
OPINIE
Muszę  powiedzieć,  ohooiaz jos-

tem  tylko  pisarzom,  a  nio  polity-
kiem,  że to co  się w  Polsce dzieje
nie wróży na)lepiej. Odwrócono po-
rządek  rzeczy.  Spodziowałem  się,
że  najpierw  odbędą się  naroszoie
woln6 wybory do sejmu, potom zcr
stanie   uchwalona  konstytucj.a,  a
wreszcie  odbędą  się  wybory  pre-
zydenckio.   Stalo   sie   odwrotnio.
Przypuszczam   ze  to  odwrócenie
kolejności  jest  źródłem  obecnych
trudnośoi  politycznych.  No  widać
też w Polsce wyTaźnych struktur, a
Sejm   pochodzący  z  kontraktu
„okrągłego   stotu"nio  jost   au-
tentyczny.  Wszystko  to  powoduje`
rzecz najgroźniojszą - obojętnionie
społeczeństwa  na  politykę.Za  tą
obojętnością kryją się niochęć i po-
dejrzliwość niobezpieczna dla pro-
ceśu demokratycznego.

Gustaw   Herling-
Grudziński
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I  znowu
1  znowu  za  prawo  do  wolności,  do  nie-

zależnego, niepodległego bytu płaci6 trzo-
ba  dziesiątkami  istnień  ludzkich.  Czy  aby
demokratyozny świat, Europa, o której tyle,
zawsze z dużoj  litory mówją nasi  moraliści,
zechciał uznaó i wosprzeć wol nościowe dą-
żenia  Słoweńców  i   Chorwatów.  muszą
ginąć  ludzie.  Czy  krew  i  śmioró jost  nadal
jedynym   argumontom   pozbawionych
swobód narodów?

Jugosławia  byta  naznaczona  piętnem
rozpaidu od chwili powstania.  Królestwo Ju.
gosławii  utworzono  na  Konferoncji  w Wer-
salu w 1918 r. w nowym, nigdy nie znanym
kształcie. Połączono ludzi o odmiennej kul-
turzo,   roligii,   przynależnośoi   państwowej,
ludzi. którzy  nie ohcioli  żyć w jednym pań-
stwie.

Słoweńcy i Chorwaci od chwili powstania
Jugosławii   przojawlall   silne   dążonia  do
autonomli  i  niezalożności.  Pariyzantka  Us-
taszów  walcząoych  z  komunistami  Tity w
czasio   11   wojny   światowej,   tendencyjnie

przedstawiana  przez  komunistyczną  pro-
pagamdę, to twko jeden  z  przejawów tych
dążań.  Byłem  w  Zagrzebiu  i   Lubljanie  w
1975 roku, w czasio rozkwitu swoistego do-
brobytu Jugosławli. Na murach tyoh miast
niemało było portretów Tiw na szubi,enicy i
naplsów  w  rodzaju   „Wolna  Słowenia",
„Wolna  Chorwacja".  Te  dążenia  uległy
wzmocnieniu  w  oiągu  ostatnich  lat.  Najle.
piej   rozwinięto,   z  już   demokratycznymi
przodstawioielstwami   narody  Słowonii   i
Chorwacji  nio  chcą być nadal  podporząd.
kowane  komunistycznoj  Serbii odgrywają.
cej dotyohczas dominująęą rolę.

Słoweńoy  i  Chorwaol  dlugo  zwl®kali  z
proklamowaniem  niepodległości.  Rozma-
wlali i per!raktowali. Stanowisko Serbii było
jd°zq:j:kż:°::łnĘ::dozd:ie:n#rąe.j:gTst:%;

opowiodziały się wiolkio domokracje zapo.
minająo taktownie o podstawowym prawie

strzały,  krew
narodów  do  samostanowienia.  Takio  były
również  reakcje  wielu  rządów  na  akt' nie`-
podległości.  USA,  EWG a także np.  Polska
zapowiodziały,  że  go  nie  uznają.  Taka  r`e-
akcja  świata  musiała  zaehęcić  do  agresji.
Wojska  Jugosłowiańskie,   których   korpus
oficerski jest w 70% opanowany przoz  Ser-
bów,  przystąpiły do  zajmowania Słowenji.
Przeciwko nim stanęli kierowcy ciężarówek,
policja,  jednostki   samoobrony  i   ludność.
lch opór zmusił świat do zmiany stanowis-
ka.   Dziś  już  mało   kto  kwestionuje   prawo
tych   małych   narodów  do  autonomii   lub
wręcz  n.iepodległości.  Ale  czy  zawsze  po-
trzobne będą ofiary, krew?

Wśród   tych,   którzy   zachowali   się   nik-
czemnie,  był również rząd  RP.  Min.  Skubi-
szewski   w   pierwszym   dniu   konfliktu
oświadczył,  ze  Polska  nie  uzna  niepodle-

głowścl  Słowenii i Chorwacji. Czytakie sta-
nowisko podziela również dzisiaj?

W  zasadzie   ze  zgodnego   ohóru   cyni-

i  zabici
pież.   Jan   Paweł   11  od   razu   uznał  praw*J:
Słoweńców  i  Chorwatów do  niepodk)głoś-
ci.  Dalczego jednak tylko on?

Za  szozególnie  haniebną  uznać  trzeb&\L

postawęrządupolskiego.Kraj,któryt)Aelait,;ł-
z takim wysiłkiem, tylu pokoleń, dobijał się
niezawisłości.   powinien  wykazać  wjęcsj
zrozumlenia   dla  wolnościo\^rych   aspiraęjt
Słoweńców i Chorwatów. Skubiszewski wy-
brał jodnak tzw.  pragmatyzm.  F}ację  mają
silni.   Słabi   muszą  ustąpić,  podporządko-
wać się  lub...  ginąć.

Wczoraj   w Wilnie,  dziś  w  Słowenii,  a ju-'1
tro?

Niopodległa Polska nie udzieli im choćby
moralnego  poparcla.   Tych,  ktorzy  zdecy-/
dowali  się  na  protest,  choćby  poznańska
SW przod  konsulatem ZSF`S po  masakrze
w \Mlnie, w imieniu  Fązeczypospolit®i. sądzi
się  i  grozi  im  więzieniem.

Maciej FRANKIEWICZ



pelnej  demokracji...
z  Zofią  Romaszewską/

grupie  mandatu  zaufania.  1  w  momencie,
gdy ta  grupa  doszła  do  władzy  powinna
twardo  egzekwować  to  oo  mówiła,  to  co
obiecała.   A  tego   nie   robiono.   Kiody  roz-
padła się  PZPF`,  nio zrobiono  nic, a trzeba
było  przejąć  jej  majątok  na  rzecz  skarbu
państwa.   Potem   należałoby   porządnie
opracowaćpakietustawpolicyjnych.„Nies-
tety, wszystkie  nasze  protesty iozb'ijały się
jak groch o ścianę. Dlatego, że ton sejm nie
miał  zamiaru  kręcić  na  siebie  E)afa.   1  ten
sejm  niczego,  co  jest  dla  niego  niekorzy-
stne,  nie  uzna.  Jednoczośnie  przez te dwa
lata  kompetencje senatu  zostały znacznio
ograniczone  ®raktycznio  nie  prawnie).  se.
nat  nigdy  nie  był  zbyt  bojowy,   gdyż  do
niego  dostały  się  głównie  ośoby  z  prze-
szłością  kościelną.  Muszą  powiedzieć,  że
każde  ich  dziatanio  było  skazane  na  nie-
powodzenie,  a  prasa w  ogóle  s'ię  nie  inte-
resowała.  co  seriat  naprawdę  robi.  Prasa

:#:#łeazs]i:ły:!:j3ł9:okduys:,.r:dwn3;Wł:;
rozciągłości,   szczególnie   p.   Geremok   ze
swoją grupą w OKP dyskredytował senat, a
reszta  nie wiedziała,  co czyni.  Zamiast po-
magać kolegom w Senacie, żeby poszli ca-
łą  grupą  do   przodu,  nastąpiło  pierwsze
dzielenie  -  bardzo  sllne  -  pom.iędzy sej-
mem  a senatem,  jakby  sejm  był w  100%
„nasz", a przecież nie był. Wtym momencie
było  to  straszno  nieporozumienie,  ponie-
waż  należało  się  za wszelką cenę  zjedno-
czyć  i   za   pomocą  sonatu   starać  się
wygrywaó różne rzeczy.

(-    Czy  nlo  uważa  Pani,  że  pod-
stawowym błędem opozycjl był brak
moralnego pTzynajmniej roz]iczenia
się z komunizmem w sytuacji, kledy
wchodzl slę w stare StrLik`ury by je
relormować?

Z.Fą.:  Ależ  oczywiście,  że  tak!  Doszło  do
komplotnego   pomieszania   dobrego   ze
złym.  Nio  należało  doprowadzać do takiej.
sytuacji,  żeby w  beczce  z  gównem  topió
śliwki.  Nawet jeśli  Pan  wleje  połowę  kom-

potu to i tak zostanie to samo. Naw®t, jeżeli
do kompotu wleje się trochę gówna, to i tak
się  zabrudzi.  Me należało tego robić, tylko
spokojnie odzielać,  odzielać...1 zaLpewniam
Pana,  że  nic by się strasznego  nie  stało. A
przede wszystklm  należało robić to, czego
nikt nie robi  -wciągać do rządzenia ludzi,
oczywiście   tych   ludzi,   którzy   przejawiają
tym  zainteresowanie.   Nie  każdy  przecież
lubi   interesować  się  życiem   publicmym.
Tych  ludzi  należało  by dokładnie  informo-
wać, o t)m co się dzieje. Sam Pan przyzna.
że jost odwrotnie.  Me  należy mówió  -  „ty
jesteś  za  głupi  człowieku,  żeby  to  zrozu-
mieć". A powinno być inaczej. Jak tą mądrą
informację,  którą ja posiadam  przedstawić
tak,bynajprostszyczłowiek,któryskońozyl
najmniej  szkół,  mógł ją zrozumieć  i  na jej
podstawie   dokonaó  wyboru.   Nie   będzie
pełnej demokracji w kraju, jeżeli nie będzie
się do w niej odpowiedni sposób przygoto-
wywać ludzi.                                       D

Nie  będzie
rozmowa

0-  SW: W jakl sposób ocenil Pani stan
wymiaru  sprawledliwoścl  w  Polsc®
w  świetle  działań  pod|ętych  prz®z
poznański   Oddział   Solidarnoścl
Walczce|   1   Parlil  Wolności  -  u|a-

:c|j:n:azjaĘ:ęn?:kp':ohk:::F[:ywjjdsłą°dwó°j
i  podjęc!a  prób  usunięc]a  ludzl  od-
powledzialnych za `en stan rzeczy?

Zofia  Romaszewska:  Oceniam  kad/ę za-
trudnioną w  wymiarze  sprawiedliwości  źle,
zai.ówno  pod  względem  kwalifikacji  zawo-
dowych jak i  przede wszystkim moralnych.
Morale tej  kadry jest złe, a świadectwo mo-
ralności  w  każdym   normalnym   państwie
winno być wymagane od prokuratorów, a w
szczególności od  sędziów.  Sędziowie, któ-
rzy  podlegali  różnego  rodzaju  naciskom  i
zgadzali  się   na   nie,(na  niektórych   z   nich
wystarczyło tylko zmarszczyć brwi), w  mo-
im  przekonaniu  nie  powinni  być  nadal  sę-
dziami.   Te   osoby  mogą  piastować   inne
zawody,  locz do tego zawodu,  do zawodu
sędziego  konieczna jest niezależność,  nie-
zawisłość  gwarantowana  nio  tylko   przez
ustawę  ale  również   przez  osobowość  sę-
dziego.  Jeżeli  natomiast  ustawa  przerasta
możliwości  charaktorologiczne  sędziów  to
robl  się  coś złego.  W tym  sensie działania

podjęte  przez  waszą partię  w  sprawie  we-
rytikacji  sędziów i  prokuratorów wydają mi
się  niezwykle  wazną  i  poważną inicjatywą.
Należy skoncentrować wszelkie środki, aby

pokazać,  że  społeczeństwo  nie  godzi  się
jednak z tego typu sytuacją, w której ci sami
sędziowie,   którzy  sądzili  w  stanie  wojen-
nym, którzy okazali się dyspozycyjni, mogą
dalej sądzić. Wszystko jedno w jakiej spra-
wie  i  kogo.  To jest obojętne,  poriieważ  ka-
żdy,  kto  stoi przed  sądem, oddaje swój los
i  swoje  życie  na  okres  kilku  lat  w  ręce  ta-
kiego   człowieka.   Dlaczego   taki   człowiek
może rozporządzaó losem innych?. W ogó-
le  można  mieó  wątpliwości,  co  może  Pan
Bóg a co może człowiek, a już na pewno nie
taki  człowiek.

0-     Czy]I  fllozolia  „grube|  krechy"  w
zakresle  reformy  sąqownicwa  ró-
wnleż poniosła flaSko?

Z.R.:  Ja w  ogóle  uważam,  że jest to dzi-
wny rodzaj "ozofii, ponieważ ludzie powin-
ny    odpowiadać    za    swoje     czyny.
Odpowiedzialność  to   nie   jest   prosta  2e-
msta, to odpowiedzialność właśnio. Ja po-
siadam   żyoie,   posiadam   określony
życiorys,  coś  mi  się  udato,  icoś  mi  się  nie
udało  i  wobec  tego  powinienem  w  okre-
ślony  sposób  postępować.  Jeśli  mi  się  nie
udało, nie muszę być sędzią, mogę być kim
innym  równie  pożytecznym.  To  na  pewno
nie  jest  koniec  świata.  Tak więc te  osoby,
któresięskompromitowałypowinnyzostać
zmnieniony -nie tylko w sądownict\^rie, ale
wszędzie.

°-Jednakże partie polltyczno czy inne
organlzacjo społeczne  nie powlnny

zastępować organów `^/ymiaru spra-
wledliwoścl. Ta, co zostało ujawnio-
ne  prz®z  Solidainość  Walczącą  i
Parllę  Wo]noścl,  to  przypuszczam
tylko wlerzchołek góry lodowo|. Ta-
kie przypadki zdarzały się iia pewno
w innych regionach, w innych mlas.
tach.   Należałoby  wypracować  ja-
kieś   gonoiane   Tozstrzygnlęcia
weryfikacji starych struktur.

Z.R,;   Trzeba   by  było   przyjąó   inne   roz-
wiązania  niz  te,  które  zostały  przyjęte.  1  w
tym sensie  postawa Maćka  (Frankiewicza -
przyp.  red) jest niez\^rykle interesująca 1  go-
dna wszelkiego poparcia. Trzeba po prostu
oddolnie porozumiewać się i próbować wy-
muszać  weryfikację   starych   kadr.   Każda
władza  się  zmionia,  a  ta  władza  nio  ma
zamiaru nam tego dawać.  Sejm jost w 65%
nomenklaturowy  i  na  razie, jak  rozumiem,
wyborów  ma  nie  być.   Dlaczego  ten  65%
Sejm i  po dwóch latach rządzenia tzw.  ,,na-
si.',  którzy  bardzo  głęboko  zaplątali  się  w
rozmaite układy, dlaczego oni wszyscy ma-
ją mieó ochotę do gwałtownego zmieniania
czegokolwiek?. W tym momencie może się
okazać, że oni nie mają na to żadnej ochoty.

0   Czyli generalnie można powledzieć,
że  „okrągły  stół"  był  błędem  -
opozyc|a nie zdołała do końca zmie-
nić   systemu,   a  System  skom-
promitował opozycję.

Z.F`.:  Myślę, że  nie.  Myślę,  że  w tym  mo-
mencie „okrągły stół"  błędem nie był. My-
ślę,   że  wtedy.  to   była  jedyna   metoda
spokojnego   wzięcia,   przynajmniej   częścl
władzy  od  kcimuny.  A następnie  kledy ko-
muna się rozleciała należało rozwiązać ten
sejm i ogłosić wolne wybory. Oni mieli kwa-
dratowe oczy ze  zdziwienia, kiedy się oka-
zało,  że  my  tej  władzy  nie  bierzemy,  nie
wyciągamy  konsekwencji.  Oni  by byli  bar-
dzo  szczęśliwi,  gdyby im  głów  nie  ścinano
i  gdyby  udało  im  się  uciec  przynajmniej  z
częścią majątku. A myśmy zrobm coś niez-
wykłego.  Wtedy eię  rozpoczęły  manipula-
cje,   machinacje   pod   tytułem,   że   niby
obowiązuje „okrągły stół" i my mamyjakiś
zobowiązania.  Co  tu  mówić  o  zobowiąza-
niach,  kiedy {o  wszystkio  partie  i  ludzie  w
tych partiach co p'ięć minut zmieniają swoje
przyrzeczenla. MÓwienie o zobowiązaniach
jest  po  prostu  śmieszne,  kiedy  zapomina
się o tych zobowiązaniach najbardzlej pryn-
Oypialnych.

0    Twierdzl  Paril,  że  przełomowym,
nl®wykorzystanym  momentem  był
rozpad   FIZPF`.   Czy  potrafl   Pani
określić,  dłaczego  Ów  moment  zo-
stał niewykorzys`any. Czy rile po to
komunlścl nle zawarli porozumienia
z określoną grupą w opozyo|i aby ta
później, gdy obejmio władzę nie wy-
korzystała tego typu sytuac|l?

Z.F`.:  Komuniści  zawam  porozumienie  z
określoną grupą, jednakże  podczas wybo-
rów  wszyscy  w  jakimś  sensie  udzielili  tej

MIESIĘCZNIK  SOLIDARNOŚĆ  WALCZĄCA  NR 13 (281)



J,No  i  co  Pan  narobił?"
M.Frankiewicz  przed  sądem

13 ćzeiwca br. o godz 13 rozpocząt się w Sądzie F`ejonowym przy
ul.  Młyńskiej  w  Poznaniu  proces przeciwko  Maciejowi  Frankiewicz-
owi   oskarżonemu   o:   „czynny   udział  w  zbiegowisku   publicznym
przed  konsulatem  radzieckim w  Poznaniu,  w dniu  14  stycznia  1991
r,   naruszenie  zasady  eksterytorialności   placówki   dyplomatycznej
obcego  państwa  przez  wtargnięcie  na  teron  kcmsulatu,  sprofano-
wanie godła państwowego ZSRF` i spowodowanie strat w wysokości
14  mln  123 tys.  zł.  Oskarżonemu  grozi  pozbawienie  wolności  od  6
miesięcy do  lat 5.

Przed  gmachem  sądu  przod  rozprawą  członkowie  poznańskiej
SW rozwinęll transparent:  „0 prawdę, o sprawiedliwośc, o  sąd  nad
komunizmem    -   Solidarność  Walcząca,   Partia  Wolności".   Przed
wejściem  Macieja  Frankiewicza,  salę  rozpraw  szczelnie  wypełnita

publicznośó, zabrakło  miejsc, część osób stało.  Tuż po rozpoczęciu
i.ozprawy  sędzina  prowadząca  rozprawę  próbowała  wyprosić  tę
część  sali,   dla  której, zabrakło   miejsc  siedzących   -zostało  to
przywitane głosami oburzenia całej publiczności. Stojący pozostali .
Woźny,  który otrzymał polecenie  niewypuszczania prbliczności  na
galę   rozpraw   po   rozpoczęoiu   przewodu  wyraźnie   ignorował   po-
lecenia  pani  sędziny.  Po  wejściu  oskarżonego,  ktoś  z  publlczności
wręczył mu bukiet róz   Sala zaczęła skandować   „Precz z komuną".
W  trakcie  rozprawy  drobiazgowo  odtwarzano  przebieg  wydarzeń,
które   miały   miejsce   podczas   manifestacji   po   wkioczeniu   wojsk
sowieckich na Litwę. Na terenie konsulatu rozbito wtedy i podpalono
kilka  butelek  benzyny.  Na  elewacji  domu  sprayem  napisano  .,So-
wieci  do  domu",  sierp  i  młot  przyrównano  do  swastyki.  Na  płocie

przed  konsulatem  portret Gorbaczowa przemalowano tak,  że  przy-
pominał  Hitlera.  Na jedriym  oku  dorysowano  gwiazdę,  na  drugim
swastykę.  Ttum  krzyczał:  „Gorbaczow oddaj  Nobla".  Ktoś imy od-
krzyknął:  „Oddaj  go  Husajnowi".  Ktoś §pallł sowiecl(ą flagę.  Maciej
Frankiewicz wniósł i wywiesił na budynku  konsulatu flagę litewską.
Po  wstępnych  wyjaśnieniach  proceduralnych,  odczytaniu  oskarże-
nia,  sędzina zapytała:

-  Czy oskarzony rozumie treść zarzutów?
Maciej  Frankiewicz odpowledział:
-  lcri  sens  tak,  ale  nie  rozLimiem,  dlaczego  mam  być  sądzony

przezsądrzekomowolnejRzeczypospolitejzaudziałwman.ile.sta?ii.•przeci;ko Związkowi  Sowieckiemu. w dzień  pci  masfikrze !udnoś?i

litewskiei.  Brałż}m  udzial w manilestacji. a nie y nzbiegow!sku pyb-
licznym;.  Kjerowałem wejściem  dziesięciu osób na tęren k?nsyla!u
sowieckiego.  Jestem  odpowiedzialny  za  zawieszeni.e  ne  bu.dyrk.u
konsulćilu-f lagi  Litwy, za umieszczenie ria nim napisów nsowieci do

ani żdlu,  że to  zrobiłem. Jeśli zdarzonia takie iak w Wilnie,  miałyby
się powtórzyć -zareagowalbym tak samo.

że#j::tś#{n:3ezkeś?fr:Sł:t=Z2::t{::icł::::,Un::#d:j]:fukśre:::ao:|
Komendy Wojewódzkiej w  Poznaniu zeznał:

-Prżyjechałem  przed  konsulat  o  godzinie  15.45.  Frankiew.icz

przybył  ;koło 16.00. Zaproponowalem mu wysł.€nie do.k?.!s!laty'trzjośobowej  delegacji  -  była  to  propozycjf  _Kornęrdy  W?j.ewó:

dikiej uzgociniona-z konsulatem Radzieckim. Odmówił, ale. opiFc?ł ,.
że ni.e bĘdą agresywni wcibec policji.  Mówil, że.wyznaczyl !z.ięsię.ć
osób i jejdą -one -na teren konsulatu. Część osób j_uż.prz?skakiwala
przez br;mĘ.  Przy ulicy demonstranci  chcieli zawiesić .pl?nszę-t.ran.:•S#:oaw6jue:.:ijsetd#nó#oPw°j'%J;=ó:;E:g!:emd/:ńżd°obynęe%j:ens#'ś

''C3;,aa"d:ę'u°ebń./d?racs?aę::c°zę':et:#?demonstracjiitwierdził:

~  Uważam, że ze względu na masakrę na Ljtwie, zniszc?enia nę
terenie konsula" są usirżwiedliwione!  Prokurator zadawał. pytani.a
w taki  sposób,  któri  utrudniał  mi  odpowiedź,  sprowadzsjąc  całą
manifestacię do rozróby chuligańskiej.

Rozprawatrawałapięógodzin.Wśródpublicznościprzysłucmwali
się iej również Kornel  Morawiecki oraz Zofia F`omaszewska z Komisji
lnterwencji  i  Praworząclności  NSZZ „S". Wdzień  po rozprawie pisały
o  niej  obszernie  wszystkie  poznańskie  dzienniki,  a  audycię  z  sali
rozpraw  nadało  lokalne  radio.  Wększość  publikatorów  pisała  dość
obiektywnie,  ale  zdarzały  się  anykuły   tiak  w   „Eksspresie   Pozna-
ńskim"),  których  redaktorów  należało  by  podać  za  nie  do  sądu.
„Głos Welkopolski " czcionkami tytułu .krzyczał: Sądo`^o/ ep/./og ma-
nifestacii przśd konsulatem ZSRR ,  ,,Kur.ier Co_dzlieriny.".. Eortret Pu.q:
townik;:MaciejFrankiewiczprzedsądem,Tygodnlk„PozTain:ia`k"..
Pierwszy proces-polityczny Trzeciej Flzeczypospolitei -oskarżony:
Święty Maciej (Frankiewicz).

