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Przestrzegamy 

przed złudzeniami 

Stanowisko Grupy Politycznej "Samostanowienie" wobe c wyników  
"okr ągłego stołu" 

Rozmowy z lutego i marca 1989 r. pozwoliły na pozna nie stano-
wisk stron i postawienie pod dyskusj ę zagadnie ń, których nigdy  
dot ąd nie dotykała oficjalna debata polityczna. Jest to  wa żne,  
ale nie prowadzi do rozwi ązania polskich problemów. 

Opozycja w koncesjonowanym Sejmie PRL formowanym po d wpływem 
partii komunistycznej i zwi ązku zawodowego "Solidarno ść" pełni ć  
będzie najwy żej rol ę mentora wobec wiadomej z góry wi ększo ści  
rz ądowej. 

PZPR nie ma spójnej wizji wprowadzenia ładu ekonomi cznego. Na-
dal trwa upadek gospodarczy PRL, w tym przyspieszon y rozkład ryn-
ku, post ępuj ący mimo eksperymentów reformatorskich. 

Rysuj ąca si ę perspektywa trzeciego etapu reformy gospodarczej 
dokonywanego przy udziale niektórych ekspertów zwi ązanych ze zwi ąz-
kiem zawodowym "Solidarno ść"  nie rokuje przełomu.  Tylko zasadni-
czy zwrot w dotychczasowej  praktyce gospodarczej  może zapobiec 
kompromitacji establishmentu "Solidarno ści" w oczach  społecze ńs-
twa. 

Strona społeczna w negocjacjach reprezentuje zwi ązek zawodowy  
i ludzi, którym bliskie s ą ideały "Solidarno ści", natomiast nie  
jest zorganizowana wokół programów politycznych. Ty lko debata spo-
łeczna nad programami politycznymi, ich konkurencja  w wolnych wy-
borach  i przekazanie misji utworzenia rz ądu tej partii,  która  
przekona społecze ństwo do swej koncepcji, mo że spowodowa ć post ęp  
w Polsce. 

Doprowadzenie do tej sytuacji nie wydaje si ę nam mo żliwe bez  
kolejnej fali wstrz ąsów i niepokojów społecznych. 

Warszawa, 21 marca 1989 r. 



Grupa polityczna "Samostanowienie" 

- szkic struktury i celów 

Grupa osób, które uzgodniły swoje pogl ądy na temat legalizmu  
w połowie roku 1984 zorganizowała si ę w Zespół Polityczny "Samo-
stanowienie". Zamiarem ich było propagowanie idei n ieobecnych wów-
czas w dyskusjach i świadomo ści społecznej w Polsce: ci ągło ści  
prawnej Pa ństwa Polskiego zachowanej przez struktur ę rz ądu emi-
gracyjnego i mo żliwo ści organizowania w oparciu o aparat londy ń-
skiego o środka legalistycznego wa żącej akcji niepodległo ściowej.  
Dla zaakceptowania wówczas legalizmu niezb ędne było przyj ęcie za-
sady samostanowienia. Rozumiemy przez ni ą, że w  przyszło ści  wol-
ne społecze ństwa rozstrzygn ą, jak chc ą by ć rz ądzone i w granicach 
których pa ństw miałyby si ę znale źć. Wbrew powszechnemu werbalnemu 
poparciu tej zasady, opiniotwórcze środowiska opozycyjne były za-
razem jednomy ślne co do ostatecznego charakteru obecnych granic  
PRL ze Zwi ązkiem Sowieckim /a tak że Czechosłowacj ą i NRD/ i szkod-
liwo ści odsuwania tego zagadnienia do ustale ń mi ędzy wolnymi na-
rodami. Stanowisko Rz ądu RP na Uchod źstwie, aprobowane równie ż 
przez emigracyjny rz ąd Ukrai ńskiej Republiki Ludowej, było przy-
czyn ą niepopularno ści legalizmu w jednych środowiskach /np.   Da-
wid Warszawski w pi śmie  "KOS"  wyra żał obawy, że legalizm  bloku-
je mo żliwo ść dialogu z emigracj ą ukrai ńsk ą wła śnie/,  a inne skła-
niało wr ęcz do akceptacji Jałty. Pierwszym no śnikiem  "niepopular-
nych" idei miał by ć zało żony wówczas kwartalnik polityczny "Samo-
stanowienie". W lutym 1985 r. zamkni ęty został pierwszy numer  
pisma. 

Pierwsze o świadczenie programowe w formie listu, a wła ściwie  
- jak si ę dawniej mówiło - "adresu" do urz ęduj ącego Prezydenta RP 
Edwarda Raczy ńskiego podpisane zostało przez Zespół "Samostanowie -
nia", a nie redakcj ę. Zespół - to znaczy nie tylko tych, którzy  
pismo redagowali, ale i osoby tworz ące kształt ideowy "Samostano-
wienia", a zajmuj ące si ę np. kolporta żem. Zespół miał charakter  
zamkni ęty, wychodzenie z pogl ądami na zewn ątrz odbywało si ę  prze-
de wszystkim przez czasopismo. Ten charakter o środka ideowego sku-
pionego wokół czasopisma, postrzeganego zatem jako redakcja, "Sa-
mostanowienie" miało przez lata 1985-1986. 

Wiosn ą 1987 r. po próbach z własn ą poligrafi ą wyszli śmy na  
zewnątrz poprzez ulotki w sprawie dwojga polskich katoli ków z Ży-
tomierza na Ukrainie. Prócz rozrzucenia ich na ulic ach Warszawy 
przedrukowały j ą te ż "Niepodległo ść" i "KOS". Dwa miesi ące pó ź-
niej, 3 maja 1987 r. ju ż jako Grupa Polityczna, "Samostanowienie" 
uczestniczyło w powołaniu Porozumienia Partii i Org anizacji Nie-
podległo ściowych PPiON / wraz z Organizacjami: Liberalnych D emo-
kratów "Niepodległo ść" i "Wolno ść-Sprawiedliwo ść-Niepodległo ść"  
oraz Polsk ą Parti ą Niepodległo ściow ą i Ruchem Politycznym Wyzwo-
lenie/. Wskutek w ątpliwo ści co do perspektyw ciała zrzeszaj ącego  
tak ró żne ideowo i organizacyjnie podmioty polityczne, do jesie- 
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ni 1987 r. Grupa uczestniczyła w Porozumieniu w cha rakterze ob-
serwatora. Obecnie ten sam proces wydaje si ę przechodzi ć Unia De-
mokratów "Baza". Powstanie Grupy Politycznej - ciał a o charakterze 
otwartym - nie oznaczało likwidacji Zespołu, st ąd przemienno ść 
podpisów Zespół/Zespół Polityczny/i Grupa Polityczn a. O relacjach 
między tymi strukturami pisz ę w dalszej cz ęści artykułu. 

Obecnie Grupa Polityczna "Samostanowienie" prowadzi  ró żno-
rodn ą działalno ść polityczn ą. Nale ży do niej inicjatywa integracji 
opozycji niepodległo ściowej wokół idei powołania krajowego 
oddziału Rady Narodowej RP - ciała maj ącego pi ęćdziesi ęcioletni ą 
histori ę a zast ępuj ącego parlament Rzeczypospolitej w okresie,  
kiedy naród nie mo że swobodnie wybra ć swego przedstawicielstwa.  
W numerze 8 "Sst" przedstawili śmy projekt statutu KORN, daj ący 
zdaniem naszym powa żne uprawnienia jego krajowym uczestnikom z 
jednoczesnymi gwarancjami stabilno ści instytucji emigracyjnych. 
Obecnie ten projekt nie wzbudzi zapewne zainteresow ania orga-
nizacji politycznych, gdy ż uwag ę skupi ą dyskutowane wła śnie wybory 
do Sejmu PRL, ale mo że sta ć si ę aktualny ju ż za par ę miesi ęcy. 

Drug ą inicjatyw ą integracyjn ą, która jak meteor zabłysła  
11 pa ździernika 1988 r. i w której GP "Samostanowienie" a ktywnie 
uczestniczyła, było spotkanie niepodległo ściowej opozycji  
politycznej w przededniu rozmów z "Solidarno ści ą". Spotkanie  
sko ńczyło si ę wydaniem komunikatu /publikowanym w tym numerze  
"Sst"/ aprobuj ącym żądanie "Solidarno ści" jej ponownej legalizacji 
i przywołuj ącym spraw ę wolnych wyborów jako zasadniczy postulat 
dnia dzisiejszego. Wyłoniono sze ścioosobow ą Komisj ę Przygotowawcz ą 
dla celów integracji ugrupowa ń niepodległo ściowych. Maj ąc 
sprecyzowany pogl ąd na kwesti ę integracji uwa żali śmy udział  
w Komisji reprezentanta Grupy za po żądany. Niestety, brak wyro-
bienia i kultury politycznej niektórych ugrupowa ń spoza PPiON 
spowodował nieprzezwyci ężony dot ąd kryzys tej inicjatywy. Wi ąże  
si ę on z zarzutami wobec rzecznika Komisji Przygotowaw czej  
- Leszka Moczulskiego, że na spotkaniu 13.X.88 z przedstawicielami 
KKW NSZZ "Solidarno ść" reprezentował KPN a nie zgromadzenie,  
które powierzyło mu funkcj ę rzecznika. Nic wi ęc dziwnego, że Ko-
misja Przygotowawcza nie zaj ęła si ę prac ą koncepcyjn ą. Skutkiem  
było o świadczenie "Solidarno ści Walcz ącej" i LDP "Niepodległo ść" 
przypominaj ące Komisji do jakich zada ń została powołana i zawie-
szaj ące udział tych organizacji w jej pracach. 

Prócz tych inicjatyw integracyjnych Grupa posiada w łasne  
kontakty polityczne, tak że poza układem wewn ątrzopozycyjnym, w  
tym mi ędzynarodowe. O polach zainteresowania mo że si ę Czytelnik 
zorientowa ć po tytułach artykułów w kilku ostatnich numerach 
"Samostanowienia". Od maja 1988 r. zacz ęli śmy by ć obecni jako  
Grupa, z transparentami, na rozmaitego rodzaju publ icznych zgro-
madzeniach. 

Zarysowane we wst ępie dwie zasady: ci ągło ści prawnej Rze-
czypospolitej Polskiej i zasady samostanowienia w s tosunkach mi ę-
dzynarodowych i mi ędzyludzkich wytyczaj ą ogólny kierunek działal-
ności. W licznych artykułach programowych lub programo wych tezach 
artykułów raczej informacyjnych lub analitycznych m ożna znale źć 
bardziej sprecyzowane pogl ądy i oceny. Tezy programowe - wzboga-
cane przez kolejne numery "Samostanowienia" dojrzał y by by ć ze-
brane  razem,  z oficjalnym  placetem  Grupy .  Tak si ę stało, prace 
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redakcyjne s ą na uko ńczeniu i broszura b ędzie dost ępna wkrótce ka-
nałami organizacyjnymi. Poniewa ż z natury jeste śmy przeciwni, przy-
najmniej przedwczesnemu,  tworzeniu  zamkni ętych programów usiłuj ą-
cych opisa ć cało ść nierozpoznanej politycznie rzeczywisto ści,  dla-
tego program Grupy Politycznej "Samostanowienie" sk onstruowa ć za-
mierzamy jako pogrupowane tematycznie tezy programo we. Zasadniczo 
będą to cytaty z numerów 1-8 czasopisma. Taki program m ie ć b ędzie 
charakter otwarty, nie poruszaj ąc wielu spraw, którymi si ę nie 
zajmowali śmy, a co do których mo żemy si ę te ż ró żni ć. Mie ć b ędzie 
charakter zarazem szczegółowy,  a wi ęc najcz ęściej wprost aplika-
cyjny, do szybkiego zastosowania. Wi ąże si ę z tym konieczno ść ak-
tualizowania programu, która co jaki ś czas b ędzie przeprowadzana. 

Wzrost Grupy, zajmowanie si ę przez ni ą coraz to nowymi za-
gadnieniami, oddziaływanie na inne środowiska, powoduj ą  kompliko-
wanie si ę struktury wewn ętrznej i konieczno ść jej kodyfikacji. 
Zachowany z poprzedniego etapu Zespół /Zespół Polit yczny/ jest 
kierownictwem  Grupy  o charakterze funkcjonalnym.  W  zasadzie  ka ż-
dy z członków Zespołu  reprezentuje  podległe Zespo łowi agendy,  ta-
kie jak np. redakcja "Samostanowienia",  lub sprawu je w nim  okre-
ślone statutem funkcje. Statut w pewnym etapie powin ien by ć za-
twierdzony demokratycznie przez Zjazd,  co  w  dzis iejszych  warun-
kach byłoby trudne do przeprowadzenia. 

Koncepcja o środka i agend, jednego bud żetu i kierowania si ę 
racjami merytorycznymi sprawia, że np. prawa wydawnicze /copyright/ 
na kwartalnik posiada nie redakcja a, w imieniu Gru py - Zespół 
Polityczny. Jest to konsekwencja anga żowania środków w deficytowe lub 
na pograniczu deficytu /gdyby śmy nie wypłacali honorariów  za  teksty, 
jak było na pocz ątku działalno ści/ czasopismo. 

Otwarty charakter programu i struktura Grupy Polity cznej /któ-
ra przy zachowaniu to żsamości przez posiadanie zorganizowanego 
rdzenia zachowuje otwarto ść/ zbli ża j ą do partii politycznej typu 
ameryka ńskiego.  Grupa Polityczna "Samostanowienie" definiu je si ę 
jako partia polityczna bez formalnego członkostwa z amierzaj ąca 
osi ągać swe cele przez mobilizowanie uto żsamiaj ących si ę z ni ą oby-
wateli do działania na rzecz jej programu polityczn ego. Mo że by ć 
ewentualnie etapem wst ępnym  tworzenia klasycznej partii europejs-
kiej. 

Kto zatem, skoro nie ma sformalizowanej przynale żności, mo że 
si ę uwa żać za członka, a kto tylko za sympatyka Grupy Polityc znej 
"Samostanowienie"?  Od członka  Grupy oczekiwa ć nale żałoby  spełnie-
nia podstawowych kryteriów ideowych, takich jak: zg odność co do 
stanowiska niepodległo ściowego  /odrzucaj ącego Jałt ę i płyn ące z  
niej uwarunkowania/,  uznanie nadrz ędności  zasady  samostanowienia  
w regulowaniu przyszłych stosunków w Europie i Pols ce  /= wolne wy-
bory i gwarancje dla mniejszo ści/,  a tak że  pozostawanie  w ł ączno ś-
ci organizacyjnej z Grup ą. Zaostrzone kryteria ideowe spełnia ć  
musi  natomiast  ka żdy członek kierownictwa Grupy.  S ą  to:  całkowi-
ta akceptacja tekstów programowych Zespołu i ogólna  kierunku pro-
gramowych tekstów redakcyjnych tworz ących otwarty program Grupy,  
w wyżej wyja śnionym sensie. Publikacja programu wywoła zapewne 
wątpliwo ści co do wielu kwestii, nawet w śród osób identyfikuj ących  
si ę na ogół z naszymi tezami. Prosimy zatem o listy - będziemy od-
powiadali: przez zacytowanie wcze śniejszych artykułów, czy przez 
wyja śnienie powtarzaj ących si ę w ątpliwo ści w osobnych tekstach,  
albo... przez zmian ę programu?! 

Jan Proskura 



Stanisław Plewako 

Na czele pa ństwa ... 

"Na czele Pa ństwa stoi     
 Prezydent Rzeczypospolitej" 

Art.2 ust.l Konstytucji 

Dwie konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej odmienni e kształ-
towały ustrój odrodzonego Pa ństwa. Ustrój Rzeczypospolitej, a 
wła ściwie organizacja władz centralnych, przeszedł znac zną ewo-
lucj ę.  Wprowadzona u zarania niepodległo ści   konstytucja 17 mar-
ca 1921 r.  ustanowiła przemo żną rol ę Sejmu,  który przez wtr ąca-
nie si ę w kompetencje władzy wykonawczej anarchizował Pa ństwo. 
Sytuacj ę poprawiła nowela tej konstytucji z 2.VIII.1926 r. przy-
znaj ąca prezydentowi prawo rozwi ązywania Izb  i wydawania dekre-
tów, tak że reguluj ąca sprawy bud żetowe. Generaln ą zmian ą, usta-
nowieniem systemu z siln ą władz ą prezydenck ą było uchwalenie kon-
stytucji z 23 kwietnia 1935 r.  Poza tymi fundament alnymi ró żnica-
mi obie konstytucje ustanowiły odmienne zasady obie ralno ści Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, czyni zajm ę si ę bli żej. 

Regulacje konstytucyjne 

Według art.39 konstytucji marcowej "Prezydenta Rzec zypospoli-
tej wybieraj ą na lat siedm bezwzgl ędną wi ększo ści ą głosów Sejm i 
Senat, poł ączone w Zgromadzenie Narodowe". Nast ępny artykuł 40  
mówi za ś,  że Marszałek Sejmu jest osob ą urz ędową,  która zast ępu-
je Prezydenta w razie śmierci, zrzeczenia si ę urz ędu lub innej 
przyczyny. Tym systemem wybrano prezydentów Narutow icza, Wojcie-
chowskiego i Mo ścickiego. 

Konstytucja kwietniowa, w miejsce przejrzystego two rzenia 
Zgromadzenia Narodowego przez zł ączenie si ę Izb Poselskiej i Se-
natorskiej ustanowiła procedur ę bardziej skomplikowan ą. Elektorzy 
na Zgromadzenie Elektorów mieli by ć wybierani w ilo ści 50 przez 
Sejm, 25 przez Senat, a pozostała pi ątka z urz ędu /Marszałek Se-
natu, Marszałek Sejmu, Premier, Pierwszy Prezes S ądu Najwy ższego  
i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych/. Kandydata na Prezydenta wy-
bra ć miało Zgromadzenie Elektorów i kandydat ten uznawa ny  

Stanisław Plewako, lat 33, pracownik naukowy Polski ej Aka-
demii Nauk, internowany przez pół roku 1982 w Biało ł ęce, jest 
obecnie członkiem Tymczasowego Zarz ądu Regionu "Mazowsze" NSZZ 
"Solidarno ść"  i zgodził si ę tak że reprezentowa ć kwartalnik i Gru-
pę Polityczn ą "Samostanowienie". 
Podajemy adres naszego przedstawiciela: Stanisław P lewako, IBB  
PAN, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, pokój 48, telefon:  
49-01-71 w. 505. 
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miał by ć za wybranego, o ile ust ępuj ący prezydent nie wskazałby 
innego kandydata. W takim przypadku ust ępuj ący prezydent miał  
si ę odwoła ć do opinii całego społecze ństwa, które w głosowaniu 
powszechnym miałoby zdecydowa ć o wyborze nast ępnego prezydenta. 

System elektoratu zło żonego z wybranych przez Sejm i Senat 
najgodniejszych przedstawicieli społecze ństwa był cokolwiek sztu-
czny, skoro zakładał, że kwalifikacje członka Parlamentu nie wys-
tarczaj ą, by wybra ć Prezydenta. Prosty i klarowny system roku  
1921 wzbogacony został natomiast uprawnieniem  wska zania  kandyda-
ta przez ust ępuj ącego prezydenta i poddania pod os ąd obywateli, 
który z kandydatów byłby godniejszy sprawowania  na jwy ższego urz ę-
du w Pa ństwie. 

Cały powy ższy ust ęp o zasadach wyboru Prezydenta wg. konsty-
tucji kwietniowej opisałem w formie procedury, któr a nie zacz ęła 
być stosowana, bowiem konstytucja ta uchwalona została  na 5 lat 
przed wybuchem wojny. Nowo ści ą konstytucyjn ą był natomiast prze-
pis, który wielokrotnie ju ż został wykorzystany. Brzmi on nast ę-
puj ąco /art.24 Konstytucji/: 
"/1/ W razie wojny okres urz ędowania  Prezydenta Rzeczypospolitej  

przedłu ża si ę do upływu trzech miesi ęcy od zawarcia pokoju;  
Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem,  ogłoszon ym w ga-
zecie rz ądowej, wyznaczy wówczas swego nast ępcę na wypadek 
opró żnienia si ę urz ędu przed zawarciem pokoju.  

