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Niniejsza publikacja ma charakter non-profit – Autor zarazem wyraża zgodę na jej bezpłatne
rozpowszechnianie, kopiowanie, drukowanie i przekazywanie innym osobom, jednakże prosi też, by w
miarę swych możliwości Czytelnicy wsparli finansowo portal POLIS Miasto Pana Cogito
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A jednak dlaczego w siedemdziesiątą rocznicę Października mówimy o nowej rewolucji? Można
odpowiedzieć na to pytanie z pomocą analogii historycznych. W swoim czasie Lenin zauważył, że w kraju
klasycznej rewolucji burżuazyjnej we Francji po Wielkiej Rewolucji lat 1789-1794 trzeba było jeszcze trzech
rewolucji (w 1830, 1848 i 1871 roku), aby doprowadzić do końca rozpoczęte przez nią dzieło. To samo
można powiedzieć o Anglii (…). W Niemczech były dwie rewolucje burżuazyjno-demokratyczne (…).
„Takich rewolucji – pisał Lenin – które po ich wywalczeniu można byłoby włożyć do kieszeni i spocząć na
laurach, w historii nie było.” Dlaczego więc socjalizm, który powinien doprowadzić do jeszcze
głębszych niż kapitalizm przemian gospodarczych, społeczno-politycznych i duchowych w społeczeństwie,
nie miałby przejść kilku rewolucyjnych i duchowych przełomów, aby ujawnić wszystkie swe
możliwości i ostatecznie skrystalizować jako zasadniczo nowa formacja? Lenin nieraz powtarzał
następującą myśl: socjalizm będzie się składał z wielu prób. Każda próba będzie w pewnym sensie
jednostronna, każda będzie miała swoją specyfikę i odnosi się to do wszystkich krajów (…).
Przebudowa jest procesem rewolucyjnym, ponieważ oznacza skok w rozwoju socjalizmu w realizacji jego
innych cech.

Michaił Gorbaczow, „Przebudowa i nowe myślenie. Dla naszego kraju i dla całego świata”, tł.
A. Kurkus, J. Malczyk, H. Mirska-Lasota, I. Zakrzewski, Warszawa 1988, s. 61-62.

- Panu się ta Polska naprawdę podoba?
- Bardziej niż poprzednia.

http://www.polityka.pl/kraj/282082,1,general--wojciech-jaruzelski--mowi-o-przelomie-1989r.read
Ja uważałem, że komunizm to jest mój ustrój (…) Ja do 68. roku nie miałem poczucia, że Polska jest krajem
satelickim. Ja uważałem – i to był mój błąd – że w 56. roku polska (…) nomenklatura komunistyczna (…)
uzyskała niepodległość. (…) Gomułka naprawdę rozumował w kategoriach interesu Polski. (…) Ja
uważam, że my historycy, ja historykiem jestem, my komunistów tak powinniśmy egzaminować. Na
tamten czas nie było innej opcji politycznej.

Adam Michnik (1993)
http://mampytanie.salon24.pl/251815,debata-kaczynski-michnik-z-1993-roku (02'07'' I części
materiału wideo i od 5'55'')

- No właśnie, a co Pan robił w ambasadzie sowieckiej?
- Byłem na przyjęciu z okazji rewolucji październikowej. Pewnie to Panów zdziwi, ale dostałem zaproszenie
i poszedłem z ciekawości. I warto było, zobaczyłem „Bal u senatora”. Wokół ambasady tłum ludzi, ja
przyjechałem i wróciłem autobusem. Ambasador Browikow w takim sowieckim uroczystym stroju
dyplomatycznym, na stołach kawior, wódka, inne frykasy. Jaruzelski, Mazowiecki, Geremek,
Stelmachowski, cała czołówka, tłum ludzi.
- Może oni też przyszli z ciekawości?
- Być może tak, choć wątpię. Miałem jednak wrażenie, że oto na moich oczach odbywa się finlandyzacja
Polski, że to nie jest spotkanie elit kraju niepodległego, ale wizyta w ambasadzie kraju zwierzchniego.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Michałem Karnowskim i Piotrem Zarembą („Alfabet braci
Kaczyńskich”, Kraków 2010, s. 195)

Nie ma (...) wątpliwości, że „aksamitna rewolucja” 1989 roku była operacją sowiecką. Pozostaje pytanie,
dlaczego kremlowscy reżyserzy uznali za wskazane urządzić taki wspaniały i niebezpieczny show, skoro
mogli zwyczajnie zmienić władze każdego ze swoich satelitów, na miejsce dotychczasowych przywódców
podstawiając ludzi o odpowiednio liberalnych poglądach?