Cświadczenie  w  sprawie   demonstracji  pod   konsulatem   (publi-
kowane  w  „Głosie  Wielkopolskim")  wydał  nawet  w  imieniu...  po-
znańskich  endeków  Maciej  Giertych:  „StosŁ/nek „So//.c/amośc/. Wa/-
czącer do zsRR nie ma p;awa ;pływać na funkcjonowan!e s.ądów:
ktśryśh  zadaniem  jest  egzekwowanie  prawa.  a  nie  oceria_nip  :ę?ji
poli'tycznych.  Niezżleżnie od  powyzszego_jest w. i.rteresie  Polski  by
sto;unki-z ZSRR umacniać, a nie destabilizować."

Przewodnicząca  wyznaczyła   następny  terrnin   rozprawy  na  26
lipca.  Bedą wówczas przesłuchiwani świadkowie obrony.

Dalszy  ciąg  rozprawy  będziemy  relacjonować  w  numerze  sier-
FiriirrNryń\  ``st..              -       `                                                                    |z:ml

domu'.  oraz symboli si'erps i  młota przyrównanych do swastyki.  Za
wszystko,  co  zdarzylci  się  między  16.00  a  17.00,   gotó.w  jes!eT
por;ieść pełną odpowiedzialnośó. Chcę oświ_adczyć w tei chyili, że•ani Wysoki S€d,  ani  nikt inny nie  ustyszy ode  mnie sło\ya skrJ.cpy

STAN  ZAMROŻENIA
12 Vl  1991   r.  w  auli  Akademii

Ekonomicznej  odbyło  się  spo-
tkanie połączone z konferencją
prasową  zorganizowane  przez
poznański oddział Solidarności
Walczącej    i    Partii   Wolności.
Spotkanie   poświęcone   było
problemom   weyfikacji   kadr  w
poznańskiej  prokuraturze  i  są-
downictwie.   Honoiowym   go-
ściem         konferencji         był

przewodniczący   Partii   Wolno-
ści  -  Kornel  Morawiocki.  Obe-
cnych  było  około  80  osób.  W
dobie  spadku  zainteresowania
życiem polltycznym jest to licz-
ba dość duża.

Organizatorzy  spotkania   -
M.   Frankiewicz,   J.   Marcickie-
wicz  i  A  Fluks  przedstawili  naj-
bardziej                           rażące
ni eprawidłowości  występująee
w  dziataniu  wymiaru  sprawie-
dliwości.  Szczególnio drastycz-
ne   były   przypadki   dwóch
zabójstw na V Komisariacie by-

łej   MO   na   Jeżycach   oraz
sposób  prowadzenia  śledztwa
w  sprawie  zatonięcia  dziecka.
We  wszystkich  wspomnianych
przypadkach  doszło  do  rażą-
cych  naruszeń  toku  czynriości
śledczych    -   nie   przeprowa-
dzono   w   porę   sekcji   zwłok,
ingerowano   w  treść   orzeczeń
lekarskich.  przedwcześnie  koń-
czono śledztwa z powodów rze-
komych   braków   dowodów
winy,  błędnie  informowano  ro-
dziny  itp.  W  czasie  spotkania
zabierali też głos sami członko-
wie   rodzin   ofiar  oraz   poszko-
dowani     w     innych     mniej
rażących przypadkach.

Całe   spotkanie   pomyślar:e
było jako konferencja prasowa.
Taki  byt też napis na plakatach
obwieszczających  o spotkaniu.
Na spotkaniu byli obecni przed-
stawiciele   prasy   poznańskiej.
Niestety nie  zadali  oni  ani  jed-
nego   pytania.   Jednakże  wię-

kszość  komen`arzy  prasowych

po spotkaniu utrzymana była w
tonie nieprzychylnym. Zacytuję
dla   przykładu   „Ekspress   Po-
znański":

„Górę  braly  ernoc:je  i  subie-
ktywne   odczucia.   Przy  czym
mieszano tu wszystko - spra-
wy  czysto  kryminalne  ze  sprai-
wami  politycznymi. Wydaje się,
źe pw, a Wrsz Z nią sw Spełnia
w chwili  obecnej raczej funkcje
charytatywne,   co  zasługuie  z
pewnością  na  słowa  uznania.
Jak wynika zo słów ich  przed-
stawicieli  służą  pomocą  tym,
którzy  nie   mogą  się   przebić
przez ignorancję bądź złą wolę
prokuratorów,  sędziów,  adwo-
katów  i   pomagają  w  docho-
dzeniu  swych  praw wszystkim,
którz:y  domagaią się  sprawied-
/i'wogo   osądu"   („Dni   chłod-
nictwa,   czyli   K.   Morawiecki   w
Poznaniu",              „Ekspress
Poznański"  nr 2 z  13 Vl  1991  r.)
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No  cóż, też  uważam,  że  głó-
wnym  celem  partii  polityczniej
nie   powinna   być   działalność
charytatywna czy p rowadzeni e
biura   adwokack`iego.   Jednak
istnienie  tego   typu   przypad-
ków,  o  których  była  mowa  na
spotkaniu   (można   przypusz-
czać,  że jest  ich  znacznie  wię-
cej)         źle         świadczy         o
funkcjonowaniu  wymiaru  spra-
wiedliwości.  Jedną  z  przyczyn
tego  stanu  rzeczy jest funkojo-
nowanie  w  nim   starych   ukła-
dów i  mechanizmów działania.
Powinno  to  być  inspiracją  do
poważnej  dyskusji  społecznej,
a   nie   okazją   do   popisów

:#.e#,.:Ły;,sęzk®Szzyopśł;rkcoh.
mentarzy   prasy   poznańskiej
ukazuje, jak wiele nam brakuje,
aby   przeprowadzić   poważną`
debatę polityczną.

Jan MAJKOWSKI



„Jeżeli  wroga  nie  można  przekonać,  to
należy go zniszczyć" . miał powiedzieó rad-
ziecki  humanista  M.  Gorki.  „Jeżeli  nie  po-
trafisz  go  zniszczyć,  to  musisz  się   z   nim

prozumieó" -  można  uzupomć tę łormułę.
Drugą  zasadę  postępowania  zastosowali
komuniści  zawierając  po/ozumienio  z  „So-
lidamością"  pRy  okrągtym  stolo.  W latach
1981-86 władza  komunistyczna dążyła do
całkowltogo wyeliminowania opozyeji z ży-
cia  społeoznego.  Skala  i  masowość  ruchu
opozycyjnego była zbyt silna by całkowicie
zniszczyć  społeczeństwo  podziemne.   Ko-

\:;::§i??agsrĘ;':łaac%##:auki#:iwp°j"?tkoę
pniowych koncesji.. Wyrazem nowej pol ityki
było   powołanie   Rady   Konsultacyjnej
(1986), w której zasiadło parę postaci z opo-
zycji,   zgoda  na  wydawanie   miesięcznika
„Res  Publica"  czy  utworzenie  pisma  „Kon-
trontacje", w którym ukazywały się wywiady
z  przedstawicielami  „konstruktywnej"  opo-
zycji.  Procos porozumienia elit został pny-
spioszony strajkami w maju i  sierpniu  1988
roku. Strajki zagroziły władzy PZPF` a z dru-
giej  strony  podważaty  pozycję  „konstruk-
tywnej"   opozycji   w   społeczeństwie.
Zakończeniem  procesu  dogadywania  się
elit społecznych w naszym kraju  były obra-
dy Okrągłego Stołu  i wybory parlamentar-
ne.

Zmieniająca  się  sytuacja  polityczna  po-
stawiła „Solidamość Walczącą" i całą rady-
kalną  opozycję  wobec  nowych   zadań
zmuszając ją do  przeformułowania taktyki
działania. Motody konspiracyjne okazywały
się  być  nieskuteczne  i  często  budziły niez-
rozumienie   społeczeństwa.  Jednakże   po-
łowicznośó zm ian politycznych nakazywała

PO  ROKU„
nieufność   i   ostrożność.   Dalszy   rozwój   sy-
tuacji  politycznej  nakazywat jednak  znale-
zienie     nowej     tormuły     dla    jawnej
działalności.  Początkowo  K.Morawiecki po-
wołał jawnych  przedstawicieli  SW -  W.My-
ślockiogo we Wrocławiu,  M.Frankiewicza w
Poznaniu,  M.Czachora  w  Gdańsku  i  A.Ko-
paczewskiego w Ftzeszowie.  Kolejną formą
jawnej   działalności   były   Kluby  Polityczne
„Wolni  i  Solidarni" skupiając€  sympatyków
i   zwolenników   „Solidarności   Walczącej".
Powstały one w Poznaniu,  Kaliszu, Wrocła-
wiu  i  innych  miastach.  Testem  ich  popu-

żrkno°ńś=}łyb#own:bz°J;yc}:SJmśŁZ#Ts°n:
Jedynie we  Wrocławiu  i  Szczecinie  do  rad
miejskich   weszli   przedstawiciele   K]ubów.
Stopniowo w pierwszej połowie 1990 roku w
SW dojrzewała  koncepcja  koordynacji  do-
tąd  rozproszonej jawnej działalności.  Czer-
wcowe spotkanie Komitetu Wykonawczego
SW podjęło decyzję o ujawnieniu się K.  Mo-
rawieckiego i utworzonia ogólnokrajowej or-

ganizacji.   Pod   koniec  czerwca   1990  roku
odbyło się jeszcze konspiracyjne spotkanie
przedstawicieli  SW i  Klubów „Wis",  na któ-
rym  uzgodniono  szczegóły rozpoczęcia ja-
wnej   działalności.   Głównym   punktem
dyskusji było ustalenie formy nowo powsta-
łoj  organizaoji  -  czy  ma  to  być  klasyczna
partia  polityczna,  czy też  organizacja  o  !n-
nym  charakterze  np.  sprzymierzenie.  Dys-
kusja   konoentrowała  się   również  wokół
nazwy  -  czy zachować  słowa  „Solidamośó
Walcząca",  „Wolni i  Solidarni" czy też stwo-
rzyć   zupełnie   nową  .   „Partię   Wolności".
Przewazyła ostania ko ncepcja. Zebranie za-
łożycielskie  partii  odbyło  się  7  Vll  1990  w
Warszawie.  Wtedy  też  ujawnił  się   K.   Mo-

r<^:r«frrrrrrrr!r!rrr;rf~r+lr;lzlo<fnzr>r:~.stx;~nr/j!ilf:*iJ*llfy;:::~F":`=..x/wlfylfypwfyf

Szanowni  Gos'cie,
delegaci,  drodzy

przyjaciele,
Vvitam wszystkioh bardzo sordecznie na pierwszym Zjeźd

Partii  Wolności.
Formalnie nasza partia jest bardzo młoda, o stazu liczony

:a:e8#:zre:!:::3o#::hdoAś;,daŁScPz::UjjedT%opnr=:%żnjsepęra°;j
organizacji Solidarność Wa!cząca. Tworzyliśmy tę organiza
w najciemnlejszym okresie nocy stanu wojennego. Wielu z n
za wierność  idei  wolności  zapłaciło  wysoką,  a  nieklórzy  n
wyzszą oenę .-Dziś'jednak  pamiętając o tamtych  ofiarach,  trudach  i  pr

bytej  drodze,  winniśmy  prz®de  wszystkim  spojrzeó  w  prz
szłość - naszego  kraju i naszoj części świata. Wnniśmy um
dostrzeo szanso 1 zagrożonia stojącx! przed dążąoymi ku w
ności  spot®czeństwami  l(ómunlstycznego  imperium.  Nas
Solidamości  Walczącej  i   Partii  Wolności  droga  jest  bowie

:;:ró:]neąwd:?cęęzowws3,yn%*n!nYOT:dTeógi#:e%pPs?;::ka°r8:
ludzki  świat.  Wymiar  tej  wspólnej  walki  to  przecież  nle  a
strakcja, to  sprawy jak najbardziej  związane  ze  społeczny
narodowym,  a także  indywidualnym,  prywatnym  życiem  k

i  dego z nas.
Wroclaw, 9 Iistopada 1990 r.

l'rzewodniczący Partii Wol
Komel Morawiecki

rawieceki,  rozpoczynając  swoją  kampanię
prezydencką.

Od  tego  czasu  minął  już  rol{.  Jakio  są
osiągnięcia  naszej  organizacji.  Niepowod-
zeniem zakończyła się kampaLnia prezyden-
oka  K.  Morawieckiego.  Mimo,  że  lider  PW
zgłosił swój  udział w wyborach  prezyden-
ckich  najwcześniej  był  on  pomijany  i  nie-
dostrzegany   przez   środki   masowogo
przekazu.  Struktury  parii  okazały  się  też
zbyt słabe by przeciwstavrić się różnym ma-
nlpulacjom,  w  tym  ze  strony  Państwowej
Komisji  Wyborczej.  W  związku  z  niezare-
jostrowaniom  kandydatury K.  Mołirwieckie-
gg 1 Zjazd  PW (9-1 1  XI Wrocław) cieszył. 8ię
stosunkowo  m niejszym  zajnteresowaniem
Środków masowego przekazu. Wyt)rano na
nim  władzo  PW,  uchwaJono  stat`it  i  opra-
cowano program działania na czas najbliż-
szych  dwóch   lat.  Zakańczył  się  w  ten
sposób okres założycielski Pałtii.

dwę8:jcensł:km°]łaas,:cY85isłaj%r:d::rsą:
związane   z   PW  i   SW  wydaią  kilkanaście
pism w tym dwa uoficjaJne-: tygodnik „Dni"
wydawany we Wrocłariu i miesięcznik „So-
lidarność  Walcząca"  ukazujący  się  w  Poz-
naniu.  Rola  PW  wydaje  się  anaJogiczną  z
rolą  SW  w  okresie  staTiu  `^rojennego.  Za-
daniem  partii  winno  być obok  przecjwsta-
wiania się  komunizmowi  we vrszelkiej jego
postaci,   krytyl{a   neo-.SalidaTnośc].,   uja-
wnianie  międzynarodowych  iiwa/unkowań
polityki obecnych władz oraz kształtowanie
alternatywnego  myślenia politycznego.  Bę-
dzie ono potrzebene w momencie załama-
niasiępolitykineo-„So[idamości-opartejna
ugodzie z komunizmem.

Fti:DAJqcJA

IDZIEW
NIEPRZETART"

SZLAKIEM
Wystąpienie na I Zj€ździe Partii Wolności, 9. XI. 1990 r.
Zacznę wierszem Jerzego Narbutta „Wolność":

ldziemy ku tobie

gwiazdo zaranna wśród mroków
idziemy ku tobie
ohwilo zwycięskiej ciszy
idziomy wciąż
uparcie
krok w krok
rok po roku
i tylko to  się liczy.

słpu%;;,:śbT:zt#,j,maóbr:%zhuckea#pcjłfj,ća;apsoz,3g:,żwycE:;odł:eTLagwj:gg:
Gdzie więc jost ten kierunek życia, kiorunek trwania i rozwoju?

W stosun kach m iędzyosobowych kościec każdego spoteczeństwa sta-
nowiąogólnenormyiprzykazania-niezabijaj,niekradnij,ozcij/oclziców,
wspomagaj  bliźnich. Czasami zbójom  i rabusiom  może wiość się wspa-
niale,  niekiedy mogą opływać w dostatki  do  późnej  starości.  Lecz zbio-
rowość hołdująoa rozbojom  i  złodziejstwu wriet niszczy się  sama.  Stąd
bierze  się  powszochność  i   podobieństwo  zasadniczych  norm  -  spra-
wdzałystęisprawdziływtyśiąoachpokoleńimilionach;;:pślnot.
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1  ciągle -  przy rdzennej  stałości  -te roguły  i  nakazy obrastają w
nowepowiązaniaiuwarunl<owartia,określająpersonalnąprzestrzeń
moralną -biblijne drzewo wiadomości dobrego i złego.

Wraz z l(ształtowaniem się p[emion i narodów, państw i systemów
to  biblijne  drzewo krzowi  się  i  poszerza o wymiar społeczny,  mię-
dzywspól notowy. Gd}d społeczności tworzą od rębną jakość, nio są
one tylko prostą sumą swych członków. Odziaływują na nich przez
język,  tradycje,  obyczaje,  przez  splot  losów.  Współdziałają  też  i
konkurują między sobą.  I  zarówno  wewnętrzno  ustrojo, jak  i  zew-
nętrzne  zachowania  społeczności  podlegają  ocenom  moralnym.
Ale kryteria i oceny są tu o wiele płynniejsze, mniej sprawdzone niż
na  gruncie  osobo\^/ym.  Cżęść  kwestii  normują  międzynarodowe
Pakty,  Konwencje. Kafty, Prawa Człowieka i Obywatela itd.  1 znów,
jak  w  wymiarze  indywidualnym,  doraźne  sukcesy  mogą  odnosić
państwa  i  systemy  nieprawe,  zbójeckie.  Lecz  na  długą  metę  zło
społeczne niszczy tych,  którzy je praktyl{ują.

Rozeznać  moralne  woktory  w  przostrzeni  ponadosobowej,  po.
większać tam  dobro  i  pomniejszać zło  -oto  podstawowe zadanie
polityki  traktowanej  jako  służba  własnej  wspólnocio  i  ludzkości.
Zadanie  to  pozostanie  wiecznio  aktualne,  gdyz  postęp  cywilizacji
przeobraża  nas  i  nasże  struktu",  przynosi  nieznano  zagrożenia,
wyzwania   i   możliwości.  Trudno   §ię  w  t)m  wszystkim   połapać,
kontury przeszłości zwykle  są zamazane, teraźniejszość we  mgle.
A przyszłośó -czyja będzie, czy będzio nasza? Mamy, na szczęście,
drogowskazy,  kamienie  milowe  -  to  wartości.   Prawda  i  sprawie-
dliwość,   wiara   i   nadzieja,   wolność   i   solidarność,   praca   i   odpo-
wiedzialność,   honor  i   uczciwość,   współczucie   i   męstwo,   prawa
człowieka i  prawo  narodów do niopodległości. Takie pojęcia i  idee
zyskały w trakcie wieków miano wartości i wielką lekkomyślnością

grzeszą te  zbiorowości,  które je  lekcewazą.  W wielkiej  grze  życia
wartości, przekazywano z pokolenia w pokolenie, z jednych  kultur i
wspólnot  w  drugie,  są  jakby  garniturem  swoistych  społecznych
genów, koniecznych do owolucyjnego trwania.

r`omunizm, który gwałci podstawowe prawa ludzi i narodów jest
złym,  zbrodniczym  ustrojem.  Upada więc  i  będzie  musiał  upaść.
Jak przyspieszyć ten upadek?  Jak sprawić,  żeby byt ostateczny?
Co i jak budować na gruzach komunizmii? Czy Polska, czy narody
przez  dziesięciolecia  poddano  niszczącemu  wptywowi  tego  sys-
temu  mają szansę podź`^/ignąć się?

Myślę,   że   zebraliśmy  się   tu,   na  Zjezdzie   Partii  Wolności,   aby

postawić te pytania i próbować na nie odpowiedzieć.
Gospcidarcze  i  mmtarne  nienadązani.e  za  Zachodem  spowodo-

wało,  że  w  połowie  lat  osiemdziesjątych  Sowioci  przystąpili  do
„pierestrojki".   Z   pewnością  zamierzali   \^/zmocnić   system   p/zez
częściową  adaptację  mechanizmów  rynku  i   demokracji.  Trzeba
przyznać,  że  manowr  prowadzony  jest  z  rozmaohem  -  w  całym
imperium, z dopuszczeniem do udziału autentycznych ruchów i sit
społecznych, z zakwesticinowaniom  samej  istoty systemu. Jak na
razie  udato  im  się tylko zyskać przychytność zachodnich  rządów i
opinii  publicznoj.   Gdzie  są  granico  zmian?  Czy  i  kiedy  nastąpi
rozpad  imporium?  Podejrzewam,  że  dziś jeszcze  nikt  nie  potrati
odpowiedzieó  na to  pytania,  łącznio  z  kierownictwem  na  t(remlu,
armii  i  KGB.  Alo  chyba wciąż istnieje  zdolność  systemu  do  kontr-
akcji, tym bardziej że umęczone społoczoństwo sowieckie ma dość
wszystkiego.   Poprzednie  trzy  wielkie   reformy  -   leninowski   NEP,
odwilż Chruszczowa i chińskio „otwarcie" w latach  1978-1989 skoń-
czyty się  „powrotem do źródeł". Locz nawet stan wojenny w całym
Zwlązku Sowieckim będzie w stanie co najwyzej przedłużyć agonię
systemu, Ludzie i narody poczuli już smak wolności, już nie ustąpią.

Dotychczas  Polska  przodowata  w  procesie  wyzwalania  się.  To
tutaj  narodzita  się  „Solidarność" -  najpotężniei.sze  ideowe  zaprze-
czenie komunizmu. Niestety, ugoda z komunistami. potocznie zwa-
na kontraktem  „okrągłego  stołu",  pozwoliła im  zachować  mafijne
powlązania,  a  nawet  często  \^/zmocnić  uprzywilejowanie  ekono-
miczne.  Ludzie zubożoni,  wyczerpani  nioudolnymi  rządami,  czują
się oszukani,  pozbawieni  nadziei.  Nastroje  buntu  przeplatają się z
apatią i  rozpaczą.  Aż  żal  mówić o zmarnowanym  czasie,  koniecz-
nych a możliwych do przeprowadzenia przomianach politycznych i
gospodarczych. Ci, którzy mieli prowadzić naród drogą demokracji,
drepczą w miojsou. Teraz, sztuoznie pcidziolm się na dwio personal-
nle  poróżniorie  trakcje  i  kontrolując  środki  masowego  przekazu
stwarzają  pozory wyboru:  Wałęsa  czy  Mazowiecki.  1  tak wszystko
pozostanie w ramach jednego, zasadniczo wspólnego układu wła-
dzy.Natozaś,żebyostateczniezerwaćzestarymsystemem,trzeba
ten  „okrągłostołowy" układ  pozbawić władzy. Czy uda się to osią-

wybuch społeczny?
Wwychodzoniu z komunizmu są etapy owolucyjnych przekształ-

ceń  i  momenty  rewolucyjnych  zrywów.  ldziemy  pionierskim,  nie-

przetartymszlakiem,naktórymkoniecznyjestupórikonsekwencja,
ale  również  odwaga  i  śmiatość  w  poszukiwaniu  nowych  przejść.
Jasne,  że  musimy  wprowadzić  pełną  demokrację  i  gospodarkę
rynkową.   Lecz   w   tych   ogólnych   ramach   mieści   się   rozmaitość
moden   i   rozwiązań.  W]adomo,  że   nciwoczesna  gospodarka  nie
oznacza  puszczenia  wszystkiego   na  żywioł  wolnego   rynkii,  ale
panowanie  nad  nim  przez  storowanie  makroekonomiozne,  przez
przewidywanio tendencji rozwojowych i wspieranie ich. Państwo ni®
może  uciekaó od fachowego,  odpowiedzialnego  prowadzenia po-
lityki gospodarozej.  Podobnio z polityką socjalną, z kulturą, nauką,
wychowaniom  młodzieży. Wszędzie tam wolność i demokratyczny
ład powinny być chroniono i wspierane przez władze państwowe i
samorządowe.

AJe jakkciMek  byłyby wazne  różne  organizaoyjne  modele  i  ich
realizacja w całym bogactwie naszej społecznej i narodowej egzys-
toncji,  jeszcze  ważniejszy  będzie  wybór  wartości,  za  którymi  się
opowiemy,   które  uznamy  za  swoje.  1  tu  właśnie  mamy  szansą
przeskoczyć  krai.e  dziś  jeszcze  tak  bardzo  wyprzedzające  nas  w
pochodzie  cywHizacyjnym.  Może  już  niedługo  będziemy  mien  za
sobą -jak  zły sen  -okres komunizmu.  Przełamanie tego  systemu
powinno  dać  nam  poczucie  zwycięstwa,  rozpęd  do  pracy  j  dzia-
lania.  Powinniśmy  w  ten  nowy  czas  wolności  przenieśó  ideę  so-
li.darnoścj.   lnaczej,   na  nowo  spojrzeć  na  samych  siebie.   Czego

pragniemy i czogo pragnąć warto -czy posiadania rzeczy,  użycia i
konsumpcji, czy rozwoju świadomości, wiedzy, uczestnictwa, twór-
czości materialnej i duchowej?

