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LEKCJA POLSKA
Wybory prezydenckie 1995 roku są największym wydarze
niem politycznym lat dziewięćdziesiątych w Polsce, Miejmy nadzieję,
że wywrą one wpływ na umocnienie demokracji jako rządów ludu,
a nie wyalienowanych elit politycznych, na ułożenie cywilizowanych
stosunków między pracą a kapitałem, na wmontowanie w system
zasady sprawiedliwości społecznej w takiej równowadze z efektywno
ścią, która nie osłabi bodźców do wydajnej pracy i szybkiego wzrostu
gospodarczego.
Elektorat przemówił
Wyniki i przebieg wyborów świadczą o jakościowym wzroście
aktywności społeczeństwa oraz o znamiennych przesunięciach w na
strojach i w tkwiących u podstaw tych nastrojów głębszych postawach
społecznych. Zewnętrznie wyraziło się to przede wszystkim w rekor
dowej frekwencji wyborczej, która wynosiła 64,8% uprawnionych w
I turze wyborów oraz 68,2% w II turze. Jest to najwyższa frekwencja
od 1989 r., w którym w wyborach sejmowych uczestniczyło 62,3%
uprawnionych.
W wyborach prezydenckich w 1990 r. głosowało w I turze
60,6%, ale w drugiej już tylko 53,4%. W wyborach sejmowych w 1991
roku wzięło udział tylko 40,7% uprawnionych, przy absencji prawie
59%, zaś w wyborach sejmowych w 1993 r 49,8% przy absencji 50%.
Dwukrotnie więc ponad połowa dorosłych Polaków nie skorzystała ze
swoich uprawnień. Było to coś w rodzaju biernego oporu w stosunku
do szokowych zmian, wprowadzanych znienacka i odgórnie, a przy
noszących skutki dalece odmienne od hałaśliwie zapowiadanych.
Próby czynnego protestu w postaci strajków były skutecznie pacyfi
kowane pod parasolem „Solidarności" przez doświadczonych organi-
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zatorów akcji strajkowych/ zasiadających we wszystkich rządach soli
darnościowych.
Stopniowo jednak w milczącej większości społeczeństwa za
częła narastać chęć wtrącania się w bieg wydarzeń. „Bo jak się milczy/
milczy/ milczy, to apetyt rośnie wilczy" - to Młynarski. W roku 1993
frekwencja wyborcza, choć nie rekordowa, była jednak o 10% wyższa,
niż w 199i r. a przyrost głosujących zasilił prawie wyłącznie opozy
cyjne partie SLD i PSL oraz lewicującą wówczas Unię Pracy. Unia De
mokratyczna z trudem utrzymała poprzedni stan posiadania i spadła
mając 1460 tys. głosów z pierwszej pozycji w parlamencie na trzecią,
po SLD (2815 tys. głosów) oraz PSL (2124 tys. głosów). Unia Pracy
(wcześniej Solidarność Pracy) uzyskała 1 min głosów i czwarte miejsce
w parlamencie. Uchroniło to obóz postsolidarnościowy przed totalną
klęską. Bez utworzenia tej jakby najbardziej lewicowej partii glosy
zebrane przez nią zasiliłyby prawie wyłącznie SLD. Warto przypo
mnieć, że głosy zebrane łącznie przez SLD, PSL oraz UP stanowiły
łącznie 43% głosów ważnych, zaś w wyniku większościowej ordynacji
wyborczej oznaczały 75% mandatów w parlamencie.
Degradacja i plutokracja
Na przesunięcie się sympatii elektoratu do centrum i na lewicę
w 1993 r. wpłynęło wiele przyczyn. Najważniejszym czynnikiem były
jednak niewątpliwie drastyczne zmiany w podziale dochodu narodo
wego w latach 1990-1992, które nastąpiły w tym okresie wraz ze
spadkiem tego dochodu o 17%. W gospodarstwach domowych robot
niczych dochody realne w przeliczeniu na 1 osobę zmniejszyły się
w porównaniu z 1989 r. o 26,9%, w pracowniczych nierobotniczych
o 20,2%, w pracowniczo-chłopskich o 35,1%, w chłopskich aż o 46,8%,
emeryckich o 13,5%. Natomiast dochody realne na 1 osobę w gospo
darstwach domowych pracodawców i pracujących na własny rachu
nek zwiększyły się w tym samym czasie o ok. 28%. Były one przezna
czone wyłącznie na konsumpcję, ponieważ akumulacja zmniejszyła
się w 1992 r. o 37% w porównaniu z 1989 r.
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W warunkach spadku dochodu narodowego i akumulacji,
wzrost konsumpcji nowej klasy miał charakter ostentacyjny i polegał
na redystrybucji dochodów od pracowników najemnych, chłopów,
emerytów do biznesmenów, czyli od biednych do bogatych. Narzę
dziami redystrybucji były administracyjne limitowania płac, polityka
cenowa oraz polityka podatkowa.
W rezultacie w sferze zubożenia - co oznacza dochody na
osobę, nie wyższe od minimum socjalnego - znalazło się w 1992 r.
ok. 35,8% ludności Polski, tzn. ok. 13,7 min osób. W roku 1989 udział
sfery zubożenia w ludności wynosił ok. 15% i ogarniał ok. 5,7 min
osób. W roku 1992 udział sfery zubożenia w globalnych dochodach
ludności, przeznaczonych na konsumpcję i budownictwo mieszka
niowe wynosił zaledwie 15%. Natomiast udział sfery wyższej
(pracodawcy i pracujący na własny rachunek) w ogóle dochodów
wynosił w 1992 r. ok. 29%, zaś w ludności ok. 8%. Udział średniej
sfery dochodowej zarówno w ludności, jak i w dochodach wynosił
ok. 56% (w 1989 r. prawie 80%). Sfera średnia zmniejszała się szybko,
głównie na rzecz sfery zubożenia. W latach 1990-1992 ubyło z niej
ok. 6,9 min osób, z czego ok. 6,6 min spadło do sfery zubożenia, zaś
ok. 0,3 min awansowało do klasy wyższej.1 Godzi się tu przypomnieć,
iż po 1989 rok „Solidarność" zdobywała społeczne poparcie pod
hasłami sprawiedliwości społecznej, godności pracy i zmniejszania
rozpiętości dochodów. W dokumencie z kwietnia 1981 r. czytamy
m.in.: „Sprawiedliwość społeczna wymaga, aby koszty kryzysu i nie
zbędnych reform były równomiernie rozłożone wśród wszystkich
obywateli. Równomiernie, to znaczy proporcjonalnie do ich za
możności".
Poczucie degradacji milionów ludzi było tym większe, że
ostentacyjnemu bogaceniu się nielicznych, przy zubożeniu tak wielu,

1 Wszystkie dane liczbowe w tym fragmencie pochodzą z Roczników Statystycznych
GUS lub są oszacowane na ich podstawie; szersza informacja wraz z metodologią
szacunków zawarta jest w Encyklopedii Biznesu, tom 2, wydawca Fundacja Innowacyj
na 1995, hasło Zubożenie, autor JX3kSwczyk.
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towarzyszyły znane powszechnie metody osiągania fortun: protekcja,
oszustwa, nadużywanie stanowiska, korupcja. Zjawiska te, zwłaszcza
w mniejszych miastach i na wsi, bez trudu były identyfikowane per
sonalnie jako związane często z ludźmi nowej władzy. Liczne osoby
zamieszane w te machinacje uważane były do niedawna za nietykal
ne. Coraz większa część społeczeństwa patrzyła z rosnącą niechęcią
na bezprogramowość partii prawicowych, na wojny personalne to
czone przez ich liderów w oderwaniu od problemów, nurtujących
wielkie grupy społeczne,
Jalowość programową i kanapowość partii i partyjek przy
krywano wezwaniami do rozliczeń i walki z komuną. Hasła te stały
się już w 1993 r., a jeszcze większym stopniu w kampanii prezydenc
kie), faktycznie jedynym programem i czynnikiem łączącym prawicę.
Oryginalność Lecha Wałęsy polegała tylko na tym, że z tej słabości
prawicy postanowił uczynić główny oręż swej kampanii wyborczej
przebić swych konkurentów na prawicy gwałtownością ataku na
postkomunę, odebrać im elektorat i uzyskać w ten sposób w 1 turze
znaczącą przewagę nad Kwaśniewskim, lub wręcz wygrać już w tej
fazie wybory. Sądził, iż w pierwszej fazie wszyscy będą odbierać głosy
Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, zaś cm te głosy później przechwyć
Liczył w szczególności na Jacka Kuronia i Tadeusza Zielińskiego, na
to, że spełnią razem w stosunku do kandydata lewicy taką samą
funkcje, jaką wykonał S. Tymiński w stosunku do T. Mazowieckiego w
1990 r. Rzeczywiście jedyną czytelną cechą kampanii wyborczej
J. Kuronia i T. Zielińskiego było ostrzeganie elektoratu nie tylko przed
skutkami wyboru Kwaśniewskiego na prezydenta, ale nawet przed
jego wejściem do D turv
Powtórka z Tymifokwgo
Zaznaczająca się od 1993 r. rosnąca aktywność wyDorcza wy
raziła się w 1995 r. we frekwencji wysoko przekraczającej poziom
uzyskany w wyborach prezydenckich w 1990 roku. W pierwszej turze
w 1990 r. oddało głosy 16,7 młn osób, zaś w 1995 r. 18,2 min osób.
W drugiej turze liczba głosujących wynosiła odpowiednio 14,7 mir
6
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osób oraz 19,1 min osób. Najistotniejsza różnica polegała na tym, iż
w drugiej turze frekwencja w 1990 r. zmniejszyła się o 2 min osób, zaś
w 1995 r zwiększyła się o 0,9 min osób.
W roku 1990 układ był taki, że elektorat W. Cimoszewicza
oraz L. Moczulskiego łącznie 1,9 min osób, nie chciał poprzeć ani
L. Wałęsy, ani S. Tymińskiego i w większości został w n turze w do
mu. Natomiast elektorat R. Bartoszcze oraz T. Mazowieckiego, razem
4,1 min osób, prawie w całości glosował na L. Wałęsę, który w pierw
szej turze uzyskał 6,6 min głosów, zaś w n turze o 4 min więcej - 10,6
min głosów. Były to głosy oddane nie tyle za Wałęsą, ile przedw Ty
mińskiemu, który uzyskał tylko 3,7 min głosów, tyle samo ile w I tu
rze.
W roku 1995 sytuacja była bardziej skomplikowana. Proces
zapoczątkowany wygranymi wyborami parlamentarnymi w 1993 r.
przez SLD rozwijał się. Sondaże na długo przed rozpoczęciem oficjal
nej kampanii wyborczej wskazywały na
rosnące szanse
A. Kwaśniewskiego na uzyskanie dobrego wyniku i wejście do II tury.
Z kolejnych prognoz wynikało, że Kwaśniewski może liczyć na 2530% głosów. Przy przewidywanej frekwencji ok. 60% oznaczało to 4,2
- 5 min wyborców, prawie dwa razy więcej, niż uzyskał SLD
w wyborach parlamentarnych w 1993 r. Nikt, włącznie z koalicyjnym
PSL, nie był zainteresowany sukcesem Kwaśniewskiego i wszyscy
poszukiwali sposobów osłabienia jego pozycji już w I turze. Lansowa
no J. Kuronia i T. Zielińskiego jako kandydatów ponad podziałami,
choć prawie lewicowych. Straszono horrorem, który miałby się rozpę
tać w kraju już po ewentualnej wygranej Kwaśniewskiego w pierwszej
turze, padały nawet z różnych ust słowa o wojnie domowej. W tej
tonacji A. Michnik wzywał A. Kwaśniewskiego do rezygnacji z kan
dydowania, a nawet z dokonanego wyboru. Uruchomiono wreszcie
H. Gronkiewicz-Waltz, której gwiazda równie szybko rozbłysła, jak
szybko zgasła. Załamały się notowania T. Zielińskiego, pogorszyły
J. Kuronia. Na placu boju pozostał urzędujący prezydent, który zwle
kał dość długo ze zgłoszeniem formalnym swej kandydatury. Liczył
na efekt działania, znany pod nazwą Blitzkrieg.
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Blitzkrieg Wałęsy
Lech Wałęsa nie bawił się w żadne programy. Z góry założył
prowadzenie agresywnej kampanii negatywnej, wiedząc, że uzyska
pełne poparcie telewizji, radia i większości prasy. Zaatakował fron
talnie postkomunę jako zagrożenie dla wiary, polskości i polskiej racji
stanu, obarczając ją zarazem odpowiedzialnością za wszystkie grze
chy kolejnych rządów solidarnościowych i swoje własne. Niczego nie
udowadniał, nie argumentował, tylko po prostu stwierdzał i wielo
krotnie powtarzał. Szybko wyeliminował w ten sposób H. Gronkiewicz-Waltz i odzyskał, na krótko utracone, poparcie Kościoła.
Równocześnie chwalił sam siebie i występował w roli dobro
czyńcy. Emerytom obiecał większe świadczenia, wetując znowelizo
waną ustawę, jako krzywdzącą. Zarazem zawetował ustawę wpro
wadzającą 5 progów podatkowych w interesie najniżej zarabiających,
czyniąc to w interesie bogatych biznesmenów oraz wysokich urzędni
ków państwowych i samorządowych. Dominującej w administracji
wszelkich szczebli nomenklaturze solidarnościowej pogroził powro
tem do PRL, aby nie zapomniała na kogo ma głosować. Wojsku za
powiedział wzrost udziału na zbrojenia w rosnącym dochodzie naro
dowym. Wszystkim zaś ogłosił, że niebawem zostaną kapitalistami,
jeśli tylko w referendum, które zarządził, odpowiedzą, że tak, chcą być
uwłaszczeni.
Należy obiektywnie stwierdzić, że wbrew pozorom zastoso
wana przez Lecha Wałęsę koncepcja kampanii wyborczej była naj
lepszą z możliwych i zapewniała mu w konkretnych warunkach mak
symalną ilość głosów: 5,9 min osób w I turze oraz 9,1 min w U turze,
lest to niewiele mniej niż w 1990 r., kiedy Wałęsa otrzymał 6,6 min
głosów w 1 turze oraz 10,6 min w drugiej. Nie ulega wątpliwości, że
L. Wałęsa wygrałby wybory w obu rundach z każdym konkurentem z
wyjątkiem A. Kwaśniewskiego, który w I turze uzyskał 6,3 min
głosów, zaś w II turze 9,7 min głosów. Kwaśniewski wygrał najpierw
przewagą 358 tys. głosów, a następnie przewagą 657 tys. głosów.
Przyrost głosów Kwaśniewskiego w U turze w porównaniu z I turą

8

__________________ Lekcja polska_______________
wyniósł 3,3 min głosów, zaś głosów oddanych na Wałęsę 3,1 min
osób.
Wejście L. Wałęsy z opóźnieniem w kampanię wyborczą spo
wodowało już w trakcie pierwszej tury daleko idące przegrupowanie
w układzie sil. Początkowo H. Gronkiewicz-Waltz, T. Zieliński i j. Ku
roń mieli stosunkowo wysokie notowania, sięgające kilkunastu pro
cent głosów. Wydawało się więc, że mogą pretendować do miejsca w
II rundzie. Wyborcy jednak szybko zorientowali się, że pełnią cmi
funkcje dublerów w stosunku do głównych pretendentów. Obawiając
się zmarnowania głosów oddawanych na przegranych kandydatów
zaczęli przenosić je głównie na Kwaśniewskiego lub Wałęsę, co
początkowo rezerwowali sobie dopiero na II turę. Zepchnięci zostali w
ten sposób na margines H. Gronkiewicz-Waltz i T. Zieliński, zaledwie
4,3% głosów (0,8 min osób) otrzymał W. Pawlak. Stracił szanse na
wejście do drugiej tury J. Kuroń, ale otrzymał ponad 9% głosów (1,6
min osób). Z drugiej ligi poprawił swoją pozycję tylko J. Olszewski,
który był bardzo agresywny i wyrazisty, z tym, że z jednakową za
wziętością atakował obu głównych pretendentów, otrzymując dzięki
temu 6,9% głosów, czyli poparcie 1,2 min wyborców.
Syntetycznie ujmując, podział oddanych ważnych głosów był
w pierwszej turze następujący: A. Kwaśniewski 6,3 min głosów
(35,1%), L. Wałęsa 5,9 min głosów (33,1%), pozostali pretendenci
(w liczbie jedenastu) 5,7 min osób (31,8%); w tych 5,7 min osób aż 3,6
min (20,4%) przypadło na J. Kuronia, J. Olszewskiego i W. Pawlaka,
zaś 2,1 min osób (11,4%) na pozostałych ośmiu pretendentów.
Motywacje wyborców
Wyniki D tury zależały głównie od tego, jaką część z 5,7 min
głosów, które oddano na wyeliminowanych w pierwszej turze preten
dentów, przejmą d , którzy przeszli do drugiej tury. Zanim jednak
zajmiemy się tą sprawą, warto przyjrzeć się motywom, którymi kie
rowali się wyborcy w I turze, głosując na A. Kwaśniewskiego i L. Wa
łęsę. Przedstawiamy te motywy w tabeli I.
9
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Motywacje wyborców Kwaśniewskiego były bardziej zdecy
dowane, niż elektoratu Wałęsy. Suma motywów u Kwaśniewskiego
była o 30% większa od ilości głosów wyborców, co oznacza, że część
wyborców wskazywała co najmniej dwa motywy. Natomiast suma
motywów wyborców Wałęsy wynosiła 81%, z czego wynika, iż 19%
głosujących miało inne motywy, niż wyszczególnione w badaniu, lub
głosowało zgodnie ze wskazaniami proboszcza. Ze względu na cechy
charakteru i osobowość oraz poparcie programu na Kwaśniewskiego
głosowało 70 % jego wyborców, na Wałęsę 33%, w tym na program
zaledwie 12%. Natomiast już w 1 turze na Wałęsę głosowało 21% wy
borców w celu zapobieżenia wyborowi innego kandydata. W przy
padku Kwaśniewskiego dominantą motywów była osoba plus pro
gram (46% + 24%), zaś w przypadku Wałęsy osoba (bez programu)
przeciw drugiej osobie (21%+21%).
Tabela 1
Motywacje wyborców w I turze
A. Kwaśniewski

Lech Wałęsa

Motywy
łys. osób

łys. osób

%

%

Cechy charakteru, osobowość

2887

46

1241

21

Poparcie programu

1506

24

710

12

Nadzieja na poprawę losu

1757

28

1065

18

Uniemożliwienie zwycięstwa innego
kandydata

690

11

1242

21

Za ulanie do ugrupowania popie
rającego kandydata

1318

21

532

9

Suma głosów oddanych na motywy

8158

130

4792

81

Liczba głosów oddanych na kandydata

6276

100

5917

100

Źródło: dane OBOP z 29 września - 30 października 1995,1385 osobowa próba losowa;
procentowy podział gkxów przeliczono na wielkości absolutne na podstawie
rzeczywistych ilości głosów, oddanych na pretendentów.
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W drugiej turze wyborów wzięło udział 19146 tyB. osób, przy
frekwencji 68,2%, o 3/4% większej niż w pierwszej turze. Głosów
ważnych było 18762 tys., co stanowiło 98% głosów oddanych, głosów
nieważnych 384 tys., czyli 2% głosów oddanych, podobnie jak w
pierwszej turze. A. Kwaśniewski uzyskał 9704 tys. głosów, o 3428 tys.
więcej niż w I turze. L. Wałęsa 9058 tys. głosów, o 3141 tys. więcej niż
w I turze. Przewaga Kwaśniewskiego nad Wałęsą wzrosła z 358 tys. w
I turze do 647 tys. głosów w II turze, czyli prawie dwukrotnie.
Na przypływ nowych głosów złożyło się przesunięcie na obu
konkurentów głosów oddanych w 1 turze na innych kandydatów
w prawie równej ilości (ok. 2850 tys. na Kwaśniewskiego i ok. 2830
tys. na Wałęsę) oraz wynikający z większej frekwencji przyrost odda
nych głosów ważnych o 890 tys. głosów. Z tego przyrostu 2/3 głosów
(ok. 578 tys.) oddano na Kwaśniewskiego oraz 1/3 na Wałęsę (ok. 312
tys.) O wzroście przewagi A. Kwaśniewskiego w drugiej rundzie zde
cydowali więc wyborcy, którzy w pierwszej rundzie nie głosowali.
Wbrew wezwaniom, groźbom i modłom w intencji urzędującego pre
zydenta, poszli oni głosować po to, aby w większości poprzeć nowego
kandydata na prezydenta.
Bardzo interesujące i znamienne jest, na kogo oddali głosy d,
którzy w pierwszej fazie głosowali na innych kandydatów. A. Kwaś
niewski przejął prawie 700 tys. osób poprzednio głosujących na
J. Kuronia, ponad 300 tys. popierających J. Olszewskiego, ponad 500
tys. głosów W. Pawlaka, ponad 500 tys. T. Zielińskiego, ponad 120 tys.
H. Gronkiewicz-Waltz oraz blisko 700 tys. głosów popierających po
zostałych kandydatów. Warto przypomnieć, że nikt z wyżej wy
mienionych nie wezwał do głosowania na Kwaśniewskiego, zaś pra
wie wszyscy wskazali na Wałęsę. Okazało się więc, że w trakde kam
panii wyborcy dokonywali przewartośdowania ocen poszczególnych
kandydatów i zmieniali opcje na własną rękę, nie zważając na po
uczenia i wezwania.
Przedstawiliśmy powyżej motywy, którymi kierowali się w I
turze wyborcy, głosując na A. Kwaśniewskiego lub L. Wałęsę. Istotne
jest stwierdzenie, w jakim kierunku przegrupowała się struktura mo
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tywacji elektoratu obu pretendentów w II turze, przy wyższej fre
kwencji i przejęciu głosów pozostałych kandydatów. Wywołane tymi
czynnikami zmiany zawiera tabela 11.
W przypadku A. Kwaśniewskiego motywacja wyborców jest
w II turze jeszcze silniejsza i wielostronnie uzasadniona. Za osobo
wość i program ceni Kwaśniewskiego 95% wyborców. Dodatkowo
wzmacnia tę główną motywację nadzieja na poprawę losu (30%). Ze
względu na uniemożliwienie sukcesu Wałęsy głosowało na Kwa
śniewskiego 2 min wyborców (21% sumy motywów), ale ten motyw
nie występuje samodzielnie, ponieważ suma ilości motywów jest
o 56% większa od ilości głosujących. Można więc stwierdzić z pełnym
uzasadnieniem, że związki prezydenta elekta z prawie 10 miliono
wym elektoratem są wielostronne i wynikające z przemyśleń. Dodać
do tego można związki emocjonalne, które ujawniły się na bezprece
densowych pod względem masowości i spontaniczności spotkaniach z
wyborcami.

Tabela n
Motywacje wyborców w II turze
A. Kwaśniewski
tys. osób
Motywy
5240
Cechy charakteru, osobowość
3979
Poparcie programu
2911
Nadzieja na poprawę losu
Uniemożliwienie zwycięstwa innego
2038
kandydata
Zaufanie do ugrupowania popierającego
970
kandydata
15138
Suma głosów oddanych na motywy
Liczba głosów oddanych na kandydatów
9704
Źródło: dane OBOP, 1311 osobowa próba losowa

Lech Wałęsa

%
54
41
30
21

tys. 06<Sb
1449
1087
1902
4167

%
16
12
21
46

10

996

11

156
100

9601
9058

106
100

W przypadku L. Wałęsy motywy nie nakładają się na siebie,
ponieważ suma głosów oddanych na motywy jest tylko o 6% większa
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od ilości glosujących. Dominującym motywem, który wskazało 4,2
min osób (46%) jest dążenia do zablokowania zwycięstwa Kwaśniew
skiego, a nie poparcie dla Wałęsy - i to jest różnica jakościowa jeśli
chodzi o charakter związków z elektoratem obu pretendentów. Ze
względu na cechy charakteru głosowano na Wałęsę zaledwie 1,4 min
osób (16%), zaś program popierało 1,1 min (12%). Stosunkowo duża
grupa, bo 1,9 min osób (21%) wiązała z Wałęsą nadzieje na poprawę
losu, w związku z obietnicami składanymi w kampanii. Związek
z zaufaniem do ugrupowania popierającego (zapewne BBWR) jest
marginesowy i nie wzmocniony odpowiednio silnym motywem pro
gramowym, jak to ma miejsce w przypadku Kwaśniewskiego. Tak
zwany negatywny elektorat L. Wałęsy zwiększył się w porównaniu z
1 turą czterokrotnie, z 1,2 min osób do 4,2 min osób.
Na podstawie przedstawionych dotychczas danych można
łatwo ustalić wielkość tzw. elektoratu pozytywnego pretendentów.
Jest on różnicą między ogólną ilością uzyskanych głosów, a ilością
głosów oddanych na danego kandydata w celu uniemożliwienia wy
boru innego kandydata. Wielkość elektoratu pozytywnego przedsta
wiamy w tabeli DI

Tabela 1H
Elektorat pozytywny
Pretendenci
A. Kwaśniewski
L. Wałęsa
Przewaga Kwaśniewskiego

I tura
tys. otób
5585
4675
+ 910

II tura
tys. osób
7667
4891
+2776

Przyrc»t
w II turze
2082
216
+1866

Już w pierwszej turze Kwaśniewski miał o prawie 1 min
głosów większy elektorat pozytywny, zaś w n turze ta przewaga wy
nosiła p a w ie 3 min osób. Przyrost elektoratu pozytywnego Kwa
śniewskiego w U turze był bardzo duży i wyniósł ponad 2 min
głosów, zaś Wałęsy był nieznaczny, zaledwie 200 tys. głosów. Na
Kwaśniewskiego głosowało 51,7% wyborców, z tego pozytywnie 41%
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wyborców, zaś negatywnie 10,7%; natomiast na Wałęsę głosowało
483% wyborców, z tego pozytywnie ok. 26%, a negatywnie 223%.
Pozytywna więź Kwaśniewskiego z elektoratem jest prawie dwu
krotnie większa niż Wałęsy, co jest dobrą przesłanką dla
ukształtowania modelu prezydentury usytuowanego ponad po
działami.
Struktura socjologiczna wyborców
Większość grup wyborców, wyróżnionych w sondażach
OBOP z punktu widzenia klasowo-warstwowego, miejsca zamiesz
kania, wykształcenia i wieku rozdzieliła się w II turze nierównomier
nie na obu pretendentów. W części grup wydzielonych przez OBOP
różnice nie były znaczące, więc te dane pomijamy, ale w odniesieniu
do niektórych są duże i charakterystyczne. Dla uwypuklenia różnic w
poparciu poszczególnych grup, przewagę danego pretendenta, który
uzyskał w konkretnej grupie więcej niż 50%, np. 56% obliczamy przez
odjęcie procentu uzyskanego przez konkurenta, a więc 44%, co wy
znacza przewagę w wysokości 12%. W tabeli IV przedstawiamy tak
ustaloną przewagę A. Kwaśniewskiego i L. Wałęsy w poszczególnych
grupach.
Tabela IV
Procentowa przewaga pretendentów w grupach elektoratu w II
turze
A. Kwaśniewski
Grupa socjologiczna
Przewaga
w%
bezrobotni
rolnicy
pracownicy biurowi
robotnicy
miasta do 100 tys.
wieś
wykształcenie zawodowe
wykształcenie średnie
wiek 18 - 29 lat
wiek 40 - 49 lat
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19,6
llh
7,4
4,6
5,6
2,8
3,8
2,0
6,2

5,4

L. Wałęsa
Grupa socjologiczna
przedsiębiorcy
gospodynie domowe
emeryci i renciści
pracownicy usług
miasta powyżej 100 tys.
miasta powyżej 200 tys.
wykształcenie wyższe
wykształcenie podstawowe
wiek 50 - 59 lat
wiek ponad 59 lat

Przewaga
w%
19,6
10,8
8,8
1,4
9,0
12,0
63

53
5,8
17,0

Lekcja polska
Źródło: dane OBOP

Największą przewagę uzyskał Kwaśniewski u bezrobotnych,
zaś Wałęsa u przedsiębiorców - obaj po ok. 19%, co ma znaczenie
wręcz symboliczne. Wynikało to jednak również z faktu, że Kwa
śniewski przykładał dużą programową wagę do zwalczania bezrobo
cia. Wałęsa natomiast zawetował nową ustawę podatkową, wystę
pując w imieniu przedsiębiorców, w ich interesie. Rolnicy częściej
głosowali na Kwaśniewskiego (11%), bo wreszcie zostali zauważeni
przez rząd; gospodynie domowe (także 11%) częściej na Wałęsę - nie
bez wpływu proboszczów. Kwaśniewskiego poparli w większym
stopniu robotnicy i pracownicy biurowi, czyli klasa pracowników
najemnych, Wałęsę emeryci i renciści, bo zawetował nową ustawę o
waloryzacji emerytur, ogłaszając, że krzywdzi ona emerytów.
W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, a zwłaszcza po
wyżej 200 tys. przewaga Wałęsy była wyrazista (9 - 12%). Nie
wpłynęli na to robotnicy i szeregowi pracownicy biurowi, którzy po
parli Kwaśniewskiego, lecz prywatni przedsiębiorcy, większość
zarządów przedsiębiorstw państwowych, wysoko płatni urzędnicy
rozrośniętej niebywale w latach dziewięćdziesiątych administracji
państwowej i samorządowej. W podziale według wykształcenia u
Kwaśniewskiego przeważali wyborcy z wykształceniem średnim i
zawodowym, zaś u Wałęsy z podstawowym (5,2) oraz wyższym
(6,2%).
W podziale według grup wieku przewagę uzyskał Kwaśniew
ski w grupie 1 8 - 2 9 lat (6,2%) oraz 40 - 49 lat (5/4%). W grupie 30 - 39
lat była równowaga, zaś w grupie 50 - 59 lat Wałęsa uzyskał przewa
gę 5,8%. Największą przewagę osiągnął Wałęsa w grupie powyżej
59 lat, bo aż 17%. Wpłynęli na ten wynik emeryci i renciści, gospody
nie domowe, a generalnie głównie kobiety, których udział w górnych
przedziałach wieku jest największy. Według przybliżonego szacunku,
opartego na danych OBOP i GUS w elektoracie Aleksandra Kwa
śniewskiego ok. 75% stanowili wyborcy w wieku do 49 lat oraz ok.
25% w wieku 50 lat i więcej. W elektoracie Lecha Wałęsy ok. 65% sta
nowili wyborcy w wieku do 49 lat oraz ok. 35% w wieku 50 lat i wię15

__________________ Jan Główczyk_______________
cej, w tym ok. 20% w wieku 60 lat i więcej. Stary i wygasający elekto
rat ma Lech Wałęsa, a nie lewica i Aleksander Kwaśniewski.
Przekrój wojewódzki
W układzie wojewódzkim różnice w podziale głosów między
oboma kandydatami były znacznie większe, niż w grupach ludności.
Wpływał na to również fakt, że w dużych miastach wygrał wybory
Wałęsa, zaś w małych miastach i na wsi Kwaśniewski. Tak więc
w wielkomiejskich województwach wygrywał częściej Wałęsa, zaś w
mających przewagę małych miastach Kwaśniewski. Zdarzały się jed
nak wyjątki. Syntetyczne zestawienie różnic głosów w układzie woje
wódzkim zawiera tabela V.
Tabela V
Rozkład głosów w województwach
Kandydaci

Województwa w
Województwa w Suma głosów
których wygrał
których wygrał
Wałęsa (15)
Kwaśniewski (34)
tys. rfosów %
%
tys. głosów %
tys. głosów
51,7
60,4
3410
9704
A. Kwaśniewski
6294
403
482
9058
L. Wałęsa
4120
39,6
4938
592
Razem województwa
100
8348
100
18762
100
10414
Źródło: dana OBOP i GUS dotycząca wyborów wg. województw oraz ludności w po
dziale na województwa i szacunek na tych podstawach.

