła  dostateczną  ilością  majątku   narodowogo,  by  przojść  „na
własne".  Rząd  Wałęsy  będzie  więc już  mógł  przystąpió  do  pry-
watyzacjl.  Będzie to jednak kapitalizm  ułomny, zawsze wsparty o
państwo i płynąoe stąd przywileje. Nawet szersza prywatyzacją nie
zmioni  faktu,  że   przy  znacznym   rozproszeniu  akcji,  państwowy
pakiet  mniejszościowy  będzio  pakietem  kontrolnym.   Można  się
natomlast  spodziewać  znacznych  dotacji  na  Kośclół,  rosnących
wraz ze zubożeniem społeczeństwa i ogromnej rozbudowy Urzędu
Rady Mnistrów oraz przywilejów grupy rządzącej. Zostanie, nawet
na  krótko,   ministrem   stanle   się  intratną  oporacją,  dzlęki   któroj
szczęśliwiec będzio już „ustawiony" do końca życla (np. pozogtanie
mu stużbowe mieszkanie).

Oba skrzydta obozu prosowieckiogo zdały sobie sprawę, że zbyt
ostrezwalczaniosię,otwierapnestrzeńdlatrzeciejsiły.Wwypadku

#%::,P§::Z:d:gcuk:8rsk?Łłtz°:#e`jś:;'m(2ł'a##ranYzPZś;e?o-
czasu Wałęsa i  Michnik oraz usprawiedliwiał stan wojenny nie tak
jawnie  jak  Mazowieoki,  Geremek  i  Wałęsa,  gdy  przygotowywali

3jpęj&,:ap*Ł::#łgyaóowk::agntj:,%ł#ÓLÓws:]:{e;k:#asę:#:
wnioski:   obóz   prosowiooki  wywodząey  się   z  dawriej   opozycji
konstruktywnej w sprzyjająęyoh warunkach  nie  musi  b)nś jodynym
gwaramem sowieckioh wpływów  (a więc  poważne ostrzeżenie,  iż
Moskwa może obejść się boz  humaniśtów i  ich  rywali  z Gdańska)
oraz  -  nie  wolno  dopuścić  do  wolnych  wyborów.  Oczywiście  nio
chodzi  o  samą  nazwę  leoz  o  istotę  demokracji,  w  któroj  głosy
wyborców na prawdę decydują o tym, kto zostanie poslem.

NOIVY PLURALIZM
POLITYCZNY

Gdy w Gdańsku L. Wałęsa obieoywał swym krytykom ,,wieszanle
z ręki i woll ludu", Europojczyoy i humaniśoi z Warszawy nie widzieli
w tym  nic złego,  żadnej  zapow[edzi  „krwawoj  dyktatury  Locha  z
siekierką'',  z  tej  prostej  przyczyny,  iż  wieszani  byliby  również  ich
przociwnikami. Sytuacja się jednak zmieniła, gdy okazato się, żo z
omówionych  już  względów  Europejczycy  nagle  znaloźli  się  poza
elitą.  która  osobiście  korzystałaby  z  władzy  Wałęsy.  Teraz  hu-
maniści  pokochali demokrację 1 odkryli, żo  ozłowiek,  który byt ich
pupil®mprzezostatniodziesięćlat,jostwrzeczywistościpotworom.
Geniu§z okazał się  głupoem,  ukochany przywódoa - dyktator®m
itp.

A zdawało się, żo przyszły soenarlusz zastał wystarczająco jasno
zapowiedziany publicznie  przez  Locha Wałęsę 4 maja  1989  roku.

CZERmEc i991 13



„Zbudujomy  domokrację.  Pół  roku  przod  końcom  kadencji  roz-
dziolimy  się  demokratyoznk}".  Po  czym  zorganizowane  zostaną
wybory parlam®ntame: „około pół roku prz®d końcem kadencji juz
będzlemy  wiedzioć:  jakie  organizacje  nowe  powstaną,  jakie  się
utrzymają, jakio w ogólo odpadną.  1  oi  ludzie zastanowią się nad
komisją,  która będzi®  kwalifikacyjna,  dopuszozająca  programy"  i
„t®n  komitet,  czy to,  oo  teraz  tworzymy,  ono  musi  usiąść  i  opra-
cować jak dopuszczamy", a wtedy „Demokraoja będzie  (gdy) pół
roku  przed  końoem  kadenoji  spotkamy się wszysoy,  którzy teraz
buclują to wszystko i  powiemy: Aha jest 4 tys.  nowej organizacji, 5
tys. tych  ozłonków...  Podzielimy te wszystkie maiidaty w sposób
demokratyczny..." Teraz już wiemy po oo będzie potrzebna Flada
Polltyczna, owa  „komisja kwalitikacyjna",  przy Prezydencie  Fąp. W
myśl  pierwotnej   koncepcjj  rolę  jej  miał  odgrywać  Komitet  Oby-
watolski przy Lechu Wałęsi®, alo doświadczenio rumińskie zrodziło
potrzobę Rady, manipulacji na wyżstym poziomio gry.

Fbda Polityczna jost nieodzowna z dwu  powodów.  Po pierwsze
należy zastąplć  obocny Sejm,  unikając jednak  rozpisania natych.
miastwolnychwyboró\^/,któr®mogłybyumożliwióprzedostaniesię
do  parlamontu  grupy  niokontrolowanych  posłów,  ci  zaś  mogliby
przeoież zakv\restionować prosowiecką politykę rządu i system pa-
nująqy  w  kraju.   Po   drugio,   F}ada   Polityczna  będzie  służyła  za
instrument  wohłaniania  i  podporządkowywania  ugrupowań  pol'i-
tyoznych.  a  następnie  ustalenia  w  tajnych  przetargaoh  list  kan-
dydatów,  któcy zwyoiężą w wyborach,  nazwanych wolnyrri.  Gdy
socjotechnika  osiągnie   swój  sukces,  \^rybory  będzje   mozna  juz
rozpisać.  Chodzi o to.  by kazdy wybrany poseł był zależny nie od
swych wyborców, grających jedynie rolę dekoracyjną, lecz od Wa-
łęsy i prawdziwego centrum władzy.  Podobnie jak Sejm,  również
rząd   będzie   całkowicie  zależny  od   prezydenta.   Niepowodzenie
misji  Olszowskiego  wynikało  z  prostego  faktu,  iż  choiał  on  mia-
nować samodzielnie większość ministrów. Bieleoki tymczaśem , nie
mając własnej  pozycji  politycznej,  zgodził  się  przyozdobió  rząd,
którego nio kontrolujo, własnym nazwiskiom. Właściwy zakres wła-
dzy  nowego  premiora  wyznaczają  te  oztery  drugorzędne  mini-
sterstwa,  któro  pozwolono  mu  obsadzić.  W ten  sposób  systom
polityczny w Polsce będzie kontrolowany od góry i stabilny w swym
prosowiecklm  kursie.  Również  dwuwładza:  ministrowie  -sekreta-
rzowio stan u , została' pomyślana jako dodatkowa gwarancja obra-
nego  kursu,  o  czym  świadczyć  może  mianowanie  sekretarzem
stanu  cl/s  polityki  zagranicznoj  sonatora  Ziółkowskiego`,  joszcze
gorętszogo sowiotofila niż minister Skubiszewski.

BBWR Akojl Demagoglcznej nie ma żadnych szans w wyborach
nawot na kilkanaście mandatów, stąd  pierwotno pomysły,  by wy-
bory ograniczyó do 65% mandatów przyznanych dawniej komunis-
tom   i   ich   jawnym   kolaborantom.   W   nowoj   roli   „obrońców
demokracji " roadowcy będą oficjaln ie krytykowal i Radę Polityczną
i  odwlekanlo  wyborów.  by  po  prostu  uzyskać  od  Wałęsy  lepszo
warunki  i większy prooent mandatów.  Z drugiej  strony Watęsa nie
moż®  pozwolić na wyoliminowanie Akcji  Domagogicznoj z Sejmu,
gdyż  zmniejszyłoby  to  możliwości  manipulowania  polską  opinią
publiczną. Dlatego należy się spodziewaó tajnych porozumień mię-
dzy  obu  ugrupowaniami,  na  mocy  których  Europejczykom  i  hu-
manistom przydzieli się powiedzmy 25.30% .mandatów. Jedno jest
najważniejsze:   do  Sejmu   nie   powinni   przedostać  się  żadni  po.
słowi6,  których  woześniej  nio  zaakceptuje  Watęsa,  zaś  cała  ma-
china  państwa  i   „opozycji'"  będzie  wystarczająco  potężna,  by
wy®liminować  kandydatów  spoza  nurtu  prosowieckiego.  Jest je-
dynie kwestją technikl wyborczej, czy Rada przedstawi jedną listę
„wybawoów narodu", a wszyscy pozostan kandydaci zostaną och-
rzczenl  kagebistami  i  zdrajoami  narodu,  nie  chodzącymi  do  ko-
śoloła®róbkęmieliśmyprzyTymińskim),ozyteżwybraiiazostanie
subtelniejsza metoda, typu miejsca mandatow® i głosowanle bez
skroś'eń.