Takie samookreślenie się, taki wewnętrzny wybór. poparty wolą i
zbiorowym   wysiłkiem,   pozwoli   nam   w  przyspieszonym  tempie
wejść w nową, informatyczną erę rozwoju, nadążyó za Xxl wiekiem.

Ten  ąazd  Partii Wolności  nieprzypadkowo zwołaliśmi w dniach
9-11   listopada,   w   rocznicę   odzyskania   niepodległości.   Tylko   w
niepodległym kraju może zatriumfować wolność -nasza potrzeba i
nasze wspólne marzenie.

Chcę skończyć wierszem -modlitwą greckiego poety:
Mój  Boże!
Kiedy zareszcio ten Twój nowy potop?
Nesprawiedliwość, kłamstwo, gwah idą pod  rękę.
Uczyń nam nową arkę,
żebyśmy odetchnęti  -
sprawied liwi , u bodzy, wierzący.
A potem pewnego ranka daj nam
znów wyjść  na światło.
Mój  BOżol

postaraj się, żeby arka wolności mogła wszystkich
[pomieśoió

Jost nas wielu !

Kornel  MORAIVIECKI
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ROZWIĄZAĆ  IMPERIUM
(Andrzej  Drawicz  rozmawia  z

Bukowskim)
Fragmęny audycji Radin Wolna Euyopa (26
września 1990) pr2ygotowanej i prowadzond

przez Andrzeja Mi€ikowstciego. Spotkanie
BLikowslci-Drawicz odbyło się w redakcji

miesięc2milca „Res Publica " w "arszawie.

(-   Andrzej   Drawlcz:   Panio  Włodzi-
mierzu,   jak  ocenia   Pan   dzisiaj
pieriestrojkę?   W  1985   roku  część
rosyiskiej  emigracji  za|ęła  wobec
tego  procesu  stanowisko  zde-
cydowanle   nieprzejednane,   ma-
ksymalistyczne.   Od  tego  czasu
sporo  się  jednak  zmieniło.  czy  nie
uznaje pan za stosowne dokonać re-
wizji swolch poglądów? Nawet Wła-
dimir   Maksimow,  filar  owej   grupy
nieprzejed"nych, by`^/a w Moskwie,
z`h/raca  uwagę  na  konlecznośó szu-
kania  porozumienia,  współpracy...
Pan  należy  do  rrLipy,  która  uważa,
że  reżim  komunistyczny  nie  jest
zdolny do żadnej zmiany, że -pa-
rafrazując Czechowa -„io nie mo-
że  §ię  zdarzyć,   ponieważ  to  nle
może się zdarzyć nigdy". A jednak  c
o ś się zdarzyło i czasem są to zmia-
ny bardzo głębokle. W pańskim kra-
ju   nastała  wolność   ducha,  jakiej
dotąd  nie  było,  może  po  rewoluc|l
'utowej_

Włodzimierz  Bukowski:  Czy  gotów  jes-
tem zrewidowaó moje ówczesne stanowis-
ko?  Bynajmniej!  Wręcz  przeciwnie,  rozwój
wypadków  potwierdza,  że  mieliśmy  rację.
Dziś  nie  tylko   nasza  grupa,  ale   cały  k/aj
woła:   „Precz  z  komunistaml!",   .,Nie  prze-
budowywać  komunizmu,  skończyć  z  nim
raz na zawsze!"  Dzisiaj mówi to Jelcyn, ów-
czesny członek  Politbiura,  piszą o tym  so-
wieckie   gazety,   i   jest   to   powszechnie
uznany punkt widzenia. Dlaczego miałbym
się wyprzeó tego, co uznał cały kraj. Proszę
mi  odpowiedzieć.

°-Odpowiadam. Ponieważ -jak mi slę
wydaje  -  pan  1  pańscy  koledzy
twierdzillście,  że skutec2my jest ty[-
ko  rewolucyjny  wybucl`,  że  cokol-
wiek zaczęłoby się odgómie - nie
doprowadzi   do  Sytuacji,  Jaką   dziś
obśerwujemy,   bo  w  którymś   mo-
mencie ONl pociągną za hamulec...

To prawda, mówiliśmy, że albo pociągną
za  hamuloc,  albo  wszystko  się  rozpadnie.
Są  tylko   dwa  scenariusze.   Nie   istnieje  li-
beralny komunizm. To tylko Zachód  -bez-
granicznie naiwny  -  daje się na to nabraó.
Moskwa nie dokonałajeszcze żadnych  po-
ważnych  przeksztatceń,  a już  domaga się
kredytów.  Od  trzydziestu  lat  mam  do  czy-
nienia  z  komunistami   i  wiem,  że  jedyny
sposób,abyznimicośzałatwić.sprowadza
się  do  układu:  "Ja  -  tobie,  a ty  ~  mnie".

To jost ich  własny styl. Wierzą głęboko,  żo
każdego  daje  się  wystrychnąć  na  dudka.
Udzielanie   jakichkolwiek   kredytów   pier-
wszem u sekretarzowi ko m un istycznej. panii
okręgu stawropolskiecho byłoby nierozum-
ne.  Jakie  mam  poclstawy,  by  nagle,  ni  z
tego  ni  z  owego,  uwlerzyć,  że jost wielkim
reformatorem?

a-   Panie  Włodzimiorzu,  znajduje  się

pan  w  kra|Lł,  klórym  ]eszcze  przed
rokiem rządzili komuniści. Podróżu-
je pan  po dawnym śwlecle socjalis-
tycznym,   klóry   nie   ma   już   z
socjalizmem nic wspólnego. Jost to
w jakimś Sensie skuiek działań owe-
go sekretarza ze Stawropola.

Wie  pan,  stosując  tę  logikę  powinniście
dziękować   Edwardowi   Gierkowi  za  stwo-
rzenie  „Solidarności". Wydaje mi  się, że  nie
docenia pan zasług ludzi, którzy przez dzie-
sięcioleoia  walczyli  z   reżimem.   Kiedy  zo.
baczyłem w \Mlnie narodowąflagę litewską
•~  natychmiast przypomniałem  sobie tych`

wszystkich  Litwinów,  z  któryml  siedziałem
w  więzieniach   i  łagrach.   Rokrocznie   kilku
młodych  Litwinów szło za kraty za to tylko,
że  w  dniu  niepodległości  Litwy wcjągali  tę
właśnie flagę,  i ta flaga załopotała  nad  LJt-
wą  właśnie  dzięki   nim,  a  nie  dlatego,  że
Gorbaczow  postanowił  dać  Utwie  niepo-
dległość.  Ani  mu  to  w  głowie.  Gorbaczow
chciał  autonomii  gospodarczej  dla  Ljtwy,
żeby go mniej kosztowała.

•  W sytuac|l,  kledy istniała odgórnie
kierowana s`ruktura tołalitarna,  ml-
mo  dużego  znaczenia  ruchów  od-
dolnych,   potizebny  był  człowiok,
który miałby śmiałość pociągnąć za
dźwignię.

Nie bardzo rozumiem, dlaczego mówimy
o   odwadze.   Wcale  nie   uważam   za  od-
ważnego  człowieka,  który za wszelką cenę
stara się ratować własną skórę.

0-  Są też lnne sposoby ratowania wła-
snej skóry. Na przykład niczego nie
u§zać...

To już nie  było możliwe.  Jedyny jeszcze
sposób,  w  jaki  Gorbaczow  mógłby  urato-
wac  własną  skórę,  przedstawiełem  w  fu-
turystycznym  opowiadanku  dla  „American
Spectator".  Pisałem,  jak to  w 2007  roku w
amerykańskim  barze spotykam  człowieka.
którego znam skądś z widzenia i mija sporo
czasu,   zanim   sobie  przypominam,  że  to
przecież  Gorbaczow,  azylant  polityczny w
Ameryce.  Kiedy  Gorbaczow  przyjoohał  do
Kalifornii,   zadzwoniło   do   mnie   chyba  z
pięćdziesięciu   moich   znajomych   z
pytaniem:  No  i  co?  Myślisz, że zostanie?''.
odpowiadałem:  „Jeśli  jest  mądry,  to  zos-
tanie, a jeżeli nie  -to wróci".  No i wrócił.

Władimirem

Wiemy dziś dobrze  i  Gorbaczow sam to
przyznaje,  że  cała  polityka głasnosti  i  pie-
riestiojki została wypracowana na dwa lata
przed  jego  dojściem  do  władzy.  A  co  do
odwagi  człowieka  pociągającego za  dźwi-
gnie  -już kilkakrotnie pociągnąłi dź`^/ignie
te Odpadły.

Pierwszy  raz   -   w  Tybilisi    Gorbaczow
myślał, że żołnierze rąbiący saperkami tak
bardzo  nastraszą Gruzinów,  że społeczeń-
stwo  na jakiś czas  umilknie.

Drugi  raz  -  w  Baku.  To  była  powazna
próba  odwrócenia  biegu  wydarzeń.  W  o-
wym  czasie  wszystko  było już  gotowe  do
wprowadzenia  w  kraju  stanu  wojennego:
rozszerzono  prerogatyv\q/ jednostek  MSW,
zwiększono  ich  liczebność,  wprowadzcmo
zakaz  strajków..`   Go/baczow  chciał  skon-
solidowaó roztażący się kraj  -  i  najlepiej w
odniesieiiiu  do jakiegoś wspólnega wi.oga.
Rzeź  między Azerami  i  Ormianami, jak dziś

już  wiadomo.  sprowokowana  w  Sumagai-
cie  przez  KGB,  stała  się  niekontrolowana.
Wtedy  Gorbaczow  zdecydował,  że  skoi.o
l(onsolidacja  na  bazie  ideologii  komunisty-
cznej  r`ie  iest  możljwa,  to  może  uda się  w
oparciu  o  nastroje  nacjonalistyczno-religij-
ne;  baibarzyńcy  muzułmanie  mordują na-
szych chrześcijan, to znaczy Omian. Przed
wkroczeniem sowieckich oddziałów do Ba-
ku   telewizja,   radio,   prasa  przez   kilka  dni
rozniecały  histerię.   W  tym   czasie  wyrzy-
nano  tam   Ormian,  i  nikt  się  do  tego  nie
mieszał,   skrupulatnie  wszystko  filmując.
Pokazywano  wstrząsające   zdjęcia,   krew
spływała  po  obiektywach  kamer telewizy]-
nych , a intencje reżyserów nie pozostawiały
cienia wątpliwości.

Zaraz  potem  Gorbaczow  skierował woj-
ska  do  Azerbejdżanu  i  ogłosił  mobilizację
rezerwistów.  Wierzył,  że  wszystko  przygo-
tował  na  medal  i  cały  kraj jak jeden  mąż
poprze  go  w  walce  z  zewnętrznym  zagro-
żeniem   -  Słowem,  że  dojdzi®  do  konso-
lidaoji.   Sądził,   że   przy  okazji   ogólnego
zamieszania  bez  trudu  uda  mu  się  wyeli-
mjnowaó  z  życia  politycznego  najbardziej
energiczny  element,  ludzi  mtodych,  dwu-
dziestoparoletnich.

Cały  jego   misterny  plan   spa]ił  na  pa-
newce.  Tłiimy kobiet wyszły na ulice  krzy-
cząc, że nie chcą drugiego Afganistanu, że
nie pozwolą swoim dzieciom służyć w woj-
Sku  -  i  mobilizacja po  prostu się zawaliła.
Wyobrażam  sobie  jego  przeJażenie  i  pa-
nikę.  Dziś  to  wśzystko  jest  tajemnicą  poli-
szynela;  moi  bliscy  znajomi  rozmawiają  z
Gorbaczowem  niemal  codziennie. Jeden z
riich, deputowany do Fąady Najwyższej, byt
w  komisji  powołanej  do  zbadania  wypad-
ków w  Tybilisi.  Razem  z  grupą deputowa-
nych   referował   Gorbaczowowi   `hryniki
dochodzonia.  Na  zakończenie  powiedzioli
mu, że tak dłużej już nie można. że w spra-
wio  narodowościowej  trzeba  \^/ypracować

jakąś długofalową politykę  -  przynajmniej
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na  dwa,  trzy  lata.  Gorbaczow  spojrzał  na
njch i pow!edział: „D`^ra, trzy lata? Nie mogę
wybiegać  tak  daloko  w  przysztośó.  Ja  się
zastanawiam,  jak   przeżyć  dzień  jutrzej-
szy..." Oto jak się sprawy mają.

Naprawdę nio widzę powodów, by chwa-
lić  Mikotaja  za  to,  że  doprowadzit  do  Re-
wolucji   Lutowej,   Ludwika  Xvl   za   \Melka
Rewolucję  Francuską,  Gierka  za  „Solidar-
ność'',  a  Gorbaczowa  za  dzisiejsze  wolno-
ści.  Pan  chce,  żebym  serio traktował tego
człowieka...

°-   Panlo Włodzimiorzu, to  nie o czło-
wleka chodzl ! Zaezął slę pewlen pro.
ces,   pańskl   kra|  wyzwolił  się
diJchowo, zmienla się system, dz]e|e
się  naprawdę  coś  poważnogo.  A
zdanlem  pam  1 ,osób  podobnle  |ak
pan  myślącycl`  nic  podobnego  nle
mogło 8lę wydarzyć.

Pan  niewłaściwie intorpretuje  nasze sta-
nowisko.   W   "Liście    10"   przedstawiliśmy
wszystkie  nasze  zastrzeżenia.  Ostatni  wa-
runek  został  spełniony  dopiero  teraz:  od-
rzucenie  icleologii  komunistycznej.  W  roku
1987  pisaliśmy, że dopóki  to  nie  nastąpi, w
Związku   Sowieokim   nadal   możliwy  jest
zwrot   -   i   dlatego   Zachód   nie   powlnien
wkładać  głowy w  paszczę  lwa.  Pisaliśmy :
„Czekajcie, żądajcie, naciskajcie na nich  -
i  dopiero  gdy \^rypotnią tę  listę  warunków,
łącznie  z  demontażem  swojej  ludożerczej
ideologii  -\^r(edy dopiero będzie to proces
nieodwracalny".

°-   Pańsklo  rozumowanie  przypomina
ml  momentam[  przekoriywanie are-
sztamów, którzy zmaleźli slę na wol-
ności,  że to  nio |est  |eszcze  pełna
wolność,  ponleważ  nle  spalllf  swo-
jego  wlęzlenla  i  nl®  powywieszall
wszystkich  etrażników.   Ni®ch  pan
Się  rozoji.zy po  Polsce.  Tu  w ogóle
nl® ma żadnego komunizmu. A pTze-
cl®ż   do  t®J   sytuacjl   doszllśmy  iia
drodze   uzgodnl®ń  z  komun]staml,
choć  po|®wlały  slę  głosy,  ż®  takle
posunlęclo |est traglczriym nleporo-
Zumielliem.

Pan  mówi o ol{rągłym  stole. Tak jost, od
początku  przekonywałom  moich  polskich
przyjaciół,  że  to  błąd,  bo  im  bardziej  sta-
racie   się   złagodzić   przejście   do   nowego
systemu, tym mniej  będzie ono skuteczne.
Me istnieją kompromisowe rozwiązania ró-
wniań   matematycznych.   Pewne  warunki
muszą być spełnione  - nieważne, czy ma-
my  na to  ochotę,  czy nie,  czy wierzymy w
Boga, w Diabła czy w komunistów.

W Rosji są dwa takio warunki.
Po pierwsze  -  należy rozwiązać imper-

ium.   lm  wcześniej  tym   lepiej,   bo  inaczej
zostanie skąpane we krwi. Do niedawna to
była  kwestia  pewnych  zasad:  trzeba  daó
ludziom wolność, nie wolno gnębić bliźnich
i   tak   daloj.   Dziś  to  już   nie  sprawa   pryn-
cypiów  -to paląca konieczność!

Po  drugie   -  trzeba  przejść  do  gospo-
darki  rynkowoj,  przy  czym  znacznio  szyb-
ciej  niż to zrobili  Polaey.  W Polsce  istniało
przynajmni.j  nie-kołchozowe  rolnicwo.  A
przecioż  nie da się  przejść płynnie od  koł-
chozów  do  prywatnego  farmerstwa.  Albo

trzeba ratować albo kraj, albo socjalizm. Ne
ma  trzeoiej  drogi.  A  żeby  chłop  rosyjski
zgodził się dzisiaj wziąć ziemię, trzeba mu
nie  tylko  na to  pozwolić,  ale trzeba  go  do
tego namówić,  zachęcić, trzeba mu  przyz-
naó pożyczkę„.

Obserwui'ę  teraz   naszych   nowych   bui-
snessmanów w Związku Scwieckim. lch W-
zja       kapitalizmu       napawa       mnie
przerażeniem. Sądzą, żo wszystko sprowa-
dza się do rabunku  -  złapać co swoje i w
nogi.   Nie  rozumieją,   że  gospodarka  ryn-
kowa opiera  się  ria zaufaniu,  na  reputacji.
Tylkonatym.AGorbaczowpowiada:trzeba
stopniowo,  najpierw  dzierżawa,  potem  je-
szcze  coś„.  Nie  ma  takiego  przejścia,  jak
nie  ma kwadratury  koła.  To  nieprawda,  że
radykalna zmiana wywoła bunt,  bezsenso-
wny  i   bezlitosny.   Bunt  grozi   dlatego,   że
ludzie  nie  potrafili  pokojowo  rozstrzygnąć

problemów.   Dajcie   im   pokojową  alterna-
tywę.  Pokazcie,  jak  to  zrobić!  Miejcie  dość

ieFju:s%t;3:gw:,ig:gzżeTd;X;cł:;'i#zĆ;Zto#:!
bić, bojeżeli tego nie zrobimy -wybuchnie
wojna domowa.

0  Przykład Polski dowodzj czegoś zu-
pełnle przeciwhego, przykład Po[skl
wskazu|® właśnie lmą drogę, panie
Włodzimierzu, drogę, którą F]os|a -
co  prawda  z  `rudem  -  mogłaby
pójść.

Wydaje  mi  się,  że  Rosja  nie  ma  takioj
drogi. Zrozumcio, u nasjuż zaczęły się bun-
ty spowodowane  bral{ami  w zaopatrzoniu.
My  nie  mamy  czasii,  który  miała  Polska.
Gomułka rozwlązał kołchozy w  1956 roku.
U  nas  istnieją  do  dziś,  a  pan   mi  mówi  o

polskiej  drodze.  Gadanie  o  stopniowoj  re-
formie  to  bluff .   lm  wolniejszy  jest  proces

przemian,  tym  skuteczniej  aparat  się  do
nich dostosowuje i w rzeczywistości nio się
nie  dzieje.  Wygląda  na  to,  że  wprowadzi-
liśmy reformę, a tymozasem ten sam aparat
się  do  niej  dostosowuje  i  w rzeczywistości
nic się nie dzieje. \^Ą/gląda  na to,  że wpro-
wadziliśmy reformę, a tymczasem ten sam
aparat  tkwi  na  posterunku;  jak  hydła:  od-
cinasz jedną głowę  - wyrasta następna.  1
tak  bez  końca.  Mówią to.  proszę  pana,  lu-
dzio umiarkowani,  profesorowie, a nie tacy
ekstromiści.  za jakiego  pewnie  uchodzę w

pańskich oczach.
A wracając  na  koniec  do  Gorbaczowa,

dam  panu  jeszcze jeden  przykład.  Posta-
nowił  przywrócić  nam  oby\^ratelstwo.  Wy.
dał   dekret.   Piękny  gest,   prawda?   Nie
wiadomo  tylko   było,   komu  je  właściwie
przywrócił.  Zachód   z  miejsca  ogłosił,  że
wszystkim.   Raptem  okazało  się,  że  dwu-
dziestu   trzem   osobom.   Nazwisk  nikt   nie
widzlał.   Dzwonimy  jeden   do   drugiogo:
„Przywrócono   ci   obywatelstwo?"   „Nie
wiem, chyba nie. A tobie?"

Poza  tym  jakże  to  tak:  przywrócić  oby-
watelstwo ludziom, nad którymi do dziś wi-
szą  wyroki?!   Ja  jestem  winny  władzy
sowieokiej   sześó  lat  więzienia.  Sołżenicy-
now.i przywrócili obywatelstwo, to się żach-
nął:   „Co   mi   po  waszym   obywatelstw'Le,
skoro  do  dziś jestem  oskarżony  o  zdradę
państwa".  1  komu  dziś potrzebny jest oby-
watelstwo   Związku   Sowieckiego,   skora
wszyscy  mówimy  o  niepodlogłości   repu-
blik? Jak w kropli wody widać tu istotę dzia-
łalności  Gorbaczowa.  Zrobić jak  najlepszo
wrażenie i wyciągnąó rękę do wuja Sama.

+
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Społeczeństwo  więzienne
I  Próba

Świat więzienriy,  rządzacy  się własnymi
prawami i posiadajacy swój własny kodeks
postępowania  budził od  dawna   zaintore-
sowanie  litoratury  pięknoj  i  nauk  społecz-
nych.   Jednym   z   nielicznych   krajów,   w
którym  rozrośnięty  do  monstrualnych  roz-
miarów  system  więzioń  i  obozów  koncen-
tracyjnych  nie  pewł  tylko  funkcji  środka
represji  woboc  świata  przestępczego,  lecz
służył  pogłębianiu  panowania  polityczne-
go  nad  fotmalnie   „wolną"   ludnością  był
stalino\^/ski  Związek  Sowiecki.  W łagrach  i
więzieniach tego kraj u przeby`^/ało w szczy-
towym  okr®sie  ok.  40  mln.  asób.  Według
znanego   dowcipu  z  tamtogo   okrosu   lu-
dność  sowiecka  dzieliła  sie  tylko  na  trzy

ś3tdeg%;:ećz%:ró:cS:38:3'pcoęssk'2t::e:}j!sę3
literatura   pamiętnikarska  jest  dobitnym
świadect\Arem  cierpień  narodów ZSRS.  Za-
daniem  niniejszogo  szkicu jest próba  kon-
ceptualizacji          sub-społeczeństwa
więziennego   oraz   określenie   jego   roli   w
społeczeństwie  socjalistycznym.  Wymaga
to przyjęcia określonej wiz" społeczeństwa
socjalistycznego.  Punh..,n  odniesienia  ni-
niejszych  rozwaiżań  niech  więc  będzie  te-
oria   socjalizmu   w   nie-Marksowsl<im
materialiźmie  mstoryoznym  /zob.:    Nowak
L..,   0  konieczności   socjalizmu   i   koniecz-
ności  jego  zaniku.  W   Przyjaciel   Nauk,  nr
1-2, s.55-101,  Poznań -Wrocław  1984-85/.

Zasad niczą cechą społeczeńst\^/a sooja-
listycznego jost jego podział na dwio klasy
społeczne: władcow, czyl i tych co decydują
o   przeznaczeniu   matorialnych   środków
przym usu oraz obywateli , którzy pozbawie-
ni  są wpływu  na  dysponowanie  nimi.  Ten
dychotomiczny obraz struktury społecznej
uzupełnjć trzeba  o  grupę  pośrednią  -  rzą-
dców.   Są  to   ci,   którzy  choó  pozbawieni
wpływu  na  dysponowanie  środkami  przy-
musu   poddawają  się   pod   panowanie  sil-
niejszych   /władców/  by  móc  skuteczniej
dominować nad  słabszymi  /obywatelami/.
lnteres   klasy  władców  polega  na  powię-
kszaniu  sfery regulacji  władczej.  Wypływa
to z samej natury mochanizmów rywalizaoji
władczoj.  Ci  z  władcow,  ltirzy  z  różnych
powodow  opóźniają  powiększanie   stery
swoich  wpływów  stopniowo  tracą na zna-
czeniu   społecznym.   Podlega  bowiem  im
mnjej  spraw,  otoczeni  są  mniejszym  gro-
nem  zwolonnikow.  ponieważ  mniej  izeczy
mogą „załatwić" czy przeforsować. W koń-
cowym stadium wytracania sfery wpływow,
ci  którzy  nie  nauczą się  pogłębiać  swojej
władzy zostaną wyeliminowan i za struktury
władzy.   lnteres obywateli jest zupełnie od-
mieriny -polega on na powiększaniu swojej
autonomii poprzez zmniejszanie ingerencji
władzy w życie społeczne. Flozbieżnośó in-
teresów  pomiędzy  władzą  a  społoczeń-
stwem  obywatelskim ma charakter trwały.
Antagonizm ten oznacza, że władza może
swojo  lntoresy  (powlększanie  sfery r®gula-
oji) realizować wyłącznie kosztem obywate-
li, zaś klasa obywatelska może powiększać

modelu
swoją autonomię tylko kosztem zmniejsza-
nia regulacji wtadczej.