Władimir Bukowski („Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla”, Warszawa 1997, s.
639)

A w ogóle, to dużo zależy jeszcze od Warszawy i jej losów.

Lenin w telegramie do Stalina (7 sierpnia 1920 r.) („Nieznane listy, notatki, przemówienia
Lenina 1917-1922”, red. R. Werfel i S. Bergman, Warszawa 1962, s. 65)
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Za poprzedniej komuny krążył wisielczy humor mówiący o tym, że „demokracja
socjalistyczna” ma się tak do zwykłej demokracji jak krzesło elektryczne do zwykłego
krzesła. Niestety, tego celnego spostrzeżenia nie zastosowano do ujęcia nowej
rzeczywistości konstruowanej w latach 80. ubiegłego wieku przez sowieckie „Politbiuro” rzeczywistości „demokratyzacji socjalistycznej”. Ta „demokratyzacja”, czyli komunistyczna
„Przebudowa” (pieriestrojka) zaprojektowana była przecież w tych samych kremlowskich
laboratoriach i gabinetach, w których przez dziesięciolecia z najdrobniejszymi detalami
planowano nuklearny atak na Zachód.
To jednak wierzchołek góry lodowej, którą chcę opisać w niniejszej książce o sowieckiej
demokratyzacji (mającej na celu transformowanie komunizmu w neokomunizm).
Publikacja ta, swoim tytułem nieprzypadkowo nawiązująca do dzieła Karla R. Poppera,
ma charakter refleksji nad współczesną historią Polski jako pewnego „poligonu przemian”,
ale też diagnozy katastrofalnej sytuacji naszego kraju. Ponadto jest próbą zarysowania
strategii 1) wyjścia z permanentnego kryzysu polskiego państwa i 2) budowania Polski
silnej, sprawiedliwej i niepodległej. Program takiej sanacji jest niezbędny, o ile nie chcemy
pozostawić naszego kraju na następne dekady w rękach promoskiewskiej agentury, dla
której przeprowadzony przez rosyjskie specsłużby mord smoleński stał się znakiem
„generalnego zamknięcia” 21-letniej epoki „socjalistycznej odwilży”.
Ta książka nie jest bezstronna. Czerwoni nigdy nie są bezstronni, różowi nigdy nie są
bezstronni – ja też nie mam zamiaru być wobec nich bezstronny. Żywię ponadto nadzieję,
że i jedni, i drudzy dobrze mnie po tej książce zapamiętają. Czasy bezstronności
bezpowrotnie minęły – Polska została zhańbiona, a „transformację” należy uznać za
bezprecedensowy skandal we współczesnej historii naszego kraju.
Free Your Mind
* W książce jest sporo przypisów o charakterze historycznym, wyjaśniającym i uzupełniającym; uznałem jednak, że są one
niezbędne ze względu na skalę 1) społecznej amnezji towarzyszącej komunizmowi i 2) dezinformacji osłaniającej
neokomunizm. Ponadto część książek, do których się odwołuję, może być trudno dostępna ze względu na wycofanie ich (z
bibliotek, księgarń) lub zniszczenie przez samych czerwonych w okresie „Przebudowy” w ramach „modyfikowania
przeszłości”. Przypisy są też dlatego, że jakbym ich treść przerzucił do głównego tekstu, książka byłaby dwa razy grubsza :)

Przedmowa
Śledząc rozwój historycyzmu przekonałem się, że niebezpieczny w skutkach nawyk historycznego
prorokowania, tak szeroko rozpowszechniony wśród naszych czołowych intelektualistów, pełni różne
funkcje. Pierwszą z nich jest pochlebstwo: stosowanie historycznych przepowiedni włącza jakoby
ich twórcę do kręgu wtajemniczonych i przypisuje mu niezwykłą zdolność przepowiadania
dziejów. Prócz tego, wielowiekowa tradycja przypisuje przywódcom intelektualnym dar posiadania
takich zdolności i nieposiadanie ich może doprowadzić do wypadnięcia z kasty wtajemniczonych. Z drugiej
strony, niebezpieczeństwo ich dekonspiracji jako szarlatanów jest bardzo małe, ponieważ
zawsze mogą bronić się tym, iż jest z pewnością rzeczą dopuszczalną stawianie mniej
ogólnych przepowiedni, granice zaś między takimi przepowiedniami a wieszczbiarstwem są nader
płynne.
Ale są też inne, może głębsze motywy skłaniające ludzi do wiary w historycyzm. Prorocy przepowiadający
nadejście milenium w swych przepowiedniach często wyrażają głęboko zakorzenione niezadowolenie z
istniejącego stanu rzeczy; ich rojenia mogą natchnąć prawdziwą otuchą tych, którzy bez
takiego wsparcia nie mogą sobie poradzić. Musimy jednak pamiętać, że wpływ ten może
uniemożliwić nam rozwiązywanie codziennych problemów życia w społeczeństwie. Natomiast pomniejsi
prorocy, tacy, którzy głoszą nieuniknioność pewnych zdarzeń, na przykład popadnięcia w totalitaryzm
(czy w „menedżeralizm”), mogą, czy im się to podoba, czy nie, przyczynić się do wywołania
przepowiadanych przez siebie zdarzeń. Ich bajeczka, że demokracja nie będzie trwać wiecznie, jest równie
prawdziwa i równie niedorzeczna jak twierdzenie, że rozum ludzki nie jest wieczny, ponieważ tylko
demokracja zapewnia takie ramy ustrojowe, w których możliwe są reformy bez gwałtu, a więc
posługiwanie się rozumem w polityce. (…)