ZYSK CZY STRATA
Podzlał obozu  prosowieckiogo  stwarza również  powne  szanse

dla społeozeństwa.  lm  bardziej zacięta będzie walka między obu
j®go skrzydłami, a ich siły bardziej wyrównane, tym częściej będą
ono  zmuszone  odwoływać  Się  do  opini  publioznej,  a  więc  iść  na
ustępstwa woboc  społeczoństwa.  Niedotrzymanie  obiotnic może
kompromitować oba obozy.

Już sama zmiana oklpy,  choć oznaoza  przybycie  nowoj  grupy
dążącej do szybkiego zagamięoia przywilejów starej, stanowić bę-

dzie wyłom w dotyohczasowych stosunkach, a więo szansę na ich
przemianę. Minusom częstyoh zmian ekip rządzących jest dązenie
każdej z nich do urządzenia się kosztem państwa  O]odatników) w
coraz krótszym ozasie. Plusem natomiast sam fakt częśtyoh zmian ,
który będzio osłabiał nową nomenklaturę  i dawał szansę również
innym  klerunkom, nawet wbrew woli głównych graozy.

Z  ekipą  Włęsy  będzie  prawdopodobnio  łatwioj  walczyć  niż  z
grupą  Mazowieckiego,  gdyż  nio  będzie  stał za  riią lewicowy  mo-
nopol  środków  masowego  przekazu   na  świecie  oraz  autorytety
Europojczyków,  humanistów  i  specjalistów  od  etosu,  którzy dos-
konale  potrafiliby  przedstawió  wtasną  dyktaturę  jako  szczytowo
osiągnięcie  cywilizacji  śródziomnomorskioj.  Obóz  Walęsy  mni®j
Zręu°azknąytpa°#ęmpTwg:'nęndyeT#ą3CŁ°rjusj!,°#ółr°onjJ]Sk:hmc%;#;tui:..

„dyktatury" Wałęsy, ani  „światłych " rządów moralistów?
Przedewszystkimniewolnodaćsięwchłonąćprzezżadnezdwu

skrzyd®łobozuprogowieckiego,awięonleutożsamiaó`sięzjednym
z  nlch  w waloe  z  drugim,  zachować  krytyczny stosunok  do  obu  i
podl(reślaó własną obrębnośó, popierająo jodynis te elomenty pro-
gramów  rywalizujących  stron,  które  odpowiadają  danemu  ugru-
powaniu  i  nie  udawać  głuchoniemych  w  wypadku  innych  haset
tego samego obozu.

Korzystając  z  większych  możliwości  docierania  do  społeozeń-
stwa,  które  będą pojawiać się  (np.  ograniczenia cenzury w prasie
kontrolowanej) w miarę zaostrzania się walki, by prezentować wła-
sne stanowisko. Starać się zainteresować odbioroów problemami i
ioh  rozwiązaniami, a nio osobami.

Pilnować obietni c, zwłaszcza dotyczących niezależneg o stosu n-
ku  do  Sowietów,  prywatyzaoji,  demokracji  w  mass-mediach,  wol-
nych wyborów. Przeoiwstawić się propagandowym  pooiągnięciom
typu  oskarżenia  100  spótek  nomenklaturowych  (na  dziesiątki  ty-
sięcy  istniejących)  zamiast  likwidacji  togo  typu   instytucji   i   pry-
watyzacji.

Maksimum  togo  co  można  osiągnąć  jest  wyrobienie  przynaj-
mnioj  u  częśoi   społeczeństwa  krytyoznego  stosiinku  do  każdej
grupy  obozu   prosowieokiego  i  zaznaczenie  własnego  istnienia.
Takie  zdobycie  przyczółków  byó  może  ułatwi  start,  gdy  nastąpi
nowe rozdanie kart.

Nadzieje  na  wykroczonie   poza  „pluralizm"  obozu   prosowieo-
kiego  są  jednak  wątłe  i   raczej   naloży  liczyć  się  z  powstaniem
dwumonopolu, tj. monopolu władz i opozyojl oraz  podwójnej cen-
ziiry:  rządowej  i  opozycyjnej.  Wspólnlo  będą  one  kanalizowały  i
wchłaniały   lub   marginalizowały   i   niszczyły   każdy  przejaw
niezalożnoścl,   zwłaszcza   udorza|ący  w   interesy  sowieckio   i
podważająoy  nowy  ustrój.  Nie  zmleni  tego takt  instrumentalnego
traktowanla opinii  publieznej spoza układu, jak to  ma jiiż  miejsce
w wypadku paryskiej „Kultury", gdy wałęsiśoi  1 roadowcy powołują
§ię   na   uszczypliwości   wobec   swych   rywali,   przemilczając
jednocześnię krytyki pod własnym adresem.

JózefDARSKI
(1)   Objęcie   MSW/przez  nowego  minlstra  wynikało  jedynio  z

rezygnacji   ministra  Kozłowskiego,   który  pierwotni®   był   przewi-
dziany również  do  opieki  nad  agentami  KGB w  MSW w  „nowym"
rządzie, więo mej tezy nie podważa.  Ponadto  można do w^^r mini-
sterstw „pod szczególną opieką" Sowietów dodać jeszcze hańdel
zagraniozny.

(2)  Zjawisko  Tymińskiego  pomijam,  gdyż  nie  można  go  było
przewidzieć przygotowująo scenariusz wyborów i  podziałów.  Pro-
cent  głosów  oddanych  na  tego  kandydata,  którego  obie  strony
tolerowały  w  nadziei,  żo  osłabi  przeciwnika,  \^/yraża  stopień  roz-
czarowania  społoczeństwa  do  ruchu  neosolidarnośoiowego.  Nie-
zależnie  od  możliwych  kontaktów  Tymińskiego  z  policją  (Ljbia,
Samsol  itp.) sztaby noosolidarnościowo podjęły decyzję by przod-
stawić go jako agenta, gdyż uważały to za najskutoczniejszy spo.
sób dyskredytaoji konkurenta.  Natęż®nie tej  kampanil llustruje sto-
pień  przokupstwa  i  instrum®ntalności  dziennikarzy  oraz  strachu
polityków, iż rozdzielone już stanowiska wymkną lm się, i to mimo,
że  dotrzymali  wszystkich   umów  z   Magdalenki.   Strach   „rycorzy
okrągłego stołu" miał wielklo oczy, stąd ioh proporc|onalny szał w
opluwaniu Tymlńskiogo, który przecież nie umawiał się ani w Mag-
dalence,aniwWilanowie,apretendowałdonajwyższegostanowis-
ka w państwie.

|Przedruk ai+ za zgodą red. „Orientacji na prawo"l
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Złote  dziesięciolecie  cd.
>2
Koszty fatalnej  polityki gospodarczej mia.