 /2/ W razie obj ęcia przez nast ępcę urz ędu Prezydenta Rzeczypos-
politej,  okres jego urz ędowania trwa do upływu trzech mie-
si ęcy od zawarcia pokoju". 

Nast ępstwo w trybie wyj ątkowym 

Po przej ściu na terytorium rumu ńskiej Bukowiny w dniu 17 
wrze śnia 1939 r. Prezydent i Rz ąd znale źli si ę w sytuacji niespo-
dziewanej. Rumuni po przewiezieniu władz polskich d o oddalonej od 
granicy Mołdawii udzielili przymusowej go ściny zamiast "droit de 
passage" - prawa przejazdu rz ądu sojuszniczego, oferowanego jesz-
cze par ę dni wcze śniej w Kutach. Jak dowodzi w "Najnowszej his-
torii politycznej Polski" Władysław Pobóg-Malinowsk i niemiecko- 
-sowieckie interwencje w celu zatrzymania władz Rze czypospolitej 
nast ąpiły pó źniej ni ż fakt zatrzymania. Był to rodzaj spisku opo-
zycyjnych kół polskich zmierzaj ącego do odsuni ęcia ekipy sanacyj-
nej, odpowiedzialnej w opinii ówczesnych Polaków za  wrze śniow ą 
kl ęsk ę. Ten swoisty zamach stanu - je śli wł ączy ć interwencj ę fran-
cusk ą przeciw zaprzysi ężeniu na prezydenta rzymskiego ambasadora 
RP gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego - spowod ował przekaza-
nie prezydentury w r ęce niekontrowersyjnego dla opozycji Władys-
ława Raczkiewicza. Odpowiedni dekret opublikowany z ostał 29 wrze ś-
nia 1939 r. w Monitorze Polskim. 30 wrze śnia 1939 r. Ignacy Mo ś-
cicki zrezygnował z urz ędu prezydenta, przesyłaj ąc te ż nast ępcy 
oryginał Konstytucji i piecz ęć Prezydenta Rzeczypospolitej - sym-
bole ci ągło ści Pa ństwa. Tego samego dnia nowy Prezydent, były wo-
jewoda i marszałek Sejmu, ówczesny prezes ŚWIATPOLU / Światowego 
Zwi ązku Polaków/, został zaprzysi ężony w obecno ści osób urz ędo-
wych, które stwierdziły to swoim podpisem zgodnie z  wymogiem 
art.19 ust.2 Konstytucji. Byli w śród nich ambasador RP we Francji 
Juliusz Łukasiewicz i gen. Władysław Sikorski oraz Szef  Kance-
larii Cywilnej Prezydenta - dr Stanisław Łepkowski.  

W czasie wojny, zgodnie z art.24 Konstytucji nast ępcami pre- 
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zydenta Raczkiewicza byli ogłoszeni kolejno: 
- gen. Kazimierz Sosnkowski /Monitor Polski, Pary ż, 16.X.1939/ 
- Tomasz Arciszewski /Dziennik Ustaw RP, Londyn, 10 .VIII.1944/  
Monitor Polski został zawieszony dekretem z dnia 12 .VII.1940 r., 
gazet ą rz ądową  w rozumieniu art.24 ust.1 pozostał jedynie Dzien-
nik Ustaw RP. 

Po ustaniu działa ń wojennych Prezydent i Rz ąd RP nadal znaj-
dowali si ę na uchod źstwie, a Kraj pod kontrol ą obcej agentury. 
Przepis o przedłu żeniu urz ędowania prezydenta do trzech miesi ęcy  
od zawarcia pokoju nie mógł si ę odnosi ć do układu poczdamskiego, 
który byt tylko paktem mi ędzy mocarstwami. Schorowany prezydent 
Wł. Raczkiewicz, witany pi ęć lat wcze śniej na dworcu londy ńskim 
przez króla angielskiego Jerzego V, był symbolem Po lski i wobec 
cofni ęcia uznania Rz ądowi RP przez mocarstwa alianckie tym bar-
dziej wydawał si ę potrzebny na swym posterunku. Mimo, że 30.IX. 
1946 r. upłyn ęło siedem lat od obj ęcia urz ędu przez Wł. Raczkie-
wicza, nikt ust ąpienia Prezydenta nie żądał. Pa ństwo Polskie na 
Obczyźnie stopniowo powracało do życia  wedle  ustaw obowi ązuj ą-
cych w czasie pokoju. Wyrazem tego było przyj ęcie przez gen. Wła-
dysława Andersa tytułu Generalnego Inspektora Sił Z brojnych po 
rezygnacji 8.XI.1946 r. gen. Tadeusza Bora-Komorows kiego ze sta-
nowiska Naczelnego Wodza. 

W dniu 26 kwietnia 1947 r. w Ruthin  w Walii przyku ty choro-
bą do łó żka prezydent Raczkiewicz wydał kolejne, ostatnie ju ż 
zarz ądzenie o zmianie nast ępcy. Wyznaczony nim został były mini-
ster spraw zagranicznych Polski, August Zaleski. Je dnocze śnie  
przez mandatariuszy w osobach  gen. Andersa  i prez esa NIK Tadeu-
sza Tomaszewskiego prezydent Raczkiewicz skierował list do pre-
miera Tomasza Arciszewskiego - zawiadamiaj ący o tej decyzji. Pla-
nowana przez Prezydenta bezpo średnia rozmowa z dotychczasowym 
nast ępcą - premierem Arciszewskim - przed dor ęczeniem listu przez 
mandatariuszy nie doszła do skutku  z powodu  pogor szenia si ę sta-
nu jego zdrowia. Dlatego 3 czerwca 1947 r. mandatar iusze przed-
stawili Premierowi zarz ądzenie o zmianie nast ępcy  i list osobis-
ty.  Dnia 6.VI. ukazał si ę Dziennik Ustaw z tymi dokumentami.  Te-
go te ż dnia zako ńczył w Walii życie  IV Prezydent Rzeczypospoli-
tej, uznawany przez cz ęść swej kadencji  nawet przez historiogra-
fi ę PRL. 

Okoliczno ści przekazania urz ędu, b ędące zarazem zmian ą  
opcji politycznej, stanowiły zgrzyt w funkcjonowani u mechanizmu 
konstytucyjnego. Co prawda ogłoszenie nominacji i z aprzysi ężenie  
/w obecno ści licznych osób urz ędowych/ prezydenta Augusta Zales-
kiego w dniu 9.VI. 1947 r. zostały uznane przez opo zycj ę i kilka 
państw nadal utrzymuj ących stosunki dyplomatyczne z londy ńskim 
rz ądem RP, jednak że stanowiły precedens, wykorzystany przez hoch-
sztaplera J. Sokolnickiego u kresu zacz ętego w tych okoliczno ś-
ciach urz ędowania Augusta Zaleskiego. 

xxx 

Po 7 latach urz ędowania Augusta Zaleskiego, rozbicie obozu 
legalistycznego, zapocz ątkowane odej ściem socjalistów po odsuni ę-
ciu T.Arciszewskiego od nast ępstwa, wydawało si ę by ć bliskie za-
żegnania. 14 marca 1954 r. podpisano Akt Zjednoczeni a. Według 
Andrzeja Alberta /Najnowsza historia Polski, cz ęść III, wyd. pod- 
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ziemne Kr ąg, Pokolenie; Warszawa 1987/ miał on zmieni ć nieco kon-
stytucj ę kwietniow ą /art.79 ust.2 Konstytucji nie upowa żnia Pre-
zydenta do zmian Konstytucji w czasie wojny bez upo ważnienia Izb 
Ustawodawczych, rozwi ązanych ju ż w 1939 r./, cz ęść uprawnie ń pre-
zydenta przej ść miała na Rad ę Jedno ści Narodowej, mianowan ą przez 
partie. "W warunkach emigracyjnych zmiany te były m oże i uzasad-
nione, ale podkopywały legalne podstawy władz emigr acyjnych" na-
pisał A.Albert.  Było to powodem waha ń Augusta Zaleskiego  i odmo-
wy podpisania Aktu Zjednoczenia przez premiera Jerz ego Hryniews-
kiego, Stronnictwo Ludowe "Wolno ść",  socjalistów Pragiera  i gru-
pę Stanisława Cata-Mackiewicza. Gdy nazajutrz po podp isaniu Aktu 
Zjednoczenia gen. Sosnkowski zjawił si ę po uzgodnion ą nominacj ę  
na nast ępcę, Prezydent Zaleski odroczył decyzj ę o trzy miesi ące,  
do upływu siedmioletniej kadencji prezydenckiej. Wy wołało to pro-
testy i naciski. 9.VI.1954 r. August Zaleski zamias t abdykowa ć 
powołał nowy rz ąd z Catem-Mackiewiczem na czele, w reakcji na co 
partie reprezentowane w Akcie Zjednoczenia przestał y uwa żać go  
za prezydenta, a 8.VIII.1954 r. powołały Rad ę Trzech, organ tym-
czasowo zast ępuj ący prezydenta, w składzie: gen. Wł. Anders, T.Ar-
ciszewski, E. Raczy ński. 

Kadencyjno ść można traktowa ć w warunkach uchod źstwa jako 
chęć zwi ększenia wpływu emigracji na polityk ę,  nie za ś jako  wy-
móg konstytucyjny. Legalizm Rzeczypospolitej Polski ej opiera si ę  
na tych artykułach Konstytucji,  które  dotycz ą sytuacji wyj ątko-
wej  i przedłu żaj ą kadencj ę do trzech miesi ęcy  od zawarcia poko-
ju. Zatem legalizm RP, w przeciwie ństwie np. do legalizmu dzia-
łaczy Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ "Solidar ność", ma pod-
stawy prawne.  W przypadku "Solidarno ści" kadencje członków Komi-
sji Krajowej, jak i przewodnicz ącego Lecha Wał ęsy, wygasły na mocy 
statutu po dwóch latach, a jedyn ą sił ą utrzymuj ącą przez nast ępne 
lata zwi ązek była postawa jego członków. 

Rzecz ą rozumnego pragmatyzmu konstytucyjnego było powołan ie 
reprezentacji quasiparlamentarnej /Rady Narodowej R P/ i wyposa że-
nie jej moc ą dekretu prezydenckiego w uprawnienia rzeczywistego  
parlamentu.  Jednak że nawet przy cz ęściowych wyborach Rada Naro-
dowa pochodzi ostatecznie z nominacji prezydenta i nie mo że de-
cydowa ć o sprawach b ędących poza jego prerogatywami. Istnienie 
konstytucji normuj ącej te sprawy odró żnia polsk ą emigracj ę nie-
podległo ściow ą nie tylko od NSZZ "Solidarno ść" stanu wojennego  
- ale bli żej – od rozbitych na rozmaite komitety emigracji cz es-
kiej, w ęgierskiej itd., mimo, że narody te maj ą opini ę zdyscypli-
nowanych i zorganizowanych. 

 U schyłku życia Augusta Zaleskiego polska emigracja politycz-
na podzielona była jednak nadal na niech ętnie nastawione  do sie-
bie obozy. W 1970 r. zainicjowane zostały kontakty między rz ądem 
premiera Zygmunta Muchniewskiego i Egzekutyw ą Zjednoczenia Naro-
dowego, maj ące doprowadzi ć do poł ączenia zwa śnionych od 1954 r. 
stron.  Wreszcie 8.III.1971 r. nast ąpiło spotkanie przewodnicz ą-
cego Egzekutywy Kazimierza Sabbata z prezydentem Au gustem Zales-
kim. Dalszy post ęp nie nast ąpił z powodu mianowania 24.II.1971 r. 
przez Prezydenta swego nast ępcy, którym został ostatni przedwo-
jenny prezydent Lwowa, Stanisław Ostrowski /Dz. Ust aw RP nr 2  
z 25 lutego 1971 r./. Rok pó źniej, 7 kwietnia 1972 r. zmarł pre-
zydent August Zaleski i został pochowany na cmentar zu lotników 
polskich w Northolt obok prezydenta Władysława Racz kiewicza.  Od- 



10   Nast ępstwo prezydenckie 

t ąd b ędzie to tradycj ą:  zmarły w 1984 r.,  pi ęć lat po opuszcze-
niu urz ędu, Stanisław Ostrowski tam że został pochowany. 

Prezydent St. Ostrowski zaprzysi ężony został w dwa dni po 
śmierci prezydenta Zaleskiego w obecno ści 14 osób urz ędowych  
/w tym premiera Muchniewskiego i ministrów/, które zgodnie z  
art.19 ust.2 Konstytucji stwierdziły podpisem akt z ło żenia przy-
si ęgi. Prezydent Ostrowski podj ął energiczne kroki na rzecz po-
ł ączenia obydwu obozów uznaj ących Konstytucj ę 1935 roku za obo-
wi ązuj ącą. 15 wrze śnia 1972 r. sformułowane zostamy zasady poro-
zumienia b ędące odt ąd podstaw ą działania scalonego o środka poli-
tycznego. W sprawie uprawnie ń konstytucyjnych Prezydenta ograni-
czonych  tzw. umow ą parysk ą z 30.XI.1939/22-X.1940 r.  porozumie-
nie nadało jej nast ępuj ącą wykładni ę: 

"Rozumiemy przez to, że Prezydent Rzeczypospolitej upraw-
nienia swoje w zakresie wyznaczania nast ępcy Prezydenta  
i mianowania Prezesa Rady Ministrów wykonywa ć b ędzie w ra-
mach Konstytucji i na podstawie konsultacji stronni ctw i 
ugrupowa ń wchodz ących w skład przedstawicielstwa narodo-
wego". 

Prezydent Ostrowski jeszcze w tym samym roku, w gru dniu 1972, 
wyznaczył swym nast ępcą hr. Edwarda Raczy ńskiego, ambasadora RP  
w Londynie w latach 1934-1945, do niedawna członka Rady Trzech. 
Oznaczało to zako ńczenie kryzysu konstytucyjnego. Dokładnie po 
siedmiu latach ust ąpił z urz ędu przekazuj ąc władz ę nad znacznie 
wzmocnionym o środkiem legalistycznym, skupiaj ącym 90% emigracji 
żołnierskiej. Dalszy wzrost autorytetu Rz ądu RP i jego znaczenia 
politycznego nast ąpił w czasie równie ż siedmioletniej kadencji 
Prezydenta E. Raczy ńskiego /8.IV.1979-8.IV.1986 r./. Ósmym Prezy-
dentem Rzeczypospolitej, od dnia ust ąpienia Edwarda Raczy ńskiego 
jest Kazimierz Sabbat, poprzednio przez lat 10 prem ier emigracyj-
nego rz ądu polskiego. 

Sokolnickiego "sprawdzanie konstytucji" 

W przeciwie ństwie do przepisów wyboru prezydenta w czasach 
pokoju, które nie przeszły praktycznego sprawdzianu , przepisy 
nast ępstwa w czasie wojny były stosowane wielokrotnie. A fera sa-
mozwańczego "Prezydenta Wolnej Polski" jak si ę cz ęsto podpisuje 
/tytuł konstytucyjny brzmi: Prezydent Rzeczypospoli tej/ Juliusza 
Sokolnickiego warta jest prze śledzenia nie tylko po to, by zna ć 
fakty x/, ale i ze wzgl ędu na skuteczno ść konstytucyjnych zabez-
piecze ń w Ustawie Zasadniczej 1935 r. 

J.Sokolnicki, w 1971 Minister Spraw Krajowych w gab inecie 
Zygmunta Muchniewskiego, nawi ązał kontakty ze środowiskami ziom-
kostw niemieckich w RFN i USA, godz ąc si ę na przyszłe koncesje 
terytorialne co do Ziem Odzyskanych. Sygnały o tym zacz ęły nad-
chodzi ć od połowy 1971 r. Datowany 20 listopada 1971 r. ra port 
ówczesnego Delegata Rz ądu w USA p. Szygowskiego, zawieraj ący kon-
kretne informacje obci ążaj ące,  spowodował  ju ż w dniu 25 listopa-
da dymisjonowanie Sokolnickiego. Kiedy par ę miesi ęcy pó źniej,  
7 kwietnia 1972 r. umiera prezydent Zaleski, aferzy sta zgłasza  
si ę z fotokopi ą rzekomego  Zarz ądzenia Prezydenta  z 22.IX.1971 r. 

x/  Inne aspekty tej afery były ju ż omawiane w Sst nr 6: "Uwa-
ga szaleniec" i Sst nr 8: "Komunikat prasowy GP "Ss t" 
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/a wi ęc z okresu konkretyzowania zarzutów przeciw niemu/ o wyzna-
czeniu go na nast ępcę. Sokolnicki okazuje tak że Dziennik Ustaw  
nr l z 7 kwietnia 1972 r. z tym zarz ądzeniem. Jak stwierdził. Dy-
rektor Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Paweł Jank owski  /w r ę-
kach którego spoczywała odpowiedzialno ść za pisma urz ędowe i 
przechowywan ą w Kancelarii Cywilnej piecz ęć prezydenck ą - bez 
wiedzy którego nie mo że u żyć jej nawet Prezydent!/ zarz ądzenie 
takie nie istniało, za ś Minister Sprawiedliwo ści Sylwester Ka-
ralus, który jako jedyny mo że zleci ć tłoczenie Dziennika Ustaw RP, 
stwierdził to samo o druku. Nigdy te ż Sokolnicki nie potrafił 
wskaza ć osób obecnych przy zaprzysi ężeniu - zgodnie z art.19  
ust.2 koniecznych dla wa żności aktu. Nie mogły to by ć inne,  "no-
we" osoby urz ędowe, bo przed zło żeniem przysi ęgi Prezydent w my śl 
Konstytucji nie urz ęduje, zatem nie mo że te ż mianowa ć rz ądu. 

Znalazłszy si ę w takiej pułapce konstytucyjnej, po stanow-
czym odrzuceniu jego roszcze ń  przez  Dyrektora Kancelarii Cywil-
nej i Ministra Sprawiedliwo ści podejmuje decyzj ę rezygnacji "w 
obecnej chwili" z uprawnie ń wynikaj ących ze sfałszowanego zarz ą-
dzenia Prezydenta Zaleskiego.  W li ście  do Prezydenta Ostrowskie-
go z 11 kwietnia 1972 r. uznaje go za legalnego Pre zydenta Rze-
czypospolitej. Jednak że pół roku pó źniej wycofuje "warunkow ą" re-
zygnacj ę, "składaj ąc" od tego dnia z urz ędu legalnego Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Rewelacje te ogłasza w pierwszym numerze pisma 
"Głos Wolnej Polski". Zapewne nie przypadkiem jego agentura w 
Polsce, która w 1987 r. wydała 3 numer pisemka "Ku Przyszło ści" 
/nie spotkali śmy dot ąd nikogo, kto by widział nr l lub 2/ nosi 
nazwę "Słu żba Wolnej Polsce". 