średnio w kraju A. Kwaśniewski uzyskał 51,7% głosów
ważnych, zaś L. Wałęsa 48,3%, więc przewaga Kwaśniewskiego wy
nosiła 3,4%. Natomiast w 34 województwach wygrał Kwaśniewski i
uzyskał w nich przeciętnie 60,4% głosów, zaś Wałęsa tylko 39,6%. W
pozostałych 15 województwach wygrał Wałęsa, uzyskując 59,2%
głosów, natomiast Kwaśniewski 40,8% głosów. W województwach
Kwaśniewskiego jego przewaga nad Wałęsą wynosiła 20,8%, zaś w
województwach Wałęsy jego przewaga nad konkurentem wynosiła
18,4%. W układzie terenowym nawet przeciętne rozpiętości były więc
bardzo duże. Jeszcze większe rozpiętości wystąpiły w poszczególnych
województwach.
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W województwie włocławskim Kwaśniewski uzyskał 70%
głosów, zaś w nowosądeckim Wałęsa aż 76,5%. Kwaśniewski w 21
województwach osiągnął od 60% do 70% głosów, zaś Wałęsa w tych
samych granicach wygrał w 6 województwach. W tej grupie przewaga
nad konkurentem wynosiła 20 - 40% głosów. W dziesięciu wojewódz
twach, w tym w częstochowskim, 52 - 60% głosów osiągnął Kwa
śniewski i podobną przewagę w 3 województwach uzyskał Wałęsa,
zaś przewaga wygrywającego wynosiła tu 4 - 20% głosów. Wreszcie w
województwie lubelskim i siedleckim, gdzie wygrał Kwaśniewski oraz
w województwach białostockim, katowickim, wrocławskim i
ostrołęckim, w których wygrał Wałęsa, różnice mieściły się w grani
cach 50 - 52%, zaś przewaga jednego kandydata nad drugim nie prze
kraczała 4%. Warto jeszcze dodać, że Lech Wałęsa uzyskał w woje
wództwie gdańskim 65% głosów i w Warszawie 62,2%, zaś Aleksan
der Kwaśniewski otrzymał w kieleckim 66,7%, w bydgoskim 61,6%, w
poznańskim 54,4%, w częstochowskim 58,2%.
Z piętnastu województw, w których przeważa elektorat
Wałęsy, 7 obejmuje obszar dawnej Galicji - od Przemyśla po BielskoBiałą, trzy Śląsk (katowickie, opolskie, wrocławskie) gdzie dotychcza
sowy prezydent uzyskał oficjalne poparcie mieszkającej tam mniejszo
ści niemieckiej; trzy województwa (ostrołęckie, łomżyńskie,
białostockie) należą do regionu północno-wschodniego, z którym
sąsiaduje bezpośrednio województwo warszawskie. Dochodzi do tego
województwo gdańskie, samotne na północy i na całym wybrzeżu. W
pozostałych 34 województwach wygrał Kwaśniewski, od Zamościa po
Szczecin i od Wałbrzycha po Suwałki, w tym wygrał wysoko na Zie
miach Zachodnich i Północnych, zasiedlonych przez repatriantów ze
wschodnich kresów, a także wychodźców z przeludnionej Galicji.
Tradycyjna dominacja wpływów konserwatywno-prawicowych
utrzymała się głównie w Galicji, częściowo tylko na Śląsku. Gdańsk i
Warszawa zwekslowaly na prawo wiatach osiemdziesiątych. Nato
miast znamienna reorientacja w kierunku lewicowym zaznaczyła się
w Wielkopolsce.
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Fałszywy podział
W trakcie wyborów, a zwłaszcza po ich zakończeniu,
usiłowano w licznych wypowiedziach i publikacjach podzielić Polskę
na dwa wrogie obozy, postkomunistów i obóz postsolidarnościowy.
Faktycznie ten podział nawet w przeszłości miał specyficzny charak
ter, nie ogarniał całości społeczeństwa. W ostatnich latach zacierał się
i wygasał w związku z ujawnianiem się społecznych skutków polityki
rządów solidarnościowych i bezwzględnie przeprowadzoną redystry
bucją dochodów od biednych do bogatych. Na czoło wysunęły się
podziały związane z cechami kapitalizmu.
W październiku 1995 r. na pytanie CBOS, czy podział na post
komunistów i ludzi „Solidarności" ma dla pana/i jakieś znaczenie,
62% badanych odpowiedziało, że nie ma znaczenia, 11% nie miało
zdania, zaś 27% stwierdziło, że ma jakieś znaczenie. Nie sprecyzowa
no w pytaniu wagi tego znaczenia i stopnia aktualności.
jeżeli do procentowych wyników badania zastosować popu
lację dorosłych Polaków, uprawnionych do udziału w głosowaniu (28
min osób) to okazuje się, że 17,4 min Polaków nie przywiązuje żadnej
wagi do sugerowanego w pytaniu podziału na postkomunę i postsolidarr.ość, 3,1 min nie ma zdania, zaś tylko 7,6 min przywiązuje do tego
podziału jakieś znaczenie, Jest to o 1,5 min osób mniej, niż glosowało
na L. Wałęsę w drugiej turze. A przecież część zwolenników
A. Kwaśniewskiego też zapewne wyraziło opinię, że omawiany po
dział ma dla nich jakieś znaczenie. Nie można wreszcie pomijać, że
31,8% uprawnionych do głosowania, tzn. 8,9 min dorosłych Polaków',
nie wzięło z różnych przyczyn udziału w wyborach. Są wśród nich
ludzie apolityczni, niechętni obu kandydatom a także rozczarowani
w stosunku do „Solidarności".
Nieuprawniona jest też lansowana opinia, że na L. Wałęsę
głosowali wyłącznie katolicy, zaś na Kwaśniewskiego ateiści oraz
innowiercy. Wiadomo przecież, że na Wałęsę głosowała mniejszość
niemiecka, a są to zwykle protestanci. Niewierzący znajdują się rów
nież wśród liberalnej i prawicowej inteligencji. W Polsce jest według
18
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kościelnych danych 90/4% wiernych rzymskiego Kościoła Katolickie
go, 0,3%. pozostałych obrządków katolickich, 2,3% kościołów Staroka
tolickiego, Prawosławnego, Protestanckiego oraz świadków Jehowy.
Niewierzących jest nie więcej niż 7%, czyli ok. 2,7 min osób,
łącznie z dziećmi, zaś uprawnionych do glosowania ok. 1,9 min osób.
Przy średniej frekwencji 68,2% w głosowaniu mogło wziąć udział
ok 1,3 min osób niewierzących. Nie wszyscy z nich byli członkami
b. PZPR i nie wszyscy głosowali na Aleksandra Kwaśniewskiego.
Warto przypomnieć, że wśród 2 min członków P2TR było wielu ludzi
wierzących, w tym większość wśród robotników oraz zamieszkałych
na wsi i w małych miastach, gdzie przewagę uzyskał Kwaśniewski.
Usankcjonowano członkostwo wierzących w uchwale IX Zjazdu
stwierdzając, że partia przyjmuje w swoje szeregi wierzących ludzi
pracy. Nie popełnimy błędu stwierdzając, że w I turze wyborów na
A. Kwaśniewskiego głosowało prawie 9 min wiernych Kościoła, któ
rzy oddają Kościołowi co boskie, zaś lewicy co doczesne, ludzkie.
Krajobraz po bitwie
Krajobraz polityczny po bitwie wyborczej uległ daleko idącym
zmianom w porównaniu z układem ukształtowanym przez wybory
parlamentarne jesienią 1993 roku. Zostały one wyrażone syntetycznie
według stanu na 24 - 28 listopada 1995 roku w sondażu OBOP,
w którym zapytano reprezentatywną grupę badanych, na jakie partie
głosowaliby w przypadku przeprowadzenia w tym terminie wyborów
do Sejmu. Wyniki tej wyborczej symulacji przedstawiamy w tabeli VI,
dodając dla porównania liczbę mandatów uzyskanych przez poszcze
gólne partie w 1993 r. Wielkości absolutne ustalono na podstawie
udziałów procentowych uzyskanych w sondażu, przyjmując do obli
czeń liczbę głosów ważnych, oddanych przez uprawnionych do
głosowania w II turze wyborów prezydenckich.
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Symulacja wyborów pariamentamych w drugiej połowie listo
pa da 1995 r.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec listopada
1995 r. SLD uzyskałby, przy obowiązującej ordynacji wyborczej, o 5%
mniej głosów, niż w I turze wyborów prezydenckich, otrzymując 260
mandatów, o 90 mandatów więcej, niż w 1993 roku. Umożliwiłoby to
utworzenie rządu bez wchodzenia w koalicje, z przewagą 30 manda
tów ponad połowę głosów. Unia Wolności uzyskałaby 10% głosów
i 55 mandatów, o 20 mniej, niż w 1993 r. Podobny wynika odnotowują
Solidarność, 12% głosów i 60 mandatów oraz Ruch Odbudowy Polski
]. Olszewskiego, 8% głosów i 50 mandatów, których nie było w Sejmie
obecnej kadencji. Tak więc trzy partie postsolidarnościowe uzyskałyby
łącznie ok. 160 mandatów, nieco więcej ponad 1/3.
Tabela VI
Partie na które głosowano

liczba oddanych głosów
w tys.

Sojusz Lewicy Demokratyczne)
5629
Solidarność
2251
Unia Wolności
1876
Ruch Od bud. Polski (Olszewski)
1500
940
Polskie Stronnictwo Ludowe
Bezp. Blok Wspierania Reform
940
Mniejszość niemiecka
13136
Razem
Konieder. Polski Niepodległej
750
Unia Pracy
560
1690
Prawica pora parlamentarna
Razem
3000
Wyborcy niezdecydowani
2626
Łącznie
18762
Źródło: OBOP, reprezentatywna prób* 1061 c>6Ób.

Procent
oddanych
gioaów
30

12
10
8
5
5
70
4
3
9
16
14

100

liczba mandatów

1993
171

132
16
3
396

1995
260
60
56
50
15
15
5
460

-

74
-

22

-

41

-

-

-

63

-

1
460

-

Utrzymałby swój dotychczasowy stan posiadania BBWR
w ilości 15 mandatów, przy 5% głosów, czyli na granicy minimalnego
progu umożliwiającego wejście do parlamentu. Klęskę w tej symulacji
wyborów ponosi PSL również z 15 mandatami i 5% głosów, podczas
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gdy obecnie dysponuje 132 mandatami i jest dragą dominującą
w Sejmie partią. Wprawdzie 14% badanych nie zdecydowało się wska
zać na żadną partię, ale nie można sądzić, iż w rzeczywistych wybo
rach większość z nich przekazałoby swoje głosy na PSL. Partia ta
znajduje się w stanie najwyższego zagrożenia.
Nie przekroczyła w sondażu progu 5% Unia Pracy, uzyskując
3% głosów, podczas gdy obecnie z 41 mandatami jest w Sejmie silną,
czwartą partią. W podobnej sytuacji znalazła się KPN, która uzyskała
tylko 4% głosów, zaś obecnie posiada 22 mandaty. Różne drobne par
tie, określane jako prawica pozaparlamentarna, uzyskały łącznie ok.
9% głosów. W roku 1993 cztery ugrupowania prawicowe, którym nie
udało się wejść do Sejmu, otrzymały łącznie 22,9% głosów, czyli 2,5
razy więcej, niż prawica pozaparlamentarna w analizowanej symula
cji. W roku 1993 zaliczyliśmy do tych 22,9% głosów prawicy uzyskane
przez KKW Ojczyzna (obecny ZChN), Porozumienie Centrum, Kon
gres Liberalno-Demokratyczny oraz Unię Polityki Realnej. Z łych
partii liczy się obecnie tylko Solidarność z 12% głosów wyborczych.
Zarysowuje się więc obecnie, bezpośrednio po wyborach pre
zydenckich, następujący obraz na scenie politycznej. W centrum z kil
koma procentami Unia Pracy, jeśli przezwycięży kryzys i wyraźniej
określi się jako centrolewica. Jeśli się to nie uda, po lewej stronie pozo
stanie wyłącznie SLD z 30% wyborców, z ewentualnym przyrostem
do 35%, z zasobu wyborców niezdecydowanych. Nieco na prawo od
centrum PSL na razie tylko z 5% wyborców oraz Unia Wolności jako
wyraźna centroprawica, co daje łącznie 15% głosów wyborczych.
Prawica i skrajna prawica to Solidarność 12%, ROP 8% oraz BBWR
5%, co stanowi łącznie 25% głosów.
Idąc od lewej strony, mamy układ sił w proporcji 30 - 35%:
15% : 25%, co obejmuje 70 - 75% głosów wyborczych. Pozostaje do
zagospodarowania ok. 25 - 30% głosów, w czym mieści się ok. 9%
głosów przypadających na różne grapy prawicy pozaparlamentarnej
oraz 14% na wyborców niezdecydowanych. Należy się liczyć w naj
bliższym czasie z erozją mniejszych partii i grupek oraz z ewentual
nością rozłamów i tworzeniem nowych konstelacji lub przyłączaniem
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się do istniejących. W ciągu kilku miesięcy procesy te zostaną w zasa
dzie zakończone i nowy układ sił ustabilizuje się na pewien czas.
Wybory prezydenckie, podobnie jak zresztą wybory parla
mentarne, rozładowały wiele napięć i frustracji, które nawarstwiając
się mogły z czasem doprowadzić do gwałtownych wybuchów
społecznych. Szczęśliwie większość społeczeństwa, coraz lepiej roze
znająca się w meandrach przemian ustrojowych oraz rzeczywistych
intencjach partyjnych liderów, nie jest skłonna do gwałtownych
działań, zaś swoje opcje, oceny i żądania wyraża przez głosowanie w
wyborach. Ujawniły one siłę, spokój, ale także determinację elektoratu,
który z różnych pozycji domaga się istotnych korekt zarówno sposo
bu rozłożenia kosztów społecznych przemian ustrojowych jak i stop
nia korzystania przez różne warstwy społeczne z efektów wzrostu
gospodarczego. Wskazuje się na immanentne cechy systemu kapitali
stycznego, do których należy - obok bezrobocia - szeroki zakres
oszustw podatkowych, przeżerająca tkankę społeczną korupcja wy
sokich urzędników państwowych, szokujący wzrost wszelkich rodza
jów przestępczości.
To prawda, że „kapitalizm nauczył ludzkość racjonalnego go
spodarowania" (Marks), więc pobierajmy tę naukę. Coraz więcej ob
jawów wskazuje jednak, że po upadku realnego socjalizmu przycho
dzi teraz czas reformowania kapitalizmu. Z lekcji polskiej, jakiej
udzielili klasie politycznej wyborcy trzeba wyciągnąć wszystkie wnio
ski, aby za kilka lat nie znaleźć się w sytuacji francuskiej.

PS.
W zgłoszeniu wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego wy
kształcenie określone zostało jako wyższe, choć nie uzyskał dyplomu i
tytułu. Było to określenie wadliwe, co stało się głównym pretekstem
protestów kwestionujących prawidłowość wyborów oraz ich wynik.
Wadliwość zgłoszenia nie oznacza jego nieważności. Nie rodzi
żadnych skutków prawnych dla rejestracji kandydata, czy procedury
wyborów, ponieważ ustawa nie uzależnia kandydowania na prezy
denta od jakiegokolwiek wykształcenia.
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Fo rozpatrzeniu protestów Sąd Najwyższy uznał większością
głosów w stosunku 12:5 ważność wyboru Aleksandra Kwaśniewskie
go na prezydenta. Nie miał podstaw prawnych do stwierdzenia, czy
i w l»Wim stopniu nieprawdziwa informacja o wykształceniu mogła
wpłynąć ważąco na wynik wyborów. Decyzja jest ostateczna, wybór
ważny i prawidłowy. Wola głosujących nie została zniekształcona,
ponieważ przed drugą turą prasa i telewizja upowszechniły oświadczenia władz właściwej szkoły o stanie faktycznym. W rezultacie część
wyborców spośród posiadających wyższe wykształcenie przeniosła
swe głosy na Lecha Wałęsę, który dopiero w n turze uzyskał w tej
grupie przewagę nad kontrkandydatem rzędu kilkudziesięciu tysięcy
głosów. Dla pozostałych brak dyplomu nie miał ważącego znaczenia
wobec poziomu wiedzy, który zaprezentował A. Kwaśniewski w kon
frontacji z innymi kandydatami. Jego elektorat zwiększył się w D turze
0 54,6%, o ponad 3/ł min osób, osiągając 9,7 min wyborców.
Wielu wyborców było jednak zbulwersowanych nonszalanc
kim postępowaniem swego kandydata w omówionej sprawie, ob
niżającym polityczną rangę wielkiego sukcesu wyborczego lewicy i
ułatwiającym działanie dezintegrujące polskie społeczeristwo. Skrucha
1 przepraszające słowa, wyrażone na spotkaniu w Kielcach były ocze
kiwane i niezbędne.
W dniach 10 - 12 grudnia 1995 Centrum Badania Opinii
Społecznej zadało pytanie badanym, na kogo oddaliby głosy, gdyby
druga tura wyborów odbyła się nazajutrz. Było to po ogłoszeniu de
cyzji Sądu Najwyższego. Spośród głosów ważnych 52% otrzymał
A. Kwaśniewski, 40% L. Wałęsa, 8% badanych było niezdecydowa
nych. Uwzględniając dane dotyczące frekwencji można oszacować, że
ok. 10,7 min głosów otrzymałby A. Kwaśniewski, ok. 8,3 min
L. Wałęsa, zaś 1,6 min wyborców byłoby niezdecydowanych. Jeśli
przyjąć, że niezdecydowani nie wzięliby ostatecznie udziału w wybo
rach, ilość głosów ważnych wyniosłaby ok. 19 min, o 200 tys. więcej,
niż w rzeczywistości w drugiej turze. Z tych 19 min głosów 56,5%
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(10,7 min) otrzymałby A. Kwaśniewski, zaś 43,5% (8 3 min) L. Wałęsa.
W porównaniu z faktycznymi rezultatami w II turze A. Kwaśniewski
zyskałby ok. 1 min głosów, zaś L. Wałęsa straciłby ok. 0,8 min głosów.
Przewaga A Kwaśniewskiego wyniosłaby ok. 2,4 min głosów, cztery
razy więcej, niż w II turze. 7% wyborców (ok. 1,5 min osób) oddałoby
głosy nieważne, skreślając obu kandydatów. (J.G.)
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AKCJA KATOLICKA
“ czym była ?
- czym się staje ?
- czym może b yć ?
dpowiedzieć na pytania postawione w tytule najłatwiej tylko
w odniesieniu do przeszłości. Znacznie trudniej sformułować od
powiedź na pytanie o to . czym Akcja Katolicka się staje, bo
nawet władze kościelne jeszcze nie znajq kierunku reaktywowania tego
ruchu w Polsce. Tak przynajmniej wynika z wielu sprzecznych wypowie
dzi niektórych biskupów i licznych katolickich publicystów. Tym bardziej
dalszy bieg wydarzeń można przewidywać tylko hipotetycznie i dość
ogólnie. Łatwiej przewidzieć Jakie oczekiwania będ q przez władze ko
ścielne w stosunku do Akcji Katolickiej formułowane, trudniej natomiast
określić jak, jakimi środkami i w jaki sposób Akcja Katolicka zechce im
wyjść na przeciw.

O

Jaka jest geneza Akcji Katolickiej, gdzie szukać jej historycznych początków? Nawet wśród kościelnych, czy - szerzej - katolickich history
ków nie m a zgodności w ustaleniu choćby przybliżonej daty powstania
Akcji Katolickiej. W .Encyklopedii Katolickiej”, wydawanej przez Kato
licki Uniwersytet Lubelski powstanie Akcji Katolickiej łączone jest
z pontyfikatem Leona XIII, a więc z ostatnim ćwierćwieczem ubiegłego
stulecia1. Jednakże jej narodziny tłumaczy się rozwojem ruchów kato
lickich we Francji, Włoszech, Memczech i Belgii już w XVIII1XIX wiekach.
Nazwq .Akcja Katolicka” posłużył się dopiero Plus X w roku 1903,
a zwłaszcza w encyklice Jl fermo proposlto" (11. 06. 1906), która była
poświęcona określeniu programu Akcji Katolickiej i jej zasad organiza
cyjnych. Hasłem tej organizacji stal się zwrot: .... instaurare omnia in
Christo" (odbudow ać, wzgl. odnowić wszystko w Chrystusie).
Po pierwszej wojnie światowej Pius XI nadał Akcji Katolickiej bardziej
określone ramy organizacyjne i poprzez szereg wystqpień, w tym

1Per. EncykJopeda Katolicka, Lublin, 1985, t. 1., s. 228
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w encyklice .Ubl arcano” (1922), usiłował n a d a ć Akcji Katolickiej nowy
impuls d o rozszerzania sfer i metod jej działania.
Trudno byłobv tu omawiać szczegółowo ewolucję form działania Akcji
Katolickiej i jej struktur. Były one płynne. Historyk Akcji Katolickiej pisał
w związku złym , że ....siła posiłkowa Kościoła musi zmieniać oręż
i taktykę zależnie od w ym agać czasu i taktyki wroga.”2
Akcję Katolicką piśmiennictwo kościelne definiuje jako apostolat
świeckich w postaci organizacji, które zmierzają do ewangelizacji świa
ta. Jeszcze inna definicja mówi o Akcji Katolickięl jako ^..współ
uczestnictwie świeckich w hierarchicznym apostolstwie dla obrony za
sad religijnych i moralnych, dla rozwoju zdrowej i dobroczynnej akcji
socjalnej pod kierownictwem hierarchii kościelnej, poza i ponad wszel
kimi partiami politycznymi, aby odbudow ać życie katolickie w rodzinie
i społeczeństwie."9 W przełożeniu na język świecki, bardziej przejrzysty,
te ogólnikowe określenia przybierają postać bardziej niepokojącą. Cóż
bowiem w istocie oznaczają takie zwroty, jak jechrystianizacja". czy
.odbudowa w Chrystusie”? Jest to program odzyskania przez Kościół
tych wpływów na życie publiczne i prywatne, których pozbawi) go bieg
wydarzeń, poczynając od czasów reformacji, a przede wszystkim
Oświecenia i przemian inicjowanych francuską rewolucją 1789 r Przyto
czone. hasła oznaczają program powrotu na pozycje decydujące
o kształcie wychowania, o porządku prawnym, o normach obowią
zujących w działalności zawodowej, o treściach kultury, o w ym ogach
obyczajowości i zasadach życia społeczno-ekonomicznego. Mówiąc
prościej: chodzi o przezwyciężenie procesu emancypacji całokształtu
życia społecznego spod władzy kościelnej oraz o odbudowę - oczywi
ście w nowym kształcie - tego, co ongiś określano mianem .sacrum
imperium".
Aspiracje kolejnych pontyfikatów m o gą b yć zrozumiałe. Nie chodzi
o ich zanegowanie. Byłoby dziwne, gdyby Kościół zrezygnował z roz
szerzania swoich wpływów, bądź godził się na ich redukcję. To. co prze
de wszystkim budzi zastrzeżenia, to metody, jakimi dane cele zamierza
się osiągać.

5 L. Clvardh C om pedo dl Sterta deirAzIone Cattollca Itallana, Roma, 1956, s. 260
3 E. Guerry: L' Actlon catoilque, Parts, 1936, s. 16
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J.J. Maritain, powszechnie uznany za najwybitniejszego katolickiego
filozofa XX wieku. piszqc o metodzie stosowanej przez Kościół w re
alizacji Jego celów, wprowadził rozróżnienie między środkami, które
nazwał .bogatym i” (innymi, które określił Jako .ubogie". Te pierwsze
obejmowały między innymi środki przymusu, restrykcji prawnych, szcze
gólne uprzywilejowanie jednych I pozbawienie przywilejów innych. Te
drugie natomiast mieściły się w porządku, który ustalają normy obywa
telskiej tolerancji. Akcja Katolicka wpisywała się w działania, w których
było rozległe miejsce dla .środków bogatych”.
Akcja Katolicka w każdym kraju z zasady zajmowała stanowisko po
nadpartyjne. Władze kościelna nie były zainteresowane w tym, aby
organizacje kościelne przekształcały się w przybudówki partii politycz
nych. Nie znaczyło to. iż szeregi Akcji Katolickiej były zamknięte dla
działaczy rozmaitych partii. Przeciwnie, widziano ich tam chętnie, trak
tując udział polityków w ruchu kościelnym jako szansę na ich wycho
wanie tak, aby byli otwarci na postulaty Kościoła.4 Dlatego w trakcie
wyborów parlamentarnych biskupi zazwyczaj określali warunki, jakim
powinni odpow iadać preferowani przez nich kandydaci do parlamen
tów.
Akcja Katolicka intensywnie była rozbudowywana w okresie międzywo
jennym, po przewrocie faszystowskim we Włoszech, po dojściu do
władzy hitlerowców w Memczech, pod wpływem ruchów faszystow
skich oraz Ich Ideowego przeciwieństwa - ruchów komunistycznych. Ta
scentralizowana organizacja miała uzdolnić Kościół d o konfrontacji
z państwem, które zdawało się odchodzić od norm parlamentarnodemokratycznych, w stronę monowiadzy określonej partii. Okres przed
wybuchem drugiej wojny światowej zdawał się potwierdzać koniecz
ność rozbudowy scentralizowanej organizacji, zdolnej przeciwstawić się
ewentualnym zakusom państwa do przejęcia obszarów zdominowa
nych przez Kościół, w tym szkolnictwa, ruchów młodzieżowych, pew 
nych obszarów kultury; zarazem w wyścigu do panowania w życiu pu
blicznym Akcja Katolicka miała być najważniejszą dla Kościoła silą
motoryczną.

4 Ren© Coste, katdlckl Intelektualista, pisał o konieczność) udzlcłu w życiu publicz
nym tych katolików, którzy sq ... utwierdzeni w wierze oraz w nauce chrześcijań
skiej', aby ... dawali wyraz swemu obowiązkowi składania bezpośredniego świa
dectwa o pierwszeństwie Królestwa Bożego.* Ewangelia I Polityka. Parts, 1969, s.
252
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Pluralizm polityczny i kulturalny zdawał się w Europie okresu międzywo
jennego dochodzić swego kresu. Zarówno na geograficznej mapie
kontynentu, jak i na politycznej mapie poszczególnych krajów zyskiwały
przewagę formacje, które programowo dążyły do Ideologicznej
i kulturalnej unifikacji żyda społecznego i d o jego uniformizacji, jeśli
przez to pojęde będziemy rozumieć narzucenie pewnych zewnętrz
nych form publicznemu, a nawet osobistemu źydu ludzi. Zjawiska te
charakterystyczne były dla ruchów faszystowskich, dla ruchu socjalłstycznego, szczególnie zaś komunistycznego, wreszcie dla ruchów ka
tolickich, w pierwszym rzędzie dla programu i praktyki Akcji Katolickiej.
Mimo całej polskiej specyfiki ogólna tendencja Akcji Katolickiej była
w Polsce zbieżna z orientacją Akcji Katolickiej w innych krajach6. Do
Polski w równym stopniu odnosiły się generalne założenia programowe
Akcji Katolickiej. Orientacja komunistyczna była dla niej nieprzejedna
nym wrogiem, orientacje faszystowskie, nawet odwołujące się do kato
licyzmu, były konkurentem, gdyż w sensie politycznym pozostawały
niezależne od Kośdoła. Za najgroźniejszą orientację autorzy progra
mów Akcji Katolickiej uważali jednak liberalizm, z jego koncepcją wol
ności, która stawała w poprzek kościelnych dążeń do odzyskania daw 
nych pozycji w sferze .profanum". Autor wielokrotnie wznawianego
Podręcznika Akcji Katolickiej, LC Iva rd l tak uzasadnia! antyliberalne
stanowisko Kośclda: ....Przed rew ducją francuską społeczeństwo
z rzadkimi wyjątkami było zorganizowane na chrześcijańskich podsta
wach. Rozporządzenia pdityczne i społeczne, prawo publiczne i pry
watne, wszystkie Instytucje ustalone były na zasadach chrześcijańskich.
Rządy nie tylko musiały szanować, ale I ochraniać prawa Kościoła,
panuiący musieli wyznawać wiarę Chrystusową (...) Wiara była zawsze
wątkiem całego ustroju spdecznego. Niedowiarstwo, obojętność reli
gijna były w owych czasach zjawiskami rzadkimi, chorobami przypad
kowymi. w obec czego Akcja Katdicka w kształcie I ustroju obecnym
nie miaia racji bytu. Tak trwało, póki liberalizm, syn lawowej rewducji,
a wnuk racjonalistycznego protestantyzmu, nie zerwał spójni chrześci
jańskiej <dvitas>, głosząc, że wiara jest rzeczą osobistą, i zwalniając
5 Szczegółowo charcfcteryzcwalem Akcję Katolicką w Polsce m.ln. w; Początki
Akci Katolickie) w Polsce (Studia z dziejów Kośclda katdlcklego , 1961,1.1., s 8 86); Kościół katdlckl w Polsce w latach 1918 - 1939. Zarys historyczny. Warszawa,
1966, s. 247 - 328 (Rcedzlal: Akcja Katdicka -geneza, program, organizacja); Laikat
1tzw aDostdstwo świeckie Jako współczesne .świeckie ramię' Kośdda Rzymskokatdlckiego, Wcrszawa, 1975, s. 6 - 48
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rządy od wszelkich w o be c niej obowiązków. Tak powstał laicyzm, czyli
zeświecczenie, które z poczqtku miało tylko znaczyć agnostycyzm re
ligijny, areligijność. czyli zapomnienie o Bogu.”6
Czytając przytoczony tekst trudno oprzeć się wrażeniu, że bardzo przy
pom ina współczesną krytykę polskiej rzeczywistości ze strony Kościoła,
i że program postulowanych zmian nie odbiega od zmian, jakich żądał
L. Clvardi. Tyle, że wówczas, 1j. z początkiem stulecia, mówiono o .zasa
dach chrześcijańskich”, dzisiaj zaś mówi się o .wartościach chrześcijań
skich", niezależnie jednak od stosowanej dawniej terminologii i jej
obecnych modyfikacjach, sens postulatów Jest identyczny: chodzi
o odbudowę społeczeństwa ....zorganizowanego na chrześcijańskich
podstawach", w takiej postaci, w takim wymiarze, jaki obowiązywał
przed rewolucją 1789 roku.
Oczywiście, pogląd ten zostanie zakwestionowany przez wielu katolic
kich intelektualistów, którzy powołując się na uchwały II Soboru Waty
kańskiego, uznające .autonomię rzeczy ziemskich", twierdzić będą. że
reanimacja pozycji Kościoła sprzed z górą dwóch stuleci nie jest przez
sam Kościół pożądana. Jednakże - po pierwsze zwróćmy uwagę, iż
postulaty formułowane tak, jak to uczynił L Civardi, nigdy nie zostały
odwołane, nigdy nie uznano ich za błędne. Po drugie, praktyka władz
kościelnych. Jaką aktualnie obserwujemy w Polsce, dowodzi, że rze
czywista autonomia rzeczy ziemskich w ogóle nie jest przez nie brana
pod uwagę. Po trzecie, jeśli obecny dynamizm Idei i ugrupowań libe
ralnych w Polsce jest w pewnym sensie reakcją na uprzednie tenden
cje unifikacyjne I uniformistyczne, to władze kościelne zagrożeniu ze
strony autentycznego liberalizmu (a nie „parafialnego" jak określał go
Jeden z wybitnych polskich religioznawców) nie są wstanie przeciw
stawić innej alternatywy, jak tylko dokładnego przeciwieństwa ideałów
liberalnych. W skrajnej postaci oznacza to powrót do żądań sformuło
wanych przez L Ciyardiego.
W dobie Drugiej Rzeczypospolitej Akcja Katolicka przeszła ewolucję,
która stanowiła konsekwencję ewolucji samego Kościoła, a właściwie
to jego wierzchołka, to jest układu stosunków w naczelnych władzach
kościelnych.