ło jak  zwykle  ponosić społeczeństwo.  Jed-
nakżo     społ®ozeństwo     polskie     lat
siodemdziesiątyoh było już inno niż dziosięó
lat wcześniej.  Spora liczba osób  mogła wyL
jechaó na Zachód i porównać panująoy tam
standard  życiowy  z  komunistyczną  propa-
gandą.  Welkoprzomystowe  środowiska  ro-
botniczo   miaty   świadomość   Swej   slły   -
przecioż  to  w  \Aryniku   ioh   protostu   Giorok
objął władzę. Pariia musiała liczyć się także
z autorytetem  Kościoła Katolickiego.  Powoli
kształtował się ruoh opozycyjny ograniczony
na  razie  do  środowisk  inteligenckioh.   Pier-
wszym   przejaw®m  jego   aktyv`rności   była
kampania listów i apoli protestacrinych zwią-
zana  z  próbą  umieszcz®nia  w  Konstytucji
poprawki o kierowniczej roli PZPR i wioczys-
toj   przyjaźni  z  ZSRS.   Zakończyła  się  ona
częśoiowym sukoesem. Podwyzkę -jak zwy-
klo w PFiL -przeprowadzono z dnia na dzień.
Wieozorom  25  Vl   1976  roku  promier  Jaro-
szewicz  w wystąpieniu  sejmowym transmi-
towanym przoz radio i tolewizję zapowisdział
podwyższenie  cen   artykułów  żywnościo-
wyoh.  Uzyskał  on  niomal  100%  akceptację
ubozwłasnowolnionego Sejmu. Sposób i for-
ma podwyżki nie uzyskała jednak aprobaty
społeczeńśtwa.   Następnego  dnia  26  Vl  w
całym  kraju  odbyły  się  mniej  lub  bardziej
krótkotrwałe  strajki   1  akcje   protestacyjne.
Wielkośó   protestu   czerwoowogo   nie  jest
znana.  Symbolizują ją jedynio dwa miasta -
Fladorn  i  Urśus, w których doszło do staró z
milicją.

robwówRa83:Junęj:;jckhr°jzmp:CKZ.ęwłya,Ę:::as#
czewsklogo,  późnioj  do  strajku  przyłączyły
się  inne  zakłady  pracy.   Brak  jakiojkolwiok
roakcji  ze  strony lokalnych  władz  doprowa-
dził do demonstracji  pod siedzibą Komit®tu
Wojowódzkiogo   PZPF`.   Stopniowo  wśród
zgromadzonych przypadkowo ludzi zaczęły
dochodzić do głosu olomonty chuligańskio -

doszło do podpalenia gmachu  i  niszczenia
sprzętu.  Jednoezośnio grupy osób -niewia-
domo  czy inspirowane  przez  SB,  czy dzia-
łając  samowolnie  -  zaozęły  domolowaó
sklopy mięsne. Siły milio}Óne Sprowadzone z
kilku  województw  interweniowały  dopiero
pod  wioczór,  kiedy domonstraoja  kończyła
się. Wyłapy\^/ano przypadkowych  ludzi,  bito
ich  i   bn.talnie   przosłucmiwano.  W  Ursusie

:tur:j,%Zyp°pC;jęn?o::ł;:g#łheac:jec##ro.
strajku,  robotnicy zdecydowali  się  przyspa-
waó do torów pooiąg rolaoji  międzynarodo-
wej.    Wobec    blokady    informacji    w
państ`^/owyoh  środkach  masowego  przeka.
zu   były  to   działania  w  połni   usprawiodli-
wione.

Mlicja  w  obu  miastach  arosztowała  l(il-
kasot osób.  Pozbawieni  należytej  obrony, w
waru nl(acm urągających prawgrządności , zo-
stali oni skazani na wysokio grzywny lub kary
więzienia. Pomoc prześladowa/1ym przyozyL
niła  się  do   rozwoju   ruchu   opozyoyjnogo.
Mnożyły się  petycje  do  władz i  listy protes-
tacyjne. W bardziej zorganizowanych środo-
wiskach    zbierano    składki    na    rzecz
prześladowanych.   23   LX   1976  powstał  Ko-
mitet  Obrony  Flobotników,  który  koordyno-
Wał   Pojawiającx3   Się   inicjatywy  Społeczne.
Pod wpływem społecznego nacisku władzo
w   lipou   1977  roku  ogłosiły  amnestię  dla
uczestników  \^rydarzeń  radomskich.  Nie  za-
hamowało  to  jednak  rozwoju  opozycjl  de-
mokratycznej.  W  1977  powstał  F`Opcio,  a
dwa  lata  później   KPN.   Flozwijał  slę  nieza-
leżny  ruch  wydawniozy.  W  1978  roku,  naj-
pierw w Katowioaoh, a następnio w Gdańsku
zostały założono wolno związki  zawodowe.
F]uch opozycyjny w Polsce obejmowat różne
środowiska. nio dając się, jak to było w ZSFIS
ogran iczyó do garstki dysydentów. Stanowił
on  przygotowanie  kolojnogo  ruchu  strajko-
wego  który  w  lipou-sierpniu  1980  roku  do-
prowadził do powstania .,Solidarności ".

Wydaje  się,  że  obecnie  można  postaraó
się  o  w  miarę obiektywną ocenę  wydarzeń
radomsklch.  Obio  strony  kontliktu  -  strona
władzy 1  społoozna akoentowały w  nich  od-
mien no olomenty które `^/yetępowały razem.
Por§pektywa  władzy   podkreślała   „hu-
ligańskl"  aspokt  wydarzeń  sprowadzając
całyproblemspołocznydoaktuwandalizmu
rozwydrzonych jodnostok. Natomiast strona
społeczna  podkreślała  moralny  aspekt  wy-
darzeń - prawo ludzi pracy do obrony swych
praw  poprzoz  strajk,  gdy  inno  sposoby  są
zablokowane   oraz   niesprawiedliwość   i   o-
krucloństv`/o iepresj i. Obie to perspektywy są
fałszywe (choó w nierównym stopniu), mimo
że obie opierają się na prawdziwycm faktach.
Każda rewol uoja j®st masowym ruchem , któ-
ry wybucha kiedy zablokowano są inne spo-
soby anykułowania intereśów społecznych.
W  takim  sensje  każda  rewoluoja  jeet  zawl-
iiiona przez władzę, jednakże podczas każ-
dej  rewolucji  masy  ludzkie  wyłamują  się  z
istniojącego  porządku  spoteozego,  który w
jakiś  sposób   zabezpiecza  tad   społoczny.
Stwarza to okazję do zaistnienia aktów wan-
dalizmu  i  huligaństwa,  kióre  nie  musza byó
koniecznie prowokowane przez władzę.

Wydarzenia   radomskie  stv\rorzyły  coś  w
rodzaju   pata  społeczego.  Z  jednej  strony
społoozeństwo   uświadomiło  soble  po   raz
kolejny,  że  jożoli  za  daloko  posunio  się  w
aktach  protostu,  to  sprowokujo  niochybną
reakcję  władz.  Z  drugiej  natomiast  strony,
wtadza   uświadomiła  sobie,że  i.eżeli  jej
polityka  nie  będzie  uwzględniać  interosów
społecznych   to   sprowokuje   to   opór
społoczny. Obie strony konlliktu, musiały się
samoograniczać.   Było   to   ni®wątpliwie
żródłem   stosowania   niewiolkich   ropresji
woboc   środowiska  opozycyjnogo   po   roku
1976  i  wybuchu   samoograniczająo®j  się
rewolucji   w  1980.  Powstanie  „Solidamości"
-   jej   sukcesy   i   klęski   w  jakimś   stopniu

określają naszą dzisiejszą sytuację.

Krzysztof    BRZECHCZYN
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35 rocznica czerwca 1956

ŻAŁOBNA KURTYNA MILCZENIA
„Z  t®|  tragedii  nikomu  nie  wolno  robić

bohaterstwa. Zdarzają slę nawet w rodzj-
nach triigiczne wypadki. I chociaż rodzjna
dcilknięts  taklm  nieszczęściem  nigdy  o
nim zapomnieć nie może, to zawszo stara
8#gjeadkjąnż#bę::|uZ##%ean:a_:W°h

Władysław  Gomułka.  5.  Vl.   1957  na
spotkaniu w Ceglelskim.

W maju  1986  r.  nauozyoiolka jednej  ze
szkół poznańskich  zapytała swojogo dy-
rektora, czy może przoprowadzió lokcję na
temat wypadków poznańskich z okazji 30-
t®j rocznicy. Panyjniak wziął ją na stronę i
wytłumaczył dobrotliwie, że cały ten oticł
jalny  komitet  obchodów;  t®  wieńco  skła-
d.ano oficjalnio  przez  „delogacjo" o godz.
12.00 (gdy później przepędzą Spod pom-
nika,  biją,  legltymują)  -  to  wszystko  są
pozory dla robotników.  Młodzież szkolna
o czerwcu  1956 nie musi wiedzieó.