Trybu zło żenia Prezydenta z urz ędu przez odwołanie warunko-
wej rezygnacji nie tylko nie przewiduje konstytucja  kwietniowa, 
ale byłoby to kuriozum prawne w skali światowej x/ . Mo żliwo ść zło-
żenia Prezydenta z urz ędu w konstytucji kwietniowej istnieje. 
Art.22 stanowi, że "je żeli Prezydent trwale nie mo że sprawowa ć 
urz ędu, Marszałek Senatu zwoła poł ączone Izby Ustawodawcze celem 
rozstrzygni ęcia, czy urz ąd Prezydenta nale ży uzna ć za opró żniony". 
Izby zostały rozwi ązane ju ż 2 listopada 1939 r., a dopiero statut 
Rady Narodowej RP  /ciała zast ępuj ącego Izby/  z 1973 r.  przy-
wraca mo żliwo ść usuni ęcia Prezydenta. Ewentualno ść tak ą nale ży 
traktowa ć jedynie jako przeniesienie prawa abdykacji  w przy pad-
kach szczególnych z osoby prezydenta na Rad ę. Takie uprawnienie 
nadaje Radzie Prezydent, jako że dekretem ustanawia Rad ę i jej 
statut. Zarazem to przeniesienie odpowiada kompeten cjom poł ączo-
nych Izb. Takie traktowanie Ustawy Zasadniczej - wi erne jej du-
chowi i nie ograniczaj ące konstytucyjnych uprawnie ń członków wła-
dzy - nazwa ć można by wła śnie pragmatyzmem konstytucyjnym.  To sa-
mo odnosi si ę do cytowanej wy żej interpretacji z 1972 r. porozu-
mienia paryskiego, nie byłoby nim natomiast dora źne zmienianie 
zasad konstytucji  lub traktowanie  przepisów konst ytucyjnych  ja-
ko parawanu działa ń z ni ą sprzecznych /vide: Sokolnicki/. 

x/  W świetle przytoczonych faktów dziwi dzieci ęcy wprost brak 
orientacji Lecha Wał ęsy, który 4 lutego 1988 r. w obecno ści licz-
nych doradców i przedstawicieli zagranicznych przyj ął przesłane 
przez aferzyst ę odznaczenie. Wydarzenie powy ższe ka że w ątpi ć w 
sprawno ść sławetnego sztabu doradców, który ma unie ść ci ężar roz-
mów "okr ągłego stołu" z komunistami. Nale żałoby te ż oczekiwa ć, że 
Lech Wał ęsa wycofa si ę z tego bł ędu i odetnie od aferzysty. 
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Powrót z uchod źstwa 

Nast ępcą Kazimierza Sabbata został  wyznaczony  po konsulta -
cji stronnictw politycznych Ryszard Kaczorowski, b.  Naczelnik 
Harcerzy polskich na obczy źnie i Minister Spraw Krajowych w ak-
tualnym gabinecie prof. Edwarda Szczepanika. Je śli w 1993 r. 
przejmie on urz ąd Prezydenta, to powinien by ć Głow ą Pa ństwa do 
roku 2000. Nale ży domniemywa ć, wobec ogromnego przy śpieszenia 
wydarze ń, że za kadencji którego ś z nich Piecz ęć i Konstytucja 
wróc ą do Polski.  Przeanalizujmy zatem,  co  konstytucja  kwietnio-
wa mówi na ten temat. 

Artykuł 16 powierza wybór Prezydenta Zgromadzeniu E lektorów 
wybranemu przez Sejm i Senat, a w razie wskazania p rzez ust ępuj ą-
cego Prezydenta innej kandydatury - obywatelom w gł osowaniu pow-
szechnym. W pewnych przypadkach wybory powszechne m ogłyby by ć 
utrudnione lub niewła ściwe. Generalnie obowi ązuje jednak o świad-
czenie Prezydenta Władysława Raczkiewicza z dnia 29  czerwca 1945 
r. podtrzymane przez nast ępców: 

"Prawo Rzeczypospolitej wło żyło na mnie obowi ązek przekaza-
nia po zawarciu pokoju, urz ędu Prezydenta Rzeczypospolitej, 
w r ęce nast ępcy powołanego przez Naród w wolnych od wszel-
kiego przymusu i wszelkiej gro źby,  demokratycznych wybo-
rach. Uczyni ę to niezwłocznie, gdy Naród b ędzie w stanie 
wyboru takiego dokona ć". 

To zobowi ązanie okre śla precyzyjnie, kiedy urz ąd ten powróci do 
Polski. Broni te ż przed mo żliwo ści ą uzurpacji. Mo że si ę jej tym 
razem dopu ści ć kto ś inny ni ż emigracyjny aferzysta. Powodem obaw 
są zdradzane przez komunistów zamysły wprowadzenia w PRL silnej 
władzy prezydenckiej z wył ącznymi kompetencjami co do wojska, po-
licji i polityki zagranicznej. Poprzez usuni ęcie tych spraw z za-
si ęgu odpowiedzialnego przed sejmem PRL rz ądu /w obu ciałach zna-
le źć mieliby si ę te ż przedstawiciele opozycji!/ ekipa rz ądząca 
chce zagwarantowa ć sobie zachowanie rzeczywistej władzy i współ-
odpowiedzialno ść opozycji. 

Wreszcie sprawa tytułu - gdyby nawet gen. Jaruzelsk i przyj ął 
tytuł Prezydenta RP a nie PRL, co sugeruj ą niektórzy obro ńcy tra-
dycji, to i tak b ędzie to tylko nawi ązanie do pierwszej prezyden-
tury w Polsce polubelskiej - Bieruta. Obci ążenia dziedzictwa sta-
linowskiego,  bierutyzmu, nie zmazałoby nawet przyj ęcie konstytu-
cji roku 1935, jeszcze niedawno obrzucanej błotem. Dzi ęki przepi-
som okresu wyj ątkowego ka żde przyj ęcie konstytucji kwietniowej 
poza legaln ą struktur ą, kontynuowan ą politycznie i prawnie na emi-
gracji, b ędzie tylko zwykł ą uzurpacj ą. 

Stanisław J. Plewako 

Podzi ękowanie : Znajomemu mojego Ojca z czasów gimnazjalnych w Mi ńs-
ku Litewskim,  Panu Bohdanowi Wendorffowi,  bardzo dzi ękuj ę za dłu-
gą rozmow ę, która była zarówno inspiracj ą jak i uzupełnieniem wia-
domości potrzebnych do napisania tego artykułu. S.P. 



Kto kogo rozbroi? 

Rozbrojenie nie jest celem samym w sobie.  Ta oczyw ista praw-
da wydaje si ę jednak że umyka ć wielu politykom, nie mówi ąc ju ż o 
zwykłych ludziach. Pa ństwa zachodnie, podchodz ąc do kontroli zbro-
je ń w duchu pragmatycznym, traktuj ą rozbrojenie jako zerwanie z 
polityk ą siły. Zwi ązek Sowiecki za ś, jako narz ędzie walki poli-
tycznej. W tym te ż kontek ście nale ży rozpatrywa ć ostatnie wyst ą-
pienia Sowietów i ich satelitów. 

Gorbaczow - mistrz spektakularnego rozbrojenia, w g rudniu  
ub. roku,  na krótko przed oczekiwanym rozpocz ęciem nowych  roko-
wań na temat redukcji zbroje ń konwencjonalnych, wyst ąpił z pro-
pozycj ą jednorazowych ci ęć w sowieckich siłach zbrojnych.  Reduk-
cje te /500 tys. ludzi, 10 tys. czołgów, 8.500 dzia ł, 800 samo-
lotów/, zbyt małe, aby poło żyć kres sowieckiej przewadze w Euro-
pie, wywarły olbrzymie wra żenie na zachodnich przywódcach i spo-
łecze ństwach. 

Najmniej istotna jest zapowied ź redukcji personelu wojsko-
wego. Pół miliona ludzi to zaledwie 10% stanu sowie ckiej armii. 
Gdy Chiny kilka lat temu zdemobilizowały milion żołnierzy, aby 
zaoszcz ędzi ć pieni ądze, a Francja w ci ągu ostatnich lat jedno-
stronnie zmniejszyła liczb ę swoich żołnierzy o 10%, to nikt nie 
mówił o pocz ątku "nowej ery". 

Jeśli chodzi o sprz ęt to zapowiedziane redukcje równaj ą si ę 
około 1/4 liczby czołgów, 1/6 dział i 1/10 samolotó w, rozmiesz-
czonych mi ędzy Atlantykiem a Uralem. Nawet po dokonaniu tych r e-
dukcji NATO byłoby bardzo dalekie od uzyskaniu pary tetu sił. Naj-
bardziej interesuj ące s ą zapowiedzi wycofania 50 tys. ludzi /na 
ł ączn ą liczb ę 36O tys./, 6 dywizji pancernych i 5 tys. czołgów z  
NRD, Węgier i Czechosłowacji, ale nie wiadomo, jakie czołg i 
zostan ą wycofane /nowoczesne T-80 czy inne/, czy zaplecze logis-
tyczne pozostanie nienaruszone i kto to wszystko b ędzie weryfi-
kował. 

W drugiej połowie  stycznia br. nast ąpił akt drugi  "pokojo-
wej ofensywy". Polska, W ęgry, NRD, Czechosłowacja i Bułgaria za-
powiedziały, że jednostronnie zredukuj ą swe siły zbrojne. Zapo-
wiedziane ci ęcia /od 5 do 10% stanów armii i uzbrojenia/, cho ć s ą 
jedynie hipotetyczne i nie zlikwiduj ą nierównowagi w Europie 
między siłami l ądowymi NATO i UW /przewaga pa ństw UW w tej kate-
gorii wojsk wynosi 2:l/, ju ż przynosz ą strategiczne i dyploma-
tyczne korzy ści. 

Partia FDP, do której nale ży H.D. Genscher, uchodz ący za sze-
fa przeciwników modernizacji broni nuklearnej krótk iego zasi ęgu, 
uważa że decyzje te zobowi ązuj ą NATO do pój ścia jeszcze dalej w 
kierunku rozbrojenia.  Socjaldemokraci i "Zieloni" wyrazili po-
gl ąd, i ż RFN powinna jak najszybciej zareagowa ć analogicznymi 
krokami rozbrojeniowymi. Ekspert SPD Egon Bahr stwi erdził,  że 
"prawidłow ą odpowiedzi ą z naszej strony byłoby na przykład wyco-
fanie 2000 spo śród 4000 taktycznych głowic atomowych". Frakcja 
parlamentarna "Zielonych" jest zdania, że "proces pokojowy w Eu-
ropie zyskałby zdecydowany doping, gdyby oba pa ństwa niemieckie 
uczestniczyły w nim konkretnymi, jednostronnymi pos uni ęciami roz- 
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brojeniowymi". 
Natychmiastowego wsparcia tym postulatom udzielił d ziennik 

"Neues Deutschland", wzywaj ąc NATO i Republik ę Federaln ą do  "da-
nia istotnego wkładu" na rzecz rozbrojenia. Pismo t o twierdzi, że 
rozbrojenie "mo że by ć na dłu żą met ę urzeczywistnione jedynie, 
opieraj ąc si ę na zasadzie wzajemno ści", podkre ślaj ąc w tym kon-
tek ście, że takie poj ęcia, jak modernizacja rakiet nuklearnych 
krótkiego zasi ęgu lub koncepcja odstraszania straciły ju ż dzi ś 
aktualno ść. 

Marszałek Sergiej Achromiejew. doradca wojskowy Mic haiła 
Gorbaczowa zarzuca Zachodowi, i ż ten "przygl ąda si ę" jedynie jed-
nostronnym krokom rozbrojeniowym UW i "sam nie czyn i nic w tym 
wzgl ędzie". 

Gesty czynione przez UW maj ą wyra źnie na celu zwi ększenie 
nacisku na RFN, uwa żaną i tak za słabe ogniwo NATO. Im wi ęcej kra-
je UW zapowiada ć b ędą nowych posuni ęć w dziedzinie rozbrojenia, 
tym trudniej b ędzie przywódcom z Bonn  przekona ć  swe społecze ńs-
two o konieczno ści modernizacji broni nuklearnej krótkiego zasi ę-
gu, co zwi ększa tak że perspektyw ę powa żnego konfliktu w tej kwe-
stii ze Stanami Zjednoczonymi i Wielk ą Brytani ą. 

Temu te ż celowi miało słu żyć wydane pod koniec stycznia br. 
oświadczenie Komitetu Ministrów Pa ństw Stron  Układu Warszawskie-
go. Jak stwierdza o świadczenie "równowag ę militarn ą w Europie, 
uwzgl ędniaj ąc wszystkie jej cz ęści składowe - mo żna scharaktery-
zować jako przybli żoną równowag ę, nie stwarzaj ącą możliwo ści tej, 
czy innej stronie zdecydowanej przewagi militarnej" . W zwi ązku  
z zapowiedzianymi wcze śniej przez pa ństwa UW jednostronnymi re-
dukcjami Komitet "wyra ża nadziej ę, że pa ństwa NATO oka żą analo-
giczn ą gotowo ść do szybszego pod ążenia naprzód na drodze umocnie-
nia stabilno ści i bezpiecze ństwa w Europie, w tym poprzez jedno-
stronne działania redukcyjne sit zbrojnych i zbroje ń".  Przytoczo-
ne w raporcie dane maj ą przekona ć zachodni ą opini ę publiczn ą o 
przybli żonym parytecie w sitach zbrojnych NATO i UW, próbuj ąc za-
tuszowa ć istnienie zasadniczych rozbie żności mi ędzy danymi zawar-
tymi w o świadczeniu, a danymi z publikacji NATO /25 listopad a br./ 
"Siły konwencjonalne w Europie: fakty" /Sst nr 8/. 

Wszystko to pada na bardzo podatny grunt. Podczas g dy Amery-
kanie z coraz wi ększym uporem wspominaj ą o koncepcji masowego wy-
cofania ich wojsk /od 100 do 150 tys. żołnierzy/, to Zachodnia 
Europa urz ądza przedstawienie bierno ści i podziałów. Gdy era pro-
tektoratu ameryka ńskiego w Europie zaczyna wła śnie si ę ko ńczy ć 
/rozmiar ameryka ńskiego deficytu, redukcja wysiłku obronnego Pen-
tagonu, a zwłaszcza ewoluowanie opinii w USA,  tak wśród demokra-
tów jak i republikanów/  oznaki niebezpiecze ństwa staj ą si ę obec-
nie oczywiste. Opory RFN sprawiaj ą, że coraz trudniej w NATO po-
dejmowa ć spraw ę modernizacji broni nuklearnych, chocia ż moderni-
zacja stała si ę tym bardziej pilna, że układ INF oraz szybkie 
starzenie si ę obecnie rozmieszczonych broni taktycznych,  stwarz a-
j ą ryzyko faktycznej denuklearyzacji Niemiec. 

Wszędzie bud żety wojskowe, ju ż i tak w stagnacji i regresji, 
zmniejszaj ą si ę z powodu inflacji kosztów uzbrojenia, nie mówi ąc 
ju ż o protekcjonizmie wewn ętrznym, który nadal charakteryzuje 
przemysły zbrojeniowe. Niepokoi niezdolno ść do uzgodnienia poli-
tyki wobec Wschodu i strategii wojskowych: ka żdy ma własn ą wizj ę 
pokoju... czy te ż wojny. Zupełnie tak, jakby w Europie było miej - 
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sce dla wielu polityk Wschodu. Bez aktywno ści w dziedzinie po-
litycznej i wojskowej EWG mo że si ę zawali ć z powodu bałkanizacji 
polityki bezpiecze ństwa. Ironia polega na tym, że ryzyko takiego 
rozwoju wypadków zachodzi w chwili, gdy kraje zacho dnie wydaj ą  
si ę wygrywa ć walk ę polityczn ą i ideologiczn ą, jak ą im wydał Zwi ą-
zek Sowiecki. Ale mo że zapanowało ju ż wspólne marzenie o nowej 
Mitteleuropie, o wycofaniu Amerykanów, o wspólnym d omu "made in 
USSR"? 

Daj ąca si ę zauwa żyć zmiana w podej ściu Moskwy do wielu pro-
blemów nie powinna by ć celem, lecz warunkiem wst ępnym kontroli 
zbroje ń. Dotychczas słycha ć było mnóstwo obietnic ze strony So-
wietów, ale czy sowiecka polityka wewn ętrzna i zagraniczna zmie-
niły si ę w zasadniczy sposób? Pomysł, że Sowieci odegraj ą pozy-
tywn ą rol ę w negocjacjach, maj ących na celu zapewnienie bezpie-
cze ństwa pa ństwom zachodnim, gdy swój wysiłek skupiaj ą na przy-
szłym ich zniszczeniu, jest absurdem. 

Jeśli Zwi ązek Sowiecki dotychczasowe wydatki na zbrojenie 
musi rzeczywi ście przeznaczy ć na inne cele, je śli istnieje ten-
dencja do zmniejszenia tych wydatków, to dokona si ę to i tak bez 
pomocy Zachodu. Je śli Moskwa nie jest skłonna do dokonania zmian 
podziału wydatków bez nowych koncesji ze strony Zac hodu,   wyra ź-
nie nie o pokój tu chodzi.   Je żeli mo żliwo ść unormowania stosun-
ków istnieje, to zapewne szybko nie zniknie, je śli za ś oka że si ę 
chwilowa, to jest jedynie złudzeniem, a nie rzeczyw isto ści ą po-
lityczn ą. Gdy dzisiejsza "polityka pokojowa" Sowietów zmien i kie-
runek na przeciwny,  osłabienie mo żliwo ści obronnych Zachodu b ę-
dzie rzecz ą bardzo trudn ą do naprawienia. 

Ponadto znaczne odpr ężenie,  które nast ąpiło, przynosi i b ę-
dzie przynosi ć Sowietom kapitał i technologi ę Zachodu. Na ironi ę 
zakrawa fakt, że nie po raz pierwszy Sowieci  b ędą mogli wykorzys-
ta ć zachodnie fundusze i my śl technologiczn ą w celu odbudowania 
własnej pot ęgi gospodarczej i militarnej,  po to tylko,  aby po no-
wi ć ze zdwojon ą sił ą wyzwanie rzucone światu. 

Jeżeli Gorbaczow wygra walk ę o serca i umysły zachodniej 
opinii publicznej,  a rz ądy zachodnie  nie b ędą w stanie doprowa-
dzi ć do zmiany nastawienia swych społecze ństw,  to b ędą si ę poja-
wia ć coraz wi ększe trudno ści w rokowaniach z Moskw ą, podziały w 
łonie sojuszu b ędą coraz wi ększe,   a realizacja programów obron-
nych coraz trudniejsza. 

 
 

L. M. 



Cornelia Gerstenmaier 
 

Zwi ązek Sowiecki: 

między obaw ą a nadziej ą 

Przemiany świadomo ści i zachowa ń politycznych a reformy Gorbaczowa 

W bez mała 4 lata po przej ęciu władzy przez Gorbaczowa miesz-
kańcy Zwi ązku Sowieckiego miotaj ą si ę pomi ędzy nadziej ą  a obawa-
mi. Strach przed gwałtownym zwrotem wraz z wprowadz eniem stanu wy-
j ątkowego albo "komunizmu wojennego", którym towarzys zyłaby poli-
tyka szczególnie surowych represji a nawet wojna do mowa.  Nadzie-
ja, bowiem nigdy jeszcze -  jak długo bolszewicy po zostaj ą u wła-
dzy - nie istniał taki zakres wolno ści słowa, czy tak niewielkie 
represje a to dlatego, że klimat intelektualny w kraju uległ tak 
daleko id ącym przeobra żeniom, i ż po raz pierwszy mamy w Zwi ązku 
Sowieckim do czynienia ze swego rodzaju opini ą publiczn ą. Likwi-
dacj ę tematów "tabu", niedost ępnych w przeszło ści dla prasy i li-
teratury mo żna - w istocie rzeczy - porównywa ć do rewolucji: bar-
dziej rewolucji w sferze świadomo ści ni ż "rewolucji odgórnej". 
Miały wi ęc miejsce  pot ężne procesy społeczne,  które błyskawicz-
nie uzyskały własn ą dynamik ę, szczególnie w odniesieniu do pery-
ferii imperium;  pot ężne dlatego, że w proces przemian zaanga żowa-
ne s ą milionowe masy, a nie tylko stosunkowo w ąska warstwa inte-
ligencji. 

Z ogromnym trudem udało si ę uruchomi ć te wszystkie od środko-
we pr ądy nacjonalistyczne, z których istnienia Gorbaczow zdawał 
sobie spraw ę,  proklamuj ąc -  nie jak si ę przypuszcza samodziel-
nie, lecz w ramach kolektywnego kierownictwa - "gła snost" i "pie-
restrojk ę". Dzisiejsza "głasnost" si ęga o wiele dalej ni ż, jak to 
pierwotnie  planowano,  mo żliwo ść  "składania  publicznych dono-
sów" tzn. społeczna kontrola biurokracji. Rezygnuj ąc z tradycyj-
nych, sowieckich form rz ądzenia Gorbaczow dowiódł niew ątpliwie 
dużej odwagi /nawet je śli miałaby to by ć odwaga człowieka ogar-
ni ętego rozpacz ą/ i - świadomie czy te ż nie świadomie - podj ął  
nie daj ące si ę oszacowa ć ryzyko. 