Dlaczego ci wszyscy filozofowie społeczni wspierają bunt przeciw cywilizacji? W czym tkwi tajemnica ich
popularności? Dlaczego pociągają oni i uwodzą tylu intelektualistów? Moim zdaniem dzieje się tak dlatego,
że wyrażają oni głęboko odczuwane niezadowolenie ze świata, który nie dorównuje i nie może dorównać
naszym ideałom moralnym i snom o doskonałości. Tendencja historycyzmu (i poglądów
pokrewnych) do popierania rewolty przeciw cywilizacji może wynikać z tego, że sam
historycyzm jest ogólnie biorąc reakcją przeciwko uciążliwości naszej cywilizacji i jej
wymogom osobistej odpowiedzialności.

(Karl R. Popper, „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, t. 1-2, Warszawa 1993, t. 1, s. 24-25,
podkr. F.Y.M.)

Ja nie będę historycystycznie prorokował i snuł wizji nowego, lepszego świata :),
zaznaczam. Niniejsza książka jest reakcyjna, tj. kwestionująca i radykalnie sprzeciwiająca

się marskistowskiemu i neomarksistowskiemu „postępowi”. Autentyczny postęp możliwy
jest wyłącznie w warunkach wolności i sprawiedliwości, których ani marksizm 1, ani
neomarksizm ze swej istoty nie zapewniają i nie są w stanie nigdy zapewnić, gdyż
posługują się przemocą i kłamstwem 2 jako podstawowymi narzędziami swej „inżynierii
społecznej”.
Jeśli miałbym teraz w kilku akapitach przedstawić treść mojej książki, to rzekłbym po
pierwsze tak: sowiecka „Przebudowa” wyniosła komunizm drogą „nowej
rewolucji” na wyższy etap rozwoju – o ile sam komunizm jest formą tworzenia
społecznego koncłagru skorelowaną z ekspansywnymi celami rządzącej
agentury, o tyle neokomunizm3 stanowi formę tworzenia pozornej demokracji
w stylu zachodnim. W ten sposób zamordyzm pierwszego rzędu zostaje (dzięki nowej
rewolucji) zastąpiony eleganckim zamordyzmem drugiego, wyższego rzędu. Zamordyzm
bolszewicki, totalny (skierowany na wszystkich obywateli) zmienia się zatem w zamordyzm
rozproszony (lokalny), ale oczywiście nie przestaje być zamordyzmem, rządząca agentura
bowiem wcale nie ma zamiaru zmieniać systemu społeczno-politycznego i odchodzić od
ideału społeczeństwa zamkniętego (wolność jest tu dobrem reglamentowanym przez
„awangardę postępu”, czyli „władzę ludową”), ideału wypracowanego w systemie
komunistycznym4.
1 W niniejszej książce rozumiem go klasycystycznie, czyli tak, jak przedstawiał to Adam Schaff w swoim
podręczniku „Wstęp do teorii marksizmu” (Warszawa 1950), a więc jako myśl Marksa, Engelsa, Lenina i
Stalina. Tego ostatniego, zupełnie niesprawiedliwie, czerwoni przestali cytować od pewnego momentu, zaś
jego nieśmiertelnych dzieł (jak np. „W sprawie marksizmu w językoznawstwie”, Warszawa 1950) jakoś
nie ma dziś ani w hipermarketach, ani w salonach księgarskich. Z tego też powodu warto choćby sięgnąć
po książkę Schaffa, gdzie jeszcze cytaty z bezcennej myśli Soso są.
2 Kłamstwo katyńskie jest tu „najznakomitszym” przykładem, ale przecież tych kłamstw jest tak wiele, że
nawet ciężko byłoby je wymienić w jakimś skrócie. Na pytanie, dlaczego czerwoni tak kłamią, odpowiedzi
są dwie. Komuniści kłamią, ponieważ 1) kłamstwo jest skuteczne (oddziałuje psychologicznie i
społecznie), 2) wielu ludzi nie wierzy, że sowieci kłamią. Myślę, że to ostatnie jest ważniejsze od
pierwszego i być może stanowi w ogóle punkt wyjścia do „uprawiania polityki” (i zagranicznej i
wewnętrznej) przez sowiecką agenturę. Podkreślam więc – bo to sprawa aktualna także w kontekście
kłamstwa smoleńskiego i zbrodni smoleńskiej – sowieciarze kłamią, dlatego że ludzie nie wierzą, że
sowieciarze kłamią (lub że mogą aż tak łgać). Naiwność, głupota albo zwyczajny strach odbiorców, którzy
przyjmują sowieckie kłamstwa za prawdę, jest dla komunistów „usprawiedliwieniem” do szerzenia
kłamstw na zasadzie: „oni wierzą w to, co im mówimy, więc dalej to samo im będziemy tłuc do głowy”.
3 Wbrew wielu teoretykom starającym się nadać lingwistyczną oprawę współczesnym przemianom,
uważam, że bardzo rozpowszechnione określenie „postkomunizm” jest błędne, sugeruje bowiem schyłek
jakiejś epoki, nie zaś nastanie nowej. Bagatelizuje też ono destrukcyjny potencjał agentury (która przecież
po „obaleniu komunizmu” złapała wiatr w skrzydła i zajęła się „byznesem”, mediami i polityką) oraz fakt
dalszego istnienia czerwonych reżimów na świecie. Leslie Holmes w swojej książce idzie tak daleko, że
nawet o krajach takich jak Chiny czy Wietnam mówi, że są „postkomunistyczne” („Communism. A Very
Short Introduction”, Oxford 2009, s. xii). Na szczęście są też tacy analitycy jak Paul Johnson (por. tegoż,
„Modern Times. The World from the Twenties to the Nineties”, New York 1991).
4 Por. Anatolij Golicyn, „Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i
dezinformacji”, Warszawa 2007, s. 77. Golicyn jednak nie używa tego określenia jako terminu
technicznego.