Obywatele   wchodzą  w   niozależne   od
władzy relacjo społeczne, które dysponen-
ci   środkami   przymusu   mogą  rozbió  po-
przez   terror   lub   biurokratyzację.   Terro/
polega  na  zastosowaniu   represji  wobec
autonomicznych  działań obywatelskich. W
okstremalnym   przypadku   oznacza  to   ró-
wnież fizyczną eliminację tych spośród kla-
sy  obywatelskiej,  którzy  stanowią  ośrodki,
niezal eżnych od władzy powiązań społecz-
nych.  Biurokratyzacja  polega  na  zastąpie-
niu         autonomicznych         powiązań
społecznych przez sztuczne, w których rolę
pośrednjka   pomiędzy  oby\^/atolami   pełni
władza.

Sposobem   obrony  klasy  obywatelskiej
jest  masowe wyłamywanie  sie z  narzuco-
nych ram porządku politycznego. Opór mo-
że byó skuteczny wtedy, kiedy jest masowy,
kiedy  przeobrazi  się  w  rewolucję.   Do  niej
dochodzi wtedy, kiedy ucisk polityczny jest
średniowysoki -prowokuje opór ale nie  pa-
raliżuje   zbiorowych   wystąpień.   Niski   sto-

pień   ucisku   politycznego   nie   wymaga
masowego oporu społecznego.  Natomiast
zbyt  wysoki   poziom   ucisku   politycznego
doprowadza do deklasacji politycznej i ato-
mizacji życia społecznego uniemożliwiając
zbiorowe  wystąpieiiia wobec władzy.  Jed-
nakże  stan  deklasacji  politycznoj  nie  jest
trwały - po  pewnym czasie zerwane  przez
władze  relacje  obywatelskie  ulegną odno-
wie i obywatele na nowo mogą podjąć wal-
kę o społeczne wyzwolonie.

Wszelkie  działania  podejmowane  przez
ludzi  można  podzielić  na  piibliczne  i  pry-
watne.  Działania publiczne jednostka ludz-
ka   podejmuje  wespół   z   innymi,   a   ich
przedmiotem  są  równleż  inni  ludzie.  Dzia-
łania prywatne są natomlast podejmowane
indywidualnie,  a  przedmiotem  tych  czyn-
ności i.est sam ich wykonawca. Do tego typu
działań  należy np.  mycie  zębów, jedzenie,
spanie itd.  F`egulacji władczej dostępne są
tylko  działania  publiczne.  Zgadzało  by  to
się  w jakiejś  mierze  z  intuicjami  E.Goffma-
na.  Uczony  ten  w  znanej  pracy  o  instytu-
cjach   totalnych,   podzielił   świat   ludzkich
zachowań na pracę, zabawę i odpoczynek.
W  społeczeństwie   normalnym   każdy  z
trzech  typów  czynności zaohodzi  w innym
czasie.   miejscu   i   z  innymi   ludźmi.  W  in-
stytucjach totalnych. do  których zalicza on
koszary, zakony, więzienia i szpitale, czyn-
ności te są skomasowaiie -dokonują się w
jednym  czasie,  miejscu,  i  w  t]m  samym
środowisku. Łatwiej więo mogą zostać pod-
dane regulacji władczej.

Sub-społeczeństwo  zamknięte,  którego
instytucjonalną formą są np.  więzienia lub
koszary różni się od spoteczeństwa otwar-
tego wyższym stopn iem regulaoji władczej.
Władcywięzienn"(oszarowi/rogulująpub-
liczno, jak  i  prywatne życio  oby`^/ateli.  Sub-
Społeczeństwa Więzisnno  Są Więc toren om

nadzwyczajnycri przyrostów reg ulacj i wład-
czej.

Dalszą  różnicą   pomiędzy  spotoczeń-
stwem otwanym a sub-społeozeństwem ot-
wahym jest sposób wyłaniania rządców. W
społeczeństwie otwartym jest on w zasad-
zie dobrowolny.  Rządcami  stają sio ci,  któ-
rzy za oenę  zmniejszenia  swojej  wolności,
choą  powiększyć  zakres  swojego  oddzia-
ływania  społecznego.   Natomiast  w  sub-
społeczeństwie   zamkniętym   sposób
wyłanianiarządcówi'estprzymuso\^/y-stają
się   nimi   ci,   którzy  zniewalając  swoich
współ-bliźnich  starają  sie  zminima]izowa6
skutki  swego  zniewolenia.  Subspołoczeń-
stwo  więzienne  jest  tylko  jednym  z typów
subspołeczeństwa zamkniętego. Obok nie-
go inną rozpowszechnioną formą jost sub-
społe.czeństwo koszarowe , w którym starsi
służbą  żołniorze  (rządcy  ltoszarowi)  pod-
porządkowują sobie  młodszych  (obywateli
koszarowych) chcąc w ten sposób zneutra-
l izować rygory dyscypl iny wojskowej.

Mechanizm   w t ó r n  e g o   z n i w o 1 e -
n i a   (obywateli więziennych noszarowych
przoz  rządców więziennych/ koszaro`^rych)
jest  podobny do  procesów  zniewalania w
społeczeństwie otwartym. Podobny, ponio-
waż   w   sub-społeczeństwie   więziennym
podporządkowaniu  ulegają  nie  tylko  dzia-
tania  publiczne obywateli  ale  i  również  ich
życie  prywatne.  Wydłuża  to  proces  rewa-
loryzacji   niezależnych   powiązań   społecz-
nych -najpierw bowiem emancypacji musi
ulec stera zachowań prywatnych więźniów.
Proces  ten  w  subspołeczeńst`^/ie  więzien-
nym  następujo  o  wiele  wolniej  niż  w  spo-
łeczeństwie  otwartym.   Opór  oby\^/ateli   w
pierwsze  kolejności   kieruje  się   przeciwko
wSpółwięźniom  -  rządoom  więziennym  by
póżniej drogą rewolucji wymusió dla wszys-
tkich  ustępstwa od władzy więziennej.

To dotychczasowe rozwazania prowadzą
do  wniosku,  że w  środowisku  więziennym

(mówiąc  szerzej  w  subspołeczeństwach
zamkniętych) zasadniczy antagonizm spo-
łoczny nie znajduje się na linii: władcy wię-
zienni   -   obywatele   więzienni   lecz   na  osi
rządcy  więzienni   -  obywatele  więzienni.
Więźniowie  zaś w  niowjell{im  stopniu  przy-

pominają  solidarną  wspólnotę  ludzką  po-
łączoną jednym  nieszczęściem.  Daje temu
świadectwo obtita lite ratura pam iętnikarska
dokumentując,że:

nw tym  bezmiarze cierpienia, w codzien-
nej  walce  o  przetrwanie  niektórzy więźnio-
w%órozd%ąa:3ę.:cohb#rog#2anćonap%g#jne:j

nędzy. Jednemu przypE\da w udziale n.reco
lżejsza praca, drugiemu dodafkowa porcja
chleba,  trzeciomu  jakiś   ciepły  łach,  a
jeszcze innym odrobina wladzy nad resztą
towarzyszy Kazdy trzyma się pazurami tego
co posiada, boi się stracić 1 ma nadzieję, że
ieszcze  coś  zdobędzie.  Tio  stwarza  sta!e
i.oczucie  rywalizac:ji,  wieczną  walkę
wszystkich  przeciwko  wszystkim  i  niszczy
najrTiniejsze  odruchy  solidamości  między
więźniamr.

Rywalizacja  wśród   więźniów  w  sowiec-
kich  łagrach  nio  była jednak  chaotyczną  i
przypadkową.   Jedna   katogoria  więźniów
O<ryminalni)   stale   i  wyrażnie  dominowała
nad   pozostałymi   (politycznymi).   Pisze  o
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osłabiając   presję   konku-

tym   klasyk   literatury  obozowej   A.   Sołże-
nicyn,

„Wciskają się do stołypjnowskiego prze-
działu spodziev\iasz się takze tiĄi spotkać
towarzyszyniedoli.Wszyscytwoignębiciele
i  wrogowie  zostali  po  tamtej  stronie  krafy,
tutaj już ich  nie oczokujesz.  (...)  Areszmnt -
nowicjusz  Pra9nie  UwazĘLć  Się  Za  Więżnia
p.mycznego, to znaczy on broni ILidu, pań-
stwo  zaś  jest  wspólnym  wrogiem.  A tyrrr
czasem -znionacka, ztylu i z boku dopada
cię  iakaś  szczwana  hołota  i  wszystkie  po-
dzjajy nagle  się mącą, a to co było jaisno
poszło w drzazgi (i nie prędko więzień zbie-
rze się do kupy, nie prędko się zoriemuje, że
ta holc]b w istocie trzyma ze strsżnikami)".

Zaprezontowane ustalonia pozwalają na
dokonanie modyfikacji przebiegu fazy znio-
wolenia i  samozniewolenia władzy w toorii
społeczeństwa socjalistycznego.

W pierwszym  okresie  rozwoju tego spo-
łeczoństwa w wyniku konkurencji władczej
dochodzi  do  ograniczenia  autonomii  oby-
watelskiej.  Wzrost  regulacji  władczej  pro-
wadzi  do  oporu  społecznego  obywateli,
który  przekształca  się  w  rewolucję  polity-
czna.  Klęska  rewolucji  umożliwia  całkowi-
cie     zniowolić     społeczeństwo.     Po

podporządkowaniu   większośoi   autono-
micznych dziedzin i ster życia społecznego
presja konkurencji władczej prowadzi daJej
do samozniewolenia władzy. Odtąd konku-
rencjawładczamusisiętocztćkosztemsfer
wpływów   podporządkowanym   wcześniej
innym   władcom.   Jedynym   sposobem
uniknięcia  będz  ostabienia  stąnu  samoz-
n iewolenia jest poddanie regulacji władczej
pewnych   kręgów  obywatoli.  Zwiększonej,
bo obejmującej  ich  życio  prywatne. Absor-
pujo to liczne rzeszo władców więziennych

)i;"    rencyjną w-ownątrz klasy wład-
cÓw.               W              ramach

),     subspołeczeństwa        wię-

:=`:Recgh°cą:°zYenk:mk;%:!so°wbayć
skutki   swojogo   zniowolonia
podporządkowują  sobie   in-
nych   obywateli   więzionnych.
Wyłania się w ton sposób nowa
katogoria społeczna - rządców
więziennych.  Mechanizm wtór-
nego  zniewolenia  przebiega w
podobny  sposób  jak  proces
zniewolenia  w  społec%oństwie
otwartym.   Rządoy  wlęziemi
podporządl{owani  władzy  roz-
bijają  autonomiczne   związki
obywateli  więziennych.  Procos
wtórnogo zniewolenia u macnia
także panowanie władców wię-
zionnych:rozbija   subspołe-
czeństwo  więzienne   na  dwie
antagonistyczne grupy oraz za
cenę   niewielkich   koncesji   ud-
zielanych   rządcom  więzien-
nym         pozwala        głębiej
ingerować  w  struktury  życia
więziennogo. Rządcywięzienni
natomiast poprzez wtórn® znie-
walanie   nie  tylko   osłabiają
skutki   własnego   zniowolenia
ale też otrzymują od władców
niowiolkie   koncesje,  któro  po-

prawiają  ich   sytuację  w  sub-
społeczeństwie więziennym.

Po  upływie  pewnego  czasu,  dłuższego
jednak niż w przypadku społeczeństwa ot-
wartego  następuje  restytucja  zerwanych
więzów  obywatelskich.   Proces  integracji
gpołocznej  odbywa się  kosztem  interesów
rządców więziennych.

Po  pewnym  czasie  dochodzi  do  wybu-
chu rowolucji więzionnej. Rowolucja kończy
się  klęską.  Władcy więzienni  odpowiadają
represjami ale zdobywają się na ustępstwa
rozluźniając rygory subspołeczeństwa wię-
ziennogo.  Ponowna etatyzacja,  po okresie
ustępstw, życia więziennego prowokuje ko-
lejną  rewolucję.   Jej   przegrana  powoduje
reprosje ale  przynosi też  kolejne  koncosje.
W konsokwencji przegranych rewolucji wię-
ziennych   następujo   redukcja  zniewolenia
obywateli  więziennych  i  ostatoczna  likwi-
dacja subspołeczeństwa więziennego.

Prowadzi  to jednocześnio  do  zniesionia
samozniewolenia  władzy  bowiem   klasa
władców  może  z  powrotem  dokonywać
otatyzacji   chwilowo  wyzwolonych   obsza-
rów  życia społecznogo.  Jednakże  system
społecznybezpawrotniewkraczawfazęcy-
klicznych  doklasacji.

Społeczne dzieje Archipelagu  GUŁag są
egzem plifi kacją przedstawionej koncepcji.
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cyjnych. Jednakże istnienie sporych obsza-
rów   nlezależnoj   aktywności   społeoznej
sprawiło,  że  system  więzienny  nie  połnił
jeszczo fu nkcji zastraszania społeczeństwa
i  pogłębiania  nad   nim  władzy.  W  latach
dwudziestych prototypom późniejszego Ar-
chipelagu GUŁag byływyspy Sołowieckie.
Kolektywizacjarolnictwawlatachtrzydzies-

tych  zniszczyła ekonomiozne podstawy je-
dynej niezależnej gospodarozo od państwa
sowieckiego   warstwy  ludnośoi.   Ludność
chłopska zaludniła też wyspy Archipolagu
GUŁag,  który  rozrastał sie terytorjalnie  i  li-
czebnio.   Liczba  więźniów  jodnocześnie

pcobywająca w tagrach wynośiła około 40
mln  ludzi.  Lokalizacja obozów praoy,  które
pokry\^/ały oałe terytorium ZSF]S była oczy-
wiście  tajna.   Dlatego  ciekawe   są  w  toj
materii Ówczesno spostrzeżenia poszu kują-
cego  oficerów  pomordowanych  w  Katyr`iu
Józefa Czapskiego,  który w rozmowie z ra-
dzieckim dygnitarz®m dostrzogł, że ton:

„Siedziat  na tle  wielkiej  mapy ZSRF\,  r\a
której  byly wyrysowane  wszystkie głóbino
punlm/ cibozów, k{órymi kierował. Najvrięcej
gwiazd i kół i innych znaków oznaczających
wielkie  skupienia  obozów  było  na terenie
ASSR Komi, na płw. Kola, na Kołymie. Mię-
dzy innymi zauważyłem, że wielkio centrum
obozowe  jest w Wierchojańsku,  iako wiel`
kość równoznaczna z Magadanem. Maga-
dan   zaś  jest  punktem   poprzez  który
przechodzą wszystkie rzesze więźn!ów pcr
litycziiych wysyłane na ststkach mieszczą-
cych5tys.do10tys.więźniówiprzowożone
tam  z  Buchty  i  Nachodki  pod  Wladywcis-
tokiem".

Wyrazem   samozniewolenia  wladzy  w
Związku  Sowieckim  lat  trzydziostych  były
periodyczne czystki i procesy wewnątrzpar-
tyjne, które stópniowo obejmowały szcz)m/
hierarchii aparatu  partyjnego.  Był to wynik
zaciętej   rywalizacji  o  władzę  w  łonie  sci-
wieckiej  kom-panii.  Obozy pracy wymaga-
jące   rozrostu   organów   ścigania,   sądów,
prokuratury,  służb  więziennych  itd.  absor-
bowały  liczne  kręgi  władzy  przyczyniając
się   do   rozluźnienia  presji   konkuremcyjnej
wewnątrz aparatu partyjneg o.

W samych łagrach pewne kręgi więźniów
pod porządkowały sobie pozostałych. F`oz-
bicie   społeczne  środowiska  więziennogo

::as%a:#:%:Ok=:ti:{:;rsat:j?:jj:#[j;daŁk.
Łagu.  Flozpoczął  Się  on  od  egzekucji  na
szpiclach i donosicielach by na początku lat
pięćdziesiątych doprowadzić do otwartych
buntów w Workucie,  Kirgirze i innyoh  miej-
scach.Tłumione przez władze rewolucje zo-
ków   przonosiły   się   w   inne    rejony
doprowadzając w  połowie  lat  pięćdziesią-
tych  do  redukcjl  stanu  uwięzionych  i  prak-
tycznej  likwidacji  Archipelagu  GUŁag  jako
odmiennego  subsystemu  społocznego,
chociaż obozy pracy przetrwały jako insty.
tucja.

Trudno   na  zakończenie  nie  oprzeć  się
pokusiesformułowaniapewnychwniosków
natury etycznej. Przodstawiony model sub-
społeczeństwa  więziennego   ukazujo
fałszywość   poglądów,   szczególnie   roz-
powśzeohnionych  w  myśli   lowicowej,   do-
datnio   oceniających   pod   względom
moralnym   prześladowanyoh,   a   ujomnie
przośladowców.   Zni®wolonie   bowiem   de-
prawuje moralnie  nie tylko  ciemiężców ale
i   ciemiężcmych.   Jedyną  zaś  skuteczną
obroną  przed   nim   nie  jest   zniewalanie
współbliźnich  lecz  solidarny  opór  uciśnio-
nych.

Bogumil KALINIECKI
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Solidarnośc'  Emigracji  -
Emigracja  Solidarności"

Tonazwaorganizacjiije-temu   oo  wypisują  o  tzw.
dnoczośni.o   biuletynu   uka-         niepodległości    Palski   i
zującegosięwEdmontonw        wychwalaniu   L.   Wałęsy
Kanadzie.   Pismo   w  skro-        niemalże   we   wszystkim."
mnej  szacie  graficznoj  po-Pismo   nje   wprowadziło
wielanenakseroukazujesię         numeracji         numerów,
w  nakładzle  300-600  egz.        jednakże   do   czerwca   br.
najczęściej  raz  w  mioslącu.         ukazało   się   jch   32.   Pan
Jak  piszo  do  nas  pan  Me-        MeczyśławBona,jeszczew
czysław   Bona   przewodni-        kraju,  przod sierpniem  roku
czącytej  liczącej  ponad  20         1980   spędził   5,5   roku   w
osób  organizacji   „Wszysoy         komunistycznym więzieniii.
pracujemyiwnaszymbiu-        W   1980   roku   aktywnie
letynie     robi     się    tylko         działał  w   Solidarności,   od

p/zedruki  z  SW,  Solidamo-        dnia    13   grudnia   ucze-
ści-80  i  innych  wydawnictw         stniczyłw strajku naterenie
krajowych.   Mędzy   innymi         Huty  Katowice,   po   strajku
po    to     by    miejscowej        został    aresztowany,    a
(emigracyjnej)       prasie        następnie   internowany.
polskojęzycznej zaprzoczyć        Przed  tym   wszystkim  jed-

nak  -  jak  wspomina  -  był
grudzioń   1970,  strajk  i  wy-
stąpienia . \^ryjście na mias-
to  ze  Stoczni  Szozocińskiej
wraz  z  grupą  robo"ków,
gdzie   16.  XJl  o  godz.   17.30
został  ranny  i  ledwo  prze-
żył.  Po  emigracji  do  Kana-
dy, cały czas aLktywnie wraz
z organizacją SE-ES poma-
ga  organizacjom  i  struktu-
rom  podziemnym w kraju.

Z  cyklu   poświęconego
polskim organizacjom i  pis-
mom ukszującym się na Za-
c;hodzie       w       numorze
(277-278)   pisaliśmy  już  o
Amorican  For  lndepBndent
Poland   oraz  piśmie   nMyśli
Polwczne„

Z  LISTU CZYTELNIKA
•{ź     ...Program swjest w|gmę) oceriy dośćminimalistyczTiy. Pwnie wieLe odbLega, amartwi c]SZA w``łi.weus%,:ź%%%k§%rim%m=w§%%%g#pa§%ż§ź!:§p%%%]
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NIE WSZYSCY
•i`l.

ROZGF?ZESZAJĄ

JAFIUZELSKIEGO
•.'.:\...

Autor   interesującej   „Filozofii   politycznej
Maurycego   Mochnackiego"   usiłujo  teraz
zgłębió  "filozofię  polityczną"  Jaruzelskiogo.
Zaczyna  obiecująco:  „Flealnośó  czynów  Ja-
ruzelskiego  stoi  pod  znakiom  zapytania.  Z
wyjątkiem stanu wojennego, oczywriście. Ten
był  realny".  Ale  zaraz  potom  ka`egoryczna
opinia: „Kto przokornie t`^/iei.dzi, że radziecka
inwazja  była wówczas  nieniożliwa,  czy  nie-
prawdopodobna,  jest  po  prostu  nudny".
Otóż ja tak  „przekorni® t\^/ierdzę",  ryzykując
epitet  „nudny".  Twierdzę  tak  t}m   bardziej
dzisiaj.  gdy wiadomo  już  na jakich  nogach
stał  sowiecki  kolos.  W  zasadzie  nie  wiązę
wiolkich   nadziei   z   zawartością  archiwów
sowieokich,  myślę jednak  że  kiedyś  pewne

przynajmniej  ślady  .,operacji  Polska"  z  roku
1981  wpadną w ręce dociekliwego  archiwis-
ty.   Przekonamy  się  wtedy,   że   chodziło   o
wyszantażowanie         groźbami         od
Jaruzelskiogo   i   towarzyszy   przecięcia
wrzodu   „Solidamości"  polskimi  wyłącznie
rękami.  Trzeba  być  nie  tyle  „nudnym",   co
naiwnym, żeby wierzyć w „radziocką inwazję

;i::;:,;idi::,i;ł!i?tg.iżą:!;;z:a:cj;:p:,!;ćg;::-
wybór miał. F`zecz jasna, wybór \^rymagający
aktu odwagi i minimalnego choćby szacunku
dla   wolnościowych   aspiracji   Polaków.   Na

PJ.eczńęp;óź»i.€ /cĄoĆĄyp%eł4óow`qJ...Wiśsia; firódowski .'prus sp`art Anburg~sA/  i  r.Ę,ytek  Ł9gowskiegg  Warlo  tu   zacytować
kilka   zdań   z   ostatniego,   przedśmiertnego
opracowania  generała  Adama  Uziembły  (w
świeżych   „Zeszytach   Historycznych"):
„Marą osłabienia  morale  wojska  polskiego
n.iech   będzie   to,   żo   interwencja   przeoiw
Czechosłowacji,  na czele  której stał generał
Siwicki,  nie  spotkała  żadnego  sprzooiwu,  w
przeciwieństwie  do  postawy  wojska  w  roku
1956.     Zmiany     te,      niewątpliwie     z
btogosławioństwa   Gomułki,   doprowadziły
do tego, że w roku  1970 wojsko strzelało do
robotników,   czemu   Jaruzelski   się   nie
sprzeciwił.  Skorzystat natomiast ze skutków
strzelania i razem z Moczarem przyczynił się
do usunięcia Gomułki  i wprowadzenia Gier-
ka, czyli do całkowitego podporządkowania
kraju F`osji. Dalsze dziesięć lat wychowania w
nowym   duohu  doprowadzito  do  tego,  że
wojsko bez oporu wyręczyło armię sowiocką,
zastępując  intorwoncję  wprowadzeniem
stanu wojennego w roku  1981."