 

Autorka artykułu, córka byłego prezydenta Bundestag u, pod-
czas drugiej wojny światowej zwi ązanego z antyhitlerowsk ą grup ą 
Stauffenberga, jest redaktorem naczelnym niemieckie j edycji 
kwartalnika "Kontinent" oraz stał ą współpracownic ą pisma "Die 
Welt". Drukowana tu analiza przemian świadomo ści społecze ństwa 
sowieckiego napisana została specjalnie dla polskic h odbiorców. 
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To przede wszystkim "głasnosti" nale ży zawdzi ęcza ć, że nie-
zliczone rzesze ludzi sowieckich powoli wyzwalaj ą si ę  z panuj ą-
cego od dziesi ęcioleci poczucia strachu.  /Kierowany  przez wybit-
ną ekonomistk ę i socjologa Tatian ę Zasławsk ą, nowo zało żony ins-
tytut  badania opinii publicznej reprezentuje pogl ąd,  że  potrze-
ba b ędzie jeszcze trzech pokole ń, zanim ludno ść sowiecka  pozb ę-
dzie si ę strachu, gł ęboko zakorzenionego od czasów Stalina/. 

"Głasnost" stwarza jeszcze wi ększe ni ż przed rokiem mo żli-
wości publikacji sensacyjnych materiałów prasowych - s zczególnie 
je śli chodzi o ich zawarto ść informacyjn ą i krytyczny ton.  Ty-
si ące tytułów zostało skre ślonych z indeksu, drukuje si ę zakaza-
nych dawniej autorów /czasami równie ż tych z najmłodszej emigra-
cji/, prze śladowani w przeszło ści autorzy, jak Pasternak, Achma-
towa czy Galicz, zostali po śmiertnie przyj ęci na powrót  do Zwi ąz-
ku Pisarzy. Zakłócanie zachodnich rozgło śni radiowych zostało 
wstrzymane. Z drugiej jednak strony w przygotowaniu  znajduje si ę 
bardzo restryktywna ustawa prasowa, rejestruje si ę ponownie za-
ostrzone ingerencje cenzury, a obejmuj ą one bynajmniej nie tylko 
obło żone przez KC KPZS zakazem druku dzieła Soł żenicyna, których 
publikacja wydawała si ę ju ż tak bliska. Tak że filmy i programy 
telewizyjne stały si ę przedmiotem ingerencji, przy czym protest 
autorów czy re żyserów  przeciw takim praktykom  niekiedy uwie ńczo-
ny bywa sukcesem. Zwyci ęstwem, jakie pozostawiło po sobie - by ć 
może - najwi ększe wra żenie, było cofni ęcie radykalnych ogranicze ń 
w prenumeracie za rok 1989, 42 tytułów czasopism sz czególnie ak-
tywnie popieraj ących "pierestrojk ę". 

W ramach "głasnosti", co prawda jeszcze do ść sporadycznie, 
kwestionowane s ą w artykułach publicystycznych podstawy systemu, 
postacie Lenina i Marksa, a nawet sam sens przewrot u pa ździerni-
kowego. Niemal ka żdego dnia z panteonu w ątpliwych "bohaterów na-
rodowych" wykre ślane s ą nowe nazwiska. W zamian za to profesor 
Sacharow,  przez długi czas obra żany i dr ęczony,  odbiera publicz-
ne wyrazy hołdu, cho ć do tej pory nie przywrócono mu odebranych w 
roku 1980 tytułów i odznacze ń. Cała gorzka prawda o panuj ącej 
nędzy społecznej, zorganizowanej przest ępczo ści, przest ępczo ści 
młodocianych, masowej korupcji mo że wreszcie dotrze ć do opinii 
publicznej,  wygłaszane oficjalnie enuncjacje wykra czaj ą cz ęsto-
kro ć daleko poza przypuszczenia, zwykle bardzo sceptycz nych, za-
chodnich specjalistów. S ą one zreszt ą odrzucane przez tych za-
chodnich sowietologów, którzy opisywali rzeczywisto ść sowieck ą - 
łagodnie mówi ąc - przy pomocy eufemizmów, czy to w odniesieniu do  
stanu zaopatrzenia, nie istniej ącej opieki społecznej, liczby 
ofiar represji politycznych /na wszystkich etapach panowania ko-
munistów/, czy te ż gospodarki. 

Równie ż przedstawiciele tych szerokich kr ęgów na Zachodzie,  
w których sowieckich obro ńców praw człowieka okre ślano ochoczo 
jako pozbawion ą oparcia w społecze ństwie "garstk ę dysydentów", 
mogą dzi ś zapozna ć si ę z pozytywnymi ocenami prasy sowieckiej 
wobec niedawno jeszcze za żarcie prze śladowanych działaczy,   któ-
rzy wywarli wi ększy wpływ na wykształcone kr ęgi społecze ństwa  
ni ż si ę na ogół przypuszcza i których postulaty, w przeszł ości 
kwitowane milczeniem, znajduj ą dzi ś szeroki dost ęp do prasy ofi-
cjalnej. 

Przezwyci ężenie przeszło ści  -  na razie ograniczone do okre-
su stalinizmu i "stagnacji" ery bre żniewowskiej, poszło tymczasem 
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dalej ni ż za czasów odwa żnych pocz ątków Chruszczowa z lat 50-tych. 
Liczba prze śladowanych w okresie stalinowskim szacowana  
jest w publikacjach oficjalnych na ok. 50 milionów.  Jeden z his-
toryków wymienił niedawno liczb ę 22 milionów chłopów, którzy 
stracili życie w okresie dyktatury Stalina, co nieco przekrac za 
nawet maksymalne oceny strony zachodniej /nie mówi ąc ju ż o mini-
malnych/. Całkowitemu demonta żowi uległ nimb otaczaj ący Stalina 
jako naczelnego wodza sił zbrojnych, nie bez okrzyk ów bólu ze 
strony jego zatwardziałych zwolenników. Jeden z mos kiewskich pra-
cowników aparatu pa ństwowego  okre ślił niedawno w prasie dyktato-
ra, jako "najwi ększego przest ępcę wszystkich czasów i narodów". 
Nowo utworzona grupa "Memoriał" podejmuje działania  m.in. na  
rzecz ustalenia liczby i losów osób, które straciły  życie w okre-
sie stalinowskim, poniewa ż archiwa - za wyj ątkiem republik nad-
bałtyckich - w dalszym ci ągu s ą niedost ępne. 

Na tym tle tym bardziej zaskakuj ąca wydaje si ę postawa ch ęt-
nie si ęgaj ących po represje białoruskich władz partyjnych, na po-
lecenie których niedawno rozp ędzono dwa wielkie zgromadzenia. Zo-
stały one zwołane ku czci ok. 300.000 ofiar NKWD, k tóre zostały 
rozstrzelane w latach 1937-1941 w Kuropatach pod Mi ńskiem, a któ-
rych masowe groby zostały odkryte przez archeologów  w maju ubie-
głego roku /tj. 1987, Sst/. Od tamtej pory na temat  Kuropat w 
prasie sowieckiej napisano du żo, tym bardziej i ż przypuszcza si ę, 
że w innych regionach kraju istnieje jeszcze wiele p odobnych mo-
gił. Bezmy ślna reakcja kierownictwa partii białoruskiej na wie c 
zwołany przez grup ę "Martyrolog", podczas którego tysi ące ludzi  
na kolanach przysłuchiwało si ę relacji archeologa Po źniaka, sta-
nowi pretekst do snucia spekulacji poruszaj ących cał ą delikatn ą 
sfer ę problemów narodowo ściowych. 

Sprawą o decyduj ącym znaczeniu pozostaje akcja zwalniania 
setek wi ęźniów politycznych, proces, który w dalszym ci ągu jest 
kontynuowany, aczkolwiek na znacznie mniejsz ą skal ę.   Projektowa-
na reforma prawa karnego pozwala, na przykład, żywi ć nadziej ę na 
modyfikacj ę paragrafów mówi ących m.in. o notorycznym antysowie-
ty źmie, na podstawie których na kary długoletniego wi ęzienia ska-
zano w latach 70-tych i 80-tych nieprzebrane rzesze  ludzi /wielu z 
nich nie zdołało prze żyć wyroku/. Czy te ż fakt, że resortem 
sprawiedliwo ści b ędzie kierował dotychczasowy szef KGB Czebrikow 
oka że si ę korzystny dla reformy prawa, poka że przyszło ść.  Ciesz ą-
cy si ę jak najgorsz ą opini ą,  dotychczasowy sposób wykonywania ka-
ry - dzi ś przedmiot otwartej krytyki -  ulegnie by ć może cz ęścio-
wej humanizacji. Jednocze śnie jednak,  zgodnie z wprowadzon ą zasa-
dą rentowno ści, przed obozami karnymi staj ą podwy ższone zadania 
produkcyjne, nakładaj ące na wi ęźniów podwy ższone normy, co - znów 
odwołuj ąc si ę do informacji sowieckich - stanowiło w ostatnim 
czasie przyczyn ę wielokrotnych buntów wi ęźniów. 

Chocia ż informacje o aresztowaniach i skazywaniu przez s ądy 
osób aktywnych politycznie docieraj ą do opinii publicznej, to 
jednak nikt nie jest w stanie oceni ć, jak wielka, jest ich liczba 
np. w regionach znacznie oddalonych od centrum. Nik omu, za wyj ąt-
kiem - by ć może - kompetentnych władz, nie jest znana ogólna 
liczba wi ęźniów politycznych w ZSSR, przy czym nale ży w ątpi ć, czy 
w ogóle dysponuje ni ą centrala KGB.  Podczas gdy na Zachodzie zna-
ne s ą nazwiska ok. 200 takich wi ęźniów, to oficjalne dane sowiec-
kie nie s ą jednolite. Jedna po drugiej padały liczby najpierw  ok. 
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dwóch tuzinów, nast ępnie 11, potem znów 52 osób itd. Andriej Sa-
charow stwierdził ostatnio ponownie,  że liczba sowieckich wi ęź-
niów politycznych nie jest znana, że zmienia si ę ustawicznie i  
że wła ściwy problem nie polega na ustaleniu samej liczby. Najis-
totniejsze jest to, że -  przy całym zadowoleniu z faktu zwolnie-
nia ka żdego wi ęźnia - w dalszym ci ągu ludzie aresztowani s ą za 
swoje przekonania, dla "zastraszenia innych", tzn. w celu ich 
zdyscyplinowania i powstrzymania wolno ściowych aspiracji.   Z uwa-
gi na to nie wydaje si ę, by Zwi ązek Sowiecki w przyszło ści cał-
kowicie zrezygnował z aresztowa ń swoich "politycznych", ani te ż 
zlikwidował polityczne paragrafy kodeksu karnego. 

Projekty zmierzaj ące do stworzenia w przyszło ści praworz ąd-
nych i demokratycznych struktur pa ństwowych wykazuj ą po średnio,  
że do tej pory w ZSSR takowych nie było.   W dyskusj i opublikowa-
nej w czerwcu w "Litieraturnoj Gazietie " prawnik i  publicysta Ar-
kadij Waksberg stwierdza: "O jakim urzeczywistnieni u /praworz ąd-
nego pa ństwa socjalistycznego/ mo że tu by ć mowa je śli, we wła ści-
wym sensie tego słowa, w całej historii naszego pa ństwa, nawet 
przez jeden jedyny dzie ń, nie było praworz ądności". Waksberg o-
graniczył swoj ą wypowied ź celowo do historii Zwi ązku Sowieckiego,  
wskazuj ąc jednocze śnie na znaczne osi ągni ęcia w tym zakresie przed-
rewolucyjnej Rosji. 

Pomimo niekwestionowanych ułatwie ń wprowadzonych dla obywa-
teli sowieckich /np. w zakresie swobody podró żowania/ nie spowo-
dowały one poprawy nastawienia społecze ństwa wobec Gorbaczowa. 
Dzi ś, kiedy szef partii znacznie rozszerzył zakres swoj ej władzy, 
jego obci ąża si ę odpowiedzialno ści ą za sukces lub pora żkę "pie-
restrojki". Do tej pory jednak nie wida ć oznak,  które świadczyły-
by o przezwyci ężaniu kryzysu samego systemu, a ten rozpocz ął si ę 
wraz z pojawieniem si ę oznak jego trwało ści. System sowiecki, nie-
zdolny do rozwi ązania własnych problemów gospodarczych, wyrodził 
si ę w system, którego jedynym celem jest utrzymanie wł adzy. Pow-
strzymanie, dzi ś ju ż lawinowego, procesu rozkładu, stanowi pro-
blem, z którym musi zmaga ć si ę kierownictwo sowieckie. Jednocze ś-
nie chodzi o to, aby powstrzyma ć upadek społecze ństwa, społecze ń-
stwa, które przez 70 lat było poniewierane, rz ądzone nieudolnie, 
systematycznie prze śladowane, dziesi ątkowane fizycznie, wprowa-
dzane w bł ąd i okłamywane, które - w izolacji od świata zewn ętrz-
nego - pozbawione zostało mo żliwo ści, czy te ż umiej ętno ści efek-
tywnej pracy i które, na koniec, w masie swojej poz bawione moty-
wacji działania, nie daje ju ż wiary żadnym obietnicom. Wyj ście z 
kryzysu gospodarczego,  a odnosi si ę to  w chwili obecnej do całe-
go bloku wschodniego, byłoby prawdopodobnie łatwiej sze, gdyby ist-
niała wiara w mo żliwo ść jego przezwyci ężenia. 

Fakt, że zakres sprawiedliwo ści społecznej w krajach socja-
listycznych jest dzi ś mniejszy, ni ż w krajach o rozwini ętej gos-
podarce rynkowej, nie jest prawdopodobnie znany sze rokim kr ęgom 
społecznym w Zwi ązku Sowieckim. Jednak prawd ę, i ż zaopatrzenie 
uległo pogorszeniu w stosunku do krytykowanego okre su "stagnacji", 
wida ć jak na dłoni. Pod presj ą "głasnosti" obywatele sowieccy 
coraz bardziej u świadamiaj ą sobie,  że ich system poniósł całko-
wit ą pora żkę w konkurencji z Zachodem.  Poza tym,  mo żliwo ści ja-
kie stwarza "głasnost" dla prezentacji alternatywny ch koncepcji 
gospodarczych, społecznych czy politycznych przyczy niaj ą si ę do 
powi ększenia przepa ści jaka dzieli oczekiwania od rzeczywisto ści. 
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Nowe możliwo ści wykorzystywane s ą do przeciwstawiania si ę istnie-
j ącemu staus quo, podczas gdy istot ą działa ń reformatorskich re-
żymu jest próba ocalenia status quo w cało ści, albo przynajmniej w 
jego obecnej formie, oraz zmniejszenie rosn ącego zacofania tech-
nologicznego i gospodarczego.  Na Zachodzie podejmo wane s ą stara-
nia o nowe kredyty /przybrane w epitet "socjalistyc zne"/, co u 
wielu działaczy partyjnych budzi l ęk przed erozj ą monopolu par-
tyjnego, z wszelkimi mo żliwymi tego konsekwencjami. 

Fundament "pierestrojki" - gospodarka - nie mo że dotychczas 
pochwali ć si ę sukcesami.  Nawi ązuj ąc do ustawy o przedsi ębiorst-
wie, która ma wej ść w życie w styczniu br., ekspert prawny Borys 
Kuraszwili stwierdził: "Pierestrojka przegrała pier wszą z decydu-
j ących bitew". Liczba spółdzielni, zorganizowanych we dług zasad 
gospodarki prywatnej /w których zatrudnionych jest obecnie ok. 700 
tysi ęcy osób/, wprawdzie ro śnie,  napotykaj ą one jednak na roz-
maite trudno ści. Chodzi tu zarówno o agresywn ą zazdro ść ze strony 
niezbyt skłonnych do wykazania inicjatywy obywateli  sowieckich, 
jak i niedostateczne zaopatrzenie w surowce.  Probl em opodatkowa-
nia nie został jeszcze rozstrzygni ęty po zawieszeniu,  w odpowie-
dzi na liczne protesty, decyzji ustalaj ącej maksymaln ą stop ę opo-
datkowania na 90%. Poza tym "spółdzielcy" zmuszani są do uiszcza-
nia tzw. opłat za ochron ę /si ęgaj ących 30% zysku/ na rzecz mafii 
przest ępczej, któr ą od pewnego czasu zacz ęto nazywa ć po imieniu  
w środkach masowego przekazu i która wykracza swoimi w pływami poza 
granice znanego ju ż od dawna z tego typu zjawisk Uzbekistanu. 

Mimo rozwoju ruchu spółdzielczego nie udało si ę do tej pory 
ograniczy ć rozmiarów tzw. "gospodarki strefy cienia"; według da-
nych ekonomistki sowieckiej Tatiany Koriaginy w gaz ecie "Trud" z 
12 sierpnia 1988 r., roczny obrót "gospodarki stref y cienia" osi ą-
ga wysoko ść 70-90 mln rubli; w tym samym okresie czasu obywate le 
sowieccy zapłacili 22-24 mld rubli za usługi nieofi cjalnego sekto-
ra gospodarki. 

Pogarszaj ąca si ę sytuacja zaopatrzeniowa oraz towarzysz ąca 
jej rosn ąca inflacja, dochodz ąca gdzieniegdzie nawet do 300% /i  
to przed planowan ą reform ą cen/ stanowi dla Gorbaczowa realne nie-
bezpiecze ństwo, jego sukcesy bowiem ograniczaj ą si ę wył ącznie do 
polityki zagranicznej. Według ekonomisty Aleksandra  Zajczenki wy-
soko ść wydatków na dobra konsumpcyjne i usługi na głow ę, stawia 
ZSSR na 50-tym i 60-tym miejscu w świecie. Gazeta "Socjalisticzes-
kaja Industrija" /1.6.88/ podała, i ż ponad połowa mieszka ńców ZSSR 
żyje poni żej granicy n ędzy, natomiast dziennik zwi ązków zawodowych 
"Trud" ogłosił /26.6.88/, że zarobki 35% spo śród nich wynosz ą 
mniej ni ż 100 rubli miesi ęcznie. Chroniczny niedobór gospodarki 
przybrał w ZSSR od zako ńczenia wojny takie rozmiary, że w wielu 
miejscowo ściach na prowincji nie mo żna kupi ć nawet soli. Specja-
li ści przewiduj ą, że prawdziwy kryzys gospodarczy nadejdzie w po-
łowie lat 90-tych, kiedy to braki wyczerpanych suro wców oraz ka-
tastrofa ekologiczna osi ągną apogeum /i to w kraju, który nie dys-
ponuje nawet odpowiedni ą infrastruktur ą/. 

Aktywno ść, jak ą pod rz ądami Gorbaczowa wykazuj ą pewne kr ęgi 
społecze ństwa, wydaje si ę by ć dla re żymu równie niebezpieczna,  
jak oboj ętno ść wobec haseł "pierestrojki", nadal parali żuj ąca 
szerokie rzesze społeczne.  Aktywno ść ta ogarn ęła  przede wszyst-
kim narody zamieszkuj ące peryferie Zwi ązku Sowieckiego. Problem 
narodowo ściowy, obecnie szczególnie pal ący w republikach nadbał- 
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tyckich i zakaukaskich, niesie ze sob ą - by ć no że - najwi ększe 
niebezpiecze ństwo spo śród wielu innych, trudnych do rozwi ązania 
zada ń, stoj ących obecnie przed Gorbaczowem w całej swej straszl i-
wej ostro ści.  Gorbaczow nie jest  odpowiedzialny osobi ście za ta-
ką sytuacj ę, to nie on stworzył dla niej przesłanki. Zostały o ne 
stworzone przez system, który przez całe dziesi ątki lat kształto-
wał uosabiaj ącego go dzi ś Gorbaczowa i którego struktur nie mo że 
on dowolnie zmienia ć, nie nara żaj ąc si ę jednocze śnie na trudne do 
przewidzenia konsekwencje /zakładaj ąc, że w ogóle chce zmian/. 
Ci ągle jeszcze nie jest zbyt jasne, czego naprawd ę chce Gorbaczow, 
a jakie ograniczenia nakłada na niego sam system.  Z cał ą pewno ś-
ci ą chce on wzmocnienia a nie osłabienia Zwi ązku Sowieckiego. Pew-
ne jest równie ż, że chce stworzy ć z partii sprawny i dostosowany 
do wymogów współczesno ści instrument sprawowania władzy. Zostało 
to potwierdzone podczas XIX Konferencji Partyjnej o raz w formie 
uchwały Rady Najwy ższej z l grudnia 1988 r. o reformie konstytu-
cji. Według niej równie ż w przyszło ści ma by ć zagwarantowana prze-
wodnia rola partii, z jednej strony poprzez modyfik acj ę systemu 
wyborczego, z drugiej za ś poprzez poł ączenie pewnych stanowisk  
w aparacie partyjnym i administracji pa ństwowej. Równie ż fakt,  
i ż odwołanie sekretarza generalnego partii, sprawuj ącego jedno-
cze śnie funkcj ę prezydenta pa ństwa, wyposa żonego we władz ę wyko-
nawczą,  wymaga ć b ędzie w przyszło ści zgody nowo tworzonego obec-
nie Kongresu Deputowanych Ludowych, wydaje si ę stanowi ć o wzmoc-
nieniu urz ędu szefa partii. 