6L. CK/ard, Podręcznik AkcJ Katollckloj, 1931, t. l.,w y d . II poszerzone, s 153-154
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Bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości Kościół poddawał się pro
cesowi integracji zbliżonej d o trybu pazaborczej integracji państwowej.
Do roku 1918 kościół w każdym zaborze działał inaczej, innym był p o d 
dany prawom zaborczym. W tradycji kościelnej ustaliło się, Iż każdy
biskup jest pełnoprawnym rzqdcq na terenie swojej diecezji, niezależnie
od jurysdykcji krajowej, a jedynie uzależniony, także nie bez granic, od
papieża. Sukcesja apostolska przysługuje wszystkim biskupom. W tej
sytuacji powoływanie do żyd a z początkiem lat dwudziestych przez
poszczególnych ordynariuszy organizacji prekursorskiej dla Akcji Kato
lickiej, nazwanej Ligą Katolicką, oznaczało stworzenie zależnej od da
nego ordynariusza organizacji katolików świeckich, która stanowiła coś
w rodzaju świeckiego ramienia biskupa. Episkopat był zaś głęboko
zróżnicowany i to pod wieloma względami. Różnice wyrosły ze specyfiki
właściwej sytuacji Kościoła pod zaborami. Nadto, liczni spośród bisku
pów wywodzili się wówczas z rodów arystokratycznych, ztradyęją
możnowładczą. Powiązani oni byli klasowo, rodzinnie ze środowiskiem,
które bardzo długo, skutecznie wykorzystywało kośdelną organizację
do obrony swoich interesów. Znalazło to echo w przysłowiu o sojuszu
dworu i plebani. Wielu spośród biskupów było zaangażowanych poli
tycznie. Między innymi arcybiskup Teodorowicz należał do czołowych
działaczy narodowej demokracji. Po przewrocie majowym w ostrym
konflikcie z sanacją znaleźli się metropolita krakowski Sapieha (m.in.
dlatego, że zdecydował się usunąć trumnę ze zwłokami Józefa
Piłsudskiego z grobów królewskich na Wawelu), ordynariusz kielecki •
Łosiński, ordynariusz łomżyński - Łukomski i inni. Byłoby dziwne, gdyby
polityczna orientacja biskupów nie wycisnęła piętna na charakterze
aktywności podległej im Akcji Katolickiej.
Papież Pius XI, który w roku 1920 jako nuncjusz przebywał w Warszawie
w okresie głośnej .bitwy warszawskiej" i był doskonale zorientowany
w stosunkach polskich, dążył do zunifikowania nie tylko całej organi
zacji kościelnej, lecz i ruchu katolików świeckich i uniezależnienia go od
politycznych postaw poszczególnych biskupów. Pod jego naciskiem
zorganizowano na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych scentrali
zowaną Akcję Katolicką i poddano ja hierarsze partyjnie nigdzie nie
uwikłanemu.
W 1928 roku została utworzona Komisja Episkopatu do spraw Akcji Ka
tolickiej na czele z kardynałem Hlondem, który od dwóch lat rządził
archidiecezją gnieźnieńsko-poznańską. Hlond był człowiekiem, jak p o
wiedzielibyśmy, w języku politycznym - spoza układów. Był to kardynał
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młocły (urodzony w 1881 roku), dynamiczny, wychowany głównie poza
ziemiami polskimi (Austria, Włochy), salezjanin, awansował błyska
wicznie. W 1922 roku został administratorem apostolskim diecezji kato
wickiej, w cztery lata później metropolitą a zarazem prymasem Polski,
w następnym roku - kardynałem.
Na ile ważną inicjatywą było dla Kościoła powołanie ogólnopolskiej
organizacji Akcji Katolickiej świadczy skład Komisji Episkopatu do spraw
Akcji Katolickiej. Poza Hlondem weszli do niej: metropolita warszawski kardynał A. Kokowski, metropolita krakowski - A. Sapieha, lwowski m e
tropolita obrządku grecko-katołłcklego (zwanego dzisiaj ukraińskim) A. Szeptycki i biskup Adamski, znany z promocji na gruncie polskim
chrześcijańskiej demokracji.
Pozycja Hlonda Jako animatora Akcji Katolickiej wsparta została listem
watykańskiego sekretarza stanu, kardynała P. Gaspariego, z 10 kwiet
nia 1929 roku; w którym podkreślono konieczność powołania Akcji
Katolickiej. Zaangażowanie papiestwa przejawiło się także w osobistej
aprobacie polskiego statutu Akcji Katolickiej dokonanej przez Piusa XI.
Niemal wszystkie placówki kierownicze Akcji Katolickiej zostały zlokali
zowane w Poznaniu. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie znajdowała się
centrala Katolickiego Związku Mężów - zrzeszającego diecezjalne or
ganizacje „mężów" (tj. mężczyzn) zwane na szczeblu diecezji i parafii
Katolickim Stowarzyszeniem Mężów. Oprócz Związku Mężów działały
także Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Męskiej
I Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej. Te organizacje centralną siedzibę
miały w Poznaniu.
Organizacja Akcji Katolickiej oparta była na strukturze administracyjnej
Kościoła, a więc poszczególne koła, oddziały, stowarzyszenia działały
w układzie: parafia - diecezja - związek cenfralny. Cztery wymienione
związki (KZM, KZK, KZMM. KZMŻ) tworzyły tzw. kolumny Akcji Katolickiej.
Pod koniec okresu międzywojennego, ze względu na ociężałość
działań związków nazywano Akcję Katolicką kolosem na czterech gli
nianych nogach. Kolosem dlatego, że formalnie pod koniec lat trzy
dziestych w Akcji Katolickiej zarejestrowanych było ponad 600 tysięcy
osób. Na „glinianych nogach" dlatego - czego dowiódł bieg wydarzeń
- że organizacja ta była tak sformalizowana, że odległa była nie tylko
od społecznych oczekiwań katolików, ale z niechęcią traktowana przez
część środowisk kościelnych, jako uciążliwość w zwyczajowym duszpa
sterstwie.
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Kierownictwo całością spoczywało (poza Komisją Episkopatu) w rękach
władz Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej (NIAK). Prezesi poszczegól
nych związków nie prowadzili samoistnej polityki. Była ona ustalana
centralnie, właśnie w NIAK. Dyrektorem NIAK został mianowany
ks. S. Bross, od roku 1938 , ks. F. Marlewskł. Prezesem NIAK został hrabia
Adolf Bniński, byty wojewoda, a także kontrkandydat Mościckiego
podczas wyborów prezydenckich po przewrocie majowym. A. Bniński
zrezygnował z prezesury AK po burzy jaką spowodowało ogłoszenie
w 1937 roku Deklaracji Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie
stanu wsi polskiej. Deklaracja postulowała reformę rolną za odszkodo
waniem. Otwarcie się Rady na reformę rolną spowodowało oburzenie
ziemiaństwa. Dymisja Bnińskiego była następstwem tej reakcji i jej
wzmocnieniem.
W diecezjach powstawały Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, w któ
rych układ personalny był podobny. Zazwyczaj na czele stawali zie
mianie, bądź przedstawiciele kapitału lub wolnych zawodów.
Każde ze stowarzyszeń Akcji Katolickiej, na wszystkich szczeblach od
parafii po związki krajowe posiadało swoich duchowych asystentów,
do których należał glos decydujący w sprawach programowych I ide
owych. Asystenci często inspirowali wystąpienia Akcji Katolickiej. Głośne
byty zorganizowane przez Akcję Katolicką protesty przeciwko sanacyj
nym próbom wprowadzenia w życie skodyfikowanego prawa mał
żeńskiego, opracowanego przez profesora Lutostańskiego. W zbieraniu
podpisów pod protestami Akcja Katolicka odegrała ogromną rołę.
Oprócz wymienionych wyżej czterech .kolumn" uznawano za tzw. po
mocnicze organizacje Akcji Katolickiej chyba większość działających
tradycyjnie stowarzyszeń katolickich, np. takich jak sodalicje mariań
skie, tercjarstwo, kółka różańcowe, organizacje charytalywne łtd. Status
organizacji pomocniczej nadawał w każdej diecezji miejscowy ordyna
riusz w zależności od własnego uznania.
Akcja Katolicka była w strukturze świeckich stowarzyszeń katolickich
organizacją nową. Popierana bezpośrednio przez papieża traktowana
była przez organizacje tradycyjne jako zagrożenie dla ich pozycji, jeśli
nie bytu. Obawiały się one wchłonięcia przez Akcję Katolicką. O b a 
wiano się też utraty zaplecza społecznego. Także wśród proboszczów
często władze kościelne napotykały na opór przed angażowaniem się
w tworzenie nowego ogniwa w sieci parafialnych stowarzyszeń. Nawet
pod koniec okresu międzywojennego w roku 1939, a więc po dziesięciu
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latach tworzenia .kolumn" Akcji Katolickiej, ordynariusz lubelski, bp
Fulman w memoriale do duchowieństwa pisał, że „.."nieporo
zumieniem jest wyszydzanie Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży wśród
duchowieństwa parafialnego, o którym od czasu do czasu słyszę, za
miast ciągłej troski o Ich rozwój."7 Również katolicy świeccy nie wyka
zywali większego zainteresowania Akcją Katolicką, w szczególności na
wsi. wieś zaś była w Drugiej Rzeczypospolitej główną bazą wszelkich
organizacji przykościelnych. St. Turnau, znany katolicki działacz i publi
cysta, na łamach katolickiego czasopisma .Przewodnik Społeczny"
pisał, że „..organizacja A.K. na wsiach bardziej rozbudzonych są trak
towane nawet przez dobrych katolików jednak jako nalot obcy. Jako
sprawa niekoniecznie zgodna z duchem wsi I niekoniecznie po linii jej
dążeń" oraz, że „..element zapełniający listy członków organizacji A.K.,
to jednostki bierne, przyzwyczajone do prowadzenia za rękę, albo p o 
chlebcy widzący Interes w dobrych stosunkach z księdzem, albo też
(•patentowani pobożnisie».Tacy ludzie nie uchrześcijanią życła indywi
dualnego i społecznego wsi.8
Pomimo wszelkich słabości, pomimo obstrukcji ze strony części para
fialnego duchowieństwa, pomimo biernej postawy .dołów" Akcji Kato
lickiej pam ięć o niej pobudza obecnie władze kościelne do działań na
rzecz jej wskrzeszenia. Dlaczego? C o w dorobku tej organizacji było na
tyle znaczące, że dzisiaj Jan Paweł II dąży do jej restauracji w Polsce?
Górne piętra Akcji Katolickiej w ciągu lat stworzyły sieć placówek, które
odegrały pewną rolę w życiu kulturalnym kraju i Kościoła. Stworzono
pod egidą NIAK wiele czasopism. Ukazał się miesięcznik teoretycznoinstrukcyjny „Ruch Katolicki". Ukazywały się czasopisma związków, np„
KZMŻ - „Mioda Polka". Wartościowy był tygodnik .Kultura". W wielu die
cezjach podjęto wydawanie miesięczników Akcji Katolickiej. W pi
smach urzędowych diecezji zamieszczano dział Akcji Katolickiej, m.ln.
w Katowicach. Ukazało się dziesiątki tytułów książek, autorów rodzi
mych i przekładów. Organizowano ogólnopolskie konferencje nauko
we, poświęcone niektórym zagadnieniom społecznym, takim jak rodzi
na, małżeństwo, wychowanie, sprawy społeczno-ekonomiczne. Przyję
cie przez całą Akcję Katolicką za patrona św. Wojciecha oraz ustalenie
dorocznego święta Akcji Katolickiej (Święto Chrystusa Króla) sprzyjało

7Druk ulotny (w archiwum własnym)
* .Przewodnik Społeczny', 1936, nr 10. s. 290

33

Wiesław Mysłek
centralizacji, a więc wzmożeniu presji Kościoła na świat zewnętrzny
i osiąganiu założonych celów, zwłaszcza poszerzaniu kościelnej obec
ności w obszarach świeckich.
Akcja Katolicka była nadto poligonem doświadczalnym dla rozma
itych technik przenikania w życie świeckie i poddawania go działaniu
norm religijnych. Zbyt rozległy to temat d o szczegółowej w tym miejscu
analizy. Przytoczmy więc - jedynie dla ilustracji - fragment publikacji
instruującej jak należy życie zawodowe p o dd a w a ć regulacji przez
normy katolickiej etyki, tam gdzie funkcjonują ludzie o różnych przeko
naniach światopoglądowych. Ksiądz St. Wawryn - jezuita tak pisał
w artykule .Etyka w życiu zawodowym": .... O to izby zawodowe, Ist
niejące już dla niektórych zawodów i w naszym kraju, mają wielką
władzę stanowienia przepisów obowiązujących wszystkich członków
danego zawodu. W ramach zaś tego ustawodawstwa nawet niezbyt
liczna lecz aktywna grupa członków zawodu może uzyskać to, że wy
magania etyki chrześcijańskiej staną sle prawem publicznym całego
zawodu."9
Kolizja między prawem państwowym, a prawem ustanowionym nie
dawno przez organizacje zawodowe lekarskie dowodzi, że I te praktyki
dawnej Akcji Katolickiej znajdują swoich naśladowców, mimo iż naś
ladownictwo miało miejsce jeszcze przed formalnym powołaniem Akcji
Katolickiej.
W minionych dziesięcioleciach w katolicyzmie polskim trwała wielka
dyskusja nad problemem Jaki katolicyzm godzien Jest obecnie wspie
rania przez Kościół - katolicyzm tzw. .otwarty", czy też katolicyzm integrystyczny. Szanse rzeczników katolicyzmu .otwartego" (otwartego
także na ludzi z zewnątrz i na wartości z zewnątrz) wydawały się po
ważne do chwili, gdy nie nastąpił przełom roku 1989. Do tego czasu
bowiem Kościół istolnie był otwarty na więź ze wszystkimi siłami anty
komunistycznymi. Po roku 1989 pozostaje otwarty, ale na własne intere
sy. Integryścl zdobyli wyraźną przewagę, a odbudowanie Akcji Katolic
kiej stanowi odzwierciedlenie przemieszczenia układu sił wewnątrz sa
m ego Kościoła.
Wybuch II wojny światowej pociągnął za sobą upadek Akcji Katolickiej.
Nie odbudowała się także po wojnie. Wprawdzie lokalnie podejm owa-

9 .Soddls Marianus. Wiera I Źycłe*. 1936, nr 10, s. 290
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no takie próby, ale jako organizacja scentralizowana, o charakterze
ogólnopolskim raczej nie miała szans na odrodzenie, przynajmniej w
okresie stalinowskim, do roku 1956. Obecnie słyszy się niekiedy opinie,
że na przeszkodzie odrodzenia Akpji Katolickiej stanęły władze PRL. Me
wydaje się to zasadne. Przecież po roku 1956 powstało mnóstwo orga
nizacji. również o zasięgu ogólnopolskim, pod patronatem władz ko
ścielnych. Nadal działały organizacje tradycyjne, jak tercjarstwo, kółka
różańcowe, bractwa kościelne, nadto, pod koniec lat pięćdziesiątych
powstawały ruchy katolickie, zazwyczaj z inspiracji władz kościelnych,
tak znane jak Pomocnicy Maryi. Krucjata Kobiet, Apostolski Ruch Litur
giczny, Apostolstwo Modlitwy, Apostolstwo Chorych I wiele innych.
Władze kościelne miały inną koncepcję odbudowy zaplecza wśród
świeckich niż odbudowywanie Akcji Katolickiej. Fenomen Akcji Katolic
kiej polega nie na tym, że jej odbudowa była blokowana przez władze
państwowe (nie m a w archiwach Siadu postulatów kościelnych adre
sowanych do władz państwowych w tej sprawie), łecz że mimo wszel
kich preferencji, jakie stosowano w stosunku do niej w czasach drugiej
niepodległości zniknęła po 1939 r. r. z m apy stowarzyszeń kościelnych
na ponad pół wieku.
Przez te pól wieku przestrzeń wewnątrzkośclelna została zapełniona nie
tylko przez organizacje tradycyjne, lecz przez dziesiątki, może setki ro t
maitych nowych stowarzyszeń i ruchów często nieformalnych. Mkt nie
jest w stanie obliczyć ile łącznie obejmują osób, tym bardziej, że przyna
leżność gorliwego katolika do kilku organizacji nie należy do rzadkości.
Często są to organizacje liczące po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset ty
sięcy członków. Są to organizacje zawodowe, apostolskie, neokatechumenalne, zorientowane na życie rodzinne, grupy kobiece, modli
tewne, poświęcone Interwencji w obec patologii społecznej, np. orga
nizacje antyalkoholowe, czy - raczej ruchy trzeżwościowe. W tę przeslTzeń wkroczyły również ruchy - zwane charyzmatycznymi - które budzą
wśród biskupów i księży mieszane uczucia. Z jednej strony nadzieją dla
Kościoła jest ich gorliwość religijna, z drugiej potęgują się obawy, „..że
niektóre ruchy charyzmatyczne będą szukać własnych dróg egzystencji
poza Kościołem hierarchicznym i instytucjonalnym."’0 Ruchy te zorien
towane są na działalność formacyjną, określa się je jako .przebu
dzenie" .wspólnotowe", „odnowy życia chrześcijańskiego'. Są to formy

10 Słowo. Dziennik Katolicki. Magazyn (dalej: Slcwo - Magazyn) nr 22/1W5 z arty
kułem W. Nowickiego, Między fascynacją a obaw ą
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nowe, a ich dynamika i stale poszerzający się zasięg zdają się nie
uchronnie prowadzić do wewnątrzkośdelnej konfrontacji z tymi zasa
dami zależności, jakie od dawna obowiązywały w relacjach między
duchowieństwem a świeckimi. Akcja Katolicka może stać się w tym
układzie zapalnikiem, który wyzwoli konflikt, Jest bowiem ruchem o okre
ślonej tradycji. Bez honorowania tej tradycji przestaje być Akcją Kato
licką. Ta tradycja nie m a nic wspólnego z realiami ruchów charyz
matycznych. Trudno zaś założyć, iż dwie te tendencje b ę d ą bezkonflik
towo współistnieć obok siebie.
Ksiądz Władysław Nowicki pisze, że .Istnieją ruchy m ające wyraźnie
określoną aprobatę hierarchii i ruchy tolerowane.'” Nazwy niektórych
znane są od lat Cowlatło-Życle", .Neokatechumenat" ifp.). nazwy In
nych z roku na rok poszerzają listę ruchów charyzmatycznych. Niektóre
ruchy mają znanych w społeczeństwie animatorów. Do nich należy pre
tendentka d o stanowiska prezydenta Hanna Gronkiewicz-Waitz, prezes
NBP, a jednocześnie animator ruchu .O d no w a w Duchu świętym".
Tak rozległy rozwój świeckiego zaplecza Kościoła nie wskazywał na
potrzebę uruchomienia jeszcze jednej, wielkiej organizacji w postaci
Akcji Katolickiej. Dystans w obec Akcji Katolickiej zaznaczył się na II So
borze Watykańskim (preferowano tam inne formy .apostolstwa świec
kich). Zdawało się, że Akcja Katolicka jest zjawiskiem przynależnym
głównie do historii. Ksiądz Andrzej Zuberbier, znany m.ln. z wielu otwar
tych publikacji w Tygodniku Powszechnym, w komentarzu do soboro
wego dekretu o apostolstwie świeckich podkreślał, że istnieje
„..pierwszeństwo apostolstwa osobistego, indywidualnego, podejm o
wanego na własną odpowiedzialność, przed wszelkim apostolstwem
zorganizowanym np. w szeregach Akcji Katolickiej. (...) Sląd troska Oj
ców Soboru przy opracowaniu Dekretu o apostolstwie, by uniknąć fa
woryzowania Akcji Katolickiej."12 W tym czasie, gd y ukazały się te zda
nia, obecna była w publikacjach kościelnych inna niż obecnie wizja roli
katolika wżyciu świeckim, świecki apostoł .Nie m a na celu poddania
Kościołowi spraw doczesnych, które słusznie, jako mówi Dekret, unieza
leżniły się od niego. «Uświęcenie świata* (tak papież Pius XII określił rolę

” Tamże
” A Zuberbier, Wprowadzenie do Dekretu o apostolstwie świeckich (w): Sobór
Watykański II. Konstytucje, Deklaracje, Dekrety. Pcenań, 1968, s. 675
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świeckich katolików w świecie) nie oznacza jego sakralizacji."w
W następstwie w każdym .... wypadku, szczególnie w osobistej aktyw
ności apostolskiej, zależność świeckich od hierarchii, nie jest zależnością
natury czysto prawnej, zależnością poddanych od zwierzchników, zleceniobięrców od zleceniodawców, ale jest konsekwencją ich życia we
wspólnocie Kościoła, która jest wspólnotą zhierarchizowaną".'4
Dzisiaj, po trzydziestu latach od uchwalenia na II Soborze Watykańskim
Dekretu o apostolstwie świeckich nie m a Już pewności - a piszemy to
biorąc pod uwagę fakty powszechnie znane z naszej rzeczywistości •że
uświęcenie świata nie jest tożsame z jego sakralizacją, że nie chodzi
o poddanie Kościołowi spraw świeckich, i że między wiadzą kościelną
a katolikami świeckimi nie obowiązuje układ zwierzchnicy - poddani,
zleceniodawcy - zleceniobiorcy.
Odtworzenie Akcji Katolickiej w Polsce nie jest - tak to wynika
z ogłoszonych dokumentów - pomysłem polskich biskupów. Jest to p o 
mysł Jana Pawła II. W liście pasterskim z 17 marca 1995 roku biskupi
polscy pisali: ....na duszpasterskiej mapie Polski Papież zauważył brak
sprawdzonej w innych krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa
świeckich, którą zalecił wprowadzić. Jest nią «Akcja Katolicka, które
kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców.
Trzeba więc aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem Infrastruktura zrze
szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna# - mówił Jan Paweł II w dniu
12 11993 roku. A więc bez Akcji Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś
brakuje"'5 Przemówienie to Jan Paweł II wygłosił w trakcie pobytu
w Watykanie grupy polskich biskupów, którzy przybyli do Rzymu z wizytą
.a d limina apostolorum". O d tej chwili minęło blisko dw a lata do po
wołania przez Konferencję Episkopatu Zespołu ds. Akcji Katolickiej
(2 grudnia 1994 r.) I ustanowienia przewodniczącym zespołu metropoli
ty przemyskiego, arcybiskupa Józefa Michalika.
W międzyczasie biskupi występowali przy różnych okazjach z wykła
dami, w których przedstawiali wizję odbudowy Akcji Katolickiej.
Zhaczące było zwłaszcza przemówienie kardynała Józefa Glempa we

u Tamże, s. 575
u Tamże, s. 575
Akcja Katolicka w służbie nowej ewangeitzacj. List Biskupów polskich z 17 marca
1995 r. (w): Słcwo-Magazyn, nr 20/1995 r
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Wrocławiu 31 sierpnia 1994 r. w trakcie XXIV Wrocławskich Dni Duszpa
sterskich. Glemp podkreślił, że .czynniki polityczne" upatrywały
„...w Akcji katolickiej nowy element w grze politycznej". Mówiąc
0 założeniach programowych Akcji Katolickiej Glem p zaznaczył, że
„...nie dotyka polityki. Jest apolityczna."16 W wykładzie prymas wyłożył
szczegółowy, rozwinięty program Akcji Katolickiej, jej stosunek do in
nych organizacji. Jej zadania ogólne i szczegółowe, propozycje odno
śnie struktury i sposobu budowania organizacji. Istotne Jest. że prymas
uważał za wskazane oparcie parafialnej Akcji Katolickiej na czterech
grupach organizacyjnych, odpowiednikach przedwojennych .kolumn"
(KZM, KTL, KZMM, KZMŻ). Jednakże dopiero cytowany wyżej list bisku
pów można uznać za formalny początek Akcji Katolickiej.
Tryb tworzenia Akcji Katolickiej odbiega znacznie od przedwojennego.
Tam najpierw stworzono placówki centralne, tu podejmowane są pró
by tworzenia Akcji Katolickiej od podstaw, w parafii. Tam wstępnie
przygotowano szczegółowy program, koncepcję struktury i statut - za
twierdzony następnie przez papieża, tu natomiast kwestie formalno
prawne pozostawiono na drugim planie, odkładając Je (jeśli w ogóle
z nich nie rezygnując) do bliżej nie określonej przyszłości.
Przewodniczący Zespołu Episkopatu ds. Akcji Katolickiej, arcybiskup
J. Michalik w rozmowie z dziennikarzem katolickiego dziennika .Słowo"
potwierdził, że nie ma wśród biskupów jednolitego stanowiska co do
koncepcji organizacyjnej; „.ideałem byłoby - mówił - znalezienie kilku
alternatyw i pozostawienie ich biskupom do wyboru, gdyż każda die
cezja ma swoją specyfikę."17 Można to rozumieć w ten sposób, że zda
niem arcybiskupa nie m a powrotu do przedwojennej zasady tworzenia
Akcji Katolickiej, jako organizacji scentralizowanej, poddanej podwój
nej władzy - lokalnego ordynariusza i centralnej w postaci Komisji Epi
skopatu ds. Akcji Katolickiej, Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej
1władz związków, każdej z czterech .kolumn". Byłaby więc odbudowa
na Akcja Katolicka organizacją zdecentralizowaną, przynajmniej we
wstępnej fezie jej restauracji.
W okresie międzywojennym na czele Komisji Episkopatu ds. Akcji Kato
lickiej stanął ówczesny prymas, kardynał A. Hlond. Fakt ten nie tylko

16Per. Slcw/o-Magazyn, nr 44/1994
17Słowo-Magazyn, nr 4/1995 r.
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pozwalał na centralistyczne sterowanie Akcją Katolicką w całym kraju,
ale wzmacniał pozycję gnieźnieńsko-paznaftskiego metropolity
w episkopacie w stosunku do pozostałych biskupów. Obecnie Komisją
Episkopatu ds. Akcji Katolickiej kieruje arcybiskup z Przemyśla. ’• Nie m a
więc prostej kontynuacji w stosunku do czasów drugiej niepodległości.
Kardynał Glem p jest wprawdzie bardzo zaangażowany w odbudowę
Akcji Katołicklęj, ale nie wydaje się, by Jan Paweł II postąpił analogicz
nie jak Pius XI. To, iż właśnie papież osobiście podjął inicjatywę po
wołania w Polsce d o życia Akcji Katolickiej m ogłoby nawet wskazywać,
że pragnie nad tym ruchem sprawować bezpośrednią kontrolę. Są to
hipotezy, ale niezależnie od tego, na ile są trafne wydaje się, że odro
dzona Akcja Katolicka znacznie będzie się różnić od przedwojennej
poprzedniczki.
O tym jakie formy przybierze Akcja Katolicka należy wnioskować głów
nie na podstawie wypowiedzi przewodniczącego komisji, arcybiskupa
J. Michalika. Je g o zdaniem Akcja Katolicka „.musi chodzić wydepta
nymi, klarownymi drogami. Być może będzie pozornie mniej dynamicz
na, ale systematyczna I cierpliwie skuteczna."19 W tej samej publikacji
arcybp Michalik zapowiedział uruchomienie .apostolstwa środowis
kowego" podkreślając zarazem, iż „..zapowiedź stosowania tej metody
jest powodem niepokojów, które wyrażają ludzie przyglądający się
nam zza węgla, obawiają się, że teraz w poszczególnych zakładach
pracy będą organizowane jakieś niebezpieczne katolickie komórki".20
Po roku 1989 zakłady pracy zostały opuszczone przez instytucje partyj
ne. Pozostały tam jednak związki zawodowe, o mniejszym lub większym
stopniu zaangażowania politycznego. Przez ewentualne wejście Akcji
* Arcybiskup J. Michalik przez osiem lal działał w bezpośrednim zapleczu Jana
Pawła II. O d 1978 roku, a więc Już od momentu wyboru kardynała Wojtyły na
papieski tron, kslqdz MIchaHk klercwal biurem d o spraw młodzieży w Papieskiej
Radzie Świeckich, pełnlqc Jednocześnie stanowisko rektora Kolegium Polskiego
w Rzymie. Do chwili obecnej pceostaje kcnsultorem Polskiej Rady świeckich.
W 1986 r. ks. J. Michalik przyjql sakrę blskuplq z rqk papieża I został desygnowany
na ordynariusza diecezji gorzowskiej. W 1993 roku został mianowany metropdltq
przemyskim. Można więc przyjqć, że arcybiskup J. Michalik ndeży do kręgu naj
bardziej zaufanych współpracowników papieża I że powierzenie mu faktycznego
steru Akcjq KatoHckq w Polsce dowodzi nie tylko tego zcufanla, lecz 1 tego, że
papież ptzywlqzuje wyJqtkowq wagę d o tworzenia tej organizacji.
19Słowo-Magazyn, nr 4/1995
20 Tamże
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Katolickiej eto zakładów procy może dojść do swoistej powtórki z historii,
ale w diametralnie różnym wydaniu.
Sprawy formalne nie zostały jeszcze przesądzone i wydaje się, iż wiele
lat upłynie, nim się definitywnie skrystalizują. Profesor Włodzimierz Bojar
ski, na którego autorytet w sprawach Akcji Katolickiej powoływał się
m in. kardynał J. Glemp, tak charakteryzował dylematy w obec których
staje wznawiana Akcja Katolicka: .Właściwe zorganizowanie Akcji Ka
tolickiej jest (...) utrudnione z kilku względów. Przykłada się tu szcze
gólną w agę do rzeczywistej aktywności wszystkich komórek i to jedno
cześnie na dwóch polach: formacji własnych członków oraz
działalności apostolsko-społecznej. Organizacja ma być powszechna
(masowa) obejmująca bardzo zróżnicowane środowiska w mieście i na
wsi, a powstaje niezależnie w wielu diecezjach. Ma to być organizacja
ludzi świeckich, działająca według ich rozeznania i na ich odpowie
dzialność, ałe świeccy wchodzą do organizacji indywidualnie, nłezintegrowani, a często i sobie wzajemnie nieznani. Komórki organizacyjne
Akcji Katolickiej mają działać w łączności z duchowieństwem i pod
zwierzchnim kierownictwem hierarchii, a duchowieństwo stanowi
zwartą, zdyscyplinowaną strukturę, grożącą zdominowaniem całej
organizacji.*2'
Kardynał Józef Głemp w przeciwieństwie d o koncepcji budowania
Akcji Katolickiej obok Siniejących stowarzyszeń wysunął koncepcję
budowy jej w pewnym sensie ich kosztem. .Organizowanie Akcji Kato
lickiej należy zacząć od parafii. W parafii m am y szereg zespołów.
Z przedstawicieli tych zespołów należy powołać "ognisko*. czy radę
Akcji Katolickiej. Rada Para fialna powinna wejść w całości do Akcji
Katolickiej"22
W przeciwieństwie do koncepcp Akcji Katolickiej jako organizacji m a
sowej wysuwane są także postulaty działania elitarnego, które zanegu
je formalizm, jaki zdominował Kościół. Ksiądz A. Stopka pisał np.
w .Gościu Niedzielnym", że Kościół w Pofece ,..stał się przesadnie zhie
rarchizowany. Wierni świeccy w ogromnym procencie znaleźli się
wsytuocji "petentów*, «wtdzów» i "słuchaczy*. W bardzo niewielkim
stopniu biorą na siebie odpowiedzialność za "rozszerzanie Królestwa

*' B. Bojarski, Budowane Akcji Katolickiej (w): Stowo-Magceyn, nr 26/1995
22Słowo Magazyn, nr 44/799Ś
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Bożego*. Niemal cała inicjatywa znajduje się od dziesiątków lat
w rękach duchowieństwa. To trzeba zmienić. Muszą zniknąć fikcyjne
parafialne rady duszpasterskie, tworzone jedynie na okoliczność wizy
tacji biskupie). (...) Katastrofalnym błędem byłoby dopuszczenie do
identyfikacji nowej Akcji Katolickiej z Katolicką Akcją Wyborczą. Zde
cydowanie nowa organizacja kościelna na ziemiach polskich nie p o 
winna podejm ować działań ściśle politycznych.'23
Na wyjątkowe znaczenie przypisywane Akcji Katolickiej wskazuje i to, że
Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powołał katedrę Ducho
wości Akcji Katolickiej na czele z ks.W. Słomką. Katedra m a prowadzić
studia doktoranckie, a program studiów obejmuje wszystkie istotne
aspekty apostolatu Akcji Katolickiej, w tym i jej historię.
Wokół problemu wyboru struktury rodzą się stanowiska kontrowersyjne,
które mają szersze odniesienie d o kształtu polskiego katolicyzmu, do
wyboru formacji katolickiej dynamicznej lub też statycznej, znanej jako
katolicyzm Jud o w y'. A te kwestie wykraczają poza sprawy formalne
i odnoszą się do stanowisk ideowych. Zderzają się tu dw a stanowiska.
Jedno z nich nawiązuje do czasów ostatniego soboru watykańskiego,
gdy orientowano Kościół na dialog ze światem na zasadzie uznania
autonomii świata w stosunku do Kościoła, suwerenności świata. Drugie
stanowisko nawiązuje d o tradycji kontrreformacji i traktuje świat ze
wnętrzny nie tyle jako partnera dialogu, co Jako zagrożenie dla Koś
cioła oraz jako obszar ekspansji pod hasłem dawniej jechrystianizacji"
a teraz .ewangelizacji". W myśl tego stanowiska na zewnątrz Kościoła
działają siły, które są przeciwnikiem katolicyzmu I społecznej myśli popiestwa i które wym agają przezwyciężenia. Stąd też program Akcji
Katolickiej jest formułowany w pierwszym rzędzie w opozycji do wyty
powanego wroga. .Dawni przeciwnicy chrześcijańskiego kształtu życia
publicznego - pisał autor analizujący rolę polskiej Akcji Katolickiej - skryli
się za fasadą pluralizmu, wolności i tolerancji i chrześcijańską wizję
życia zwalczają nadal. C o więcej, za pom ocą środków masowego
przekazu usiłują wedrzeć się do wnętrza duszy ludzkiej. Kościół stoi dziś
przed (...) zadaniem ponownego zaszczepienia chrześcijaństwa we
wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. (...) Mając powyższe na
uwadze określiłbym Akcję Katolicką jako samodzielną grupę ludzi

23 Cyt . za .Gazetą Wyborczą' nr 84/96

41

Wiesław Mysłek
świeckich, oddanych organizowaniu i prowadzeniu działań służących
wzrostowi Kościoła we wszystkich dziedzinach życia,"24
.Wzrost" Kościoła to podporządkowanie sobie przezeń, przy pom ocy
nacisku społecznego jaki organizować m a Akcja Katolicka, całoksz
tałtu życia publicznego, środków przekazu, kultury, norm prawnych,
oświaty, wychowania itd. Jesteśmy już obecnie świadkami zabiegu bez
precedensu: w przeszłości Kościół mówił o prześladowaniach wówczas,
gdy go pozpawiono czegoś czym dysponował - szkoły, szpitala, teatTU,
majątku ziemskiego itd. Obecnie natomiast mówi o prześladowaniu
czy .dyskryminacji" wówczas gd y nie otrzymuje ze sfery życia poza re
ligijnego tego, czego się dom aga. Tak np. Katolickie Stowarzyszenie
Dziennikarzy ogłosiło .czarną listę' instytucji, które nie otwarty się, albo
nie otwarty się natychmiast na żądania kościelne. Komisja Likwidacyjna
znalazła się na tej liście za to, że pominęła .wspólnotę katolicką" przy
podziale łupów z dawnej RSW .Prasa", Krajowa Rada Radiofonii za to,
ze nie wprowadza do rad programowych kandydatów katolickich,
teiewizja za to, że niedostatecznie, zdaniem KSD, uwzględnia kościelne
aKcje charytatywne w swoich programach.26
ilustracja powyższa stanowi przyczynek d o odpowiedzi na pytanie czym
Akcja Katolicka może b yć w przyszłości. Może stać się i naj
prawdopodobniej stanie głównym narzędziem kościelnego nacisku na
instytucje życia publicznego tak, aby krok za krokiem życie to
w kozaym jego aspekcie znalazło się pod kontrolą, a następnie
w dyspozycji Kościoła. Jeśli koncepcja tak pojmowanego .wzrostu"
Kościota zostanie zrealizowana staniemy po pewnym czasie już nie
wobec alternatywy państwo świeckie czy wyznaniowe, lecz o wiele
szerszej: społeczeństwo pluralistyczne czy społeczeństwo wyznaniowo
zunifikowane. Byłoby to społeczeństwo niezwykłe, bez odpowiednika
w Europie. Ale byłoby też w Intencjach Kościoła wzorcowe dla całego
świata.