Gustaw HERLING -
GRUDZIŃSKI

Fragrrien\ Dziennika  pisan®go nocą, Kul-
tura,/ marzec  1991/

Inicjatywy
1-2  nr   nowopowstałego

pisma   „Obserwator  polity-
czny"  wydawanego   przez
AFIP  w   Stanach   donosi   o
rozszerzeniu  Funduszu  „Ku
Wolności. '',  któ" wspomógł
KOJnela   Morawleckiego
kandydującego   na   urząd
Prezydenta  RP.   Nowy  Fum
dusz zachowująo nazwę „ Ku
Wolności"zyskałdookreśle-
nie  -„   Fundusz     wyborczy
Partii    Niepodległościo-
wych''.  Fundusz  zbiera  pie-
niądze           na           rzecz
następui.ącycm  partii  i  orga-
nizacji  (wg porządku alfabe-
tycznego):   Konfederację
Polski Niepodlegtej, Liberar-
no   Demokratyczną   Partię
„Niepodległość",   Niezależ-
ny  Fluch   Ludowy  „Piast",
Par(ię  Konserwatywną,  Pol-
ską Partię  Niepodległościo-
wą.   Partię   Republikańską,
Partię   Wolności,   Solidar-
ność Walczącą, Stron nictwo
Wierności  Rzeczypospolitej ,

Emigracji
Zj  o  d  n  o  c  z  o  n   i  e
Chrześcijańsko-Narodo  -
wo.   Fundusz  apoluje   do
emigrantów:   „apelujemy
do   Twojej   dojrzałości

politycznej   i   znajomości
meohanizmów
zdobywania  liczących  się
pozycji   w   komórkach
władzy.   Wzywamy  do
masowej   akcji   zbioJania
pieniędzy   na   rzecz,   do
ni.edawna  jeszczo   mor-
dowanych,  a  obecnio  dys-
kryminowanych   partii   i
ugrupowań,   których   gtó-
wnym założeniem jest osią-
gnięcie ni®podlogłości, jako
punktu  wyjściowego  w  roz-
budowie   zdrowego,   mo-
ralnio                            silnego
społoczoństwa polskiego. "

Nowy   10-czorwcowy  nr
„Myśli  polityoznych"  (pisma
również   wydawanogo   w
USA)  przynosi  informacje  o
powołaniu Centru m koordy-
nacyjnego podróży działczy

ugrupowań               niopo-
d ległościowych z Polski. Re-
dakcja  „MP"  pisze:  „wprost
o  pomstę   do  nieba  woła
brak   koordynaoji   takich
podróży  któro   częstokroć
przebiegają  po  kilka  razy z
zachodu  na  wschód  lub  z
południa  na  pótnoc  USA".
Redakcja     apelujo     do
rodaków  zamieszkałych  w
Kanadzie i  USA którzy mają
gdzie  organizować  spotka-
nia, mogą zapewnić noclog ,
wyżywienie   i   środki   tran-
spoku oraz kontakt z prasą 1
TV,   o   kontakt  z  autorami
apolu i samym Centrum Ko-
ordynacyjnym.

C2ytaj  i  popicraj  ml€sięcznik „Solidarność
"alczqca". Pislw ulcazujące się przez wiele

lai w podrimiu - dzisiaj of icjaLn.ic. Jeżcli
chceszotrzymy\^iaćregulaTr\lewsvsddcn-ry,

porTVM o preruimcrracle  - już teraz.
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Nie prawica, nie lewica,
lecz uczciwość lub oszustwo

P.rędzej,  prędzej,  doprowadzić  do  tego,
abynarodyujarzmioneprz®zSowietysame

#od#Ęwnjaązsć:bieR?S:Ękpsókkęz:{3C%,jeed:ę
ono joszcze  o  co  chodzi.  Ten  wyścig  kon-
struktorów   „zjednoozonia   Europy",   z  /.../
ozasem obocnym - trwa.

lch mistornio tkane przoz pół wieku dzie-
ło jest zagrożono.

Ostatnio,  konioczność  wymagata  choć-
by częściowego ujawnionia go,  a także o8-
tre  żądania  niepodległoścj  narodów,  któro
na swych teronach  rie zaznały „błogosta-
Woństwa" działalności politycznej - nio wia.
domo  dlaczego  z\^ranej  niezależną -moż®
otworzyć  innym,  a  przede  wszystkim  Po-
lakom,  oczy  na  to  co   bez  nich   postano-
wiono i jakimi drogami wprowadzono to w
życie.

Polska jak wiadom, jost w 90% katolic-
ka. Od zarania peerelowskiej rzeczywistoś-
ci   pisywał   dla   niej   Stofan   Kisielewski,

później  powstały  K]uby lnteljgencji  Katolic-
kiej  i wzorowane  na zachodnim  (marginal-
nym)   katolicko-młodzieżowym   ruchu
„braterstwa   narodów"   -   „Oazy".   Istniała
„opozycja"  sei.mowa  „Znak",  a  potępiony
oficjalnie  przoz  Kościół  „Pax"  w  praktyce
codzionnoj       był       coraz       bardziej
rehabilitowany.  W  drugioj  połowie  lat  70-
tych  powstał  Komitot  Helsiński,  KSS  KOF`.
ROPCIO,    PPN   -   Najdora,   KOMITET
POROZUMIENIA     na     rzecz     SAMO-
STANOWIENIA  NARODU  1 wiolo  innych  ka-
tolicko-spotocznych                                lub
społeczno-politycznych  ośrodków.  Pojawił
się  też  Moczulski  zo  s`^/ym  rzekomo  nie-
podległościowym programom, a na równie
patri'otyczny  lecz  nieendocki  olement  od-
działywała polityczn ie paryska „Kultura".

Jedni  nabierali  się  na  rzekomą walkę  z
komunizmem -drogę do niepodległości -i

ponosili  ofiary,  przed  innymi  otwierała się
już   senatorska   przyśzłość.   Wszystko,   co
działo się w Polsco od czasu 11 wojny świa-
towoj mieści się w torach zmierzających do
jednego celu i służyło zacioraniu naturalnie
istniejącoj granicy pomiędzy „władzą" PF`L
i  społeczeństv\rem,  a wysiłek patriotyczne-
go -przeoiwnego  F`osji elementu  WIN) zo-
stał  politycznie  oałkowicie  zmarnowany.
Efektem  tego  jost  rzekomo  polski  rząd  w
rzel<omoj  Polsce.

Obecmie,   ideowy   i   świadomy   element
zdaje   sobie  sprawę   z   politycznego  zna-
czonia całej tej opartej jedynio o dobrąwolę
„wschodniego   mocarstwa"   -  fikcji,   która
wpycha  naród  w  coraz  większą  nędzę,
demoralizację i poniżonio. Ogół, którego to
dotyczy,  nie  wierzy już  aby wafto  było  w
cokolwiok się  angażowaó.  Popiorają pne-
miany ci,  którzy otrzymują pomoc od  rod-
ziny  z   zagranlcy  lub  sami  tam   byli   na
zarobku.   Miości   się  w  tym   niostety  duży

procent spolooznie  nastawionej,  marzącej
o  niepodległośoi   locz  zupełnio  apolitycz-
noj,   najbardzioj  związanej   z  Kościołem   -
inteligencji.

Uzurpatorzy -zdrajcy, którzy to wszystko
oo  jest  toraz  nieprawdziwe  w  Polsce,  re-
żys®rowali,  wiedzą,  żo  ogół  polskiogo  na-
rodu ma w sobie głęboko zakodowane to,
żo niopodlogłość w orbicio Rosji żadną nio-
podległością  być   nie   może   i   Polska  by
istnioó  musi  być  oatkowicie  od  niej  unie-
zalożniona.   To   samo   dotyczy   innyoh
zagamiętych przez F`osję oarską czy ZSR§
narodów, które dopiero wtedy będą mogły
stworzyć  prawdziwą  federaoję  gdy  będą
miały swoje własne państwa w etnicznych
granicach   i   pokierują.  się   zrozumieniem
wspólnego   intorosu   gospodarozogo   i
wspólnsgo zagrożonia ze strony Moskwy.

Niepodlegtość  nie  oznacza wcale  izola-
cji. Od 1939 roku zaistniały wielkie przomia-
ny.   Zmioniły  się   potrzeby  surowcowe,
których   coraz   bardzioj   brak   na   świecio.
Stwarza  to  współzależność  gospodarczą
wiolu  krajów.  W tym  wszystkim  mieści  się
doskonalo suwerenn ość polityczna tego ty-
pu jaka  istnieje  na Zachodzie.  Taka,  która,
uzalożniając  gospodarczo   Włochy  od
państw arabskich, Holandię od Anglli i wza-
jemnie,   nie   wyklucza  suwerenności   poli-
tycznej  w  oparciu  o  USA  To  oo  wyklucza
suwerenność  polityczną to  usytuowanie  w
orbicie  totalitamego   mocarstwa  jakim  są
Sowiety.  Wolna  od  komunizmu  Rosja  nie
przostałaby  byó  niobezpieczeńst\^/em  dla
Polski  i  innyoh  matych  krajów,  któro pozo-
stają teraz  pod  dominacją  imperium.  Po-
nioważ   Flosja   nigdy  nie   była  państwem
demokratycznym,  to nawst gdyby się wy-
zwoliła od  komunizmu  nie  będzio to ozna-
czać przejęcia tych tradycji,  którymi rządzą
się kraje Zachodu co naj.mniej od wioku, do
których  Polska należy.  Układ sił na świecie
zmienił  się  również  w  zwlązku  z  powsta-
niem   nowych   środków   zniszczenia   i   nie-
znanych   dawniej   technologii.    Broń
nuklearna potrzebna jest Zachodowi  do o-
brony.  Dla  Moskwy jest ona instrumentem
szantazu.  W tym  układzie  międzynarodo-
wych stosunków, Zachód potrafi szanować
pJawo  jednostki   i   idoały  prawdy  i  uczoi-
wości.   Różnice  między  Wschodem   i  Za-
chodem  to nio tylko  różnice  ustrojowo,  ale
kryteriów etnicznych, które są deptane i nie
znaczą nic w obliczu totalitarnego państwa.
Widzimy to nio tylko w potężnej  Flosji  ale  i
w małych komunistycznych państwach jak
Kuba czy Nikara`gua. które, choć odległe od
niej  o  tysiące  l{ilometrów,  znaJazły  się  w
orbicie jej panowania.

Cały  świat jest  zmaterializowany,  mimo
to kapitalistyczno pragnienie zysku nio wy-
klucza prawdy i uczciwości  i w tym ogrom-
na   rola   dla   Kościota.   Papież   mówi   o
rywalizacji   między  supermocarst\^/ami  w
kontekście  Wschód-Zachód.  W  istocie  ist-
riioje tylko rywallzacja gospodarcza m iędzy
krajami wolnego świata, przy nienaruszaniu
ich  suweronności.  Jak  obserwujemy.  mię-
dzy Wschodom i Zachodem nio ma żadnej
rywalizacji,  przeciwnie,  Zachód  ratuje  jm-
perium sowieckie przed katastrofą.

Flacja Stanu  Ftzeczypospolitej, po  klęsce
wrzośniowej   została  całkowjcio   przekreś-
lana.  „Foderacja"  środkowej  Europy  była
już  głównym  przedmiotom  zaintoresowań
pien^rszego  rządu  emigracyjnego  i  bozpo-
środnią przyczyną oddania nas pod  domi-
nację sowiecką. Zwalanie winy za Jałtę, na
AJiantów jest l(łamstwem.  To  rząd  gen.  Si-
korskiego, który rozpoczął swą działalm)ść
od  zdrady ambasadorów  Ftzeczpospolitej,
od przeprowadzonej przez nich selekci.i po-
litycznoj emigTacji  pod  kątem  wrogości do
Piłsudskiogo ponosi główną winę za losjaki
od  tej  pory spotyka  Polaków.  Churchil  wy-
raził się w kontekścio poprzedzającego Jał-
tę ol<resu,  żo nio rozumie zupełnie polskiej

polityki,  że  jest  ona  zwarjowana.   To  jest
prawdą. Historia nie zna bardziej absurdal-
nej  i  Szkodliwej dla narodu  działalności  niż
złączenie  socjalizmu  z  nadprzyrodzonymi
colami  Kościoła  w  konfrontacji  z  totalitar-
nym systemem.

„Federacja  środkowo-wschodniej   Euro-
py" pod kierowniczą rolą wschodniego mo-
carstwa, którą uzu rpatorzy przeprowadzają
od  tak  dawna,  musi  więc zostać  sf inalizo-
wana  zanim jeszcze  ogół  zorlentuje  się  w
gigantycznym   oszustwle.   Polega  ono   na
złączeniu  w jedno  -  dwóch  celów,  które  z
natury  rzeczy  należą do  zupełnie  różnych
sfer,  a  mianowicie  duchowej  i  materi.alnej.
Cel par excelJence polltycznyj'akim jest „fe-
doracja" został tu  złączony z ieligijno-eku-
menioznym       celem        Kościoła,       z
wykorzystaniem jego społecznej  nauki dla
kamuflażu.

Kościół pragnie,  aby nauka  Boża objęła
cały blok wschodni  i  aby religijność tej czę-
ści   kontynentu   oddziaływała   na   drugą
część  „zmaterializowanej"  Europy i  świata,
aby  ludzkość  kierowała  się  pokojowymi  i
humanitarnymi zasadami  współżycia i aby
komunizm  przeobraził slę  na  drodze  ewo-
lucji.

Tę   idealistyczną   naukę   w   kontekście
dwóch  supermocarstw  wykorzystuje w  ca-
łej  pełni  Kreml,  który mimo  pieristrojki cią-

głe   się   zbroi   i   penetruje   Zachód.   W
kontekście   „federacji"   europejskiej   nato-
miast,  wykorzystuje  i.ą  element  bezwzglę-
dny, karierowiczowski, który najczęścioj nie
tylko  z  religią  ale  ze  zwykłą  ludzką  uczci-
wością nie  ma  nic wspólnego.  Jeśli  chodzi
o   środowiska   amerykańskie,   rzekome
zmiany w Europie popierają lub p/acują na
ich  rzecz:   komunjści  z  dużym  procentem
Źydów, lewicujący liberałowie z dużym pro-
centem   katolików,  większość  kleru,  część
finansjery,  zdezorientowani  propagandą  i
tchórze przerażeni potęgą ZSFIS.

W  wolnych   krajach   istnieje  wachlarz
pism,  któro  reprezentują  różne  poglądy  i
publiczność wybiera  to  co  jej  odpowiada,
dając  temu  wyraz  w  głosowaniach.  W to-
talitarnym systemie to nie istniejo i  Koścjół
w  odczuciu  narodu  staje  się  także  synoni-
mem  Niepodległości zyskując „rząd dusz",
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którego w  demokratyćznie  rządzącyoh  się
społeczeństwach nie posiada. Ton czynnik
wykoizystany  został   przęz   uzurpatorów
hołdui.ących   inte rnacjonalno-socjalistycz-
nym poglądom.  Pod pokrywką społecznoj
nauki  Kościoła  i  z dużą pomocą osób  du-
chownych,  uchwycili  oni  w  swe  ręco  cały
mający  znaczoni®   polityozne  przokaz   do
Polaków,  zarówno  w  kraju  jak  i  poza jego
granicami,  podporządkowal.i  sobi®  wszys-
tkio  instytucjo  polonijno  na  Zachodzio,  or-
ganizacje   i   fundusze.   Tej   monopo]izacji
służy   również   sztuka   i   literatura   (Miłosz,
Herbert   i   inni),   która  wyzwalai  Polal(ów  z
Polski.

lch idee dotyozące lopszego urządzenia
świata,   bratorstwa  i  współżycia  narodów
itd.,  są dla  katolika w sowieckim  bloku  nie
do odróżnienia od  religii.  On  szczerze pra-
gnie   aby   ludzkość  była   lepsza,   niemniej
chce  także   godziwego  życia  wo  własnej
Ojczyźnie bez kurateli Moskwy nad nią i nie
ma  najmniejszego  pojęcia o tym, jak jego
pragnienie  jest  realizowane,   czyli  jak  ta
sprawa  załatwiana  jest  w  administracjl
jedynego         mogącego         (jeśzoze)
przeciwstawić się ZSRS (Rosji) mocarstwa.
Niemapojęcia,ponieważeaładziedzinatej
istotnej   wiedzy   została   mu   rozmyślnie
odcięta   przez   rodzimą   „niezależność",
która rzekomo zmierza do demokracji  lecz
w     rzeczywistości     -    wykorzystując
nieświadomość polityczną ogółu -narzuca
mu  rozwiązanie sprzeczne z jego wolą.

Oszustwo,  którego  ofiarą  pada  katolicki
naród,  koncentruje  się  właśnie  w  Waszyn-
gtonie, gdzie uziirpatorzy w imieniu wszys-
tkich         Polaków        przeprowadzają

:;tne]reugś°wTeat:ąmnparzFyFbnsś3jpk:'#%..mórajo-
Zasadnicze  znaczenie  ma  tu  przedkła-

dany  przez  nioh  rządowi  amorykańskiemu
postulat  domagający  się   uniezal®żnienia
polityki   dotyczącej   środkowo-wschodniej
Europy  od  interesów  strategicznych  Ame-
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ryki   (rząd  gen.  Sikorskiego  pertraktując  z
Majskim,  także  uniezależnił  się  od  Anglii),
który  automatycznie  podporządkowuje  tę
część  kontynentu  -  wschodniemu  mocar-
st\^ru.  Postępowanie Busha wskazuje na to,
żo za wy]ątkiom NRD o którą walczyła dru-
ga  część tego  narodu  w wolnym  świecio,
środkowo-wschodnia  Europa już  odpisana
została  na  straty,  przy  odradzających  się
objawach  instynktu  samozachowawczego
w  USA.  Dlatego  myślę,  że  i  emjgracja  od-
najdzie  w  sobie  pragnienie  zidentyfikowa-
nia    siebio    z    niepodlogłościowymi
aspiracjami   narodów.   Przede  wszystkim
musi  ona zdać sobie  sprawę z tego,  że od
50 lat świeccy i duchowni polscy politycy na
Zachodzio,   wyohowująo   przyszłą  „kon-
struktywną  opozycję"  i  przygotowując  dla
niejteren,robiliwszystkocowichmacyaby
wpływać  na Amerykę i  cały wolny świat w
kiorunku  dobrego  współżycia  z  F`osją.  W
tym  celu  ukrywali  oni  wszystko  to,  czego
ZSF`S  dopuszcza  się  w  Polsce.  Z myślą o
socjalistyczn o€kumen icznym   u rządzani u
świata,   a   przede   wszystkim   środkowo-•wschodniej  Europy w oparciu o Flosję, ek8-

ponowali oni  „władzę"  PRL do której, a nie
do  jej   mocodawcy,   odnosili   wszystkie
przedkładane  Waszyngtonowi   postulaty.
Sprawa niepodlegtości Polski nigdy nie zo-
stała  w  nich   uwzględniona,  a  głosy  wy-
borcze   10-cio   milionowej   Polonii,   które
mogłyby  mioć  na  nią  wpływ,  były  całko-
wicie zmarnowane.

Pod kątem supromacji wschodniego mo-
carstwa  nad  Europą,  zniszczyli  oni  całko-
wicie w Waszyngtonio znaczenio pol ityczne
riaszego Sierp nia, jak też wszystkich innych
zrywów narodów do niepodlogłości. Z tych
samych  przyczyn,  nio  dopuścili oni  do po-
wstania na emigracji  ośrodków dopomina-
jących   się   o   prawa   polityczne   Polski   i
uśmiercili  całkowicie  współpracę  z  niepo-
dległościową  emigraoją  sąsiadujących   z
Polską narodów.

W tej  sytuacji  nie  można  się  dziwió,  że
Bush  oglądając masowe pielgrzymki i  pro-
cesje okazuje entuzjazm Wałęsie, który wy-
bawia  go   od  jednego   z   Kłopotów  w
stosunkach Wschód-Zachód.

Gdyby narody pod painowaniem Mosk`^q/
uświadomiły  sobie  oszustwo,  które  przo-
kreśla ich  niepodległość,  nio manifestowa-
łyby  tak  swej  prawdziwej  czy  rzekomej
religijności   pced   światem.  jak  to   miało
miejsco swego czasu u nas, a dziś dzioje się
w Czochosłowacji. Wtedy Zachód  nie mia-
łby alibi na to, że nie wio, o co tym narodom
naprawdę chodzi.

Teraz,  gdy  wszystko  oo  oricjalnie  opo-
zycyjne  zamazuje  tylko  obraz togo  co  nie-
zależne od Sowietów z własnym krajem się
dzleje,  pozostająca  w  podziemiu  Solidar-
ność  Walcząca  oraz   struktury   poziome
NSZZ  „S"  w  zakładach   pracy  odgrywają
szczególną  rolę,  a  osoby  takie  jak  Kornol
Morawiecki, Andrzej Gwiazda, Anna Walen-
tynowicz  i  im  podobni,  są  sumieniem  na-
rodu.

N.Le  chcą oni  dopuścić do tego  aby  krew

polała  się  daremnie  ...  Pisma  tych  środo-
wisk podają rzetelne wiadomości.  Przy na-
szej pomocy mają one szans® wpłynąć na
to  aby  każdy  nleobojętny  na  los  Ojczyzny
Polak,  określił we  własnym  eumieniu  swój
stosunek do rozgrywających się wydarzeń.

W przociwnym wypadku, zamiast zapla-

:?ew:n%gw°,=a:dmp::Ledsn;ąocł::`łęe]ńzsę:Paar:
generalriego  strajku,  który  zawsze  jost  in-
strumentem walki politycznej, mogą nastę-
powaó   despefackie   i   nioobliczalne
wybuchy,  któro powodują tylko ofiary w lu-
dziach.  albo  jeszcze  w  większym  stopniu
niż  dzieje  się to  do tej  pory,  ludzie  będą z
Polski  uciekać.
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JAKI KAPITALIZM PRZHTRWA ?
Ośrodek  Etyki  i   Polityki  Społecznej   (Et-

hics  an.d   Public  Policy  Center)   Uniwersty-
tetu   Georgetown   jest  jedną   z   wielu
podobnych  lnstytucji  działających  w  USA.
Celem   Ośrodka  jest   popieranie   badań,
wspieranie  publikacji   i  organizowanie  de-
bat  publicznych  pośwęconych   bieżącym
problemom społecznym  USA i  Europy Za-
chodniej.   Zakres   zainteresowań   Ośrodka
Etyki i  Polityki  Społecznej jest dość szeroki.
Objemuje  ori  zagadnienia  związane  z  re-
ligijnymi, oświatowymi, naukowymi, ekono-
micznymi   i   politycznymi  aspektami  życia
piiblicznego  krajów zachodnich.  Powstały
w   1976  r.   Ośrodek   Etyki   i   Polityki   Społe-
cznej  jost  więc  jedną  z  wielu  podobnych
instytucji,  które  poprzez  wpływ  i  kształto-
wanie   opinii   publicznej   USA  decydują   o
obliczu demokracji tego kraju. Jednąz wie-
lu  publikacji  E.P.P.C.  jest  \^/ydana  w  1979
broszura pt.  „Czy Kapitalizm  przetrwa". Ar-
tykułem  wprowadzającym  jest  w  niej  roz-
prawa   P.   Johnsona   „Czy   kapitalizm   ma
przyszłość? ". Po n iej następują wypowiedzj
imiennie  wybranych   przez   Ośrodek  osób
związanych  ze  światem  kultury,  nauki,  biz-
nesu  i  religii,  które  zaprzeczają  bądź  uzu-
pełniają  tezy  zawarte   w   rozprawie   P.
Johnsona.

Czytelnik  może  postawić  sobie  pytanie,
po co właściwie autor przystępujo do oma-
wiania broszury po z  góry  11  latach  od jej
wydania  .r?.  Ponadto  poziorn tej  publikaoji

jest  przeciętny.   Spośród  trzynastu   osób,
które  składją się  na  autorów  tego  zbiorku
polskiemu   czytelnikow   znani   są  jedynie
dwaj:  Paul Johnson  -autor „Historii  świata"
i  Michael  Novak,  który wydał w  Polsce jo-
szcze  w   podziemiu   „Ducha  demokraty-
oznogo      kapitalizmu"      i      oficjalnie
„Przebudzenie otniczne Ameryki".  Przecię-
tność  tego  zbiorku  jost jego  zaletą.  Obra-
zuje  on  samoświadomość  amerykańskich
elit intelektualnych w przededniu  „rewcilucji
konserwatywnej" oraz  nieznane polskiomu
czyt®lnikowi   dylematy  i   problemy  współ-
czesnego kapitalizmu.

Broszurę  rozpoczyna artykuł  P.  Johnso-
na pt.  „Czy kapitalizm ma przysztość". Au-
tor stwierdza w  nim,  że  na  przestrzeni  4,6
tysiąca  lat  kapitalizm  był  jedynym  syste-
mem  gospodarczym,  który zapewnił  ludz-
kości     odpowiednią    obfitość    dóbr.
Wcześniej bowiem rozwój  ludzkości był za-

grożony  przoz   Malthuzjańską  pułapkę:
okres  powolnego  wzrostu  gospodarczogo
prowadził  do  przyrostu  ludności  przewyż-
szającego   efektywność   gospodarki.