Chocia ż nowa ustawa zasadnicza przekazuje Gorbaczowowi wi ę-
cej legalnej władzy, ni ż według ówczesnych konstytucji - posiadali 
Stalin czy car po 1905 roku,  to sam gensek  post ępuje  z  apara-
tem według zasady "divide et impera" tzn. rozdziela j ąc urz ędy.  
I tak np. stanowisko tzw. zast ępcy, do którego aspirował Jegor 
Ligaczow, zostało rozdzielone pomi ędzy czterech sekretarzy KC. 
Podczas jesiennego przewrotu na szczytach władzy Go rbaczow zneu-
tralizował lub wymienił wielu członków KC i Biura P olitycznego. 
Ligaczow został, jak wiadomo, zdegradowany do roli "zwykłego" se-
kretarza, odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa.  Re sort ten ucho-
dzi powszechnie za swego rodzaju "katapult ę"; jakkolwiek sam Gor-
baczow zanim awansował na stanowisko sekretarza gen eralnego, 
zdołał si ę utrzyma ć na tym stanowisku przez sze ść sezonów nieuro-
dzaju. 

Opublikowany projekt reformy konstytucji wywołał zn aczne 
niezadowolenie, które przybrało najgwałtowniejsze f ormy w repu-
blikach nadbałtyckich i zakaukaskich oraz w śród cz ęści inteligen-
cji rosyjskiej, najzagorzalszych zwolenników "piere strojki". Kry-
tykowany jest nie tylko sam fakt rozszerzenia władz y przywódcy 
KPZS /Sacharow okre ślił pełni ę władzy w warunkach systemu jedno-
partyjnego jako "czyste szale ństwo"/,  ale równie ż fakt wzmocnie-
nia centralizmu, który wywołuje opór mniejszo ści narodowych w 
Nadbałtyce i na Zakaukaziu. 

Definiuj ąca si ę jako "opozycja konstruktywna" nowo zało żona 
grupa "Trybuna Moskiewska", skupiaj ąca renomowanych zwolenników 
reform /głównie z kr ęgów naukowych/, wypowiedziała si ę ostro prze-
ciw projektowi konstytucji, do którego w tym czasie  wprowadzono  
88 niezbyt istotnych poprawek.  Grupa moskiewska kw estionuje bo-
wiem m.in. takie regulacje, które - w kraju, w któr ym wi ększo ść 
mieszka ńców nie nale ży do partii komunistycznej - pozbawiaj ą bez- 
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partyjnych praktycznie realnego wpływu na proces po dejmowania de-
cyzji politycznych. W ten sposób traktowane s ą liczne nie pozba-
wione znaczenia ugrupowania "nieformalne"  czy te ż ruchy społecz-
ne, jak np. "Fronty Ludowe" w republikach nadbałtyc kich, uniemo ż-
liwiaj ąc im wysuwanie kandydatów do Kongresu Deputowanych Ludo-
wych. 

Choć pozbawiona ju ż "wiarygodno ści", ideologia ci ągle jesz-
cze okazuje si ę by ć czynnikiem centralnym /a przez to blokuj ącym 
reformy/, nie tylko w sensie legitymizacji zarz ądców monopolis-
tycznym systemem jednopartyjnym, ale równie ż jako instrument po-
lityki zagranicznej. Wzbieraj ący szowinizm rosyjski stanowi ący 
jednocze śnie surogat zwietrzałej ideologii,  którego element y mo ż-
na odnale źć w hasłach głoszonych przez ugrupowania antysemicki e 
czy te ż hołduj ące programowej ksenofobii  /jak np. "Pamjat"/ na-
pawa strachem nie tylko liberaln ą inteligencj ę rosyjsk ą. Ugrupo-
wania tego typu /nale żałoby do nich zaliczy ć równie ż zorientowa-
nych antyzachodnio "ljuberców", niektóre grupy "afg anców", byłych 
uczestników wojny w Afganistanie/ s ą z jednej strony traktowane 
jako ruchy spontaniczne, z drugiej za ś istniej ą podejrzenia, że  
są one sterowane z zewn ątrz; jeden ze znanych moskiewskich nau-
kowców okre ślił je jako "armi ę KGB". 

Fakt, że w przeciwie ństwie do czasów chruszczowowskich zakres 
władzy KGB nie uległ ograniczeniu, wywołuje nie mni ejszy niepokój 
ni ż stworzenie technicznych i prawnych podstaw dla wpr owadzenia - 
w razie potrzeby - stanu wyj ątkowego, utworzenie i u życie jednos-
tek specjalnych MSW, niezale żnie od wcze śniej ju ż istniej ących 
jednostek podległych temu resortowi, czy ustawowy z akaz demonstra-
cji i zebra ń bez specjalnego zezwolenia. W przypadku naruszenia  
wyżej wymienionego przepisu orzekane s ą kary aresztu i grzywny 
si ęgaj ące 1000 rubli; dla wielu osób jest to ich roczny do chód. 

Całkowity powrót do status quo ante wydaje si ę jednak że co-
raz bardziej nieprawdopodobny. Nie mo żna wykluczy ć jednak mo żli-
wości wielu gwałtownych zwrotów, czy dramatycznej eska lacji re-
presji ze strony organów bezpiecze ństwa. Na dłu ższ ą met ę nie jest 
to jednak metoda na wyj ście z kryzysu.  Niezb ędna stała si ę refor-
ma całego systemu, a nie tylko jego fragmentów, stw orzenie odpo-
wiednich gwarancji prawnych oraz likwidacja nie nar uszonych do tej 
pory struktur władzy, nie dostosowanych do wymogów stawianych 
przez nowoczesne społecze ństwo, zwłaszcza za ś europejskie. Zachód 
nie mo że by ć zainteresowany fiaskiem reform w Zwi ązku Sowieckim. 
Jednak nie Zachód zadecyduje o przyszło ści reform Gorbaczowa -
zadecydowa ć si ę ona mo że wył ącznie w samym Zwi ązku Sowieckim. 

Przebudzone ponownie nadzieje wielu obywateli sowie ckich mie-
szaj ą si ę z obaw ą i rezygnacj ą. Rezygnacj ą, wynikaj ącą z przeko-
nania opartego na całych latach do świadczenia - o niereformowal-
ności systemu; wobec obawy,  że próby reform przychodz ą zbyt pó ź-
no, aby wyci ągnąć kraj z olbrzymiej, nie wywołanej przez czynniki 
zewnętrzne, n ędzy. Istniej ą komentatorzy twierdz ący,   i ż Gorba-
czow jest zbyt słaby, lub niech ętny rzeczywistej reformie. Inni 
znów mówi ą o tym, że jak dotychczas nie popełnił on żadnego po-
ważniejszego bł ędu.  Ale równie ż oni s ą świadomi strasznych skut-
ków w przypadku niepowodzenia.  Przy całej sympatii   dla Gorbaczo-
wa obywatele sowieccy s ą dalecy od euforii, cho ćby dlatego, i ż 
panuje przekonanie, że kiedy przyjdzie wybiera ć mi ędzy interesem 
narodu a spraw ą zachowania władzy,  gensek b ędzie prawdopodobnie 



ZSSR: mi ędzy obaw ą a nadziej ą   23 

optował za tym ostatnim. W przeciwie ństwie do Zachodu, nikt w 
Zwi ązku Sowieckim nie myli mówienia o demokracji z praw dziw ą re-
form ą. 

Społecze ństwo sowieckie, jest dzi ś, bardziej ni ż kiedykol-
wiek, zaabsorbowane walk ą o codzienn ą egzystencj ę; jednocze śnie 
inteligencja - w przypadku politycznego zwrotu - mi ałaby dzi ś wi ę-
cej do stracenia ni ż kiedykolwiek w historii ostatnich dziesi ę-
cioleci. W podobnym tempie, w jakim na pocz ątku zaczynały sobie 
torowa ć drog ę ostro żne nadzieje, ro śnie dzi ś poczucie zawodu z 
faktu braku gwarancji nieodwracalno ści "pierestrojki"; ro śnie 
strach przed nie daj ącym si ę zdefiniowa ć w kategoriach racjonal-
nych starciem, które pozbawiłoby zmurszały ju ż system jego zna-
czenia. Wchodz ąc w pi ąty rok rz ądów Gorbaczowa czołowi intelektu-
ali ści moskiewscy opracowali prognoz ę, z której wynika, i ż "kraj 
czekaj ą trudne i tragiczne lata". Na dłu ższ ą met ę jednak nie ma 
powodów aby traci ć wszelk ą nadziej ę, los eksperymentu nie został 
jeszcze przes ądzony. Olbrzymie rezerwy ludzkie i moralne, nawet 
talenty, nie zdołały si ę wyczerpa ć w ci ągu siedemdziesi ęciu lat 
rz ądów przemocy.  Warto ści ponadczasowe  okazały si ę niezniszczal-
ne 

Bonn, 9.XII. 1988 r. 

Tłumaczenie: Beniamin Lemski 

W przemówieniu noworocznym premier rz ądu RP, prof. Edward 
Szczepanik powiedział m.in.: 

„Sowiety pogr ążone we własnych kłopotach ekonomicznych, eko-
logicznych i narodowo ściowych s ą niech ętne do bezpo średniej inter-
wencji w wewn ętrzne sprawy Polski. Jednak że niebezpiecze ństwo to 
istnieje ci ągle, zwłaszcza wobec braku oznak /.../ odrzucenia 
przez Moskw ę leninowskiej doktryny o nieuchronnym zwyci ęstwie ko-
munizmu nad kapitalizmem na całym świecie. Musimy o tym stale 
przypomina ć, zwłaszcza w obliczu nowej, łudz ącej polityki Gorba-
czowa. Jego pozorne obecne ust ępstwa nie s ą dowodem rezygnacji 
lecz przygotowywania si ę do osi ągni ęcia długookresowych celów ko-
munizmu. Tym niemniej, t ę faz ę sowieckich ust ępstw winni śmy wyko-
rzysta ć dla naszych celów pa ństwowych. 

Czy jednak nie grozi powtórzenie ciosu, jaki Jaruze lski za-
dał Narodowi 13 grudnia 1981 roku? Nie mo żna tego wykluczy ć i na-
le ży si ę przygotowa ć na tak ą ewentualno ść o wiele lepiej ni ż wów-
czas, siedem lat temu. Jednak że ostrze wysiłku polskiego i mi ę-
dzynarodowego powinno by ć skierowane na wyeliminowanie tej alter-
natywy. Oznacza to konieczno ść żądania ust ąpienia Jaruzelskiego  
i jego partyjnej "ekipy"  i zast ąpienia jej  przez władze wyłonio-
ne w drodze wolnych, parlamentarnych wyborów.  Post ulaty te  trze-
ba przedstawia ć na terenie mi ędzynarodowym i szuka ć dla nich po-
parcia. Polska emigracja niepodległo ściowa, tak jak dotychczas, 
powinna w tej sprawie odegra ć bardzo powa żną rol ę". 



Tel-Aviv i Teheran 

/O dyplomacji polskiej na Bliskich Wschodzie - rozm owa z profe-
sorem Jerzym Lenczowskim/ 

Odpowiadaj ąc na pytania Marka J. Chodakiewicza, prof. Jerzy 
Lenczowski mówi o sobie: 

- Mieszkałem w Warszawie - kolonia Lubeckiego, na u licy  
Reya - po drodze na lotnisko. W Warszawie te ż uko ńczyłem Uniwer-
sytet. Studiowałem na wydziale prawa od 1932 do 193 6 roku. Studia 
prawnicze w owym czasie obejmowały nie tylko nauk ę prawa wła ści-
wego, ale równie ż ekonomi ę i histori ę teorii politycznej. /.../ 

Byłem członkiem powstałej w latach 30-tych organiza cji pod 
nazwą Polski Akademicki Zwi ązek Zbli żenia Mi ędzynarodowego - LIGA. 
Zarz ąd LIGI znajdował si ę w Warszawie, a filie w miastach uniwer-
syteckich. Organizacja ta cieszyła si ę poparciem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Najpierw sprawowałem w LIDZE f unkcj ę prze-
wodnicz ącego sekcji jugosłowia ńskiej, nast ępnie zostałem vice-pre-
zesem oddziału warszawskiego, a na koniec byłem sek retarzem gene-
ralnym Zarz ądu Głównego. Gdy po uzyskaniu magisterium wyjechałe m  
na studia doktoranckie do Francji, tam kontynuowałe m swoj ą dzia-
łalno ść jako delegat LIGI w tym kraju. /.../ 

Studiowałem Prawo Mi ędzynarodowe w Uniwersytecie Paryskim i 
Uniwersytecie w Lilie. /.../  W grudniu 1937 r. Uni wersytet w Lil-
le nadał mi tytuł Doktora Praw. Moj ą prac ę pisałem na temat kon-
traktów w prywatnym prawie mi ędzynarodowym. /.../ 

MJCH: - A po studiach Panie Profesorze?  
JL : - Po studiach wst ąpiłem do słu żby dyplomatycznej, to jest do 
słu żby zagranicznej Rzeczpospolitej. Stało si ę to 1 lutego 1938 r. 
Chciałbym nadmieni ć, że ju ż w lecie 1935 r., odbyłem praktyk ę 
studenck ą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Konsulacie Pols kim w 
Essen-Ruhr w Niemczech. Byłem p.o. oficera prasoweg o.  
MJCH: - Jakie Pan Profesor miał obowi ązki, a w ogóle czym zajmo-
wali si ę pracownicy placówki konsularnej?  
JL : - Moim obowi ązkiem  m.in. było przygotowywanie raportów z pra-
sy niemieckiej. Natomiast ogólnie obowi ązkiem polskiego konsulatu 
było reprezentowanie Pa ństwa Polskiego oraz obrona praw obywateli 
polskich na obszarze pod jurysdykcj ą konsulatu. Wielu Polaków- 
-chrze ścijan pracowało w KRUPP-WERKE. W razie kłopotów trz eba si ę 
było nimi zaj ąć. Konsulat zajmował si ę równie ż obron ą Żydów - oby-
wateli polskich - atakowanych w tym okresie przez n azistowskie 
Sturm Abteilungen – SA.  Konsulat stawał przed niem ieckimi władza-
mi i domagał si ę sprawiedliwo ści, czy odszkodowa ń dla pokrzywdzo-
nych. 
MJCH: Tak było na praktykach studenckich, a gdzie Pan P rofesor 
pojechał jako pracownik pełnoetatowy?  
JL : Chciano mnie wysta ć do Francji, ale odmówiłem. Bardzo inte-
resował mnie Bliski Wschód, dlatego udało mi si ę by ć posłanym  do 
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Palestyny. Był rok 1938, gdy zacz ąłem prac ę w Konsulacie RP w Tel 
Aviv. Tam te ż zapoznałem si ę z fenomenem syjonizmu. Rz ąd polski 
sprzyjał w owym czasie syjonistom, nawet,  a mo że przede wszyst-
kim, tym ekstremistycznym, wojowniczym Syjonistom -  Rewizionistom. 
Pamiętam jeszcze z Warszawy  jak ich przywódca  Vladimir  Żaboty ńs-
ki przemawiał przez Radio Polskie - udost ępnione przez nasze wła-
dze. Brzmiał on jak natchniony prorok gdy wygłaszał  przemówienie 
po hebrajsku. 
MJCH: Wydaje mi si ę, że rz ąd polski nie tylko wspomagał Now ą Or-
ganizacj ę Syjonistyczn ą /Syjonistów - Rewizjonistow/ w sposób pro-
pagandowy. Były równie ż przykłady współpracy militarnej. Młodzi 
bojownicy z Brith Trumpledor - BETAR -  byli ćwiczeni pod Warsza-
wą, przez polskich instruktorów wojskowych w oddziała ch przyspo-
sobienia wojskowego ju ż na pocz ątku lat 30-tych. Działalno ść t ę 
zawieszono, aby nie nara żać si ę Brytyjczykom. Wiktor Tomir Drym-
mer, Dyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstw a Spraw Za-
granicznych RP pisał,  że bojowcy grup IRGUN i HAGANA byli szkole-
ni w andrychowskim i rembertowskim obozach wojskowy ch. Minister 
Józef Beck autoryzował - jak twierdzi Trymmer - po życzk ę w sprz ę-
cie wojskowym i w gotówce w wysoko ści 200 tys. zł. w maju 1939 r. 
Odbiór po życzki potwierdził Vladimir Zev- Żaboty ński. Dziennikarz 
izraelski Leni Brenner napisał, że przywódca BETAR Menachem Begin  
i jego współpracownicy byli szkoleni w Zakopanem pr zez Wojsko 
Polskie. Brenner wspomniał równie ż, że istniał polski plan doty-
cz ący przerzutu broni i amunicji przez Turcj ę dla potrzeb syjo-
nistów w Palestynie.  Czy w działalno ści takiej brał udział  pols-
ki konsulat w Tel-Aviv? 
JL : Na temat tego co pan mówił o pomocy wojskowej nic  nie wiem. 
Natomiast naturalnie konsulat w nic takiego si ę nie anga żował, 
gdy ż byłoby to naruszeniem naszego statusu prawnego wob ec władz 
angielskich. Obowi ązkiem konsulatu w Tel-Aviv, jak równie ż dwóch 
pozostałych polskich placówek konsularnych w Palest ynie, było re-
prezentowanie i obrona interesów obywateli polskich  znajduj ących 
si ę w Palestynie. Pracowałem z obywatelami polskimi na rodowo ści 
żydowskiej. Wielu z nich chciało wraca ć do Polski, gdzie było  
im lepiej - a był to rok 1938. Nie podobał im si ę klimat Pales-
tyny, deklasacja, bezrobocie. Inteligencja musiała pracowa ć fi-
zycznie jako rzemie ślnicy, szoferzy, kwiaciarki. Mój znajomy, 
in żynier, Litwin, był kierowc ą taksówki miejskiej. On zreszt ą do 
Polski wraca ć nie chciał, ale jak Armia Andersa przybyła do Pa-
lestyny, ju ż w czasie wojny, to wst ąpił do niej jako strzelec  
na ochotnika.  Oprócz zajmowania si ę ch ętnymi do powrotu, pomaga-
łem wielu w sprawach urz ędowych, np. w przygotowaniu dokumentów do 
przeprowadzenia rozwodu, który był na wokandzie s ądowej gdzie ś w 
nowosądeckiem, a strony zainteresowane były ju ż w Palestynie. 
Zdarzało si ę te ż, że kupcy, handlowcy żydowscy mieli kłopoty z 
Brytyjczykami. Wtedy te ż interweniowałem.  
MJCH: No wła śnie. Jak to było z tymi Anglikami, Panie Profesorze  - 
byli oni niech ętni Żydom, nieprawda?  
JL : Nie. Niech pan tak nie pisze. Wprost przeciwnie, to Anglicy 
ogłosili przecie ż Deklaracj ę Balfour'a w 1917 r. o "Jewish Natio-
nal Home" - o ojczy źnie żydowskiej. To Anglia zobowi ązała si ę 
ułatwi ć imigracj ę żydowsk ą do Palestyny. Anglicy znajdowali si ę  
w niezwykle delikatnej sytuacji. Co prawda mieli on i mandat Ligi 
Narodów w Palestynie,  ale na skutek protestów arab skich  musieli 
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obci ąć "kwot ę" emigracyjn ą żydowsk ą,  tj. liczb ę,  której pozwala-
no corocznie na osiedlenie si ę w Palestynie. Arabowie ostro pro-
testowali przeciwko napływowi Żydów. Jak ja przyjechałem do Pa-
lestyny, to rewolta arabska ju ż wybuchła. Mo żna było łatwo zgin ąć, 
bo w arabskich cz ęściach Palestyny  Arabowie strzelali  zza kaktu-
sa do ka żdego, kto wygl ądał na Żyda albo Anglika. Zanim bym po-
kazał legitymacj ę, to by zaszlachtowali. Czasami je ździłem do 
Jerozolimy -  według mnie najpi ękniejszego miasta Bliskiego Wscho-
du - w konwoju z eskort ą samochodów pancernych.  Od czasu  do cza-
su przyczepiali śmy polsk ą flag ę do auta - nie strzelano do nas  
wtedy. 
MJCH: Czyli Anglikom było trudno zrobi ć wi ęcej dla Żydów,  a Pola-
cy robili co mogli? 
JL : Tak. Rz ąd polski zach ęcał emigracj ę żydowsk ą  i popierał han-
del z Palestyn ą. Chodziło o rynki zbytu.  
MJCH: Czy przeniesiono Pana Profesora z Tel-Avivu gdzie  indziej? 
JL : Tak. Zostałem wezwany do Centrali, tj. do MSZ w W arszawie. 
Przybyłem do kraju pod koniec sierpnia 1939. Dało m i to okazj ę 
odwiedzi ć moich rodziców w radomskiem. Sp ędziłem tam dwa dni po-
śród lasów jodłowych - rzeczy,  której najbardziej  mi w Palesty-
nie brakowało. Potem pojechałem do Warszawy. W prac y stawiłem si ę 
punktualnie rano l wrze śnia 1939 r.  Od razu nas te ż zbombar-
dowano, tak wi ęc sporo czasu sp ędzili śmy w schronie. Potem Mini-
sterstwo ewakuowano do Krzemie ńca. W nocy z 15-go na 16-go przy-
szła wiadomo ść, że lada chwila mog ą wkroczy ć Sowieci. MSZ prze-
niosło si ę do Zaleszczyk. 17-go wrze śnia na wie ść o inwazji so-
wieckiej przekroczyli śmy granic ę polsko-rumu ńsk ą.  
MJCH: Na tym sko ńczyła si ę słu żba dyplomatyczna Pana Profesora? 
JL : Na razie tak. Z Rumunii dotarłem na Bliski Wschód  w 1940 r. i 
wst ąpiłem do Brygady Strzelców Karpackich pod gen. Kopa ńskim, 
/.../ Wkrótce pojechali śmy do Tobruku. Brałem udział w jego obro-
nie i w kampanii cyrenajskiej. /.../ Nasza Brygada została wł ą-
czona do Armii Andersa jako Dywizja Karpacka. /.../  Ale do Włoch  
z Armi ą ju ż nie trafiłem.  
MJCH: Znów Pan Profesor został dyplomat ą?  
JL : MSZ z Londynu wyreklamowało mnie z wojska.  Zosta łem  mianowa-
ny attache prasowym w Poselstwie Rzeczpospolitej w Teheranie pod 
koniec 1942. Reszt ę wojny sp ędziłem w słu żbie dyplomatycznej. 
MJCH: Czyli Pan Profesor był naocznym świadkiem konferencji Wiel-
kiej Trójki w Teheranie... 
JL : Niezupełnie. Nie było po prostu dost ępu do czołowych m ężów 
stanu mocarstw alianckich. Chodziły tylko plotki dy plomatyczne. 
Ale było przeczucie, że co ś złego si ę dzieje ze spraw ą polsk ą.  
Po konferencji ambasador brytyjski powiedział posło wi polskiemu: 
"Wie pan, bardzo wam zaszkodził Zwi ązek Patriotów Polskich z  
Wandą Wasilewsk ą". 
MJCH: Jak wygl ądała pa ńska praca w Teheranie?  
JL : W Teheranie przede wszystkim bronili śmy interesów polskich. 
Propaganda Stalina nie tylko umniejszała,  ale po p rostu niwelowa-
ła zasługi polskie w walce z Niemcami. Wygl ądało na to, że tylko 
Sowieci walcz ą z Hitlerem. Sowieciarze, jak ich ochrzcili śmy w 
poselstwie, znajdowali si ę na bardzo silnej pozycji w Iranie. Ich 
wojska zaj ęły północn ą cz ęść tego kraju i mieli nawet oni swój 
garnizon w Teheranie. Przez Teheran wiodła jedyna d roga do Kujby-
szewa - siedziby rz ądu sowieckiego. W zwi ązku z tym przez stolic ę  
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Iranu przewijało si ę mnóstwo polityków i dyplomatów.   Np.  w lip-
cu 1944 przeje żdżał przez Teheran Stanisław Mikołajczyk. Potem  
na Kremlu prosił Stalina o pomoc dla Powstania Wars zawskiego.  
A propos Powstania - na jego skutek zgin ęli moi rodzice  wywie-
zieni przez Niemców do obozów koncentracyjnych. Wra caj ąc do Te-
heranu, jak ju ż mówiłem był on punktem przelotowym dla wielu 
wpływowych osobisto ści, jak i dla korespondentów zagranicznych. 
Jako szef informacji w Poselstwie Rzeczpospolitej u trzymywałem 
kontakt wła śnie z nimi, jak równie ż z dziennikarzami ira ńskimi. 
Dostarczałem im mi ędzy innymi materiały na temat zasług Polaków  
na frontach II Wojny Światowej. 
MJCH: Działalno ść pa ńska kontrowała wi ęc sowieck ą robot ę dezin-
formacyjn ą. Wkrótce przyszła Jałta...  
JL : Miałem złe przeczucia dlatego, że zachodnie "appeasement" -
ugłaskiwanie - Rosji, było widoczne na ka żdym kroku.  Gdy ogłoszo-
no komunikat ko ńcowy Jałty, wiedziałem, że Polska została sprze-
dana. Zdawałem sobie spraw ę z tego, że do kraju ju ż nie b ędę wra-
cał. Wkrótce potem Amerykanie urz ądzili przyj ęcie u siebie w am-
basadzie.   Zast ępca ambasadora ameryka ńskiego powiedział mi wte-
dy, żebym przyjechał do Stanów uczy ć, bo do Polski przecie ż nie 
wróc ę. Ale dopiero pół roku pó źniej, po odebraniu nam statusu 
dyplomatycznego - Ira ńczycy uznawali nas dłu żej ni ż Anglicy - wy-
emigrowałem do Ameryki i zacz ąłem wykłada ć. Najpierw w School of 
Advanced International Studies w Washington D.C.,  potem w Hamil-
ton College w New York,  a od 1952 do 1986 wykładał em na Univer-
sity of California w Berkeley. 

