
Opinie
Nadal  jest  tak,  że  państwD

jest  podstawowym  właśoioie-
lem,  od  którogo  głównie zalo.
ży    to,    co    się    dziej®    w

R:apstofeasr,c,eakp,ożzeag:As#:wmeJ:
faktyczny  monopol  na  środki
masowego   przokazu.   (...)
Zmianie  natcimiast  zdecydo-
wanie    korzystnoj    uległa
struktura  rnstytacjonalna   -
mamy demokrację polityczną.
Wjakiejś mierze mamy też plu-
ralizm ideowy. Słowem, myślę
że żyjemy po st`aremu w syste-
mie   trój-władzy,   tyle   że
wznoszą  się  nad  nim  demo.
kratyczne  instytucjo  -  jest to
trój-władza    niewątpli'wie
demokratycznie.  wybierana   i
powiewają rozmaite sztandary
ideowe. To spc)ro. Ale za mało,
abymówićozmianiesystem.i.

hszek NOWAK
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ŚWIAT  DZISIEJSZY...

z§c::s:;e,:c,,:śu,s::gt;:p;K[o:Łs,::o:iitim:
dywizje,  większość  sprzętu  wojskowego,
sporą część potencjału wojskowego i infra-
struktury.   Zginęło   100  ty8.   lrakijczyków,
znacznie  więcej   ochoczo   poddało   się
„wysłannikom diabta" -Siłom koalicjl. F!oz-
jechanyamerykańskimi.czołgamidyktator
lraku , wytrwale unosit w znaku zwycięstwa
palce  już  bezsilnej  ręki.  próbując  udowo-
dnić że 2  +  2  =  3, co najwyżej 5. Saddam
Husajn,  tak  rozbrajająco  wytrwale  rozmi-
jający się z prawdą, nie jest w dzisiejszym
świecie  odosobniony.

Wałęsa  przeprowadził  i  wygrał  kam-
panię prezydencką pod hastami przyspio-
szenia        i        rozliczenia       winnych.
Wałęsa-prezydent  wspiera  członkinię  by-
łej PZPR W. Zółkowską przeciw Z. Roma-
szewskiemu , popiera w rządzie powolnego
Moskwie   Kołodziejczyka,. torpeduje  wę-
giersko-czeskie  próby  działań  przeciwko
RWPG  i  Ukladowi  Warszawskiemu,  a  w
sprawie  Lit\^r)/ postępuje haniebnie. Wgor
odzyskał T. Mazowiecki, atakujący rząd za
posunięcia.   któro   wcześnioj   realizował.
Oczywiście.   w  tyle   nie   pozostają  komu-
niści. Największymi obrońcami robotników
okazuje się być OPZZ.  Cimoszewicz dziel-
nie  walczy  o  prawa  człowieka  i   demo-
kiację.   Niedawni  PZPR-owcy  opowiadają
się  za  tym  wszystkim   ,  za  co.  jeszcze
niedawno,wsadzalidowięzienialubtrochę
wcześniej  mordowali.   Polskę  opanowała
jakaś dziwna amnezja. Nikt nie pamięta, co
mówił   i   robił  wczoraj,   a  przypominanie
tego jest grubym nietaktem.

Uczciwość,   moralność,   prawda   -
czegoś takiego w dzisiejszym  świecie  nie

ma. Co najgorsze, takie postawy zdają się
akceptować ludzie. Wybaczają kłamstwa,
dziwno  sojusze  i  oszustwa,  wszystko
usprawiodliwiając   rzokomo   wyższą
koniecznością.   Przyklad   i   zachęta  do
takich działań idzie często „z góry". Obda-
rzone  autorytetem  szacowne  gromlum
przyznajo   Pokojową  Nagrodę   Nobla
autorowi  kilku  masal(r  -  Gorbaczowowi.
Papieżmodlącsięopokój,dlazpewnością
wyższych  celów,  udaje,  że  w  tej  wojnie
racje  są  równo   rozdziolone,   Prozydent
Bush  również  modli  się  o  pokój,  zamiast
uczciwie   przyznać,   że   chodziło   mu   o
zwycięstwo,   a  jeśli   o   pokój,  to   na  jego
warunkach.

J2,:a=.:hT::::.;;ę:;;:ź::?tŁw%:ogt;,!:ł,cg_
gram  i  przynajmniej  z  grubsza mówili,  co
naprawdę  zamiorzają  (Bartoszcze,   Mo-
czulski)   przegrali   z  kretesem.   Teraz,  w
dobie     dominacji     mass     modiów,
najważniojszy  jest  wygląd,   uśmlech   i
dobrze  skrojony  garnitur.   Mówić  należy
tylko to. czego pragną sluchający. Jeśli są
za  zmianami   -   należy  im  to  obiecaó.
później i tak tego nie wyegzekwują.

Upadają  autorytety.  Zawiedzeni   ludzie
nie   ufają  „Solidarnoścr,   która  sama  się
rozbroilai i uwikłała w kompromisy, układy
i   świństwa.   Odrzucili   Mazowieckiego   i
odwracają się  od  Walęsy.  Szukają kogoś
nle  obarozonego  przeszłością,  kto  da  im
nadzieję na lepsze jutro. Zagubieni sięgają
po   najdziwniejszo   rozstrzygnięcia.  Jak
metoor  pojawia  się,   otoczony  plojadą
uboków   bogaty   poruwiański   Polak   z
Kanady 1  zdobywa  czwaną część głosów.
Głosują   na   niego   nio  tylko   komuniści   i

wariaci, jak wldzialo to wielu  publlcystów.
Tymiński  zdobył  głosy  tych,  którzy  mieli
dosyć  krętactw  Wałesy  lub  jego  niby
przeciwnikówzlewejnoglokłągłegostołu.

#z:jil%.?ćc?:&##;3.e::Lę:o.d::##
przegrywai.ą  z  cwaniactwem,  tupetem  i
zakłamaniem.  W Poznaniu  major  SB  Syl.
wester Nowak skarży przed sądem dzien-

:i:::śaz'jok;#eśsTłj::j:is+:h:J;?i::jśłoc;ś
Wałęsy   o   niedrażnieniu   niedźwiodzla
owoc"ją  coraz  większą  butą  sowieckich

ioodnzęr;łoógwo.ęłgrcę0%ood::gwąu'.óżó#ro#i:
KGB,  UB  i  lnformacji  Wojskowej  piastują
wysokie funkcje  państwowe.  Uwłaszczeni
czorwoni  kacykowie  nadai.ą ton  i  kierunek
prywatyzacji.  W  cień  spychani  są  ludzio
uczciwi,  odważni, t\^/ardzi.  Eliminowani są
wszysoy „nieprawomyślni" -  postaci i par-
tie polityozne.  Nio będzio dla nich miejsca
takżo  w  nowym  Parlamenci®.  Ordynacja
wyborcza  jest  tak  konstruowana,  by  po-
stawić  im  tamę.   Czy  rezultatem  tego
wszystkiego   będą  rządy  cpraz  bardzięj
korumpującej  się  oklpy troct`ę  cz®rwor`ei,
a bardziej nijakiej?

#:od:z:,t;::#.,Ęi?:g,i,wT:o:a::;caŁwÓ;l;e:
potrzebio rewolucyjnej zmiany 1 rewolucyj-
nej  siły,  bez  któroj  grzęznąć będziemy w
polityczn®j  bylejakości.  Ma rację.

Maciei.  FRANKIEWICZ



WYZNANIA   SOWIECKIEGO
MARSZAŁKA

MarszażeksiagieiArchomleiew-lat67,były
szęfsztabuarmiisorięckięj,jodriaznajbardrięj
„poważamychiszczerych"postaciwscrwieckich
kołach  wojskowych,  osmesaż  osiamio,  Źe
„clementy  nacjonalistyczne  -  doprowa-
dzajqcedoLcoiastrof"mogąspowodowaćakcję
arnMi dla uchromeriia ZSRS przcd rozpadcm`
A oLo kilka myśli Archomieiewa  .^opowiedzia-
nychpodczasspotkariazmostdewskimkores-
pondentem    NEWSWEEK'A     Fredem
ColTnan'"

0 końcu zimnej wojny:
Wszyscy na świecie się z togo cieszą. Ja

takżo.  Alo  polityka  USA jost  sprzeczna  i
prowokująca.   Nie  rozumiom  dlaczego  w
obecnych warunkach Amerykanie dążą do
utrzyman ia wojskowej struktury NATO i od-
mawiają  redukcji   sił  morskich   w  czasio,
gdy Związok  Sowiecki  rodukuje wszystki®
rodzaj®   uzbrojenia.   Nie   czarujmy   się.
lnicjatywa utrzymania NATO wypływa nie z
krajów europejskich,  a ze  Stanów Ziedno-
czonych.   Niepokoi   mnie   także  to,   że

#3%k:no}jeeciąNg)'eb:Zk}a:.ij:::Ś3zr:Pauwb|:[j
woielono do socjalistycznej ojczyzny.

0 niebczi)ieczeństwie wojny
domowej:

Nio  d!strzogam  żadnego  niobezpie-
czeństwa.   Czy  Sądzicie,   że   prozydent
wprowadzając  stan  wojonny  zepchnąłby
kraj nLa krawędź wojny domowej? To prz®-
ciez`bzdura!  Gorbaczow  wprowadzając
stan wojonny uchroniłby ludność od zbroj-
nych kontrontacji.

0 sytuacji w republikach
nadbaltyckich:

Jeżeli armia sowiecka nie zostanie spro-
wokowana  n  i  g  d y nie otworzy ognia do
ludności  cywilnej.  Męim  zdamiem  istnieją
lepsze  sposoby  egzekwowanla  dekretów
prezydenta.

0 klopotach z pobor€m i
dezert€rami:

na#e?P:S#:!n:gzue?:jj#e°8?::j;,Ę:9p'reast:
musi być przestrzegane. Niektór® republiki
zdają się testować ciorpliwość prezydenta.
Nie jest ona niowyczerpana.

0 twrorzeniu nai.odoiiych sil
wojskowych:

Prezydent  Gorbaczow  nie  poz`^/oll  ża-
dnej republico na pogwałcoiiio konstytucji
poprzez   tworzenie   narodowych   armii.
Oczywiście gorąco popieramy prezydenta
w tej matorii.

0 Gorbaczowie i sowieckiej
jedności:

Najważniejszym probl®mom jost zacho-
wanie  jednośoi   naszej   ojczyzny.   Każdy
żołnierz przysięga bronić Związku  Socjali-
§tycznych   F`epublik   Sowiockich.   Jośli
intog ral ność kraju jost przoz nacj.onalistów
namszana patrioci  czują zaniepoi{ojerio  i
z`^rracają  się  ku   prozydentowi.  On  także
przysięgał,    że    będzie    walczył    o
konstytucyjną  jedność   socjalistycznoj
ojczyzny.

0 moźliwości przewrotu
wojsk"Ho:

Wszystkie   pogłoski   o   możliwości
wojskowogo     zamact`u     etanu     są
kłamstwem. Jestem pewien, że nic takiego
slę   nie  stanie.   Nasza  armia  jest  lojalna
wobeo  prezydenta.   Jeśli   potrzebuje  on
wsparcia  ze  strony  Armii   Czerwonej   w
obronie konstytucji, my -żotniorze gotowi
jesteśmy zawsze mu pomóc.

Komentując  obecny  stan   stosunków
międzynarodowych   i   problomy  wew-
nętrzno  Związku   Sowieckiego  Archomie-
jow nio wspomniał ani stowom o kwestii tak
istotnej,jakprzebyv`ranjwwojsksowieckich
w  suwerennych  krajach  byłego  imperium
zewnętrznego. Oczywiście problem ton nie
musi   wywoływaó  poruszenia  opinii   pu-
bl icznoj Niemiec, Czechosłowacji. Węg ier,
Bułgarii czy Mongolii  (sic!), bo te kraje So-
wieci  już  opuszczają[   lub  opuszczą
niebawem.   Musi   to  jednak   niepokoić
Polaków.  Bojaźliwe  i  kunktatorskie  poczy-
nania  okipy  Mazowieckiego,   kontynuo-
wane  w  obecnym  rządzie  przez  ministra
Skubiszewskiego,   a   z   drugiej   strony
arogancja   Sowietów,   poczynając  od
oficerów  Grupy  Północnej  Armii  Czerwo-
nej,   na  moskiowskich   nogocjatorach
kończąc,   doprowadziła   do   pata  w
iokowaniach.   Przoby\^ranie   ok.   50  tys.
żowerzy sowieckich w Polsc® nie stwarza
oozywiście   wi®lkiego   problemu   w   us-
tabilizowanej     sytuacji.     Jednakże

przesunięci®   ośrodka  decyzyjnego  w
so`^rieokie  kręgi  konsen^ratywne i  ewen-
tualny  przowrót wojslto\^ry  w  ZSF`S  wy-
kreo`^rałby  zm!anę   polityki   Moskwy  w
stosunku   do  sąsiadów.   Gdyby  się
społnił ton niekorzystny i niebezpieczny
dla  nas  sconaiiusz,  A/mia  Czerwona
etacjonująca w Polsce Stałaby się ęzyn-
nikiom   destabillzującym   i   zarazom

•protekstom   do   odzyskania   sfory

wpływów.  Wypowiedzi,   a  właściwie
milczenie  Jazowa  czy  Archomiejowa
jasno  wskazują,  że  doprowadz®nie  do
szybkiego   opuszcżenia   Polski   przez
wr)m/olicieli,  którzy przyniośli  na bagno-
taoh   następną  niowolę,   nie   będzio
sprawą prostą.

W  wypowiedziach  Archomiejewa  na
uwagę`  zasługuje  także  takt  ciągłego
powoły`^rania  się   kół  wojskowych   na
prezydenta. W ich opinii sowiecki prozy-
dent  jawi   się   ostatnim,   prócz   armii,
obrońcą  socjalistycznej  ojczyzny.  Jaka
jest  obecnio   pozycja   Gorbaczowa-
prezydenta  supermocarstwa  -  trudno
zaiste  powiedzieć.  Obie  możliwości  są
złe.    Gorbaczow   albo   jest   tylko
marionetką w rękach  armii  i  działa pod
jej  dyktando,  nie  podejmująo `waznych
docyzji    (vido:   jego   interpretacja
wydarzeń   ną.Litwie),   albo  dokonał
zwrotu  wchodżąo w  sojusz  z  panyjno-
milltarystyczną konsorwą.

1   uwaga  ostatnia.   Retoryka  Aróho-
miejowa     pochodzi     z     dobrych,
stalinowskich  czasów.  Pozomio  ciesząc
się  z  zakończenia  zimnej  wojny,  nadal
oskarża imperialistów amerykańskich  o
niechęć   do   „pokoj.owych"   inicjatyw
Związku  Sowiockiego. Jakby tego  było
mało,  Amerykanie  śmią  kwestionowaó
prawo Sowietów do zagarniętych w 1940
r.  ropublik  nadbaHyokioh.  Tego  Ałcho-
miejew   -   „prawdziwy   patriota"   nio
może przeboleć...

Nie  ulega  wątpliwości,  żo  ludzie  po-
kroju Archomiejewa nigdy nie wyrzekną
się swoich  imporialnych  i ortodoksyjno-
komunistycznych  poglądów.   Daleki  jo-
stem od przec®niania zagrożenia Polski
przez  sytuację  w  Sowietach,  ale  obraz
naszego   kraju   wyrwany  z   kontekstu
sytuacji   międzynarodowoj   prezen-
towany   przez   nioktóro   środowiska
uważam   za   naiwny.   Kreatorom   1
propagatorom   ułożenia  „prawdziwie
dobrosąsiedzkioh"  stosunków  z  ZSF`S-
lmperium   Zła  dedykuję   wyp_owiodzi
sowieckich   politruków,  strustrowanych
utratą imperium zewnętrznego.

Bar{osz P. NYCZEK
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Tłd!:_po _druće} wiąQcie  MLchaiżd  Gorbaczowa  (w  lipcu  1989)  we

Ęai.fji, ukazala stę w Paryżu malutka książcczka zagrniżowaria „IT'u'q7
Gor9aczow".Z}obrqsżęnariąszkscc12auk)równieczub^ęhna„modę
naęorbaczowa".KsiążkajestpTóbąręfleksjinadpostQwąftar.cuskLegb
q>oleczcństwa - przyjr"jąęego zi"o Gaiseka podczjas jego pim^}szej
wi2)qy .}:ę Eanęii  a przyjęciem badzo  ciepbm podczas druSęj.  Tląiz-
riac2iiikięm  Ę)ich  postaw  b)N!  mogq:  stwŁerdzEnie  ówcaesnego  prcmura
EaTieji Że zrozumie swoie dzieci, jeśli clu;iaoby marifestowd przeciw
wiąicie SekrctaTza Gerieralr.cgo oTaz sondaż opif.il i»LblLczri4, " Iaórej

?1% _PouxLzów  i^on.aziło  swe  dobre  zdamie  o  Gorbaczowie.  Aueorąr
ksąJdstaTallsięoąpowiedżiećnapytomia:K3mjestGorbaczo!w?Corobi
w ZSRS? Cz3nri jesi „:r.owe m)iślęnie" w jeso pol}qrce zagrcmicz)e4? Za

polskbn_ 0_eszcze _podziermyrr.) wydamien. kdążkl publjkujerriy we ftag:
rpcn!flch3jdszkicę:„KlmjestGOTbaczow?"IxemeIDrraiii'9oraz„Cz3p
Gam%ujzĘ;%:::,;C:3:Ę:,ap°_mHgaać##Tah"%Vpt%
s\i7nowoq.iem(idopcżnLeniem)powyźs2ychodcs€ówbędzieszkicAlćksam
draZrioricwazariiąq!jesoksiąźkę„Gorbaczowizm-siłaiLudi".

EHM
Michaił  Gorbaczow urodził się 2 marca

1931   roku   we   wsi   PTiwolnojo,   niedaleko

3:?nY:okpooł'ca|;YniĘ:t|#:oĘ;o,j,ąTsi:z:a:::
bardzo   zasłużyli   się  jako   aktywiśoi
bolszewiccy w latach kolektyv`rlzaoji.

*
Szkoła środnia  -  matura w  1950  roku.

Studia  prawnicze.  Wybór  kierunku  tłuma-
czy  się  taczej  łatwoscią  dostania  się  na
wydział prawa  -  kuźnię kadr Ministerstwa
Spraw     Wewnętrznych:     KGB,     niż
zamiłowaniami   do  stalinowskiego   kode-
ksu  karnego.  Zdenek  Mlynar,  były  sekre-
tarz  Komitotu  Centralnogo  KPCz  w  1968,
opowiadał, że odwiodzał studenta Gorba-
czowai.  Pomjjamy  fakt]  iż  w owym  czasie
utrzymywanie  kontaktów  ze  studentami
zagranicznymi było bardzo niobezpieczno
dlą  sowiockiogo   studenta.   ohyba  że
wykonywał polocenie „organów". Wedtug
Mlynara,   przyszły  sekretarz   geneTalny
KPZR  przejawiał  już  wtedy  tendencjo
„liberaln®",   przypominając,   że   Lenjn   nie
arosztował  Martowa   -   przywódcy,
mienszewików,  ale  pozwolił  na wydalenie
go  z  F`osji.  Legenda  o  pomocy  Lonina  w
wyjeździe  Martowa  została  st`^/orzona  z®
wszystkimi  szczegółami  w   1962  roku,  a
więc  10 lat  po  faktach  ujawnicmych  przeż
Mlynara  - tak oto wchodzimy w mit.