AI'EL
Z  inicjatywy  środowiska  „Obserwatora  Wielkopolskiego"  trwają  prace  nad  opraoo-

waniem  bibliografii  poznańskiej  prasy  niezależnej  wydawanej  w  okresie  od  13.Xll.1981
roku  do  31.Xll.1989  roku.  Prosimy o  kontakt wszystkie  osoby które  mogą nam  udzielić
informaoji o niezależnym ruchu wydawniczym w naszym  mieście.

Prosimy  tal(że  o  udostępnianie  egz.  prasy  niezależnej  -  po  jej  opracowaniu  zape-
wniamy jej zwrot.

Prosimy o kontakt listowny na adres:  „Bibliografia", 61-120 Poznań 22, skr.  .poczt. 59

Zbigniew Rutko`^iski , Przemysław Zwiernik

Poniewaz gospodarka nie mogła zapewnió
dostatecznie   dużo   Środków  ogzystoncji
wzrastającej  liczbio  ludności,  powodowało
to klęskę domograficzną.  Spadek ludności
powodował z kolei upadek gospodarki. po-
wodując  rozpoczęcie  cał®go  cyklu  na  no-
wo.     Wedle      P.Johnsona     putapka
Malthuzjańska  doprowadziła  do  upadku
Cesarstwa   Rzymskiego,   była  odpowio-
dzialna  za  katastrofalne  skutki   epidemii
dżumy w połowie XIV w. i na nowo zaczęła
zagrażać  społeczeństwu   ouropejskięmu
pod konieo xvlll w., gdyby na arenę dziejów
nio wkroczył  kapitalizm,  zapowniająoy dy-
namiczny  rozwój   gospodarce   i   obfitośó
dóbr materialnyoh. W XIX w.  populacja kla-
sy robotniczej  podwoiła się,  a  płaco  \^/zro-
sły o  1600%.  Dynamika rozwojowa cechuje
także wspótczesny kapitalizm - świadczy o
tym rozwój gospodarczy Niemiec po 11 woj-
nie  światowej,  czy  przykład  Japonii.  Jed-
nakże  dzisiejszy   (rok  wydania  broszury  -
1979)  kapitalizm jest poważnie zagrożony.
Autor wymienia  pięć  źródeł tego  zagroże-
nia.  Są to w kolejności:

1)   lewicowa   postawa  większości   inte-
lektualistów podważająca 'idoową legitymi-
zację kapitazlimu,

2) „panika ekolbgiczna", która zwraca się
nie  przociw zatruciu  środowiska,  lecz  prze-
ciw samej idei wzrostu gospodaJ.ozego,

3) wzrost regulacji życia gospodarczogo
przez  państwo  zabijający wolną  przedsię-
biorczość'

4) wzrost przywilejów związków zawodo-
\^rych  ograniczjący  swobodę  przedsiębior-
ców i zasadę konkurencji,

5)  zagrożenie  z.  strony Związku  Sowie-
ckiego.

Jedynym źródłem  nadziei dla świata za-
chodniego są USĄ gdyż tam w odróżnieniu
od  Japonii,   Niemiec  czy   Francji  tiadyoje
kolektywizmu  i  państwcwej  gospodarki  są
najsłabsze, a duch wolnokonkurencyjnego
kapitalizmu   najsilnieszy.  Wszysto   zaś  za-
leży  od   wyboru   dokonanogo   przez   po-
szczogólne   społecz®ństwa   w   krajach
demokracji   zachodniej.   Aby  ten   wybór
uczynić  w  pełni  świadomym  i  odpowied-
zialnym  zwolennicy  llberalizmu  winni  roz-

począ6  .,ofensywę  ideową"  podkreślającą
przewagę   wolnokonkurencyjnego   ka-
pitamzmu i de{iniującą zagrożenia płynące
z zastąpienia go czymś innym.

Wypowiedzi  osób,  które  bez  zastrzeżeń
zaakceptowały  założenie  pytania  można
podzielić na trzy grupy. Do pierwsz®j grupy
należąte, któro podzielają poglądy P. John-
sona próbując dalej  rozwijać jego przemy.
ślenia.  Według   np.   M.   Novaka  systemy
gospodarcze   poprzedzające   kapitalizm
kładły  nacisk  na  dystrybucję  istniejących
zasobów,aosobąreprezontatywnądlanich
była  pcistać  skąpca.  Natomiast  kapitalizm
postawlł  przede  wszystkim  problem .zwię-
kszonej  produktywności  zapewniając  każ-
demu dostateczną ilość dóbr materialnych.
Kapitalizmu nie można ograniczać tylko do
systemu   zapewniającego   gospodarce
zwiększoną efektywność.  Jest  to  sysŁem,
który  przyniósł  społeczeństwu  takżo  wol-

LIPIEC 1991 r. 13



nośó  i  demokrację.  źródłem  nadzioi  dla
kapitalizmu   jest   nie  tylko   „ofensywa
ideowa", bowiem jest to środelt zbyt słaby
lecz  ,,rewolucja podatkowa" -przekonanie
społeczeństwa, że wzrost podatków przy-
czynia  się  do  rozwoju biurokracji  i  obniża
dochody  wszystkich  obywateli  społeczo-
ństwa   Oonieważ  \^rzrost  podatl{ów  wlic-
zony jest w cenę towarów).

Najliczniejszą   była  grupa  artykułów
wskazująca, że kapitalizmu nie należy bro-
nić   poprzez   likwidację   wymienionych

przez Johnsona  „zagrożeń",  lecz  poprzez
odpowiednio wyważonie  pioporcji pomię-
dzy  prawami  związkowymi  a  kompeten-
cjami   właścicieii,   reguiacją  rządową  a
wo lną przedsiębiorczością, rozwojem gos-
podarki a ochroną środow!ska itp. Trudno
sobie   np.   wyobrazić  współczesne  spo-
łeczeńst`^/o   bez   rozwoju   nauki   czy   uni-
wersytetów,  bez  ochrony  środowiska  czy
wprowadzająęe  dyskryminację  poszcze-
gólnych grup zawodo\^rych.  Rzecz tylko w
odpowiednjm wyważeniu  proporcji.

Najmniej  liczną była grupa wypowiedzi
w ogóle  kwestionująca  istnienie  kapitallz-
mu.  Zdaniem  tych  publicystów  problem
nie  polega  na  tym,  czy  kapitalizm  prze-
trwa,  lecz na t)m czy powinien przetrwać.
Odpowiedź  jest  jednoznaczna:   „nje"  po-
nieważ  oznacza  on  władzę  nad  ludźmi  i
pogłębia różnice  i ńierówności społeczne
wewnątrz  samych  społeczeństw  kapitali-
stycznych  oraz między 1 a  111 światem.

Do  wyjątków  należał artykuł  Eugene  J.
Mc  Carlhiego  „Korporacje skorumpowały
kapitalizm",  który  kwestionował samo za-
łożenie pytania sugerując, że jest ono po-
stawione      niewłaściwie      ponieważ
wolnokonkurencyjny  kapitalizm   zdefinio-

OSTATNIE DNI
RWG

Przedstawiciele   krajów   F]ady  Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej podpisali porozumie-
nie,  rozwiązująco  F`WPG  fla spotkaniu w Bu-
dapeszcie, które odbło się 28 czerwca br.

Odpowiedni  protokół  został  już  podpisa-
ny.  Jak poinformował węgierski  minister ds.
stosunków gospodarczych Bela Kadar, wszy-
stkie  agendy  organizacji  zaprzestaną  dzia-
talności   w   90   dni   po   podpisanju   28.   06

protokołu   rozwiązania.   Zostanie  powołana
specjalna  komisja  likwidacyjna,  której  zada-
niem  będzie  podział  mienia  RWPG  między
członków   organizacji.   W   przyszłości   gre-
mium  ekspertów przedyskutuje  ewentualnie
nowe formy wzajemnej współpracy.  F`ozmo-
wy na ten temat zostaną jednal( podjęte do-
piero   po   rozwiązaniu   istniejących  jeszcze
struktur.

No zostały jeszcze podjęte żadne docyzje
dotyczące powotan ia organizacji , która koor-

#ew%ł,aobdyk:#eęłpnr:C:og;;:::aur=z%j:yEcuh-
zasadach.  Największą przeszkodą jest w tej
kwestii stanowisko pań stw pozaeuropejskich
-  Kuba, \Metnam,  Mongolia -które stojąc na

gruncie  dawnej   ideologii   postulują  w   pe-
wnych  dziedzinach  nieekwiwalentną wymia-
r`ę gospodarczą.

wany  przez  P.  Johnsona  już  nie  istniejo.
Kapitalizm   wolnokonkurencyjny  został
bowiem  zastąpiony  przez  kapitalizm  kor-
poracyjny,  w  którym  80%  produkcji  jest
kontrolowana   przez   korporacje   (USA).
\Melki.e  koiporacjo  nie  są wolno  konkuru-
jącyml   przedsiębiorstwami   lecz   in-
stytucjami   obdarzonymi   specjalnymi
prawnymi  przywilejaml.   Stosowanie  pra-
wa wobec  nich  nie jest też  egzekucją  ist-
niejących   przepisów,   alo   odbywa  się  w
formie  negocjacji  między  rządem  a  kor-
poracjami.  Stąd,  ta forma  gospodarowa-
nia   posiada  olbrzymią  przewagę   nad
indywldualnymi   przedsiębiorstwami,   nie
mającymidostępudowładzypaństwowej.
Wedle   zapewnie   przesadnych   słów
auto,a:

„To,  co  my  mamy w Ameryce,  nie jest
wolnokonkurencyjnym   kapitalistycznym
systemem, lecz rodzajem korporacyjnego
feudalizmu.  Zgodnie  ze  szkolną definicją
w  systemie  feudalnym  kazdy  należy  do
kogoś i kazdy należyjeszcze do króla. We
współczesnym   korporacyjnym   kapitali-
zmie  prawie  kazdy  pracownik  należy  do
korporacji,  a  te  są  zależne  od  rządu:  fe-
deralnego, stanowego czy lokalnego.

Korporacyjnie  kontrolowana  ekonomia
pozostawiła  nas  w  sytuacji,  w  której  ist-
nieje  rozszerzająca  się  bieda,   poważne
bezrobooie, znlszczone zasoby naturalno,
deficyt  i  inflacja.   Korporacjo  nio  są  cał-
kowicio  odpowiedzialne   za  tę  sytuację.
Mewątpliwie  polityka  zagraniczna  czy ta-
kie  czynniki  jak  wojna  czy  polityka finan.
sowa   i   rogulacje  wywiorają   odwrotne
efekty  na catą gospodarkę  i  pewne  spe-
cyliczne instytucje czy przodsiębiorstwa".

Zdaniem  autora  wtaściwie  postawione
pytanje winno brzmieć -„czy korporacyjny
kapitalizm m a przyszłość". Odpowiedź za-
leży   od   tego   czy   wielkie   korpciracje
potrafią sprostać  istniejącym  proble<mom
społecznym.

Widaó więc wyraźnie,  że omawiana dy-
skusja  ma  także  i  dla  nas  -  żyjących  w
przeddzień reprywatyzacj.L gospodarki -in-
spirujące repe/kusje. Ukazuje ona bowiem
zwykłe  oblicze  kapitalizmu wolne  od  ide-
ologicznych   przeinaczeń   dokonywanych
przez  ostatnie  40  lat  przez  komunistów a
ostatnio przez .„ środowiska liberalne, któ-
ro mieszają obraz idealny kapitalizmu (taki
jaki powinien być) z jego obrazem realnym
(taki  jaki  i.est).   Pozwoli   to   nam   uniknąó
przedwczesnych rozczarowań.  Nestety w
polskim  ż`/ciu   politycznym  brakuje  tego
typu dyskusji -musimy więc karmić Się ich
namiastką.   Wizje  polskiego   życia   par-
lamentarnego    czy    kształt    naszoj
gospodarki wykuwały się podczas tajnych
negocjacji  w   Magdalonce   lub  w  rozmo-
wach  z  przedstawicielami  MFW,  a  nie  w
trakcie otwartej dyskusji społecznej.

Piotr RAJS KOWS KI

Piękny kraj na skraju.
Kiedy  we  Wschodniej   Europie  upadał

komunjstyczny reżim,  kubańska społecz-
ność  w  Miami  na  Florydzie  zaczęla  świę-
tować  koniec  Fidola  Castro.  Ten  festiwal
trwa od  roku,  a jego  uczestnicy wciąż  nie
mogą  doczekać  się   upragnionego  celu.
Cathy  Booth  w  artykule  .,Bigger  Dreams
than  Ever"  pisze,  iż  ostatni  badania  prze-

prowadzone   przez   Florida   lntemational
University wykazały, że 79 procent Kubań-
czyków żyiących w Stanach popiera zbroj-
ną akcję  USA przeciw Castro.

lnwazja jest oczywiście czystą fantazją,
lecz Kubańczycy są na nią bardzo podatni.
Już zaczynają się spekulacje na temat lo-
kowania pieniędzy na wolnej Kubie. Jorge
Mas Camosa, głowa wpływowego Cuban
American  National  Foundation,  przyjaciel
Georga Buscha, powołał w tym  miesiącu
specjalną komisję , która będzie opraco\^ry-
wała program ekonomiczny mający na ce-
lu  rekonstrukcję gospodarki.

Mas wierzy w to,  że  otrzyma  poparcie
wpływowych  finansistów,   chcących  w
przysztości  inwestować  na  Kubie.  Ponad
10   tysięcy   młodych   Kubańozyków-
inżynierów,   prawników,   elektryków   i
mechaników,  przygotowuje  się  na  to,  że

już   niedługo  będą  mogli  odbudo`^/ywać
wyspę.   Wbrew  pozorom,   Mas  nie   chco
zostać   przyszłym   prezydentem,   pewne
jest,  ż®  zostanie   głównym  doradcą  do
spraw gospodarczych.

dzśrż:%:%naj:c:ycbya::Zi:jTSw:e?dtyzcą:nż!e!#:
nie  je§zcze  wielo   czasu   zanim   Castro
zrezygnuje z wtadzy.

Tymczasem  do  Mami,  ciągle  dobijają
tratwy z uciekiniorami, choć brodaty boss
zapowiedział  liberalizację  ustawy   pasz-
portowej.

Jak się zdaj® największym paradoksem
Kuby jest to,  że odwiodza ją coraz więc®j
turystów. W 1989 roku rząd  ustanowił bar-
dzo atrakcyjną dla inwestorów ustawę po-
zwalającą  działać  spółkom  joint-vonturo.
Dlatego już teraz  rosną jak grzyby po de-
szczu  eleganckie  hotole.  W zeszł}m  roku
Kubę odwiedziło  ponad 300 tysięoy ludzi,
w 1999 r. 9ospodarze spodziowają się pół-
tora miliona.

Czy przewidy\^/ania te sprawdzą się  -
trudno  powiedzieć.  Pewne jest to,  że  kraj
jest  piękny,  a  piękno  krajo  nio  giną,  giną
jedynie ludzio, a to już inna sprawa.

(P.K.)
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Kryzys konstytucyjny w Jugosławii
Trwający od paru lat kryzys gospodarczy,

pogłębiające się l{o nfli kty narodowościowe
musiały  poclągnąć  za  sobą   kryzys  polity-
czny. W ubiegłym miesiącu przybrał on po-
staó        kryzysu         konstytucyjnego,
polegającego na tym, że  Prezydium  Fede-
racyjnej  Soojalistycznoj  F`opubliki  Jugosła-
wii  nie  wybrało  swego  przewodnjczącego.
Aby wyjaśnić podłoże i znaczenle tego kry-
zysu  należy przyjrzoć sję  konstytuci.i  Jugo-
sławii i  genezie tej  konstytucji.  Konstytucja
Jugostawii  z  1974  r.  w  czwartej  części  za-
wiera rozdział zatytułowany „Prezydent Re-
publiki",   poświęcony   osobie   Josipa   BJoz
Tito.  Zapisy  w  aktach  nawyższej  rangi   (a
zwłaszcza w konstytucji) dotyczące kon kre-
tnych , imiennie wymienionych osób, to eve-
nement  w  światowym   prawodawstwie.  W
rozdziale tym znajdujemy zapis:

„Przyjmując za podstawę historyczną ro-
lę Josipa Broz Tito w wojnie narodowowyz-
woleńczej   i   rewolucji   socjallstycznej,

powstanlu  i  rozwojowu  Socjalistycznej  Fe-
deracji  Fąepubliki  Jugosławii,  rozwoju jugo-
słowiańskiego             socjalistycznego
społeczeństwa  samorządowego,  reali.zacji
braterstwa i jedności narodów 1  narodowoś-
ci   Jugosławii,   umocnieniu   niezawisłości
kraju i jego pozycji w stosunkach międzyna-
rodowych  oraz walce o pokój  na świecie,  a
zgodnie z wolą wyrażoną przez ludzi  pracy
i  obywateli,  narody i narodowości  Jugosła-
wii  -  Skupsztyna  SFFIJ  może,  na wniosek
skupsztyn   republjk   i   skupsztyn   okręgów
autonomicznych,  wybraó  Josipa  Broz  Tito
Prezydentem   F`epubliki   na  czas   nieozna-
czony.„

Wybór  na  czas  nieoznaczony  to  wybór
doży\^łotni.   Me   należy  też   przywiązywać
większej   wagi   do   sformułowania,   że
Skupszyna może wvbrać. Gdyby wybór takj
nie  był  z  góry  przosądzony,  zapis  ów  nie
znalazłby się w konstytucji.

Omawiana   konstytucja  stanowiła   ró-
wnież  w  pewnym  sensie  polityczny  testa-
ment  Josipa   Broz  Tito.   Ponieważ,   mimo
swej   dyktatorskjei'   władzy   nie   mógł   us-
tanowić p/ezydentu ry dziedzicznej  (na wzór
monarchii dziedzicznej), a tym bardziej za-

pewnić sobie nieśmiertelności;  muśiał więc
szukać organizacyjnego  rozwiązania kiero-
wania  państwem  po jego  śmierci.  Zdawać
musiał  sobie  sprawę  z  tego,  że  gdy  go
zabrakni.e, z braku równie mocmej osobowo-
ścl  powstanie  luka,  która  będzie  idealnym

pretekstem do  sporów i waśni  opanych  na
ambicjach   osobistych,  a  w  przypadku
Jugosławii   również   narodowościowych.
Wymyślił  więc  „kolegialnego  prezydenta"
-   Prezydium  FSRJ.  W  skład   Prozydium
wchodzi jeden  członek z  każdej  ropubliki  i
każdego    okręgu    autonomicznego,
wyblerany  przez  skupsztynę   republiki   lub
skupsztynę  okręgu   autonomiczriego.   Ka-
denoja Prezydium  SFFU trwa 5 lat. Zgodnie
z  przepisami  o  prezydencie  był  on  prze-
wodniczącym  Prezydium  SFRJ.  Po śmierci
dożywotniogo  prezydenta znalazł zastoso-
wanie  art.  327  konstytucji.  Zgodnie  z  tym
przopisem   Prezydium  F]SFJ  wybiera  spo-
śród  swoich  cztonków przewodniczącego  i

wicoprzewodniczącego  na  okres  roku  we-
dtug   kolejności   ustalonei.   regulaminem.
Mai.ąc  na  celu  zagwarantowanie  przedsta-
wicielom  wszystkich  republik  i  okręgów  ró-
wnych   szans  w   wykonywaniu   funkcj.i
przewodniczącego oraz uniknięcie przetar-
gów  między  nimi   w   regulaminie   przyi'ęto
zasadę  automatyzmu  zmian  na  tym  sta-
nowisku. W ustalonei. kolejności zmiana na-
stępować  ma  tak,   że   dotychczasowy
za§tępca staje sję na następny rok płzewod-
niczącym.   Głosowanie  nad  zmianą  prze-
wodniczącego  było  w  tęj  sytuacji  zwykłą
formalnością.  Było,  ale  do tego  roku.  Zgo-
dnie  z  przedstawioną  zasadą  rogulaminu
przewodniczącym   Prezydiiim   FSF}J  powi-

lować  jak   skończy   się   ów   kryzys   kon-
stytucyjny i jaki będzie sc©nariusz dalszych
wydarzeń   jugosłowiańskich.    Pragnę
jedynie  na  podstawie  opisanych   faktów,
zwróció  uwagę  na  to  jak  sztucznym,  fasa-
dowym tworem była Jugosławia prezyden-
ta  Tito.   Za  jego   czasów  wielu   Polaków
zachwycało się jugosłowiańskim  modelem
socjalizmu:   samorządami,  otwartością  na
Zachód,   wymienialnością  dinara,   pozio-
mem  żyoia.  Konfliktów  nie  było widać.  AJe,

jak przekonuje nas dzisiejsza rzeczywistość
one  istniały,  nie  miały  jednak  możliwości
§ię  ujawnić i  przez to narosły do obecnych
rozmiarów.   Tito   był   symbolem   jedności

(każdy   dyktator  oddziaływuje   jntegracyj-

nien  zostać przedstawiciol  Chorwacji  Stipe
Mesic.  W  głosowaniu   uzyskał  on  jednak
tylko 4 głosy (na s członków Prezydium).

Brak formalnego  przewodniczącego  ma
ogromne  znaczenie   prawne   i   polityczne.
Prezydium  FSRJ  ustanowione  zostało jako
„kolegialny prezydent", jednakże wiadomo,
że  niemożljwośoią jest wykonywanie wszy-
stkich  tunkcji  prezydenta  (zwłaszcza wielu
funkcji bieżącego kierowania i zaiządzania)
prz®z  oałe  8®sobowe  kolegium.  Mektóre
więc  kompetencje przyznane  zostały prze-
wodniczącemu.  Ze  względu  na  istniejące
obecnie  napięcia  społoczne   i   narodowo-
ściowe warto wymienić jedną z nioh;  „Prze-
wodniczący   Prezydium   FSRJ,   w  imioniu
Prezydium  SFF`J,  sprawuje  dowództwo  sit
zbrojnych  Socjalistycznej  Federacyjnoj  Fie-

publiki Jugosławii zgodnie z niniejszą kon-
stytucją   i   ustawą  związkową".   Brak
przewodnjczącego,  oznacza więc brak  na-
czelnego  dowódcy.  Nie  zamierzam  speku-

nie),  ale  była  to  jodność  sztuczna,  wymu-
szona, czego dowodem mogą byó na przy-
klad  wyniki  przeprowadzonego  ostatnio  w
Chorwacji roforendum. Sytuacja związana z
wyborem   przewodniczącego   Prezydium
FSRJ jest  z  kolei  dowodem  na to,  że  stru-
ktura  organów  państwowych  jest  dysf un-
kcjonalna  w  obecnej   rzeczywistości,  tym
bardziej, jeśli weźmiemy pod  uwagę, że od
pewnego ozasu faktyczne rolai Prezydium w
sto§unku   do   konstytucyjnch   kompetencji
systematycznie  malejo.   Koncepcja   „kole-
gialnego   prezydenta"   i   rotacyjnego   prze-
wodniczącego tego organu nio okazała się
więc receptą na spokojne i hamonijne rzą-
dzeriie  wielonarodową  Jugosławią.   lstnie-
jące problemy we wszystkich sforaoh zdają
się nie maleć, lecz narastać.

Tak  właśnie  rządzi  Jugosłwią  duch  Jo-
sipa Broz Tito.