M S. Bryksa. Jaka Akcja KaTottcka? (w): Sławo-Magazyn, nr 38/1994
5525Por. .Słowo. Dziennik Katolicki' nr 122/1995
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Czy Polscy zdobędą się
na normalność
bomlnacyjny styl u p ra w ia n ia polityk) byt Jakby nieuchronnym punktem
dojścia ugrupowań ‘etosowych’, które znalazły się w pułapce lansowa
nych mitów I wobec clqg!ego spadku swojej wiarygodności coraz brutal
niej uclekajq się do metod manlpdcwanla opinią Nie potrafiły uporać się z gos
podarcza zapaśclq, a Jednocześnie wytężajq sHy. aby to broń Boże nie udało się
rzqdcwl Innej formacjll. Ta sama gra na pogorszenie. Jaka stosowana była w o
bec PRL, podjęta została w ‘wyzwolonej Polsce', gdy tylko rzqdy przeszły do rqk
ugrupowań ‘ni©etosowych'. Lepiej żeby kraj nie zaznał poprawy, niż żeby po
prawa miała następować pod 'nie naszymi' rzqdami - ten odruch podrywa na
nowo do walki 'etosowe' ogniwa, choć destcibillzujące skutki spadajq Już na
ncwq państwowość.

A

Państwowość ta ledwie co zdołała powstać, a Już wtrqcona została
w ostry kryzys świadomości I to bynajmniej nie za sprawq swych rzekomych prze
ciwników, ale rękami swych sztandarowych budowniczych. Rzekomi przeciwnicy
majq wpojone nawyki lojalności państwowej, uksztaltcwanq przez lata pragmotyczncść postaw I niechęć do działań destabilizujących, natomiast budow
niczowie celujq w przewrotach, choćby z pom ocq pcsHkćw zewnętrznych
Oglądarte się na m ocodawców z zewnątrz podyktowane było u pier
wszych twardymi warunkami egzystowania w militarnym bloku, u drugich zaś
wynika z własnego napędu, toteż cl pierwsi, zaledwie pćlsuwerenni, kultywowali
Jak mogli spoistość państwową, dając szansę własnej odrębności, cl drudzy
natomiast, chlubnie niepodlegli, zapisują się w świadomości Jako dezlntegratorzy
I marnotrawcy państwowego dobra.
Próby wylanscwanla się >v opinii publicznej na jedynych reprezentan
tów polskiej racji stanu budzą rosnący sceptycyzm w świetle praktyki, pełnej przy
kładów serwllistycznej głupoty, łatwego poddawania się manipulacjom
Icynicznego szastania majątkiem zbiorowym. Dlatego też, mimo ogromnego
hałasu wokół odrodzonej państwowości, obóz 'soHdamościcwy* nie zdołał się
przekształcić w obóz państwowy, jednoczący wokół podstawowej wykładni
zbiorowych Interesów'
Zabrakło zdolności wzniesienia się ponad urazy I całościowego widzenia
Interesów narodu. Pojęcie służby państwowej, powinności obvwatetsl:'e|, rzetel
nego wypełniania obowiązków znaczy w tej państwowości mniei niż kledyko
wiek, ponieważ państwo, bardziej niż kiedykolwiek, stało się Interesem grupy
panujqcęi.

Andrzej Wasilewski
Pod tym względom Najjaśniejsza Rzeczpospolita stoi niżej niż odsądzcna
od czci I wiary PRL. która pomimo wszystko potrafiła wykrzesać znacznie większą
ofiarność w pracy dla kraju. Zapewne dlatego, że pomimo wszystko mniej było
w mej ordynarnego rwactwa. a przecie wszystkim więcej wspólnotowych celów,
pobudzających d o ofiarnych wysiłków.
Wrzucanie tego ccłego wysiłku państwowego d o kubła śmieci
z napisem 'totalitaryzm1 m a obrzydzić I sponiewierać poprzednią państwowość,
a w rzeczywtstośct szkocki nowej państwowości. Nie Idzie nawet o odsunięcie od
warsztatów pracy znacznego potencjału wykwalifikowanych fachowców. Idzie
oto , że ncwa państwowość uczy robić kariery na wrzasku, na napaściach,
protekcjach, hurinbugach I przekrętach, a z pominięciem wszelkiej rzetelności.
Umożliwia to podsycana Interesownie rozprawa z półwieczem zbioro
wego żyda. N cw a państwowość nie uwalnia się przez nlq od koniunkturalistów
poprzedniej tormacj, którzy potrafią się zawsze przestawić, a Jednocześnie
tworzy preferencje d a nowego karierowiczostwa w najniższym gatunku. Pod
grzewanie atmosfery odwetu 1szczucia uderza więc Jak bumerang w nowe
państwo, uszkactqjqc w nim, wspc6ćb nie łatwy d o naprawy, mechanizmy
setekcj jcfccśdcwej.

n
Zachowanie obiektywizmu w ocenie PRL potrzebne Jest zatem nie tylko
przez wzgląd na wytworzony w jej czasach narodowy dorobek (kampanie
szczucia pcmogfy reetrwertć nlem dą część narodowego mienia), d e także
w interesie zdrewego funkcjonowania państwowych struktur dzisiejszej Rzeczy
pospolitej
Chore Jest bowiem państwo, w którym byle pyszałek czy k m p . ogarnię
ty żądzą robienia kariery, może wywołać publiczne trzęsienie ziemi sprepa
rowaną przez siebie kalumnią. Posługiwanie się potworzą weszło w nawyk
wszystkich aspłruących d o większego znaczenia, przy źdesnym udziale auto
rytetów moralnych 1świątobliwych dostójTlków kleru - 1tak wśród hucznego b id a
w dzwony spływa na Najjaśniejszą nlebywda szmatterwość
Nie m a człowieka nie wystawionego na bezkarne odcrcle z dobrego
imienia, ponieważ każdy, kto stanie na d o d ze nowych m cncpdbtów, poddany
być meże zniesławiającej obróbce.
Demoniczny młt przestępczego reżimu Jest niewyczerpaną kopdnlą
pomówień, rajem d a Intrygantów, derem niebios d a aferzystów. A Jedhocześnle
niezwykle poręcznym narzędziem do czynienia zamieszania w pcństwle polskim
d a su zewnętrznych zdnterescwanych w rozbudowaniu swojej sfery wpływów.
C o raz to JcWeś niewidzialne ręce pociągają za sznurki mizernych partylek. nie mających złamanego grosza z własnych składek I rzucają Je d o kosztow
nych igrzysk politycznych, zawsze ziejących potępieńczym żargonem I zawsze
Jakoś dziwnie służących ogłupiającemu pogmatwaniu polskich Interesów.
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Tok formowane życie polityczne staje się d a większości społeczeństwa
sferą clemnq, niezrozumiałą I odstraszającą swym brukowym poziomem. Nie m o
gą z tej sfery wyjść wiarygodne programy I godne zaufania przywódcze posta
cie, ponieważ wszystko p a d a natychmiast ofiarą bezwzględnego zniesławienia,
które Jako powszednią normę wprowadziła d o żyd a nie licząca się z prawdą
rozprawą z przeszłością. W obyczaju firmowanym przez odwetowe praktyki
autorytety nie tylko nie rosną, ale same dostają się w niszczące tryby uruchom l »
nej maszynerii publicznego kłamstwa. Po pięciu latach wściekłego zniesławiania
swych przeciwników nowa formacja nie m a Już ludzi budzących nadzieję,
natomiast najwścieklej zniesławiana postać, generd Jaruzelski, m a nadal za
sobą przeważającą część opinii publicznej.
Oznacza to, że oficjalna wykładnia, narzucona w nowym państwie
społeczeństwu, nie pokrywa się ze zbiorowym doświadczeniem I nie służy mobili
zowaniu społecznych nadziel. Społeczeństwo w swej przeważającej masie nie
chce być dzielone w e d u g swego stosunku d o przeszłości, ponieważ w Jego
odczuciach nie występuje cezura, dzieląca państwo polskie od 'niepolskiego*.
Występuje cezura zmiany ustrojowej wewnątrz państwa polskiego, zarazem
pomyślneJUŁl) I otwierającej szanse. Jak 1niosącej ncwe zagrożenia, I nłe upo
ważniającej d o trlumfdnych czystek, Jck w kraju wyzwolonym spod obcego
Jarzma.
Poczucie odzyskania państwa narodowego mają natomiast środowiska
I orientacje doktrynalnie odsuwane w poprzednim ustroju, to znaczy ugrupo
wania walczącej !ewicy(Jt2). emigracja polityczna 1kler katolicki I one to po
przejęciu władzy narzucHy zbiorowości swoje odczucia, optykę I Język polityczny.
Wtedy dopiero system PRL-cwskl zaczęto nazywać .reżimem komunistycznym',
dzldanle w ramach państwa - .współpracą z okupantem', władze państwowe .służbami polskojęzycznymi*. Nie był to Język polskiego spdeczeństwa, d e
termlndogia owej formacji panującej, dążącej d o utrwdenła m oncpdu władzy
Określenia te niosły w sobie wezwania d o czystek, wymiatających konkurentów
ze stanowisk I władzy. Pojawiały się więc z reguły z tym większą częstotliwością,
im gorętsza staw da się gra rywdizacyjna.
W zasadzie nie było ważne, kto kim Jest naprawdę, d e Jdde mcże sta
nowlć zagrożenie d a Interesów panującego uklodj. Jak to się często zdarza
w ustrojowych przełomach, interesy układu przejmującego władzę stdy się
bytem samoistnym, górulącym nad sensem samych przeobrażeń, a wraz z tym
formacja inicjująca sfda się złym demiurgem własnego dziele

III
Wiele było powodów, d a których ów układ wytraci! ogromne pcocscie
spdeczne I musld w końcu podzielić się władzą Gdyby jednak sprowadzić te
wszystkie d o najgłębszej przyczyny, byłaby nią nlezddncść uJutadj d o Kierowania
państwem w okresie przełomu. Inicjatorzy przemian, fanatycznie tępiąc wszeiKie'
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ślady etosu PRL. tępili coś znacznie więcej, b o właściwie całq praktycznie Ist
niejącą materię państwową I pragmatyczno-pozytywistyczne tradycje myślenia.
.Etosowe'
państwo
powstało
wytqcznle
na
zachcenlach.
mgławicowych I rajskich obietnicach, korzystając z niezwykłego wsparcia mię
dzynarodowego i przy fanatycznym rozbracie z zdroworozsądkową tradycją.
Syto niespodziewanym tworem romantycznego dziedzictwa, które raz Jeden
trafiło na sprzyjający układ, otrzymało od historii możliwość spełnienia 1wykazało
się ciężkim niedowładem myśli realistycznej.
Niebywała nawet Jak na historię polską rozległa I uporczywa erupcja
aszaiomstwa pokazuje, co dzieje się z tym dziedzictwem w dzisiejszych warun
kach. Ze swoją nawiedzoną warstwą intelektualną, niezdolną d o rozważenia
racj, z wojuiącym klerem wmontowanym w państwowe ogniwa, z elitą politycz
ną zakonserwowaną w łatwych stereotypach, .etosowe' państwo stało się
nieszczęsnym przeżytkiem.
Wystarczyło pięć lat, by na nowe elity zbiorowość reagowała tak samo
energicznie, jak na elity poprzednich lat czterdziestu pięciu, co świadczy, że
współczynnik zużycia przekroczył wszelkie notowane normy. Zbiorowość nie
pragnęia powrotu do PRL, ale powrotu d o życia w bezpiecznych warunkach,
które jecnck nie mogło rodzić się w klimacie cszolomskJch wojen obozu etoso
wego. Z kolei wojny te wraz z potępieniem PRL Jako wygodnym punktem wyjścia
cSa nagonek, były .etosowemu' obozowi niezbędne d o życia, b o tylko
w klimacie permanentnego napięcia pozorować mógł przed nerodem swą nlezastąpioność.
Duch pragrnatyzmu I kom prom iscwoścl położyłby kres karierom
.niezastąpionych', toteż obóz nie może dopuścić d o normalności, musi awantu
rować sie, potępiać I sreżyć. Tym samym staje ślę najgorszym z możliwych
arenitektów pudowy nowego systemu, który nie meże funkcjonować bez koncyiialności ł zwyciężania zdrowego rozsądku w zachowaniach.
.Etosowy' obóz m a samopoczucie Jedynego prawowitego dziedzica
polskości, a e lego wpływ na polską tożsamość Jest ujemny. Przez potną pychy
niezdaność d o zgody w podstawowych d a taytu sprawach narodowych, przez
zapiekłą l płenlacką koteryjneść. obóz ten sprawia, że w źydu międzynarodo
wym Polak zaczyna kojarzyć się tak. Jak w XVIII wieku. Ulatnia się obraz wolno
ściowych porywów, wyłania się beznadziejna klotHwość. Jeszcze utrzymuje się
pamięć o kraiu, który dal przykład Kompromisowego przejścia z jednej rzeczywi
stości do drugiej, ale Już chorobliwa kłótliwość obozu .etosowego' ożywia
wspomnienie o państwie sarmackim, nie umiejącym kierować się politycznym
rozumem
Zresztą od pierwszej chwili po przejęciu władzy cbćz zarzucił wszelką
koncyilalność I pod pceorem oczyszczania ze .zdrajców narodu' rozpoczął ciąg
nieprzerwanych wewnętrznych wojen Wytwarzał typ Polaka głuchego na racje
w poczuciu misyjnej wyższości nad Innymi, przy czym wyższość ta nie Istniała
sama z siebie, musiała mieć Wschód, którym pogardź d a I Zachód, z którego
czerpała swą świetność. Animowany przez .etos' rodzą) tożsamości żywotność
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czerpie z Jednej strony ze stale odnawianych emocji negatywnych, z drugiej zaś
z satysfakcji naśladowczych
Podmiotowość tej .etosowej* tożsamości uwyraźnia się więc wobec
Wschodu 1tylko w formie odniesień negatywnych, wobec Zachodu natomiast
traci swq samceachcwawaczą odrębność Widać to p o łatwości, z jakq
tożsamość roztapia się w zachodnim świecie, a także p o pustce tropiącej
.etosowych* twórećw, o d kiedy odpływ konfrontacyjnych odniesień zostaw* Ich
sam na sam z wlasnq tcżsamcśclq. Słynny .etos' okazd się clenkq strawq Oki
kultury I w ogćie życia duchowego narodu, oferuJqc mu tylko Jdcw e urazy,
celebrcwanie sztucznych autorytetów I kombatantów zamienianych w & o
szorobćw.
Nie tak było p o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. do którego to
wydarzenia kochają przyrównywać się liderzy III Rzeczypospolitej Ale też archi
tekci ówczesnego państwa nie dzielili Polaków na prawowitych Inleprowowltych, mimo że mieli za sobq ponad stdetnl okres prawdziwych zaborów.
Nlepodeglaść rodzHa się wówczas po latach rzeczywistego braku pań
stwowości 1dlatego każda orientacja, także pceytywlstyczno-ugodcwa, m lda
prawo d o patriotycznych tytułów I równego obywatelstwa. W roku 1989 państwo
polskie Istnldo I d a t ego etosowa formacja mogła sobie pozwolić na luksus
odwetu.
Dokonawszy czystek na mascwq skdę I mimo to nadal destabilizując
państwo pod hasłem niedokończonej rewolucj, .etosowi* politycy oczyszczali
Polskę nie z wyimaginowanych zd a jcćw , d e z możliwości rzeczowego, erga
nlcznego rozwoju. Tworzyli państwo, które byle Intrygcnt m ó d wprowadzić w d e 
strukcyjny zamęt 1nie ponosić za to żadnej odpcwtedzldnośd.
Rozprzężenie, Jakie w tym państwie narasta, nie Jest spadkiem po
.tddltam ym reżimie*, d e chorobą panującego obceu. Nie może zd e w e g o
państwa tworzyć układ, który pozytywistyczną przeszłość swego kraju przeksztdcH w widmo .peerelowskiego koszmaru’ I z emocji pobudzanych tym
koszmarnym widmem uczyń* napędewą s#ę swych życiowych karier. Cały ten
straszny rój postaci zadufanych, krzykliwych 1niekompetentnych wzb* się w górę
tytko dzięki temu, że wyróżnił się w dyskredytowaniu PRL-cwsWeJ przeszłości Pól
biedy, gdyby zaszkodziło to tylko Imieniu PRL. O wiele więcej, wbrew pozerem,
szkodzi to Jednak państwowości dzisiejszej, która wskutek tych praktyk nie może
stać sle ośrodkiem racjonalnego myślenia.
Proklamowanie b p ^ d ć w , odm owa współpracy, pobucEama wojowni
czej histerii pozostaje nadal podstawowym kanonem .etosowych* zachowań,
pomimo faktu, że struktury państwowe, w których się to wyczynia, pochodzą Już
z demokratycznych wyborów.
W Polsce, gdzie własno tradycja państwowa urw do się w XVIII wieku
I mogła być odnawiana tylko przez dw a dziesięciolecia wieku XX, wyklęcie pćłwiecznego dorobku PRL Jest czynem niefrasobliwym, dającym się wprawdzie
z łatwością wylaśnlć psychiczną reakcją ludzi poszkodowanych, d e oslabła-
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iqcvm bardzo współczesne korzenie polskiej państwowości. M ci na ułożyć
Drzeimujqcq listę ograniczeń, nlegodzlwoścl, absurdów I przewin, m ci na twier
dzić. że PRL bvta Już przeżytkiem historii, ale negując totalnie jej państwowy
darcook wykorzeniamy Polskę z XX wieku.
IV
W świetle rzuconej na PRL ekskomunik) ,nl ©prawowite* b o
.komunistyczne', staje sie wszystko, co w ciągu półwiecza zrobiono d a laicyzacji
:vcia państwowego, przemierzajcie d o g e . którq państwa Europy przebyły na
ogól w XIX wieku. To prawda, że PRL przemierzyła te drogę nie bez godnych
jooi©warta ekscesów, ale i bez zamachu na religijne posługi Kośdola, który
przecież w ramach PRL poważnie reebudewd sie I wzbogacH.
Dziś, utożsamiając świecką tradycje państwową ze .spuścizną komuni
styczna' 1przemilczaiąc swe zatarg z władzami państwowymi Polski mlędrywo■ermei, kler karohek) nachalnie wymusza swą obecność w państwowych ogni
wach na wzór ról, jakie odgrywał w strukturach XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.
W ten spesób m a sie w końcu ziścić kontrretormacyjny sen, w którym
wota Kościoła lest najwyższym prawem, a aparat kościelny obejmuje role mento
ra i kuratora władzy świeckie) Polska stola sie Idealnym obiektem d a anachro
nicznej ofensywy kleru, który Jak nigdzie Indziej w Europie, przejmuje funkcje
zwierzcmika nad państwem jako najwyższa Instancja w sprawach narodowych.
Naigorsze, że polski operat kościelny, ze swymi utytdawanymi Intelek
tualistami włącznie, nie umie sobie wyobrazić Kościoła Inaczej, Jak w roli trzęsącej
państwem wtaefcy duchowne), a wszystkie okdłcznośd rozprawy z PRL temu
sprzyjają. Dlatego też aparat ten robi co może, by duch rozprawy na chwile nie
przygaś, a w momentach decydujących d a swoich bataW dochodzi w rzucaniu
potępieńczych słów do absurdu
Majnegoctztwsze etykietowanie łączy sfe w Polsce często z godnością
Koptanską, amoteje poetyczne posugulą się sacrum, a to najgorsze, co stę m cie
orzyrratlć zarowno azlsietszemu państwu. Jak I samym wartościom sakrdnym. Nie
zasc powiem, ze Kompetencje kleru w sprawach dzisiejszych są mizerne, a p o
“©ao anachroniczne, nie dość. że Interes państwowy mierzy on zwykle miarką
nteresów Kcścicta, jako ziemskiej ństytuojL to jeszcze caty ten swój ciasno
nteresowny p o g ą a na rzeczy wciska narodowi Jc*<o zbawczy d a ojczyzny.
Kościół byt najpewniejszym schronieniem pdskcścl w licznych owesach
naroaowego ucisku, stąiąc się substytutem państwowości I jedynej w swoim roczaiu ilturgi patrlotycznel Wynosił z tych okresów autorytet mordny I aspiracje
t c rai przewodnika narodu, które okazywały się szybko prawdziwym niesz
częściem przywróconego ao ntepodegośa państwa. Nlepodeglcść w oczach
-tererenów Kościoła równała się supremacji klerykdnej, a dążenie do państwa
suwerennie świeckiego - zamachowi na same podwaliny polskości.
Hierarchowie nie mogą znieść nlepodeglcśd zagospodarowanej przez
siv świeckie i budującej świecką tożsamość państwową. Dzieje polskie przyzwy-
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czaiły d o dwóch rodzajów sytuocj: albo państwa nie m a I naród w nlewcl
ucieka się pod skrzycła Kościoła, d b o państwo pcwraca I wtedy katolicki kler
staje się duchcwq zwierzchnośdq pań6twowq.
Historia oszczędziła polskim hierarchom kościelnym konieczności
układania się ze świeckim państwem na podobieństwo innych krajów Europy,
a pierwszq dużej trwajqcq próbę usamodzielnienia pcństwa pozwoliła wrzucić
do kotła z napisem .reżim totalitarny".
W polskim klerze pozostał temperament władczy. Jakiego nie powstydzi
liby się biskupi średniowiecza, na których skinienie korzyła się władza ziemska,
a zatwardziałych w oporze zmiatała ekskomunika Złych tradycj władczego
Kościoła wywodzq się niespotykane Już nigdzie indziej w świecie ingerencje
biskupów w życie polityczno-państwowe, ekskomunlkcwanle niewygodnych
władz przy pomocy pejoratywnych przezwisk 1określeń, a nawet wzywanie
wierzqcych rzesz d o wojny z nimi. Pod hasiem walki z ,recydywq PRL* toczy się
wojna przedw państwu świeckiemu, w ofia o Polskę rzqdzonq przez władze
posłuszne woli hierarchów Kościoła.
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Autoportret pokolenia?
.Nie lubię tracić czasu' Aleksandra Kwaśniewskiego Jest
warte lektury. Naprzód dlatego, że jest to książka - przesłanie w y
borcze kandydata na prezydenta. Następnie dlatego, że Jest
ona, według autora, swego rodzaju autoportretem pokolenia.
Pisze on o ....mądrości, przekonaniach tego pokolenia, które do
piero się teraz, w latach 90 ujawnia.'1 Mądrość I przekonania
przejawiły się w tym, że ....opowiadali się (działacze ZSPpokołeniowcy) za tym, by zmiany w Polsce przyjąć z akceptacją,
że w nich Jest szansa.'2. UściślIJmy. .Zmiany' - to lato 1980 r.. naro
dziny Solidanośd. Początek przeobrażeń, które dekadę później
przyniosły przewrót ustrojowy, forsowną kapitalistyczną restaura
cję.
Pokolenie A. Kwaśniewskiego, które wg. Jego słów - dopie
ro się teraz, w latach 90 ujawnia, w latach 80 było Jedną ze sprę
żyn sprawczych wspomnianego przewrotu. Autor rzecz obszernie
opisuje i traktuje jako legitymację wspomnianego pokolenia do
współczesnej roli politycznej. W tym, w szczególności, do prezy
denckiej misji czołowego jego przedstawiciela.
Istotnym elementem tego autoportretu pokolenia 90 jest
rysowanie wizerunku własnego przy pom ocy dystansowania się
od PRL jako ustroju i systemu, przedstawianego w karykaturalnej
retrospekcj, przy pom ocy obiegowej sztampy.
.Nie lubię tracić czasu' potwierdza, że a u ta Jest zwolen
nikiem kapitalistycznego wyboru ustrojowego. Takie Jest prze
słanie książki, w takim sensie nie m a zasadniczych różnic pomię
dzy jego światopoglądem ustrojowym I wizjami innych prezy
denckich pretendentów. To samo wynika z zestawienia odpo-

Aleksander Kwaśniewski: Nie lubię tracić czasu, Hamal Books,
Łódź 1995, s. 169
2 Tamże
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wiedzi na .14 pytań do kandydatów ' opublikowanego w „Źydu
Gospodarczym" (nr 41/95). Różnice istniejące dotyczą kwestii
ważnych - jednakże w sensie ustrojowym nie pierwszorzędnych.
Oczywiście m a znaczenie i wpłynie pozytywnie na zachowanie
się części elektoratu opowiedzenie się kandydata SLD za utrzy
maniem ustroju bezpłatnego szkolnictwa, czy też Jego rezerwa
w ob ec konkordatu.
Aleksander Kwaśniewski startuje zatem d o wyborów pre
zydenckich 1995 jako zwolennik skutecznego realizowania kapi
talistycznej transformacji ustrojowej. Tytułowe .nie tracić czasu'
odnosi się do tem pa tej transformacji. Pokolenie 90 współsprawca
przewrotu ustrojowego, współadministrator kapitalistycznej re
stauracji m a transformację przyspieszać. Jest to. należy konsta
tow ać, pokolenie świadomej rezygnacji z poszukiwania rozwiązań
społecznych i gospodarczych mieszczących się w tradycji socjali
stycznej, w socjalistycznym wyborze ustrojowym; rozwiązań przy
najmniej .trzeci odr o go w ych'.
Aktualna fizjonomia ideowa i polityczna pokolenia 90 jest
swoistą kropką nad .1' w historycznej .przygodzie' tzw. nurtu re
formatorskiego w PZPR. Reformatorstwo i reformatorska frazeolo
gia .chroniły' jedynie, osłaniały rzeczywistą orientację - rewizjoni
styczną w najpełniejszym, najdoslowniejszym, historycznym rozu
mieniu terminu. Był to ten sam rodzaj rewizjonizmu, za sprawą któ
rego socjaldemokracje zachodnie II Międzynarodówki zaakcep
towały kapitalistyczny wybór ustrojowy. I przy nim stoją I stać
chcą...
Aleksander Kwaśniewski deklaruje: „Socjaldemokracja
musi b yć partią pracowników, partią pracobiorców a więc taką,
która w szerokim sensie troszczy się o ich pozycję, o miejsce pro
cy, o ich godność. C hcem y być partią sprawiedliwości społecz
nej, a w ę c wyczuloną na całe ogromne sfery biedy, nieszczęść,
samotności i musimy znaleźć mechanizmy, ab y je ograniczać i lik
widować. Trzeba umieć być partią kompromisu pomiędzy ko-
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niecznościami, rygorami rozwoju gospodarczego a troską o spra
wy socjalne..."3
Jest to ważna deklaracja. Nie może być jednak traktowana w
oderwaniu od tych i takich rozstrzygnięć ustrojowych, których
punktem wyjścia są interesy i prawa ludzi pracy, a nie kapitału I
biznesu. Nie może być również traktowana w oderwaniu od reali
zacji praktycznej polityki, w której SdRP uczestniczy od kilku lat. W
tej polityce tzw. kompromis, o którym pisze Kwaśniewski z reguły
polega na tym, że .troska o sprawy socjalne' przegrywa z tzw.
.koniecznościami", .rygoram i' rozwoju gospodarczego.
Pierwsze w tej polityce to odejście od modelu gospodarki
wielosektorowej - tj. opartej na formach własności państwowej,
spółdzielczej, komunalnej i prywatnej. Wszystkie te formy wystę
pują w gospodarkach licznych krajów kapitalistycznych. W Polsce
realizowana jest powszechna, doktrynalna (w g. thatcherowskiego modelu) prywatyzacja. W sposób wręcz przestępczy przeja
wiła się w likwidacj ważnego w polskim rolnictwie, z wielu wzglę
dów, sektora państwowych gospodarstw rolnych, spółdzielczości
pracy; świadomego, systemowego niszczenia wytwórczości
przemysłowej (co pozostaje w jaskrawej sprzeczności np. z m ode
lem gospodarki wybranym w Czechach). .Dzieło' to jest swoistym
symbolem patologiczności całego procesu prywatyzacji p o 1989
roku.
Transformacja własnościowa była i jest realizowana dok
trynalnie, w wersji i pod nadzorem międzynarodowych władz go 
spodarczych (MFWI BŚ) i ich państwowych dyrygentów - Stanów
Zjednoczonych w szczególności. Sprzedane zostały zagranicznym
koncernom najnowocześniejsze i najrentowniejsze dziedziny w y
twarzania. W ich ręce wraz z własnością, przechodzi władztwo
gospodarcze, a wraz z nim - dźwignie wpływów politycznych.
Prywatyzacja banków i ubezpieczeń, program powszech
nej prywatyzacji (PPP-NFI) będzie dopełniać dzieła: polska gospo-

3Tamże, s. 193
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darka przejdzie p o d kontrolę finansowych, przemysłowych i han
dlowych korporacji światowych I europejskich, międzynarodo
wych instytucj finansowych.
Po wtóre, realizowana Jest polityka całkowitego otwarcia
polskiego rynku, połączona z systematycznym redukowaniem
interwencjonizmu państwowego. Opracow ania zachodnich insty
tucji cnalitycznych podkreślają z satysfakcją ekspansję ekspor
tow ą krajów Unii Europejskiej na rynkach wschodnich, w tym - w
Polsce. Kraje te - a nie Polska - są więcej niż uprzywilejowanym
beneficjantem transformacji gospodarczej. Będzie to zjawisko
trwałe: dalsze redukcje pakietu gospodarczych narzędzi kontrol
nych państwa powiększać będą rozmiary wwozu d o Polski cudzej
produkcji i wygaszania (nieraz całymi branżami) wytwórczości
rodzimej.
Po trzecie, transformacja ustrojowa wyrzuciła na bezro
bocie miliony ludzi. Sprawiła, że niewspółmiernie wzrosła armia
emerytów I powstały w związku z tym nadmierne obciążenia bud
żetu państwa. Nie Jest to dziedzictwo PRL. Jest to wyłączny
.produkt' transformacji ustrojowej. Poszukuje się rozpaczliwie leku
w postaci tzw. „reformy" świadczeń socjalnych. Będzie ona pole
g a ć na radykalnym obcięciu wydatków budżetowych. Powstają
recepty wykrętne. Manipulacje rządów po 89 roku wokół systemu
emerytalnego są tego demonstracją. Należą one d o kategorii
„konieczności" i „rygorów" pomiędzy którymi szukać się będzie
„sprawiedliwości społecznej”. Wynik można uważać za prze
sądzony. To nie „dobrze urodzeni' płacą i płacić b ęd ą koszty
transformacji.
Po czwarte. SdRP poprzez udział w rządzie, uczestniczy w
kontynuacji MFW-owsko-balcerowiczowskiej, monetarystycznej
polityki gospodarczej. Pomiędzy wieloma jej niszczycielskimi skutkami Jest dokonująca się deindustrializacja Polski oraz katastrofal
na zapaść w budownictwie mieszkaniowym (poza luksusowym).
Zrezygnowano, a była taka możliwość, z alternatywnej polityki
gospodarczej, w g., w uproszczeniu, modelu keynsowskiego.
Całkowicie realistycznego w kraju z wieloletnim doświadczeniem
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gospodarki planowej. Zrezygnowano z możliwości realnej, a nie
kosmetycznej transformacp, na którą szansa powstała po w ybo
rach 1993 r. .Ogrom ne sfery biedy, nieszczęść, samotności' sq
strukturalnym, systemowym skutkiem polityki, w której realizowa
niu uczestniczyła SdRP. Powstały one i odtwarzają się codziennie i
właśnie systemowo. Możliwości ich ograniczenia poprzez spra
wiedliwy podział sq niewielkie, gdyż powstają nie wskutek zwich
nięć w .dzieleniu", lecz wskutek re dn e go działania społecznogospodarczych czynników sprawczych, właściwych nowemu
urządzeniu ustrojowemu. .Sfery biedy" są nieodłączną, trwałą
składową formacp kapitalistycznej. Formacja ta, zwłaszcza w p o 
staci kapitalizmu peryferyjnego (a tak jest i będzie w Polsce) jest
niesprawłedłwa strukturalnie i immanentnłe.
By SdRP stała się .partią ludzi pracy", .partią sprawiedliwo
ści społecznej", musiałaby stanąć na przeciwstawnym obecnem u
gruncie programowym, politycznym, muslałcfoy dopuścić
możliwość pracy programowej nad dternatywnym wyborem
transformacji ustrojowej. Nie jest to, przynajmniej obecnie, realna
perspektywa.
W .Nie lubię tracić czasu' oraz w drugiej publikacji
A. Kwaśniewskiego; .Przyszłość - szkice programowe" autor defi
niuje swoje stanowisko w kwestii integracji z Unia Europejską oraz
NATO: .Za priorytet polskiej polityki zagranicznej uznaję wejście
Polski do struktur ekonomicznych i bezpieczeństwa Zachodu,
a przede wszystkim do Unii Europejskiej I Paktu Północnoatlan
tyckiego. Pod tym względem jesteśmy zgodni ze wszystkimi proeu
ropejskimi siłami politycznymi naszego kraju"4
Perspektywa europejska - w .jakimś sensie nieuchronna
i atrakcyjna - m a wiele aspektów o daleko idących następ
stwach cła państw dążących do zintegrowania się z Unią Euro
pejską. Zcrówno wówczcs, gdyby perspektywa ta redizowała się