*.
W   1953   roku   Gorbaczow   zawio.a

związek małżeński.

*
Karierę aparatczyka rozpoczyna w 1955.

*

JEST  GORBACZOW?
W  1962 wznosi  się w liiorarchii  aparatu

Konsomołu. *

Od  1962 do  1966 pełni funkcję sekreta-
rza   Komitetu   Obwodowego   partii  w
Stawropolu,   gdzie   zajmuje  się   komrolą
kadr, po czym zostaje pierwszym sekr®ta-
rzem   komitetu   miejskiogo   partii   w
Staw'Opolu.

*
W 1970 r. obejmujo funkcję pien^rszego

sekrotarza Komitetu Obwodowogo. W par-
tii, zarówno na szczeblu rogionalnym,jak 1
w  Komiteoie  Centralnym,  popjera  Gorba-
czowa  Fedor   Kułakow,  specjalista  od

spraw    rolnych,    który   z    koloi    był-
protogowanym    Miohaiła   Sustowa,
apałatczyka   odpowiodzialn®go   za
idoologię Kremla. *

W   1971    Gorbaozow   wchodzi   do
Komitetu Contralnego.

*
Po śmierci Kułakowa. w 1978 roku, oboj-

m ujo funkcj`ę sekretarza Komitotu Contral.
nego.zajmuJ'osięro|niFsm.

W  1979  Gorbaczow  zostaje  członkiem

rĘ'ła:d#a;;i#c,#i:gTo.i,,z:a!;:wźią:ia#In.y:!
przowidzenia.   Nio   miało   to  jednak
żadnego wpływ na i`ogo dalszą kariorę.

W 1983 zajmuje slę kadraml KPZR, a w
1984 przejmui.e s®ktor ldeologiczny.

*'
WmaTcul985zostajowybranysokretar-

zom   Gonoralnym   KPZF`  dzięki  poparciu
Michaiła  Sałomiencewa  -  szefa  kontroli
partyjnej,   Androja   Gromyki   i   Wiktora
Czerebrikowa  -  sz®fa KGB.

*
Wo  wrześniu   1988  r.   Gorbaczow  obei.-

mujepoGromyceftnk*ęgłowypaństwa.

Przewodniczący nowoj Rady Komisaizy
Ludowych  od  maja  1989  r.   -  nliberalny"
Gorbaczow od  tej  chwili  Skupla w swolch
rękach calą władzę.

Pierre  LORRAIN

CZY  GORBACZOW JEST  SZCZERY?
Samo   pytanie   stormułowano  jost

niewłaśoiwie.
Odpowiedzialny   polityk   zachodni

powinien   raczej   zastanowić   się   nad
następującymi kwestiami:

-   na  czym  pologa  polltyka  Gorba-
c:z:owti

-  czy  Wspólnota  Zachodnia jest  nią
zainteresowana?

-   a  jeślj   ohodzi   nam   naprawdę  o
wspólne raci'e,  któro tak często wprawiają
w zaohwtA obecnego  Sokr®tarza  Genei'al-
nego, to czy narody Wschodni®j Europy są
też zainterosowano tą poljtyką?

Ale powróćmy do problemu „szozerości"
Gorbaczowa,   ponieważ  to  on   stąnowi
centrum   naszych   rozważań.   Uważny
czytelnik przemówień  i  pism  Gorbaczowa
zaskoczony jost wieloma sprzecznośoiami
i dwuznacznościami formułowanymi przoz
autora. Gorbaczow twierdzi, żo:

-  jest  zwolennikjom  decentrallzacjj
ZSF}S      zwiększając      jodnoozośnio
domlnację Moskwy;

- jost za przyznaniom  samodżielnośoi

przedsiębiorstwom,        rozszerzając
jed nooześnie planowanie contralne;

-   rozwija  głasnost,  przypominając

i.odnoczośnie dziennikarzom o dyscyplinio
pariyjnoj itd.

Gorbaczow           jost           mistrzem
dwuznaczności.  Z  tego  powodu  prasa
zachodnia podawała ozęsto ni®kompletno
w®rsje   przemówień   Sokretarza  Gon®ral-
nego.  Dążąc do udokumontowania t®zy o
„Gorbaczowie  -  reformatorz®".  tezy ,baLr-
dzioj chwytnej niż w'ersja zrównoważona i
odpowiadająoa  prawdzlwemu  stanowi
rzoczy, baidzo często cytuj® tylko połowę
jego  prz®móvrień,  tą,   która  potwiordza
przyjętą tezę. Pomija się natomiast te
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części  przomówień,  kióro  mogłyby  ją
podważyć.   A  poni®waż   Gorbaczow
mówiąo  o   czymś  stara   się   zawszo
podkroślaó  togo   przociwioństwo,   nasi
dzionnikarzo  mogą  bez  trudu  podsyoać
jego zapał. Czy można b}ń szoz®rym, jeśli
zawsze  mówiąc  o  ozymś rprzywołuj®  się
togo   przociwioństwo?   Odpowiodź  j®st
chyba  oczywista.  Jedyną  cochą,  która
charakteryzuje ton rodzaj kameleonów jest
nienasycona żądza władzy. Jeżeli można
powiedzieó  ooś  pownego  o  Gorbaczowie,
to jost to  niowątpliwie jogo  przerost ambi.
cji, glód władzy nie mająoy równego sobio
od czasu  Stalina.

W jodnyrn  punkcie  Gorbaczow  się  nio
zmienia  -  wykorzystuje wszelkie  okazje,
aby podkroślać  swoje  związki  z  leninem,
chęć   „wskrzeszenia  ducha  leninizmu".
Leninizm   stanowił   przede  wszystkim
pewną  technikę  rządzenia  i  należy  przy-
znać,   żo   Gorbaczow  jest   całkowicio
szczery  głosząc,  iż  jest  uczniom  Lonina.
Niemożnateżpodważyćjogochęcizmian.
Me ohodzi tu jednak o  przemianę  reżimu,
jak to  wyobrażają  sobio  niektórzy  przesa-
driie  optymistyczni   dziennikarze,   ale  o
wzmocnienio   go   i   uczynienio   bardziej
skutecznym.

Jaki®    elementy    pozwalają    nam
wyrokowaó  z  calą  pewnością,  że  Gorba.
czow nie jest  „dysydentem nr  r, zajęt`m
podstępnym    niszozeniem    Partii    i
wyprowadzaniom  ZSRS  z  komunizmu, że
„nowe  myślenio"  nie  jest  odcinaniem  się
od krasycznej strategii sowieckiej , ale tyllto
zmianą  taktyki?  Przyjrzyjmy  się  najpierw
polityce   zagranicznej.   Sowieci   znajdują
przyjemnośó     w     powtarzaniu,     że
opowiadają  się   za   likwidacją   „napięć".
Można  im  wie{zyć,  ale  tylko  wtedy,  gdy
wyjaśni §ię, co  rozumiją oni pod  pojęciem
„napięcie",   „konfrontacja".   Napięclo
występujo  tam,  gdzle  istniejo  ruch  oporu
przeciw   komunlzmowi.   Jożeli   jakieś
państwo  zachodnie  pozwoli  KGB  bezkar-
nie   pracować,na  swoim  terytorium.   nie
będzie  tam  żadnych   „napięć".  Alo  ,  gdy
przeciwnie  -  kraj ten  ma odwagę wydalić
„dyplomatów"  sowieckich.   będzie   on

oskarżony o  szukanio  nkonfiontacji".  kon-
tynuowanie  „zimnej wojny", w końcu o to,
że nie zrozumiał nic z „nowego myślenla".
Ton   przyktad   został   wybrany   dla
zjlustrowania  mochanizmu.   Od  czasu
dojścia   Gorbaczowa  do  władzy.   KGB
dwukrotnlo  nasiliło  s`^/oją  dzlałalność  tak
na zewnątrz, jak i wewnątiz ZSRS. Jedyna
i.óżnica polega na tym, żo teraz zagranioa
będzle    musiała   znosić    sowiockio

penotracjo   bez  skarg   -   piorestrojka
zobowlązujo!

Wielkio wrażenie sprawiło na Zachodzie
wycofanio  oddzialów  sowiookich  z  Afga-
nistanu. Trzeba pamiętać. że wojsko to zo-
stało wysłane, aby ocalió zagrożony r®żim
komunistyczny.   Prawdzi`^rym   krytorium
rzoczywistych   zmian   nio  jost  jodnak
wycofanio   wojsk,   ale   upadek   reżimu
komuiiistycznego  w  Afganistanie.  Jak  na
razie   nic  takiego   nle   nastąpiło,   wbrew
l.icznym  przewidywaniom zachodnim.  Biri
może   oddziaty  sowieckio   wycofały  się
wypełniwszy  już  swą  misję,  gdy  reżim
komunistyczny poczuł się natyle silny, aby
obyć  się   bez   ostentacyjnej   obocności
Sowietów?

Kontynuując  tą  politykę   Moskwa   nie
podejmuje   żadnych   działań,   któro
mogłyby  zaświadczyó  o  pragnieniu  poz-

8%i;3]e8:ęqsre#,%ażtnę:;:;oźsErsz:iE
lm   poszukać  źródeł  dofinansowania   na
Zachodzie. Stan gospodarki sowiockiej nio
pc)zwala     już     na     dotychczasową
szczodrość.   Satelici   Moskwy   powini

przejść na „samo(inansowanie", to znaczy
na   finansowanie   przez   kapitalistów,
nakłonić świat niekom unistyczny do zgody
na   rozległe   pasożytnictwo   między-
narodowego systemu komunistycznego.

Jeśli   ohodzi   o   politykę   wewnętrzną,
również   nie   można   mieć   wątpliwości,
szczególnie gdy opiera się ona na faktach,
a nie na intorprótacjach obowiązkowo roz.
powsz®chnianych  przoz  sowiocką  propa.
gandę.    Od    lata    1988    Gorbaczow
przedslęwziąt szerog środków, których col
jest  oczywisty:   ochraniać   Partię   przed
społeczeństwem obywatelskim.

Są to  po  pierwsze  Ustawy  Czefwcowo;
które  uzależniająwolność zgromadzeń od
kaprysów  władz. lokalnych.   Polityka  ta,
utwierdzająca  władzę   lokalnych   „biuro-
kratów",   „przeciwników   pierestrojki",

posiada   ewide.ntne   zalety:   pozwala
reżimowi  trzymać  się  swoich  klasycznych

Pe':*:yckzerś°nę:esrŁnygcrh:njpcrąw#!,uj::

„liberalną".   Potwierdza  ona  t®zę   Gorba-
czowa o walc®  z  „konserwatystami", tozę
tak wygodną dla sowiookiej  propagandy.
Drugi   dekret   nadaje   nowe   uprawnienia
specjalnym   oddziałom   Minietra   Spraw
Wewnętrznych   -   znosząc   nienaru-
szalność   mitu   domowego,   pozwalając
oddziałom   otworzyó  ogioń  wt®dy,   gdy

.uznają to  za  konieczno.  W skrócio:  „usta-
wodawstwo woj®nne w czasie pokoju", jak
to  trafnie   podkreślił   Siergiej   Grigorianc,

naczolny  redaktor  niezalożnego  wyda-
wnictwa ,,eŁASNOST".

Dokret z grudnia  1988 zakaztije tworzo-
nia  spółdziólni   wydawniczyoh,  demon.
strując tym samym wolę utrzymania przez
partię  monopolu  informaoji  i  życia  intele-
ktualnego.

Wreszcie   ukaz  z   s  kwiotnia   1988  r.
zawiera   mlędzy   innymi   artykuł,   który
przewiduje  karę  3  lat  więzieniai  za  każdą
pr`óbę  „dyskredytowania"  Państwa i  Partii.
Artykuł  ten  miał  zastąpió  znany  artykuł
190-1    (który   umożliwiał   skazywanie
większości   dysydentów   za   czasów
Breżniewa. Wokół zniesionia tego artykułu

propaganda  sowiecka  zrobiła  dużo
hatasu,  alo  według  i'ednoznacznej  opinii
dysydentów  i  liberałów sowiockich był on
łagodniejszy  niż   artykuł  mający  go
zastąpić.   Pod   naciskiom   opozycji   in-
teligenckiej władze  uczyniły krok wstecz  i
uchyliły  nowy  artykuł.   Pozwoliło  to   na
pozostawienio   innego   artykułu   tego
samego  ukazu,  który sankcjonuje  "próby
obalenia  ustroju".  Nie  sprooyzowano jed-
nak,   czy  karalne  §ą  takżo  te  wypadki,
podczas  których  nio  doszło  do  żadnego
gwałtu.

Sowieckiej  propagandzie  udato  się  na
sitę  przokonać zachodnie  demokracje,  że
im bardziej reżim rezygnuje z repr®8ji. tym
więcej  Zaohód  powinien  pomagać Gorba-
czowowi.   Podstępna  teza  o   „konserwa-
tystach"   1   „roformatorach"   pozwala
politycznemu   kierownictwu   Kremla
zachować „i masło. i pieniądze za masło",
to   znaczy   utrzymać   normalne   praktyki
komunistyczno  bez  obawiania  gię  zacho-
dnich   sankcji,   a   naLwet   wzbudzania

podejrzeń Zachodu.
Właśnie dlatego , aby oceniać Gorbaczo-

wa, musimy brać pod uwagę działania Je-
żimu   sowieckiogo   odrzucając  różne
interpretacje   zmiorzając€   do   pom.
niejszenia  w  naszych  oczach  znaczenia
taktów lub odwróconia od nich  uwagi.  Me
zapominajmy,żoczytającprasęzachodnią
z  lat  1986-1987  można  było  uwiorzyć,  że
ZSRS     rzucilo     się     w    wir     reform
ekonomicznych, w sytuacji, gdy nic się nie
wydarzyło.   Prżyznają  to  dzisiaj   nawet
przywódcy sowieccy.  To właśnie powirino
posłużyć nam za lekcję.

Franęoise  THOM
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CZY  TRZHBA
(...)  Sokrotarz  Gonoralny  KPZF` nio zgo-

dził  się  na  propozycję  Sacharowa,  aby
przed  ponownym  jego  wyborem   prz®-,
prowadzić  bilans  cztoroch  lat  kiólowania
tegoż Sokrotarza. Nio mógł też Gorbaozow
ściorpieó       konkuroncji       ponurogo
deputowanego   Obaleńskiego,   którogo
alternatywna   kandydatura   została
pogardliwio   odrzucona.   Gorbaczow  nie
jest  demokratą,   ni®   został  logalnie
wybrany,   nlo   mówl   nigdy  w   imleniu
swojogo  narodu.   Czy  Zachód  jest  więc
zaint®resowany, aby pomóc "Gorbiomu"?

a,  którzy  podzielają  zdanio  o  konlo-
oznośoi   pomooy,   podkroślają.   że   należy
zaohęoió Gorbaczowa, ż® powoli zmionl on
systom paT`ujący w ZSRS w latach 70-tych.
Można temu zaprzecz}ó wykazui.ąc, żo to
kryzyś  ekonomiczny  popchnął  ZSRS  na
drogę  reform,  osłabiając  zaś  presję  eko-

POMAGAĆ  GORBACZOWOWI?
nomlcmą Zachód prowokuje Gorbaczowa
do   odwlokania  tych   rofoi.m.   (...)   Nlc  nlo
do`^rodzi  słuszności  tezy,  że wolnoścl  za-
chodni® wprowadzają postęp w demokia-
cjacli   Europy  Wschodnloj.   Pizociwnlo,
można  obawiać  się,  że  podtrzymują one
sztuczne  istnlenie tych  r®żimów b®z  przy-
noszonia   prawdziw®j   ulgl   ludności.   Tak
więc,  każdy  stracony  rok  pogłębla  pne-
paść  między obiema Europami.  Spoleoz-
nośoi  Wsohodu   pogrążają  slę  co/az
bardzioj   w  alkoholizmio,   beznadzlei   i
zniechęceniu. Pewn®go dnia być może nio
będąjużmiawochotywydobyósięzlstnle-
jącoj  sytuacji,  opozyoja zaś połączy slę z
paTtią komunistyczną,  ady wyżebrać fun-
dusze na Zachodzio. Dużo ni®bezpleczoń-
st\^/o,  jakie  niesio  z®  sobą  .gorbymanlad,
stanowi lakt, że zapominamy o  narodach
ZSRS 1 żo w narodach tych t`^/orzy się wra-

żenle,  lź  Zachód  jeszczo  raz  lch  opuścił.
Muslmy pomóc narodom podległym, a nio
przywódcom, którzy ni® przestali ich  ucis-
kaó.

Fmęolse THOM

POLITYKA  MARCHEWKI - POLITYKA  KNUTA

Sowieoka propaganda rozdyma reforma-
torskie ciągoty Gorbaczówa, |ak gdyby

ohodziło.o   „przebudowę";   zachodnie
mass  media  przedstawiają je  nawet jako
„odgórną rewolucję". Ale  nie kłóćmy się o
te wyrażenia. Zalóżmy, że rzoczywiście jost

przebudowa  i  rowolucja.  Tylko jaka  rewo-
lucja? Jest to przede wszystkim przebudo-
wa  i  rewolucja  werbalna,  powierzchowny
potok wypowiedzi, rezolucji i przochwałek.
Zapewne ten potok stowny niesie w sobie
czyny.  Al®  to  czyny  były  i   będą  jeszcze
dokonywane, gdy już gorbaczowizm pozo-
stawi  po  sobie  pogardliwo  wspomnlenie:
są to  rutynowe  czyny sowieckiej  codzion-
ności.. Gorbaczowowoy nie po to doszli do

(PODSUMOWANIE)
wtadzy,   by  zliberalizować  i  zdomokraty-
zowaó  spoloozoństwo  radzleckie  czy  też
ulżyć  krai.om  zachodnjm.  l®cz  po  to,  by
zająć własną pozycję w hierarohii społecz-
noj,  by ją umocnić  i  posłużyó się  nią dla
własnych  interosów.  Pozwolono  im  dojśó
do władzy w nadzioi, że potrafią \h/yzwolić
siły kraju  do jakiogoś nowego  .skoku  na-
przód ", powstrzymaó staczanie się kraju ku
kryzysowi  ogólnemu,  oststocznio  zdusló
wszystkie  nastrojo  opozycyjno  nio  kontio-
lowane przez władzę, pceszkodzló nowo-
mu narastaniu protestów, polepsz}n5 obraz
Związku  Sowieckiego  w  świecio,  zmącić
opinię zachodnią, wykorzystać Zachód dla
interesów  ZSF`S,  podzielić  go,  zd®mora-

żZo°,::śz:wSzoej:jymrjoś#bpęndT,:śj'6°#ks:mri
tko to co Stalin, Brożniew, Andropow, al® w
nowych warunkach i uciekająo slę do me-
tod,  które tym warunkom  lepiej odpowia-
dają.  Oczywiście  nie  wykluczone,  że  łch
próżność,   ich  niozmioma  arogancja,  nie
mająca sobio równej jak i ich niozrozumio.
nie spoloczeństwa,  którym  rządzą, zapro-
wadzi  ich   za  daleko   w  refoi.matorskich
zapędach,  jak.to  mlalo  miejsce  z  chru-
szczowowcami. Wtedy czeka ich los Chru-

szczowa.  Alo  bardziej  prawdopodobne
jest,   ż®   nauoz®ni  jogo   nloszczęsnym
dośwadcz®niem,  będą dryfować ku ni®co
unowoczośnion®mu   breżniewizmowl.  W
takim  wypadku  będą  po  prostu  musieli,
bez  poruszania  w  śi.odkach   masowogo
przekazu i t)ez daleko idąęych uohwał Ko-
mitetu Centralnego, przystąpić do obniżki
con wódki i złagodzonia prohibicji. W t)m
względzie   -   prawdziwa,  a  nie  pozorna,
liberalizacja   rożimu   sowiockiogo  jest
możliwa.