Stanislaw PISKORZ

LIPIEC 1991 r. 15



Nietolerancja siebie nieświadoma

Pisząc  ten  szkio  mam  świadomość,
że  niemożliwo jest  to  by żyjąc  naj-
pier\^r prawie pół wieku w systemie

komunistycznym, obudzić się naglo w kraju
rządzo nym  na m odłę konsorwatywno-l ibe-
ralną.  Tym  bardziej,  że  bliska tradycja  nie
przemawia za szukaniem rozwiązań w tym
duohu. Me zwalnia tojedank od obowiązku
przedstawiania projektów organizacji  prze-
strzeni  społecznej  i  poljtycznej,  które  wo-
dług   mnie   najlepiej   służą   rozwojowi
jednostki.   Z  nacistkiem   podkreślam..   roz-
wojowi  jednostki,  bowiem  większość  kon-
cepcji   dotyczących   demokratycznego
państwa  zakłada  z  góry,  że  ustroje  poli-
tyczne  powjnny  być  ekspresją jednolitych
wspólnot  moralnych.  Dotyczy to  w  równej
mierze koncepcji  lewicowych co konserwa-
tywnych.  Jest  to  pogląd  lansowany  przez
ludzi  związanyoh  z  kościołem  katoljckim,
konsekwencją takiego  stanowiska jest pró-
ba utożsamiania katolickiego narodu z pań-

życiaspołecznego,alerównieżdlakościoła
katolickiego,  z  czego  światlejsi jego  przed-
stawLciele doskonalo zdają sobię sprawę, z
problemów przed  jakimi  przed jakimi  koś-
ciół  stanął  w  pluralistycznym  społoczeń-
stwie. W samej istocie Kośoioła zawiera się
skłonność,  do  zagamiania,  żeby  nio  użyć
stowa  zbyt   mocnego,  totalitaryzowariia
społecznego  życia.   Do  niedavma  joszcze
istniała  stała  presja  powodująca  unikanie
wystąpień  polemicznych  ze  stanowiskiem
Kościoła.   lstnienie  tej   presji   dzisiaj,   która

j est pozostałoścją faktu wstrzymywan ia się
od   krytyki   Kościota  w  sytuacji,   gdy  był
oblężoną  twierdzą,   aby   nie   podsuwać
argumentów  komunistom,  świadczy  o  nie
całkiem  normalnej  atmosferze  politycznej.
Nie  świadczy  to  jednak,  że  taka  sytuacja
`będzie  trwać  wiecznie.  Tym   bardziej  jeśli
kwestiami spornymi sąjedynie te -dotyczą-
ce sposobu organizaoji życia społecznego.
Czasem   można  odnieść  wrażenie,   że   z

stwem.    Dobrą   odpowiedzią   na   te
anach roniczne usiłowania jest ponowna re-
fleksja nad dziejami polskiego katolicyzmu ,

;zocĘŁgaók::eot:gkooo5:ewsóudt::cdzuę:t;:::::
dowej,   mianowicie   czasów   tolerancji
religijnej.   Ta  refleksja  wywyłuje   n.Le  tylko
szaciinek dla stosunków roligijnych w F`ze-
ozypospolitoj,  ale jednocześnie  skłania do
rozważań  nad  jego  dzisiejszą  kondycją  i
dokonującymi  się  przekształceniami.  1  nie
przez  przypadek właśnie teraz  pojawia się
ta  potrzeba  \^/ypływająca  z  obawy  przed
odrodzeniem się endeckich obsesji, a co za
tym idzie takiego kształtowąnia przestrzen i
życiaspołecznegoipolitycznego,wktórym
podmiotem miałby być naród katolicki. Je-
go  umaonianie  odbywało  by  się  nie  tylko
poprzez odziaływanie duchowo, co jest na-
turalne i pożądane (choó nie obojętne wjaki
sposób),  alo  poprzez  polityl{ę wyznaniową
i  klerykalizm.  Być  może te  obawy są przo-
sadzone   i  raczej  jostem   skłonny  wierzyć
jedynie  w  ich  akcydentalne,  przejawy.  Co
najwyżej teatralne, bowiem  nie wierzę, aby
ktoś w tym kraju poważnie bat się księdza.
Niemniej jest to zagrożenienie nie tylko dla

tradycji  polskjej  tolerancji  pozostało  jedy-
nie  stowo  tolerancja,  jako  dowód   samo-
usprawjodliwiający   nieświadomość,
ignorancję,   złe   nawyki,   fasadową  religij-
ność.   Nieświadomość   faktu,   że   sfera   su-
mienia to  sprawa  delikatna,  która  poucza,
że p/zestrzeni społecznej  nie może momo-
polizować  religia,  jakakolwiek  by  ona  nie
była,   że  sfera  sacrum   pozostaje  przede
wszystkim sprawą sumienia, rodziny, zwią-
zku  wyznaniowego,  nigdy  społeczeństwa.
Trudno to  pogodzić z  misyjnym  charakte-
rem  Kościoła, dla którego np.  niewiorzący,
czy agnostyk -postawy często dzisiaj spo-
tykane, to potencjalny nawrócony i  nic wię-
cej,  człowiek  który  nio  dojrzał jeszcze  do
ujrzenia prawdy.     D

Z dyskusji  redakcyjnej,  która odbyła  się
w   „Przeglądzie  -Powszechnym"   (P.P.   7/8,
1989)   pod   tytułem   „Kościół   i   Plurallzm"
chciałbym   zacytować  znaczącą  wypo-
wiedź, bardzo dobrze charakteryzującą sto-
sunek   ludzi   Kościoła   do   przedstawicieli
innych   opcji   światopoglądowych.   (8.
Chrząs`owska) „Osobną i delikatną spraw_ą
jest  stosunek  do  niewierzących.  Myślę,  że

trudno  człowiekc)wi  świadomemu  bezcen-
negcidaruwiaryprzechodzićzobojętnością
wobecniewiorzącego.żochciałbyonsMioją
naiwyzej cenioną wartością dzjelić się z in-
nymi. Jest więc risłuralne, że Kościół modli
się  o łaskę wiary dla niewierzących (mniej
naturalne   są  przepisy   i   naciskj   ad-
ministracvine, np. w związku z udzjelaniem
sakramentów,  c;zy prowadzenjem kateche-
zy,  o  czym  byla  mowa.)  Podjęty  problem
dovczy  bardziej  ludzi  świockich   niż  du-
chpwnych - to ś\^rieccy stykają się  na co
dzień  z  niewierzącymi:  Wyjście  jest  tylko
jedno:   uszanować  autonomię  każdego
człowieka. I(ażdy stosunok do religii."

Czytając  początek  zdania:  „Wyy.śc/.e /.osi
Ży/ko  /`edno"  odnosi   się  wrażenie,   że  za-
brakło st\^rierdzenia: niestety. Sądzę, że od-
czuwa  się  w  tym  wyznaniu  rezygnacj.ę  z
ograniczoności  środków  perswazji.  W  mo-
im  przekonaniu winno to zabrzmieó jak im-

peratyw kategoryczny:  Trzeba uszanować.
1  bynajmniej  nie jest to czepianie się  słów,
ale odsłanianie pewnego mechanizmu my-
ślenia,  w  którym  nie  ma  mowy  o  autenty-
cznym równouprawnieniu wszystkich ludzi.
Mechanizm  obecny już  dwa lata temu,  aLle
chyba  w  zasadzie  unlwersalny.  Jeżeli  ten
typ myślenia skądinąd katolickiego intelek-
tualisty  opanowałby  życie  społeczne,  by-
łoby to bardzo niepokojące, między innymi
ze  względu  na  pedagogiczne  skłonności
ustalania i n nych skali wartości z tytułu faktu

przynależności   do   katolickiego   narodu.
Tkwi  w  tym  niebezpieczeństwo,  które  nie
wynika ze złej wolj,  co raczej z braku  „soc-
jologicznej   wyobraźni".   Przekonanio,   że
człowiek winnien być głęboko osadzony w
tradycj'L,  np.  tylko  religijnej,  nie wytrzymuje
konfrontacji   z  życiem   społecznym,   gdyz
wbrew pozorom nie kształtujemy się w jed-
norodnej  kulturowo  przestrzeni.  lecz  przy-
należymy jednocześnie  do  kilku.

D
1   dalej   fragment  wypowiedzi  tej   samej

osoby-.  „ Otwarcie  Kościofa  powinno obej-
mowaó  zatem  także  poszanowanie  wew-
nętrznej  autonomii   człowieka.  toleranęję

obec  różnych  postaw  i  światopoglądów.
Kościół  nie  może  jodnak  zrezygnować  z
nazywania  po  imieniu  dobra  i   zła.   musi
ukazywać  wektory  w  dążeniu  do  Prawdy,
takżo  w  życiu  spoleczno-polivcznym.  W
tym sensie Kościół musi byó obecny w ca-
[Okształcis życia po|skiego.n

D
Otóż o ile stytuacji walki z komunizmem

nazywanie  dobra  i  zła  nie  wydawało  się
zawiłe i nikt nie może podważać znaczenia
Kościoła  w  tej  walce,  to  w  nowej  sytuacji,
kwestia  zbyt  narzucającej   się   obecności
Kościoła  w  życiu  politycznym  winna  pod-
legaó samciogranlczaniu , aby nie powtórzy-
ły się bolesne i niepotrzebno błędy.  Myślę,
że Kościół nie musi byó koniecznio obecny
skoro jest. Ale dostrz®gam   w toj wypowio-
dzi  dogmat  o  nieomylności.  Ta  katogory-
czność   brzmi   bardzo   ostro,   wobec
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podkreślanej   i   tak   naturalnej   skłonności
Kościoła  do wchodzenia  w  życio  społecz-
ne.

D
Cóż, jak już  zaiiważyłem,  tolorancja  re-

Iigijna   z   okresu   szczególnoj   pomyślności
Rzeczypospolitej,  w  tym,  o  czym  się  za-
pomina,  również el{onomjcznej,  może słu-
żyć  nie  tylko  jako  slogan,  ale  możo  być
źródłem,  na  którym  można  wzcirowaó  du-
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rzeczywiście,   w   porównaniu   z   tym,   oo
działo  się  w  innych  krajach  europojskioh,
czymś cloprawdy fasoynującym.  1  ohoć to-
leraoja wynikała w dużym stopniu z układu

:]iłćz`:;#enas{,ndee#ł%cc:ezT::tzyonnkeumj:łńo.
stwowego  przez  szlachecką  społeczność.
Ten instynkt był sprzężony z jednostkowym
poczuciem wol ności. Ta sytuacja stwarzała
przestrzeń, w której  mogły znaloźć miejsce

;f-żnl3:#ź;3śaJr;",%Lej::yakr:dzon::ź;:;:f:
m/.oszka Bóg", o czym zapomina się, kiedy
utożsamia   się   Polaka  z   antysemitą.
Oczywiście , żeby nie ulec sentymentalnym
skłonnościom,   naloży  zaznaczyć,   żo   nie
była  to   idylla.   AJe   nie   można   na   Rzec-
zypospolitą patrzeć w oderwaniu  od tego,
So  działo  się  w  Europio.   Szokował  gor-
liwych  obsorwatorów  przybywających  z
katolickich   Włoch,   Hiszpanii   ozy   Francji
k§ztałt polskiogo społecznego życia. „Jak-
że  zdumiony był  np.  dominikanin  hiszpań-
ski,  Damian Fosoca,  odbywający w latach
1617-1619  gruntowne wizytacje klasztorów
swego zakonu w Fizeczypospolitor  - riisze
Jerzy  Ktoczowskl  w  „Zarysio  dziejów  Ko-
ścioła  Katolickiego"   -   „gdy  na  dwoffe
księcia Jerzego Czartoryskiego w Samach
na WołyniiJ, dokąd prz:ybyl na Bożo Narod-
zenie  1817  r.  dla  ochrzczenia  syna  ksią-
żęoego.   zastal  w  najlopszoj  harmonii
szlachtę katolicką, prawoslawną i ariańską,
i co więcej, w trakcie wspaniałej uczty ksią-
żę  zażądal  od  naszego  dominikanina od-
bycia dysputy na tBmat bóst`M2 Chrystusa."
Tylko w takiej atmosferze , a była to sytuacja
typowa, możliwe było prowadzonio dialogu
między wyznaniami, co dowiodło, pomimo
ostatocznego  fiaska  tej  drogi,  rozum`ienia
pcidstwaowych interesów państwa w dobie
wielkich wojen religijnych. Można sądzió, że
brak  ostrzejszych  konfliktów  na` tlo  religij-
nym wynikat również z tego, żo surowoś6 i
rygoryzm  wymagań  bez względu  na wyz-
nanie były F'olakom obce.

D
AJe sytuacja zmieniła się.  Począwszy od

dyskusji  o  statusie  różnowierców,  co  do-

prowadziło  do  wygnania  arian,   dyskusja
trwa do dzisiaj nie wydaje się byó zamknię-
ta,  choó wtaściwie jest  raczej  przywotywa-
niem emocjonalnym resentymentów, które
dawno by zniknęły z polskiego życia, gdyby
nie komunistyczna, półwioczna pre§ja.

Dlatego więc, czemu  by nie zlekceważyć
toj  kilkuwjecznej dyskusji  i nio zawiązać do
idei  demokratyzmu  szlacheckiego,  u  któ-
rego podstaw wjakimś sensie leżała liberal-
na koncepoja, w której sprawą drugorzędną
byto wyznanie. Będzie to możliwe, jeśłi nie
pojawią  się  nooendeckio  obsesje  i  doma-
gogia  domagająoa  się  zagwarantowania
prawnego   uprzywilejowania   roli   Kościoła
Katoliokiogo, co automatyoznie spowoduje
uprzywilejowanie jednoł grupy społecznej,
czego   zwolennikami   są  pizedstawiciolo
Zjednoczenia   Chrześcijańsko-Narodowe-
go. Otóż nie można byłaby mieć zastrzeżeń
do takiego  projektu, gdyby społeczeńst`^/o
polskie było w całości katolickie, alo wtedy
podejrzewam,żoniktbyniezauwazyłtakiej
koniecznośc'i.   Trudno  jest   mniemaó,   że
społeczeństwo   polskie  jest   kulturowym
monalitem.  Możomy przypuszczać, że to w
ramach   pluralistycznogo  społeczeństwa
będą  się  nasilaó  procesy  różnicująco  kul-
turowo różnejego grupy. Ten pluralizm kul-
turowy Rzeczypospolita już znała i potrafiła
sobio  z  n'm  radzić  z  pożytkiem  dla  szla-
checkiogo społeczeństwa.  Nie byłjej prze-
kłeństwem,awręozEymśpneojwnym.

Trudno  dzisiaj  nie  zauwaźyć,  że  społeL
czeństwo  polskie  (nie  mówiąc o  mniejszo-
ściach narodowych), choó pozornie wydaje
się  skupiać  wokół  jednoj  tradycji  kulturo-
wej,  jest  zróżnicowane  i  to  w  stopniu  uja-
wniającym  oały  wachlarz  postaw  i  stylów
życia.  W życiu  codziennym  spotykamy  lu-
dzi  roligijnyoh  oraz  takich,  dla  których  re-
ligia  jest   rzeczą  mało   istotną.   Można
zaobserwowaćogromnozróżnicowaniepo-
staw wobec seksu . płci, małzeństwa. CXÓż,
zamiast  wskrzeszać  zaprzeszłe  obsesje  i
starać się prawnie regulować to, co regula-
cji naszej nio powinno podlegać, czyli uprz-
ywilejowanie      jakiejkolwiek      grupy
społecznej.  Należy  raczej  formułować  py-
tania  wybiegające  w   przyszłość,   a  doty-
czące organizacji społecznego życia, które
brałoby pod uwagę tą różnorodność,  przy-
pominając,żetolerancjato„p/odt/kfŁ/św/.a-
domiGnia  sobie  nicimożności  pogodzonia
dwóch  Mar  w  równyrn  stopniu  dogmaty-
cznych oraz tego, że całkowite zwycięstwo
iednej  nad drugą praktyczni® rzecz bionąc
nł.o /.®s! pmwdopodobno" (lsaiah  Berlin)

Łucjan  RADGOSZCZ

Co mnie śmieszy
- polska prasa

Wiele śmiesznych  rzeczy dzieje się osta-

§ tnio  na  łamach  polsklej  praśy.  F}ekord
tym względem pobiłjednak pr®zos Stowa-
rzyszenia  Dziennikarzy Polskich  Maciej  lło-
wiecki  na  łamach  tygodnika  „Spotkania",
którego  notabene  jest  rodaktorem  naczel-
nym.  Oto  pan  prezes  oznajmia,  żo  „rośnie
odpowiedzial ność dziennikarzy za kształto-
wanio   świadomości   obywatelskiej   spało-
czeństwa". Na czym  po[ega ton wzrost i jak
go  mierzyć,  prezes  niestoty  nie  wyjaśn7a.
Wystarcza  wziąć  do  ręki  piorwszą  lopszą
gazetę,  aby  zorientować  się,  że  jest  zgoła
przeciwnie.

Oto „Prawo i życie", tygodnik noszący w
stopce redakcyjnej informację, że jest zwią-
zany  ze  Zrzeszeniem   Prawników  Polskich
zamieścił w numerze  21  telieton Jacka  Bu-
kowskiego,  w  którym  czytamy:  „Po  prostu
uważam,  że  Tymiński  jest  wielkim  zagro-
żonism  dla  Polski.  Czuję to  ir`tuicyjnie,  byó

: może  nie  potrafię  jeszcze  dokładnie  wyar-

żtykułowaó  wszystkich  podstawowych  pun-
któw  togo  zagrożenia".   Dlaczego  gazeta
zamieszozająca taki tekst  nazywa się  „Pra-
wo  i  Życie" trud,no  dociec. Z życiem  ma to
oczywiście olbrzym związek, z prawem je-
dnakże wcale.  Postuluję więc,  aby zmienić
nazwę  na  np.  „Czucie  intuicyjne  i  Zycie"  i
drukować różnego rodzaju przepowlednie i
przeczucia utale ntowanych dziennikarzy.

W  „Tygodniku  Solidarnośó"  (nr  22)  Piotr
Semka w artykule  „Zdaniem optymisty" pi-
sze:  „Z OKP wyłoniły się  najprzeróżnlejsze
siły polityczne, z których niektóre niechętnie
wspominają  dziś  solidamościowy  rodo-
wód. Solidamoś6 oddata najlepsze swo siły
sejmowi  i  senatowi''.  Jak  rozumieó te  dwa
zdania? Jeżeli najlepszo sity „Solidarności"
niechętnie  ją wspominają,  to  oznacza,  żo
siły  te  nie  były  takie  najlepsze.  Autor  nie
rozwija  tego  wątku,  a  szkoda,  bo  ozna-
czałoby to przyznanie się do tego, że dobór
związkowych  kadr,  po  konspiraoyjnym  ok-
resie,  był fatalny.  A dlaczego?  Dlatego,  że
nie opierał się na oddolnym wyborze, tylko
na wskazywaniu palcem  mo wskazywał?),
kto  może  i  jest  godzien  zostać  przewod-
niczącym, posłem czy senatorem. Pod pa-
loc   podsuwali   się   ludzie   o   różnym
autoramenoie, ale którzy w tym okresie wy-
kazywali   dyspozycynośó  w   stosunku   do
wskazującego.

Abyrozwoselićczytelnikapozowolęsobie
zacytować  jak  zawsz®  nieocenionego  Ja-
nusza  Korwin-Mikke  („Brulion"  nr  16),  który
namiętnio \^rypowiada się ostatnio o Tymiń-
skim:  „Niestety,  Tymiński  w rzeczywistości
nie  okazał się  takim  libertarianinem,  na ja-
kiego wyglądał. Alo  notabene wiolu ludzi  z
kontrwywiadu   to   ludzie  znacznio   porzą-
dniejsi od wielu z  „Solidarności".  Muszę po-
za  tym   Panu   powiedzieó,   że   mniejszym
niebezpieczeństwem  jest  współpraca  Ty-
mińskiego z KGB niż na przykład z CIA".
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Było  to  pod  konioc  1951-go  roku.  żona
moja,  córka  wyzszego  of icera  f rancuskie-
go, prawdopodobnie z racji swego pochod-
zenia, otrzymała w Londynie dobrze płatną
pracę jako  guwernantka w  rodzinie  bryga-
diera, generała armii angielskiej, który wła-
śnie  wrócił  z   Malajów.   Otrzymałem   więc
zaproszenie na którąś z kolei „homecomlng

par,y„.
W kampani  antykomunistycznej  na  Ma-

lajach  brygadier dowodził jakimś pułkiem,
w   którym   była   większa   ilość   zdemo-
bilizowanych   żołnierzy   polskich.   Wybrali
oni po demobilizacji Drugiego Korpusu, za-
miast  ofiaTowanej  im  pracy  w  kopa]niach,
służbę w aTmii aTigielskiej broniącej resztek
swych  kolonialnych  wpływów  na  DaJekim
Wschodzie.

W  czasie  rozmowy  pci   którymś  tam   z
kolei  kieliszku  brandy,  rozmowa zeszta na
moje   wspomnienia  z  kampanii   wrześnio-
wej , walk w Wogezach i moje wrażenia jako
marynarza z  inwazji  Włoch,  a  później  Nor-
mandii.   Brygadier   usiłował   przypomnieć
sobie nazwiska polskich oficerów,  którzy w
42-gim  roku  otrzymali  przydziały do wojsk
angielskich w A(ryce i nadmienił, że Polacy
w jego pułku  na Malajach  byli  najlepszymi
żołnierzami,  jakich  kiec.ykolwiek  spotkał.  1
wtenczas, jakby  nlechcąco wspomniał:  „ci
dumie,  moi znajomi ze  Sandhurst, nie zda-
wali  sobie  sprawy,  gdy  nakazali  mi  przy-
gotować  się   na  ewoniualność  zebrania
wszystkich Polaików na terenie Welkiej Bry-
tani i odstawienia ich do dyspozycji Stalina.
Może i wtenczas i Ciebie musiałbym eskor-
tować"  -  zakończył swe  rozmyślania, kle-
piąc mnie po ramieniu.

Teraz, w  1990-tym  roku,  prawie 45 lat po
tej  rozmowie przyznaję się, że  przeohodzą
mnie ciarki. Wielu z nas  -tysięcy Polaków
-   nie  przypuszczało  wówczas,   że   nasi
sprzymierzeńcy, że samo bożyszcze nie tyl-
ko   narodu   angielskiego,  ale  całego  wol-
nego świata, Churcmll, byłby zdolny do tak
haniebnego   uczynku.   Przecież  ten   sam
Churchill, gdy u jego boku, po debaklu Dun-
kierki pojawił się gon. Sikorski, powiedziat:
„Z  Tobą,   generale,  Anglia  do   końca  na
śmierć  i   życie!".   1  ten   sam   Churchill,  gdy

gen. Anders przedstawił mu problem zdra-
dy  jałtańskiej,   bezczelnie   oświadczył,   że
polśkje dyw.izi'e nie są mu więcej potrzebne.
Niestety  Bóg   powierzył  Andersowi   honor
Polaków.  Hekatomba najlepszych polskich
żołnierzy pokryła stoki  Monte Cassino, An-
kony,   Bolonii.   Ksiąze   Józef  Poniatowski
znalazł sławę w Elsterze. Anders i kilku ge-
nerałów zadowolito się  skromną emerytal-
ną   pensyjką.   Zołnierzom   przypadły
obrzynki  ze  stołu  „jaśnie  królowej"  w  pos-
taci  PKPF\.

Prawdopodobnie  tajemnica  pokryje  na
zawsze  poriidne  plany polityki Albionu  go-
towego  zawsze  sprzedać  za  garstkę  so-
czewicy  wszystko   i   wszystkim.   Nie
zapominajmy, że Stali n posiadał swcije wty-
czki  w  najbardziej  czułych  i  ważnych  śro-
dowist(ach,  nie tylko polityki angielskiej. W
czasie  katastrofy  gibraltarskiej   przebywał
tam  największy zdrajca angielski  Kim  Phil-
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Bez przesady można orzec, że nie było

SIMPLICITAS!

NAIWNOŚCI)
światowej ,  przyszli polscy

tajemnicy tak strategiczno-politycznej , jal( i
ekonomicznej, o któroj  Stalin nie byłby po-
intormowany. Zresztą wpływ sowieckie w
dalszym  ciągu  dziatają.  Prasa  m.iędzyna-
rodowa grzeszy niesamowitą wprost naiw-
nością   obojętnie   czy   świadomą,   czy
nieświadomą.  Jak  dotąd  historycy  uchylili
zaJedwie  cząstkę  tTagicznych  \^rypadków
pokrytych  bądź tajemnicą arcmwów,  bądź
też świadomym zakłaman iem politycznych
spekulantów.  Najlepiej  o  t`m  świadczy  hi-
storia wyciszania Sołzenicyna oraz prabra-
tanka   Lwa  Tołstoja,   obecnie   oby\^/atela
ang.ielskiego, znanego mstoryka księcja Mi-
kołaja Tołstoja. Medawno skończył się pro-
ces   przeciw   Mikołajowi   Tołstojowi   przed
sądem angielskim. Został skazany za znie-
stawienie   lorda  Albingtona,   brygadiera   i
szefa  sztabu   5-tej  Armii,  który  był  odpo-
wiedzialny  za   przymusowe   przesiedlenie
do  sowieckiej  Flosji  i  titowskiej  Jugosław:i

prawie trzech milionów jeńoów, dezer(erów
oraz  białych  Rosjan,  którzy  nigdy  nie  byłi
obywatelami  sowieckimi.  Wydano  tysiące
ncetników".   zwolenników   gen.   Michajlo-
wicza,   Stoweńców  i   Kroatów  wraz  z   ro-
dzinami  i  dzieómi.