Po drugie, Polska w tym procesie „Przebudowy” odegrała kluczową rolę
zabezpieczania konstrukcji fasadowej demokracji. Odbyło się to poprzez starannie
przygotowany przez komunistów spektakl „przekazywania władzy” tzw. stronie społecznej.
Przekazanie władzy wyglądało przede wszystkim tak, że po „kontraktowych wyborach”
prezydentem został Jaruzel, a premierem Kiszczak – dekoracje więc się zmieniły,
znaleźliśmy się „w naszym domu”, jak zapewniał nas wujek Tadek i jego koledzy, tylko że
władzę, jakimś zapewne dziwnym przypadkiem, nadal dzierżyli czerwoni. Tak to się zaczęło
„budowanie nowego państwa”, a zakończyło się makabrycznym rokiem 2010 z zamachem
smoleńskim, mordem politycznym w Łodzi i powstaniem nowego WRON-u, w postaci
zwołanej przez gajowego Komorowskiego osobliwej „Rady Bezpieczeństwa Narodowego” 5
ze wszystkimi protagonistami przemian i bojownikami o wolność i demokrację, i z
Jaruzelem jako tym, który znowu jest primus inter pares. Krótko mówiąc od Jaruzela do
Jaruzela i z powrotem, niemal jak w młynie opisanym kiedyś przez Władimira
Bukowskiego, w którym NKWD przygotowuje dla ludzi chcących uciec z kraju nie tylko
fałszywą sowiecką strażnicę, z której można się przebijać „za granicę”, ale i fałszywą
japońską strażnicę, po dojściu do której ci, co się „przebili” mogą się przewerbować, by
potem trafić z powrotem do Rosji i wylądować w obozie lub w ziemi za zdradę. Krążymy
zatem wciąż w tych samych rękach.
Niestety, iluzje mają to do siebie, że pozwalają się dowolnie przekształcać. Iluzje społeczne
także. Ta możliwość nieustannego przekształcania iluzji pozwala (po trzecie) zrozumieć
„fenomen (nie tylko polskiej) transformacji”, polegający na tym, że cały czas, nie szczędząc
ani społecznych kosztów, ani ludzkiej pracy, ani zawartości portfeli obywateli, twórczo
rozwija się chaos – gospodarczy, polityczny i ekonomiczny. Oczywiście chaos jest
punktem wyjścia i dojścia, agentura bowiem potrzebuje chaosu, by 1) wdrażać
w pocie czoła kolejne „reformy”, ale też by 2) za pomocą chaosu osłabiać wolę
obywatelskiego sprzeciwu6. Jeśli przeciętny obywatel musi się zmagać z chaosem
ekonomicznym, instytucjonalnym, medialnym etc. (tak jak za komuny musiał walczyć z
permanentną bytową nędzą i zdobywać towary lub docierać do usług podstawowego
cywilizacyjnego poziomu), to nie ma ani czasu, ani sił, ani pieniędzy, by stawiać czoła
uzurpatorskiej i zarazem bezkarnej władzy.
5 Por. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/277206,Jaruzelski-zaproszony-na-obrady-RBN .
6 O tym, że socjalizm generuje chaos pisał już dawno Ludwig von Mises („Bureaucracy”, New Haven 1946,
s. 57).