Prawdę o „czarnym czwartku" usiłowa-
no zdoptać już od  pierwszej .chwili.  Przez
cały prawe 28 czorwca, dzień strajku po-
wszechnego w Poznaniu, dzioń ogromnej
manitestaoji,  a  wreszcie  krwawych  walk
uliczriych  -  poznańskie   radio   nadawało
muzykę.  Przez kilkanąścio godzin milcza.
ła miojsoowa rozgłośnia Polskiego F`adia,
przez  kilkanaście godzin milczała  Polska
Agoncja  Prasowa.  Kiody okazało  się.  że
skandalu  nie da się  przemilcz®ć,  zaczęto
kłamać. Wydru kowano błyskawicznie ulo-
tkl  dla wojska  mająco przokonaó żołnier-
zy,   jakoby   w    Poznaniu   wybuchły
zamieszki  proniemieckie.   Następnie  wy-
drukowano  ulotkę  dla cywilów.  już  nieco
zręczniej  zełganą,  podpisaną przez  „Ko-
mitot  Jedności  Narodu"  i  władze  oficjal-
nych     związków    zawodowych.    W
podobnym  tonie  („prowokatorzy,
agenci   imperiaiizmu,  ohuligani'|
utrzymane były wioczome komu-
nikaty  do  ludności  Poznania  i  in-
formacje                   PAP-owskie
udostępniono zagranicy.

Natychmiast też rozpoęzęły się
manipulacje  mające  na celu  uk-
rycle faktyoznej liczby ofiar rowol-
ty.  W  połni   udokumentowanych
jest ioh  dziś ok.  70.  Mimo  że  mili-    1
cjanci  podważali  niektóre pozycjo
na liście Aleksandra Ziemkowskie-
go  z   1981   roku,   liczbę  74  przyj-
muj®  nawet  „rapstr  Kubiaka".  Na
liście  tej  nie  ma jodnak  nikogo  z
zabitych  oficorów 1  żołnierzy,  któ-
rych  zwłoki   przechowywano  w
dyskreoji  w  Zakładzie  Medyoyny
Sądowej  i  wy`^rieziono  w  niozna-       ,
nym  kierunku  so.Vl.  (...)  Narazie        `
dowiedziono,  żo  przez  dwa  dni
strzelaniny zginęło tylko 6 żołnio.
rzy,  a  w  gęsto   ostrzeliwanym
przez kilka godzin gmachu  UB -2
funkcjonariuszy„.   Za  prawdopo-

dobrie   można  przyjąć  dwio  worsjo:   1.
Dzlewiętnaście  ciał z  Zakładu  Medycyny
Sądowej to te  same z\^rłoki,  które wywo-
żono rano 29. Vl. z budynku UB i to samo,
które  podobno  leżały  na lotnisku. W t`m
wypadku oałkowita l iczba ofiar wynosi po-
nad  90.  2.   Liozba  zabitych  przokracza
dość znacznie sto. W tej wersji transporĄ/
czy  zbiorowiska  ciał,  widziano  przez  ró-
żnychś`^/iadkówwróżnychpunktachmia-
sta,   należy  do   siebio   dodaó.   Skazani
będziemy na domysty tak długo. jak dłu-
go  kompotontne  instytucje  nio  ujawnią
prawdy.   Np„   oo  się  stało  ze  zlikwido-
wanym"  -wg  raportu  MO  -  człowiokiom
tiego  oiałem?),  który strzelał z  wiożyczki
gmaohu Uniworsytetu?
.   Blokada  infomacji  powodowata  prze-
sadę  i  przekorę  nawet  u  tych,  któryoh  in-
toncją było podanio prawdy. W roku  1981
w broszurzo  „Czego  nie ma w podręozni-
kach?  -  Historia",  napisano, że  „w  czasio
ulicznych   manifestacji   milicja  otworzyła
ogioń  zabijając  kilka  osób,  co  stało  się
bezpośredn ią przyczyną krwawej rowolty,
która  ogarnęła  cały  Poznań.  (...)  Ciężkie
kilkudniowe  walkl  (...)  Rozbito  więzienie,
wypuszczono  z  niego  więźniów,  w  t)m
polityoznych.   Wśród   ofiar   śmlertelnych
znalazło  się  wielu  milicjantów  i  funkcjo-
nariuszy  UB.  którzy stracili  życie  wskutok
samosądów   (faktycznio  jeden   -   przyp.
Z.B.)   (...)   Nastrojo  iewolucyjne  ogarnęły
cały  kraj.  W  wielu   miastach   doszło   do
'8pontan icznych straj ków."

Z  kolei  podania  ludowe  gtosiły  przez
lata, jakobyw poznaniu intorweniowali so-
wieci; owentualnio w polskich mundurach
(".).

Słynną kwestię pierwszego strzału roz-
strzygnął  z  całą  powagą  premier  Józef

Cyranklewicz,  przed  procesami  sądowy-

:jźgFey=keoń:#Łt::.;E:::eę:::Xi:nu,Ł:#
użycia broni  palnoj, dopóki nio zostali za-
atakowani  strzatami   napastników".   Ta
wersja zresztą jest z  uporem powtarzana
prz®z ówczesną „wierchuszkę" (zob. -Te-
rósa Torańska:  Oni)  Pod koniec drugiego
clnia  strajku   powszechnogo   i  walk   uli-
cznych Cyrankiewicz wystąpit przea mik.
rofonem miejscowej rozgłośni radiowsj, a
jego  przemówienie  prz®drukowala  iiaza-
jutrz, 3o. Vl. prasa. Ocena sytuacji ogólnej

:#?eydafezil: :ifiu:,n?cmh #;::jiuJ'doo-
lączek"  -  „(...)  bolączki  (...)  z powodu  bo-
Iączek   (...)   Jeżeli   chodzi   o   bolączki.„"
Obiecywał  „stopniowe  podnoszenie  sto-
py życiowej",  żeby w  następnym  zdaniu
stwierdzić:  „nie  chcemy tu  riiczego  obie-
oywać".  Parokrotnie obiecywał też w t}m
przomówioniu demokrację.

Najbardzio  bozczelno  kłamstwo  pre-
miera to akapit o „najgłębszym smutku i
bólu,   o   pologłych   robotnikaoh,   którzy
wraz  z  milioją  i  wojskiem  stawiali  ozoła
napastnikom".  „§mutkiem  i  bólem  -  mó-
wit  dalo  Cyrankiewicz  -  napełniają  nas
fakty śmiorci niewinnych obywateli , którzy

gŁzr#:*kś#t==a;:Ś*,3,ręownn%łoajs3:coh.
leniu   o z ę  ś o i   (podkr.  Z.B.)  robotników
Poznania",  o   „słusznych  czy  mniej  słu-
8znyoh  postulataoh;  możliwych  czy jesz-
oze nlemożliwych do realizacji". Wreszoie
st\^/iełdził   autorytatywnie,   że   „bozpo-
średnimi  sprawcami  zajść  są  (...)  ośrodki
lmperialistyczno  i  reakcyjno  podziemlo".
Obraźliwie  zabrzmiało   ostatnie   zdarile:
„co  uczynić,  aby  przywrócić  dobre  imię
miasta Poznania i  poznaniaków''.
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Wszystko  to  zostało   powiedziane  w
„imieniu  partii  i  rządu,  w  imieniu  władzy
ludowoj".  W sumie  jest to  chyba  najbaT-
dziej  plugawe  przemówienie  w  dziejach
PFIL  Zatrzymaliśmy  na  nim  uwagę  dla-
tego, że stanowisko w nim wyrażone  po-
zostało stanowiskiom tej partii i tej władzy
na dziesiątki lat.