Wywiad profesora Lenczowskiego ma si ę równocze śnie ukaza ć w 
"Niepodległo ści", w wersji pełnej, bez naszych skrótów 
redakcyjnych. 

Z życia emigracji  

„Rz ąd RP /.../ przestrzega przed bezpo średnimi kontaktami z 
organami i przedstawicielstwem re żymu, poniewa ż s ą one zaprzecze-
niem zasady nieuznawania przez emigracj ę niepodległo ściow ą narzu-
conej Krajowi totalitarnej władzy komunistycznej.  Daj ą one rów-
nie ż re żymowi po żywkę propagandow ą w jego kampanii przeciwko na-
szej postawie ideowej. 

Zachowanie ścisłej ł ączno ści z Krajem jest nieodzowne. /.../ 
Rząd RP /.../ nie podziela zdania, jakoby jedynym i wy ł ącznym spo-
sobem zachowania ł ączno ści były wyjazdy do Kraju. Dekret Prezyden-
ta Rzeczypospolitej o ordynacji wyborczej do Rady N arodowej Rze-
czypospolitej wymaga od ka żdego kandydata na jej członka przyrze-
czenia. że w przypadku wyboru b ędzie działał zgodnie z istot ą i 
poj ęciem "emigranta politycznego". Prawo mi ędzynarodowe za ś okre-
śla emigranta politycznego jako osob ę, która ze wzgl ędu na swe 
przekonania polityczne wyzbywa si ę mi ędzy innymi uprawnienia do 
tymczasowego nawet przebywania w kraju swego pochod zenia. Wynika 
wi ęc z tego, że członkowie Rady Narodowej RP nie mog ą w czasie 
pełnienia swej funkcji odbywa ć podró ży do Kraju". 



Zazdro ści ć Palesty ńczykom? 

Od pi ętnastego listopada ubiegłego roku słyszymy o nowym 
państwie, które, jak dot ąd, uznało bez mata sto innych pa ństw 
świata.  Tego dnia  Palesty ńska Rada Narodowa,  "parlament"  zna-
nej powszechnie instytucji, zwanej Organizacj ą Wyzwolenia Pa-
lestyny,    proklamowała powstanie niepodległego pa ństwa narodo-
wego ze stolic ą w Jerozolimie. Ogłoszono to w Algierze, innej 
stolicy,  oddalonej od " świ ętego miasta" o trzy tysi ące kilo-
metrów. 

Podobny,  bezprecedensowy ju ż tym razem wypadek  miał miejs-
ce przed paru laty, kiedy to buforowe pa ństewko zapomnianego ju ż 
liba ńskiego majora Haddada uroczy ście powołano do życia  
w miasteczku Metulla na obszarze Izraela.   "Niepod legła Pales-
tyna" istnieje wszak tylko na kartach deklaracji al gierskiej  
i nie zanosi si ę na to, by w przewidywalnym czasie mogła obj ąć  
cho ćby  metr  kwadratowy pozostaj ącej pod okupacj ą izraelsk ą zie-
mi.  Jej powołanie nie jest jednak aktem frustracji  Palesty ńczy-
ków, zniecierpliwionych by ć może nieskuteczno ści ą czterdziestu  
lat przypominania światu - na ró żne, na ogól mało sympatyczne 
sposoby - o swym istnieniu. W powszechnych ocenach posuni ęcie  
to jest wa żnym elementem  ofensywy  dyplomatycznej  Arafata,  któ-
ra nawet Izrael zmusza do okre ślenia wyra źnych kontrpropozycji  
w  "kwestii palesty ńskiej".  Sam Arafat zapowiada,  i ż  niepodleg-
łe nie tylko na papierze pa ństwo  jest  kwesti ą  niedługiego okre-
su czasu. Polityczni komentatorzy na całym świecie głosz ą, że 
nadeszła pora rozwi ązania problemu, który od kilkudziesi ęciu  
ju ż lat ewokuje kolejne konflikty o ponadregionalnym n a ogół 
znaczeniu. 

Niejeden Polak, a zapewne wielu w ogóle mieszka ńców krajów 
"obozu socjalistycznego" nie raz miało okazj ę do porównania: 
geopolityka nie zna poj ęcia "kwestii esto ńskiej" czy "w ęgiers-
kiej", natomiast od lat słyszy si ę o "okupantach izraelskich",  
ONZ wydaje kolejne rezolucje, mówi ące o konieczno ści zwrotu za-
j ętych w 1967 terenów, a w ramach wymienionej mi ędzynarodowej 
organizacji działa "Komisja do Spraw Niezbywalnych Praw Narodu 
Palesty ńskiego". Wnioski nasuwały si ę same, tym bardziej, że  
nikt wcze śniej nie słyszał o takim narodzie. 

Ta sprawa warta jest rozwa żenia: nawet w dokumentach OWP 
koegzystuj ą ze sob ą poj ęcia "narodu palesty ńskiego" i "arabskie-
go", co świat przyjmuje do wiadomo ści bez zastrze żeń. Gdy setki 
tysi ęcy muzułmanów i chrze ścijan pod naporem nowopowstaj ącego 
Izraela, opuszczały w 1948 r. Galile ę oraz wybrze że Morza Śród-
ziemnego, byli to po prostu palesty ńscy Arabowie. Problem pa-
lesty ński jawił si ę wówczas wła ściwie wył ącznie jako problem 
uchod źców. Sytuacja skomplikowała si ę po 1967 r., gdy aneksja 
Zachodniego Brzegu i strefy Gazy naruszyła status q uo, uznawane 
przez mi ędzynarodow ą społeczno ść - z wyj ątkiem pa ństw arabskich. 
Kolejne rezolucje ONZ, neguj ąc słuszno ść okupacji, czy mówi ąc  
o problemie wygna ńców nie wspominały o prawie Palesty ńczyków do 
samostanowienia. Nic dziwnego, skoro nie zaj ęt ą przez Izrael w 
1948 r.  resztówk ę  byłego  mandatu  brytyjskiego  rozparcelowano  
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pomi ędzy Jordani ę i Egipt. Je śli doda ć, że tereny palesty ńskie 
uważa si ę w Damaszku za cz ęść "Wielkiej Syrii", zrozumie ć można 
specyfik ę zagadnienia "arabskiej Palestyny", egzystuj ącej w obr ę-
bie ró żnorakich stref wpływów. 

Kierowana od dwudziestu lat przez Arafata OWP zdecy dowanie 
wypowiada si ę w imieniu "narodu". Mo żna w tym dostrzec gr ę poli-
tyczn ą, d ążącą do wzmocnienia w oczach świata palesty ńskich racji. 
Uciskany naród to co ś wi ęcej ni ż bezdomni uchod źcy i chc ąc zrobi ć 
polityczn ą karier ę w owym "zdekolonizowanym" świecie, nale ży o tym 
pami ęta ć. Proklamacja "niepodległo ści Palestyny" mie ści si ę  
wi ęc w ramach konsekwentnej strategii OWP. 

Z drugiej strony pami ęta ć nale ży, że czterdzie ści lat byto-
wania w anormalnych, obozowych warunkach, sił ą rzeczy stworzyło 
specyficzn ą, odr ębną od otoczenia wspólnot ę. Palesty ńczycy na wy-
gnaniu nie wtopili si ę w arabskie społeczno ści krajów, w których 
przebywaj ą. W Libanie, odrzuceni przez wszystkich, uwikłali s i ę  
w chroniczny konflikt z muzułmanami - szyitami, prz eważaj ącymi na 
południu kraju  /palesty ńscy muzułmanie nale żą do sunnickiej gał ę-
zi islamu/. W Jordanii, gdzie s ą najliczniejsi /około 60% popu-
lacji Wschodniego Brzegu!/, pami ęć "czarnego wrze śnia", jaki w 
1970 r. urz ądzili przybyszom zza rzeki ich gospodarze, ci ągle 
jeszcze uniemo żliwia procesy integracyjne. 

Jeżeli poddajemy ju ż w w ątpliwo ść fakt istnienia narodu pa-
lesty ńskiego dodajmy, że nie jest on pewnikiem dla samych Pales-
ty ńczyków, a przynajmniej dla sporej ich cz ęści. Dokumenty OWP 
operuj ą poj ęciem "narodu" w sensie zachodnioeuropejskim: jest t o 
zbiorowo ść ponadwyznaniowa, okre ślana przez wspóln ą świadomo ść  
i wspólny j ęzyk. W tym sensie Palesty ńczykiem w równym stopniu 
jest muzułmanin, jak Arab prawosławny, katolik czy protestant /bo 
są i tacy/. Algierska "Deklaracja Niepodległo ści", mówi ąc  
o palesty ńskiej to żsamości, wspomina nie tylko o meczetach, ale  
i o "dzwonach ko ściołów i świ ąty ń". Takie rozumienie podstawowej, 
bądź co b ądź, wspólnoty ludzkiej, jak ą jest naród, obce jest men-
talno ści Orientu, akcentuj ącej przede wszystkim wi ęź wyznaniow ą. 
Do niej za ś odwołuj ą si ę szczególnie radykalni islamscy funda-
mentali ści, najliczniejsi w rejonie Gazy, gdzie te ż najsłabsze s ą 
wpływy OWP,  uzurpuj ącej sobie  przecie ż  wył ączno ść  reprezen-
tacji wszystkich Palesty ńczyków.  Celem tych  -  najcz ęściej mło-
dych - fanatyków jest "republika islamska" i mo żna by ć pewnym,  
że nie uznaj ą oni za swoich ludzi, którzy pod ążaj ą do świ ątyni na 
dźwi ęk dzwonu, nie za ś na głos muezzina. 

Jest jednak faktem, i ż pół świata uznało ju ż kadłubowe, roz-
dzielone na dwie cz ęści przez terytorium Izraela palesty ńskie 
państewko "in spe", które odzyska ć miałoby wschodni ą, arabsk ą 
połow ę Jerozolimy. Sprawa mi ędzynarodowej konferencji, maj ącej 
zapewni ć pokój dla Bliskiego Wschodu znowu stała si ę tematem roz-
ważań. Jednak pomimo wszystkich sukcesów Arafata, wł ącznie z pod-
j ęciem dialogu z OWP przez Stany Zjednoczone, mimo za powiedzi po-
wołania z wiosn ą palesty ńskiego rz ądu, układ sił nie zmienił si ę 
zasadniczo. Trwaj ące od ponad roku zamieszki, szumnie nazywane 
"powstaniem", nie doprowadziły do politycznego prze silenia nad 
Jordanem. Kompromis Arafata, który uznał de facto i stnienie Izra-
ela w granicach z 1948 r. /czym pomno żył sobie szeregi nieprzyja-
ciół w śród ziomków/ oraz wyrzekł si ę terroryzmu, nie zatarł nie-
ufno ści  USA  i Zachodniej Europy  do OWP,  która przez całe lata 
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z jednakow ą konsekwencj ą przyczyniała si ę do politycznej destabi-
lizacji na Bliskim Wschodzie, jak sabotowała wszelk ie wysiłki po-
kojowe. 

Co wi ęcej, min ęły ju ż czasy, gdy cieszyła si ę ona niekwestio-
nowanym poparciem Kremla. W latach osiemdziesi ątych centrum świa-
towego terroryzmu grawitowa ć pocz ęło ku Teheranowi, jak Golem 
wymykaj ąc si ę z opieku ńczych r ąk sowieckich. Eurazjatycki kolos, 
kr ępowany własnymi wewn ętrznymi problemami, wycofuje si ę jakby z 
ró żnych awantur w Trzecim Świecie; mówi ąc dosadniej - piwo, które 
sam nawarzył, pozostawia do wypicia swoim lokalnym pomocnikom. 
Wieloletni sowiecki sojusznik, Arafat, zrozumiał,  że nie przy-
czyni si ę do powstania niepodległej Palestyny podkładaj ąc bomby 
pod autobusy i chc ąc nie chc ąc musi szuka ć rozwi ązania na drodze 
porozumienia z wrogim sobie Izraelem, porozumienia będącego za-
sadnicz ą cz ęści ą mi ędzynarodowego, pokojowego uregulowania blisko-
wschodnich problemów. Ewolucja palesty ńskiego przywódcy nie ozna-
cza jednak odmiany całej OWP, w du żej mierze składaj ącej si ę z 
mafii zarabiaj ących na handlu broni ą i narkotykami na całym świe-
cie. Ćwier ć wieku hodowania zinstytucjonalizowanego terroryzmu  
zrobiło swoje i dzisiaj trudno byłoby wyeliminowa ć z OWP ludzi, 
którym wcale nie zale ży na zmianie istniej ącego stanu rzeczy: 
zdecydowanie bowiem przedkładaj ą osobiste korzy ści nad mira że 
niepodległo ści. Bardzo mo żliwe, i ż tu nale ży szuka ć przyczyn pos-
tawy wielu "nieprzejednanych", odrzucaj ących z góry wszelk ą moż-
liwo ść współistnienia z pa ństwem izraelskim. Swoj ą drog ą ciekawe, 
że kije i kamienie, którymi tak chlubi si ę pozuj ący obecnie na 
Gandhiego Arafat, s ą wył ączn ą broni ą nawet w r ękach młodych eks-
tremistów z Gazy. Czy ich operatywni starsi kuzyni zza granicy nie 
mogą, czy te ż nie chc ą przepuszcza ć broni przez izraelskie 
kordony? Je żeli nie chc ą, to w ątpi ę,  że z pacyfistycznych pobu-
dek... Przewodz ący zamieszkom narzekaj ą zreszt ą, że centrala OWP 
przekazuje im bardzo skromne środki finansowe! 

Rezerwa Kremla i jego satelitów zwi ązana jest tak że z posta-
wą wobec Izraela, z którym świat komunistyczny dyskretnie przy-
wraca stosunki polityczne. 