W 99-ciu  procentach  zostali  oni  wymor-
dowani   natychmiast  po   ich   przekazaniu.
Wydano ich nawet z niewoli amerykańskiej.
Vvielu z tych  nieszczęśliwców popełniło sa-
mobójstwo, o czym świadczą po dzień dzi-
siejszy groby na cmentarzu Fort Dix w New
Jersey.

Historia tego pogwałcenia praw jeniock-
ich, a przede wszystkim  ludzkich, \^/ywodzi
się  z  układów jałtańskich  zawartych  w  lu-
tym  1945  roku.  Jest to  po  dzień  dzisiejszy
czarna plama na honorze wojsk angielsko-
amerykańskich.  Tę   oto  haniebną  działal-
ność   „sprzymierzeńców"   opisał   Mikołaj
Totstoj w książce pt. „War crimes College".
Na  razie  czołowa  postaó  tej   książki,  lord
Aldington  wygrał  proces  o  zniesławionie.
Wyrok  jest  poddany  apelacji  i  prawdopo-
dobnie  wyzsza  instancja   uchyli   to   orze-

~9zenie   zniewolonych   sędziów.   Wkrótce
ukaże się ciąg dalszy tej historii.

DaJsza  praca  Tołstoja  to  „The  minister
and massacresn. Nowe wybory w pierestroj-
k-owej Jugosławii na terenie Słowenii i  Kro-

::jr,o3::h#pdotasc#ś::5#eumc:j%ż#Feh.
wielu pamięta te czasy, powjnniśmy zainte-
resować   się  tymi  sprawaimi   należącymi,
zdawałoby się, do odległej,  prawie zamie-
rzchłej  przeszłości.  Przecież te sprawy do-
tyczyły  i  nas.  Polftyka,  przede  wszystkim
Anglosasów, nie uznaje długów wdzięczno-
ści  nawet  za  k/ew,  która  użyźniła  rosnące
maki  pod  Monte  Cassino.  Za każdą kroplę
polskiej przelanej nie tylko w Katyniach, ale
na wszystkich pobojowiskach d rugiej wojny

clomagać     się,     jak     Shylock.     tony
odszkodowań   dla   Polskiego   narodu.   Za
kazdą kroplę krwi straconej w obronie „ich"
wolności.   Dzisiaj,  gdy  178  tysięcy  żydów,
którzy  ocalen  z   holcaustu  otrzymuje  Śute
odszkodowanie,   dzisiaj,   gdy  eneTdowski
Modrow   uzriaje,   że   i   Wschód,   nie   tylko

%iedmocź'ygó::Eę!:j:jp8:;8::',ęj:jywpsot,°a;Uónj
ząmordowanych w kacetach i zesłanych na
roboty wraz z milionami zaginjonych  w Łu-
biankach  i  tajgach.  nikt nie  otrzymuje żad-
nego   odszkodowania.   nsolidainość"

jedynie błaga o ulgi w spłacaniu procentów
za wmuszone w polską ekonomię pożyczki,
które  wpłynęły do  kasy Wielkiego  Brata. A
nasze  Jaruzele  i  szubrawcy w  iodzaju  Ra-
kowskich  dziękuja za rzekomą troskę c) na-
sze   zachodnie   granice   wobec  widma
zjednoczonych  Nemiec.  To,  że  na  ten  te-
mat milczy  „So)idamość", to nic dziwnego.
lch  historycy  podkroju  Geremka  wolą  stu-
diovmćr+"Mprostytucjiwśredniowiecznej
Fram     w  „.„ badaćwiarygodnośćzapew-
nleń  sowieckich  Majskich  czy  też  Mototo-
wÓw.    Nasz    londyński    Rząd    wobec
znieczuiicy  finansowej  emigracji  cierpiący
braki gotówkowe, na razie milczy. Oby Czy-
telnicy  moich   rozmyślań   uczynm  w  przy-
szłości  wszystko,  co  możliwe,  aby  wbrew
zalewającego   nas   materializmu   utrzymali
godnośó i interes Narodu  Polskiego na cze-
le  swoich  obowiązków.  Kiedyś  zdobyte  na
Polakach sztandary zawieszone na murach
Kremla  szeptały  „za  naszą  i  waszą  wol-
ność„.

Za  naszą  i  arigielską wolność  ginęli  pol-

;:go'h°::iczya:obi'n:;eć:r#8:'2ó:jinw:3cshz;t;
Ofiary  ich  poszły ria  marne.  W Paiadzie

Zwycięstwa  Polacy  nie  wzięli  udziałii,  De-
likatne  sumienia  angielskie   nie   zniosłyby
tego cierpienia w lch laurowym wieńcu.

De  Gaule  był pierwszym, który uznał re-
żim  lubelski.

żadne  mocarstwo   nie  zaprotestowało
przeciw Jałcie i  Poczdamowi.

/.../

Oby już  nigdy żaden  Polak  nie walczył i

::eg:n3łszzy%tk,,#a:zNą;Swżą,nwośŁ.N3%aćT#
przeciwnym  razie nie  pomogą nam żadne
przepowiednie Saby, Kassandry, Nostrada-
musa,  Wernyhory  ani  posiadacza  imienia
Czterdzieści  i czteryn.

asgobwyampójep:;#łz,Toozkpg:łęSęsz{unę:oyśT:

Tadeusz UNGAR

lprzedrLik za 233  n-rem  pisma nListy do
Polaków"  (Lefters  to  Polos  Msgazjne)  \^i>r
dawanym od 21  lst w USA przez Paria Czo-
stawa Maliszewskiego|
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Sytuacja Ukraińskiej Cer]«iri
Kato]ickiej w Po]sce

jest diamteralnie inna niż w ZSF`S m.in.
przez to,  żo tam wlemi  usitują walczyó o
możliwośó   odprawiania   naboż®ństw   w
odebranych im cerkwiaoh, tu zaś c€rkwie
stojąpuste...

W  Polsco  w  wysiedlonych  wsiach  po-
zostały  opuszczone  świątynio.   Częśó  z
nich została przojęta przez Kośclół Rzym-
skokatolicki i  Corkiew Prawosławną, wię-
kszość jednak  pozostawiono  bez  opieki.
Z tych  niezabezpieozonych  cerkwi  przo-
trawała  1/5,  tj.  ok.  60  obioktów,  stano-
wiących   niezwyklo  oenny  zestaw   pół-
zabytkowy.

Wojna, w porównaniu z późniojszą dłu-
goletnią  i  prog/amową akcją niszczenia
toj   części   dziedzictwa  wielonarodowej
Flzeczypostpolitoj,   poczyniła  niewiele
szkód. Wystarczy powedzieć, że w okre-
sie  powojonnym  w  diecezji  przemyskiej
zniszczono  330 z  655  cerkwi, w tym  260
drewnianych  (nie  wliczając  świątyń  pra-
wosławnych).

Z  bogactwa   i   wspaniałości   kultury
chrześcijańsl(iego   Wsohodu,   z   której

przez  wieki  czerpał  i  nasz  naród,  zdają
sobie sprawę  Niemcy,  Francuzi, Anglicy,
tylko  nie  my.  My. jak zawsze,  zostajemy
w tyle... Wna nasza polega na tym, że nie
zadbaliśmy  nawet  o  uszanowanie  pozo-
stawionych na naszej łasce świątyń , świą-
tyń katolickich Oakżo często podkreślamy
ten  przymiotnik,  kiedy  ma  przydaó  nam
splendoru).

Dzięki   staraniom   Krakowsk.tego   Kon-
serwatora  Zabytków,   Bogdana  Tretera
wiele   Spośród   bozcennych   dzieł  sztuki
sakralnej   nie   zostało  wywiezionych   w
1945 r. przez deportowaną ludność ukra-
ińską za granicę.  Niestety,  „ocalone" wy-
posażonie      wnętrz      cerkiewnych
dewastowano  i  rozkradano,  a  w  świąty-
niach  rozlegało  8ię  pobekiwanie  zamy-
kanej tam  na noc trzódki...

Jakkolwiek   niesprawiedliwym  jest
obarczan io od powiodzialnością za te nie-
chlubne dokonania wszystkioh. Polaków,
niemniej  wszystkim   nam   powlnno  byó
chociaz wstyd.

Do dzisiaj stoją w wiolu wielu wiogkach
niechciane cerkwie , które można było wy-

korzystać   np.   na   kościoły  czy   kaplice,
zamiast budowaó nowo obok.

W  1987  r.  niżej  podpigani  inwentary-
zowali  zagrożone  zniszczeniem  cerkwie
w  woj.  przemyskim.  Następnie  zorgani-
zowano  grupę złożoną zo studentów hi-
storii   sztuki,   architektury,   archeologii   i
innych  z  kilku  uczelni w kraju,  działającą

::3:n:e::k3akt'rT:oę#ouirj.i88'k'i*Wi=:
towa F`ada Ooh rony Zbbytków).

W  czasie  ostatnich  wakacji,  pracując
nieodpłatniewoparciuobardzoskromno
i z trudom wygospodarowano fundusze,
zabezpieczono  i  wykonano  dokumenta-
cję pomiarową drewnianej  oerkwi w Mię-
kiszu   Starym   w   woj.   przemyskim.
Myślimy  o   kontynuowaniu   prac   w   b.r.
przy wspomnianym obiekcie oraz innych
niemniej   zagrożonyoh   i   cennych   cer-
kwiach.  Zakres tych  prac zweryfikuje je-
dnak zwykła finansowa wydolność.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej i
podobnych   iniojatyw  przez  społeczeń-
stwo   oraz   przychylność   miejscowej   lu-
dności. Nioch nie zostanio zniszczona już
ani jedna cerkiew,  niech  każda świątynia
będzie  Domem  Bożym,  a  nl®  zdemolo-
waną składnicą sztucznych nawozów !

Niegdyś  w  Rzeczypospolitej  chrześci-

janie  różnych  wyznań  i  obrządków,  ka-
tolicy   rzymscy,   greccy  i   ormiańscy,
prawosławni   i   protestanci,   oddawali
cześć  jednemu   Bogu   najlepiej  i   najpię-
kniśetj.ałr:n°:rua:!'.2oo  iat  po   narodzoniu

Chrystusa powiedził, że j.eden jest ołtarz
w  niebiosach,  na  który  zanosimy  wszy-
stkie  nasze modliwy.  Czy nauczymy się
na nowo dostrzegać nie tylko to, co nas
dzieli,  lecz  widzieć  takżo  różnorodnośó,
będącą prawdziwym bogactwem, zależy
od nas samych.

Jai.os]aw Giemza
Stalowa Wola

ul. Czarnieckiego 9|57

Jerzy Tur
Rzeszów

ul. Jagiellońska 48|64

B0HATEFłowIE SIERPNIA
Zmiany polityozno w Polsco sprawiły, żo

na rynku księgarskim coraz obficiej pojawia
się  literatura  pamiętnikarska  poświęcona
ostatnim   dwóm   dokadom   historii   Polski.
Wspomnienia piszą teraz wszyscy  -  i  ko-
munlści i opozycjoniści.  Pierwsi plszą, żeby
rozliczyć  §ię  zo  swoją  przoszłością  bądź
przodstawić  nowo  argumenty  na  rzecz j®-
dynie  słusznej  linii  PZPF].  Obocnyoh  opo-
zycjonistów można podziolió na dwie grupy

-na tych, co doszli do władzy i na tych, co
znaleźli  się  poza  układem.  Wspomnienia
pior`^rszych cechuje łezka rozrz®wnienia za
tym, co  minęło oraz próba obrony linli  po-
rozumienia.   Najskromnlej   objętościowo
przedstawiają się wspomnienia  „dysyden-
tów"   „Solidarności"   -   dominuje  w   nlch
przedo  wszystkim   rozgoryczenio  i   oskar-
żenie   konstruktywnoj  opozycji   o  zdradę.
Ksiązka G.Nawrookiego „Polak z Polakiem"

nie  należy ani  do  piorwszej,  ani do  drugiej
grupy wspomnień. Autor przedstawa w niej
rozmowy z uczegtnikami Sierpnia  -z tymi,
którzy znaleźli  się  u  boku  Wałęsy  i  z tymi
odsuniętymi.   Rozmówcami   autora  są  lu-
dzio  wywodzący  się  zo  środowisl(a  gdań-
skiego  Wolnych   Związków  Zawodowych,
Międzyzaktadowego   Komitetu   Strajkowe-
go   i   Międzyzakladowogo   Komitetu  Zało-
życi®lsklego   NSZZ   „Solidarność".   Przez
stronico  książki  przewijają  się  między  in-
nymi  postacie:  J.  Borowczaka,  8.  Boriise.
wicza,   J.   Duda-Gwiazdy,   A.   Gwiazdy,   L.
Kaczyńskiego,  T.   KJincewicza,   8.   Lisa,  A.
Szablowskiego,  A.  Walontynow.Lcz,  F,  Wiś-
niewskiego,  K.  Wyszkowskiego.  Niektórc z
osób  na  kartach  ksiązki  pojawiają  się  raz,
inne  przewijają  się  wielokrotnie   -   w  za-
leżności  od  ich  udziatu  w tworzącej  się  hi-
storii.   Wypowiedzi   uozestników   Sierpnia

podzielone  są  na trzy  częśei:  pierwsza  -
obejmuje okros organ izowani a się Wolnych
Związków Zawodowyoh,  druga  ~  ukazuje
kulisyorganizowaniaMKZ-tuwGdańsku.W
zamierzeniu autora miataby to być historia
sekretna „Solidarności". Moim zdaniem za-
miar ten  udat się  tylko w  połowie,  Jest to
obraz  przeszłości  widziany  oczyma  ucze-
stników wydarzeń  -  heroizm  przeplata się
tam  z  komizmem,  groza ze  śmlesznością,
a obok  tego  połna  paleta  ludzkich  namię-
tności,  rozgoryćzenia  i  zawiedzionych  na-
dziei.   Książka  przedstawia  wprawdzie   -
słowami świadków epoki  -zdarzenia i fak-
tyz historii  „tajemnej" „Solidarności"  -rze-
komego   „skoku   przez   bramę"   i   próby
usunięcia Wałęsy,  stosunku  do  Kuronia w
pierwszych dniach  istnienia „Solidarności",
porwaniaJ.Dudy-Gwiazdyitd.Autorjednak
nie stara się  o  pełną interpretację  mecha-
nizmów  rywalizacji  pomiędzy  poszczegól-
nymi grupami i frakcjami w Związku.

Drugim  punktem  odniesienia jest stosu-
nek bohaterów Sierpnia do Wałęsy. Kim on
jest?  Co myśłą o nim dzlsiaj twórcy histołii
„Solidarności"? Cżyjost to „mąż stanu"  (G.
Nawrocki) czy „wybryk historii"  (A. i J. Gwia-
zdowie),   „Danton,   który  nie  przegrał"   (K.
Wyszkowski)  czy  „superagent"  (A.  Walen-
tynowicz). Zaletą tej książki jest to, żo choć
autor  sam  posiada  sprecyzowaną  odpo-
wiedź,  nie  narzuca jej  swoim  czytelnikom.
przedstawia   również   inne,   altematywne
Opinie.

Tak postawione pytanio, po przeczytaniu
książki  prowadzi  do stawiania następnych.
Co stanowi  istotę  zachodzących  w  Polsce
przemian  -czyjestto autentyczny upadek
komunizmu,  czy  tylko  jego  transformacja
połąozona  ze  zmianą dekoracji.  Jaki  jest
mój udziałw tym wszystkim, co się obecnie
dzieje?  Na to pytanie czytelnik nie znajdzie
odpowiedziwksiążce,musijąznaleźćsam.
W tym celu warto jednak tę książkę przeczy-
tać.

KrzysztofBRZECHCZYN

Grz!3gorz Nawrocki „Polak z
Polakiem" , Wydawnictwo „Słowo".

Waczawa 7 990.
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Minister  Sp rawied liwości
Profesor Wiesław Chrzanowski
AJeje  Ujazdowskio  11
Warszawa

Szanowny Panie  Ministrze!
Z radością pragnę  poinformować,  że  znalazły się wreszcie  ma-

teriały dowodowe w temacio łamania prawa przez obywatela Kisz-
czaka Czesława,  byłego ministra spraw wewnętrznych  PFIL. Do tej
pory wszelkie  stawiane mu zarzuty były zwykłymi  pomówieniami,
nie  popartymi żadnymi  przyktadami  świadczącymi o tym, że  były
miniśter łamał, komunistyczne co prawda, ale było nie było, prawo.

Wydamictwo „Wis"
poleca w  sprzedaży hurtowoj  i  detali-

cznej  książki  drugiego  obiogu  i  omigra-
cyjne.  Drodzy  czytelnioy!  To już  ostatnia
szansa  by  uzupełnić  swe   księgozbiory
pozycjami wydanymi w historycznym już
drugim obiegu.

Oferujomy następujące pozycje :
1/   Maciej   Poleski   (Czesław   Bielecki):

Mały demokrata. Wyd. Porozumienio Po-
nad  Podziałami, W-wa 1990, s.64,

cena 2000 zł.
2/  Klocek:  Konstanty  Sanduc€i:  \Melki

Bleff   (Rzecz  o   Gorbaczowie).  oraz:   Eric
Laurent:   Mośkv\ra   na  Wall   Street.   Wyd.
Agencja  lnformacy]na  Solidamości  Wal-
czącej, Wrocław  1989, s.71 + 160,

cena 9800 zł.
3/  Julian   Siedleoki:   Losy   Polaków  w

ZSF`F` w latach  1939-1986. Wyd. Agencja
Wydawnicza   Solidarności  Walcząoej,
Wrocław 1989, s.404,  ill, mapy.

cena 19000 zł.
4/  Kontrontacje  nr 7:  Sowietskij  Sojuz.

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

cena 4000 zł.
5/  Konfiontacje  nr  9:  Pokrętne  ścieżki.

Wyd.  Pomost, W-wa 1989, s.201.
cena 4000 zł.
5/ Antoni  Lenkiewicz:  Kawalerowie Pol-

ski  Niepodległej  więzieni  i  zamordowani
w PFIL.. Noty i szkice biograficzne od A do
Z. Wyd, Agenoja Wydawnicza  Solidarno-
ści Walozącej, Wrocław  1989, s.53.
`    cena3200zt.

6/  Józef  Łobodowski;  Kassandra  jest
niepopularna. Wybór publicystyki z „Orła
Białego"  z  lat  1956-1980,  Wyd.  Wydaw-
nictwo  im.  Lecha Zondka,  Poznań  1990,
s.63.

cena 8000 zł.
7/  Ratat   Gan-Ganowicz:   Kondotierzy,

Wyd. Petit, Gdynia, Solidarność Walcząca
Oddział Trójmiasto,  1990,-s.191.

cena  15000 zł.

Miał  więc  rację  obywatel   Michnik  broniąo  w  telewizji   generała
Kiszczaka przed pomówienlami  obywatela Jeglińskiego  (zambsz-
kałego  notabene  poza granioami  kraju)  o  to,  iż  generał  Kiszczak
wraz z innym  generałem  (nazwiska nie wymieniam ze względu  na
dobro  śledztm/a)  miał jakikolwiek związek zo  śmiorcią księdza Jo-
rzego  Popiełuszkl.  Na całe  szczęście,  dla  nas  panie  ministrze,  8ą
wreszcie  konkretne  dowody.  Poinformował  o  nich   „Gazetę  Wy-
borczą",  któroj  redaktorem  naczelnym jest wspomniany powyzej
Michnik  Adam,  wiceministor  spraw  wewnętrznych   piofesor  Jan
Vvidacki.

Sądząc, że wiceminister spraw wewnętrznych nie poinformował
pana ministra do tej pory o tych dowodach spioszę z cytatem, który
o tym donosi:

8/   Władimir   Biikowski:   1   powraca
wiatr...Wyd.  Petit,  Solidarność Walcząca,
Gdynia 1990, s.317.

cena 14000 zł.
9/ Władimir Bukowski:  Pacyfiści kontra

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

cena 2000 zł.
io/  Marek  Ciesielczyk:  KGB  -z  historii

rosyjsł(iej  i  sowieckiej  poli.cjj  politycznej.
Wyd.  Petit,  Gdynia 1990, s.208

cena  15000zł.
11/  Afera   alkoholowa  -tajny  raport

NIK-u (zawiera m.in. spis zamieszanych w
aferą spółek) Wyd. Wydawnictwo „Wis"

cena 4000 zł
12/  AJister   MacLean:   Cyrk.  Wyd.  Wy-

dawnictwo  „Mitel", Gdynia 1990, s.203,
cena 1400o zł.
13/    Janusz  Rolioki:     Edward  Gierek:

Przerwana  dekada.  Wyd.  Vwdawnict\^/o
„Fakt", Warszawa 1990, s.203.

cx}na  10000 zł.
14/ Tadousz  Dołęga-Mostowicz:  Karie+

ra Nikodoma Dyzmy. Wyd. Wydawnictwo
„Mitel".  Gdynia  1991. s.279,

cena 1400o zł.
15/   lgnacy   Krasicl(i:   Bajki.   Wyd.   Wy-

dawnictwo  „Mitel",  Gdyni.a  1991. s.80
cena 5000 zł.
16/ Jerzy Marcickiewicz:  Obrachunki z

systemem  bolszewicko  -  faszystowskim
w  Polsce. Wyd. Wydawnictwo  „WS",  Po-
znań  1990, s.56,

cena: 4000 zł.
W  przypadku  większych   zamówień

atrakcyj ne c®ny hurtowe.
Zamówienia prosimy kierować  listow-

nie  na adres:  Wydawnicłwo Wis,  ul.  Gro-
madzka   23.   61-655   Poznań.   Książki
wysyłamy  za  zaliczeniem   pocztowym.
F`ealizacja zamówioń wg. kolejności zgto-
szeń.  Wszyscy, którzy zamówią powyżej
pięciu  książek  otrzymają atral{cyjny  pre.
zent książkowy.

?4`       .. naęz? ar9!!i{ł]! Pr?O,drukow?ły:n

„Wszystl(io  podsłuchy  zakładane
przez SB były nielegalne. liislalowano je
na  zarządzenie  mlni®tra  spraw  wew-
i.ętrznych,  b®z  zgody  prokuratury  lub
sądu". („Gaz®ta Wyborcza" nr 144 A, 22-23
czerwca  1991  r., str 3).

Podsłuchów tych założono, według min-
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wnością  generałowi   Kiszczakowi,   o   ile
okaże  skruchę,  t®  niecne  postępki.  Prawo
jednak tak postąpić nie może. Dura lex sed
lex.  Gonerał  Kiszczak  złamał  prawo,  po-
wonien zostać ukarany.

Proszę   pana  ministra  o  dopilnowanie
aby  ten   przypadek  łamania  prawa  nie
uszedł bezkamio.

Z poważaniem
Zbigniow Jagiełło

ul . SzybowccNa 34|16
Wrocław

PS Listowi nadaję oharaktor otwany.  Ot-
rzymują go także:

1)  Prezydent PFl -Lech Wałęsa
2) Prymas Józef Glemp
3)   Adam   Michnik  -   redaktor   naczelny

„Gazety Wyborczej "
4)  nTygodnik Solidarność"
5)  „Tygodnik" Porozumionia Contrum
6)  Stowo Polskie
7) Dni -Tygodnik Komela Morawieckiego
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UWAGA
Fledakcia Tygodnika Komola Mcr

rawieckiego„ Dnr poszukiijo
kolpoiterów ria terenie całego

kraju. Kontakt: Wroclaw, ul. Kot
lusksi Ą1, tel. 382-36

Dla obrotnych znakom.ite zarobkl

zł za każdy kolejny,  np. za 2 egz.18.500 zł  +  12.500 zł.  Prenumerata roczna  (12 n-rów)  -63.OCX) zł za ogz.  pojedynczy i 39.000 zł za
każdy  kolejny.  Przekazy  pocztowo  (z  dokładnym  adrosem  pronumeratora  i  ilością  zamawianych  egz.)  prosimy  kierować  na  adres
wydawcy: Wydawnictwo  „WS", 61-655 Poznań ul.  Gromadzka 23.