Poza tym chaos pozwala agenturze rządzącej danym krajem tłumaczyć to..., że jest chaos.
Poprzednie reformy się nie udały, dlatego potrzebujemy kolejnych. System nie pracuje
właściwie, bo trwa jego reformowanie. Reformowanie jest niezbędne, bo system pracuje
wadliwie. Są niskie płace, bo jesteśmy na dorobku. Ceny rosną, bo gospodarka się rozwija i
jest wolny rynek – lub też ceny rosną, bo gospodarka się zwija i jest kryzys. Jest kryzys,
więc muszą być niskie płace. I tak bez ustanku. Nikt zresztą się nie troszczy o to, by dbać o
pozory racjonalności w tym wszystkim, bo i tak wiadomo, że większość polskich obywateli
kompletnie nic z tego, co się dzieje, nie rozumie. Najważniejsze jednak dla rządzącej
agentury jest to, że ta większość obywateli nie widzi możliwości jakiejkolwiek
zmiany i zadowala się tym, co akurat jest (bo nie trzeba się już zabijać pod
społemowskimi brudnymi sklepami o papier toaletowy czy chleb).
Neokomunizm zatem (po czwarte), dzięki chwilowemu powrotowi do leninowskiej formuły
NEP-u, a w przypadku Polski, do „breżniewowo-gierkowskiej” koncepcji uspokajania
niepokojów

społecznych

poprzez

umożliwienie

ludziom

wielorakiej

konsumpcji (nawet jeśli prowadzi to do katastrofalnego zadłużenia państwa), zapewnia
sobie trwanie i zabezpiecza agenturalną władzę, pozwalając jej zebrać siły do następnych
działań po śmiertelnym (ale nie zabójczym) ciosie, jaki blokowi sowieckiemu zadała śmiała
polityka Prezydenta Ronalda Reagana. Wśród tychże działań po pierwsze chodzi o
odbudowanie pełnego wpływu nad społeczeństwami dawnego bloku sowieckiego
(zamordyzm pierwszego rzędu) oraz rozszerzenie wpływu Centrali agentury, tj. Moskwy, na
całą Europę w ramach słynnego sowieckiego projektu „Wspólny Europejski Dom”. Ten
bombastyczny plan „przejęcia” Starego Kontynentu wydawał się jakąś kompletną mrzonką
jeszcze za czasów poprzedniej fazy komunizmu, ale po wspieranym przez Kreml,
zjednoczeniu Niemiec, znalazł wsparcie właśnie w Berlinie, który obecnie stał się głównym
sternikiem wciąż konstruowanego unijnego superpaństwa, ponieważ i Niemcom, i
Rosjanom zależy wyjątkowo na wyparciu Amerykanów z Europy (by można było w niej
ustalać porządki bez presji Waszyngtonu) – ma szanse powodzenia. Tu zresztą jak zwykle
do chorych pomysłów Moskwy dołącza się (doszczętnie skompromitowana w czasie II
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(rozbudzanymi przez czerwonych jeszcze w okresie „zimnej wojny”), a za czasów gabinetu
ciemniaków, ochoczo doszlusowała także neokomunistyczna Polska.