Gorbaczowowski®   refo/my  są  sztił.
cznymi środkami, mająoyml na celu pobu-
dz®nio w kraju zjawisk, któr® są obc® samej
naturzo komunizmu.  Są to .nlejako społo.
ozno-polityczno „narkotyki ", mogące przy-
nieśćdoraźnysukces.Al®takogromnykraj
nie  mógłby  długo  istni®ć  dziękl  gorba-
czowowskim  „narkotykom".  lch  dzialani®
nieuchronnie  osłabnlo  1 zakończy się  oał-
kowicio.  Wówczas  nadojdzio  chwlla,  gdy
sowieccy przywódcy będą zmuszenl  uzu-
p®"ó politykę marchewkl  polltyką knuta,
jako  że  ta  bardzioj  odpowiada  naturze
społeczeństwa, którym rządzą.

Aleksander  ZINO\VIEW

LIC"ACJA DEMAGOGÓW
Prezentujemy  ftagmenty  teksaA  ]erzeso  Giedroycia  porwstalego  w

zwiqzLai z przebięstem wborói^/ prezydcncklch w PÓLsce. Tiżkst ten mlat
być  publikowany  między  pierwszą  a  drugą  turą  wyborów,  Lecz  jego
pu.bllka€jiodmówiowszystlciekrajowegązco]cmtralnŁLCażośćukażesię
w r.ajnows2)m. nurnerzę „Czasu K\ilŁury".

Nepohamowane  ambicjo  Wałęsy  i   pasywnośó  Mazowio-
kiogo  doprowadziły  do  paradoksalnej  sytuacji,  w  której

przeprowadzono `^/ybory na prezydenta przed wyborami clo parla-
mentu i  przed zmianami  konstytucji, która m.in. ma określić kom-
petenojo  prozydenta.   Kampania  wyborcza  opiorała  się  na
demagogii  -  np.  obiecywane przez Walęsę po  lm mln  złotych

dla  obywateli  na  zakładanio  spółek  itp.  /.../  Obocnio  po`^tiajo
sytuacja  togo  rodzaju,  żo  Watęsa  prawdopodobnio  zostanio
wybrany  pr®zydontem  nl®wielką  większością  głosów  i   -   przy-
najmniej do `^ryboru parlamentu  - będzie mógł pro`^radzió politykę
zupełnio nie kontrolowaną. Ta symacja doprowadziła do tego, że
nie  tylko  ośmieszyła  Polskę  w  świeci®,  ale  spowodowała  zawlo-
szenlo wszelkiej pomocy, jakichkolwiek umó`^r czy periraktacji. /.„/

Utrwalił  się  niedobry  zwyczaj  j®żdżenla,  głównio  do   Stanów
Ziednoczonych, różnyoh dzlałaczy czy przodstawlcleli rozmaitych .
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PISAĆ  PRAWDĘ ...
Prez:®ntujemy urywok wywiadu z Potorem

Rajną  dotyczący  roli,  jską  w  powojennoi
Polsc®   odogralo   środowiski  ZNAKru  i
.Tygodnika  Powsz®ohnogo".  Pcitor  Flaina  -
Hindus urodzony w Kaszmirze. jest znanym
historykiom. W latach 1962-1967 przebywal
W Polsco. Jego szczególne zsinteresowanie
wzbudziły  dziojo   Kościoła  w  PFIL  Jako
pierwszy  badacz  R.  Raina  m'iał  swopodny_
dostęp  do  kościelnych  archiwów.  również
do   prywstncigo   arcliiwum   Prymasa
Wyszyńskiego. Powojennej historii Kościołę
w   Polsco   poświęcil,. kilks  obszor_nyfh
księźek, m.in.: 3-tomowQ pracę_ p.t.: „_Stefsn
I®riynał  Wyszyński",  .Kościół  w  Polsco.
1981-1984",  .Spr"ia  zabójstwa  Bohdana
Piaseckiogo",   .Ks.  Jorzy  Popieluszkp:
Męczennik   za   wiarę   i   ojczy3Pę".   V
przygotowaniii   do   druku  znajdujg  się
książka  o  obchodach  l ooo-Iecla  ChrztLJ
Polski oraz monumentalna praca (ok. 4000
stron  w  maszynopisie)  „Stosunki  Kościół  i
państwo w  świetlo  dokumentów od  1945  r.
do  1989   r.".   ObecniB   P.   Flaina  pracuje
naukowo w lnstytucio Europy Wschodnioj w
Freie    Univorsitat    Borlin.    Flozmowę
przoprowsdzilJac®kTurczyński.

J.T.:   W   kslężce  „Sleran   Kardynal
Wyszyństd" p].z)edstawił Pan bogały maleriał
dokumentacyjny    o    mało    znanych
Tozbieżnościach  1  konmktach  mlędzy  Ks.
PTymasem  a   środowl§kiem  ZNAK-ti.
„Nleustęp»wa" linla ZNAK-u w śwlet]e łych
dokumentów jest  rikcją.  Okazuje  slę,  Że
nleiistępliwęr wobec komunizJnu byl  osamo-
tniony Prymas Tysląc]ec!a.

P.R.:    Fragmonty,    o    których    Pan
wspomina  spowodowały,   że   redakcja
„Tygodnika   Powszoohnego"  nie   pozwala
drukowaó  recenzji  moich  książek.  Ja  nato.
miast jako hlstoryk musiałem pisać prawdę ,
także  wtedy.  gdy była ana  dla  środowiska
ZNAK-u niemiła. Podłożem sporu z Ks. Pry-
masem  byt stosunek do soojalizmu.  ,,Zna-
kowcy"  uważali,  żo  trzeba  zaakceptować
system  socjalistyczny,  że  władzę  można

ugłaskaó   ustępstwami,   gabinotową
dyplomacją.   Dlatogo  krytycznl®  oceniali
duszpasterską  pracę  Prymasa.  zwłaszcza
inicjatywę  Wolkioj  Nowonny.  Twierdzili,  żo
masowy.  publiozny  katolicyzm  rozdrażnia
komunistów,   że   gdyby  nle   bezkom-
promisowa postawa Prymasa nie byłoby w
Polsce  konfliktu  władza   -   Kościół.  Tego
typu  opinie  przodstawiciele  ZNAK-u  rozpo-
wszechniali   podozas   Soboru   Waty-
kańskiego   w   Rzymio.   Czynił  to   m.in.
Stanislaw   Stomma,   kolportując   wśród
ojców Soboru niosławną „Oplnię".

F`óżnice   miały  także   podłożo   idoowo.
Zawieyski  komentująo jedno  z®  spotkań  z
Prymasem zapisal w swoim dzionniku  pod
datą   16.lx.1963  takie  stowa:   „Na  końcu
zabrał  głos  Ks.   Prymas,  który  powiedziat
rzeczy  wręcz  okropne.  Dowodził,  że  musi
być z narodem, a naród jest w opozycji. W
swoich  kazaniach  postanowił poruszać  nie
tylko   kwestio   religijne,   al®   i   społeczne,
zwłaszoza sprawy ptac i wydajności pracy".
Różnice  ideowe  wyrażnie  ukazuje  ariykuł
autorstwa  Tadeusza   Mazowiockiego   i
Andrzeja  Welowieyskiego   „Otwarcie   na
Wschód",   opublil(owany  w   11-12   n-rze
„\Męzi" w 1963 r. Tez zawartyoh w t)m any-
kule nie powstydziłby się nawet najbardziej
zagorzały dziennikarz komunistyczny. Any-
kuł był zawoalowanym atakiem na Prymasa
i Episkopat Polski. Mazowiecki i Welowieys-
kl   powtarzali   w   nim   rozpowszechniane
przez   władze  twierdzenia  o   zacofaniu   i
konserwatyzmie    polskioj    hierarchii
kościelnej,  a  także  zarzuty  o  prowadzeniu
przez   Eplskopat   nieustępliwej   polityki
woboc państwa. Ks. Prymas uwazał artykuł
ten za „szkodliwy i niegodny katotika". Słów
tych   użył  podczas  rozmo\^/y  z  członkami
KIK-u w grudniu  1963 r. Prymas nie zgadzał
się    z    postulatem,    który    lansowali
Mazowiecki   i   Welowieyski,   że   należy
zaaprobować   trwałośó   ustroju   socjali-
stycznego w Polsce.

vwiad ni eautoryzowany

PARYSKI  NOTATNIK

NIESPODZIANm!
Już  niebawem  w  kraju  pierwsze  wolne  wybory  _pa_rl?mentęTe.

Przygotowaniem  do  nich  i-lekc_ją n.iech  będzie .:rąią}l .ftamcu*ięg?
filózvofaikrytykaJear.-ErangoisRóel.a,sutora:ialej.rubwkjpL.:Pary:ą'Nota;tnik"+-LepoinLOstainiąksiążkąRevelajestobszerriestudjupip]a±

dnądemokracje"wdaneprzez"eindenfeldnyLyiSmjęipubl.fd?'aVwŃewrbrk'u.-Krajówett;maczenietęjzajmującejksiążąi!+azalosięw

jsepdodn#a#§;#ł::::oP,°a%tkż%Cphm°b##eTWczftehikomczęsm

trzeżcie się wyborów:  potrafią one wykazać Beczy nieocze-
kiwane.   -Ci,-którzy    ubolewali    nad    powtórzeniemSnikaraguańskiogo   błędii,   zganionego  już   przez  t`istorię.   prosili

Sandinietów  tylko   o  jedną  rzecz   -   żeby   pozwolili   ludziom
głosować  w   bezpośrednich  wielopartyinych  wyboraoh.   Niespo-
dzianka  tym   razem   polegała  na  tym,   że  wyniki  zaskoczyły
wszystkich.

SZANOWNA F`EDAKCJO!

ZCzorwca   1956.   a  w  październiku
bliża się 35 rocznica poznańskle_go

budaposztańskiego  zrywu   niepodległo-
śoiowego.  Oba wydarzonia w  1956  roku
miały  miejsce  na   pokrewnym  tle   poli-
tycznym   -   podjęto  wówczas  walkę

#łnuąw:hs#ea::ńmwł:rtaawt::nmyumn..,z#

ii§:gił§:ń*;s;;:Ogło:O:diło:ś;Sa:ę*ła::iii;!
się  do   Budaposztu   -   tam  wąlozyli  w
Paździorniku   1956   roku   wspró|nie   z
braćmi   Węgrami   przociwko   znienawi-
dzonemu czerwonemu totalitaryzmowi.

dozaży:[°±n:ofs#:.ę:3ś#,%9kzaąo-,gpa°nYz#

:::ęjtajFk%awkc°z?Łact:n,t5Ó6Ww-pobzynłaynci:
oraz   Paździemika  .56  w   Budaposzcie.
Prosimy  wszystkioh,   dotąd  nigdzie  nie
zrzeszonych   aktywnych   uczestników
Poznańskiego  Czerwca  '56,   którzy  z

:;°onjęu#nł8kpuóźwną:;ZbyJij:e;er8sfo°n;Uj;°ni:

:jzcahc?{ąozz°gsłtaszac;j'e°:#*n;SZ#3:3:-
adresem.   Prosimy  o   pizesłanie   listem
swoich    danych    oraz    załączenie

:Ś,rj:fe;z::ióa.hp3:Ęi3:3:g:upd:Faiec:
walkach zbrojnych w Poznaniu w  1956 r.
ewentualnym odniesieniu ran  i pobytu w

si#a':`::,t.wzi::iie.ni-u.uudp.r::#Le,ep;%
posiadanych fotogra(ii.

Zgłębokim szacunkiem i poważaniem

ZaZwiązekKombatancklWeterahów
Węglersko-Polskich Walk

Niepod]eglośclowych 1956 roku
Zarząd Regiom Polskl Północnej

60-33L Pomań. ul. Ilusarska s fn.3

Stanislaw  NOWAK

NIESPODZIANKA!
W iiiedzielę, podczas gdy w Nikaragui trwało głosowanie, joden

z   kanałów   naszej   (rancuskiej   telewizji   podawał  zwycięstwo
Sandinistów jako pewnik. Telewizja francuska w SzwajcaTii zrobiła
to  samo  dzień  wcześniej.  W  poniedziałek  o  trzociej  nad  ranem,
czasu  zachodnioeuropejskiego,   BBC  ogłosito,   że  wczesne
sprawozdania wykazują przewagę Sandlnistów. Podano przy tym
nawet  liczbę:  52%.   Krótko  po  tym,   Fbdio  France  lnternationale
uratowało  swój  honor ogłaszając całkiem  odmienno  informacje.
Wyśmienity jak zwykle, The Economist, dostarczył swoje prognozy
10  lutego:  Daniel  Ortega 51%;  Violetta Chamoro  24%.  Tuż  prz®d
powyższym   '.arystokrata"   Frankfurter  Allgemeir`e   przewidywała
60% dla Onegi i 30% dla Chamorro.

Eloktorat dał Chamorro 55,2%, a Ortedzo 40,8%. Dlaczego więc,
z niewielkimi wyjątkami  (tylko kilku dziennikarzy z gazet paryskich
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TĘSKNIĄC   ZA   ANGLIĄ

Anglicy  z  Zachodnioh  lndii  zaozęli
przyjeżdzaó do Wiolkiej Brytanii we
wczesnych lataich 50-tych. Za nlmi

podążyli Azjaoi. Jak pisze Luko Jennings w
LONDON       REVIEW      OF      BOOKS,
gospodarka angielska miała się wtedy nio
najlepioj, tot®ż  ich  przybycle  było jak naj.
bardzioj   pożądano.  Większość  Azjatów
przybywała  do  Anglii   z  myślą  powrotu,
choć wiolu z nich zostało.  Było  rogułą, żo
w  latach  60-tych  i  70-tych  uciokinlerzy  z
Kenii   i   Ugandy  dostawali   l)rytyjskio
paszporty.   Spoleczeństwo   zaczęło
dostrzegać  w  napływio  tej  ludności  pro-
blern, męczyło je poczucie winy. Nioktórzy
już  wtedy  przepowiadali   „rzekę   krwi"   i
rozwój neofaszyzmu.

Potem  fala  emigrancka  minęła  i   ci,
którzy  znalożli   się  już   na  stałe  w  spo-
łeczoństwie  brytyjskim   (a  raczej  obok
niego),   zaczęli   odozuwać  totalny   brak
akceptacji.

Książka  Jonathana  Groon`a  pt.  „Them:
Voices from  the  lmmigrant Commun.ity in
Contemporary Britain" nie jest łatwąw lek-
turze, chociaż na pierwszy rzut oka odnosi
się  inne wrażenie,  pisze  Luko Jennings w
artykule   „Longing   for  Croydon".  Autor
przeprowadził      wywiady      ze      103
przedstawicielami   pierwszego  pokol`enia
imigrantów.  Głównym  pytaniem,  jakie  im
zadawał,   było   pytanie  o  doświadczonia
wspólnotowe   oharakterystyczne   dla
Hindusów  czy  Konijczyków.   Był  cieka\^ry
czy  stare  życio,  pozostawiono  przoz  nich
daleko.  zostato  zrekompensowane  przez
nowo.   Wspólne   dla   nich   wszystkich,
okazało  8ię   uczucle  frustracji,  skazująco
ioh jodynie  na zbliżenio się  do angielskiej
społeczności.

Autor,   którego   matka   należaiła   do
pierwszej  generacji   imigrantów,  czuł  się
tylko  prawie  Brytyjczykiem  i  to  poczucie
obcości   jest   charakterystyczne   dla
większości z jego rozmówców.

Przeżycia indywidualne są zabawno lub
irytująco.  Jednak  z  drugioj  strony  istnioi.o
wszochobecna  tęsknota  do  rodziny,  do
zostawionego  kraju,  smutok  z  powodu
życia  w Anglii  i  z  powodu  nikłości  colów,

jaki  ich  tu  przywiódł.  Głosy są oozywiście
podzielone.  Dośwladczenia  Ksthy Aoker  i
Michaela  lgnatieffa  różnią  się  bardzo  od

#:ohktTfź7pp,#eTda;:a:ądca,:k:ohw,,oąjkój:j
Brytanii  nie  młeli  nic,  niektórzy  posiadali

jedynio   skromno   oszczędności.   W
większości byli czarni i  biedni. lstniejąca w
ich  wyobraźni  Anglia  różnita  slę  od  zasł
tanoj rzeczywistości.

"Wszystko,   oo  wiem   o   Anglii,   prze-
czytałem w książkach  - powledział Toddy
Peiro,   urodzony  w  Argentynie.   Lubiłom
słynnego detektywa Dereka Lawsona i jo-
9o asystenta tinkera. To oo wiem o Anglii,
dotyczy lotniska Croydon - Derek Lawson
zawsze  tam  przylatywał.  Myślałem,  żeby

taki>ewnegodniaznaleźóslęnaCroydon".
Peiro przyloclat do Anglll w latach 60-tych.
Jak riększość  imigrantów,  poznał to  lot-
nisko  bardzo  dokładnio,  nawst  bardziej
aniożoli   togo   sobio  życzył.   Poznał
niekońoząoe się kolejkl , trudnoścl paszpor-
tow®, poniżeni®. Jego nazwisko było myl-
nie wymawlan®,  a ludzie zachowywali  slę
nioutnio.   Zawsz®   był  wlniiyy,  póki   nio
udowodnlt   swojoj   niowiiiności.   Bornl®
Graiit  powiedzial   -   „Chołałem  zaroblć

!i#°g',::#bł,:łc'ał:e}ó?C#;oą!=#:io::,:ęR:§
krótkie  na  zakorz®nienie  się  raz  joszcz®.
Moje dzieci  urodziły się w Anglii i  było po
prostu za późno."