‘ Aleksan aer Kwaśniewski: Wybierzmy przyszłość - szkice progra
m ow e' Unia Wydawnicza Verum. 1995 r. s. 66
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zgodnie z kierunkami nakreślonymi w traktacie z Maastricht, jak ł
w przypadku, gd yb y był to rozwój odpow iadający raczej m ode
lowi Europy Ojczyzn. W każdym przypadku drogi I problemy inte
gracji powinny b yć przedstawione z niezbędną przejrzystością,
w zgodzie z demokratycznymi regułami.
M a do tego praw o społeczeństwo i jest to obowiązek
władz konstytucyjiych, z parlamentem na czele. Przemiany, które
po w o d o w ać będzie integracja b ęd ą trudne, a skutki - daleko
siężne. Rzetelne ich przedstawienie, popularna .biała księga'
dotycząca polskich oczekiwań, warunków i kryteriów integracji to w pełni uzasadniony postulat, Niezbędne są rzetelne i przejrzy
ste stucfa i debaty, które zarysują wyważony rachunek nakładów
I korzyści, konieczności i przymusów, przeobrażeń niezbędnych
ale owocnych. Ogólnikowa hasłowość, dowodzi i gołosłownie
zapewnia, że tylko ta i taka droga, że powszechna jest w tej spra
wie zgoda, że Polska .m igiem ' stenie się nowoczesnym produ
centem I krajem dobrobytu - wszystko to jest przejawem postawy
chciejsklej i krótkowzrocznej,
Kraje skandynawskie podejmowały decyzje o przyłączeniu
się do UE w drodze referendum. Ta konstytucyjna procedura, p o 
ważnie przygotowana, powinna być zastosowana również w Pol
sce. O randze sprawy decydują m.in. następujące okoliczności.
Po pierwsze - integracja ze strukturami europejskimi może
dokonać się w modelu, który będzie preferencyjny dla interesów
zachodnich podmiotów gospodarczych i Unii jako takiej, EWG od
powstania była strukturą i narzędziem ochrony i promocji za
chodnio europejskich producentów i eksporterów. Priorytetowe
interesy wielkich narodowych i transnarodowych wytwórców za
chodnich wyznaczały zadania i rolę instytucj europejskich, a w
szczególności brukselskiej Komlsf EWG. To samo dotyczyło produ
centów żywności. Nigdy przy tym państwa szóstki, dziewiątki
i dwunastki nie rezygnowały z głównych instrumentów suwerenno
ści państwa w dziedzinie najważniejszych jego interesów gospo
darczych, walutowych i finansowych. Struktury i procedury euro
pejskie występowały zawsze w roli drugiego .ubezpieczenia' tych
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interesów (rozmaite systemy kwot, opłat wyrównawczych, ogra
niczeń finansowych, kredytowych, przepisów sanitarnych itp. itd.
Okres transformacji ustrojowej w Polsce został wykorzysta
ny przez wielkich (także mniejszych) narodowych i transnarodo
wych potentatów do energicznej i bezwzględnej promocji swoich
interesów producenckich i eksportowych. Wraz z nimi czyniły to
'ząay oraz struktury międzynarodowe. Wykorzystano wszystkie
aźwigme presji rządowej, pozarządowej i europejskiej. Polska
‘ransformacja gospodarcza po 1989 roku to przede wszystkim zu
pełne otwarcie granic dia wwozowej lawiny produktów zachodnicn, wystawienie do „odstrzału' lub wykupienia całej palety pol
skich przemysłów - najnowocześniejszych i najrentowniejszych
w pierwszej kolejności.
Prosta kontynuacja dotychczasowej polityki transformacji
(na czeie z polityką prywatyzacyjną), wsparta przez instrumenta
rium regulacji europejskich, znacznie zaostrzy wszystkie polskie
proDiemy społeczno-gospodarcze. Dotyczy to zwłaszcza na
stępstw ekspansji eksportowej zachodnio-europejskich producen
tów na Dolskim rynku.
Po wtóre, nie m a żadnej jasności c o do „ścieżek" integra
cyjnych w aziedzinach szczególnie delikatnych, a dla Polski
mających żywotne znaczenie. Dotyczy to przede wszystkim rolnic
z a . Rynek żywnościowy w Unii jest regulowany i restrykcyjny.
Moae! polegający na jednostronnym przyjęciu reguł unijnego
n/nku. Dedzie miał dotkliwe i długotrwałe negatywne następstwa
aia układu społeczno-gospodarczego polskiej wsi I bezrobocia
'ówniez wielu dziedzin wytwórczości przemysłowej
Po trzecie, nie zostały przedstawione problemy i następ
stwa. przyjęcia reguł europejskich w dziedzinach materidnej i fi
nansów. bankowości i ubezpieczeń, gospodarki budżetowej dopuszczalnych rozmiarów deficytów budżetowych, długu pu oiicznego). Problemy i napięcia istniejące w tych dziedzinach
w państwach UE, (w tym wokół kwestii utworzenia w d u ty euro-
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pejsklej), w Polsce uwzględniając naszą realną sytuację, wystą
piłyby w zwielokrotnieniu.
Równoległym, komplementarnym (w stosunku do inte
gracji europejskiej) priorytetem polskiej polityki zagranicznej jest,
w ujęciu Kwaśniewskiego wstąpienie do NATO. Perspektywa ta
budzi również zastrzeżenia. Pierwsze z nich wynika z doświadczeń
historii w latach 1949 - 1970 Cod powstania N A TO do układu o
normalizacj stosunków Polska - RFN w grudniu 1970 roku). RFN.
mocarstwa zachodnie i ich organizacja - N A TO nie uznawały pol
skiej granicy zachodniej jako nienaruszalnej i ostatecznej. Dopiero
wspomniany układ przyniósł zasadniczą zmianę sytuacji. W 1991
roku, Niemcy już zjednoczone, potwierdziły w nowym układzie
trwałość porozumień z 1970 roku. Prawno - międzynarodowe ure
gulowanie kwestii polskiej granicy zachodniej było pierwszym za
daniem polskiej polityki zagranicznej okresu d o 1970 roku. Naj
ważniejszym założeniem tej polityki musiało b y ć utrwalenie jako
ostatecznego powojennego uregulowania polskich spraw teryto
rialnych i granicznych. Nikt z poważniejszych polityków III Rzeczy
pospolitej nie zakwestionował tego uregulowania, choć wielu
(ch o ćb y poprzez płytkie i Jdeologiczne" przekreślanie Jałty i
Poczdam u) otarło się o granice rozumu politycznego.
Stosunek PRL d o polityki RFN i stanowiska N A TO w ob ec
polsko-niemieckiego terytorialnego uregulowania był określany
przez charakter zagrożeń głównego narodowego dylematu utrwalania terytorialnego bezpieczeństwa w powojennych w gra
nicach. Nie wolno było dopuścić d o repetycji doświadczeń
.państwa sezonowego'.
Zdumiewa lekkość, z jaką wspomniany główny dylemat
narodowy polski, dylemat polityki zagranicznej PRL, reckikuje
Aleksander Kwaśniewski do kwestii .... wieloletniej propagandy
w wyłącznie czarnych barw ach przedstawiającej Zachód, zaś
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Paki Północnoatlantycki jako siedlisko agresji i zagrożenia d a
niepodległości Polski".6

Dwakroć, dzięki samoistnej pozyc£ Polski a dzięki sprzyaiącej koniunkturze międzynarodowej RFN zmuszona była przyjąć
Ddski punkt widzenia w kwestii terytoridno-granicznej. Nie znaczy
t o . ze m amy do czynienia z uregulowaniem rzeczywistym. RFN nie
wyrzekła się konstytucyjnej formuły jedności Niemiec w granicach
z 1937 roku. Nie jest oczywiste, ani zapewnione raz na zawsze, że
wieikogermański nurt, żywy historycznie, nie zakwestionuje w ja
kiejś sprzyjającej koniunkturze obecnych dwustronnych uregulo
wań układowych polsko-niemieckich. Nie m ożna zawierzać bez
krytycznie bezinteresowności niemieckiego, zauważalnie w y
różniającego się, poparcia dia wejścia Polski do Unii Europejskiej
i NATO. Są różne, nie tylko militarne, drogi .wyjaśnienia" kwestii
terytorialno-granicznych.
Orientacja na N A TO ogranicza albo redukuje do minimum
szansę
ogólnoeuropejskiego
systemu
bezpieczeństwa
i
współpracy. Z doświadczeń dw óch wielkich wojen wynika, że
tylko wykorzystanie takich szans może być korzystne c#a Europej
czyków. Nie podzieli Europy, nie popchnie Rosji do szukania alter
natyw w polityce zagranicznej.
Polska racja stanu nie polega „napinaniu mięśni", afronTach w ooec Rosji. „Suwerennośctowe" wykładnie dość popularne
świadczą o lekceważeniu doświadczeń polskich okresu p o 1938
roku („oduczam" od rozbioru Czechosłowacji postanowionego w
1938 roku w Monachium przez Niemcy, Angłię, Francję).
Oczywiście, politycy SLD znajdują się p o d silną presją post
solidarnościowej polskiej ktasy politycznej, a w szczególności tzw.
nurtu „niepodległościowego". W nurcie tym łączą się elementy
„wschodniej" filozofii Piłsudskiego z intelektudnłe bardziej „wyszu
kanymi" racjami „skubiszewizmu". Według doktryny Krzysztof a Sku
biszewskiego - PRL nie była państwem suwerennym, a rząd polski
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.nie reprezentował narodu*. Przełom w myśleniu o stosunkach
polsko-niemieckich wziął się wg. Skubiszewskiego z Inicjatywy pol
skich biskupów rzymskokatolickich, z ich orędzia w 1965 r. d o bi
skupów niemieckich.
Realne utrwalenie polskiej suwerenności państwowej p o 
lega na kontynuacji działalności polskich rządów w latach 194447 i 1956-69. Polska Ludowa .przekazała' w latach 1989-90 swojej
następczyni - Ili Rzeczypospolitej państwo osadzone na suweren
nym terytorium i w suwerennych granicach. Sojusze w latach 1944
- 1989 gwarantowały skutecznie nienaruszalność granic I bezpie
czeństwo.

Uwagi powyższe formułowane są przy założeniu, że intere
sy państw europejskich, zwłaszcza mocarstw europejskich, nie
utraciły charakteru narodowego. Że kontynent jest nadal raczej
Europą Ojczyzn, niż integracją ponadpaństwową.
Uważam również, że jedyną sensowną formułą rozszerze
nia N A TO w Europie byłoby przystąpienie d o niego Rosji. Takie
rozszerzenie byłoby zgodne z najżywotniejszymi interesami Polski,
gdyż sytuowałoby to bezpieczeństwo kraju na wszystkich
.azym utach', a nie w potencjalnie .przyfrontowej strefie’ na no
wo podzielonej Europy. G d yb y - innymi słowy - rozszerzanie N A TO
i przekształcenie jego zadań i funkcji .nałożyłoby się* na równo
ległą ewolucję KBWE.
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zyretnik polski dostał do rąk, po d tytułem Zwycięstwo
{VicTory)'. książkę fascynującą i zarazem dziwną.

Dlaczego zakwalifikowałem tę książkę jako 'fascynują
cą*? Ponieważ nie zncm drugiej, która by zawierała tyle
zapierających w piersiach, najtajniejszych wiadomości zżycia
wielkiego wywiadu (CIA) wielkiego mocarstwa, jakim są bez
warpienta Stany Zjednoczone. Dla uniknięcia w dalszych
rozważaniach nieporozumień odnośnie prawdziwości podanych
w Tei książce informacji, co m ogłoby podw ażyć jej sensacyjność
ispotkaiem się już z tym zjawiskiem w trakcie krótkiego żywota tej
książki u nce, ałe dotyczy to również jej poprzednika,
a mianowicie artykułu C a la Bernsteina The HdyAliiance. na który
powoivwatem się wielokrotnie), informuję z naciskiem, że autorom
amerykańskim i angielskim, piszącym na podobne tematy, można
ufać całkowicie. Wątpliwości, czasami rozbrajająco głupie,
z którymi spotykam się niekiedy u nas, wywodzą się p o prostu
z niewiedzy na temat panujących w tych krajach rygorów w tym
zakresie. W tamtejszym prawie obowiązuje tzw. liability act, tzn.
odpowiedzialność za fałszywe wiadomości, rozpowszechniane
drukiem, która można zniszczyć finansowo każdego autora
i wvaawcę, dopuszczających się takiego przestępstwa. Ałe grozi
rowmez surowymi karami pozbawienia wolności. Tam nikt sobie
me pozwoli na poaobny luksus, czego me rozumie obywatel
naszego 'liberalnego* krc?u. w którym, gdyby coś podobnego
‘ Peter Schweizer. Victory czyfi zwycięstwo, BGW, 1994 r.
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istniało, spora część naszych publicystów siedziałaby obecnie za
kratkami. C o zrobić? Nie wszędzie władza Jest tak dobrotliwa Jak
u nas. W każdym razie, czytając dalej różne ‘herezje* Petera
Schweizera - autora tej książki, proszę nie próbow ać ucieczki
w ramiona w ygodnego psychologicznie przekonania, że autor
mówi nieprawdę. Nie, te ‘herezje' są praw dą, a nam pozostaje
tylko pełne zdumienia pytanie, dlaczego on to wszystko nam
ocfcrywa. Spróbujemy udzielić dalej odpowiedzi na nie.
Ale dlaczego zakwalifikowałem tę książkę również Jako dziwną?
Właśnie z pow odu tej powodzi super-tajnych wiadomości, które
Czytelnik w niej otrzyma, aż do utraty tchu. Warto Ją czytać
powoli i uważnie, c o krok spotykamy po drodze tajemnice
konspiracyjnej polityki rządu Stanów Zjednoczonych, wymierzonej
przeciw ówczesnemu Związkowi Radzieckiego, o których przez
wiele lat wiedziała tylko mała grupa super elity, powołanej do
walki dla zniszczenia go. Dlaczego obecnie odsłania się kulisy tej
tajnej, wywiadowczej walki, m ówiąc otwarcie o sprawach,
trzymanych normalnie przez dziesiątki lat w absolutnym
‘utajnieniu*? Dlaczego czyni się to, nie w ahając się kłaść w ofierze
wczorajszych sojuszników, d a których, jak np. d a Domu
Królewskiego Arabii Saudyjskiej, d a polskiej 'Solidarności'
(polskiego Czytelnika oczekuje w tym względzie prc wdziwa uczta
duchow a - zachęta do dokładnego czytania tego tekstu), d a
kierownictwa M udżahednów w Afganistanie, d a szwedzkich
związków zawodow ych i entuzjastów Olafa P d m e go w tym kraju,
dla amerykańskich związków zawodow ych oraz last but not l&ast
d a Kościoła w Polsce i przede wszystkim d a Watykanu, a nawet uw agal, to jest super-sensacja - d a izraelskiego wywiadu Mossad,
musi to b yć lektura niestrawna? Tym bardziej, że pełna dyskrecja
była w tych wszystkich akcjach zapewniona. Czytelnik znajdzie
w tym tekście (podobnie jak w artykule Carla Bernsteina, który
jest obowiązującą lekturą dodatkową i d ę te g o udostępniłem
pełny jego tekst w mojej nowej książce Notatki Kiopotnika)
wielokrotnie powtarzany postulat wielkich aktorów tej Konspiracji
‘Nie wolno pozostawiać naszych śladów na tych sprawach*. To
był postulat słuszny i trzeba przyznać, że przez cały czas operacja
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odbywatei się w gumowych rękawiczkach. Jak jesteśmy d o tego
przyzwyczajeni w każdym szanującym się filmie kryminalnym. A tu
nagie, taka zmiana scenerill Ito bez uprzedzenia biorących
udział w spektaklu aktorów. Ponieważ, zgodnie z zasadą gry
wbridźa, że nie wolno - pod groźbą przegranej - uw ażać
przeciwnika za idiotę, odmawiam stanowczo przyjęcia tezy
0 głupocie partnerów w tej super - grze strategicznej, jestem
raczej skłonny uwierzyć, Iż mają owych ofiarnych wczorajszych
uczestników Ich wielkiej gry 'w nosie’ I uwzględniają tylko Jakieś
swoje interesy. To jest bardzo praw dopodobne, chociaż nie
można wtedy obronić ich przed zarzutem gry w szachy *na jeden
ciąg’. Jestem co do tego przekonany.
Ale obecnie, zanim przystąpimy - d o uporządkowania dla
wygody Czytelnika materiału, z którym zetknie się w lekturze tej
książki, musimy odpowiedzieć na niepokojące go niewątpliwie
pyronie: dlaczego i w jakim celu Schweizer napisał książkę tak
'dziwną'. Tym bardziej, że przy całym szacunku cfia autora,
musimy rozumnie przyjąć, że pisał Ją na zamówienie jakiejś
potężnej instytucji, która dysponuje tak sekretnymi materiałami
1 że ci zamawiający pracę wiedzieli czego ch cą i d a w d i
odpowiednie do swego celu dane - absolutnie niedostępne nie
Tylko dla zwykłego, d e nawet wysoko usytuowanego,
śmiertelnika.
Oczywiście nikt ze znających tę tajemnicę, nie ujawnił mi Jej. Nie
mogę więc powiedzieć, że znam odpowiedź na zadane wyżej
p yta n e . Sam chętnie bym ją usłyszał od kogoś z wtajemniczonych
w te sprawy. Pozostaje tylko myślenie i sądzenie na podstawie
poszlak. W rezultacie otrzymamy więc nie pewnik, lecz tylko
hipotezę, którą Czytelnik będzie musiał się zadowolić, d e myślę,
ze nawet gctyby ją odrzucił i wypracował sobie inną, moja przyda
mu sie dla ddszego procesu myślenia
Trzymamy się wobec tego faktów, od których musimy zacząć
nasze rozumowanie. Książka ta jest pełna wiadomości top secrei,
co .iak już powiedzieliśmy, jesi zdumiewające; d e równie
'zadziwiające' są te, które w niej znajdujemy, jak i te, których
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brak, chociaż autor książki musiał je znać, gdyż były
opublikowane, chociażby w e wspomnianym już wyżej artykule
Bernsteina. To, co książka nam przekazuje • historię ‘wielkiej
konspiracji" antyradzieckiej po d w odzą Prezydenta Reagana
i jego najbliższych współpracowników - jest apoteozą CIA i jej
byłego dyrektora Błllo Casey. To czego książka nie mówi - i jest to
zrozumiałe - to fakt, że C IA znajduje się obecnie p o d ogniem
krytyki obu Izb i mówi się nawet ojej zbędności (horror d a
wielotysięcznej populacji jej różnorakich współpracowników), zaś
Bill Casey, były dyrektor tej Instytucji i Nr.) za czasów Reagana,
odszedł przed laty w niełasce, przy tym - jak pisze wspaniale
poinformowany Bernstein - poddana krytyce była tylko jego akcja
w Polsce, której celem było ratowanie 'Solidarności' (obalenie
reżimu, jako
fragment
wdkl
o destabilizację
Imperium
Radzieckiego.
Wniosek, który nasuwa się w tej sytuacji sam przez się, niejako na
bazie myślenia zdroworozsądkowego, jest następujący: książka
została napisana na zamówienie, d b o w ramach walki CIA z jej
przeciwnikami, wykazując jej nieodzowność w interesie państwa,
d b o w ramach jakichś frakcji wewnątrz samego CIA, w obronie
pozyc| i zasług Bill Casey. Oczywiśde, to nie jest dow ód poza
wszelkimi zarzutami, d e jednocześnie nikt mi nie potrafi
udowodnić, że nie jest tak, jak ja to przedstawiłem, chyba że
przedstawi gwarantowanie autentyczną wersję wydarzeń, czego
- ze zrozumiałych pow odów - nikt nie zrobi. W obec tego
dysponujemy hipotezą, z którą można polemizować, d e jednak
posiadamy jakieś wytłumaczenie zjawiska, bez czego trudno
byłoby zrobić krok następny. A jest nim, z jednej strony,
przedstawienie - tak jak ja to widzę - tego, c o jest interesujące
w tej książce (z pewnością nie będzie się to pokrywać
z intencjami autora, lecz będzie to ich interpretacja) oraz tego,
co jest nie mniej interesujące, a nie m a tego w książce, (a może
jest tak interesujące właśnie d a te g o , że brak tego w tekście,
choć autor musiał to wiedzieć)
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Zacznijmy więc od tego, co jest w książce szczególnie Intere
sujące (oczywiście, z m ego punktu widzenia).
A więc przeae wszystkim, i dla mnie jest to wręcz fascynujące, jest
to unikalny wykład, nie abstrakcyjny, lecz oparty na faktach,
konspiracyjnej teorii historii.
Ileż ja miałem problemów z wykazaniem, że nawet uznając w peł
ni prawidłowość rozwoju historycznego (co, jako marksista, robię
2 przekonaniem), musimy jednocześnie, ponieważ historię robią
żywi iuazie, widzieć i uznawać czynnik świadomej ich działalności
w Kierunku takiego a nie innego rozwoju wydarzeń historycznych
w ramach jej megatrendów. Niektórzy nazywają to - zupełnie
niesłusznie - konspiracypą teorią historii, choć jest to prozaiczne
uznanie roii czynnika subiektywnego w działaniach ludzi. Jest
paradoksalne, że podobne stanowisko, niechętne owej 'kon
spiracyjnej teorii historii', zajmują nieraz ludzie, którzy skądinąd są
przeciwnikami materializmu historycznego, czy jakiejś innej
odmiany uznania prawidłowości obiektywnych w rozwoju historii,
ale konkretnie, w danym wypadku, boją się jej wykładni w duchu
'konspirach*, ze względów połłtycznych. A t u przychodzi autor,
który pisze apoteozę Szefa CIA , i pokazuje cały okres historyczny
(lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte) jako świadomą, między
narodową konspirację panującej elity USA, z C IA na czele,
przeciw Związkowi Radzieckiemu. Moja marksistowska dusza
pławi się w rozkoszy intelektualnej i politycznej, g d y słyszę
potwierdzenie mych tez o istnieniu w obecnym świecie imperia
lizmu, panowania wielkiego kapttcriu monopolistycznego oraz ich
konspiracji przeciw ruchom postępowym, z ust moich poten
cjalnych przeciwników, i to z fantastycznym instrumentarium
potwierdzających te tezy faktów, których nikt inny nie mógtoy
w takiej ilości i jakości dostarczyć
A czy nie mówiłem już wyżej, że politycy amerykańscy to gracze
w szachy na jeden ciąg? A potem są zdziwieni, że już w drugim
ciągu rachunek się nie sprawdza. Przejdziemy do tego
zagadnienia w dalszym toku naszych rozważań
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Oczywiście, książka zawiera nie tylko materiał z dziedziny teorii
historii. Zresztą to, co powiedziałem wyżej Jest w niej zawarte, ale
na zasadzie interpretacji tego, co autor wprawdzie powiedział,
aie bez żadnego zamiaru bawienia się w teorię.
A więc co chciał powiedzieć i co w tym zakresie rzeczywiście
powiedział? To, c o powiem dalej na ten temat, nie będzie, oczy
wiście, streszczeniem książki. To b y b y niepotrzebny nikomu
nonsens. Ja spróbuję natomiast pom óc Czytelnikowi w zo
rientowaniu się w masie podanych mu szczegółów, które bez
jakiegoś ich uporządkowania m ogą b yć nieczytelne. Książka Jest
bowiem pisana w taki sposób, że w ram ach chronologii podaje
setki faktów, spiętych tylko Jedną klamrą spisku amerykańskiego
przeciw Związkowi Radzieckiemu. Można i tak, ale lepiej jest mieć
Jakąś nić Ariadny w tym labiryncie pozornie oderwanych faktów
i wydcszeń, która pozwoli mu na zrozumienie, co należy do czego,
chociażby w celu wyrobienia sobie sądu na ich temat, jeśli
zechce przystąpić następnie do ich porządkowania i oceny.
Jestem pewien, że tacy Czytelnicy się znajdą i do nich zwracam
się przede wszystkim.
A więc, po pierwsze, Czytelnik znajdzie w tej książce ogromną
masę super-tajnęj - Jak Już powiedziałem - wiedzy na temat
wielkiego spisku, który Prezydent Reagan, przy pom ocy elitarnej
grupy swych współpracowników (Bill Casey, Wełnberger, Wałters,
Poindexter, Allen - to był pierwszy Ich szereg), obsesyjnie
realizował przez cały okres swej dwukrotnej kadencji. Książka Jest
wprawdzie. Jak już powiedziałem, apoteozą C IA i jej ówczesnego
szefa - Billa Casey, ale historia dotyczy rządów Reagana i Jego
walki z 'Imperium Zła'. Bez żadnej złośliwości, ale ta lektura
narzuca wprost wrażenie, że Reagan nie potrafił się wyzwolić
z więzów swych ról filmowych sprawiedliwego Szeryfa. Inna rzecz,
co naprawdę zdziałał: ale to jest Już pytanie dla graczy na więcej
niż Jeden ciąg, do myślenia o którym ta książka pobudza
kompetentnego Czytelnika.
Jak Już powiedziałem wyżej, Jest to, jak mówią Niemcy, ein
Paradebeispiel, tzn. egzemplaryczny przykład, historii konspi-
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racyjnej. Pokazuje on dosadnie tym, którzy skłonni sq dziś o tym
'zapominać' (że to niby jest marksizm, c o jest całkowicie mylne,
gdyż marksistów trzeba mozolnie przekonywać, by przyjęli takq
koncepcję - jest to niby sprzeczne z zasadami, co też jest mylne),
iż nie tylko istnieję centra wielkokapitalistyczne, dyrygujące taką
konspiracją, aie że całego okresu historii najnowszej nie sposób
zrozumieć bez tego 'drobiazgu*.
To jest ważna lekcja rozumienia historii i Czytelnik powinien - moim
zdaniem - pełnymi garściami czerpać tę nową, cfla niektórych,
wiedzę, pełnymi garściami. Wynika z niej bowiem niedwu
znacznie, autor książki tym się chwali (ściślej: chwali za to C IA ), że
upadek Imperium Radzieckiego wcale nie był spowodowany
wewnętrzną niewydolnością tamtejszego - słabego zresztą systemu ekonomicznego, lecz został świadomie spowodowany
przez mozolną konspiracyjną działalność CIA, bez której by krach
nie nastąpił. Jest to wyraźnie apologia Instytucji przed obecnymi
atakami przeciw jej istnieniu ze strony zwolenników oszczędności
Dudżetowych ('a co zrobilibyście bez nas w walce z takimi
przeciwnikami, którzy przecież n a d d istnieją?' - dopowiadam to
pytanie w niewątpliwej dla mnie intencji tych, którzy tę książkę
zamówili). A że istnieje również d u g a strona td< postawionego
zagadnienia? To chyba graczy w szachy na jeden ciąg nie
interesuje - celem jest w tej chwili obrona Instytucji coOte que
coóte, a co to kosztuje i co będzie d d e j, to nieważne.
W rezultacie, niespodziewana pociecha d a tych, którzy opła
kiwali stary system realnego socjdizmu. Aż przykro czytać, jak
oszukiwali dobrodusznego Gorbaczow a. Swoją d o g ą , to jego
wina Ja już wtedy wiedziałem, i pisałem o tym, że ośrocfld
dyspozycyjne wielkiego kapitału nie pom ogą w tworzeniu
socjalizmu o 'ludzkiej twarzy*, gdyż trudniej byłoby go zniszczyć.
CzyTeinlk, który jest tym zainteresowany, znajdzie w tej książce
masę cennego materiału na temat współczesnego wielk.ego
koDitału, imperidizmu i paru innych 'drobnostek', którymi kiedyś
zawracdi sobie głowę rewolucyjni socjdiści. Powinni podzię
kować za niespodziewany sukurs.
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Ale ci, którzy na drodze tej Apologli lnstytuc| legli trupem,
dziękować z pewnością nie będą. Koszt tej Imprezy będzie wielki,
chociażby w sensie nauczki na przyszłość. Albowiem trup śdełł się
gęsto. Dla graczy na jeden ciąg, to pestka. Ale d a ofiar z p e w 
nością nie, a chyba i d a tych, którzy tę grę b ę d ą chcieli - ch o ćby
z musu - kontynuować, również nie.
Tu czeka Czytelnika prawdziwa uczta, d e również - ze względu
na dezynwolturę, z jaką CIA, za pośrednictwem naszego
szanownego autora, rzuca na pożarcie swoich wczorajszych
wiernych kooperantów - stypa p o wielu z nich, dbow iem p o tych
rewelacjach pozostaje po nich tylko trup, nawet jeśli fizycznie
jeszcze żyją. O kim jest tu m ow a? Jest ich tylu, że wszystkich nie
mógłbym nawet wymienić z nazwiska i rodzaju wyczynu na
usługach o b cego wywiadu. Wspomnę więc tylko wybranych,
szczególnie tutaj ważnych i z pewnością niezadowolonych
z odkrycia ich oblicza. Do niektórych w rócę jeszcze niżej.
A więc, przede wszystkim, rodzina królewska w Arabii Saudyjskiej,
gdyż sam przykład tej konspiracji jest fascynujący i pouczający,
wręcz podręcznikowy. O tej sprawie jest pełno wiadomości
w książce, oczywiście ku glorii naszego bohatera, super agenta
typu 007 - Błlla Casey, który ciągle pojawia się w Radzie, w swym
czarnym (niewidocznym, typu stedit)) samolocie, bez żadnych
oznaczeń (wbrew prawu międzynarodowemu). Jakie wiodą go tu
zdnteresowania? Oczywiście, nafta! Ale w sposób szczególny,
proszę posłuchać, jest czego się uczyć!
Odkryjmy na początek sedno tajemnicy owej konspirach w celu
zniszczenia Imperium Zła, o której była już wyżej mowa. Czy miała
to być impreza zbrojna, jakaś trzecia wojna światowa? Skądże
znowu, ta byłaby od początku przegrana Stanów Zjednoczonych
(w ‘najlepszym1 wypadku obu stron w d czą cy ch , a w rezultacie
całego świata), chociażby ze względu na ow e 30.000 radzieckich
głowic atom owych oraz flotylle atom owych łodzi podwodnych,
z których każda 'kryje' całe terytorium przeciwnika, o czym obie
strony zachowują dyskretne milczenie w e wszystkich zmyikowych
um owach rozbrojeniowych). O tym wiedzą obie strony, proszę
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przypomnieć sobie przerażający film The Day After, który
oglądała cała Ameryka. Nie, to nie miało być to. Szło o zni
szczenie Imperium Zła drogą wojny gorącej, ale ekonomicznej,
która miała zniszczyć podstawy istnienia Związku Radzieckiego
(i rzeczywiście je zniszczyła). Czytelnik powinien skoncentrować
swą uwagę na tych sprawach, które - z wyłożonych wyżej, choć
jako hipoteza, powodów - są tu przedstawione z niespotykaną
normalnie otwartością i szczerością. Naprawdę, można się tu
czegoś nauczyć.
Plan, planem, nawet niezły pomysł. Ale jak go zrealizować? Po
prostu, zniszczyć źródła dochodów, oczywiście dewizowych,
Związku Radzieckiego, uniemożliwić w konsekwencji import
potrzeonej technologii zachodniej i w ten sposób zrujnować ich
gospoaarKę, co musiało by w dalszej konsekwencji doprowadzić
ao rozpadu państwa w ogóle. A jak się to robi konkretnie? Tego
Czytelnik dowie się z lektury książki. Powiem więc tylko to, co
naiważniejsze, a resztę Czytelnik będzie sobie zdobywał na
własne ryzyKo - wie przynajmniej czego m a szukać.
Aby podciąć finanse ZSSR, trzeba było przede wszystkim
zlikwidować aw a źródła ich dopływu, te najważniejsze: dochody
z eksportu nafty (Związek Radziecki był jej największym
producentem na świecie) oraz
z eksportu gazu ziemnego,
w którei to azieazinte sytuacja jest podobna.
Nafta Dv<a przyczyną częstych wizyt Bilia Casey w Riadzie. Szło
o to . dv przekonać aom królewski, że opłaca się obniżyć cenę
narty w zamian za inne beneficja, które Casey ofiarował (nafta,
do rewolucyjnym Doomie, który wstrząsnął wówczas gospodarką
światową, przekroczyła zaczarowaną granicę 30 dolarów
amerykańskich, zaczynając tę 'podróż* o d 5, a każdy dolar zwyżki
oznaczał wzrost dochodu Związku Radzieckiego z jej eksportu o 1
miliard dolarów, spadek zaś o 1 dolara odpowiednie zmniejszenie
tego aocnodu). C e na nafty spadła wkrótce do poziomu 10
aoiarow izosTata zatrzymana w tym spadku przez podróż vicePrezyaenta Busna, który wbrew rozkazom własnej administracji
soowoaował to w interesie nafdarzy w Texasie, do grona których
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należy. Są to arcyciekawe historie, o których dowie się Czytelnik.
Powinien sobie dokładnie zd a w a ć z tego sprawę, że gdyby nie
działały tu jakieś nadzwyczajne i tajemnicze siły. o których
mówiliśmy wyżej, nigdy b y się o tym nie dowiedział. Związkowi
Radzieckiemu zadano wówczas potworny cios finansowy, który
wstrząsnął całą ekonomiką kraju.
Skorośmy już to, w ślad za rewelacjami naszego autora, powie
dzieli. musimy odpowiedzieć również na pytanie, dlaczego
w ładcy Arabii Saudyjskiej zgodzili się na podobne straty, sami je
powodując przez zwiększenie wydobycia ropy naftowej i zalanie
nią rynku światowego? Sprawa arcyciekawa, autor szczegółowo
nam odpow iada na to pytanie, wystawiając swych wiernych
kooperantów do wiatru.
Po pierwsze. Arabia Saudyjska żadnej straty w liczbach
absolutnych nie poniosła, pokrywając ją ogromnie zwiększoną
ilością sprzedawanej przez nią ropy. Straciły na tym inne kraje
eksportujące ropę, nie tylko Związek Radziecki, I złamana została
wiarygodność OPECu jako organizacji tych eksporterów.
Wyobrażam sobie, że przedstawiciele złamanej tym manewrem
Nigerii nabiją mordę wiarołomnym Saudyjczykom na nafcliższym
posiedzeniu OPECu, skoro przeczytają te rewelacje pana
Schweizera.
Po drugie, Arabia Saudyjska coś za to dostała, gdyż jej władcy nie
są już takimi filantropami, by zrobić podobną rzecz za darmo.
C o ? Przede wszystkim żądane przez nią uzbrojenie najwyższej
jakości, którego pragnęła o d daw na, ale go nie dostawała ze
względu na zrozumiały sprzeciw Izraela. Ale dostała jeszcze coś
(po co autor to ujawnił zupełnie nie rozumiem - oj. gracze na
jeden ciąg, przecież za to ciężko zapłacicie!). W Stanach
inwestycje saudyjskie stały się tak potężne - widocznie
przygotowują sobie grunt materialny na wypadek wypadku że
rozpoczęły się badania na ten tem at przez Komisję Rosenthala
(czyżby przyczepiło się do sprawy lobby żydowskie?). Saudyjskiej
rodzinie Królewskiej było to bardzo nie na rękę - ze względów
zewnętrznych, ale przede wszystkim wewnętrznych. Była gotowa
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eto płacenia wysokiej ceny za ‘wyciszenie* tej sprawy. Casey
przyrzekł, że sprawę ‘wyciszy’ , a oni zapłacili cenę, o którą mu
chodziło. 'Pieprzne' kawafci, praw da? Czytać więc warto, ale
można sobie zadać dodatkowe pytanie: Jak w tej historii
wyglądctfą nie tylko Saudyjczycy, lecz również Amerykanie I Jaką
cenę zapłacą ich służby wyw iadowcze w przyszłości za to
gadulstwo Schwełzera (tego powiedzieć nie musiał).
krótko jeszcze o drugiej z tych spraw - o gazie. Sprawa gazu spro
wadzała się w zasadzie do projektu radziecko - europejskiego
budowy rurociągu gazowego z Syberii do Europy Zachodniej, dla
której była to pociągająca oferta taniego źródła energii. Um owa
została zawarta, miała d a ć ZSSR 20 miliardów dolarów i w o b e c
tego, zgodnie z planem konspiracji, Stany Zjednoczone chciały ją
zerwać. I o dziwo, nie udało się! Koszula okazała się bliższa ciału.
Mitterand po prostu, jak to Francuzi w stosunkach z Ameryką,
odrzucił postulat i nie ch da ł o nim w ogóle rozmawiać. Helmut
Schmidt, w czasie wizyty w Białym Domu, zrobił karczemną
awanturę, tak że trzeba było - Jak opisuje barwnie nasz autor izolować odpowiednie korytarze, b y nie robić publicznego
skandalu; potem naubliżał na najbliższym posiedzeniu wielkich
mocarstw Reaganowi w taki sposób, że ten prawie dostał ze
złości zawału. Ale Schmidt nie ustąpił. Przeciwnie, gdy Amerykanie
zablokowali dostawy odpowiedniej technologii (szło przede
wszystkim o rury o wielkiej średnicy) Niemcy wskoczyli natychmiast
na miejsce Amerykanów i dostarczyli wszystkiego, c o było
potrzebne. Nawet pani Thafcher, g d y telefonował d o niej
Reagan, argumentując iż ustawa amerykańska zabrania takiego
deaiu. przypomniała mu uprzejmie, że Anglia leży w Europie a nie
w Ameryce (wszystko to, szczegółowo, jest opisane w książce).
Rurociąg został zbudowany w terminie I popłynął nim potrzebny
Europie gaz. Ta sprawa jest ciekawa cfia lepszego zrozumienia
stosunków amerykańsko - europejskich.
Wiele jest w niej jeszcze. jd< zepowiedzieliśmy, rzeczy ciekawych,
choć z powodu braku miejsca nie możemy się na nich tu
zatrzymać. I wojna w Afganistanie, którą w ygrdi z armią ra70
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dzieckq. Jak się okazuje, Amerykanie (to fakt, ale Rosjanie nie
muszq się tego specjalnie wstydzić, m ajqc w pam lęd
wcześniejsze klęski Amerykanów w Korei, Wietnamie czy Somalii),
I umowy z Sadatem i innymi (przykre wrażenie wywołuje, w moich
oczach, dogadanie się z Chinami). Wszystko Jest wyłożone, jak
u nas mówią, ‘kaw a na ławę1. Czasami nie rozumiem po co
kompromituje się tych nieszczęsnych 'kooperantów', nawet
w świetle mojej hipotezy, czemu służy ta cała niesłychana
'szczerość'. Ale w sumie Jest to lektura fascynujqca i zalecam jq
Czytelnikowi, zainteresowanemu sprawami polityki międzynaro
dowej.
Ale ta tak ‘otwarta’ ksigżka jest interesująca nie tylko z powodu
tego. co w niej jest. lecz również z powodu tego. czego - jak to
zaznaczyliśmy już na poczqtku - w niej nie ma. A nie m a tych
wiadomości w książce nie dlatego, że autorowi zabrakło w tym
zakresie wiedzy (idzie o sprawy powszechnie znane i już pu
blikowane, a więc autor musiał o nich wiedzieć), lecz dlatego, że
nie chciał o nich mówić. A czasami przemilczanie pewnych spraw
jest bardziej wym owne, niż sensacyjne mówienie o innych.
Dlaczegóż to nasz tak dobrze poinformowany autor nie chce
o pewnych sprawach mówić. Dla nas jest to pytanie tym
ciekawsze, że łączy się ze sprawą Polski w tym kontekście, last but
not least, która musi ciekawić naszego Czytelnika In a którą
czeka z pewnością niecierpliwie, czytając te wywody. Zostawiłem
rzecz na koniec właśnie z powodu jej wagi, pragnąc, by z jej
smakiem w ustach Czytelnik zabrał się do lektury książki.
Na początek muszę rozwiać pewne nieporozumienie, które
mogło powstać w umysłach Czytelników, śledzących polemiki na
temat tej książki (skąpe jak dotąd), że jej głównym tematem są
sprawy polskie. Nic z ły c h rzeczy. Polska jest tu tematem tak
dalece trzeciorzędnym (choć dla nas ogromnie ważnym), że musi
się rodzić podejrzenie, zwłaszcza w o b ec wyraźnie świadomych
opuszczeń niezwykle ważnych dla sprawy informacji że jest to
robota na czyjś rozkaz, z zamiarem ukrycia prawdy. Tym
ciekawsze musi być d a
nas rozwikłanie tego kłębka
niedomówień, pół praw d I całkowitych fałszów. Zainteresują nas
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fakty, ale także odpowiedź na pytanie cul prodest, tzn. w czyim
interesie jest to robione?
Wqtek polski w tej książce (w odróżnieniu od artykułu C a la
Bernsteina, opublikowanego w czasopiśmie amerykańskim limę
z 24 lutego 1992 roku p.t.7he Hdy AMance, w którym jest to temat
główny) jest ważny, ale - jak już powiedziałem - podrzędny
w stosunku do całości tematyki i jej celów. G rupa konspiracyjna
wokół Prezydenta Reagana obrała, mianowicie, Polskę obok
Afganistanu jd<o punkt ataku przeciw Imperium, zakładając, że
walka podziemia polskiego będzie sprzyjać Jego osłabieniu.
Ponieważ głównym członem tego podziemia i walki była 'Solidar
ność’ , od początku kadencji prezydenckiej Reagana postawiono
więc na wszechstronne wsparcie cła 'Solidarności', które
obejmowało nie tylko środki fincnsowe płynące wszelkimi
możliwymi kanałami do kraju, lecz również różnego rodzaju
oprzyrządowania, do najbardziej nowoczesnych środków
komunikacji wojskowej włącznie. W książce pełno jest szczegółów
na ten temat, także jeśli idzie o implikowane w te akcje tajnego
przerzutu osoby (np. Olaf Palmę) I instytucje. Wiem, że niektóre
osoby ówczesnego podziemia, które autor ujawnia teraz bez
pardonu, denerwują się z tego powodu (jak wynika znikłych
wprawdzie odgłosów w prasie). Rozumiem, że nie jest przyjemne
występować obecnie w ramach agentury CIA, w każdym razie
jako jej 'utrzymanek*. A by było ciekawiej, chcę te osoby, a nawet
instytucje (w pierwszym rzędzie 'Solidarność') uspokoić. Ja nie
widzę nic nagcnnego w tym, że w sytuacji walki podziemnej
przyjmuje się pom oc finansową z obcych źródeł, jak długo nie
służy to osobistemu bogaceniu się, lecz sprawie, o którą się
walczy. A jak inaczej 'Solidarność' mogła się utrzymać na
powierzchni? Te rewelacje, ch o ć nie całkiem rozumiem ich
autorów, nie peszą mnie zupełnie. Jest tego dużo. wiele z tego jak już powiedziałem - może b yć cła pewnych osób ciekawe, ale
prócz szczegółowości tych informacji nie m a w nich nic specjalnie
nowego.
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I wreszcie jeszcze jedna tylko sprawa, wręcz fantazyjna d a
polskiego Czytelnika (absolutnie nie rozumiem po c o autor ten
•szczególik* tu oplscrf I kogo chciał tym skompromitować) - orofl
izraelskiego wywiadu, znanego na całym świecie, Mossad,
w popieraniu ‘Solidarności* przez Amerykanów.
Jak wynika z informacji Schweizera, CIA , mimo iż dysponowało
wówczas w Warszawie największą rezydenturą na świecie 0. jak
wiemy od Bernsteina, pom ocą polskiego Kościoła) nie miała
w Polsce wystarczającej bazy d a zbierania wiadomości i dzia
łania. Casey postanowił więc zwrócić się o pom oc do wywiadu
Izraela Mossad, który w e d e wiadomości C IA posiadał w krajach
Europy Wschodniej (od Polski po Rosję) swą uśpioną rezydenturę
po d nazwą 'szczurzy ślad*. A by uspokoić ‘czujność* różnych
Tejkowskich u nas w kraju, dodaję natychmiast, że istnienie
takiego 'śladu* jest zrozumiałe z powodu wielkich, wielomilio
nowych skupisk Żydów na Wschodzie - w szczególności na
Ukrainie i w Rosji, d a których Polska jest terenem przerzutu. Ale
Polska, w okresie PRLu, była również terenem ożywionego
działania wywiadów różnych krajów arabskich, chociażby
z powodu zakupów broni, c o - oczywiście - musiało interesować
wywiad izraelski. Otóż Casey postanowił wykorzystać tę uśpioną
rezydenturę d a swoich celów i d a te g o złożył wizytę generałowi
Hoffi, wówczas szefowi Mossadu, w Tel Avivie. Ceną, którą płacił
za 'usługę', byty zdjęcia satelitarne krajów arctoskich.
sąsiadujących z Izraelem. Ded został zawarty, Izrael zbom 
bardował, posługując się tymi zdjęciami, ce ntrd ę atom ową
w Iraku (o czym było, w swoim czasie, głośno), d e Amerykanom
nic nie dawał w zamian (widocznie oszczędzał swą rezydenturę).
G d y w Polsce został ogłoszony w 1981 roku stan wojenny, a
w Waszyngtonie wybuchła w związku z tym panika, Casey
zwymyślał przez specjdny telefon gen. Hoffi, grożąc mu różnymi
sankcjami w stosunku do Izraela i uzyskał 'podłączenie' do siatki
Mossadu o d końca stycznia 1982. W rezultacie dowiadujemy się
o dw óch ważnych działaniach na rzecz 'Solidarności' przy użyciu
tej siatki szpiegowskiej: bohaterem jednego jest jakiś ksiądz
proboszcz, drugiego zaś, o wiele ważniejszego (przerzut przez
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Szwecję wojskowego systemu komunikacji). Inżynier - menadżer
Stoczni Gdańskiej. Tego możnaby dziś zidentyfikować (CIA nie
'patyczkuje* się, jak mówią u nas, g d y idzie o obcych agentów ),
dostałby z pewnością wysokie odznaczenie państwowe. Jak
zareaguje Mossad na te niedyskrecje, nie wiem, ale może z tego
być wielka aw antura Oczywiście, nie publiczna.
Dlaczego wspominam o tym? Ponieważ inaczej postąpić nie
mogę. Jak już powiedziałem, nie rozumiem motywów tej
'rewelacji' CIA i rozumiem, dlaczego izraelski wywiad utrzymuje
swój 'szczurzy ślad*. Rzecz musi jednak być bulwersująca dla
polskiej opinii publicznej. Ludzie b ę d ą tę książkę czytać,
przyczyniam się do tego. G dybym tej sprawy nie poruszył,
mógłbym być posądzony - i słusznie - o stronniczość. Tego nie
chcę. Wszystkie pretensje więc proszę kierować do autora książki,
a pośrednio do CIA.
Wiele jeszcze można by powiedzieć na temat tej książki IjeJ
rewelacji. Np. gdy idzie o sprawę Wojen Gwiezdnych i skutków tej
imprezy. Ale ja przekroczyłem już wszystkie wyznaczone mi
granice przestrzenne. Kończę więc, zapewniając Czytelnika
jeszcze raz, że książkę tę w a lo czytać. Jest ona, jak
powiedziałem na początku, książką fascynującą i zarazem
dziwną. Myślę, że przekonałem Czytelnika o prawdzie tych słów
moim krótkim z niej sprawozdaniem.
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KONTEKST GLOBALNY,
NIERÓWNOŚCI, UŚWIATOWIENIE
I WALKA KLAS1
yskutując nad tym, co ludzi łączy, a co ich różnicuje, można
do woli mnożyć przykłady, akcentujące rolę to jednej, to prze
ciwnej strony tej relacji.