W tym kontekście (po piąte) dla niepodległościowego ruchu obywatelskiego sprzeciwu
(szeroko rozumiana opozycja) w naszym kraju widzę następujące takie (dość oczywiste)
zadania, jak przejęcie władzy i wprowadzenie sanacji w wielu dziedzinach
(począwszy od liberalizacji w gospodarce, poprzez deagenturyzację, na nowej ustawie
Prawo Prasowe kończąc, zakazującej współpracy ludzi mediów z agenturą), ale za
najważniejszy cel (po szóste) uważam zapewnienie zewnętrznego bezpieczeństwa
Polski poprzez sprowadzenie do naszego kraju broni nuklearnej (może
pochodzić od Niemiec, które chcą się pozbyć amerykańskich pocisków i instalacji) i
zbudowanie kilku dużych baz natowskich (połączone najlepiej z umieszczeniem na naszym
terytorium eskadry lotnictwa natowskiego oraz tarczy antyrakietowej). Do realizacji tego
projektu będzie można, sądzę, przystąpić po zmianie administracji w Waszyngtonie i
ujawnieniu pełnej prawdy o masakrze smoleńskiej. Tylko bowiem takie militarne
wzmocnienie Polski zapewni stabilizację sytuacji w środkowoeuropejskim
regionie (a nawet na całym kontynencie) i pozwoli naszemu narodowi na
swobodny rozwój.
Najbardziej kontrowersyjna w tej książce zapewne będzie (po siódme) nie tyle wizja
nuklearnego i natowskiego trwałego dozbrojenia Polski 7, ale idea przyszłego prewencyjnego
ataku naszych sił zbrojnych na rosyjskie instalacje militarne i energetyczne 8, którą staram
się osadzić w szerszym kontekście kulturowych, edukacyjnych i politycznych zobowiązań
naszego państwa wobec ciemiężonego przez neosowiecką agenturę narodu rosyjskiego. Ten
szerszy kontekst pojmuję następująco: należy w naszym kraju uruchomić media z
wolnościowym przekazem do narodu rosyjskiego, powołać uczelnie dla
Rosjan oraz różne (krzewiące wolność) inicjatywy kulturalne, by natchnąć ich
do powstania narodowego przeciwko czekistom. Takie powstanie mógłby wesprzeć
właśnie prewencyjny atak polskich wojsk (być może sprzymierzonych z oddziałami państw
bałtyckich i Gruzji). Zaznaczam wyraźnie, że o ewentualności takiego ataku można będzie
myśleć w następnych dekadach dopiero po 1) całkowitym nuklearnym i natowskim
zabezpieczeniu naszego kraju, ale też po 2) niespełnieniu przez Moskwę polskich
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7 Wstępnie zarysowałem ją w tekście pt. „Z neopeerelu do republiki polskiej” opublikowanym w „Nowym
Państwie”
(6/2010).
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dotyczących Polski, odszkodowań za masakrę smoleńską, wydania sprawców zamachu z 10
Kwietnia itd.).
Uciemiężony przez sowiecką agenturę naród rosyjski potrzebuje pomocy z
zewnątrz – zwłaszcza polskiej pomocy; nikt tak nie zna czekistów jak Polacy i
nikt tak jak Polacy (i raz a dobrze nasi bratankowie Węgrzy) tej agenturze się
zbrojnie, czynnie nie przeciwstawiał. Ta nasza pomoc jest potrzebna Rosjanom do
obalenia czekistów. Ci ostatni właśnie blokują od lat rozwój państwa rosyjskiego i
prowadzą do jego stopniowej cywilizacyjnej degradacji 9. Agentura skoncentrowana
przede wszystkim na zabezpieczaniu własnych interesów nigdy nie działa w
interesie żadnego narodu (to szczególnie widać po Rosji, gdzie terror państwowy jest
posunięty aż do granic eksterminacji (zamachy terrorystyczne organizowane przez
rosyjskie specsłużby, zabijanie niezależnych dziennikarzy)). Taki atak prewencyjny
pozwoliłby zarazem nie tylko Polsce, lecz całemu wolnemu światu dokonać ostatecznej
rozprawy z imperializmem sowieckim i neosowieckim, a Polacy mieliby swój historyczny
wkład w przywrócenie wolności gnębionemu przez czekistów narodowi rosyjskiemu.
Polacy zawsze byli narodem miłującym wolność, ale też narodem bitnym, co
zaznaczyło się brawurą i siłą polskiego oręża na wielu frontach i w wielu
krajach. Do tej bitności powinni Polacy wrócić, zwłaszcza w obliczu neoimperialnej,
agresywnej i antypolskiej polityki Moskwy (bo z Niemcami, mam nadzieję, dojdziemy do
powojennego ładu i uzyskania reparacji za zniszczenia naszego kraju po dobroci). Strategia,
którą proponuję dla najbliższych niepodległościowych rządów polskich, obliczona jest więc
na dwa kroki (pomyślana jest dla dwóch ekip rządowych) – pierwszym jest zapewnienie
całkowitego (zewnętrznego i wewnętrznego) bezpieczeństwa naszego kraju, drugim zaś
podjęcie aktywnych działań w naszym regionie – kulturowe, edukacyjne, medialne, a być
może i militarne wsparcie narodu rosyjskiego, by wyzwolił się spod rządów agentury.