„Naszo kwalifikacje okazabi się zbędne,
naturalnle   pracę   mogliśmy  znaloźć   b®z
trudu. ale zawszo była to najgorsza robota.
Ludzie  z  naszej społoczności  pracowali w
fabryce   gumy.   Biali   by  nigdy  tam   nie

cticieli wejśó. Warunki  były niebozpieczno
dla zdrowia."

iiś#wąn';d_Z':ó#ieMTc:a#ęg#:io#Traa;
więc, tą lub inną drogą, z wizami lub boz,
zo   znajomością  angiolskiogo   lul)   nio,
docydowali  się  na  gorszo  obywatolstwo.
Większość  z  nich  odczuwała  przenikliwy
chłód,  a ojczyzna jaką wybrali  woalo  nie
była kolorowa i ponętna, a szara i brudna.
Ci      nioliczni,      którym      udało     się
zaasymilować 1 tal( nigdy nie dokonali togo
w  stu  prooentach.  Fąeszta  zrozumiała,  że
jest częścią tej szarości.  Zerbanoo Gifford
w  książcx}  pt.  „The  Golden  Throad:  Asian
Exporiences of  Post  F}aj  Britain",  twlerdzi,
że probl®m tkwi w oclmiennośol ich kultur i
to właśnie ona  uczyniła ich  autsajderaml.
Kultura  Hindusa czy  Kenijczyka  nie  możo
byó zrozu miana wtedy, gdy kultui.a anglel-
8ka   wcale   nio   pragnie  joj   pizyjąć.
Największym  problemem  dla  imigrantów
było uczucio rozdarcia.

Dzlsiaj  słowo   raslzm  znaczy  mnioj
więcej  tylo  co,  m®Ianż  fizyozności  ł  kul-
turowogo  autsajderstwa.  Jost  mloszanką
prostogo  szowinizmu  i   paranoi   balan-
8ującx}j  mlędzy  kulturą  a  naturą,  F`aslsta
widzi   Prospo.a  w  lustrz®.  Jost  nl®boz-
pioozny,medy`^ryobrazisobloi.egozmlanę
w  Kalibana.  Zeszłogo  roku  odnotowano
około 70 tysięcy napadó\^/ raslstowsklch w
Londynio.

Pierwsz®   pokolonio  lmigrantów   nle
umiało   slę  zaasymllowaó.   „SysteTd
ourop®jskl wydawał slę dla nas zbyt obcy"
-   powiodzlat   Katliy  Ackoi..   Shroeran
Vidyarthi tak oplsujo społ®cz®ńswm z  Sit-
tingboumo,  „Więcej  nlż  sto  rodzin  jadło
obiady przy moim  stolo,  nlektórzy więoej
niż   raz.   Niektórzy  nio  byll   zapraszani.
Niowiolu  z  nich,  podczas  moj®go  18  lot-
ni®go  pobytu,  zaprosiło  mnio  do  siobio."
Brytyjczycy  są  zdotorminowani  przoz
przoszłośó.  .Chcą togo  co  było"  .  plsał
Toss Wiohman, który przybył z Holandii do
Lonclynu w 1964 r. Bronią swoj®j ojczyzny,
doskon.alo  czują  slę  w  lndiach,   locz  nio
tolorują  obcych   przybyszów.  Wiolka
Brytania  to  pępek  świata,  jej  mleszkańcy
mogą` być  jej  ot)ywatelami.  lch  ojczyzna
jost tam gdzio się znajdują.  Każdorazowa
próba sforsowania joj  przez obcego  musi
skończyć się flaskiem.

Książka  Jonathona  Gre®na  ma  \^/y-
dźwięk posymistyczny, inna w swojej wy-
mowio  jest  pozycja  Zerbanoo  Giford.
Autorkajostjednąznielicznychosób,kti.a
po   przybyciu   do  Anglll  tak  pisała  .
„Myślałam, ż® przyjechałam do Fąaju. Było
bardzo  zimno,  alo  ozułam  się wspanlalo`
WLelu ludzi czuło slę źle, mnle to nle doty.
czyło."   Giflo.d   pochodzi   z  plomionia
Paisów. Jak wiadomo  Parsowi®, poplorali
wladzę bfytyjską w lndiach.  Książę  Karol 1
Lady  Diana  otrzymali  od  nich  podarok

:,j:b:yć#:nwt;p:oTan,,na:3t7s#j::#:#;,:
czyków.

Na  podstawio  tyeh  dwóch   punktów
widzenia  można  sb^/ierdzió,  żo  problemy
ojczyzny i nostaJgii praktyczni® nio dotyozą
współczesnycli imlgrantów, a jożeli tak, to
w  niewielkim  stopniu.  Charakt®rystyczna
josl  dla  nich  chęć  totalnoj  idontyfikacji  z
narod®m,  któ.®go  język  stał  slę  w  ich
państwaoh  ważnym  środklem  komunika-
ojl.Znajdującasięwcentrumświatakultura
anglosaska   przyczyniła  się  do   utraty
ojczyzny  przez  ludzi  zamioszkująęych jej
było kolonio.

Londyńczycyci®rplą,kiedymusząkupió
coś w sklei)io, który prowaclzi mnclu8. Hln-
dus  źlo  ozujo  się  w  angielskioj   mglo,
Tamiza  to  nl®  Gange8,  ale   naprawdę
niewiol® ich to obchodzi, ponioważ jodyną
neczą na jakioj im zaloży i.ost akcoptacja.

P.K
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ZA  MAŁO  ABY  MÓWIĆ  0
ZMIANIE   SYSTEMU...
Rozmowa z prof. Leszkiem Nowakiem

Prof  ljeszelc  Nowalc praN:ę  naulco\^)ą w
Insoiaicie Fiiilozof iŁ Uhlwergitea. im. Adama
Mickiewicza  rozpocząl  od  zagadnień
zy.riqzarv/ch z fiLozofią nauki. Od poloi^y lat
70-ych  zacząl  opracowywać  teorię  nie-
MarksowsbęgD materializmu hisoorycznego`
W    latach     1980-81     byl     dorodcą
nsolidamości"  i  wspóżtwórcą programu
„fiuidiirna.ialistówu na I KZD NSZZ „S" w
GdańskiL  Po  wprowadzenŁu  s€anu  wojen-
r\egpzostalb\€ernowany.Sweprad:cpublikuję
na Żamach niezależnej  prasy  i w  drud
obiegiL  W  1984  r.  zostaje  zawieszony,  a
r.astępnie  usunięty  z  UAM.  W  1989  r.
powróciż na swe daume stanowisko prac)L

Red SW: Ellty hóleldualno-politycme w
mszym  krqju  od  ls  mleslęcy  gloszą,  że
wreszcle  Jesłeśmy w. `dasnym domu",  a
l(omunim naleźy Już do i)rzes2loścl. Jak ła
si]rawo  i.rzedstawla  slę  z  iierspek.ywy
Pańsklej teo" - jednę| z nie]lcznych łeoril
ftgo sysftmu?

L Nowak: Tego rodzaju  -  rzeczywiści®
bardzo  popularny  -  pogląd  bierzo  się  z
pewnoj,   równio   populamej,   historiozófli.
Taki®j   oto:   system   komunistyczny  byl
wynikiem woielenia w życie  pe\^rnej  utopii

przez grupę fanatycznych j®j wyznawców,
którzy    zapownili     sobio     monopol
idoologiczny  i  polityczny.  Ponioważ  wyz-
nawcy  ci   nie  są  już   przy  władzy,  więc
komunizm znikł - pozosta6 mogły po nim
nawyki  czy  mentalność,  ale  systomu  ko-
munistycznogo  już   ni®   ma.   Bardzo  to
wątpliwy pog ląd. Przede wszystkim trzy są
poziomy  życia  społocznogo   -   obio-
ktywnych stosu nków społ®cznych , lnstytu.
cji   prawnyoh,   idoologii    -   1   rozmaito
historiozotio   podkroślają  rangę   różnyeh
spośród  nich.  Teoria,  o  której  uprzejmio
Pan   wgpomniał,   za   podstawowy  dla
zrozumienia biegu  spraw społocznych uz.
najo pierwszy z nich,  ldeologiom  przydajo
natomłast raczej  rangę uroczystej dekora-
cjl nlż czynnika spi.awczogo. Prawda to czy
nie,  to  tomat  na  bardzioj  specjalistyczną
rozmowę,  ważne  jest  natomlast  tutaj  to
tylko,   że  z   puiiktu   widzenia  toj  teorii

:#on|:;a:j&k,[kTeumstjrn°j:.ż#;®kĘ::::#:uł®.
niczo w tym samym.  Dla tzw. komunizmu
typ idoologil byl bowiem ornamentem. Był
to natomiast system tego samego rodzaju,
jak - dodajmy na to - państwa lnków, w
którym   ś/odki   przymusu.   produkcji   i
masowej komunikacji były w tych samycm
rękach.  1 zasadniczo  -  nadal i.ost tak, żo
państwo jost podstawowym właścioiolom,
od którego głównie zal®ży to, co się dzioje
w gospodarce pozapaństwow®j. Nadal jost
toż tak, że państwo ma faktyczny monopol
na środki masowego przekazu. Nadal więc

żyjomy w systemle trójłwładzy. Natomiast
zdocydowani®  korzystnej  zmianie  uległa
struktura   instytuojonalna   -   mamy
demokrację  polityczną.  W  jakiojś  mi®rze
mamy  toż   pluralizm   ldoowy.   Stow®m,
myślę,  że  żyjemy  po staremu w systemi®
trój+^rładzy,  tylo  ż®  wznoszą si.ę  nad  nim
dsmokratyozn®  lnstytucjo   -  jest  to  trój.
władza   niewątpliwle  demokratycznie
wybie/ana  -  i powlewają i.ozmaite sztan-
dary ideowo.  To  sporo.  AJe  za  mało,  aby
mówić o zmianie systemu.
•-  l'ierwsze  w  powojennę|  I'olsce  demo-
lmtyczgrie vyboTy pre2ydenckle zakończyly
slę chyba jedmk nle`ięri)alem Jak bowlem
wytłumacz}rć fakt, Ż€ - nlezależnle od tego,
coslęsądziojegoprogTam[epolllycmym-
L  Mocz.ilski,  k.óry pizez  15  [at walczył  Z
sy§temem komunlstycznyni olrzym&l tylko
2,5% gtosów, a S. T)mińsld, który przybyl do
Polskl i)a ls dnl przed wybomm| olrz)imał
lych gtosów 25%?

H-   Oddziolmy  możo   najpien^r  ltwestię
oc®ny „fenomenu Tymińskiego" od kwestii
jego  wyjaśnienia.   Pan   S.  Tymiński  Jest
człowiekiom   nieodpowiedzlalnym   i   nie
zasługuj®  ria  stanowisko  prozydenta  w
żadnym kraju, a już najmniej w naszym. To
jedna  sprawa.   Druga  sprawa  to  ocona
wyborców. Cnóż tu w kampanil wyborczej
pojawity  się  wystąpienia  skandaliozne,
urągająco już nie tylko duchowi demokra-
cji , alo i olomentamoj przyzwoitości. Niodo-
puszczaln® jest,  by polityk obrażał  się  na
wyboroów,  by  publicysta  `^rysyłał  ich  do
psychiatry,  by  kaznodzieja  egzorcyzmo-

wał w nich „człowieka sowieckiogo"  - i to
wszystko  na  oczach  milionowej  widowni.
Wskazuje  to  na  to,  że  ci,  co  tak  chętnie
przypisują   „mentalność   komunistyczną"
ludz!om   z  hal  fabrycznych  sami  są  nią
przosyo®ni.  Bo  niczym  innym, jak właśnie
wyrazem mentalności bolszewickioj jest o,
że   ktoś   samozwańczo   przypisuj®   8oblo
prawo  pouczania,  i  to  publicznogo,  wol-
nych ludzl, jak mają „słusznio" gtosować.

A  oo  do  kwostll  \^ryjaśnienia,  to  jest  to
rzeczy`^riście poważny problem 1 myślę, żo
niktdokońca„fenomenuTymlńskiego"nle
pojmujo.   Nie  było  zrosztą  spocjalnych
prób zrozuml®nia - pamiętam jednątylko
próbę  togo  rodzaju.  z  „Polityki"  -  a  dziś
`h/Szyscy miiczą Zapamiętaio na ton. temat,
jakby zawstydzoni. A moż® z obawy przed
wy`Arołaniem   t®go   samego   zjawiska  w
nadchodząoycli `^ryborach? Polityka p®łna
jest magii...

Kim      był     Tymińskl     w     oczach
głosująoycli?  -  myślę,  że  -  „opozycją
pozaparlamontarną".   Jeśli   1/4-ta  gło-
sująoych wypowiedziała się za kimś spoza
„klasy  politycznoj"  w  jakimkolwiek  zo
swyoh odcieni, to świadczy to o poważnym
kryzysi®  tej  klasy,  o  jej  niewiarygodności
dLa  sporoj  części  społecz®ńst`A/a.  A  to.  o
czym  Pan  wspomniał   -   że  tak  krótko
przod   wyborami   przybył  do   Polski   -
pogłębia tylko dramatyzm sytuacji: nawet
ktoś taki  zyskał  25%  głosów.  To  \^/yobra-
źmy  sobio,   ilo  by  uzyskał  ktoś  zakorze-
niony w kraju. posiadający sioć oddanych,
wiololetnich  wspólpracowników,   obda.
rzonyautentycznącharyzmą,oiletylkoteż
bytby  spoza  układu.  Tymińskiego  stwo.
rzyło    to,    iż    nio    było    poważnych
kandydatów  spoza  tego   dość  mono-
litycznego układu, jaki tworzył się w Polsce
niezależnej    pi.zez   ostatnie    15   lat.
Tymińskiego   stworzyła   urawnilowka
ideowa  w  duchu  liberaJno-socjalistyozno-
chrz®ścijańskim  utrącająca  wszolkie  łnne
alternatywy.    To    elita    wychowała
Tymińskiego.Nicdziwnego,ż®widziwnim
uosoblonle     diabła:    jost    przecież
wcioleniem jej własnych grzechów woboc
tego narodu.
•-    Rok  temu  mówlono,  że  dowodem
dojrzałoścl  polsHego  spoleczeństwa  było
unikiilęcl.  rewo]ucji.  Jak  oceDilby  Pan
Proresor ten hld z dzisiejszp:j peisi)ekl)rwy?
•.-  lstotnie,   przez  ostatnie   15  miosięcy
wszyscy  mówili,  żo  bardzo  dobrze,  iż
uniknęllśmy    r®wolucji    w     1989,    a

jodnoczośniobylibatdzodumniztowolucji
lat   1980-81.  Już  ta  sprzoczność   (czemu
mamy byó dumni z tego, żo udało nam się
uniknąć w 1989 czegoś, oo było powodem
do   dumy  w  czasach   „Solidarności"?)
świadczy,   że   coś   się   za  tym   matorii
poplątaniom kryje.

Czym   długofalowo   grozi   ro`^/olucja.
zwłaszcza  zbrojna,   pisatom   wiolokroć:
odtworzeniem , albo i pogorszeniem, stanu
przociw któremu jost skioro`^rana. Nie będę
więc tego może powtarzać. Ale brak jakiej.
kolwiok  rowolucjl  i  pozostawionio  procosu
politycznogo  w  iękach   wąskich   oli{  `eż
czymś grozi: grozi `^ryobcowaniem slę elit i
zepchnięci®m  prz®z  nie  zwykłych  ludzi  z
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nie  było  rowolucji.  Drugą bowlom  stroną
rewolucji  jost  to,   ż®   w   porspoktywio
krótkofalow®j jest czynniki®m postępu dla
szerokich  rzosz  ludzkich.  Każdy  bowiom
Syst®m  spol®czny  spro`^radza  do  uszty-
wnlonia  struktur  awansu,  do  blokady
kanałów awansu społ®cznego, do t®go, że
utalontowani  ludzlo  pozogtają  na  margi-
nesio,  a  mlojsca  im  przynalożn®  zajmui.ą
ustosunkowani cwaniaoy.  F}ewoluci`a nato-
miast  przynosi   przełamani®   dotyoh-
czasowycm   struktur   społocznych   i
możliwoś6 awansu dla wiolkiej g rupy ludzi.
Przeżyliśmy to w  1980  roku.  Ni  stąd,  ni  z
owąd martwy, jalowy krajobraz społoczny
zaroił  się   od   tysięcy  działaozy  Spo-
łecznych.   Proszę  zwrócić  uwagę,  ż®  nic
porównywalnego nio stało slę w t989 r. 0
ozym to świadcz}fl  Przooież nie  o tym, że
Pan  Bóg przydzielił wszystkio Glenty spo-
łoczno   i   polityczno   dla   Polśki   przod
dzioslęciu laty.  Pownie ilość tych Ulontów

jest   mniej   więcej   etała   w   każdym
pokoloniu.  AJe  jeśli  tak,  to  śvi.iadczy  to  o
tym,  żo  ci  nowi  potoncjalnl  działaczo  nio
mleli  Śię  możliwości   przedostaó  do  usta-
lonych,  zamkniętych   najwidooznlej  sUu.
ktur, że elity lat 80-tych zablokowały kanały
awansu  potencjalnym  rywalom.  Taka jest
cena zmiam czysto ewolucyjnych.  Gdyby
w 1989 doszło do kolejnej masowej, poko-
jowej   rewolucji   nasza   „klasa  polityczna"
byłaby  bogatsza  o   nowo   elity,  palota
ideowa może by wroszcie \^łykroczyła poza
tych  granyoh  od   dekaidy,   czy  dwóch,
starych  XIX-wiecznych  motywów, a  masy
zwykłyoh ludzi miałyby może wlększe po-
czucio,   żo  cl,   któ.zy  są  u   góry,   lopioj
rozumioją  lch   inieresy.   Kto  W®,   możo
wówczas proścl  ludzie nio potrzobowaliby
pociochy Tymińsklego?  Bo stanowczo nio
mogę się pogodzić z pogardą, jaką ostat-
nio - zwłaszcza po wyborach - wyrażają
zwykłym   ludziom   rozmaito   autorytety.
Zwykll   ludzie   bynajmnioj   nio   dążą  do
urawniłowki. wcalo nie. Jeśli idzio o pogląd
na naturę  ludzką, to są oni  bardzioj scop-
tyczni niż typowi intolektualiścl, którzy naj-

piow dali się ogamąć ideologii  „wolności,
równości,   braterstwa'',   a  dziś   ideologii
człowieka i.ako .,dziecka Boga". Zwykli lud-
zie po prostu nio godzą się z tym, żo elQ/
blokują  kanaly  awansu   społeczn®go
wszystkim,  którzy  do  nich  nio  nal®żą,  ż®
krytoria  towarzy§kio   zastępują  kTytoria
rzeczowe, że elity stają się koteriami.  `
iiii. Śwladomość kltilenh „Daszego rządu" 1
lnnych i]istylucjl iiarlamenlari.ych osłabia
jald}y wolę społec2nego  dzlatanla.  Skąd to
slę l)lerze?
n+  Kto wie,  czy nio z  kiełkując®go  powoli

poczucia,  jak  słabym  w  grunole  rzeczy
narzędziem jest demokracja typu zachod.
niogo,  jak  niewielo  od  samych  instytucji
demokratycznych zależy. 1 kto wi®, czy roz-
poznanie  tego  faktu  nie  jest  jednym  zo
ź.Ódeł apatii społecznoj w Polsce.  Bo naj-
pierw  wpojono  w  umysły  ludzi  przeko-
nanie,     że     komunizm     to     Systom
monopanyjny, że naturalną jego opozycją
jest demokracja, a potem , oóż, okazało się,
że  najpierw  promiei  demokratycznego

rządu  ogłasza  „sam  rząd  to  za  mało,
weźci® samorząd w swojo ręc®", po czym
koncentruje się środki finanso`A/e w rękach
admlnlstracji  centralnoj  czyniąc  z  samo-
rządów atTapy;  że  w  aurooli  demokracjl  i
przy  nai.baTdzloj   demokratyoznycli   insty-
tucjachjakaś„komlsjawspólna"koścl®lno-
rządowa   może   wydaó.   1   to   wbr.®w
publicznle  ogłaszanomu  zdaniu  mlnlso'a
oświaty,   okólnlk   gwałcący   ustawy
wyższego rzędu; żo w ogólo wszystko, co
naprawdę  ważne  dzioj®   slę  w  jakiohś
kuluarach.  Efekt  moż®  być taki,  że  ludzl®
przekonają się do koń", jak niewiele maią
jako   obywatolo   państwa   domokra-
tycznego, jak niewiele instytucja instytucjl
demokratycznych  znaczy  i  sięgną  po
środki  pozainstytucjonalno.  Ludzio  nio  gą
przecież dosperatami 1 zawsze, w kaźdym
systomio,   usiłują   poprawić   swojo
położeni®  stosując  początkowo  śiodki
przez ten system przewidziane  -  bo są to
środkl  mniej  ryzykowno.  Dopioro  jeśli  nie
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ale z niechęci do tego, oo im pod mian®m
demokracji  przedstawiono.  1 jeszcz® kaza-
no  wielbió  pod  groźbą  uziiania  za  .ludzi
sowieckich".