D

N IERÓW NOŚCI...
Nierówności nie mogą być rozpatrywane jako wynik
zróżnicowania rodzaju ludzkiego, albowiem posłużenie się terminem
"nierówność" suponuje już jedność rodzaju ludzkiego, zakłada, że
każdy osobnik tego rodzaju dysponuje tymi samymi prawami i podle
ga tym samym obowiązkom, że do każdego z nich można stosować tę
samą miarkę. Na tym założeniu zbudowana została francuska Dekla
racja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. a za nią jej następczyni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez ONZ w 1948
roku.2 Zdyskwalifikowanie przez społeczność uczonych stosowania
pojęcia "rasa" w odniesieniu do ludzi,, czy raczej uznanie przez tę
społeczność, że wszyscy ludzie są jednej rasy i że żadne odrębności w
kolorze skóry czy inne nie mogą, co bywa zasadne w pozostałym

1 (Przekład artykułu opublikowanego w czasopiśmie Correspondanct) Internatio
nales Inform ation) et analyses sur le M ow em enl ouirrier interw ticm ol, AoOt 1994, N o. 16).
Tłum. J. Ładosz
7Powszeckna Deklaracja...S194& r.: ‘Art. 1 Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i rów
ne co do godności i praw. Są one wyposażone w rozum i świadomość i powinny we
wzajemnych stosunkach postępować w duchu braterstwa. Art. 2-1 Każdy może korzy
stać ze wszystkich praw i wszystkich wolności proklamowanych w niniejszej Deklaracji
bez żadnych wyróżnień, a zwłaszcza rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów
politycznych i wszelkich innych, pochodzenia narodowego czy społecznego, przywileju
własności, urodzenia i wszelkich innych okoliczności*.

________________ Joaguin Buresi________________
królestwie zwierząt, odwoływać się do pojęcia "rasa" bez za
fałszowania jego znaczenia, wzmocniło prawomocność tego założenia.
Ruch robotniczy przyswoił sobie od zarania to założenie i uznał
je za własne. Ruch ten - dziedzic rewolucji francuskiej - położył nacisk
na implikowane przez to założenie uniwersalne aspiracje wolnościo
we. Wierny tym aspiracjom doprowadził, w ich pojmowaniu do praw
dziwego zerwania w politycznej i intelektualnej ich konotacji, ujaw
niając prymat antagonizmów klasowych dla ich realizacji, wymiatając
i dyskwalifikując tym samym za jednym zamachem, iżby znaczenie
podstawowe dla ich realizacji miały jakiekolwiek inne, zwłaszcza ra
sowe i narodowe antagonizmy.3 Temu właśnie nastawieniu europejski
ruch robotniczy XIX wieku, wyeksportowany następnie do Ameryki,
zawdzięcza to, że mógł stać się w Azji i w Afryce decydującym ele
mentem przekształcenia aspiracji narodowych w ruch narodowo-wyz
woleńczy, antykolonialny i anty imperialistyczny.
jedność gatunku ludzkiego w rzeczywistości rozsadzają
sprzeczności powodowane przez społeczne warunki bytu ludzi, przez
odmienności miejsca i roli wielkich grup ludzi wewnątrz poszczegól
nych społeczeństw i w skali planetarnej. Jako że lo6 jednych grup
uzależniony jest od losu innych i los ten jest stawką w nieustających
bojach, nierówności rozprzestrzeniają się coraz szerzej i wdąż po
głębiają się.

Między państwami
Współcześnie centralnym miejscem zakotwiczenia sprzecznośd: jedność - różnorodność stały się państwa, stosunki między nimi.
Jest ich nie mniej niż 207. Rekordowa to liczba, która świadczy o
prawdziwej eksplozji organizowania się narodów w dągu bieżącego
stuleda. Przypomnijmy, by to sobie dobrze uświadomić, że na po
czątku stuleda było wszystkiego około trzydziestki niepodległych
państw Wśród licznych różnic, które charakteryzują te kraje, nie
ostatnią jest wielkość ich zaludnienia. 10 państw liczy ponad sto mi
lionów mieszkańców każde, następne 12 państw - między 50 a 100
milionów, co łącznie obejmuje już 3/4 ludzkośd. A są także państwa
liczące mniej niż milion mieszkańców.
'"Proletariusze wszystkich krajów łączcie się’ .
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Ogromne są różnice pod względem kultury i religii. Doliczyć się
można wielu tysięcy języków i dialektów. Wcale nie mniej liczne są
religie, choć możemy je, podobnie jak języki, również pogrupować
w wielkie rodziny.
Co by nie mówić o tego rodzaju różnicach, nigdy nie wy
woływały one konfliktów o rozstrzygającym w historycznej skali zna
czeniu. Inaczej jest ze sprzecznościami zrodzonymi przez rozwój
społeczny.4 To właśnie utrata społecznej równowagi i wywołane przez
nią zaburzenia władzy są przesłankami konfliktów o podział bogactw
i rządów.
Potencjał ludnościowy z jednej strony i mocarstwowość oraz
bogactwo z drugiej strony nie muszą wiązać się ze sobą organicznie.
Dziś zwłaszcza jest to widoczne znacznie wyraźniej niż w dawnych
czasach. Mocarstwowość i bogactwo koncentrują się coraz bardziej na
obszarze niewielkiej części planety. Bazują one na zróżnicowaniach
o charakterze zarówno narodowym, jak i międzynarodowym. Przeni
kają następnie na wskroś wszystkie wymiary żyda społecznego i czło
wieczego. Zróżnicowania ustępują miejsca nierównośdom.
Potocznie jako miarę dla tych nierówności przyjmuje się wiel
kość Produktu Krajowego Brutto (FKB) wyrażoną w dolarach amery
kańskich. Często dla tego samego celu używa się także wielkości
spożyda energii.

PKB / Ludność / Energia
Ameryka Północna
EWG

PKB 1991
mldrłol5.
6120
6 090

Ludność
1992 min6
280
350

Spożycie
energii 19917
2200
1 130

*Kto4 - nie bez podstaw - może nam zarzucić, że przecież najbardziej krwawe konflik
ty, które rozpaliły się ostatnio, są - przeciwnie - natury etnicznej, zwłaszcza konflikty
w byłym ZSRR i byłej Jugosławii. Trzeba jednak dostrzegać, że te narodowe konflikty
nie rozogniły się w krajach dobrobytu, lecz właćnie w krajach pogrążonych w głębokim
kryzysie ekonomicznym i społecznym.
s Rapport mondial sur le dćveloppemenf humain 1994, table 49. Agrćgats des comptes
nationaux, p. 217
6 Tamże, table 45, B ikn dćmographique, p. 213
7 Tamże, table 47, Consomafion d'ćnergie, p. 215. Dane w miliardach kilogramów
równoważnika ropy naftowej.
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PKB 1991
midriol.
4 520

Ludność
1992 min
220

Spożycie
energii 1991
710

850

4040

Inne kraje uprzemysłowione
Kraje rozwijające się

270
3100

360
4 240

340
2110

świat

20100

Inne kraje OCDE

Razem OCDE

:5 4 5 0

.

iG M s m m

Kraje OCDE zamieszkałe przez 16% ludności świata wytwa
rzają łącznie 83% światowego PKB, zaś Trzeci świat z jego 78% ludno
ści planety wytwarza tylko 15% światowego PKB. Oto świat na opak.
PIĘĆ NAJBOGATSZYCH PAŃSTW

USA
Japonia
Niemcy
Francja
Włochy
KAĆŁM
% świata

PKB 1991 mld.
doi.
5 610
3360
1 570
1 200
1 150
IZ Im)
64,5

Ludność 1992
255
125
80
57
58
10,5

Spożycie energii
1991
1940
440
277
220
159
3036
46,8

Tylko te najbogatsze kraje (wobec braku danych porównywal
nych pomijamy Rosję) łącznie wytwarzają 64,5% światowego PKB.
Same Stany Zjednoczone reprezentują 28%, Japonia 17%, Niemcy
zjednoczone 8%, a Francja i Włochy około 6% każde. W dalszej kolej
ności idą: Zjednoczone Królestwo (877 mld $) oraz Hiszpania i Kana
da (ok. 500 mld $ każde).
Jednakże najczęściej stosowanymi miernikami nierówności do
chodów, które uwzględniają wielkość zaludnienia, są Produkt Naro
dowy Brutto (PNB) i/lub Produkt Krajowy Brutto (PKB) na głowę
ludności.8 W 1991 r. PKB na głowę ludności przeliczony na dolary
USA sytuował się między 469$ dla Zairu a 22130$ dla USA - stosunek
1 do 47.
'PNB obliczamy dodając do PKB dochody przekazywane z zagranicy i odejmując prze
kazywane za granicę.
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Rozkład PNB na głowę ludności w 1992 r. według
grup krajów
Ilość krajów

PNB min. doi.

Ludnoćć min.

1 139 000
1614 000
1837 000
18 297 000
22 887 000

3 215
949
451
828
5443

57
69
43
38
207

PNB na g k m f
(doli
350
1 700
4 070
22100
4200

Wykraczając poza tego rodzaju nader globalne agregowanie
i drążąc dalej w głąb okazuje się, że nierówności przenikają do
wszelkich dziedzin. Tak oto w 1992 r. w 103 krajach zamieszkałych
przez 3 miliardy ludzi (na 5,4 mld ogółem) przeciętna liczba lat dal
szego trwania żyda przy urodzeniu była mniejsza lub równa 69,
a łączny PNB tych krajów wynosił 2,5 mld $. Stanowiło to 5 razy mniej
niż PNB krajów, w których ta przedętna była wyższa niż 73 lata,
a które zamieszkiwało 900 min ludzi.
Prawie 4 miliardy ludzi żyje w krajach, w których w pierwszym
roku żyda umiera ponad 30 dzied na 1000, zaś 85 milionów spośród
nich - w krajach, w których ta stopa umieralnośd dosięga 150.
Prawie 1/3 ludzkośd zamieszkuje kraje, w których odsetek
dzied niedożywionych przekracza 40% i odsetek analfabetów - tyleż.®
Nie wszystkie te nierównośd rozkładają się równomiernie.
Wbrew pozorom, na przykład od kilku lat linie podziału między kra
jami o szybkim wzrośde ekonomicznym i dużym udziale eksportu
w PNB a wzrostem powolnym i małym udziale nie pokrywa się z linią
podziału na kraje bogate i wyzute z bogadwa. Także stosunek sił mili
tarnych w dzisiejszym świede nie koniecznie pokrywa się z tymi kry
teriami.
Podobnie, jeśli w porównaniach krajów bogatych i biednych
sięgniemy do szczegółów, okaże się, że nie wszystkie wskaźniki ce
chuje takie samo pogłębianie się rozpiętośd. Wydaje się, że dla
wskaźników bazowych rozpiętość sprowadza się faktycznie do tego,
że u najbogatszych zbliżają się one do maksymalnego poziomu a naj*77* W orld Bank A lias 1994
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biedniejsze podejmują wciąż bezskutecznie na nowo próby ich doga
niania (piśmienność, wyżywienie, śmiertelność niemowląt, dostęp do
wody pitnej). Jednakże dla wskaźników rozwoju, które są atrybutami
współczesnej mocy, rozpiętości pogłębiają się. Jest tak w wypadku
oświaty (średnia lat scholaryzacji, odsetek przystępujących do studiów
wyższych, wielkość udziału personelu naukowego i technicznego
w całej populacji, wielkość wydatków na badania i rozwój, liczba tele
fonów i radioodbiorników).9
Stopień uzależnienia rośnie w miarę względnego zubożenia.

Wewnątrz państw
Rozpatrywane dotąd zróżnicowania dotyczyły wyłącznie
wskaźników średnich dla poszczególnych narodów. Obliczenia prze
prowadzone dla 41 krajów (dla których dysponujemy odpowiednimi
danymi) wykazują wszakże, iż rozpiętość dochodów pomiędzy najbo
gatszymi i najbiedniejszymi grupami ludności10, niezależnie od ich
przynależności narodowej, mieści się w granicach od 59:1 do 140:1.
W łonie krajów uprzemysłowionych ta wewnętrzna rozpiętość
dochodów okazuje się największa u najbogatszych spośród nich.
Rozpiętość między dochodem 20-procentowej grupy ludności obej
mującej najbogatszych i 20-procentowej najbiedniejszych jest dla naj
bogatszych z tych krajów blisko 10-dokrotna (USA, Szwajcaria, Kana
da) i przynajmniej 5-krotna dla najbiedniejszych z nich (głównie byłe
kraje socjalistyczne: Polska, Węgry, lecz także kilka bogatych: Japonia,
Szwecja, Belgia)11. Pod tym względem szczytem nierówności jest Bra
zylia, gdzie ten iloraz osiąga 32.
Różnice społeczne, które stanowią dziedzictwo kolonialnej
przeszłości, splatają się w wielu krajach z podziałami opartymi na
kryteriach etnicznych. Na przykład w Afryce Południowej bardzo
wielka rozpiętość wewnętrzna dochodów przeciwstawia sobie białych
(14920 dolarów na głowę), którzy są 9 razy "bogatsi" od czarnych
“Tam ie, s. 41, tablica 3.6
“th o d z i o udział w dochodzie narodowym grup obejmujących po 20% ludności okre
ślonego kraju. Nie odwołujemy się łu do rozpiętości jeszcze głębszych, które dzielą
całkiem małe mniejszości bogatych i małe mniejszości w stanie krańcowego ubóstwa.
"Rnyrw/ mcmAiti sur le dtu eloppm m t bumom 1994, tablica 18 i 40; Richesse, pauurtU et
inuestissem ent soda!, t j . 176 i 208.
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(1710 dolarów na głowę)^. Wyliczenie podobnego typu pokazuje, że
południowoafrykańscy biali sytuują się za czarnymi w Stanach Zjed
noczonych (17100 dolarów na głowę), co ujawnia w sposób
niewątpliwy ograniczoność rozpatrywanego kryterium etnicznego.
Wszystkie te statystyki, sporządzane dla ONZ-owskiego Pro
gramu dla Rozwoju (PNUD), za podstawowe kryterium rozwoju
uznają wielkość produkcji na głowę ludności. Lecz przecież jest fo
bardziej kryterium oceny siły ekonomicznej niż stopy życiowej, której
oszacowanie wymaga rozpatrzenia złożonej wiązki wskaźników nie
łatwo poddających się kwantyfikacji.
Wypracowanie przez ONZ Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego
(IDH)13 zmierzało do odnalezienia lepszych niż PKB na głowę ludno
ści kryteriów dobrobytu. Chociaż nieuchronnie sporna jest kwestia
doboru zarówno charakteru przyjętych jako składowe kryteriów, jak
i ich wag, to IDH umożliwił ujawnienie swoistych rozbieżności w ło
nie społeczeństwa określonego kraju (między klasami społecznymi,
płciami, narodowościami...). Przykładowo: okazało się, że IDH białych
Amerykanów jest wyższy niż IDH Japonii oraz że IDH amerykańskich
Latynosów lokuje się raczej na poziomie Estonii, nieco poniżej czar
nych Amerykanów, którzy są bliscy Trinidadu i Tobago.14
...K TÓ R E PO GŁĘBIAJĄ SIĘ
C o więcej, nierówności okazują się nie tylko jaskrawe, lecz po
głębiają się nieustannie: "w 1960 r.. 20% najbogatszych uzyskiwało
średni dochód 30 krotnie większy niż 20% tych, którzy lokują się na
dole skali dochodów; w roku 1989 ten iloraz zwiększył się do 59"15.
Podwojenie rozpiętości w ciągu 30 lat - oto owoc prawdziwego przy
śpieszenia.