"Intifada", która wybuchła spontanicznie, wyłoniła niebawem 
miejscowe kierownictwo, w zasadzie lojalne wobec OW P, maj ące jed-
nak własne pogl ądy na strategi ę i taktyk ę walki. Nie dziwi to, 
zważywszy na istotn ą odmienno ść sytuacji Palesty ńczyków w kraju i 
na wygnaniu. Na to liczył Szamir, wysuwaj ąc w odpowiedzi na 
algiersk ą proklamacj ę kontrpropozycj ę wyborów do władz lokalnych 
na terenach okupowanych - oczywi ście z wykluczeniem wpływów OWP, 
wobec której obowi ązuje w pa ństwie izraelskim nieodmiennie ostry 
kurs. Temu z kolei, nie baz waha ń, przeciwstawił si ę Arafat, bo-
j ący si ę powstania alternatywnej reprezentacji palesty ńskiej. 
Jednym z najmocniejszych wszak aututów "pa ństwa OWP",  pozbawio-
nego przecie ż pi ędzi własnej ziemi, jest utrzymywany jako tako 
monopol polityczny reprezentuj ącej je organizacji, sprawiaj ący, że 
tylko z jej przedstawicielami - z powodu braku poró wnywalnych 
znaczeniem konkurentów - mo żna by, jak dot ąd, zasi ąść do stołu 
rokowa ń. St ąd bierze si ę bezwzgl ędne czasami egzekwowanie posłu-
sze ństwa wobec niezale żnie my śl ących Palesty ńczyków na Zachodnim 
Brzegu. Ciesz ący si ę powszechnym autorytetem arabski burmistrz 
Betlejem, który poparł izraelsk ą propozycj ę wyborów, do ść szybko 
nakłoniony został do publicznego zdezawuowania włas nego stanowis- 
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ka. Gorzej utrzyma ć dyscyplin ę miejscowych fundamentalistów, 
którzy na Zachodnim Brzegu optuj ą za jorda ńskim Husajnem, w bar-
dziej radykalnej za ś Gazie opowiadaj ą si ę, jak wspomniałem, za 
"republik ą islamsk ą". Gdzieniegdzie dochodzi do star ć pomi ędzy 
nimi a lojalnymi wobec OWP aktywistami. 

Algierska "deklaracja niepodległo ści" wyłoniła dalsze podzia-
ły. Gdy bowiem we wschodniej Jerozolimie, w Nablusi e czy Hebronie 
jej ogłoszenie wywołało niekłamany entuzjazm, poł ączony z inten-
sywnym rzucaniem kamieni w żołnierzy izraelskich, w obozach na 
południu Libanu, zamieszkałych przewa żnie przez uchod źców z 1948 
r.  /czyli z ziem, których teraz "wyrzekł si ę" Arafat/  trudno by-
ło mówi ć o rado ści. Natomiast wnioski praktyczne wyci ągni ęto tu 
takie same, jak nad Jordanem: nie podporz ądkowane Arafatowi ugru-
powania permanentnie niepokoj ą północn ą granic ę Izraela. 

Najbardziej mo że wymiern ą korzy ści ą palesty ńsk ą było zrze-
czenie si ę przez króla Husajna zwierzchnictwa nad Zachodnim B rze-
giem w lipcu ubiegłego roku. Gazy odrzekł si ę Egipt ju ż przed 
dziesi ęcioma laty w Camp David.  Obydwa pa ństwa uznaj ą "niepodle-
gł ą Palestyn ę", cho ć Egipt utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 
Izraelem. Tereny okupowane przez Izrael stały si ę wi ęc w świetle 
prawa mi ędzynarodowego "ziemi ą niczyj ą". Logika nakazywałaby wi ęc 
oczekiwa ć, że kolejna "palesty ńska" rezolucja ONZ wypowie si ę na 
temat zasady samostanowienia. A powołuj ą si ę na ni ą nie tylko 
Arabowie: niedawno wywodz ący si ę ze środowisk osadników "nowych 
ziem" żydowscy nacjonali ści zapowiedzieli,  że w wypadku  wycofa-
nia si ę wojsk izraelskich z terenów zaj ętych w 1967 r. oni sami 
proklamuj ą tu "niezale żną Jude ę". 

Póki co jednak Szamir trzyma si ę mocno i Palesty ńczykom nie 
mamy specjalnie czego zazdro ści ć. 
 
 
luty 1989 

Longin 

Życzymy "Komitetowi Obywatelskiemu" jak najlepiej, t ak jak 
życzymy "Solidarno ści" jak najlepiej.  Uwa żamy wszak że za konie-
czne przypomnie ć rzeczy oczywiste.    Partia komunistyczna z wła-
dzy i to pełnej władzy, pod gro źbą samozniszczenia, nie zrezy-
gnuje.  Żadnych porozumie ń nie dotrzyma.   Wszelkie układy s ą tyl-
ko manewrem, którego nie traktuje si ę powa żnie, tak jak to po-
kazało przekre ślenie jednostronne Porozumienia Gda ńskiego z  
1981 roku.  Z drugiej strony  nawet taka próba  nar uszenia monopo-
lu Partii mo że mie ć znaczenie. B ędzie świadczy ć o osłabieniu 
władzy Partii. /.../ 

Działanie "Komitetu Obywatelskiego" /.../ przyspies zy i za-
ostrzy proces polaryzacji społecze ństwa niezale żnego w Kraju. 
Przeciwnicy rozmów z Parti ą nie pozostan ą bierni. Ugrupowania 
polityczne niepodległo ściowe wzrosn ą na sile. 

Emigracja niepodległo ściowa musi domaga ć si ę prawdziwej nie-
podległo ści, pełnej wolno ści i rzeczywistej demokracji w Polsce. 
Taka jest bowiem jej racja bytu. 

/Z przemówienia noworocznego Prezydenta RP 
Kazimierza Sabbata/ 



Wybory do sejmu 

Ordynacja wyborcza jest zbiorem przepisów prawnych dotycz ą-
cych wyborów do organów przedstawicielskich. Demokr atyczne ordy-
nacje wyborcze w ró żnych krajach ró żni ą si ę od siebie do ść istot-
nymi szczegółami, cho ć posiadaj ą równie ż pewne cechy wspólne, od-
ró żniaj ące je od ordynacji pseudodemokratycznych obowi ązuj ących  
w pa ństwach totalitarnych /pa ństwa autorytarne obywaj ą si ę naj-
cz ęściej bez fasadowych instytucji,  natomiast  totalit aryzm wyma-
ga utrzymywania fikcji/. 

Społecze ństwo polskie stanie w przyszło ści  z pewno ści ą wo-
bec konieczno ści wyboru mi ędzy ró żnymi wariantami demokratycznej 
ordynacji.  Przedwczesne byłoby obecnie  proponowan ie szczegóło-
wych rozwi ązań, ale warto wiedzie ć, jakie mo żliwo ści mamy do wy-
boru. Długoletnie rz ądy komunistyczne spowodowały pewne zamie-
szanie w rozumieniu demokracji. Obecne manipulacje wokół "okr ą-
głego stołu" to zamieszanie jeszcze pot ęguj ą. Powinni śmy nauczy ć  
si ę odró żnia ć rozwi ązania prawdziwie demokratyczne od fikcji ma-
j ących na celu przedłu żenie komunistycznych rz ądów. 

Poni ższy tekst nie wyczerpuje cało ści problemu, dotyczy bo-
wiem tylko ordynacji do sejmu.  Ordynacje wyborcze do senatu zwy-
kle niewiele ró żni ą si ę w obecnych czasach od ordynacji do izby 
ni ższej. Najcz ęściej spotykan ą ró żnic ą jest mniejsza liczba se-
natorów. którzy reprezentuj ą wi ększe jednostki terytorialne.  In-
nym problemem s ą ordynacje w wyborach prezydenckich  i do samo-
rz ądu terytorialnego. Poruszenie tych kwestii przekrac za jednak  
ramy jednego artykułu. 

l. Zasady ogólne 

Demokratyczne ordynacje kieruj ą si ę pewnymi zało żeniami ogól-
nymi. Jest to m.in. zasada powszechno ści - prawo wybierania ma 
każdy obywatel bez wzgl ędu na płe ć,narodowo ść, wyznanie, wykształ-
cenie, stan maj ątkowy itp. Wybrani mog ą by ć wszyscy, którzy maj ą 
prawo wybierania. Pewne wyj ątki od zasady powszechno ści nie mog ą 
mie ć charakteru dyskryminacyjnego. Prawa wybierania poz bawione s ą 
zazwyczaj osoby skazane prawomocnie na pozbawienie praw obywatel-
skich, odbywaj ące kar ę wi ęzienia lub przebywaj ące w szpitalach 
psychiatrycznych. Niektóre ordynacje pozbawiaj ą praw wyborczych, 
zwłaszcza prawa bycia wybieranym, zawodowych wojsko wych i osoby 
pełni ące zawodowo słu żbę w niektórych organach pa ństwowych /np. 
oficerowie policji na obszarach, na których pełni ą słu żbę/. Te  
ostatnie ograniczenia maj ą na celu z jednej strony zapewnienie 
neutralno ści politycznej np. wojska,  z drugiej za ś niedopuszcze-
nie do wykorzystania stanowiska np. w policji w cel u wpłyni ęcia  
na wyniki wyborów. 

Zasadniczo niedopuszczalne - z demokratycznego punk tu widze-
nia - jest natomiast wprowadzanie dodatkowych kryte riów ogranicza-
j ących prawa wyborcze /np. postawa moralna/.  To wybo rcy  sami ma-
j ą okre śli ć, czy kto ś ma odpowiednie np. kwalifikacje moralne, by  
być posłem. 

W ostatnich kilku dziesi ęcioleciach obni żył si ę wiek, od 
którego  przysługuj ą  obywatelom  prawa wyborcze.  Obecnie  niemal 
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wszędzie jest to 18 lat, a pojawiaj ą si ę ju ż koncepcje, aby wiek 
dopuszczaj ący prawo do głosowania obni żyć do 16 lat. 

Zasada równo ści polega na tym, że ka żdy wyborca ma tylko je-
den głos.  Zasada bezpo średnio ści - że wyborcy głosuj ą bezpo śred-
nio na kandydatów na posłów, nie za ś np. na elektorów, którzy do-
piero maj ą wybra ć wła ściwy parlament. Demokracja wymaga, aby gło-
sowanie odbywało si ę tajnie. Wła ściwym zabezpieczeniem przed ma-
nipulacjami wyborczymi  jest obowi ązek tajnego głosowania  /ozna-
cza to w praktyce, że ka żdy wyborca musi wej ść do pomieszczenia za 
kotar ą przed wrzuceniem głosu do urny/. 

2. Okr ęgi wyborcze, komisje wyborcze 

Podział kraju na okr ęgi wyborcze jest spraw ą niezmiernie  
ważną, dlatego powinien on zosta ć okre ślony przez ordynacj ę wy-
borcz ą. Zasad ą jest, aby okr ęgi były mniej wi ęcej równe - du że 
ró żnice w wielko ści okr ęgów sprzeczne s ą z zasad ą równo ści /mniej 
wyborców w małym okr ęgu mo że wybra ć tyle samo posłów, co wi ęcej 
wyborców w wi ększym/. Podział kraju na okr ęgi powinien by ć co 
pewien czas aktualizowany w zwi ązku z przemieszczeniem si ę lud-
ności.Skrajnym przykładem niestosowania tej zasady był y tzw."zgni-
łe miasteczka" w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii. Ma pa okr ęgów nie 
była tam zmieniana przez kilka stuleci, a ż doszło do tego, że nie-
których deputowanych wybierano w kilkuosobowych gmi nach. 

Podczas ustalania granic okr ęgów może dochodzi ć do próby 
wpłyni ęcia na wynik przyszłych wyborów.  Odnosi si ę to  szczegól-
nie do krajów, gdzie istnieje utrwalona geografia w yborcza /tzn. 
wyborcy pochodz ący z jednego środowiska i zamieszkuj ący jedn ą oko-
lic ę głosuj ą zwykle na okre ślone partie/. Przypadki takich mani-
pulacji odnotowano np. w historii Francji. 

Skład komisji wyborczych ma zasadnicze znaczenie dl a uczci-
wości przeprowadzanych wyborów. Członkami komisji powi nny by ć 
osoby neutralne politycznie i obdarzone powszechnym  zaufaniem 
społecznym. Głowa pa ństwa powołuje pa ństwow ą komisj ę wyborcz ą  
/lub np. generalnego komisarza/, a komisja pa ństwowa powołuje 
komisje okr ęgowe i obwodowe.  Przewodnicz ącymi  komisji  pa ństwo-
wej i okr ęgowych powinni by ć s ędziowie s ądów publicznych /nie-
zawisłych oczywi ście/. 

3. Zgłaszanie kandydatów 

Możliwo ść nieskr ępowanego zgłaszania kandydatów jest funda-
mentalnym warunkiem uznania ordynacji za demokratyc zną. Zwykle 
kandydatów mog ą zgłasza ć partie polityczne b ądź grupy wyborców. W 
wielu krajach prawo to ograniczono wył ącznie do grup wyborców 
wychodz ąc z zało żenia, że partia polityczna mo że w danym okr ęgu 
zebra ć  odpowiedni ą ilo ść podpisów wyborców równie łatwo,  co gru-
pa niezrzeszona. 

Ilo ść podpisów potrzebna do zgłoszenia kandydata /listy kan-
dydatów/ do parlamentu waha si ę w ró żnych krajach od 10 /w W. Bry-
tanii/ do kilkuset. Nie ma potrzeby zbierania tysi ęcy podpisów, 
poniewa ż celem tej operacji nie jest okre ślenie społecznego po-
parcia dla kandydata /po to s ą wybory/, a tylko wyeliminowanie 
kandydatur niepowa żnych. Równolegle stosowan ą metod ą eliminacji 
takich kandydatów jest pobieranie kaucji pieni ężnej przed wybora-
mi. Kaucja taka musi by ć wysoka z punktu widzenia pojedynczego 
człowieka, ale łatwa do zebrania dla partii lub gru py ludzi.  Je- 
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żeli kandydat uzyska w wyborach okre ślon ą ilo ść głosów /np. 1% /  
i dowiedzie w ten sposób, że jego kandydatura była powa żna,  kau-
cja zostaje zwrócona. 

Szczególnym przypadkiem ograniczenia prawa zgłaszan ia kan-
dydatów jest RFN.  W kraju tym połowa kandydatów mo że by ć zgła-
szana wył ącznie przez partie polityczne, a mo żliwo ści zgłoszenia 
kandydatów przez wyborców s ą ograniczone. Oczywi ście demokratyczne 
prawo stowarzyszania umo żliwia ka żdej grupie wyborców utworzenie 
partii i zgłaszanie kandydatów. Jednak istnienie pa rtii jest pod-
dane pod kontrol ę wymiaru sprawiedliwo ści. Ustawodawstwo RFN za-
kazuje istnienia partii, których celem byłoby obale nie demokra-
tycznej konstytucji tego kraju. W latach pi ęćdziesi ątych s ądy 
zachodnioniemieckie dwukrotnie delegalizowały parti e polityczne - 
neonazistowsk ą i komunistyczn ą. Te przepisy prawne s ą skutkiem 
niemieckich do świadcze ń historycznych, maj ą na celu zapobie żenie 
powtórzeniu si ę sytuacji z 1933 r., kiedy partia hitlerowska do-
szła do władzy w drodze demokratycznych wyborów. 

Warto w tym miejscu podkre śli ć, że rola komisji wyborczych 
podczas zgłaszania kandydatów jest czysto techniczn a.  Komisje ma-
j ą za zadanie sprawdzi ć,  czy dopełnione zostały  wszystkie warun-
ki okre ślone przez ordynacj ę. Komisje wyborcze nie mog ą odrzuci ć 
jakiej ś kandydatury z przyczyn innych, ni ż okre ślone w ordynacji. 

4. Wyniki głosowania 

Zasad ą odró żniaj ącą wybory od plebiscytu jest konkurencja 
między kandydatami /w okr ęgach jednomandatowych/, b ądź mi ędzy 
listami kandydatów /w okr ęgach wielomandatowych/.   Bez konkuren-
cji nie mo że by ć mowy o wyborach. 

System wyborczy obowi ązuj ący w danym kraju okre śla w du żym 
stopniu charakter parlamentu i przez to kształt życia polityczne-
go. Wyró żnia si ę zasadniczo wybory w okr ęgach jedno- i wieloman-
datowych. Wybory w okr ęgach jednomandatowych mog ą odbywa ć si ę w 
jednej b ądź dwóch turach. 

Klasycznym przykładem wyborów w okr ęgach jednomandatowych 
odbywanych w jednej turze jest W. Brytania. Posłem zostaje ten 
kandydat, który uzyska w swoim okr ęgu najwi ększ ą liczb ę głosów, 
niewa żne ile. System brytyjski ma szereg zalet. Jest to s ystem 
stabilny, w którym istniej ą dwie du że partie zmieniaj ące si ę  
przy władzy.  Je śli pojawia si ę trzecia partia,  d ąży ona do zaj ę-
cia miejsca i wyeliminowania drugiej.  W latach dwu dziestych Par-
tia Pracy wyeliminowała Parti ę Liberaln ą, a obecnie koalicja 
socjaldemokratyczno - liberalna usiłuje wyeliminowa ć Parti ę Pracy. 
Ten system wymusza dwupartyjno ść, poniewa ż wyborcom po prostu nie 
opłaca si ę głosowa ć na mniejsze partie, nie maj ące szans na 
uzyskanie wi ększo ści w du żej liczbie okr ęgów. 

System brytyjski ma jednak pewne wady. Najwa żniejsza, to 
nieproporcjonalno ść. Skład parlamentu tylko cz ęściowo odzwier-
ciedla nastroje społecze ństwa. Du że grupy społeczne nie maj ą  
swej parlamentarnej reprezentacji  /np.  Partia Lib eralna  zbiera-
ła przez lata ponad 20% głosów obsadzaj ąc ledwo kilkana ście man-
datów/. System brytyjski byłby szczególnie niewła ściwy w kraju nie 
posiadaj ącym tradycyjnych partii politycznych, w kraju nieus -
tabilizowanym i rozproszkowanym życiu politycznym. Wówczas nas-
t ępowałoby rozstrzelenie głosów mi ędzy wielu kandydatów i w gło-
sowaniu mogłyby przechodzi ć przypadkowe osoby wybierane  niewiel- 
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ką liczb ą głosów. Skład parlamentu w niewielkim stopniu odzw ier-
ciedlałby w takiej sytuacji pogl ądy polityczne społecze ństwa. 

Przykładem wyborów w okr ęgach jednomandatowych odbywanych  
w dwóch turach jest system francuski.  W pierwszej turze przecho-
dzą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali ponad 50% głos ów. Do 
drugiej tury staje dwóch kandydatów, którzy uzyskal i najwi ększ ą 
liczb ę głosów w pierwszej. System francuski jest bardziej  pro-
porcjonalny ni ż brytyjski. Małym partion opłaca si ę startowa ć  
w wyborach - po pierwszej turze partie skupiaj ą si ę w dwóch blo-
kach wyborczych.  Tak wi ęc pierwsza tura  słu ży w praktyce  głów-
nie do okre ślenia wzajemnej pozycji ugrupowa ń wewnątrz dwóch 
ró żnych bloków, natomiast druga tura rozstrzyga konkur ei.cj ę mi ę-
dzy blokami. 

Nieproporcjonalno ść wyników w stosunku do układu sił spo-
łecznych  nie zostaje jednak  w systemie francuskim   wyeliminowa-
na. Du że partie maj ą zwykle znacznie wi ększy procent mandatów,  
w stosunku  do liczby uzyskanych głosów,  partie średnie i mniej-
sze maj ą mniej mandatów b ądź w ogóle nie s ą w parlamencie repre-
zentowane. 

Całkowicie proporcjonalny jest system oparty na okr ęgach 
wielomandatowych, w których konkuruj ą listy kandydatów.  Przykła-
dem takiego systemu s ą Włochy. Układ sił w parlamencie odzwier-
ciedla w tym kraju dokładnie układ sił w społecze ństwie.Koszty ta-
kiej sytuacji s ą znane - system taki jest niestabilny, małe partie 
wchodz ą w krótkotrwale koalicje, rz ądy zmieniaj ą si ę nieraz kilka 
razy do roku. 