"- Andrzej Gwiazdą w któTyDiś ze wolch
wyriadów, powledzlst: „Komuna sbl soble
za „opozyc)qym r2ądem", któTyję oslanla 1
i)atTzy, Jak kolejne po]ityczne ugrupowanla
oi]ozycyjne  kompromilują  slę  w  oczach
spoleczeń§twa.   Słol   1   czeka,   aż  slę
skomi)romltpję  wszystkle.  Czeka  1  ma
mdzleję,żeklói`egośdnlaw»dzlemymu]lcę
1  zawołaniy:  „Komuno  wracq|,  mamy juź
dość  opozyęjl".  Jak  Pan  sQq4  czy  to Jes.
moż]iwe?
ii- Nio mam tego typu obaw. I to ani c® do
komunistów, ani co do mas.  Najpien^r zl)yt
długo sam byłem komunistą - uważałem
zawsze, i  uważam  do dziś, że byłem  nim
uczciwie  -  by poddać się dziś powszect`.
noj    skłonności    do   diabolizowania
komunislów.   To  normalni   ludzie,   któTzy
sporo  się  zo  swej  dramatycznej   liistorii
nauczyli.   Myślę,   że  wielu   z  nich  w  tego
rodzaju  sytuacji   po  piostu  odmówiłoby
wzięcia  władzy dyktatorskioj  z  rąk thimu.
Oczywiścio, byliby wśród nich tacy, którzy
by   nio   odmówili.   Ale   czy  w   innych
ugrupowaniacli polityoznym tacy ludzio by
się  nio  z.naloźli?  1  ich  właśnio  uważam  za

potencjalno   niebozpieczeństwo,   nie
komunistów. Mam bowiom wlęoej zaufania
do rozsądku zwykłych ludzi  niż cytowany
przez Pana polityk. Werzę po prostu w tezę
Uncolna:   .Można  ogłupić  po`^rnych  ludzi
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zwykli  ludzio  nle  zażądają  już  dyktatury
skrytoj za czerwonyml sztandarami.  Nato-
miast jaklejś niekomunlstyczn®j,  np. skry-
toj  za  żóftyml  sztandaraml,  to  i  owszem
mogą, zraźeni do demokraojl, w pe`^mych
`^rarunkaoh  żądać.  Po  ozym  ją  za  iloś  lat
obaJą 1  zno\^/u  będzlemy,  my albo  naszo
dzi®ci , w dzlslojszym punkcl® wyjśoia.
•e+  Obecole  program  rqchu  siidćcznego
„Solldamość" 8ml Blę meologlą pańshiow+
Nle  wy.wo]zyły  slę  lnne,  fLIorna.ywne
programy  poll.yczD..  Jeżell  program
polltyczny  „Solldamoścl"  zos.anle  i)oz.
bawlopy5plecmegoopaTda,łocovtidy?
p+Wtedyż]roziwłaśnle,żoludzłewy}dąna
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8poczywać  będzio  na  naszej   „klasle
politycznej",   która  od   razu,   boz   cionla
rofloksji. przyjęła założonio, iż domok.acja
w  kształcio  znanym  z  krajów zachodnich
nadajo się [dealnio do naszych warunków 1
żo wszelkio myślonio o joj usprawnianlu, o
większym  niż  joden  glos na  cztory lata"
zaangażowaniu  zwykłych   obywatoli  w
mechanizm  rządzonia |est niobozploczno.
Bozmyślność, czyli od mowa myślenia jost
zawszo naganna. Od togo naród ma Swych
intelektualistów,  aby myśleli.  1 im  bardziej
różnią się oni między sobą, t)m  lopioj, bo
niktprzecieżniewie,cosięwydarzy,trzoba
więc  byó  przygotowanycm  na  każdą
owontualnośó.  Dlatego  plu/allzm  jost  nio
tylko ładny moralnlo - jest życiową konle-
oznością,  t}m  bardzlej w  doblo  prz®łomu
Spolecznego. W zdiowym społ®czońsh^/l®
zawszo  konleczna  i.est  lnstytuoja  dysy-
dontów.   inacz®j   myślących   intoloktu-
alistów. Choćby dla zdrowia psychicznego
narodu,  po to  po  prostu.  aby ktoś  myślał
inaczoj    niż    autorytoty.    All)owiom
autorytety.jatozjadliwionapisałnlodawno
Piotr Wierzbioki,  lubią chodzlć  stidnio.  A
stada  mai.ą  już  to  do  sioblo.  żo  8ą  naj-
większyml  wrogami   indywidualności.  Hi.
storia   dowodzl   zaś,   źo   to   na   ogół
pojedynczy  ludzie  z   marginegów  lnt®le.
ktualnyoh, a nio ci z`^rąqy slę aubrytotami
-   mają  rację.  lnstytueja  autorytetu  jest
zabójcza  dla  pluralizmu  poglądów   -
kaźdy chce być autorytetem, wob®c czego
dopasowuje swoje poglądy do c®ntnim, a
więc  do   stereotypów   lnt®loktualnych.
Dlatego  instytucja  autorytetu  i.est  szkod-
liwa  społecznio,   bo  ogranicza  palotę
ldeową,  zmnlojsza  więc  zdolność  narodu
do dopasowania się do no`^rych,  niooczo-
kiwanych  warunków, jest anty.funkcjonal-
na.

Właśnio  u  nas  sfory  intoloktualno  dzli-
łają na zasadach społooznlo anty.funkcjo.
nalnych: wszyscy - z wriątkiem Klsiela -
myślązawszetaksamo.Najpiorwgromad.
ka naszych niozależnych autor)Aetów była
anaTchistyczna,  bio/ąc  sobie  za  patroria
wroga wszelkiego porządku państwowogo
Edwarda  Abramowskiogo,   potom   w
czasaich  „Solidamoścr przeobrazita się w
państwowotwórczą  socjaldomokracją  z
ideą  wtasności   społ®cznej,   a   dzlś
liborallzujooptujączapiywatyzacją.Mcto,
że  nikt  ni®  czuje  się  w  obowiązku  wytlu-
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maczyć  przed   skołowanyml  zapewne
nioco  ol)ywatolaml.  8kąd  te  niesłychanio
skoki. Znacznie gorsze jost to, żo wszystko
t.o się  odbylo w jakiś  przedziwny sposób.
Zadnyoh kontroworsji, publicznoj dyskusi ,
zwrotów  inteloktualnych.   Po   prostu,  jak
którogoś  lata  „się  okazujo",  że  „się  nosi"
minl,  a  nie  midi,  tak  któr®goś  sozonu  się
okazujo.  że  polski  intoloktualista  „obnosi
się"  z   piywatyzaci.ą,  a  nio  z   uspoło-
cznioniem.1 już.1 jak kiedyś nawownętnną
banicjęskazanibyliliberałowio,takdziśna
marginoslesąsocjaliścl.Wszystkotobyłby
możo  i  zabawno,  gdyby  nlo to,  żo w ten
sposób „klasa intelektualna", w pogoni za
doraźnymi  etektaml,  nie  \A/ypełnia  swego
posłannictwa  kulturowego.  A  pośrodnio
nio  wypełnla  swego  obowiązku   spo-
łocznego:  by  z  zasady  b}ń  różnorodną  1
wielobarwną.  Na wszelki wypadek.  Na ton
mianowicie  wypadek,   by  zawszo,  w
każdyoh  okolicznościacr`,  ktoś  mógł  coś
zaproponować  zrowoltowanym  tłumom,
coś.oywjlizowanogo i poważnego.  By ktoś
zawsz®  mógł  zlikv\ridowaó  przepaśó  mię-
dzy  społeczeństwom   i  jego  państwem;
jeśli  przopaść  taka  gię  pojawi.   Bo  spole-
czeństwo   potrzebuje  jakiogoś  państ`^/a.
Nie  koniocznio  jednak  akurat  togo,  któro
"się   wyłoni"   z   rozmów  towarzyskich
między dwoma czy trzema setkami ludzi.
pi. W mszej pubnęysoce czę§to iioTównvje

slę  iiaszą  sy.uację  z  mszpańską  drogą  do
demolmcjL Jeżeli już poró`irnać Polskę,  to
bllższą  analoglę  stano"bby  faszystowskle
Nlemcy.  Tam  elemeDłaml  erychod2€n]a  z
louliufymu l)yb nie ly]ko Norynberga, de

1 denszyfihcja - iiożl)awlenle  członków
paT.H  faszystoBrsHej  prawa  do  i.ełnlenh
liinkę|l pubucmych m okres killm hŁ Jak
•o  slę  ma.. do  nlozofll  „gTul]ej  hechy"
MazowlecHego?
pi+  Mam do tej sprawy stosunek dwoisty.

#:°gcoząm"uU;śj:rdaYun;#Łąodww®Cgho°?gz;ług:
krocha"   była   koniocznośclą  polityczną.
Potom, w miarę krzepnięcia nowego ukła-
du, przestawała nią być -cezurą, ni® tylko
symboliozną, ale i rzeozową było tu samo-
rozwiązanio slę  PZPR  -  a w końcu stala
slę instytucją zgoła szkodliwą. Albowiom,
niostety, okazało się, żo nie był to manowr
polityczny,  19cz  postawa.  Efoktem,  myślę,
był   -   i  jost   -   poważny  uszcz®rbek
wiarygodności   nowego   państ`^/a  wobec
jego obywateli. Ludzie w Polsco nie są tak
naiwni,  by  sądzić,  ż®  tylko  w  NF]D  wśród
opozycjonistów   byli   współpracownicy
slużb specjalnych. Ludzio ci nio domagają
slę  przecież  szubienic.  Domagają się jod-
nak  tego,  aby współpraca z tajną policją
nio była nagradzana, aby na szczytach ich
własnogo państwa nie zasiadali. jak gdyby
nigdy   nic,   byli   agonci   tajnoj   policji
państwowej.

M®  jestem  bynajmniej  za  tym,  aby  b.
agentów ścigaó czy kompromitować  -  bo
są  to  kompromitacje  całożyciowe   -
ogłaszając  publicznle  ich   naz\^/iska.  Ale
obocna sytuacja  brania wody w  usta jest
toż niezdrowa.1 to bardzo, tak zownętrznie,
jak  wewnętrznie.   Sytuacja   międzyriaro-
dowa wokół  Polski  nie jost joszcze jasna.
W ZSRS może zdarzyć się wiele. a jedną z

::Ld,z*eŁ:::#:,F,o#Pan:;Ła#eLn:zTcjheę:
finlandyzacji   Polskl.  WU3dy  b.  agont  SB
zasladający w parlamencle będzie natural.
nym obloktom prosji ze strony KGB. Jakle
niesio  to  za  sobą  nieb®zpi®czońst`^/o  dla
kraju.   nle  trzoba  wyjaśniać.  W  aspekcie
wewnętrznym  natomlast odktadanle cał®j

|°in::'jaa%#%tńosup°nko°#e&?n°ojj°|qbaoftt°o-
normalno,żeeąsprytnekanallew40-milio-
nowym    narodzie    -    piowadzl   do
prz®kształcsnia  jej  w  bombę  zegai.ową.
Któregoś dnla i tak to wybuchnlo.  1 gorzoj,
jeśli zechc€ z togo skorzystaó potencjalny
dyktator dla rozhuśtania nastrojów.

Fkecz  winna  więc'ł'być  rozwiązana  w
sposób  taktowny,  ale  stanowczy.  Me tak
trudno   przocioż  wytonić   komi§ję  parla-
montamą złożoną z  osób  cieszącyoh  s]ę

::ręspzedcohnayrgh,#nwanśeBT.p#anomJ:::3y
ona dyskrotnie  b. wspótpracownikom  SB
spo€ród  czynn`ych   postaci  życia  poliv-

gzr:eźgb°ąupstoąpiennj]:::hsg,nz°ewsj:}oś-ci`P::
wiadomości publicznoj. 1 nlc by się nikomu
nio stało  - po prostu, ileś osób ustąpiłoby
z®  stanowisk  z   powodów  zdrowotnych.
Czysta korzyść.  Dla wszystkich.

wywiad autoryzowany

Po2mań, 25 luy 1991
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BÓG  ODEBRAŁ  ROZUM
Za  drugim  numerem  riowo  powsiałego,  rosyjskojęzys?neęo

riiezależneśp  dziennika  li"pi  „Respublika"  z  15  sycznia  lę91  .r?ku
przedmkohrujem)i  \^qrwiad  z prawosżawn)m  arcybiftipe{n  wilF*skim  i.•litęwskim  Ciivzostómerrb  chociaż nLe  pasób  zgodzić  się z nlekląrymi

s"rierdzenicimi  arcybis}cupa - chociażby t)m  by  so+efka  arm.La  pę
wydarzemiach na IJwie stracLla auioryteL Może posiadala go w oczach
arcybislaipa,alechybajednakniewsowieckimspoleczeńsn^iie.

+
-Władyko, |ak Pan ocenla dzisle|sze wydarzonla na Utwle?
-  Wszystko,  co dzieje się  na litwio  -  to pc)wrót toj tragicznej

przeszlośoi,którą,wydawałobysięjużosądziliśmyioznajmiliśmy,
iż powrotu  do niej  nie ma. W Wilnie przelała się  krow.  Nie  było w
tym   absolutnie   żadnej   konioczności.   Mam   wrażenie,   iż   ktoś
sztucznio  tworzy   problemy  narodowościowe,   komuś  jest  to
wygodne.  Z  politycznego  punktu  widzenia  na  pewno  można
usprawledliwió  jakiekolwiek  akcje   1   na  pewno   politycy  się
rozumieją.JodnimająnasumieniuWetnam,drudzy-Afganistan,
joszcze inni Zatokę Perską. Mają swoją moralność. Jeśli spojrzymy
na to  z  pozyojl  ogólnoludzki®j  -  to wszystko  to jost  nikczomne.
Moskwa  rozumie.  żo  dopuszcza  się  b®zprawia.  Centralno  mass
media  doslownio  nabraw  wody  w  usta  -  jak  gdyby  nio  było
czołgów, nio przelowała się kJow niewinnych ludzi. F`afik Niszanow
relerująo  sytuację  członkom  F`ady  Najwyzszej  ZSRS  -  mówił o
tym, iż na Litwie nie ma intewencji wojskowej. W grunoie rzeczy to
wszystkonietak.Tokłamstwozrodziłosięw1917roku1/okrocznie
się powiększa. Przy ozym cały czas osłania się je hasłami. Gorba-
czow postępui`e wcale nie gorzej niż Stalin i jemu podobni, chociaż

S:hmar'ackhto°#:.ć##%ło®wed;je|°hs#b`:.raznautwiomożm

-Jak Pan ocehla \n/yjścle z powstałe| sytuac|]?
-  Najprawdopodobniej wyjścia z tego zaulka nio ma. Pątrzę z

pozycji osoby duohownej, rozumujący tymł kategoriami nie jest w
stanie   podnieśó   ręki   na  pokojowo   nastawionego  człowleka.
Wszystko to spada na głowę naszych rodaków na Utwie i innych
republikach.   Litewskio   echo   zabrzmi   wszędzie.   W  końcu
skompromitowała  się  armia,   ona  podważa  swój   auto/ytet,
strzelając do spokojnyoh  obywateli. W kraju  panujo chaos.  Dla tej
sytuacji w pelni do przyjęcia jest następujące powedzenie: „Kiedy
Bóg  decyduje  się  ukarać  naród  -  odbiera mu  rozum".  Dziś  Bóg
odebrał rozum wielu  ludziom, w których rękach jest władża i siła.

dla  SW  tlumaczyla  Katarzyna żMIDZ]ŃSKA
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WSPOMNIENIE

A:warelka  w   brudnej   kałuży.   Farby
owoli   rozpływają  się,   wokół   roz-

mytogo   obi.azka   barwi   się   ooraz  dalej
woda.  Ktoś  to  namalował,  ktoś  wyrzucił.
Ale ktoś inny znalał, podnióst, osuszyt przy
piecu.  Coż, obrazok nieco  rozmazany, al®
tło  i  szczegóły  jeszoze  widoczne.  Więc
lepioj   schować   to,   schować   gdzioś
głęboko.   Nie  można  pokazaó  tego  but-
nym,  złośliwym ślepcom...

+
Nie   ma   to   jal(   jazda   pociągiem

#Pt{ł°oskz,nźTbyai::3:cPź=#Pbaa':ydnj::i
szczały,   ludziska  jechali   na   święta,   a
później  ze  świąt.  A teraz?  Każdy w  domu
czy lokalu  oczekuje z  l{ieliszkiem  Nowego
Roku.  Niedługo  zahucza.  wiwaty,  strzały,
petardy„.  A  w  wagonie  pustki,  ciepło  w
przedziałach,zacisznie...Możnawygodriie
spać do samej Warszawy. Tam przesiadka
do  Kielc,  a  stamtąd  ciężarówką  udającą
autobus PKS do miasteczka Staszowa. No
i  parę  kilometrów  na  własnym  podwoziu
do    nadleśnićtwa,    gdzie    odbywam
praktykę. Koniec świątecznego u/lopu, cóż
robić...   Będzie  znowu  odbiórka  drowna  z
leśniczym , wypisywanie kwitów wozakom,
coś tam jeszcze...  Dziesiątki  kilometrów w
śniegu czy błocie, szklanka samogonu kie-
dy  woda   chlupie   w   butach,   czasem
prowadzen.ie   nagonki   przy   polowaniu.
Twarde życie,  ale mam  20 lat i wracam tu
ze  szczerej  chęci.   Bo  tu   nikt  nie  będzie
mnie  zamęczał  zbawiennymi   radami,
genialnymi  pouczeniami,  przestrogami.  A
całe święta tego słuchać musiałem:  o wil-
kach   (patrz,   o  tu,   w  gazocie  piszą!),  o
straszliwych  dzikach  (tak,  tak,  pan  Kitwa-
siński miał brata, a ten szwagra leśnika, ten
opowiadat!),  no  i  kazania  antyalkoholowe
(pamiętaj.  ani  kropli,  nie daj  się namówić,
powiedz,  że  chorujesz  od  tego!).  Dopiero
Bat'ko,   który  znat  życie   i   sam   niejedno
przeżył  -  był więc heretykiem w rodzinie
-  wyzwolił  mnie  z tego  kręgu  przychyla-
czy nieba.  Ne  żur`Ą  -  powiedziat  -  nie
jesteś  już  clzieckiom  i  swój  rozum  masz,
wierzę  ci.  Nieraz  będziesz  musiał  wypić,
ale znaj swą miarę i nie pij bez potrzeby, ot
CO . . .