Tymozasem w lipcu  1956 trwały dalsze
wysiłki  zmierzająoe  do  zmniejszenia lioz-
by ofiar buntu. W szpitalaoh,  szczególnie
w  Szpitalu  Wojskowym  w  Poznaniu  fał-
szowano dane i diagnozy. Podejrzanyjest
np.   wypadek   Helony   Masławskioj   (...).
Cxicjalna  liczba  zabitych   ogłoszona   17
lipca   przez   prokuratora   goneralnego
Mariana Rybickiego to 53 o§oby. Wodług
informacji   niezależnych  od   prokuratury,
do 11  lipca tego miesiąca zmarło przynaj-
mniej 69 osób  (w tym 67 znanych z  imie-
nia i nazwiska). Wtadzo nigdy nie ogłosiły
imiennej listy ofiar.

Podobnie   postąpiono  z  oconą  liczby
rannych.  Oficjalnio  miało  ich  byó  około
300. Uczba ta, podana przez prokuratora
generalnego,  jost  niższa  od  danych  po-
znańskiej  służby  zdrowia.  która  udzieliła
pomooy  zanotowanym   434  osobom,  a
m'Lejscowa   MO  liczyła   ramych   na  575.
Dotykamy  tutaj  joszcze  jednej   metody
„woj ny infomacy].nej " prowadzonej przez
komunistów  przeciwko  społeczeństwu;
zawsze  miejscowi  otrzymują  więcej  da-
nych,   bliższych   prawdy,  bardziej  wiary-
godnych.  Całemu  krajowi  można  łat`^/iej
zamydlić  oczy.   Badający  Czerwiec  56
skłaniają  się  do  szaounkowej  liczby  900
rannych.  Przecież  wielu  z  nich  bato  się
ujawnia6, że zostali poszkodowani 28 czy
29 czerwca„.

lstotnym czynni kiem intormacyjno-pro-
pagandowym  okazały  się  procesy  po-
znańskio.      Oskarżonych     dobrano
specjalnlo tak,  żeby  riie  budzić fermentu
w większych,  lepiej  zorganizowanych  za-
kładach  pracy.   Na  25  podsądnych  we
wrześniu   i   październiku  tyłko  jodon   był

praoown ikiem większego , mocno zbunto-

waneg o przedsiębiorstwa -ZNTK. Chodzi-

!°on°y::':żcezbłyo;roałeźś'o:.'ęzaT{roę:,::knayr:
dorabiający  na  lewo jako  konik  przed  ki-
nem,  student  -  słowem,  jak  najdalej  od
wielkoprzemysłowej klasy robotniczej.

Na  sali   sądowej  wobec   kilkunastu
dziennikarzy  zagranicznych,   przystąpiła
jednak  do  kontrataku  prawda.  Tutaj  roz-
trzygnięto   kwestię   pierwszego   strzału,
Stąd  na  cały  (no,  niezupełnie)  świat  ro-
zeszta  się  wiość,  że  „ubecy"  strzelali  do
kobi.et  i  dziooi;  tutaj  poznaliśmy  poglądy
zbałamuconych  i  zbuntowanyoh  robotni-
ków; przed sądem dowiedzlono wreszcie,
że   nie   można   sztucznie   oddzielić   „do-
brych   robotników'',   którzy  strajkowali   i
spokojnie demonstrowali  od  „prowokato-
rów, wrogów i bandytów",  którzy strzelali.
Wspaniałą  postawę  wykazali  adwokaci,
ważną rolę  odegrali biegli -profesorowie:
Józef  Chałasiński,   Tadousz   Szczurkie-
wicz,  Jan  Szczepański.  Dowodzili  oni.  żo

pod  wpływem  silnych   emocji,   np.   psy-
chozy tłumu, może nastąpić chw.lowe za-
burzonie   czynności   psychicznych,   że
zdolności   rozpoznania   czynów   przoz
oskarzonych   były  w  znacznym   stopniu
ograniczono.  Obrońoy i bjegli przeciwsta-
wili się tezie oskarżenia, j.akoby podsądni
kierowali  się  „wrogością do  Polski  Ludo-
wej",  za  co  groziły  im  surowe  wyroki  na
podstawie tzw. małego kod®ksu karnego.
Wreszcie  -  w  płaszczyźnie  politycznej  -
wykazali,  że  każda  sytuacja  rewoluoyjna
sprzy}.a przemocy i okrucioństwu.

Wymiońmy nazwisko najbardziej zapie-
kłego  oskarżyoiela:   to  Joachim   Marko-
Wcz  z  Prokuratury  Generalnej,  który  np.
długo  i  uparcie  przeciwstawiał się  dopu-
szczeniu   biegłych,  mających  jego  zda-
niem   „podejmować  dezyzje   za  sąd"
0(serokopia  protokołu   procesu   Kulasa  i
współoskarżonych).

Każdy dzień procesów kompromitował
władzę.   Symptomatyozna  okazała  się
sprawa 22+ewego Jana Suwarta.  Był sy-
nem   przedwojennogo   komunisty,   który

powyzwoleniuzostałfunkcjonar-
iuszem  UB,  a  po  kilku  latach  na
podstawie  fałśzywych  oskarzeń
skazany  był  na długoletnie  wię-
zlenle.  Brat Jana Suwarta został
w  tajemniczych  okolioznościach
zastrzelony w wojsku, matka pos-
tradata  zmysły.  Jan.  który żył  z
matką w nędzy,  atakował z  bro-
nią w ręku biidynek UB, w którym
się  prawie  wychował.  Sąd  unie-
winnił 90.

Prasa  poznańska  i  prowincjo-
nalna, opierająca się na informa-
cjach   PAP,   zniekształcała  w
swoich relacjach przebieg proce-
sów.  cenzura  nie  pozwaiała  np.T7
przekazywać  wystąpień  obroń-
ców,  które  zawierały oskarżonia
władzy 1 systemu.

Fałszowali   historię   politycy,
urzędr`ioy,  a takze  dziennikarze,
których etos w PRL sprowadzono
do   najemnych   kłamców.  A  na-
ukowcy,  h istorycy?

Historyk  Loch  Trzeciakowski  25  łat  po
buncie poznańskim napisał: „Nigdydo tej
pow w polskiej historiogJafii nie zalstniała
sytuacja,  aby  istotno  wydarzonie  w  dzie-
jach narodu muslało tak długo czekać na
opracowania.„   („Kwartalnik  Historyczny"
1/82)  Przęz  ćwieić wieku jedyną publika-
cją  na temat  buntu  poznańskiego.był w
PRL artykuł  socjologa  Zbigniewa  Zecho-
wskiego  „Z  ekonomicznych  źródeł  sytu-
acji   strajkciwej   w   Zaktadach   im.   H.
Cegielskiego   wiosną   1956"   (zważmy
ostrożność  każdego  wyrazu  w  tytule)  w
„Kronico  Miasta  Poznania"  nr  3-4  z  roku
1957. Dalsze badania tego naukowca, ani
niczyje  inno,  na  ten  temat  nie  mogły się
ukazać.

Osobista  i  osobliwa  to  zasługa  Wła-
dysława  Gomułki,  zacytowanego  na  po-
czątku     rozdziału.     Tymi    słowami
przy\^/ódca, który zamknął w tamtyoh mie-
siącach  szereg  pism  i  pozbawit  prawa
uprawiania  zawodu  niojednogo  dzienni-
karza - sparaliżował historyków.

Hteratura zaowcicowała prawie natyoh-
miast wieloma wierszami. Najpopularnioj-
szo  z  nich  to:   Kazimiery  lłłakowiczówny
„F!ozstrzelano  moje  serce  w  Poznaniu",
Adama Ważyka „Krwawy czerwiec 1956" i
Franciszka Fonikowskiego „Czarny czwar-
tek'',  napisany  podobno  kilka  dni  po  re-
wolcio,  a zawiorająoy  spontaniczne:  „Nie
wrócili   pologli   od   kuli,   co   strzelaó   nie
chcieli w lud". A co do dzjejopisarstwa -o
ile  wiem,  przez  25  Iat  ukazało  się  jedno
opracowanie  o  poznańsklm  buncie,  wyL
dane  na Zachodzie.  Jest to relacja dzien-
nikarska Ewy Wacowskiej „Poznań  1956".