9 Por. Włodzimierz Marciniak, Wokół modernizacyjnych utopii. Strategia Rosji wobec Unii Europejskiej,
Europy Środkowej i Polski, „Nowe Państwo” 10 (2010), s. 8-11.

Kwestia komunizmu i agenturokracji

Jedną z decydujących podstawowych nauk wyciągniętych z historii Czeki jest przewodzenie partii klasy
robotniczej organom bezpieczeństwa państwowego. Polityczne kierownictwo partii bolszewików i Lenina
osobiście były decydującymi czynnikami pomyślnego rozwoju Czeki. Zapewniło to urzędowi prawidłową
orientację i możliwość konsekwentnego urzeczywistnienia dyktatury proletariatu oraz pozwoliło
skutecznie zabezpieczyć kraj przed atakami wrogów zewnętrznych i wewnętrznych na wszystkich etapach
rewolucji i socjalistycznego budownictwa. Działając zawsze na podstawie postanowień partii, czekiści
swymi specyficznymi środkami i metodami przyczynili się do urzeczywistnienia jej generalnej linii.

Erich Mielke, szef enerdowskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 10

Nie odrzuciliśmy przeszłości. Powiedzieliśmy uczciwie: „Historia Łubianki w dwudziestym stuleciu jest
naszą historią...”

Nikołaj Płatonowicz Patruszew, dyrektor FSB
„Komsomolska Prawda”, 20 grudnia 200011

Podstawowym problemem intelektualnym współczesnych Polaków jest nie
tylko nierozliczenie, ale przede wszystkim niezrozumienie komunizmu (który przecież
wziął się ze sprzeciwu wobec demokracji 12). Oczywiście, można na tę sprawę patrzeć szerzej
10 Cyt. za Heribert Schwan, „Erich Mielke. Żywot w służbie STASI”, Warszawa 2001, s. 85.
11 Cyt. za Aleksander Litwinienko i Jurij Felsztinski, „Wysadzić Rosję”, Poznań 2007, s. 17.
12 Ta prosta prawda jakoś umknęła wielu analitykom. Oczywiście zwracał na nią uwagę właśnie Popper, por.,
„Społeczeństwo otwarte...”, t. 2, s. 167-176. Zacytuję też za nim (s. 172): „W rzeczywistości państwo nie
jest niczym innym więcej – powiada Engels – jak tylko narzędziem ucisku jednej klasy przez drugą.
Stosuje się to do demokracji w nie mniejszym stopniu, niż do monarchii”.
Demokrację zachodnią, zwaną też burżuazyjną, komunistyczni ideolodzy łączyli zresztą z
burżuazyjnym piekielnym antykomunizmem: „Zauważmy na marginesie, że teoretycy amerykańskiej i
zachodnioeuropejskiej ofensywy ideologicznej skierowanej przeciw komunizmowi, jakoś nie kwapią się
z przeciwstawieniem mu własnej ideologii, która mogłaby konkurować z komunizmem w walce o
umysły i serca mas. Ich stanowisko jest, oczywiście, do głębi ideologiczne, ale jest to ideologia czystej
negacji. Tym, co łączy i zespala różne grupy i prądy burżuazyjne, jest antykomunizm. Antykomunizm
pozostaje ideą wyłącznie negatywną – polega on na odrzuceniu ideologii komunizmu. Co natomiast
proponują ideolodzy antykomunistyczni w zamian? Ich koncepcja „wolnego świata” grupuje nie tylko
państwa o trwałej demokracji burżuazyjnej, ale także takie „oazy wolności”, jak frankistowska
Hiszpania, Portugalia Salazara, rasistowska Republika Południowej Afryki, Wietnam Południowy i
Korea Południowa, „bananowe republiki” środkowej Ameryki itp. Sami teoretycy burżuazyjni
niejednokrotnie podnosili i podnoszą słabość ideową ich własnego programu. Domagają się nowych
idei, próbują stworzyć w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie ideologię, która mogłaby pociągnąć
masy. Jak na razie – bez rezultatów, mimo że nie brak ani środków, ani wykonawców. Ideologii
bowiem nie tworzy się na zamówienie. Na zamówienie może powstać mniej lub bardziej zręczna
propaganda, która – nie wykluczamy tego bynajmniej – jest w stanie wpłynąć na postawę sporych