+
Alejużpowszystltim,j®stemwwagonie.

Nie ma tu ciotek, za to marn dar naprawdę
pożytoczny  -  buty z  ctiolewaml,  nowiut-
kie.  Męczę  się  z  ich  ściągnięciem,  kiedy
wchodzi   jakiś   porucznik.   F`ozejrzał  się   i
zajął  drugą  kanapkę.   Spojrzał  na  moją
czapkę leśnika na półce i kłopot z butami,
uśmiechnął się.  -  A moje to schodzą jak
rękawiczki.   rozchodziły  się.   Pan   do
Warszawy? Co, joszczo dałej? Ja tylko do
Warszawy,   do  sztabu.   Fajna  dziś  jazda,
wygoda.-   Wyciągnąt  z  toczki  butelkę  i
szklanoczki  -  musztardówki. Siup, za ton
rok co nadchodzi ! Wyciągnęłem kiełbasę i
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bulki,  przegryźliśmy.  1 na drugą nogę aby
kulawo nie chodzi6.„

Pooiąg łoskocze i  dudnl, czas®m zakle-
kocze na zwrotnicach małych stacji, gna w
ciemności. Za oknami coraz to uoiekają do
tyłu   mniejsze   i  większe   grupy  świateł,
czasem iskry z parowozu. Spać się jeszcze

Odzyskane.  że tam  lopszo gospodarstwa
po  Niemcach  dostaną.  Ale  czy to  chcieli
słuchać?  Wiadomo,   Ukraińcy,   upa.ta
dzicz...Tam   kaźdy  byl   pod®jizany,   bo
wszyscy  się  znall  i  jodnego  diabła warci.
Węc   nie   robiliśmy  ceregieli   przy   prze-
słuchaniach, chłopa czy babę jednakowo

nie  chce,  do  Warszawy  300  kilometrów.
Węc  sobio  gadamy,  dwaj  mundurowcy.
Spokój  tu,   oicho   i  oiepło.  A  i  wiśniówka
niezła, to nle bimber od Skrzypka.  -Ajak
tam w tych  kioleckich  lasach,  spokój?  -
pyta.  Opowiadam  o  drewnokradztwie,  a  1
kłusownictwo bywa. Pół roku , z czt®rdzies-
tego   czwartego   na   piąty  stał  tam
przyczółok  fronto\^/y.  To  teraz  u  każdogo
kłusownika arsenał w chałupie, a leśnik z
l(ijaszkiem   po   lesie   chodzi.   Jest   Straż
Leśna,  kolejno patroluje  nadleśnictwa, ale
cała   okolica   zawsze   wie   dokąd   się
wybierają.  Drewnokrady  z  nimi  piją,  a  na
lośnika gromy się sypią. kiedyw losie świo.
żo  ścięte  piońki   bez  numeratora.  Starzy
leśniozowio   do   miasta   uciokają   na
konduktorów tramwajowych choćby, bo z
tych  wszawych  groszy  trudno  wyżyć„.
Broni  służbowej  nio  ma,  a  który  poslada
flintę  to  jako   zwyczajny  członek   koła
łowieckiego,   deficytowa.sprawa.   Bo
władze myślą,  że  lośnik  byłby piewszym
kłusownikiem...   Ale   cx)ż,   leśniotwo   mnie
wzięto i może z czaśem będzie lepiej... No
to cyk, za nadzieję!

+
p.#3ł:ya,eo3ó;;ii:?g#aś.ieg.:a3;.la3ź
do  samego  końca.  Sypał  nazwami  miej-
scowości,   nazwiskami  dowódców,   pseu-
donimami,   szczegółami   operacyjnymi,
numerami dy`^/izji,  pułków i  batalionów  -
Ta..ak...   Teraz  już  tam   po   wszystkim,
8pokój.   Może  jeszoze  tam   gdzie  jakiś
desperat się szwęda,  kto to sprawdzi? Alo
było tam,  było.„  Dziki,  ciomny naród, ża-
dnego  posłuchu dla władzy.  1 lasy wokół.
Nigdy  nie  wiadomo,   co   i  skąd  wyleci.
Cwani  byli   -  człciwiek  by  przeszedł  po
bunkrze  i  nie  wiodział.  co  tam  jost.  A jak
droga w  wąwozie  to  byle  pętak  kolumnę
wojgkagranatamiobsypał„.Zpoczątkudo
Związku  F}adzieckiego ich wysyłano.  Mało
któryzdobrejwolitampojechał,szliwlasy.
No  to  później,  że  do   Polski,   na  Zomie

po   nogach   i   dupie  wycioraml   kara-
binowymi.  lnny to by śpiewał jak kanarek,
a  to  draństwo  zajadłe!  Albo  pamię`am
kiodyś   -   wioś   obstawiona,   termin   z
zegarkiom na Tęku, była to już „akcja W', a
tu stara baba, niech ją cholora, nio chco iść
do  furmanki!   1  w  kółko   gada  swoje:  ja
nigdzio  nie  pójdę  panoczku,  ja  stara,  tu
moje  seło  i  cerkwia.  tu  moi  wszyscy  na
omontarzu  leżą,  dajcie  mi tu  zostać.„  Me
pójdę  ja  na  obczyznę...  Ja jej  raz  i  drugi
mówię, a ta swoje,  że chce  zostaó. To co
byto robić. została z kulą we łbie.

+
-   1   co  ta   stara   kobiota  ziobiła?

jpa::#%wn::,s%,:,+ąg::s:cL#%oł;z:j%#ułsę%
w gard'e.

-  A kto  by ją tam  chował?  Do  siudni
wrzucili, jeśn  by któryś tam  slę  ukrywał to
nioch choć dobroj wody nie ma. A niodługo
taka  sama  stara  baba, w  innej  to już wsi
było.  w  sionco  z  siekiorą  się  zasadziła.
Furmanki  już  odjożdzały,  trzeba  było
kończyć.  Kapral  zajrzał do  chałupy  przed
podpaleniem  - może co ciekawego? No i
siekierą  łeb  mu  rozwaliła.  Ta...ak,  stary,

!r:i:tą°łYDżzęł?!:anr6da..:Ro?::Snkie{esienk;°#
rok!  -  podniósł butelkę.

+
WymówiłomŚię.Wystarczy,szmatdrogi

n:a#%pĘ;o,zś;z;;%,żąLjn:g:ę;:ani.!:E,p:a:

i   pistolet  położył  pod  glową  i  toż  się
wyciągnął  po  swojej  stronie.  Zaturkotało

g:,:eiz';a#Zud#:a:ohka:łguę;;Śą}ó:;S;:#:yues!:`:;
+

Kutno.„  Kutno... cx] to jest„. co to bylo?
Ki®dy  to  było?  Ach,  tak,  tą  samą  trasą
jechałem przed dziesięciu laty, dokladpie.
Z matką, ciotką i młodszym bratem. Bat'ka
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z nami nio było, odnaleźliśmy się późnioj.
J®chaliśmy do F`adomia, do rodziny matki
cał® czt®ry dni. Pociąg powolj lazł po pro.
rizoryczni® naprawionych mostacli , coi.az
to  przosiadki,  objaLzdy  lnną  trasą.„   1  tu
właśnio,  w   Kutnio.  jodna  z  przosiadok.
Chrapliwe,  szczokająco  głosy:   achtungl
auswois! haltl Was ist daB, v®rfluoht® ! Tłum
ludzi,   rowlzje   bagaży,   płacz  dzloci.„
Źandarmiicywilewtyrolskiohkapeluszach
przetrząsają każdą waJizkę, każdą torebkę
- czy z tych terenów włączonych do Rze-
szy nikt nlo wywozi do G®neralnej Guberni
nic cenniejszego, bo wtody„. Aja, dziociak
tęsknię do Bat.ka. Do tyoh naszych inytym-
łiych chwil, gdy josteśmy sami.  Ki®dy ma-
ma nie zrzędzi na wszystko co s t a m t ą d.
Stukają koła,  zagwizdał  parowóz.  1  oto  z
jaklejś  mgły wyłania  się  siwiejąca  głowa,

wąsy   i   wesoły   uśmi®oh.   Jak   ki®dyś,
wspomnionia z naddni®przańsklch urwisk,
z nad  Słuczy, z Tataszozy...  Bat'ko śpi®wa
„Oj  no  chody  Hryciu"...  „U  suslda  chata
biła"„. sełezeńku, sełez®ńku, do domu, do
domu, prodam teb® żydowynciu rudomu,
rudomu... A ty wi®sz, oo to sołozeń? To po
polsku  kaczor.  Jak  skońozą  slę  te  moje
wyjazdy,  jak  będzie  tłochę  czasu,  poje-
dziomy synku  do Łuoka,  do  rodziny nas-
zej... Bo do Taraszozy, do Bułajów nie ma
oo   nawet   marzyć...  A  był  tam   Semon
pasiocznik, żeby mu się pszczoły nle ioiły,
kiedy nie trzeba to dodał im gorzałki, to się
wściekły...

+
1  płyną  opowieści  wosoło  i  tragiczno,

dykteryjki  o  popach,  chłopach  i  przokup-

kaoh,  o  carskich  dostojnikach  1  głupocie
urzędników...

Aż  tu  zmlenia  się  monotonny stukot w
omu cżęstszy łomot na rózjazdach torów,
co  chwlla słychaó inne  poclągi.  Wroszcio
stajomy.  Otrzoźwla  mnio  gło8  megafonu:
Tu Warszawa, Dworzec Główny, pociąg w
kioi.unku...   Blady  świt  sączy  stę  z  okna.
Porucznika  już  nie  ma.  Wkładam  buty,
plaszcz 1 wychodzę na poron.Nad budyn-
kiom  dworca  błyszcżą żarówki  w  napisie
VvrTAMy  NOWY  1949  F]OK.  1  nie wiodzia-
łem wtedy, że następną Noc Sylwestrową
przeżyję   w   gronie   podobnie  jak  ja
zmaltretowanych l udzi.
W aroszoie śledc%ym  b®zpioki.

0lgierd  ZAHUDZKI

RUMUŃSEA PĘTLA
muńska  droga do  socjalizmu  była
odobna      do    .dróg       innych

społe.czoństw   Europy  Środkówo-Wsćho.
dniej. Zajęcio kraju  przez Armię Czerwoną
uzależniło  F`umunię od ZSRS i umożliwiło

przejęcie władzy przez  rodzimą partię  ko-
munistyczną.   Komuniści  w  bezwzględny
sposób zli kwidowali działalność opozyo}ti-
nych  organizacji  politycznycł`:  Narodowej
Panii  Chłopskiej,   Partii  Liboralnej  i  wiolu
innych. W wynlku sfałszowanych wyborów
obsadzili  oni  prawie  s0%  miejso w  parla-
moncie   1   zmusili   do   emigraojl   króla

#j:*:ł;;ru°Wwa#,?tzyacdoęż:l,:n;:#ł|:żdę
ekonomii. F`eforma rolna i upaństwowienle
gospodarkl  zlikwldowato  klasę właścicieli
-  jedyną  realną  siłę  zdolną  zablokować
biurokratyzację  życia  społocznego.   Bu-
dowę  systemu  trójplanowania  klasowogo
zakończyło  przejęci®  kontroli  nad  środka.
mi   masowego   przekazu   -   zniszczono
niozależną  prasę,  upaństwowiono  szkol-
nlctwo i inne instytucje życia kulturalnogo,
rozpoczęto   i)rześladowanio   kościolów
chrześcijańskich.  Po`^/8tało w teh spoeób
społeczeństwo socjallstyczne z normal-
nyml  dla  togo  łypu  społoczeńsiw
c®cliaml:  maso`A/yml  repros|aml  1  t®rr®
r®m  pol]tycznym,  kolektywlzacJQ  rolnlc-
twa  1  paiip®ry2mc|ą  ludnoścl,  ato]zac|Q  I
otumanln®nlem        epoł®czeńs`wa
komunletyczną  lndokrynac|ą.   Dominu-
jącą  siłą  społoczną  w  nowym  układzie
politycznym   stała  się,   ukryta  w  instytu-
cjonalnych  szatach  partii  komunistycznej
klasa tróipanująca dysponująca środkami
przomocy, produkcj.i i propagandy.

Okros  1953-56,  który  przyniósł  przebu-
dzonie  społoczne  w  ZSRS.  Czochosło-
wacji,   NF!D,   Polsco   i   na   Węgłzoch
przeszedł w F`umuni bez większogo echa.
W   1964  roku   po   śmiorcl   Ghoorgiu   Deja
najwyższą władzę w partii przejąt Nioolao
Ceausescu.   Brak   poważniejsz®go   oporu
spolocznogo pozwolil klasio trój-panującej
na  kontynuowanie  proce6ów  zniewolenia

R rumuńskiego    społeczeństwa    oraz
umożliwił  budowę  despotycznogo  ustroju
politycznego opartego na osobistej wtadzy
Conduoatora. Zgodnie z instytucjonalnym
modelom  socjalizmu  w  nie-Marksowskim
materializmio  historycznym,   typ  ustroju
politycznego   zależny  jest  od  stosunków
trój-władzy      ze      społeczeńsłwem
obywatelskim.  Na  przykład  w  warunJ(ach
pokoj u klasowego, charaktoryzującx!go się
wysokim   stopniem   autonomii  obywa-
tolskioj.   demokracja   polityczna  umożll-
wiająca  instytucjonalną  kontrolę  władzy
przez   społeozeństwo  jest   korzystna
również  dla  rządzących.  Mechanizm  wy-
borczy pozwala bowiem wyselekcjonować
najlepszych   kandydatów  do   rządzonia,
ollmlnując  jednoczośnio   tych   gorszych.
Rywalizacja  istniejących  frakcji  (lub  partii)

prowadzi   w   efekcie   do   powiększania
globalnej   stery  regulacj.i   klasy  władców.
lnaczoj  jost   natomiast  w  warunkach
zniewolenia  społoczeństwa.   Domokracja
polityczna  jest  już  wtedy  oczywiście  wy-
kluczona.   Ponieważ   wszystkio   sfery
autonomii   obywatolskioj   zostały  podpo-
rządkowane  władzy,  mechanizm  konku-
roncji  władozej   może  się  obywać  tylko
kosztom   obszarów  życia  społocznego
wczośniej   opanowanych   przez   lnnych
wladców.  Ustrój polityczny dopuszczający
instytucjonalną   możliwość   kontroli   okipy
wtadzy  przez  aparat  (autokracja)  lub  elitę
(dyktatura) staje się dla szerogowych apa-
ratczyków  dysfunkcjonalny.  L®pioj  wtedy
złożyćswójloswręcedospotyniżpozwolić
na  elementy wewnątrzklasowej  demokra-
cji.   która   poprzez   możliwość   oficjalnej
krytyki   i   formułowania  altematywnych
programów j®st wyrazem  walki  o  władzę
zagrażającej  panowaniu władzy.  Zgodnie
z tym ujęciem despotia Coausescu byłaby
więczgodnazdługofalowymiintororesami
klasy trójpanującej,  a  wynikiom  np.  cech
charakt®ru Conducatora.

Zniewolenie rumuńskiego ludu  bylo też
podstawą  rumuńskiej   „niepodlogłości".

Uzalożnienlo    państwa   przez    obce
mocarstwo  oznacza,  żo  pewien  zbiór
decyzji  (dotyczący np. dyplomacji, polityki
zbrojeniowej   itp.)   jest  wyłączony  spod
kompetencji   zdominowaii®j   władzy  i
zastrzożony dla  władzy  imperialnej.  Dzio-
dziny  życia  społooznego   podporządko-
wano  imperium  mogą  więc  stanowić
potencjalny  pnedmiot  dalszoj  rywalizacji
władczej  rodzimoj  klasy  trój-panów.   Po
opanowaniu  wszystkich,  niezależnych  od
trój-władzy  obszarów  życia  społecznego
konkuroncja  władcza  musi  slę  toczyć
kosztem jeszczo  nie podporządkowanych
sfer  życia  publicznego,  a więc tych,  któro
decydują o stopniu suweronności każdego
kraju.  Rumuńskio wybijanio się na niepod.
logłość.   absorpująco   liczne   rzeszo
członków  aparatu  trójwładzy  było  formą
rozladowania  konkurencji   wladczoj.  W
lnnym przypadku rolę tę musiałby spo"ć
mechanizm  czystek  wewnątrzpartyjnych
tizycznio  oliminujący  zbędną  nadwyżkę
kandydatów  do   wtadzy.   Rumuńska
niezależność nie  byta więo wynikiem oso.
bistych   ambicji   Conducatora,   locz
realizacją  into/esów  klasy  trój-panującej,
któroj   po   politycznym   stotalizowaniu
narodu zabral<ło społecznych terenów do
podboju.  Zaczęła  się  ona jeszcze  przod
Ceausoscu. Jiiż w 1961  roku  Gtieorgiu  Doj
odrzucił  pomysł  Chruszoowa  podzielenia
krajów F`WPG na rolniczo i przemysłowo -
Rumuniiprzysługiwałbypośledniejszysta-
tus kraju  rolniczego.  W 1967 roku  FtLimLi-
nia,    ]ako    plerwszy    kra|    obozu
soc|ali3tycznego,  nawlązała  8`osiiinkl
dyplomatyczne z FIFN  1 jako )edyny  nle
zerwala  kontaklów polltycznycl`  z lzTa-
®lem po wo|nl® [zraelskodral)skle|. F]ok
późnlo|  wo|ska  rumuńskl®  nle  wzfęły
udzlału w agresjl na Cmchoslo`mc|ę, a
rumuńskle  klerownlclwo  polltyczne
potępllo      lnterwonc]ę  zsF]S.     Lata
siedemdziesiąte i osiemdziesiąt® upłynęły
pod    znaklom    dalszyoh    dowodów
rumuńskiej  niezależnośoi.  które  były   hoj-
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ęłe.ngas97rardozkaun:r%Fo°ńp:#,:kzaa°E,:g#j:
nadała Oeaiis®scu tytuł szlachecki.

Tymczasem  wownątrz  kraju  dawały  o
sobio znaó katastrofalno skutki panowania
soojalłzmu.   Polityka  okonomicziia  ®kłpy
kierowniczej „Goni usza Karpat" doporowa-

:;?łdauqs°p;:::ś*:a!o°Skpo°nd:=Czzn®jśówŁdcTo°.