Do w miarę solidnych  badań  nad Czer-
wcem  można było  się  zabraó dopiero w
roku  1981, do czego zresztą skłaniała ro-
cznica  ćwierćwiecza  wydarzeń.   „W  mia-
rę",   podkreślam.   bo   do   archiwów   SB   i
wojska  nikt  nadal  nie  miał  dostępu.  nio
wszysoy  ludzie   mieli   odwagę  wszystko
mówić,  a i  czasu byto  niewiele.  Rok  1981

przynlósl  jednak  sporo  opracowań,  a  w
gorączkowoj  robocie  wyróżnili  się  szcze-
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wypadków,   którym   daje  św'iadectwo  już
ćwieró wieku upłynęło, woiąz -niestety -nie
jest widowiskiem już mstorycznym."  (Jeizy
Andrzojewski  'Literatura.  45/1981)  „Warto-
śoią  spekteklu  jest  nie jego  komentarz  re-
żyserski, lecz opracowane materiały z kilku
procosów; a więc publiczne ujawnienie do-
kumentów  i  faktów,  dotąd  ukrytych  przed
społeczeństwem. Te partie przedstawienia
wtłaozają w fotel.  Przerażają bólem i  spra-
wiają ulgę, bo wroszcie tragiczną prawdę o
Poznańskim  czerwcu  1956 można wykrzy-
czeó  głośno..."  (Marian  Sienkiewicz:  `Prze-
krój'  nr  1893)

W   prasie,   szczególnie   „solidarnościo-
wej",  w  czerwcu  i  lipcu   1981   znalazło  się
mnóstwo materiałów dotyczących „czarne-
go czwartku".

Radia,  a  głównie  telewizj'L  władza  skru.
pulatnie  pilnowała.  W telewizji  ukazał  się
jedynieskrótsprawozdaniazobchodów25-
lecia Czorwca. W radiu  natomiast dwie po-
zycje.   W   programio   lH   -   audycja   o
bohatorach d ni ozerwcowych , przygotowa-
nMaapcT:;#aaztęw?%%:r°az#:,r4b:roęvM;S#;

rzy.  Ćenzura  ohclała  interweniowaó
w  książce   „Poznański   Czerwiec

;:,Fj;.ewk.t;:;ek,#yzsio:St:ni'cu:w:g:j:z::e2b2:
było energicznej i bynajmniej nio dy-

3',°aT:wi:noejNjstźźw:§:j,],dEaer:Zonśćą
HCP.  Maręk  Lonartowski  zagroził w
wydawniotwie,     ż®     jeśli     druk
„Poznańskiogo   Czerwca"   natych-
miast nio  ruszy,  cegielszozacy „roz-
walątę budę". Pomogło.

Opublikowajiie   książek,   artykuły

Łr,a3:Wz:'łgśuzdaYfjsęę'addśisis8:Ta%Ę:#ie-
historyoznyoh  wydarzeń.  Zebrano w
sumió  blisko 2m r®lacji,  se«  zdjęć.
Nio  wszyscy jednak  gotowi  byli  po-
wiodzieó  wszystko,  oo  wiedzą;  nio-
któny   prosili   o   nioujawnianio   ich
nazwlsk. lch obawy wkrótce się spra-
wclziły. „W s z y s c y  pracujący nad

:#i:i.oiammy!;=Lo:!.Y-%nri:z#oój;nż
SB do internowania. lnternowani byli
dzionnikarz  Michał Łuczak,  który in-
teresował  się  tajemniczymi   19  cia.
łaml           niezidentyfikowanych

góln!e   poloniśoi   z   UAM  -   prof.   Jarosław
Maoiejewski  1  cloc.  Zofia Trojanowiczowa -
redaktorzy  książki   „Poznański   Cżorwioo
1956",   prawnik  doc.  Jan   Sandorski;   ar-
chitekt,   a  historyk  z   powołania,  dr  Alek-
sandoł  Ziomkowski   oraz  historycy  dr
Andrzej  Chonlawko  z  arohiwum  KW  PZPFI
w Poznaniu oraz doc.  Edmund  Makowski,
redaktor tomu  „Wydarzenia czerwcowe  w
Poznaniu 1956" (materiały z konferencji na-
ukowej, zorganizowanej  prz®z  lnstytut His-
torii Uniwersytetu im Adama Mickiewioza w

::33:,nług4wmwał:o,33.„rso5,#;,rnn::jśacympo::

i:::oo:i?kKf#j;#oimszpuoT:?,naowgoozeKgoo-
mitetu   Budowy  Pomnika  Poznańskiogo
Czerwca  1956.  Przyznać  trzeba.  żo  częśó
działaczy1członkówpaniibyławt®dyczyn-
nie  zaangażowana  w  różne  inicjatywy  ro-
cznicowe,   a  drugi   nakład   „Wydarzoń
czerwcowych"  wydrukowano  szybko  na
inte"encję 1 sokretarza KW PZPR Edwarda
Skrzypczaka.

entNuj:j##aku°k:Z;#?::i#!oer#darr:%:

3tdus#::8?n;:hc,zł:#3;'o::!;.RWo3:toaown,:.:eę!,
władz świeckich i dostojników kościelnych,

jest  dziś  solą  w  oku  „władzy  ludowej",  to
jednak w rocznice Czerwca składa się pod
nim  ofiojalne  kwiaty,  choć  w  ściśle  oznac-
zonych godzinach. 0 innych  porach w dni
„drażliwo" (1.V„ 3. V„ 28. VI., 31. Wl.,13. Xll.
...)  mmcja  przeganiała  (przynajmnioj  do  r.
'88)  spod  pomnika  naw®t  modlącyoh  się.

Pomnik ma już swoją ofiarę. Jest nią Woj-
ciech   Cieślewicz.   młody   dziennikarz  za-

Ł°śtdo°#::ZnyEizedw'oudnókwcj#r:3j|'Uosbzyy.
watelskiej  podczas  manifestacji  pod  pom-
nikiom   13   lutogo   1982   r.   Zmailtretowany
pałkami, zmart kilkanaśoie dni później, nie
odzyskawszy przytomności.            .

do;ż:?::Zecł:'ś,%wTj::'ęcŁj:]::dk;#:r;

:zute!róo9;ąl:rp:ło#Mgji#A}':M!i#Wii§kj,g6*
Uczestnicykonforencjisprawozdawczo-wy-
borczej  PZPR w  Komendzie Wojewódzkiej
MO  w  Poznaniu,  w  podjętej  uchwale  wy-

poległych  28 Vl.  oru twórozyni  przedsta-
wienia  o  czoi`^/cu,  reżysor. lzabella  Cywiń-
ska.  Sconariusz tego  spektaklu  oparto  na

ii:;lagha:if;F|::.i;ł#;;:;w;a:#;c;:it:ii;-
ka,   Zbigniewa   Horberta   i   Antoniego

rpoacwz,:,kcaę.Eou:tr:#b#cmznpo#ogśwj:enjuał:
Hymn  Narodowy.  Co  ostrożniejsi  dzienni-
karzo  oceniali   przodstawionio  powściągli-
wie,     ale     na     ogół     odebrano     je

3:`U#HCoZ:,j:.w°t:T`o':tgRmo°##;:,?Z!,jkf;
umiemodpowiedziećnapytanie,czyjestto
przedstawionlg  dobre.  Jost wstrząsająco."
(Elźbiota   Żmudzka:   Toatr'   17-18/1981.);
„To  dokumontalne  widowisko,  chociaż  od

18

-  Piotra  Frydryszka  montaż  dokumentów
''Poznański Cżerwioc"

Przygotowano też  dwa filmy dokumen-
talne.   Fleżyserzy  Andrzej   Chodakowski   i
Marek Drążewski (film "Niepokonani") zgro-
madzHi  sporo  nioznanych  dotąd   materia-
łów.