“ Tamże, s.lO i.
“ Złożony wskaźnik zestawiony z trzech elementów: długości życia, poziomu wy
kształcenia i poziomu dochodów. Pełniejszą definicję można znaleźć w Rapporl mondial
sur te dtoeloppem ent hummn 1993, a.a. 110 -129.

i4Tamże, s s . 14 - 22.
15Rapport m ondial sur le dM oppm en t kum am 1992, opublikowany dla PNUD (Programme
des N ations Unieś pour le dtoeloppem enl).
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Wyniki łych badań są przejrzyste: dno skali socjalnej w mię
dzynarodowym wymiarze przemieszcza się w czasie i w przestrzeni.
Owo dno zawsze jest zespolone ze zubożeniem względnym, skazane
na takie zubożenie, a tylko z rzadka wymyka się zubożeniu absolut
nemu. Awans kilku krajów Zatoki Perskiej i Azji Południowo-Wschod
niej nie spowodował w najmniejszej mierze zatrzymania takiego biegu
rzeczy w świecie.
W tym globalnym kontekście nadal trwa narastanie rozpiętości
wewnątrz krajów, aktualnie jest ono największe w byłych krajach
socjalistycznych, lecz sytuacja pod tym względem w największych
krajach kapitalistycznych okazuje się także bez precedensu: "Między
1977 a 1990 r. średni dochód 20% najbiedniejszych rodzin amerykańskich
obniżył się o 7%, podczas gdy średni dochód 20% rodzin najbogatszych
wzrósł o 15%. W ten sposób w 1990 r. dla 20% najbiedniejszych Ameryka
nów pozostaje 3,7% dochodu narodowego - wobec 5£% dwadzieścia lat
wcześniej. fest to relacja najgorsza od 1954 roku. Natomiast na 20% najbo
gatszych Amerykanów przypada nieco więcej niż połowa dochodu kraju relacja najlepsza dla nich od czasów, gdy systematycznie prowadzone staty
styki umożliwiają jej wyliczanie'’.16

NARZĘDZIA PANOW ANIA
Ukształtowanie się tych nierówności nie jest płodem przypadku,
a ich przyśpieszone pogłębianie się zburzyło nadzieje czy iluzje takie
go rozwotu, w który - starając się podążać za przykładem tych, którzy
je wyprzedzili - wstępowałyby narody jeden po drugim.
W tvm samym okresie (1965 - 1990) stopa wzrostu w krajach
rozwijających się była wyższa niż w krajach OCDE.17
PKB

i
i
1 OCDE
| Kratę rozwitaiace sie

1965 - 1980
3,7
5,9

1980 -1990
3,1
3,2

Produkcja przmysłowa
1965 -1980
23
6,8

‘“"Reich, Op. cii., s.183.
17J Brasseul, b u tiauveaux Pays indutiriels, Armand CM in, p.23.

fi?

1980-1990
33
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NIERÓW NA W YM IANA H AN D LO W A
Fiątą część handlu Światowego stanowią aktualnie usługi, z któ
rych praktycznie wyłączony jest Trzed świat. Handel światowy jest
dziedzihą, w której nikt nie może kwestionować pełnej dominacji
krajów bogatych.
Wolny handel, który według klasycznej teorii powinien umo
żliwić ustanowienie wzajemnie korzystnej równowagi o porówny
walnych pożytkach, w rękach najsilniejszych okazał się bronią obo
sieczną, pozwalającą im otwierać dla siebie rynki i zamykać je gdy
potrzeba.
Na gruncie takiego mechanizmu jedna z niewielu gałęzi, w któ
rych Trzeci świat miał przewagę - włókiennictwo, ogarnięta została
przez protekcjonizm ze strony krajów rozwiniętych. Ustanowienie
kontyngentów przyjętych w ramach wielostronnego porozumienia
włókienniczego (AMF) pozbawia kraje - eksporterów 50 miliardów
dolarów przychodów, tj. kwoty niewiele mniejszej od 60 miliardów
dolarów dochodu uzyskiwanego przez nie nadal z tego sektora.
Ostatnie porozumienia GATT (runda urugwajska) w niczym nie
polepszą sytuacji tych już tak pokrzywdzonych krajów. Według sce
nariuszy zaprezentowanych w pewnym studium PNUD, możliwe
korzyści z rundy urugwajskiej przyniosłyby w 2002 roku krajom
OCDE 180 do 190 miliardów dolarów wobec 30 do 90 miliardów całej
reszcie świata.19
Nierówność na starcie, obciążenia kolonializmem, pogarszanie
się terma crf trade pozwalają dziś uzyskać przejrzysty obraz sytuacji
zależności powodowanych p rzez niekorzystną pozycję w wymianie
międzynarodowej.

wRapport m ondial tur le <Uveloppemmt humain 1994,

sj .

67 -71.
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R epartycja eksportu śn ń atow ego w %%2a
Kraj* rozwinięte
Europa Wschodnia
Kraje rozwijające się
w tym - Ameryka Łacińska
Afryka
Azja Płd. - Wsch.
Bliski Wschód
(Nowe kraje uprzemysł.)21
RAZEM-

1960
66
10
24
8
4
9
3
(3,5)
100

1990
72
5
23
4 fi
2,5
13,0
3,5
(11,5)
100

O R ĘŻ ZADŁUŻENIA
Wzrost w krajach Trzeciego świata sfinansowany został kosz
tem ogromnego zadłużenia. Jedyni możliwi wierzyciele (kilka krajów
rozwiniętych i związane z nimi banki międzynarodowe) uzyskali
dzięki wprowadzonemu systemowi "pomocy" bezprecedensowe zyski.
W porównaniu z kwotą globalnego długu, która narosła w 1990 r. do
1350 miliardów dolarów22, wierzyciele tylko z tytułu pożyczek
długoterminowych23 uzyskali w czystych transferach24 242 miliardy
dolarów25.
Ciężar zadłużenia krajów Trzeciego Świata pogłębiło pogar
szanie się terms of trade. Trzeba było spłacać coraz więcej długów
kosztem coraz większej części wpływów z eksportu.
Spłata długów stanowi w tych warunkach prawdziwe wymu
szone pobranie, rodzaj podatku nałożonego na biedne kraje, które

*1. Brasseul, Op. d l., >35.
21 Siedem głównych nowych krajów uprzemysłowionych: Hongkong, Tajwan, Korea
Ptd, Singapur, Brazylia, Chiny i Meksyk
a W tym około 1050 mld. dolarów to pożyczki długoterminowe.
a Rapport m onńid sur le d M o p p a n a it hum dn 1992, t. 47.
J*Czysty transfer = obsługa długu (zwrot rat kapitałowych + odsetki) minus nowe
kredyty.
KA i do 1984 r. czyste transfery wykazywały dodatnie saldo dla krajów pożyczających,
najwyższe (+35,9 mld. dolarów) w 1981 r. Później średnio corocznie miliardy dolarów
przepływają z kasy krajów dłużników do wierzycieli (-29,6 mld. dolarów w 1989 r j .
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od początku lat osiemdziesiątych wciągnięte zostają w obroty praw
dziwie błędnego koła.26
Obciążenie długami (wielkości
względne)
Ogół krajów rozwijających się
Afryka Podsaharyj&ka
Azja Wschodnia i Pacyfik
Azja Południowa
Europa i kraje śródziemnomorskie
Bliski Wschód i Afryka Północna
Ameryka Łacińska i Karaiby

Obsługa długu (%)
1980
21,4
113
13,6

198927
273
27,6
16,7

11.6
18,1
20,3
36,9

273
283
38,4
39,7

Dług/Eksport w
%%
1980
1989
132,2
196,7
369,4
983
89,9
943
159,6
2693
102,2
152,7
136,7
259,0
297,0
1943

Wielkość tych transferów netto jest owocem lichwiarskich stóp
procentowych aplikowanych biednym krajom, których wysokość
usprawiedliwiana jest głównie przez odwołanie się do pojęcia kraju
ryzyka. Pożyczanie koszhtje kraj biedny znacznie drożej niż kraj bogaty,
przez co sprawdza się raz jeszcze ludowa maksyma: "pożycza się tylko boga
temu"’.a Teraz kolej na kraje Wschodu, by przebyły tę gehennę.
"Dla krajów biednych realne stopy procentowe są czterokrotnie
wyższe niż dla bogatych. W ciągu lot osiemdziesiątych efektywne stopy
procentowe zagranicznego długu dla krajów rozwijających się wynosiły
17%, wobec tylko 4% dla krajów bogatych''.29
“T a k jak w latach trzydziestych, podstawową siły napędowy kryzysu był wzrost real
nej stopy procentowej i recesja, która uderzyła w rynki eksportowe krajów rozwijajycych się. Wzrost realnych stóp procentowych jest dobrze znany, jak również
tłumaczenie go restryktywny polityką monetarny prowadzony przez USA (...) deficyt
federalnego budżetu USA wzrósł między 1980 a 1983 rokiem o ponad 120 mld. dolarów
(osiągając 190 mld. dolarów) (...) Brutalna zwyżka realnej stopy procentowej przyniosła
w wyniku w ciągu tych lat wzrost stóp nominalnych, podczas gdy światowa inflacja
zaczęła się zmniejszać (L) Od 1980 do 1983 roku terma of trąde całości krajów rozwi
jających się spadły o 18%. W ten sposób wzrost eksportu towarów i usług był ujemny
w tym okresie (L) Kraje rozwijające się nie miały innych źródeł na początku lał 80., jak
tylko zwiększanie swego zadłużenia na warunkach coraz bardziej kosztownych' (JeanClaude Barłhćtómy, V endelłtm enl ilu M ers-m ondt, PUF, 1990, s. 2 5 -2 6 ).
27 Koszt obsługi długu wyrażony w %% PKB
"Należałoby ją sprecyzować T y lk o bogatym pożycza się łatwo i na rozumny procent'.
” Rapport mundial tur It dtodoppem ent kumain 1992, s 53.
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Stopy procentowe pożyczek długoterminowych są więc tym wyższe,
im jest się biedniejszym, i to nawet przy uwzględnieniu łącznym
pożyczek ulgowych (jest to część pożyczek, którą bezpodstawnie każe
się kwalifikować jako pomoc dla Trzeciego świata). Ubóstwo jednych
przynosi niemałe korzyści drugim. Właśnie wielkość tych korzyści
próbowano wymierzyć w jednym z badań wykonywanych dla PNUD:
Szacunek k osztów pon oszon ych przez kraje biedne
w w yniku dom in acji krajów bogatych (1989j30
mld. doi.
Transfery netto
50
Lichwiarskie procenty31
120
Ograniczenia w sferze zatrudnienia
250
Ograniczenia w przepływie towarów
40
Ograniczenia na rynku technologii
20
Restrykcje rynkowe (surowce i serwis)
20
500

TR A N S N A C JO N A L IZ A C JA K A P ITA ŁU
Transfer funduszy z krajów biednych do krajów bogatych do
konuje się także, i w coraz szerszej skali, zakamuflowany w dzia
łaniach przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wręcz w postaci ope
racji dokonywanych w łonie tych przedsiębiorstw.
Koniec imperiów kolonialnych sprawił, że formy dominacji jed
nych krajów nad drugimi nie są już tak spektakularne jak niegdyś.
Instrumenty ekonomiczne i finansowe pozbawiły pierwszoplanowego
miejsca interwencje zbrojne i kolonizacje przez uzbrojonych osadni
ków. W ten sposób sukcesję po własności terytoriów przejęła własność
dóbr strategicznych i kontrola nad podstawowymi przepływami natu
ry ekonomicznej i finansowej.
Formy tych nowych rodzajów dominacji są różnorodne. Okre
ślone z nich, takie jak inwestycje bezpośrednie, nabierają coraz więk
szego znaczenia.
“ R/jpporł mundial sur le dćueloppem m t kumain 1992, s. 74.
31 Różnica między stopami stosowanymi w krajach rozwiniętych (4%) i zacofanych
(17%)
37 Głównie restrykcje emigrtjacyjne
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Inwestycje bezpośrednie za granicą, czyli takie, które są prze
znaczone na zakup obcych przedsiębiorstw lub na przejmowanie
w nich znaczącego udziału, wzrastały w łatach osiemdziesiątych
o 14% rocznie, aż osiągnęły kwotę roczną 200 miliardów dolarów.
W 1994 roku łączna wartość kapitałów w ten sposób zainwestowa
nych dószła do 2000 miliardów dolarów.
Koncentracja kapitału ma tę przewagę nad prostym zdobywa
niem biednych krajów, że dokonuje się zasadniczo w łonie krajów
rozwiniętych, a nawet ściąga do nich inwestycje krajów biednych. Te
tTzy procesy umacniania panowania idą w tym samym kierunku.
Wielkie grupy wielonarodowe uczestniczące w tym ruchu opa
nowują światową gospodarkę i wymykają się coraz bardziej logikom
funkcjonowania państw narodowych. "Kontroluję one ponad 70% świa
towej wymiany (...) Szacuje się, że 25% tej wymiany światowej przybiera
postać wewnętrznych transakcji w brnie przedsiębiorstw transnarodo
wych";33 jeżeli nawet daje się jeszcze zidentyfikować bazy narodowe
tych przedsiębiorstw, to zmierzają one do gruntownego odcięcia się
od nich i usiłują obejść rozmaite reglamentacje narodowe czy raczej
grać na nich zależnie od okoliczności, by zadziałały korzystnie na
rzecz ich krótko i długoterminowych interesów.
Amerykański ekonomista i aktualny sekretarz departamentu
pracy w gabinecie Billa Clintona, Robert Reich tak przewiduje
przyszłość: "Nie będzie już produktów i technologii narodowych, wielkich
firm narodowych, narodowych przemysłów. Nie będzie narodowych gospoda
rek co najmniej w tym sensie z jakim wiążemy to pojęcie".34 Niezależnie
od tej przepowiedni i od oporów, które wzbudza i wzbudzać będzie
tego rodzaju dążenie, ta koncepcja doskonale oddaje ewolucję świa
towej gospodarki, wyrażając życzenia panujących sił ekonomicz
nych.35

u Ropport m ondłal sur le dtoeloppem ent kumtdn 1994, s. 93.
MV (am om it mmuUalisfr, Dvnod, 1993, 335 stron, 1. 13.
wstępie do wymienionej książki Reich chełpi się bardzo przychylnym przyjęciem,
jakie napotkały jego idee w środowisku kierowników wszystkich szczebli, a zwłaszcza
w kręgach konserwatywnych i przemysłowych.
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Transfery kapitałów w 1988 rołcu
Kapitały
USA
Japonia
EWG
-Rajłww
Reszta świata

(w nawiasach ró żn ią w stosunku do 1980 r j* *
.Zainwestowane
Pozyskana
Różnica
30(12)
25(+9)
♦15(-21)
10(+6)
l<->
34<-3)
43<+4)
+9<-2)
.-MW;.'.',,'.'.-.'.' .■ .•.•.•.tłUtrBJ .'.w .40(-6)
-33(+17)
1601)

Powyższe zestawienie upoważnia do stwierdzenia, że trójbie
gunowy układ kapitalistyczny (USA - EWG - Japonia) zmniejszył nie
znacznie w ciągu 10 lat swój udział w inwestowaniu kapitałów za
granicą, co jest następstwem wyłonienia się potęg naftowych. Nato
miast jego udział w kapitałach pozyskiwanych na miejscu, u siebie,
nadał jeszcze wyraźnie rośnie. Nawet kapitały wytworzone w krajach
Trzeciego Świata starają się, aby uzyskać wyższe stopy rentowności,
o ulokowanie w krajach bardziej rozwiniętych.

A P A N A Ż E POTĘGI
Potęga państwa pozwala uzyskiwać na różne sposoby apanaże.
Stopy procentowe, przywileje handlowe, fluktuacje dolara to niektóre
z tych sposobów. Wraz z pojawieniem się wielonarodowych przed
siębiorstw należy do nich zaliczyć również zyski i wszelkie inne
płatności transferowane do domu-matki, do siedziby centrali miesz
czącej się w danym państwie. Tak właśnie "Stany Zjednoczone uzyskały
w 1988 r. 11 miliardów dolarów z tytułu opłat różnych innych wynagro
dzeń za technologie, z czego 76 % zostało przekazanych przez filie do ich
domu matki"
Te wielonarodowe przedsiębiorstwa bynajmniej nie kwapią się
do transferów technologii, lecz dążą raczej do uczynienia rentownymi
inwestycji, które w bogatych krajach pochodzenia stały się przesta
rzałe. Kraje drugiego obszaru służą w istocie do uzupełniającego
przedłużania rentowności inwestycji krajów bogatych. Konkurencja
w kraju pochodzenia wymusza wysokie, lecz krótkotrwałe stopy ren
towności. Technologie są więc opłacane na wagę złota, koncesje
udzielane za wysoką odpłatnością, delegowany personel wynagra-

MLbnestisiemtnt tntemationd, sj. 68 i 70.
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dzany według sławek krajów bogatych, które są wręcz
współmierne z płacami miejscowymi.

nie

Niezależność ekonomiczna to trakcie zanikania
W tych warunkach pojęde niezależności ekonomicznej, a có za
tym idzie także politycznej, staje się problematyczne, by nie rzec
złudne.'Co więcej, samo istnienie państw często sprzyja maskowaniu
rzeczywistych okoliczności towarzyszących przepływom ekonomicz
nym i finansowym, a więc maskowaniu władzy faktycznej.
W niektórych przypadkach nie trudno odsłonić rzeczywistość.
Tak jest na przykład w przypadku krajów żyjących z monokultury lub
krajów totalnie zadłużonych. Natomiast gdy kraj nie jest w sytuacji
tak jaskrawo widocznej czy też wręcz jest krajem rozwiniętym, stopień
zależności mniej rzuca się w oczy.

K U R A TE L A O R G A N IZA C JI M IĘDZYNARODOW YCH
Nierówności w skali międzynarodowej nie są korygowane
przez instytucje ponadnarodowe tak, jak mogą być korygowane w ra
mach określonego państwa. Tułaj nie do pomyślenia jest solidarna od
powiedzialność.
Zawiązane nazajutrz po drugiej wojnie światowej na konfe
rencji w Bretton Woods37 międzynarodowe organizacje ekonomiczne
takie, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy38, są
całkiem po prostu organizmami, które aktualnie stanowią szpicę świa
towej restrukturyzacji kapitalistycznej.38 Pomyślane jednocześnie jako
banki i jako instytucje przeprowadzające regulacje, są one opanowane

^Konferencja państw, icfńra odbyta się w małym miasteczku stanu New Hampshire
(USA) w llpcu 1944 r.
" N a grupę "Bank Światowy" składają się trzy wyspecjalizowane Instytucje ekonomicz
ne: Międzynarodowy Bank Rekonstrukcji i Rozwoju, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Międzynarodowego i Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe.
MRapport Barufue m ondiale 1993, s. 61: 'Grupa Bank Światowy w ramach iwych generalnych
celów rozwoju ekonom icznego i redukcji ubóstwa popiera czynnie prywatyzację. W lalach 1991
i 1992 Bank zatw ierdził 110 operacji inwestycyjnych i 59 operacji dostosowawczych zawie
rających etykietki "prywatyzacja’ lub 'restrukturyzacja pnedsiętńorslw publicznych'. M iędzynarodowe Towarzystwo Finansowe przedsięw zięło 18 operacji prywatyzacyjnych podczas
ćwiczeń 92 i 93. Prywatyzacja jest zadaniem szczególnie pilnym w krajach transform acji,
gdzie stanowi kamień w ęgielny przejicia od gospodarki nakazowej do gospodarki rynkow ej'
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przez najbogatsze kraje i narzucają najuboższym jedyny model oraz
swoje jednostronne warunki.

Rozkład praw głosowania w %%
Państwa

MFW

USA
Japonia
Niemcy
Francja
Wielka Bryt.

17,82
535
5,55
5,00
5,00

Pozostali

61,08

Międz. Bank Re
konstrukcji i Roz
woju
17,46
6,74
5,21
5,00
5,00
J&t***. .
60,59

Stowarz. na rzecz
Rozwoju Między
narodowego40
16.26
10,29
6,97
4,07
536
57,05

Na przykład pożyczki grupy Bank światowy są w coraz więk
szej mierze uwarunkowane przeznaczeniem na programy dostoso
wawcze sektorowe bądź całościowej struktury ekonomiki. Programy
nakładają na kraje otrzymujące pożyczki zobowiązania. Zobowiązania
określają niekiedy w najdrobniejszych szczegółach politykę, którą
pożyczkobiorca musi prowadzić pod groźbą swego rodzaju klasycz
nego szantażu: masz być posłusznym albo nie dostaniesz pożyczek.
Łącznie na tego rodzaju programy przeznaczono w 1993 r.
4 miliardy dolarów. Dotyczą one 27 państw i głównie napędzają do
prywatyzacji.41 Prywatyzacje prowadzone są aktualnie we wszystkich
krajach planety. W rozmaitym stopniu wszystkie kraje mają z nimi do
czynienia, w tym, i przede wszystkim, dawne kraje orientacji socjali
stycznej bądź nacjonalistycznej.
Jest wiele odmian tych programów, lecz wszystkie prowadzą do
ograniczania niezależności narodowej. Jeśli rządy krajów, na które te
programy są nacelowane, uczestniczą aktywnie w takiej polityce,
margines manewru, jakim dysponują, jest w rzeczywistości znacznie
węższy niż sobie roją. Projekty prywatyzacji są im często narzucane
jako rewanż za pomoc, o którą występują, albo za umorzenie starych
długów. Konwersja długów na aktywa dłużnika stała się w ten sposób
40 Organ grupy "Bank Światowy", który zarządza ulgowymi pożyczkami dla najbied
niejszych krajów świata.
“ Tamże, j . 16.
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w latach osiemdziesiątych znaczącą częścią inwestycji bezpośred
nich.42
Państwo oferuje konkretnie swoje mienie za oddłużenie, i to
mienie warte więcej niż nominalna kwota długu, aby mogło uzyskać
zgodę wierzyciela, po którego stronie jest siła, by raczej "zainwes
tował" w kraju ryzyka niż domagał się pokryda jego wierzytelnośd.

IN TE G R A C JA A SPR ZECZN O ŚCI
Upadek bloku Wschodu nie doprowadził, wbrew temu, co Za
chód powtarzał przez dziesiątki lat, do obumarda zachodnich insty
tucji będących analogonami struktur tego bloku.43
NATO nie zniknęło po rozwiązaniu Paktu Warszawskiego, po
dobnie jak EWG nie rozwiązało się po rozczłonkowaniu RWPG.
Trudność włączenia się Wschodu w te zachodnie struktury dowodzi
zarazem, jak dasna jest koncepcja tych dwóch organizmów zachod
nich par excellence; są to zamknięte kluby - każde ich rozszerzenie na
obszary nie uczestniczące dotąd w tym samym świede stanowi za
grożenie dla ich substancji.

S TR Z E Ż O N E TE R E N Y ŁO W IECK IE
światowy system kapitalizmu pędzi i przyśpiesza na trajektorii
swego wzlotu. Dokonuje tego przez ekspansję realizacji swoich intere
sów bloku panującego, lecz również uczynniając swoje sprzeczności
wewnętrzne, zaostrzające się, gdy zabrakło jednoczącej natury za
grożenia radzieckiego, które jednoczyło blok.
Organizują się prawdziwe strzeżone terytoria łowieckie.44 Mno
żą się wspólne rynki. Sprzyjają one, zwłaszcza przy pomocy wspól
nych taryf zewnętrznych, zawężaniu krok za krokiem stosunków
“ Między 1985 1 1969 rakiem ła częśó urosła do 20% w Argentynie, 30% w Meksyku,
59% w Brazylii i 80% w Chile (C. Bouyeure, Op. d l., s. 60).
“ Dowodzi to ostatecznie, że wszystkimi zachodnimi strukturami, stworzonymi rzeko
mo przeciw zagrożeniu ze Wschodu, rządzi ich własna, wewnętrzna logika. Nie ulega
wątpliwości, że istnienie zagrożenia "komunistycznego' było bodziec przyśpieszający
proces ich kształtowania i usprawiedliwiania, lecz wschodnia Integracja systematycznie
postępowała za integracją Zachodu, a nie poprzedzała tej ostatniej.
“ Kontynent amerykański zabiera się szybko do ich kształtowania - z ALENA na
północy i MERCOSUR na południu.
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handlowych z kontrahentami na zewnątrz rynku wewnątrzwspółnotowego. W łonie każdego z tych wspólnych rynków wyróżnia
się silna pozycja lidera, jak Niemiec w łonie EWG.
W Azji Południowo-Wschodniej głównymi inwestorami są Ja
ponia i kraje określane jako kraje kultury chińskiej (Chiny, Tajwan,
Hongkong)45. Europa spóźnia się, Stany Zjednoczone usiłują rywali
zować.

KONFLIKTY H ANDLOW E
W łonie GATT, które ogarnia praktycznie ogól państw jako
współkontrahen- tów, najpoważniejsze ataki przypuszczają wielkie
kraje kapitalistyczne.46
Konfrontacje, które występują na tym polu, zwielokrotniają się
od czasu zniknięcia ZSRR, który łagodził w pewnej mierze sprzeczno
ści wówczas jeszcze drugoplanowe. Dzisiaj, gdy wyszły one na plan
pierwszy, następuje ich bujny rozwój bez zachowania minimum
ostrożności i zorganizowania.
Powołanie 15 kwietnia 1994 roku światowej Organizacji Handlu
jako następczyni GATT jest oznaką podejmowania dopasowanego do
tych okoliczności kolejnego kroku na światową skalę w dziele liberali
zacji rynku.

POLE AP LIK A C JI I EK S P ER YM EN TO W A N IA :
K R A JE W SCH O D U
Włączenie przez kapitalizm do swego światowego systemu Eu
ropy Wschodniej i byłego ZSRR otwiera niewątpliwie ważny etap
45Cvril Bouyeure, L‘irwesłissem ent intem alional, PUF, Q ue-sm -je?. 1993, s .l l l .
3 7 " ,,. znamienny wzrost liczby skarg, okładanych w łatach osiemdziesiątych. Ten trend
dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak Europy, niemniej jednak wyraźnie nastę
puje wzrost liczby skarg kierowanych przeciw Stanom Zjednoczonym. W latach osiem
dziesiątych wniesiono na tego kontrahenta najwięcej skarg, mianowicie 29. Następna
w kolejności jest Europa (22 skargi), Japonia (13 skarg) i Kanada (6 skarg). Również
Stany Zjednoczone złożyły w tym dziesięcioleciu najwięcej skarg - 23, następnie Europa
(21) 1 Kanada (12). Konflikty handlowe poddawane jurysdykcji GATT wykazują ten
dencję do koncentrowania się w kręgu elementów "triady’ : Ziespół Stany Zjednoczone Kanada, EWG oraz Japonia*. (Michel Rainelli, b e GATT, R epćtes, La dćcouverte, No.
130, ss. 33 - 34.
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w jego rozwoju, wstrząsając go do głębi. Dalecy dziś jesteśmy od tryumfalizmu lat 1989 - 1990. Kapitalizmowi udało się zademonstrować
wiele rzeczy, którymi może się chełpić, lecz nade wszystko jedną, któ
ra na trwałe będzie skazą na jego imagę: gospodarki uznane za w
ogóle niezdolne do działania, zablokowane i chylące się do upadku
udało mu się, i to w sposób wyjątkowo spektakularny, przekształcić w
jeszcze znacznie gorsze, i to znacznie szybciej niż przewidywali pe
symiści. Aby obraz był pełny, kapitalizmowi udało się z powodzeniem
wykazać, że ta zapaść gospodarcza pociąga za sobą na gruncie logiki
swego mechanizmu zapaść socjalną, jest to okrutna kara wymierzona
narodom pospolicie traktowanym za ofiary nieszczęśliwego wypadku,
narodom, u których na przestrzeni dwudziestu lat kumulowało się
wszelkie zło (chodzi o ten sławetny okres zwany przez M. Gorbaczo
wa zastojem, który, jak wszystko wskazuje, był w wielu dziedzinach,
zwłaszcza socjalnych i kulturalnych wręcz regresem). Okrutna kara
wymierzona tym, którzy przeszli od ukrytego bezrobocia do bezro
bocia jawnego, od ubóstwa do nędzy.
Pewien francuski minister mocno pośpieszył się w lutym 1990
roku wdając: "Dziś diagnoza jest jasna, pozbawiona jakichkolwiek dwu
znaczności: gospodarka rynkowa odniosła zwycięstwo, gospodarka nakazowa
poniosła klęskę (...) Gospodarka liberalna nie może być bardziej lub mniej
liberalna, tak jak kobieta nie może być bardziej lub mniej brzemienna: jest w
ciąży albo nie jest".v
Czy kapitalizm uzna dziś te społeczeństwa za swe własne dzieci
czy za bękartów? Będzie musiał uznać je za własne, niezależnie bo
wiem od debatowania o rytmach rozwoju, kapitalizm zachował się w
tych krajach tak, jak w całym pozostałym świecie: przynosił poprawę
mniejszości, przynosił regres większości.
Wstęp do pewnego szczegółowego studium, traktującego
o dochodach na Wschodzie, podsumowuje sytuację za pomocą dwóch
stwierdzeń: "Na Wschodzie, tak jak na zachodzie, nikt nie miał żad
nych wątpliwości co do tego, że zaprowadzenie gospodarki rynkowej
w krajach postkomunistycznych będzie miało konsekwencje socjalne,

^Lionel Słoleru, francuski minister planowania. Plan M onneta dla Wschodu, "be M onde"

2 16 lutego 1990 r.
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wszakże ich ogromu od początku nie doceniano" i "restrykcje bud
żetowe, które, pod naciskiem MFW, nakładają sobie bardziej lub mniej
rygorystycznie wszystkie państwa, zadłużenia przedsiębiorstw w fa
zie recesji czy restrukturyzacji nie mogą w żadnym razie sprzyjać
zabezpieczeniu minimum skutecznej osłony socjalnej (...) ryzykuje się,
że zróżnicowania między tymi, którzy wygrywają na transformacji
a tymi, którzy są z korzyści wyłączeni, będą się pogłębiać".*
Jest prawdą, że po upadku tych reżymów i po zażegnaniu nie
bezpieczeństwa ich powrotu, d , którzy na Zachodzie są za ten upadek
odpowiedzialni, zabrali się za pozbawianie iluzji* narodów i przywód
ców krajów Wschodu.
Jeśli chodzi o koszty transformacji, to dzisiejsza rzeczywistość
była wszak tym bardziej do przewidzenia, że została w szerokim za
kresie zaprogramowana przez międzynarodową finansjerę. A regres
socjalny jest przedeż naturalnym następstwem zaprowadzania tej
now ej' skutecznośd" ekonomicznej.

SPADEK STO P Y ŻYCIO W EJ I W ZR O S T NIERÓW NOŚCI
W dągu trzech lat nastąpił w Europie Wschodniej spadek do
chodów o 20 do 25% i o 40 do 45% w byłym ZSRR. Wzorem pozo
stałego świata nierównośd narosły tam w dwóch płaszczyznach: mię
dzy tymi krajami i w łonie każdego z tych krajów.
WewnątTZ państw nie ma nigdzie mowy o redukowaniu nie
równośd, przedwnie - istniejące ich rozpiętośd zaznaczyły się
ze wzmożoną siłą. Na przykład exnomenklatury, czego świadectwem
są pewne manifestacje, zostały głównymi beneficjantami przechodze
nia do gospodarki rynkowej, a manifestantom przyszło w szerokim
zakresie powiększać szeregi rodzącego się bezroboda. Tak więc ta
część świata doszlusowała prawie do reszty planety: mniejszość nie
śmiało zbliża się do krajów bogatych, większość dołącza wielkimi
krokami do Trzedego Świata.