:ąwn:3:;ołoc#:t&#:nTcyz%:opzroosdtiułtśoT
stawy  energii  elektrycznej.  Aby  zapobiec

:#s:roswyg:mmuŁ:rzó;.#a:zoaF:*a##
polowie lat osiemdzi®siątych preterowany
był  program  systematyzacji  wsi,  który

8%rrzoe:apdĘ#:So°Wzen,:zftc°z8:°niŁ°nr'38z|:a;
autonomicznyct`   wspólnot  wiejskich.
Jednakżo  lud   rumuński   przokroczył  już
próg     pTzebudzenia     społecznogo.
Ukształtowanie  się  ponad  200 tysięcznej.
wspólnoty   religijnej   baptystów   było
wyrazem   duchowego   oporu.  wobec
światopoglądowej  dominacji  systemu.  W
Siedmiogrodzio   wyraźnie   oż.ywił   się
narodowy ruch Węgrów. Wregzcie w  listo-
padzie   1987  w   Brajszowie   doszło   do
ulicznych manifestacji i gwałtownych starć
z policją.

Despotyczny system w.ładzy stworzony
przez  Ceausescu   -   dobry  w  czasaoh
zniewolenia   społocznego,   w   okrosie
rosnącego  przebudzenia  obywatelskiego
stawał się coraz  bardziej  dysfunkcjonalny
dla   interesów   klasy   trój-panującej.

Rąpkoęt,ian,gomd::,aato.rfa,s#zTi:ore:;:oJ:3

::razzm#:J;ąnę:jsięył:ra#;Zbsapn°kł,euc#yj

założeń    gospodarczyęh    systemu,
absurdalność     do      monstrualnych
rozmiaJów  rozwinlętego  kultu  jednostki  i
anachronicznośó  ustroju  politycznego  na
tl® pierstrojkowyoh prz®mlan w sąsi®dnlcr`
k.ajach.   Na   początku    1989   grupa
funkcjonarluszy  partyjnych  odważyła  się
nawet  wystąplć  z   otwartym   listem
krytykująęym  władzę  Ceausescu.  Zostali
oni  wykluczoni  lub zawieszoni  w  prawach
członka partii komunistycznoj.

Wydarzenia  grudniowe  rozgrywały  się
na dwóoh  płaśzczyznach. Z jednej  strony
był  to  oddolny,  spontanlczny  i  niozorga-
nizowany ruch społeczny wyłamujący się
z ram narzuconego porządku. Rozpoczęły
go  16 grudnia manifestacje w Timisoarzo,

#:Leu:,P.jęz,d:uo::§Fśt,:ło;eb.Ln,n#hpj#j;a3:
łowicie przygotowany zamach stanu , który
wykorzystał nadarzającą się okazję i  usii-
nął   dospotę.   Według   ni®o8trożnej
wypowiedzi  jedri®go  z   członków   F}ady
Frontu Ocalenia Narodowego gen. Militaiu

Ł°czNośTt`:j:i;:nkeóćR;dpópź:re?gicpźłon':::.i;
FON-u  (S.  Brucan,  notabene  redaktor  na-
czelnego  organu  partri  „Scinteia")  jeździli

;3IivM.oz:::#er.Zz:gz:Loawc#uącwĘtap?i::gcę
budzi też  propagandowa  otoozka wytwo.
rzona    wokół    obalenia    Causoscu.

#:ł#2:i:ą'śC#ę;:`iurd#'śo:82=:ygcdh;

#z?;a#ł%gz8!8::::kóo'k5#.a%Ó:;Łeteo-

8:ę;rłś3-|ug3.bó°,:Ó*)awseT:Triię:taor:eTa-k
naprawdę  były  to  zwłoki  ok.  30  osób
zwiezione z pobliskiej kośtnicy i pokazane

>5
-::-;-:;:::--:=::::__::---::::-:_:_:::-:--:::-:=:-:::::_::_;_:::-:::-:--:::::-::=-::-:-::-::::-::_-::-:--:::::_

dotacja jest również w dyspozycji Wałęsy.  („.)
Jeśli   idzio   o   gospodarkę,  to   należało   by  utworzyć  komisję

F.ł:w:o:,yoE::;s;::r;a::3z3,,oki,;':ar#;:=dtzi:e!!ign;:kk:gii:k;;:śś::.#3;ii;:j

Eireo:s;:nn3ob:!gśnT:;ś'ę;;:F;?oa:k:.g#;ii:g;;:e:k.s:p:o::aiki?s:a!:.kp;!o#n:t:

roazds::#nTaj,jeajtkoo#pT,aegnacjr:e:rg#tgjLTsj,#3zne;j,,=bpyszKyo:tŁ:,ł:

g#:esTeg:kęr°Nwai8ź;niaodtiajćTę'okjdbzY;?!,nnŁeś:ąLP,'i:|°mĘ;gniey:

i:2Lmżg°,:Łzn°ew,ę;ien:esnąadd°u#t(Ti  aby  Zapewnić  szybkio  i

staJr:;tn:;Coznąki:?:S.Ut*:anć:?adkz:Yęnbąogo°?enń°kwoęeę°#an:ekós;ę

:n°;;ekźóćwj.sNz;B%npizTżeks:,:ćrgkY,Tuednzt,'oZ;:ę:{{:;S,żęnoayTnat:#omn!tenj;S:
ludzi  w  blisko  40-milionowym  narodzio.  Nie  ma  toż  nic  tutaj  do

!z!;,h#y:;:ł#o:::::E3,#afo;siś:#:T;::ąż:ffg:b:nJ:o::zti;;::?;;O,;g;.fl!!
sprawę.  (...)

15 LUTY -  15 MARZEC 1991

ł##oł;;:#Z:°bnynłk;Rg°,:Z,aocŁ°adbni:ń
stużącyoll w  Securitat®, zatruwanlu  pitnej
wody  itp.   P.opagandowo  kłamstwa  1

cfę#a:Ęn{nnaĘ:aa:#ł:st#0%!:#;.:at§j;:doz{:§

%j':3°sY:noydppmR:żłr%ftuk;iap#nĘ:
składający     się     w     większości     z
funkcjonariuszy pan)rinych  Front OcaJ®nla
Narodowego,  który  przejął  kierownioh^o
nad   masowym,   niezotganizowanym
p,Otestem.

Niostety,  wszyetko  wskazdj®  na  to,  żo
pod®jmowane \Ałysltki,  mimo  nawet  najlo-
pszych   intoncji,  zdadzą  slę   na  nic.

tRyuoTnuyn+ajo,s:z::€:,w:rna#u:#:śjĘ+
lojalną wobec  nowoj  władzy,  państwową
gospodarką    1    w    znacznoj    miorz®
państwowym   obi®giom   lnfoimacji.
Mechamizm  konkuroncji władczej wkrótco
sprawi,  że  uczciwe  jednostki  w  hierarchii
wladzy,   które  będą  chciały  realizować
tylko  idoały  rewolucji  zostaną zopchnięt?
na   margines   życia   społecznogo   i
zastąpion®  przez  gromadzącyoh  wtadzę
dla  niej  samej.  Proc®s  t®n  zakończy  się

#'3s,:bzreaJ:'i::ąiu-dos#Cłjaąóz:#f5:i
się przeciwko protestująęym obywatelom.
Brutalne   stłumienio   ozerwcowych,
pokojowyori   manifestacji   studonckich  it;:!ig:Ę:zdą%?,;s#:|,aa:3,;#o::ni!;:a:n::

klasowogo.

KrĘysztofBBZECHCZYN

wapnę:,gt:suzfł;;n;cofsf;.::;fo:k%#ek:,Tonzaś3%:,:nnj.:o,;:fooŁmn::
które wymaga stworzenia specjalnego minlsterstwa, zajmującego
Się  tymi   sprawami   oraz   kompotontnoj   obsady  placówok
dyplomatycznych  i  t`andlowych  na terenie ZSFąs.  To zagadnienie
j®st  do tej  chwili  nie  ruszone.  Niezależnie  od  planów  na dłuższą

#ź,d%arsnęź3#ÓywyyoTfogc%jj%;oznt:j3%bs%tsgwp:Z#:onno,aż#
odszkodowanie za koszty ich  pobytu.  (...)

sm,;g;:jśw%.o:d:ifn:.:i.T;,#:aE'::aeg#R.:;u!:ie"an.#łai:ę;,.amwoo:#w;

:s;gj;+;Fn,.żbóc:hz::=,:ouhzj;gor§Ł::o:oą;3;,Sk:zg#ź;o5:;§,:n:;o:nosa:,3m::#k:
narodów.  Należało by to zacząć od  najszybszego uznanla niopo-

gst#:;::;c*kz#usfŁ.J:eaa:?zY:c:g;:a:kn;agw.g:ę:d:z:ił:dlt:yi:N';F;:,3;o:;

łeoF3:;ł::;łł:b:+g;::sb:#:;ozk#;:ó:;o;Ęoy;,;:u::;:::::a:ć:ł;;ż:;
potem,  nio wiadomo dlaozogo, zdanio)  - jest to sprawa konfos-
jonahi, a nio trybunałii.

zayepwr:#d,:s°kn::d;i:`3'!,.:e*°ołapcrhos?i°bjig;LakKonśiot8:°Fók;

3;zgył:gYenń,asię..fo  spłycen,a   uczuć  ro,ig,Jnych,  a  nio  do  ich

\  Jerzy  GIEDROYĆ
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SOLIDARNOśĆ  WALCZĄCA"
0  POSTAWE  WYPROSTOWANEJ

R: czoj   żach`ęcająoy  tytuł.   zde-
ydowanie  zniechęcająęa  okładka:

Zaclskanie pięści zdob.i n.i®ostra lo`c.grail-`aL

postaci  z  objawami  o/ephantr.as7s,  postaó
zaś,  ujęta od tyłu  unosi  w górę obio  ręc®.
lkonografii   okładki   nie   rozszyfrowałby
chyba sam  Panofsky.  RÓwnież  koncepcja
całości      książki      nie      wydaje      się
dopra.oQwana...   Flzecz   o   .Solidamości
Wł/czące/."   -  jak  gtosi  podtytuł   -  jest
relacją  o  wlolu  sprawach  i  ludziach,  prz`/
czym  głównym   bohaterem  opowieści,  a
=arazem   narratorem   wielu   partii  jest
Andrzej  Kołodziej. Obie narracje  -  autora
i  bohatera  -  utrzymane  w  zbliżonej  sty-
Iistyce  -  zlewają się ze sobą,  tak że  nle-
rzadko   odróżnić  je   można  tylko   dzi`ęki
odrębnej formie gramatycznej i odmiennej
czcionco.

Chronologia  relacji  o  losach  Kołodzieja
zostaje przerwana przedstawien iem sylwe-
tek  Kornela  Morawieckiego  i  kilku  jnnych
działaczy   „Solidarności   Walcząeej"   oraz
obszernymi  cytatami  z   programu   orga-
nizacji.   Właściwszym   dla  nich   mjejscem
byłby   chyba   aneks,   później   bowiom
ponownie   wracamy  do   opowieści   Koło-`
dzieja o działalności  podziemhej,  z  której.
można   by   uozynić   mały   polit-thiller,
eliminując   teoretyczne   instrukcje `dla
konspiratorów na rzocz żywszej relacji nar.
ratora.

A:drzej   Kołodzioj  jest` robotn'ikiem,
och-odzi   z  wiolodziotnej   rodziny  z

podbeskidzkiego   miastoozka  i  podobnie
jak w wypadku  większości  rodzin  o  takim
profilu socjalnym, wychowano go w trady-
cji niopodległościowej i katolickiej. Jednak
nio tylko środowisko rodzinno decydowało
o  jego  wyborach  życiowych,  głównym
czynni kiem determ inującym jogo postawę
wydaje'  się   siła   przokonań, i   wierność
otosowi walki.  W dzisiejszych 'czasach  nie
gwarantui.e   on   wprawdzie   sukcesów
polityoznych, tym  bardziej jednak  nabiora
warlości, staje się bowiem osobistą i auten-
tyczną,  a  nie  obliczoną na  publiczny  po-
klask motywacją.

Swojo  wybory  podporządkowujo
Kołodziej  walce  o  ludzką  godność,

wierząc.  że  jest  to  droga  ku  wolności.  W
drugiej   połowie   lat  siedomdziesiątych
wiąze się z Komitetem Założyci®lskim Wol.
nych Związków Zawodowych w Gdańsku.
który  przygotował  grunt  do   strajków
siorpniowych w 1980 r. Kolodzioj, wówczas
21-lotni robotnik, nazai.utrz po przyjęciu do
pracy  kierujo  stajkiem  w  Stoczni  im.  Ko-
muny  Paryskiej  w  Gdyrii  (najlepiej  zorga-
nizowany  strajk  w   Sierpniu),   zostajo
wiceprzowodniczącym  MKS-u,  po  podpi-
saniu   porozumień   z   władzami   jest
członkiem   prezydium   gdańskiogo   MKZ.
Zniechęcony  do  metod,  jakimi  deoyduje
się o polityce NSZZ „Solidarnośó". nie kan-
dyduje  w  wyborach  do  władz  związku,
natomiast w październiku  1981  r. z własnoj
inicjatywy,   zaopatrzony   w   książki   i

gza::Łi:!.t;!;iYk#ś::kłTńyu::jes:g?ś.ę:
dniach,   skazany  na  21   miesięcy  pozba-
wienia   wolności,   po   odbyciu   wyroku,
schorowany  i   wycieńczony  więzieniem
wraca do  Polski.  Joż w październiku  1983
decyduje się na działalność konspiracyjną.
Rozczarowany    układami    w    TKK   i
hamowaniem   z   przyczyn   politycznych
szeregu inicjatyw niezależnych, wraz z Ewą
Kubasiewicz   (najwyższy  wyrok  w  czasie
stanu  wojennego   -   10  lat  za  zorganizo-
wanio  strajku  w  Wyższej  Szkole  Morskiej)
zakłada  oddział  .,Solidarności  Walczącej"
w Trójmieście.

1   znów   deQyduje   się   Kołodziej   na
działalność,   która   nle   obiecuje   spekta-
kulamych   sukcesó`'/,   w  dodatku   prowa-
dzona   iest   w    clężkicm    warunkach
organizacyjnych   (prześladowania   przez
SB, brak funduszy i sprzętu) i w ooraz trud-
niejszej   sytuacji   politycznoj;   drogi
„Solidarności   Walczącej"   i   kierownictwa
„Solidarności",   dążącego   do   poro-
zumienia z władzami, rozchodzą się coraz
bardziej.  „Solidamość Walcząca" staje się
tu   niejako  przeszkodą  i  stąd  rosnąca
polityczna  niechęć  zo  strony  środQwiska
decydui.ącego   o   linii   „Solidarności".   W
lis`opadzie   1987   aresztowano   Kornela
Morawieckiego   (dziatał  w  podziemiu  od
grudnia   1981),  wkrótce   potem   Andrzeja
Kołodzi.eja.   Wosną   1988  r„   w  okresie
strajków,   władze   PF`L   przy   udzialo
przedstawicieli   Kościoła  wymuszają  na
obu   działaczach  zgodę  ria  wyjazd  do
Włoch.  (".)

Pownym   paradoksem  jest  fakt,   żo
zachodnie   rozgłośnie   poświęciły

więcej  uwagi  wysłaniu  obu  działaczy  do
Włoch   niż  przygotowanemu   uprzednio
procosowi,  w  któwm  Morawiecki  i  Koto.
dziej   odpowiadać  mieli   za  terroryzm   i
przemyt.   Ale   nai.nowsza   historia   Polski

p®łna   jest   paradoksów.   Osobiścio
powątpiowam coraz bardzlei' w to, żo do-
czokamy  się  prawdziwego  zapisu  historii
ostatnich lai. „Prawda zaloży od polityki"  -
zauważył  niogdyś  gorzko   i  trafnie  Józef
Mackiewicz.  Politycznym  względom  pod-
porządkowana  jost  większość   publikacji
dotyczących okrosu „Solidarności" - stąd
też  ich wątpliwa wartośó historyczna. Jośli
więc   komuś   nie   wystarcza   historia
„ufryzowana", powinien sięg nąć do książki
Znamierowskiego,  i  jośli  nie  zniechęci  się
nie   najłatwiejszym   stylem,   znajdzie  tam
rzeczy arcyciekawe.  Poczynająę od  relacji
ze  strajków  siorpniowych  i  ówczesnej  roli
®kspertów   -   Bronisława   Geremka   i
Tadeusza   Mazowieckiego   (zaleoali
rezygnację z  postulatu wolnych związków
zawodowych)   poprzez   polityczne   kulisy
najbardziej   kontrowersyjnych   docyzji  w

:t:3ii,oÓ3rzpeg'iiytic::.T.:ojke.nnn,Yi%`8rowb:fnT
soboty. sprawa bydgoska), kiody postawę
przewod niczącego „Solidamości " okroślali
praktycznie  doradcy,  po  utrudnianie  dzia-
łań   „Solidarności   Walczącej"   przez
kierownictwo   „Solidamości"   w   cza§ie
reanimacji   programu   poroziłmienia   z
władzami.  czy   preliminaria  i.awnych
rozmów  z  MSW.   „Nie  mówiło  się  o  tym

głośno   -   opowiada   Kołodziej.   Dobrze
więc,  że  o tym  napisano,  uzupełniając w
ten  sposób   źródła  historyczne  relacją
uczestnika   wydarzeń.   Warto   zestawić
opowieść   Kółodzieja   z   odpowiednimi
lr8\gmeri*ami Chemin  d'espoir, cz:yli Drogi
NadzJ.o/.       (gdyby       jeszcze        Ałfred
Znamierowski   mógł   był  terminować  u
autorów autobiog rafi i Watęsy!).

K:ńcowa  część  X  rozdzbłu  Zac/.s-
an/.a   p/.ęśc/.  to   relacja   o   losach

Andrzeja   Kołodzieja   w   czasie   jego
niezupołnie   dobrowolnego   pobyty  we
Włoszoch.  lnwigilacja  przez  funkcjonariu-
szy   SB,   podpalanie   domów,   w   których
mieszkał,   kradzież   paszportu   (nio  tylko
Kołodziej  miat okazję także na Zachodzie
przekonać  się  o  operatywności  podwład-
nych generała l(iszczaka)  - to materiał na
dc)bry  kaNalek  joumalismo  d'onqu6to,
który jednak  w Zac/.sAan/.u p/.ęśc/. staje  się
dość   bezbarwnym   wyliczeniem.faktów.
F}Ównież  rozmowa  kcińcząca  książkę  razi
pewną sztucznością,  w poetyce  wywiadu
źle   się   bowiem   tłumaczy  przytaczanie
szozegółowych danych statystycznych czy
instrukcje w sprawie  obrony strajkujących
zakladów przed atakiem ZOMO. F`ozmowa
pokazuje  jednak  oriontację   ideową
„Solidarności  Walczącej  i  joj  miejsco  na
politycmej mapio Polski.