JakwyrzutSumieniawcentrumPoznania

#a:;s,w:[3łup:mpTgjeą,LarAcdc:omTcgr:%:;ko:
(konkurs na projekt wygrali Anna i  Krystian
Jarnuszkiewiczc.wie  oraz   Marok   Sapełło,
ale zrealizowana przez nich  koncepcja bry-
ły  poziomej,  zasugerowana  w  warunkach
konkursu przez społeczny Komitet Budowy
Pomnika,  nia znalazła szerszego  uznania).
Na ozelo Komitetu stał literat Fbman Brand-

#;n:y:rz*aź,eTgł°kooz%:s:e:Cr%ć:h:;ćbuaA:#,#

razili uznanie społocznemu Komitetowi Bu-
dowy Pomnika Ofiar Czowca 1956 roku. za
podjętą  w  tym  zakrosie  inicjatywę,  a  za-
razem  wyrazili  poparcie  dla  jego  działal-
ności". „Uważamy -czytamy w uchwale -że
podjęcie tej inicjatywy jest aktem należnym
pamięci  tych  wszystkich,  którzy  zginęli  w

#:enfiiak:{!:.ł°3::n?kH:jzodsLeobśśe,§bpę°dł::Cózn#_
terialnym znakiem historii, która nie pown-
na nigdy powtórzyć się  (...)"

wyghe:yokTł°gzao:3::t':ę:Cahz;rr%%awnadg°ć
na  jeszcze  jeden  aspekt  spTawy.  Od  po-
wstań  narodowych w XIX wieku  pokutuje w
polskiej   myśli   historycznej   t®za  o   prowo-

5:;:'r:yTmopn?:::zd;}:n±Un:U3:fowże#°|eońś
chc®  nas  uti.zymać  w przekonaniu,  żo  bez
sygnałuzoarsklejoohranyczyjakiejśfrakcji
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partyjnej  patrioci  polscy  już  się  nawot
zbuntowaó nie potrafią. Jorzy Putrament w
„Trybunie   Ludu"   z   11.   V.1981    pisal:
„Poznań to mina podłożona przez jednych
drugim."  Problom,  kto  komu  na  szczycio
władzy podkładał wtedy miny,  można ze
spokojem  pozostawió  zainterosowanym.
Zakros  j  znaczenie  poznańskiego  buntu
mierzy  slę  zupełnie  niezależnio  od  tego,
kto z  kim w łonie samoj  partii rywalizował
0 władzę.

W roku  1986,  a więc w 30 rooznicę  uka-
zała slę oficjalnie książka poświęcona Cze-
rwoowi  1956 -opracowanie  poznańskiogo

historyka   Antoniogo   Czubińskiogo.
Wcześniej Czubiński w „Ftzoczywistości" (z
2. Vlll.1981)  książkę  „Poznańskl  Czerwioc
1956"  w  opracowaniu   Maoiejewskiego  i
Trojanowicżowoj  osądził:   ..Jest  to  pu-
blikaoja bardzo t®ndonoyjna 1 napastliwa, a
nie  obiektywizująca  i  wyjaśnlająoa wydar-
zonia." Przoz 5 lat nio zmionił zdania. 6. Vl.
1986  w   „Gazecio   Poznańskl®j"   „ludo`^ry"
profesor      pisze      o     tym      samym
wydawniotwie:  „Miała to  być  książka mo-
bilizująca do walki z władzą ludową."

Zenon BOSACKI

STANOWSKA STRZLECKIE ZBUNTOWANYCH
Według   danych   Urzędu   Bezpieczoń-

stwa i  MO w dniach  28 i  29 czerwca  1956
roku  w  Poznaniu  wykryto  co  najmniej  60
stanowisk ogniowych, z  któryoh  powstań-
oy atakowali  gmach  UB, a później ostrze-
liwali    milioję    i    wojsko.    Strzelało

przynajmniej  5  ręcznyoh  karabinów  ma-
szynowych,  z czego 3  prażyły 28.  Vl.  sio-
dzibę  UB przy  ul.  Kochanowskiego:  1.  ze
strychu   liceum   przy   ul.   Mylnej   (dziś   ul.
F(omka  Strzałkowskiogo),  2.  z  wieżyczki
na podwórzu domu przy ul. Dąbrowskiego
27,  3.  z  budynku  przy  ul.  Poznańskiej  49,
skąd strzolano podobno do ubowców naj-
skuteczniej.  Pozostałe  stanowiska  ognio-
we,   atakująoe   UB   po   południu   28.   Vl.
znajdowały  się  w  następujących   pun-
ktach: co najmniej l 2 w budynkach po obu
stronach  ul.  Kochanowskiego:  4 za żywo-
płotem,  na  uskoku  terenu,  na  podwórzu
od  strony ul.  Poznańskiej 41;  po jednym:
w budynku  nr 46  (lub 48)  przy tej  ulicy, w
domu  nr  17  przy ul.  Mylnej,  w  kamienicy
nr 23 (lub 23a) przy ul. Dąbrowskiego; 3 na
gmachu  Ubozpieczalni  oraz jedno  na do-
mu  przy ul.  Miokiewioza 9.

W  czwartek  i   piątek   (28  i  29)   milicja
zanotowała  31  punktów  ogniowych,  tzw.
gołębiarzy  albo  kukułek  na  dachach  bu-
dynków,  Tylko  cztery  stanowiska  (2  przy
ul.   Chudoby,   1   na   zabudowaniach
zajezdni  tramwajów,   1   na  rogu  ul.  Zey-

:aznwdaan:k?Wt:|,ZcY:j:::]oej)d::Łkw#ę:za#°ał:
bardzo  małą  aktywnośó.   Pozbierała  się
dopiero  nazajutrz.  29.  Vl.  MO wspólnie  z
LWP  czy   KGB  zdobyła  dwa  rkm-y:   na
gmachu  Uniwersytoty i  na  budynku  Ope.
ry.  Ponadto stanowiska ogniowe \^/ykryto:
2  przy  ul.  27  Grudnia,  a  po   1   na:  ul.  23
lutego, na szkole przy ul. Słowackiego, na
budynku  ZSL,  na  zabudowaniach  Zakła-
dów  Odziożowych   przy  ul.   Szylinga,  na
szkole  przy  ul.   Dąbrowskiogo,   na  zabu-
dowaniach fabryki  „Wepofama"  przy tej-
że  ulicy,  na domu  przy  ul.  Dąbrowskiogo
96,  na  Kościelnej  15,  na  zabudowaniach

gmonpw#kfeT[:„#,,:rcck:3j;::j:::ożt:łt:
olektrownia - w tym  rejonie doszło  do  in-
tensywnej  strzelaniny,  dłuższej  wymiany
ognia  między wojsklem  a  powstańoami),
na Słowackiego 40,  Mickiowicza 36,  Sta8-
zioa   1,   w   budynku   biurowym   Między-

narodowych  Targów  Poznańskich.  na  ki-
nie  „Baftyk",  przy  ul.   Kraszewskiego,  ul.
Chudoby  20/22,  na  najwyższym  wtody
wiożowcu   miasta  -  przy  ul.   Marchlew-

:i{e8:.'a::ork?8hu,ę;U:TeaJ8jz#:;:aMTa3':j#:
Mickiewicza  -  naprzociw   Komitetu   M®j.
skiego PZPF`.

Milicja, jak wynika z jej  meldunków  (co

jednak wydaje się mało prawdopodobno),
przoprowadzała  akcję  w   19  wypadkach
sama, w s wypadkaoh wraz z wojsklom, a
w  4  z  Korpusem   Bezpiecz®ństwa  Wew-
nętrznego, 27 meldunkó`^r mówiło „o prze-
prowadzoniu   ponotraoji"   (w  jednym
miejscu dwukrotnej), 4 -o „llkwidacji" sta-
nowisk ogn iowych ". Można przypuszczać,
że   zestawiając  meldunki  wymioniono
dwukrotnie tę samą akcję.  Mianowicie pkt

c9,,             ó70

19 brzmi:  „Na gmachu  Oollegium  Minus -
band)Aa  zastrzelony,  rkm  odzyskano",  a
pkt 30:  „Ul. Stalingradzka, gmaoh  Uniwer-
sytetu  . zlikwidowano jednego bandytę z
bronią".   Ponadto  mó`^łi   się  o   „zlikwido.
waniu dwóoh bandytów" przy stanowisl(u
ogniowym przy ul. Kraszewskiego, na 111 p.

Skutkl pozostałych działań wojska i MO
były  następującM}:  w  4  wypadkaoh  „ban-
dytę  przepłoszono", a w  10 - wzmuszono
do zaprzostanla ognia". 7 „bandytów uję-
`o"  (w  tym  5  z  bronlą),  8  „osób  zatcy-
mano".   Prócz   togo   znalozlono   lub
podzyskano" 6 8ztuk broni, w tym 2 /km-y.
W 4 wypadkach .,\Aryników nie osiągnięto"
(?) albo  „bandytów nie ujęto".