Podział mandatów mi ędzy poszczególne listy w zale żności od 
uzyskanych głosów jest do ść skomplikowany. Spróbujmy wyja śni ć  
go na przykładzie. Wyobra źmy sobie siedmiomandatowy okr ęg, w któ-
rym konkuruj ą 4 partie. Uzyskuj ą nast ępuj ące ilo ści głosów, np. : 
chrze ścija ńscy demokraci - 47.658, liberałowie - 33.825, konse r-
waty ści - 26.987, socjali ści - 21.326. Ile mandatów uzyskały po-
szczególne listy, okre śla si ę na podstawie poni ższej tabeli: 

ch.-d.      lib.         kon.         soc. 
1    47 658       33 825       26 987     21 326 
2    23 829       16 912       13 493     10 663 
3    15 886       11 275        9 899      7 108 

Ilo ści głosów oddane na listy dzieli si ę przez kolejne liczby 
naturalne. Najwi ększe ilorazy wyznaczaj ą miejsca mandatowe. W  
naszym przykładzie chadecja otrzymała 3 mandaty, li berałowie -2, 
pozostałe listy po jednym. Im wi ęcej posłów wybieranych jest w 
okr ęgu, tym bardziej proporcjonalne s ą wyniki. Gdyby w powy ższym 
przykładzie okr ęg był pi ęciomandatowy, chadecja otrzymałaby 2 
mandaty, a pozostałe listy po jednym. Gdyby okr ęg był czteroman-
datowy, socjali ści nie otrzymaliby żadnego mandatu. Metoda po-
działu mandatów mi ędzy listy opisana w powy ższym przykładzie nie 
jest oczywi ście jedyna, cho ć do ść cz ęsto stosowana /obowi ązywała 
np. w Polsce przed 1935 r./. Inne metody oblicze ń s ą nie mniej 
skomplikowane. 

Istniej ą dwa sposoby osłabiania proporcjonalno ści w celu 
zwi ększenia w parlamencie  reprezentacji silnych partii  i  wi ęk-
szej stabilizacji całego systemu. W Polsce przed 19 35 r. były  
tzw. listy pa ństwowe.  Silne partie  wystawiaj ące swoich kandyda-
tów w całym kraju b ądź w wi ększo ści okr ęgów zgłaszały równie ż 
listy pa ństwowe.  Na listach tych  umieszczano nazwiska  dzi ałaczy 
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szczebla centralnego mało znanych w regionach. Głos y oddane w po-
szczególnych okr ęgach na listy danej partii były automatycznie 
oddawane na jej list ę pa ństwow ą. Podział mandatów z list pa ństwo-
wych był proporcjonalny do głosów otrzymanych przez  partie  w ca-
łym kraju. 

Innym ograniczeniem proporcjonalno ści jest bariera minimum 
/np. 5% - w RFN/, któr ą musz ą przekroczy ć kandydaci partii na 
obszarze całego kraju, aby mogła wprowadzi ć swoich kandydatów do 
parlamentu. Wad ą tego systemu jest wyeliminowanie list lokalnych 
np. kandydatów mniejszo ści narodowych. 

5. Gwarancje 

Każda demokratyczna ordynacja wyborcza przewiduje inst ytucje 
gwarantuj ące uczciwy przebieg wyborów. Oprócz neutralnych kom isji 
wyborczych - o czym pisali śmy ju ż powy żej - ustanawia si ę insty-
tucj ę pełnomocników kandydatów. Wszyscy kandydaci maj ą prawo usta-
nowi ć swoich pełnomocników, którzy s ą obecni podczas wszystkich 
czynno ści komisji wyborczych: pocz ąwszy od przygotowania urn i 
głosowania w obwodach, a sko ńczywszy na ustalaniu zbiorczych wyni-
ków dla całego okr ęgu. 

Dodatkowym zabezpieczeniem jest mo żliwo ść zakwestionowania 
działa ń komisji wyborczej przez odwołanie si ę do s ądu. Oczywi ście 
jest to zabezpieczenie realne tylko pod warunkiem i stnienia nie-
zawisłego s ądownictwa. 

xxx 

Każda ordynacja wyborcza jest wypadkow ą sytuacji politycznej, 
w której wchodzi w życie. Dlatego trudno obecnie prorokowa ć, jaka 
będzie ordynacja do parlamentu przyszłej niepodległej  Polski, Wy-
daje si ę, że słuszny byłby system proporcjonalny w wyborach do  
konstytuanty, aby całe społecze ństwo miało głos przy okre ślaniu 
ustroju Rzeczypospolitej. Natomiast w normalnych wy borach parla-
mentarnych lepszy wydawałby si ę system wi ększo ściowy pozwalaj ący 
unikn ąć destabilizacji politycznej, która miała miejsce w Polsce  
w latach dwudziestych. Z drugiej jednak strony istn ieje ryzyko,  
że wybrana proporcjonalnie konstytuanta uchwali prop orcjonaln ą 
ordynacj ę wyborcz ą. 

Angielski system wi ększo ściowy nie odpowiada polskiej trady-
cji politycznej - w Polsce istniało zawsze wiele pa rtii. Dlatego 
lepszy wydaje si ę system francuski,  w którym mniejsze partie ł ą-
cz ą si ę w bloki. 

Kończ ąc niniejsze rozwa żania warto podkre śli ć jeszcze, że ża-
den system wyborczy nie istnieje w pró żni. Warunkiem skuteczno ści 
rozwi ązań demokratycznych jest demokratyczna organizacja życia spo-
łecznego. Dla demokratycznej kampanii wyborczej kon ieczna jest wol-
ność stowarzyszania si ę,  aby mo żna było swobodnie skupia ć si ę wo-
kół programów i wysuwa ć kandydatów. Konieczna jest wolno ść słowa, 
aby kandydaci mogli przedstawi ć swoje programy. Za ś gwarancj ą ucz-
ciwo ści wyborów jest niezawisło ść s ądów.  Niezb ędne s ą demokratycz-
ne wybory do samorz ądu terytorialnego, aby ludzie mieli gdzie  
uczy ć si ę demokracji. Konieczne jest wreszcie zachowanie zas ady 
podziału władzy, aby demokracja nie przerodziła si ę w tyrani ę wi ę-
kszo ści. 

Zygmunt Zalewski 



Dyplomacja Wał ęsy 

i łowy ubecji 

"Historio, historio,  
ty żarłoczny micie,  
co dla ciebie znaczy  
jedno ludzkie życie..." 

/z piosenki Agnieszki Osieckiej/ 

W styczniu tego roku, w odst ępie dziesi ęciu dni,  zamordowa-
ni zostali "przez nieznanych sprawców, w niewyja śnionych okolicz-
nościach" dwaj ksi ęża - 74-letni ks. prałat Stefan Niedzielak, 
proboszcz parafii św. Karola Boromeusza przy Cmentarzu Pow ązkows-
kim w Warszawie i młody kapłan z Białegostoku, ks. Stanisław Su-
chowolec. Obaj znani byli z odwagi, szlachetno ści i śmiałego gło-
szenia prawdy, któr ą władze komunistyczne uwa żaj ą za wrogie sobie 
pogl ądy. Ksi ądz Stefan Niedzielak, dawny działacz harcerski, ka-
pelan AK i WiN, opiekował si ę szczególnie tymi kombatantami, dla 
których nie istniał żaden ZBOWiD,  a tak że rodzinami  ofiar terro-
ru komunistycznego w Katyniu i na sowieckim Wschodz ie. Ksi ądz Su-
chowolec, aktywny przyjaciel "Solidarno ści" w białostockiem /gdzie  
ulubion ą metod ą działania ubecji s ą podpalenia, o czym nale ży pa-
mięta ć w zwi ązku ze śmierci ą tego kapłana/ czynnie działał w Su-
chowoli przed i po m ęcze ńskiej śmierci ksi ędza Jerzego Popiełuszki, 
a podzielaj ąc jego pogl ądy nie mógł si ę nie kojarzy ć ze świetlan ą 
postaci ą Ksi ędza Jerzego. 

Pogrzeb ks. Stefana Niedzielaka odbył si ę w zwykły dzie ń ty-
godnia /czwartek/, przy czym władze nie kryły, że zale ży im na 
pośpiechu, jakkolwiek przedtem nie kwapiły si ę z podaniem komuni-
katu o śmierci prałata, czyni ąc to dopiero po ogłoszeniu zbrodni 
przez rozgło śnie zachodnie.  W cztery dni pó źniej zgin ął tragicz-
nie ksi ądz Stanisław Suchowolec: znaleziono go martwego w j ego 
własnym mieszkaniu. Umarł z braku tlenu. 

Próbuj ąc odtworzy ć szczegóły, przegl ądam czołowe pismo pols-
kich katolików i intelektualistów, "Tygodnik Powsze chny", i ze 
zdumieniem stwierdzam, że... nic - albo prawie nic. Bardziej 
szczegółowa lustracja styczniowych i lutowych numer ów "TP"  ujaw-
nia w numerze z 29 stycznia, w rubryce "Obraz tygod nia", na trzy-
nastym miejscu /po informacjach o X Plenum KC PZPR,  na którym u-
dzielono "votum zaufania obecnemu kierownictwu"; o oświadczeniu 
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarno ść" stwierdzaj ącym 
"zasadniczy krok jakim jest uchwała KC PZPR o przyw róceniu /!/ 
pluralizmu w kierunku dialogu społecznego"; o śmierci Józefa Cy-
rankiewicza/, oschł ą notatk ę o tym, że "W Warszawie zamordowany 
został /cho ć brak jeszcze ostatecznych ustale ń śledztwa/  ks. pra- 
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łat Stefan Niedzielak /lat 74/...". Daleko posuni ęt ą wstrzemi ęź-
liwo ść "TP" potwierdzaj ą kolejne numery pisma,  w  których redak-
cja powstrzymuje si ę od własnego komentarza, informacji, czy cho ć-
by zamieszczenia nekrologu, poprzestaj ąc na wydrukowaniu na os-
tatniej stronie "O świadczenia w sprawie śmierci ks. Stefana Nie-
dzielaka", podpisanego przez warszawski Zarz ąd KIK-u, którego 
autorzy "oczekuj ą szybkiego i wnikliwego śledztwa" /o świadczenie 
datowane 21 stycznia 1989; ukazało si ę z numerze "TP" z 5 lutego/. 

Nie tylko "Tygodnik Powszechny" /który o śmierci ksi ędza Su-
chowolca nie wspomina w ogóle/okazał w sprawie tak demonstracyjne-
go podwójnego gwałtu daleko id ące opanowanie emocji. Spokój i 
zdrowy rozs ądek, który musiał uradowa ć władze, zachowała te ż stro-
na atakowana /bo przecie ż nie dwaj indywidualni kapłani byli os-
tatecznymi celami zamachów/ -a wi ęc Ko ściół /mowa o jego władzach/  
i ci, którzy mieni ą si ę reprezentantami wi ększo ści narodu - wodzo-
wie "Solidarno ści".  Na pogrzeb przybyły  liczne poczty sztandaro-
we ró żnych grup i organizacji, a tak że tłum warszawiaków; jednak  
- jak pisze w kr ążącej z r ąk do r ąk odezwie kapłan,  któremu wyda-
no zakaz głoszenia "publicznych wyst ąpie ń", ksi ądz Stanisław Mał-
kowski - "nie pojawili si ę na pogrzebie ksi ędza Niedzielaka ci,  
na których czekali licznie zgromadzeni dziennikarze ". 

Nie pojawili si ę, chocia ż byli w Warszawie, poleruj ąc zbroje  
do roli rycerzy okr ągłego stołu. Widocznie rycerzom okr ągłego sto-
łu nie w głowie były pogrzeby, a poza tym ksi ądz Niedzielak mógł 
wcale nie by ć ich osobistym znajomym - przeciwnie ni ż generał 
Kiszczak i minister Urban. 

Oddam głos ksi ędzu Małkowskiemu, który z wła ściw ą sobie swa-
dą i skłonno ści ą do lotnej metafory, dobitnie definiuje sytuacj ę: 

"Zbrodnia katy ńska, w chwili jej ujawnienia w roku 1943, by-
ła niewygodna dla aliantów zd ążaj ących ku zwyci ęskiemu porozumie-
niu i "pojednaniu" w Teheranie i Jałcie. Podobnie z brodnia pow ąz-
kowska okazała si ę niewygodna dla tych, którzy obecnie chc ą si ę 
jedna ć i porozumiewa ć,  siadaj ąc do wspólnego stołu ze złoczy ńca-
mi. /.../ Pogrzeb ksi ędza Niedzielaka stał si ę swego rodzaju tes-
tem dla "Solidarno ści": ile jest w niej pojałta ńskiego ducha. Dla-
tego zbrodnia na ksi ędzu Niedzielaku nie tylko była i jest zakła-
mywana i fałszowana przez obcych, przez tych, którz y chroni ąc 
sprawców sami podpisali si ę pod tym morderstwem. Ale równie ż ta 
zbrodnia była i jest rozmywana, pomniejszana przez "swoich", któ-
rzy udaj ąc, że maj ą w ątpliwo ści, których w świetle faktów mie ć  
nie mog ą, bior ą małodusznie lub dyplomatycznie stron ę przeciwni-
ka". 

Nie mo żna wykluczy ć takiej mo żliwo ści, że zamordowanie ksi ę-
dza Niedzielaka było prowokacj ą przed "okr ągłym stołem" - prowo-
kacj ą dokonan ą przez jedn ą frakcj ę "pluralistycznej",  totalitar-
nej  szajki przeciwko innej frakcji tej samej szajk i. Mogło cho-
dzi ć o ewentualne udaremnienie "rozmów pojednawczych" -  co jest, 
rzecz oczywista, krótkowzroczn ą komunistyczn ą dziecinad ą, gdy ż 
okr ągły stół w sposób nieuchronny i doskonały udaremni si ę sam,  
i to, jak zwykle, kosztem naiwnej cz ęści społecze ństwa. Zamiarem 
zamachowców mogło by ć sprowokowanie grupy Wał ęsy do odrzucenia 
roli rycerzy okr ągłego stołu.  Jednak Lech Wał ęsa i "jego zaple-
cze" /"Musz ę si ę porozumie ć z moim zapleczem"/ nie tylko sprowo-
kować si ę nie dali, ale jeszcze podstawili drugi policzek,  w któ-
ry skwapliwie uderzono drugim morderstwem na  "soli darno ściowym" 
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kapłanie - żeby nie było żadnych w ątpliwo ści. Czy Lech Wał ęsa nie 
przesadza z t ą "miło ści ą chrze ścija ńsk ą"? 

Z wypowiedzi rycerzy okr ągłego stołu, którzy, chc ąc nie  
chc ąc - tworz ą dzi ś wobec nas jedn ą grup ę, wynika, i ż oni sami 
uważaj ą si ę za wybra ńców historii, obdarzonych dziejow ą misj ą ra-
towania pa ństwa i narodu. Có ż to za misja historyczna, która nie 
zabrania mordowa ć, ale zabrania ujmowa ć si ę za ofiarami bezczel-
nych gwałtów? 

I. Basta 

P.S. Dwaj zamordowani w styczniu 1989 kapłani powi ększyli list ę 
polskich ksi ęży-męczenników /na pogrzebie ks. Niedzielaka jeden  
ze sprawuj ących liturgi ę przywdział czerwon ą stuł ę - kolor m ę-
cze ństwa/. W naszej najnowszej historii, która kulminow ała "So-
lidarno ści ą" i stanem wojennym, ksi ądz Jerzy Popiełuszko jest  
w tym m ęcze ńskim legionie postaci ą najbardziej znan ą, ale nie 
pierwsz ą chronologicznie: w sierpniu 1976, po "wypadkach ra dom-
skich", zamordowany został przez UB ksi ądz Roman Kotlarz.   Ku je-
go czci w ko ściele pow ązkowskim, którego proboszczem był ks. Ste-
fan Niedzielak, wmurowano i po świ ęcono tablic ę pami ątkow ą. Pod 
naciskiem władz ko ścielnych i pa ństwowych, ksi ądz Niedzielak 
zmuszony był t ę tablic ę usun ąć. 

Czy wystarczy nam policzków? 

JESTEŚMY PRZECIWKO WSZELKIM POROZUMIENIOM Z KOMUNISTAMI 

1. Komitet Obywatelski oraz wyłoniona przez KKW rep rezenta-
cja zwi ązkowa "Solidarno ści" nie maj ą uniwersalnego mandatu ani 
całego społecze ństwa, ani całej opozycji. Nie mog ą wi ęc w imieniu 
społecze ństwa i opozycji podejmowa ć zobowi ązań wobec komunistycz-
nej władzy. 

2. Potwierdzamy raz jeszcze nasze przekonanie, że istnienie 
niepodległej demokratycznej Polski zbudowanej na fu ndamencie wol-
nej gospodarki b ędzie mo żliwe dopiero po zmianie ustroju. 

3. Jakiekolwiek rozmowy z komunistyczn ą władz ą nie mog ą przy-
nie ść  społecze ństwu  trwałych korzy ści,  co zostało wielokrotnie  
historycznie sprawdzone. Równie ż obecnie reforma gospodarcza i 
przemiany polityczne s ą tylko propagandowym hasłem i dezinforma-
cj ą. Korzy ść z takich porozumie ń uzyskuje tylko władza komunis-
tyczna otrzymuj ąc legitymizacj ę wewnątrz i na zewn ątrz kraju. 

4. Szczególnie sprzeciwiamy si ę wszelkim manipulacjom doty-
cz ącym wyborów do sejmu PRL. Uwa żamy, że tylko wolne wybory mog ą 
wyłoni ć autentyczn ą reprezentacj ę społecze ństwa. 

Dlatego byli śmy i jeste śmy przeciwko wszelkim porozumieniom 
z komunistami. 

Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległo ściowych  

Warszawa, 3 lutego 1989 r. 



Z życia emigracji 

Przewodnicz ący komisji spraw zagranicznych w parlamencie por-
tugalskim  prof. Antonio de Sousa-Lara zło żył w styczniu br. wizy-
t ę w siedzibie władz RP w Londynie. Prezydent RP Kazi mierz Sabbat 
odznaczył go ścia Krzy żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po  
tej uroczysto ści odbyła si ę konferencja z przedstawicielami władz  
RP i politykami brytyjskimi. Prof. de Sousa-Lara za rysował mo żli-
wość rozwini ęcia polskiej współpracy z parlamentarzystami portu-
galskimi i europejskimi. /wg PAT nr 3/89/ 

xxx 

W Sztokholmie 6 listopada 1988 r. podpisana została  Deklara-
cja Esto ńsko-Polska. W imieniu rz ądu RP deklaracj ę podpisał pre-
mier, prof. Edward Szczepanik. Stron ę esto ńsk ą reprezentowali: 
prezydent Estonii, premier Rz ądu Esto ńskiego na Uchod źstwie i 
przewodnicz ący Esto ńskiej Rady Narodowej. W Deklaracji stwierdzo-
no: 

"Zważywszy, że: 
l/ dominacja Moskwy w Estonii i Polsce skłania oba nasze kraje  
aby d ążyły do wspólnego celu wyzwolenia z sowieckiej opres ji im-
perialistycznej, która zagra ża bytowi naszych narodów; 
2/ ten wspólny cel stwarza wi ęzy solidarno ści mi ędzy Estoni ą a 
Polsk ą, w celu odzyskania wolno ści i suwerenno ści; 
3/ wolno ść i niepodległo ść wszystkich krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, które obecnie walcz ą z dominacj ą sowieck ą, le ży w 
interesie zarówno Estonii jak i Polski, poniewa ż wolno ść całego  
tego regionu jest nierozdzielna, 
4/ solidarno ść s ąsiaduj ących ze sob ą krajów jest warunkiem poli-
tycznej równowagi w Europie Środkowo-Wschodniej opartej na wza-
jemnym poszanowaniu i wspólnocie interesów. 

Obie układaj ące si ę strony o świadczaj ą co nast ępuje: 
a/ Praca w kierunku zapewnienia trwałego istnienia wolnych i su-
werennych Estonii i Polski stanowi żywotny interes obu narodów.  
b/ Oba rz ądy uwa żaj ą za po żądane utrzymanie stałych kontaktów i 
wzmocnienie współpracy". 

W uroczysto ści podpisywania powy ższej deklaracji uczestni-
czyli przedstawiciele Wolnych Łotyszów. Zapowiedzia no przygoto-
wanie podobnej deklaracji łotewsko-polskiej. Przypo mnijmy, że  
Rząd Estonii na Uchod źstwie, jak i rz ądy łotewski i litewski,  
jest uznawany przez wi ększo ść pa ństw Zachodnich, w tym USA. 
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