*L a Documentation franęaise.
**Lion*l Stoleru (op.dU uzasadniał sny propozycjf planu M am uta dla Europy W schodniej
wyjaśniajgc, że "chodź o to, by Europa Zachodnia pom ogła Europie W schodniej pokryd koszty
p ritjid a od planowania do rynku".
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Dla zilustrowania ciągłości transformacji socjalnych przed i po
1989 rokiem w łonie tych społeczeństw: na Węgrzech i w Polsce naj
wcześniej wystąpiły znaczne rozpiętości socjalne, były też one pierw
szymi krajami, w których następnie zerwano ze starym systemem i
w których w drodze wyborów stał się możliwy powrót na pierwszy
plan starych przywódców.50
Z drugiej strony zwiększyło się zróżnicowanie pomiędzy kra
jami, na co wskazują dane w tabeli ilustrującej ewolucję spożycia mię
dzy 1989 i 1993 rokiem. Trzy najbogatsze spośród tych krajów straciły
średnio tylko 15,4%, podczas gdy trzy pozostałe cofały się dwukrotnie
szybciej (-36,6%).
Z biorow e i o sob iste sp oży cie na g łow ę ludności
(W dolarach w przeliczeniu na ceny z 1990 roku)51
Kraj
Węgry
Czechosłowacja
Polska
Bułgaria
Rumunia
Albania
średnia52

1989 r.
4 057
3 718
3 051
3 034
2181
835
2 813

1993 r.
3 597
2 592
2 907
2 263
1412
424
2199

różnica %%
-11,34
-30,29
-4,72
-25,41
-35,26
-49,22
-21,81

M ANNA NIE C H C E S P A D A Ć Z NIEBA
Przypomnijmy sobie, jak to kraje Wschodu na wyścigi zabiegały
w 1989/90 o uznanie ich wiernopoddaństwa dla kapitalizmu. Temu
runowi ideologicznemu towarzyszyła ogromna nadzieja, że gdy
otworzą one swe podwoje dla kapitalizmu, przychyli on im swego
bogactwa, którego napływ długo hamował socjalizm i obecność ZSRK.
Lech Wałęsa byl jednym z pierwszych, który buntował się przeciw
temu, co uważał za niewdzięczność Zachodu. Dzisiaj, po czteroletnim
x Le couricrL, op. cif., s .7.
51Ie courrter des pays d e l'Est, No. 383, octobre 1993 Les niveaux de vie et reuenues en
Europę centrale et O rientale et en ex-URSS, M ichel Gaspard s.s. 5 - 14.

a Ta brednia jest obliczona, jako średnia średnich spożycia przypadających na głowę
ludności w poszczególnych krajach. To nie ma sensu. Należy obliczyć średnią ważoną,
tj. pomnożyć średnie krajowe przez liczbę mieszkańców kraju, a następnie sumę tych
iloczynów podzielić przez łączną liczbę mieszkańców rozpatrywanych krajów (Uwaga
tłumacza).
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doświadczeniu, stwierdzamy jako oczywistość: masowy transfer fun
duszy z Zachodu na Wschód nie nastąpił.
"Podniosły się liczne głosy wzywające do uruchomienia jakiegoś
prawdziwego planu Marshalla. Ażeby uzyskać transfer równoważny temu.
który wniesiony był przez Stany Zjednoczone do Europy pod koniec lat
czterdziestych, wyliczono, że trzeba by 16,7 milorda dolarów rocznie. Tym
czasem faktyczny transfer netto środków był w 1990 roku ujemny ze wzglę
du na zwracanie długów bankom komercyjnym (kredyty krótkoterminowe nie
odnawialne), w 1991 r. wynosił + 4,4 miliarda dolarów, a w 1992 będzie
ledwie dodatni53
Tak jest, bowiem mamy tu do czynienia z w yższą racją: kapitały
w takim systemie nie są rozdzielane, lecz są lokowane. Nie ma
żadnego powodu, by na tę część świata rozciągnęła się owa kapitali
styczna "szlachetność", skoro nie miało to nigdy miejsca w Trzedm
świecie. Kategoria lokowania implikuje rentowność inwestowanych
kapitałów, a wymagalność tej rentowności jest tym większa, im kraj
jest mniej stabilny, a przecież byłe kraje socjalistyczne należą do ta
kich.
Natomiast kraje te mogą w sposób oczywisty służyć Zachodowi
do powiększenia stóp zysku redukując jego koszty produkcji dzięki
dwóm zaletom, którymi rozporządzają: tanią i wykwalifikowaną siłą
roboczą oraz surowcami w dużej ilości.

PO S TR O N IE W YZYSKIW AN YCH
Przemiany te oczywiście osłabiają walki klasowe. Wprowadzają
tu one nowe wymiary międzynarodowe.

N IEUCH W YTN O ŚĆ I A B S T R A K C Y JN Y C H A R A K TE R
W ŁAŚCICIELA
Internacjonalizacja kapitału i rosnące krzyżowanie się powiązali
przedsiębiorstw w łonie grup wielonarodowych doprowadza, jak w
labiryncie, do tego, że właściciel i/lub szef staje się trudny do zidenty
fikowania, a często wręcz nieosiągalny. Skądinąd wykazuje on ten-

aL’hweihssemenl mtenuMond, op. dl., s.76.
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dencję do stawania się coraz częściej abstrakcją i często pozostaje
w związku z obcym krajem.
Kręgi kierownicze całego świata mogą bez trudu przystosować
się do tego (mieszany skład narodowościowy54, znajomość języków0,
uniwersalna kultura56, wspólne pojęcia, środki porozumiewania się i
finansowe...), ich funkcjonariusze mają we wszystkich tych dziedzi
nach określony handicap. W rewanżu ci ostatni mogą z jednej strony
pomagać depersonalizacji kapitału i władzy, a z drugiej odnajdywać z
tej okazji pewną tożsamość i dumę narodową. Jednakże wbrew ich
decydującej wadze w gospodarkach narodowych, "towarzystwa wielo
narodowe zatrudniają dość ograniczone efektywy w krajach rozwijających
się, mianowicie mniej niż 1 % czynnej zawodowo lu d n ości Faktycznie
wydajność pracy, której są nosicielem w świecie, doprowadza do ge
nerowania na ich obwodzie nowego bezrobocia.

C E N TR A L IZ A C JA D E C Y Z Y J
Stany Zjednoczone i Japonia mogą błyskawicznie zaważyć na
efektywnych decyzjach w całym świecie.
Zmiana stopy wymiany może, na przykład, w ciągu kilku go
dzin doprowadzić do ruiny owoce lat wysiłków pewnego kraju i pod
ważyć dziesiątki decyzji podejmowanych przez ten kraj bądź prze
ciwnie - sztucznie je zdopingować. Jedna pożyczka czy kontrakt za
warty łub załatwiony odmownie przy finansowych warunkach mniej
lub bardziej korzystnych może w ciągu kilku tygodni spowodować
drgawki w gospodarce dziesiątków krajów.

^IBM chwali się posiadaniem leadr kierowniczych z 11 różnych narodowości i dyrekto
rów trzech narodowości.
^Angielski jest językiem normalnego porozumiewania się w kręgu kierowników.
W pewnych krajach Ameryki Łacińskiej jest rzeczą znaną, że niektórzy kierownicy
wykształceni w Stanach Zjednoczonych lepiej władają profesjonalnym angielskim niż
hiszpańskim.
“ W całym świecie najwyższego szczebla kierownicy przedsiębiorstw kształceni są
w kilku krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja. Poza wię
zami narodowymi te więzy zadzierzgnięte w młodości nadal owocują skutecznie. Nie
jest to rzadkością.
*PN U D 1992, i. 57.
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Pod tym względem ruch robotniczy jest bardzo daleki od dys
ponowania taką szybkością interwencji, przejawia tendencję do re
agowania z opóźnieniem i zaczyna najpierw od żywiołowego nagro
madzania doświadczenia. Jego przywilejem jest to, że staje się na
stępnie polityczny: jego siła liczebności w działaniach społecznych
i jego zdolność do nacisku na władzę polityczną stają się wówczas
decydującymi atutami. Jeśli chodzi jednak o zdolność riposty o wy
miarze międzynarodowym, przychodzi mu ona bardzo trudno.58

HOMOGENIZACJA POLITYKI
Homogenizacja polityki jest faktem. Nie opiera się ona w żad
nym razie na wcielaniu w życie ustalonej jednolitej polityki ekono
micznej, lecz z pewnością na narastającym przenikaniu się wzajem
nym, które faktycznie czyni z dynamicznego bieguna kapitalizmu lo
komotywę wymuszającą podporządkowanie się jego oddziaływaniu.
U podstaw homogenizacji polityki jest zatem stosunek sił. Aby
wyłamać się z panującego układu sił międzynarodowych potrzeba
dziś znacznych środków, znaczniejszych niż kiedykolwiek dotąd.
Zawładnięcie takimi środkami wymaga coraz większych poświęceń ze
strony tych, którzy posługują się nimi, a nie tych, którzy wymuszają
posłużenie się nimi.
Jest tysiąc sposobów narzucenia określonemu rządowi prowa
dzenia określonej polityki. Co się zaś tyczy wyboru polityki odmiennej
przez rządy wrogie siłom panującym, to taki wybór stanowi w najlep
szym razie chwilową przeszkodę dla homogenizacji, w najgorszym doprowadza do sytuacji trwałej enklawy.
lako przykład chwilowej przeszkody warto przypomnieć, jak w
ciągu trzech lat Stany Zjednoczone położyły w Chile kres demokra
tycznemu reżymowi o socjalistycznej orientacji, grając na cenach mie
dzi (głównego surowca tego kraju) czy korumpując właścicieli
ciężarówek w celu sparaliżowania kraju.
Jako przykład doprowadzania do trwałej enklawy wymienić
trzeba wszystkie posunięcia w realizacji embarga, restrykcje w transfe
rze technologii i budowanie innych kordonów sanitarnych, ota“ Nalezy jednak odnotować działalność w skali międzynarodowej i regionalnej struktur
ruchu zawodowego.
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czających kraje socjalistyczne. Kuba jest dziś symbolem tego rodzaju
posunięć o tyle bardziej wyrazistym, że zagrożenie radzieckie prze
stało istnieć.
Inną formę homogenizacji przyniosło zbliżenie w latach osiem
dziesiątych między krajami kapitalistycznymi i najbardziej rozwinię
tymi krajami socjalistycznymi realizowane przez ich włączanie
w gospodarkę światową. Doprowadzało ono do postępującego zaniku
koncepcji (i jej ekonomicznej podstawy) alternatywy ustrojowej. Naj
wyraźniejszymi przykładami są tu niewątpliwie Polska i Węgry.
W obu tych krajach ostatni wręcz spektakularny zwrot wyborczy za
ciemnia autentyczną ciągłość w sprawach gospodarczych i społecz
nych. Nowi kierownicy, którzy wzięli odpowiedzialność za te kraje, są
przecież spokrewnieni (jeśli nie tożsami) z kierownikami ostatnich
rządów nazywanych jeszcze komunistycznymi.59
Zaczątkiem tej polityki było zaopatrywanie się na świa
towym rynku (towary i finansowanie). Następnie, w wyniku odci
śnięcia się na niej światowego kryzysu, polityka ta musiała z pozycji
słabości zmierzyć się w międzynarodowej walce o rynki.
Wynikiem tego rodzaju polityki, niezależnie od strategii elit tych
krajów, było zbliżenie do zachodniej burżuazji i obiektywna koniecz
ność internacjonalizacji sił wytwórczych. Ujawniła ona jakościową i
ilościową słabość światowego systemu socjalistycznego i jego we
wnętrzne zróżnicowanie zarazem.60
K orum pow anie bogatych krajów
Jak wygląda obecnie pozycja warstw pozbawionych przywile
jów w krajach bogatych w stosunku do położenia, które w krajach
biednych jest udziałem warstw podwójnie wyzutych z przywilejów.
Jak wiadomo, Lenin od początku stulecia akcentował
możliwości przekazania klasie robotniczej przez imperialistycznych
kapitalistów części zysków nadzwyczajnych osiąganych z racji eko
nomicznej dominacji w skali międzynarodowej.61
59Na temat Węgier - patrz: Le Monde
60Echo zachodniego kryzysu.
“ *Z rozum iałe jest, ie korzystając z tak olbrzym iego zysku nadzw yczajnego (poniew aż kapita
liś c i uzyskują go ponad zysk, w yciskany z robotników "sw ojego" kraju ) m ożna przekupyw ać
przyw ódców robotniczych i górną w arstw ę arystokracji robotn iczej. Ją w łośnie przekupują
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Byłoby chybione traktowanie tego czynnika za jedynego spraw
cę tego niewątpliwego faktu, że żadne z wielkich mocarstw kapitali
stycznych nie stało się kolebką rewolucji socjalnej.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat stopa życiowa klas ro
botniczych krajów rozwiniętych obniża się, jednakże w kontekście
kryzysu nie prowadzi to, generalnie biorąc, do wzmocnienia odporu,
lecz wręcz przeciwnie.
Refleksje Lenina okazały się prorocze, jeśli zdać sobie sprawę z
niezwykle aktywnej roli odegranej przez partie socjalistyczne i socjal
demokratyczne w ukonstytuowaniu się i zachowaniu imperiów kolo
nialnych i w późniejszym zaakceptowaniu liberalnej polityki. Te re
fleksje są równie pomocne dla lepszego zrozumienia pewnych naj
świeższych przejawów rasizmu w Europie, związanych z importem
tańszej siły roboczej. Dotąd była to siła z krajów Magrebu i z Turcji,
teraz zastąpić ją może raczej siła robocza słowiańska czy środ
kowoeuropejska,62 Konstatując, że obecnie przy równych kwalifika
cjach płace robotników - obywateli kraju bogatego są na czysto wyż
sze niż płace ich odpowiedników imigrantów, jest zrozumiałe, że
przynależność do kraju bogatego prezentuje się jako czynnik decy
dujący o zachowaniu poziomu żyda, a rasizm jako broń zastępująca
walkę klas.
1 krajów biednych
Ze względów socjalnych wiele elit Trzedego Świata jest tym
bardziej przekupna, czym różnica stopy żydowej i stóp wymiany
pieniądza sprawia, że jałmużna dawana przez kraje bogate jest
znacząca w danych krajach. Gdy przemija okres walki o niepodległość
narodową, która była pokarmem dla głębokiej wrogośd w stosunku
do mocarstw kolonialnych, elity, które nadchodzą po tamtych, nawet
kapitaliści krajów "-przodujących" - przekupu ją m tysiące sposobów , bezpośredn io i pośrednio,
otw arcie i w sposób zam askow any. Ta w arstw a zburiu azyjniatych robotników , czy li
"arystokracji robotn iczej", na w skroś m ieszczańska pod w zglądem stylu ty cia, pod wzglądem
w ysokości zarobków , pod wzglądem całego sw ego poglądu na św iat - to głów na podpora
II M iędzynarodów ki, a w naszych czasach - głów na społeczna (nie m ilitarn a) podpora
burżuazji". "Ideologia im perialistyczna przen ika rów n iei do klasy robotn iczej. C hiński m ur
nie oddziela je j od innych klas." (W . Lenin, D W t. 27, s.s. 233 - 2941 381).

Ł2Według Gregora Gysi obywatele niemieccy ze Wschodu, którzy są obywatelami
drugiego obszaru, sami starają się o obywateli trzeciego obszaru.
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jeśli nie zmienia się w sposób widoczny ustrój polityczny/ kształcą się
w wyższych uczelniach ich dawnych mocarstw kolonialnych/ w sto
sunku do których poczucie niższości i zazdrości zaczynają górować
nad poczuciem dumy i aspiracji do wielkich osiągnięć.

MIGRACJE I FUZJE SOCJALNE
Do najgłębszych przemian w łonie klas robotniczych rozwinię
tych krajów kapitalistycznych trzeba zaliczyć znaczny ciężar gatun
kowy pracowników imigrantów, jest to zjawisko odpowiadające swe
go rodzaju internacjonalizacji dokonującej się w społecznych elitach
różnych krajów.63
Innymi słowy, mamy do czynienia z wymianą zasobów ludz
kich na tychże zasadach, które występują w wymianie towarów. Kraje
biedne eksportują tanią siłę roboczą, która nie powraca z lepszymi
kwalifikacjami64/ a w najlepszym wypadku jest źródłem transferu de
wiz65/podczas gdy kraje bogate wysyłają za wysokimi płacami swoje
wykwalifikowane kadry.
Kraje biedne płacą nawet za kształcenie wykwalifikowanej siły
roboczej, która jest im użyczana. W rewanżu - kiedy ich kadry ucie
kają do bogatych krajów, inwestycja w ich wykształcenie ulokowana
definitywnie przepada.
Konstatujemy więc, że mamy do czynienia z postępującą fuzją
społeczną: wnoszeniem do klasy robotniczej krajów rozwiniętych nie
tylko taniej siły roboczej, lecz w rosnącej mierze również profesjonal
nie wyspecjalizowanej. Z jednej strony przynosi to uszczerbek krajom,
z których ona odpływa, z drugiej, i nade wszystko, zmusza je do po
noszenia tym większych kosztów, bowiem trzeba ją zastępować przez

“ PNUD 1992, i . 5 9 - 6 0 (tablica 4.8).
MW nielicznych wypadkach podwyższenia kwalifikacji pracowników, jeszcze rzadziej
znajdują oni pracę dającą dochody 1 warunki porównywalne z tymi, które poznali
w krajach rozwiniętych.
“ Oszacowanie FUND: aktualnie 20 miliardów dolarów rocznie płynących głównie
w kierunku
Indiie/Bangladesz/Pakistan/Marokko/Tunezja/Turcja/Jórdania/Jemen
i Filipiny.
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fachowców z krajów bogatych, wynajmowanych według stawek nie
stojących w żadnej proporcji do płac na wewnętrznym rynku pracy.66

LECZ JESZCZE NIE POLITYCZNE
Z punktu widzenia działalności politycznej i zawodowej internaq'onalizacja kapitału jest raczej ujmowana w terminach fatum bądź
refutacji, a nie nowego kontekstu globalnego, w którego ramach walka
klas toczy się w nowy sposób. Ujmowanie jako fatum odnajdujemy
raczej u sił wywodzących się z socjaldemokracji, które traktują tę in
ternacjonalizację jako coś w rodzaju muru nie do pokonania.

JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA
Ruchy unifikacji i dywersyfikacji cechują się sprzecznościami. Z
jednej strony procesy ekonomiczne, finansowe, technologiczne, ko
munikacyjne prą do zacieśniania więzów, do kształtowania nowej
tożsamości ludzkiej. Z drugiej strony eksplozja narodowości,
zróżnicowań wszelkiego typu wydaje się pracować na rzecz rozka
wałkowania, o czym świadczy mnogość państw.
Dwa dążenia wydają się przeciwstawiać sobie: pierwsze - do
tożsamości, drugie - do uniwersalizmu. Można dla nich obu jednocze
śnie odnaleźć spełnienie, ale pod warunkiem wykluczenia nierówno
ści, niedostatku, bezrobocia i nędzy.
świat, w którym panująca mniejszość, otoczona przez warstwę
bezkarnie ciągnących wszelakie korzyści, kurczy się, podczas gdy
rosną szeregi wyzyskiwanych, a w jeszcze większym stopniu - po
zbawionych wszelkiej pomocy, opuszczonych, świat, w którym
przedsiębiorstwa o ograniczonych efektywach sprawują kontrolę nad
najważniejszymi sferami wymiany, pomiata narodowościami i wzywa
je do organizowania ludzkości dla ich ocalenia.
Narody emancypują się w coraz większej liczbie, lecz jako coraz
mniej niezależne, Zaostrzają się więc sprzeczności i widać, że kiełkują
przeciwieństwa, gdzie właśnie d , którzy są pozbawieni praw, są fak
tycznie coraz bardziej przegrupowywani przez tych właśnie, którzy są
“ Przykładowo szacuje się, że Sudan w 1978 roku ułracii w ten sposób 17% swych
lekarzy i denłystów, 20% swoich nauczycieli akademickich, 30% inżynierów i 40%
geodetów (PNUD 1992, s.63).
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potęgą. Wszystkie fundamentalne sprzeczności sprowadzają się krok
po kroku do jednej.

CO PRZYCHODZI PO IMPERIALIZMIE
Przypomnijmy tutaj sławną definicję imperializmu, daną przez
Lenina, której aktualność zasadza się na tym, że w swej konstrukcji
opiera się na obiektywnych mechanizmach ekonomicznych i finanso
wych, a nie na ich następstwach politycznych, dyplomatycznych i mi
litarnych wyprowadzanych ze szczególnych okoliczności jego rozwo
ju. Lenin określa: "pięć podstawowych jego cech wyróżniających:
DKoncentracja produkcji i kapitału, która osiągnęła tak wysoka poziom roz
woju, że stworzyła monopole odgrywające rolę decydującą w tyciu gospodar
czym; 2) Zlanie się kapitału bankowego z przemysłowym i utworzenie na
bazie tego „kapitału finansowego" oligarchii finansow ej; 3) Wywóz kapitału
w odróżnieniu od wywozu towarów nabiera szczególnie ważnego znaczenia;
4) Powstają międzynarodowe monopolistyczne związki kapitalistów, dzielące
świat, i 5) Zakończył się terytorialny podział kuli ziemskiej przez największe
mocarstwa kapitalistyczne" 67
Ta definicja sformułowana w 1916 roku za wyłączeniem punktu
5) w pełni zachowała zdumiewającą aktualność. Od tego czasu utwo
rzenie krajów socjalistycznych na jednej trzeciej planety i wybuch
nacjonalizmów, powodując rozstrzaskanie kolonializmu jako przej
ściowej i zdezaktualizowanej już postaci imperializmu, sprawiły, że
"terytorialny" charakter podziału świata odsunął się na drugi plan
w stosunku do podziałów bardziej sektorowych niż geograficznych
i mniej politycznych czym ekonomicznych.
Wszakże beznamiętny charakter tej definicji łączy się z opisami,
które pasują jak ulał do tego, co obserwujemy współcześnie, - opisami,
w których praktycznie wystarcza zastąpić Anglię przez EWG, aby
uzyskać wprost obraz aktualnego systemu dominacji:
"Kapitalizm przerósł w światowy system ucisku kolonialnego i dła
wienia finansowego olbrzymiej większości ludności świata przez garstkę
krajów "przodujących". I podział tego “łupu" odbywa się między 2 - 3 naj
potężniejszymi w świecie, uzbrojonymi od stóp do głów grabieżcami

"W . Lenin, D W t2 7 ,s . 363.
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(Ameryka, Anglia, Japonia), które wciągają cały świat do swojej wojny o po
dział swego łupu".**
Przepowiednia Lenina, wedle której "Imperializm - to przeddzień
rewolucji społecznej p r o le t a r ia tu nie spełniła się, lecz imperializm ani
nie przestał rozwijać się, ani nie ustąpił swego miejsca. Nigdy nie pro
sperował tak dobrze jak dziś. Wraz z upadkiem ZSRR70, teraz już bez
konkurenta i bez bezpośredniego zagrożenia, rozwija swoje we
wnętrzne sprzeczności i rozszerza potencjalne możliwości swego zej
ścia. To jednak, co u Lenina jest najbardziej interesujące, to fakt po
traktowania imperializmu nie tylko jako przeszkody i przeciwnika,
lecz jako pewnego etapu, jako "przededniu", jako "przedsionka" ,
Generalnie rzecz biorąc zniknięcie sprzeczności Wschód - Za
chód, które znamionuje to stulede, stawia nas - pod względem zadań
teorii - bliżej debat, które toczyły się przed 1917 roku niż debat
późniejszych. Wydarzenia biegnące aktualnie w Europie Wschodniej
dają temu dalsze potwierdzenie.
Na wzór ruchów Trzeciego Świata, lewica w bogatych krajach
pokrzepiała się moralną krytyką imperializmu, widząc w nim niebez
pieczeństwo, od którego trzeba się zdystansować, skoro brak siły, by
zmusić je do zczeznięcia. Kolejne porażki autarkicznego rozwoju
(nawet w ogromnych ramach obozu socjalizmu) świadczą dziś o og
raniczoności tego rodzaju wrogości, która lokuje się na zewnątrz, a nie
wewnątrz, która uwalnia się tym samym od obowiązku sprawowania
przez ogół kontroli nad działalnością nielicznych.
Do zdobyczy historii ludzkości będą wszak wliczone zdobycze
kapitalizmu, w tym także jego stadium imperialistycznego. Sfor
mułujmy to inaczej, słowami ekonomisty Henri Claude'a71: "tak więc
“ Tamie, 3.291.
65 Tamże, s.294.

,0Z5RR oskarżano często o imperializm z racji jego zdobyczy terytorialnych i jego roli
wielkiego mocarstwa. Chociaż z punktu widzenia "polityki* podobieństwo zachowań
mogło być w wielu wypadkach niewątpliwe, jeśli był to imperializm, to raczej zbliżony
bardziej do typu prekapitalistycznego niż do typu właściwego wielkim mocarstwom
kapitalistycznym. Nosił on bowiem charakter bardziej polityczny (związany z konfron
tacją wschód - zachód i nawiązujący do wiekowych tradycji wielkoruskich) niż eko
nomiczny (ta rola stanowiła raczej czysty koszt, a nie źródło dochodu).
” Henii Claude, L a m ultinadonala el 1'Im płrialism e, Edidons Sociales, 1974, u , 214 - 215.
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przedsiębiorstwa wielonarodowe są nosicielami przyszłości w tej mierze,
w jakiej tworzą materialne przesłanki i wskazują na nieuchronność socjali
stycznego planowania produkcji w skali planety; w tej mierze, w jakiej kapi
talistyczna integracja gospodarek narodowych antycypuje przyszłą po
głębiającą się integrację gospodarek rozmaitych państw socjalistycz
nych".72

JAKI NOWY LAD W ŚWIATOWEJ SKAU?
Istotnie, internacjonalizacja kapitału i potęgowanie się nierów
ności umieszczają dziś światowy kapitalizm w centrum sprzeczności.
Z jednej strony, centralizując władzę ekonomiczną i finansową spra
wia on, że rządy są coraz mniej niezależne, urażając obiektywnie
tożsamości i dumy narodowe. Z drugiej strony, organizując na swój
lad świat i eliminując zeń, w razie potrzeby środkami militarnymi,
wszelkie próby wyrwania się spod swojej dominacji, pobudza on ludy
do rozpoznania go jako przeszkody w realizacji ich własnych aspiracji
i do wyartykułowania swoich żądań w sprawie nowego ładu między
narodowego.
W tym kręgu problemów boje o tożsamość i o niezależność od
grywają główną rolę. Kapitalizm nie jest w stanie doprowadzić do
końca dzieła internacjonalizacji, bowiem pogłębia różnice, wywołuje
urazy i ożywia reakcje w obronie tożsamości. A jf inak toruje on in
ternacjonalizacji drogę w sposób niewidziany w historii ludzkości.
Lecz internacjonalność może być tylko wynikiem swobodnego zjedno
czenia ludów i narodów wolnych, powierzających z własnej woli in
stancjom, które są od nich wyższe, część decyzji, które z racji swej
skali tego wymagają, decyzji zadowalających każdy spośród narodów
i wszystkie łącznie.
Nacjonalizmy i intemacjonalizmy z ich zróżnicowanymi sta
diami rozwojowymi i rolami stanowią dziś kleszcze, które zaciskają
się na tryumfującym kapitalizmie, na jego organizacjach ekonomicz
nych i politycznych, zarówno regionalnych, jak i wyspecjalizowanych,
i które są groźbą, która nad nim zawisła.]

75W każdym razie jeśli imperializmowi nie udałoby się do lego czasu doprowadzić do
unicestwienia padstw.
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Informacje
SYMPOZJUM W WUPPERTALU
W100-LECIE ŚMIERCI ENGELSA
Mija 100 lat od śmierci Fryderyka Engelsa. Zmarł on 5 sier
pnia 1895 r. w Londynie. W dniach 9 - 1 2 października 1995 r.
w Wuppertalu - rodzinnym mieście Engelsa (dokładniej - w Barmen, gdzie się urodził i które obecnie jest dzielnicą Wuppertalu)
zorganizowane zostało międzynarodowe sympozjum, poświęcone
jego twórczości, Uczestniczyło w nim aktywnie 22 uczonych
(wygłaszali referaty i zabierali głos w dyskusji) - 12 z Niemiec,
2 z Francji, 2 z Japonii, po jednym z Holandii, Chin, Szwecji, USA,
Kanady i Polski. Większość - profesorowie uniwersyteccy, a wszy
scy co najmniej ze stopniem doktora. Ponadto referaty lub ich
konspekty nadesłali (ale nie przyjechali): Koreańczyk z Seulu, Ka
nadyjczyk, 2 Amerykanów, 2 Chińczyków, Francuz i 5 Niemców.
Obok uniwersyteckich uczonych w sympozjum brali udział przed
stawiciele Instytutu w Amsterdamie, który gromadzi dokumenty
twórców naukowego socjalizmu i dokumenty historii ruchu robot
niczego, oraz placówki w Berlinie, która kontynuuje rozpoczętą
w N R D nową edycję krytyczną całokształtu twórczości Marksa
i Engelsa (M EGA). Komitetowi organizacyjnemu sympozjum prze
wodniczył prof. dr Theodor Bergmann ze Stuttgartu. Formalnie
patronował sympozjum Uniwersytet w Wuppertalu.
Problematyka rozważana na sympozjum była niezwykle b o 
gata - od filozofii matematyki do kwestii chłopskiej, od sporów
o dialektykę przyrody po spory o stosunek Engelsa do antysemity
zmu. Referaty i dyskusję cechowała głęboka erudycja i rzeczowy
charakter. Chociaż większość uczestników związana była z róż
nymi nurtami w marksizmie i dawnymi frakcjami w ruchu socjali
stycznym i komunistycznym, nie rzutowało to na charakter debat.
Przebieg sympozjum świadczy o rosnącym zainteresowaniu mark
sizmem w wielu krajach, niekiedy wręcz zaskakującym w swym
zasięgu. Oto np. w Japonii opublikowano tylko w 1995 roku
w trzech książkowych publikacjach 22 artykuły poświęcone twór
czości Engelsa i jej reperkusjom, wznowiono bibliografię Engelsa.
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Podobnego rodzaju Imprezy przebiegły lub sq organizowa
ne w wielu krajach, W końcu października w Paryżu, w Japonii w Uniwersytecie Yokohama oraz przez Stowarzyszenie Marksistów
Japonii w Tokio. Jako największa zapow iada się konferencja
w Uniwersytecie w Mediolanie 1 6 - 1 8 listopada, której program
przewiduje 40 referatów głownie autorów włoskich, lecz również
niemieckich i francuskich.
Uczestnicy sympozjum w Wuppertalu złożyli wizytę w dom umuzeum, należącym niegdyś do ojca Engelsa i poświęconym
jego najstarszemu synowi - Fryderykowi. Muzeum prowadzone
z wielkim pietyzmem znajduje się na rogu ulicy Engelsa i alei En
gelsa - głównego traktu dzisiejszego Barmen.
Jarosław Ładosz
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do> ncctaAcfi
Warszawa, 11 VI 1995
Pan Zygmut Najdowski
Redaktor Naczelny
Opinii Krytycznych
W związku z uchwaleniem przez Sejm rezolucji, dotyczącej
60 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, skierowałem
krótki list do redaktora naczelnego „Trybuny" z prośbą o opubli
kowanie go w „Wolnej Trybunie*. Ponieważ, mimo upływu 4 tygo
dni, „Trybuna" nie opublikowła tego listu, proszę o jego zamiesz
czenie w „Opiniach Krytycznych". (...)
Łączę wyrazy szacunku
Władysław Góralski

Warszawa, 14 maja 1995 r.
Pan
Dariusz Szymczycha
Redaktor Naczelny „Trybuny"
W dniu 12 maja br., w 60 rocznicę śmierci Józefa Piłsuds
kiego, Sejnn RP uchwalił rezolucję, w której stwierdza się m.in.
(cytat za .Życiem Warszawy" z 13 m aja br.): „Józef Piłsudski pozo
staje w pamięci narodu jako tw órca niepodległości...". Tak więc
w/g Sejmu niepodległość Polski była dziełem jednego człowieka.
Gratuluję posłom, zwłaszcza SLD „obiektywizmu" ocen historycz
nych (a także współczesnych). Zachęcam tych posłów do
bliższego zapoznania się z autentyczną historią odrodzenia Pań
stwa Polskiego.
Będę Panu wdzięczny za opublikowanie tego listu w Wol-.
nej Trybunie.
Władysław Góralski
Warszawa
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Władysław Zastawny
(1924

-

1995)

W wieku 71 la t zmarł w grudniu 1995 roku n asz kolega
i przyjaciel, człowiek lewicy - profesor Władysław Zastawny.
Drogę do nauki w łasnej, a następ n ie n au czan ia innych,
otworzyła mu Polska Ludowa. Po ukończeniu Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Katowicach odbył studia doktoranckie w Insty
tu cie N auk Społecznych w Warszawie. W roku 1954 powrócił do
swojej m acierzystej uczelni w Katowicach, gdzie pracował k ilk a
n a ście la t, zajm u jąc się pracą dydaktyczną 1 naukową, a także
organizacyjną, ja k o je j prorektor.
Od roku 1967 do 1981 kierował ja k o rektor Wyższą Szko
łą Nauk Społecznych w Warszawie.
Po kilkuletnim pobycie za granicą powrócił do tej szkoły przekształconej w Akademię N auk Społecznych i pracował w niej
do rozwiązania w 1990 roku. W swej prawie 4 0 letniej dzia
łalności naukowej i wychowawczej m iał do czynienia z wielu
tysiącam i ludzi, którzy często z opóźnieniem dążyli do poszerze
n ia czy uzupełnienia swojej wiedzy.
Sam wydźwignięty z G alicji n a profesorską katedrę i fotel
rektorski lepiej n iż wielu, rozumiał dylematy i życiowe troski
studiujących. licznym podał w trudnych chw ilach pomocną rękę
ja k o przyjaciel i towarzysz.
Przeżył głęboko klęskę praktyki, ale pozostał do końca
w iem y idei, której poświęcił całe swoje dorosłe życie.
Odszedł nagle, po prostu zasnął, aby się Ju ż nie obudzić.
Przyjaciele i Koledzy

109

Ukazała się
nowa książka

Bronisława Minca
pt:

ZNIEWOLENIE
WOLNEGO
RYNKU
d c n a b y c ia w
G łó w ne j Księ g a rni N a u k o w e j im. B o le sła w a P ru sa
W a rsz a w a , K ra k o w sk ie P rze d m ie śc ie 7

R ed a cu je zespół w składzie: Jan G lów czyk, Jarosław Ładosz,
Zygm unt N ajdow ski (redaktor naczelny), Jerzy Pyrgała,
Józef J. Zabrocki.
W ydaw ca: W ydaw nictw o "Prom ień",
00-174 W arszaw a, ul. M ila 8 m 2 9 , tel. 31-83-03
K onto: PK O BP VIII Oddz. W arszaw a nr 1586-363235-136