Zenon BOSACKI
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Skołlczył  się  komunizm   bozbożny  i
nasza paTafia swojo mienie odzyskała. Był
to  dom  murowany,  plętrowy,  zbudowany
nlegdyś ze składek ludności. Sala zebrań w
nlm   byta  i   pokoje   liczne,  różno   improzy
paTafialne się w  nim odbywały.  Ale  potem
Partla go  Parafii zabrała i urządziła w nim
slodzibę swojogo  komitetu  Partyjnego. To-
raz ów dom z powrotem miał się staó Do-
mem Para{ialnym.

Przedtom  joclnak .należało  go  pokropić

:°udną#n?cnhą'mżi:3ymgt:w:°ga#!°KS,ąkd°ż

EGZORCYZW
Biskup kropił spocjalnio przybyty ria tę uro-
czystość.  Już  za  plerwszym   kropnięciem
coś zapiszczało pod poclłogą,  ma`erializm
dialektyczny z dziury wybiegał, przez okno
poleciał  do  ogrodu  i  schowat sio  w  kna-
kaoh.  Po  nim  Dzierżyński,  co  w  piecu  się
ukrywał,  przez  komin  i  po  daoliu  do  lasu
uoiekł.

•  Z wiadra  go!  -  krzyknął  ktoś  z  tłumu,
widaó  kiepski  katolik,  bo  nio  wiedział,  że
tylko  kropidło wolno  używać,  a tym  mniej
wężów  strażackich,  choć  były w  remizłe  i

Wyda"ictwo „Wis"
8/  Władimir   Bukowski:   1   powraoa

wiatr...Wyd.  Petit,  Solldarność Walcząca,
Gdynia  1990, s.317.

cena 14000 zł.
9/ Władimir Bukowski :  Pacyfiści kontra

pokój.  Wyd.  Spotkania,  Paris  1983,  s.53,
wyd. miniaturowe.

cona 2000 zł.
io/ Marek  Ciesiolczyk:  KGB -z  historii

rosyjskiej  i  sciwieckioj  polioji  politycznej.
Wyd.  Petit, Gdynia 1990, s.208

cena 15000zł.
11/  Afera  alkoholowa  -tajny   rapon

NIK-u (zawiera m.in. spis zamieszanych w
aferą spółek) \^Ą/d. Wydawnictwo „WS"

cena 4000 zł
i2/  Alister  MacLean:   Cyrk.  Wyd.  \^Ąr

dawnictwo „Mitol", Gdynia 1990. s.203,
cena  14000 zł.
13/    Janusz  Rolicki:     Edward  Gierek:

Przerwana  dekada.  Wyd.  Wydawnictwo
„Fakt", Warszawa 1990, s.203,

c®na 10000 zl.
14/ Tadeusz  Dołęga-Mo'stowicz:  Karie-

ra Nikodema Dyzmy. Wyd. Wydawnictwo
„Mtel",  Gdyriia 1991, s.279,

cena 14000 zł.
15/   lgnacy   Krasicki:   Bajki.   Wyd.   Wy-

dawnictwo „Mitel", Gdynia 1991, s.80
cona 5000 zł.
16/ Jerzy Marcickiowicz:  Obrachunki  z

systemem  bolszowicko  .  faszystowskim
w  Polsce. Wyd. Wydawnict\^/o  nwis",  Po-
znań  1990, s.56,

cena: 4000 zt.
W  przypadku  większyoh  zamówień

atrakcyjno cony hu rtowe.

nio na adros:  Wydawnictwo WS.  ul. Gro-
madzka   23.   61-655   Poznań.   Książki
wysyłamy  za  zaliczeniem   pocztowym.
F`ealizaoja zamówleń wg. kolejności zgło-

poloca w  sprzodaży  hurtowej  i  detali-
cznoj  kslążki 'druglogo  obiogu  i  omigra-

§  glanneśaDŁ°ydzuyz:pTł:'}%!#°kJ;#:g°oSzĘ#§
pozycjami wydanym w hlstoryoznym już
druglm obiegu.

Oferuj®my następujące pozycje:
1/  Macioj   Pol®skl   (Czosław   Bielocki):

Mały demokrata. Wycl. Porozumienie Po-

§na±::dżfta::,W-walggo,s.64,
2/  Klocok:  Konstanty  Sanducoi:  Wielki

!EeuietE°MCZos°kwGa°'nbaacó°aw'°śir::i=:;rt:

§  zs%RJ#"i3nucs#kk: 98?S#`#Óe:c,:

Agencja  lnfo/macyjna  Solidarności  Wal-
czącej, Wiocław 1989, S.71 + 160,

c®na 9800 zł.

Wydawnioza   Solidarnośoi   Walcząoej,
Wrocław  1989. s.404, ill, mapy.

cena 19000 zł.
4/  Konfrontacje  nr 7:  Sowiotskij  Sojuz.

Wyd.   Solldarność  Walcząca,   Poznań
1988. s.204.

§        cx!na 4000 zł.
5/ Konfrontacjo  m 9:  Pokrętno  ściożki.

§   Wyd. Pomost, Wwa 1989, s.201
cona 4000 zł.

ś         5/Antoni  Lenkiewioz:  Kawalerowie  pol-
8ki  Niopodlogłoj  więzi®nl  i  zamordowani
w PF`L. Noty i szkioe biograficzne od A do
Z. Wyd. Agencja Wydawnicza  Solidarno-

%   ści Walczącej, VWocław 1989, s.53.
c®na 3200 zł.
6/  Józef  Łobodowski:  Kassandra  jest

ni®populama. Wybór pvblicystyki z „Orła
Białogo"  z  lat  1956-1980,  Wyd.  Wydaw-

ż   niotwo-im.  Locha Zondka,  Poznań  1990,
s.63.

cw3na 8000 zł.

§wż-.Śii:-ćGd-aynn.j:,aś:°,%!3:ioKst°nwd:,t:=ą?:
Oddzlał Trójmiaśto,1990.  s.191

cona 15000 zł.

Zamówienia prosimy kierow_ać  list_ow-    §

;;::i.u Ysę#:y;,ig,nmya;ąaT,f:j3y?no,i:i  i
zem książkowy.

przy ich pomocy poszło by znacznio szyb-
cioj.

Po   Dzierżyńskim  tylko  pomniejsze  plu-
gastwo, jakieś Bioruty i  Gottwaldy, z kątów
pierzohało,  ohoó tyle  tego  było,  ż®  wody
śwlęconej zaczęło brakować i do sąsied niej
parafii m usiolibyśmy konny beczkowóz po-
stać.  żaden  większy  upiór  już  się  nie  po-
kazał, aż to zaniopokoiło  Księdza Biśkupa.

-  Muszą  gdzieś  tu  być,  zojdzmy  do  pi-
wn'cy.

Wtedy krzyk się rozległ:
• Nio kropić! Zaraz wylozę!
1   w  drzwiach  Engols się  ukazał,  z  blałą

ohusteczką na patyku.
- Poddaję się - powiedział.
•  No  dobrzo  -  na  to  Ksiądz  Biskup  -Ale

gdzie jost Mr.  Marks?
Lecz zanim  Engols zdążyt cokolwiek od-

powiodzieć,  zatrząsły sio  mury i tynk z su-
f itu   sie   posypał.   Luclzie   rzucili   się   do
wyiśoia, a w chwilę potem cały budynek się
zawalił.

Toraz jodni  mówia,  żo  Marks toż chciał
sio poddaó, ale \^/yłażąo z plwnicy o futrynę
przypadkiem  zawadził.   Drudzy,  że  umy-
ślnie   wstrząsnął  fundamentami   biorąc
przykład z biblijnego Samsona, oo nie jest
wykluczono,  bo na powno znał Biblię.

Tak czy lnaczej, siłę to on  miał.

Slawomir MROżEK
Przedruk za: nKulturą" nr 4 z br.

UWAGA
Redakcja Tygodnika Komela Mo-

rĘiwieckieigo„ Dni" poszukuj®
kolpon®rów na terenlo całego

kraju. Dla ludzi obrotnych -
znakomit® zarobki..Kontakt:

Wroclaw, ul. Kot]arska 41, tel.
382-36
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