„Solidarnośó  Walcząca"  od   momentu
sv/ego powstania opowiada się za pozba-
wieniem  PZPF`  władzy;  program  bieżący
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orgainizacji  szkicujo  trójfazo`^ry scenariusz
stworzenia w Polsce demokratycznych rzą-
dów. W ideowych deklaracjach , powołując
się na solidaryzm i naukę społoczną Jana
Pawła     11,     przejmujo    jodnak    dość
bezkrytycznie szereg myślowych schoma-
tów, które, choć zrozumiałe psychologioz-
nie      (rola     nadziei),     wymagałyby
pogłębionej  rofloksji  politycznej.  Dotyczy
to głównie polityki Kościoła wobec działań
wolnościowych.   Podobnie  szukanie  soju-
szników   na   Zachodzie   przyniosło

;::l}doa;naońściY,aż[CZ%#{':r®ascz3e#ję:zj::Zo-
wymownym dowodom może być list orga-
nizacji  do   Kongresu   Stanów  Zjodnoczo-
nych w sprawio ioli  F`adia Wolna Europa.

H istoryk  systemu   komunistyoznego
nie  może przooczyć znaczenia „So-

lidarności    Walczącej"    czy    innyoh
ugrupowań,  zwanych  często   „opozycją
radykalną"   (co   na  Zachodzie  z  reguły
budzl   niepokój,  jako   żo  w  dzisiejszych
czasach wszystko, co radykalne to niebez-
pieczne,  z wyjątkiem  oczywiście  „radykal-
nych   reform"  Gorbaczowa).  W  okr®sie
stanu wojennego powstała oto w Polsce w
warunkach   utrwalonego   już   ustroju
sowieckiego antykom unistyczna opozycja
(czyli   niodysydenci,   nie:   obrońoy  praw
człowieka,   nie:   reformiści   i  nie   :,.odrębni
ideowo   katolicy).   Fakt   historyczny  bez
precedensu.  spierać można się natomiast
o polityczne szanse radykałów.

W  historii   polskiej   epistolografii  polity-
cznej,    tak    obfitei.    od    połowy    lat
siedemdziesiątyoh , powi nien toż pozostać
za\rn\eszozoriy  w  Zaciskaniu  pięści,    a,
niemal   nie   zauważony   uprzednio   list
Kornela  Morawieckiego do  Jaruzelskiego.

Ust wyjątkowy,  adresat  ni®  powołuj®  się
bowlom  ani   na  konstytuoję   PFIL,  ani  na
międzynarodowo konwencj®, nie protostu-
jo   przociwko  łamaniu   przez  władzo
przyjętych .zobowiązań,  nio  domaga  się
rospektowania  praw człowieka.  Powołuje
się na  uzurpałorski  1  dyktatorskl  cha/akter
wtadzy PZPR,  protestuje  przeciw  przygo-
towaniom do pi'ocesu o przemyt , domaga
się     zaś     skazania    za     klerowanio
„Solidamośoiąwalcząęą".

R:9cznioy „okrągłogo stołu" Togą slę
becnio  po'szczyció  osiągnięciaml

polityoznymi  świożej  daty.  Al®  nl®  znaczy
to.  że  „Solidamość  Walcząca"  przograła
lut]  stała  się  zbędna,  tym  bardzioj.  iż  joj
osiągnięcia  należy  mierzyć  inną  rniarą.
Ostatnie   lata  lo  w   hlstorii  Polski   ok.os
szczególny,   nie  pozba`^tiony  oieni.   Możo
zbyt  łatwo  przechodzi  Śię  do  porządku
dziennego   nad   ubocznymi  skutkaml
polityki  prozumienia;  ginie  oto  w  Polsco
cnota  wierności  zasadom,  dezawuuje  się
wartośó odwagi  i  bezkompromisowaści, a
otos     walki      spoczywa     gdzieś     w
upiększonym  lamusie  historii.  Coraz trud-
niej  dostrzec  kanon  wartości  moralnych.
zaoiera  się   granica  dopuszczalnych
kompromisów,   zdewaluował  się  etos
emigracji politycznej. tak ważny w polskioj
tradycji    wolnościowoj;    w    zalewie
politycznych  sloganów  zanika  dystynkcja
między wolnością foŁłt coun  -  a  procon-
towo  dawkowaną polityczną liberalizacją.
Ne tylko w Utyoe z wiersza Herborta:

„świątynię wolności
zamieniono na pchli targ

senat obraduje nad tym
jak nie byó senatem"

Pojawla  Się   pytanlo,   czy  społe+
czoństwo,  nękane  w  dodatku  bar-

dziej        przyziemnymi        kryzysami
(gospodarka,   okologla.   uciążliwość
codzionnego życla oto.) zdoła prżechować
system  wartości,   który  w  zachowaniu
jednostek  d®cydujo   o  podstawowyoh
wyboraeh.   G9zl®   młodo   pokolonio   ma

#eui:Sak:re°::og:,*awau#:#,?wgoa:
przeciwnie:   sporo  t®renu   stracił   Kościół
przoz dwuznaczną politykę wob®c wtadz,
a  warszawscy  dysyd®ncl   -  .w  latach
siodomdziosiątych      przyciągający
ówczesno  pokoleni®  studentów   -  t®raz
krytykowani   są  przoz  coi.az   bardzlej
ładykalną młodzioż.

N:hrfsę:,Yaoumpi,?kśz';hn''3io'L#.ozmaŁos'!''3
wystarczają,  a  raz  naTuszonego  systemu
wartości   czy  wzoi.oa   zachowań   nio
przywróci żaden senat anl  kapitalistyczne
spółki.     1    właśnle    w    tyrn    okrosle
pontycznych przomian i otycznej dezorien-
tacji  widać  sons  istnienia   „Solidarności
Walczącej"      i      wartość      postawy
Morawieckiogo   ozy  Kotodzloja.  W  myśl
przesłania z wiersza Herberta:

Bądź odważny gdy i.ozum zawodzi
bądź odważny

w ostatecznym rachunku j®dynle to się
liczy

1)
Bądź wiomy ldź"

Tomasz  MIANOWICZ
AM.®Ó Zhsml®rciwsl<l.. Zaciskanie pięśoi.

Rzecz o „Solidarności \Milczącei" Ediitions
Spotkanla, Paris 1988

za:  „Słowo" nr 8, Borlin  1990

„SW"  nr  55/271/  z  dnia  15-31   stycznia
1991   r.   zamieściła   list   p.0lgierda  Zaru-
dzkiego, z którogo  niektórymi tezami zgo-
dzić się nie sposób.  Głównie idzio o  nast.
fragment   listu:   „..jośli   bowiem   Niemcy
wrócjłyby  na  Ziemie   Zaohodnie,   nastą-
piłby   nieunikniony  napór   Polaków  na
Wschód.  Mgdy  zaś  w  dziejach  nie  było
ukraińskioj  ekspansji  na  etnicznie  polskie
tereny.   Przeciwnie   -   wszelkie   konłlikty
polsko-  ukraińskie  miały  miejsco  na  etni-
cznych  ziemiach  ukraińskich",  s.11.

„Etniczne   polskje  te/eny"  i   „etnicznie
ukraińskie   tereny"  to   kwestia   interpre-
towana przez  Ukraińców. na ogół, niestoty
emocjonalnie, a nie rzeczowo.

W  Europie  narody  kształtowały  swój
ethos  na  gruzach  imperium  rzymskiego,
niewątpliwie  po tzw.  wędrówce  ludów  1  w
czasio stabilizowania się sil nych ośrodków

państwowyoh.   Powne   narody,   wśparte
przeróżnymi  państwowot\^/órczymi  lmpu l-
sami,  organizowały  się  szybcioj,  inne   -
wolnioj. Narody zorganizowane w państwa
określiły własno  torytoria jeszczo  później,

Przy].muje się na ogół, że w Europie około
XIV  wieku.   Wtody   dopiero   zaczął  się
kształtować  naród   ukraiński,   o  państwio
ukraińskim  mowy być joszcze nie moglo.

REDAK]CIA„SW'POZNAŃ
Bez wdawania się w zawiłe łozważania,

można postawić tezę  -  dowodnie o t}m

ipsfnę:::u;o.ńmsa#?,ie.,:kf.Z,ie:iąśT.ńwśoj3
ukraińskie nio lstniało.  Państwo  Polan czy
Piastów na południo\^rym wschodzio sąsia-
dowało z Potowcami, traktującymi zami®-
szkałe przez siebie tereny - podobnio jak
i inne ludy Wschodu  - na wpół przechod-
nie. ZJesztą i te terony, już w X" w. zdomi-
nowali   Tatarzy,  detormując  i  opóźniając
rozwój   Ukrainy.   Naród   ukraiński   ukon-
stytuował się dopiero w Xvwieku 1 uniknął
rusyfikacji.  czy  nawet  zagłady  i  wynaro-
dowienia,  dzięki   Polgkioj  tolerancji  panu-

jącej  w  Rzeczypospolitej  Obojga  (późnioj
trojga)  Narodów, to znaczy takzo  Fkeczy-
pospolitej  Ukraińców.  Wielu  lat dest/ukcjl.
wiele  rubli,   marok  i  dolarów  kosztowalo
zniekształcenie tej prostej prawdy.

Bezsensowne  spory  Polsko-ukraińskie,
inspirowane  w zasadzie  przez  oboych  1  w
interesie  obcym  dla  naszych  narodów,
można traktować długo jako wojny domo-
we.   Następstwom  tych  woj®n   nie   było,
niestety,  sformowanie  się  państwowości
ukraińskiej. Taka paLńst`^/owośó mogła doj-
rzoć   nie   pod   berlem   F`osji,   Turcji   czy
Austrii,  lecz  u  boku  równych  sobie  naro-

dów: pol§ki®go , litowskiogo i ukrai ńskiego.
Obecnio   boz   znaczenia  .jost   rozpa-
miętywanie   przewag   i   klęsk  na   Dzikich
Polach, w Małopolsce itp.,  „tej  lub tamtejn
strony.  Zrosztą,  Okręg  Wojsko\^ry -  .San"
OUN -UPA powstał i toczył walki bozspor-
ni®  w  dzielnicacli   polskich,  z  zamiarem
odorwanla  częścl  tycli   ziem   od   reszty
regionów Polski. To przoszłość.

Dzisiaj  tdeba  pamlętać  o  wspólnyoh
związkach   „krwawych"  i   „bezkrwawych",
r`a  tyle  tylko,   by  totalnio  wosprzoć  nie-

podlogłościowe    aspi/aci.e     Uki.alń-
ców.Natomiast   myślenle   o   „napo/ze"

ja#:#k°ok,°jrej;kk#+:;:Wwan:::o:jaemśruod[
kowej  uważam  za zupetny anachronizm,
ni® godny rozważań put)licystycznych.

Jerzy MARCICKIEWICZ

AFERA ALKOHOLOWA
POUFNY  RAPORT  NIK-u!
JESZCZE DO NABYCIA! !

KORzysTNE CENY HURTOWE! !!
POZNAŃul.GÓRNAWILDAI06

-  TEL. 33 00 91
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„DWA  DNI" - PIERWSZE  CZYTANIF,
20  lutego  br.  ukazał  się  zerowy  -  sy.

gnalny numer długo oczekiwanego pisma
„DNl".  F`odaktorem  naczelnym  dwudnika
jest Komel Morawiecki  -  przowodniozący
PW i SW. Jak można się domyśloć, gazeta,
oprócz    wiadomości    codzionnych,
programu TV, krzyżówek i rozrywki pr®zen-
tować  będzie  teksty  reprezontujące  linię
polityczną środowisk, które ją tworzą. 1 tak
jest  rzoczywiście.  We  wstępniaku  zatytu-
łowanym:  „Po  co jeszcze jedna  gazeta?"
rodaktorzy piszą:  DNl będą pismem, jakie-
go nie ma. Praktycznie cała prasa, a zwła-
szcza wszystkie dzionniki są pod  kontrolą
układu   stworzonego   przy   „okrągłym
stolo".  Jedne  gazety  wydawane  są  pod
zmienionym  szyldem  przez  dziennikarzy
starej   nomenklatury,   inno   -   przez   śro-
dowiska  powiązane  z tzw.  konstruktywną
opozycją,  która  zawarła  ugodę  z  komu-
nistami.  Te  dwie  grupy  polityczne   mają
uprzywilejowaną   pozycję   umożliwiającą
im   kształtowanie   opinii   publicznoj   za
pomocą masowej informacji.

W zerowym n-rze możemy znaloźó m.in.
anykuły  M.  Wanowa o  Gorbaczowio:„  M.
Gorbaczow nie jest politykiem w cyw"zo-
wanym   sensio  tego   słowa.   Jest  on
wyjątkowo zdol nym przedstawioiolem par-
tyjnej   nomenklatury,   której   interesy
reprezentuje",   opracowanio   o   Tybocio:
„Spot®czeństwa Zachodu , społeczeństwa
wolnego   świata  powoli   zapominają,  jak
bezcx}nną  wartością  jost  wolność.   Ftządy
państw  zachodnich  obezwładniono  dog-
matem  utrzymania  dobrych  stosunków  z
mocarstwami   komunistycznymi,   nie
czynią  prawie  nic  dla  sprawy  odzyskania,
niepodległości  płzoz  okupowany  Tybet",
anykuł Jana Korynckiego o  Balcerowiczu,
Sachsie  i innych zatytułowany „Spółka na
naszą  odpowiedzialność"   i   wiele   innych
interesujących  materiałów.  Pozytywnie  na
tle   całości  wybija  się  znakomity  artykuł
Jerzego Przystawyz  -miejmy nadzieję -
stałej   rubryki   'Zapiski   prowincjusza'   pt.
„Ostatni  z jedenastu  wspaniałych".  Oma-
wia on  losy słynnej więzionej jedenastki  z

1982 r. , wokół któroj og niskowała się spora
część  aktywnoścl   podziomia.   Przystawa
opisuje Wywrotkę' ostatniogo z jedonastu
wspaniałych   -  Z.   Romaszowskiego.
Autorem  'wywrotki' jost oczywiśoie...  Lech
Wa'ęsa.

F]ekomendujomyczytelnikomswnową,

#i:jTyymny:dz:ej%'b8:b:ąw3#::ędnTk:DSNW:
będzie ona stałym gościem w domach na-
szych sprawdzonych przyjaoiół - naszych

§Z:nń':ni:::jo:da;dgah:o::jz!;#zky5;W;:#:k::i
piór i  ...100 tysięcy naktadu.

Na  zakończenie  zaoytujmy  i.az  jeszcze
redakcję  „DNl":  Cżytelnikul  Jeżeli  chcesz
mieć gazetę prostą,  rzetelną 1  urozmalco-
ną,   lecz   zupełnio   różną  zarówno   od
„Trybuny", jak i od „Gazety Wyborczej"  -
wybiorz  „DNl".

B.R.
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dinistowskiej  i  antysandinistowskiej,
nlano.

>6
i  londyńskich, któie widzia-
łem),   wszystkie   środki
masowego  przel(azu,  pra-
sa  międzynarodowa  i   po-
Iitycy  tak  pochopnie   dają
wiarę   przechwałkom   San-
dinistów   i   traktują  zwy-
cięstwo         Ortegi         za
przesądzone?

lch błędne rozumowanie
rozpoczęło   się   dawno  te-
mu.  Wyrosło  ono  z  mylnej
interpretacji   frakcji   san-

którą  szeroko  rozpowszech-

Błąd   pierwszy:   Stany  Zjednoczone,  jak  mówiono,   były  prze-
ciwne nowemu reżimowi od początku. ZLE. Popierały go i udzielały
mu pomocy ekonomicznej w 1979 i 1980 r. Zaczęły one przejawiać
swoją wrogość dopiero po ustanowieniu dyktatury pro-sowieckiej.

wdBzł3:zadj#§Ł:::jt::.S,nĘ:#e%,oAr:To;,ue%:;#ł:mszśuocmz:#,źEE:
CIA  rzeczywiście   popierała  ruch   Contras,   ale   mimo  wszystko
wyrósł on z autentycznej` robelii wśród chłopstwa, które buntowało
się   przeciwko   rekwirowaniu   artykułów   żywnościowych   i
obowiązkowej  służbie  wojskowej   (nigdy  przedtem  nie  istniała).

gz[j:ćwięjcł:r:z::ód;i8:iic::;:Contras,szczególniepoig85r.było
Błąd  trzeci:  ekonomiczne  bankructwo socjalizmu  (po raz  kolej-

:%;łbwęg|kya+a%Ut%;:Yep'3rmaonw°efeźkL°ETyK:s#taetkb°ymwww°#nYPT:
krywane przez Związek Sowiocki. W innej wersji utrzymywano,  że

to amerykańskie embargo przyczyniło się do bainkructwa państwa.
ŹLE.   Embargo   zdołało   obciąć  eksport,   nie   mogto   narzucić
wewnętrzych  braków w państwie o kwitnącym  przemyśle  rolnym.
0^/ praktyce,  bilans rolniczy w  1987 r. ciągle wykazywat nadwyżkę
106  milionow  dolarów.   Nikt  jednak  nie  wie,  co  się  stało  z  tymi
pieniędzmi).

Jak  właściwie  liczni  korespondencji  zagran:czni  spędzali  swój
czas  podczas  lat  sandinistowskich,  jeżeli  nie  potratili  zdaó  sobie
sprawy z rozczarowania i niezadowolenia ludu nikaraguańskiego?
Tą listę  błędów można  by ciągnać ad  infinitum,  ale ja dodam  do
niej  jeszcze  jedno.   Przypuszcza  się,  że  Violetta  Chamorro  jest
produktem  amerykańskich  pieniędzy  -  niczego innego.  Kongr.es
amerykański   rzeczywiście   przyznał  jej,   całkowicie   oficjalnie.
pomoc wartości 3,3 milionów dolarów. Dlaczego środki masowego
przekazu  bez  końca  mówiły tylko  o tym,  nie  wspominając o 34
mil iardach dolarów, które Ortega otrzymywał rocznie od ZSFIS? Co
więcej,   władcy  sandinistowscy  wstrzymali   przelewy  bankowe
kierowane   dla  opcźycji.  która  w  związku   z  tym   była  w  stanie
wypłacić  tylko  200  tysięcy  dolarów  na  czas.   Kampania  przed-
wyborcza  była  nieuczciwą walką  pomiędzy  dwoma  partiami   -
opozycją  zastraszaną  przez  rząd.   1  to  sprawia,  że   rezultat  jest
jeszcze bardziej przekon ujący.

Zgoda, żaden obóz nie jest idealny. Skąd jednak ta desperacka
próba,  podjęta  przez  dużą  część  środków  masowego  przekazu
wolnego świata  -  kosztem,  Bóg raczy wiedzieć.  ilu  ciężkich tele-
wizyjnych debat, aby udowodnić,  że opozycja przeciwko  Sandini-
stom   nie   mogła  być   demokratyczna,   czy  też   odzwierciedlać

3Zncezg°o%Ł:Sspj;S:gsę?:,ł:ei:Z:re?mL3,rąc!ąawT#aja:%::e#aaćn::;
wyborów.

Jean- Franęois REVEL
/dla SW tłumaczyła Jadwiga Roemen/
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