i powiedzieć, że cały świat cywilizowany, zachodni, normalny13, nie dokonał takiego
rozliczenia i nie pokusił się o dogłębne zrozumienie sowieckiego, ludobójczego systemu. To
dla nas jednak słaba pociecha, bo akurat spora część tego świata żyje sobie w dostatku i
broniona jest przez silne, nowocześnie wyposażone armie – nasz kraj natomiast żyje w
niedostatku, cywilizacyjnie jest zapóźniony, a o jego sile zbrojnej nawet chyba nie warto na
serio wspominać. Bez cienia przesady można więc uznać, że Polska na przełomie pierwszej
i drugiej dekady XXI w. jest i biedna, i zadłużona, i zdegradowana, i rozbrojona. Taka
jednak jest, ponieważ od 21 lat za sprawą czerwonej i różowej nomenklatury dryfuje od
komunizmu do neokomunizmu (i właściwie już zbliża się cumowanie).
Wspomniane niezrozumienie komunizmu przez Polaków można by usytuować na trzech
płaszczyznach. Po pierwsze chodzi o nieumiejętność ocenienia skali zagrożenia,
jakie niósł (i wciąż niesie) ze sobą komunizm. Wyraziła się ta nieumiejętność od pierwszych
lat „transformacji” twierdzeniami i postawą typu: „antykomunizm uległ dezaktualizacji” 14.
Po drugie: o brak oceny skali zniszczenia, jakiego dokonał (i wciąż może dokonywać)
komunizm. W tej materii właściwie nie dokonano żadnej poważnej „inwentaryzacji” –
grup ludności. Ale program ideologiczny, który mógłby przeniknąć masy, zespolić się z ich działaniem,
stać się częścią historycznej praktyki, może narodzić się tylko z rzeczywistego związku ideologów z
wielkimi siłami społecznymi, z odczucia i wyrażenia dążeń i pragnień owych mas. Dlatego właśnie
ideolodzy współczesnego kapitalizmu stosują w swej walce przeciw ideologii komunistycznej metodę
pośrednią: nie mogąc przeciwstawić jej własnego programu ideologicznego, godnego tego miana,
propagują „zmierzch ideologii” i wiążą nadzieje na „kryzys ideologiczny komunizmu” z tendencjami do
dezideologizacji” (Jerzy J. Wiatr, „Współczesny antykomunizm a nauki społeczne. Eseje polemiczne”,
Warszawa 1970). (Celowo przywołuję wywody tego pezetpeerowskiego ideologa, bo przecie stanowi on w
III RP jedną z czołowych figur neokomunizmu jako nowoczesny euro-socjaldemokrata i przedstawiciel
wolnego świata (bez cudzysłowów, ma się rozumieć) walczący o umysły i serca mas w nowym kontekście
ideologicznym, ale cały czas w peletonie postępowców. I oczywiście na niczyje zamówienie i bez
propagandy. Mało kto chyba jeszcze pamięta, że był to zarazem jeden z czołowych specjalistów od
komunistycznej indoktrynacji w „wojsku ludowym” - jako wykładowca w komunistycznych
„uczelniach” oraz jako autor podręczników indoktrynacyjnych; do tego wątku jeszcze wrócę).
Wiedząc, że komunizm to wyrosły z marksistowskiej socjopatycznej koncepcji sprzeciw wobec
demokracji (oraz kapitalizmu), nie można było się spodziewać, że czerwoni po prostu „wezmą, siądą i
przywrócą demokrację” (i kapitalizm). Nie mogli jej przywrócić nawet gdyby chcieli, skoro – 1) po
dokonaniu gwałtu rewolucyjnego i ustanowieniu terroru – zwalczali ją przez dziesiątki lat
sowietyzacji (stawiali obywatelom sowieckim zachodnią demokrację za antywzór, za przykład
„burżuazyjnego”, tj. zwyrodniałego ustroju) i 2) całkowicie zdeformowali mechanizmy
funkcjonowania państwa (potiomkinowska wieś na wszystkich instytucjonalnych szczeblach;
agenturokracja) i życia obywatelskiej zbiorowości (paranoja społeczna generowana przez
zamordyzm).
13 Nie wchodzę tu w kwestie pewnej „mitologizacji” Zachodu przez społeczeństwa sowietyzowane, por.
Timothy Garton Ash, „Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów”, Kraków
2005, s. 14-15. Jest też jednak rewers tego zjawiska – mitologizacja różowych przez Zachód
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2009/11/przewalajac-domino-ze-styropianu.html.
Sam
wspomniany Ash miał swoją własną przygodę z komunistyczną agenturą (por. „Teczka”, Kraków 1997).
14 Por. dyskusję o antykomunizmie w POLIS MPC zapoczątkowaną tekstem Rolexa „Antykomunizm
dzisiaj”
http://polis2008.nazwa.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=398:antykomunizm-dzisiaj&catid=143:dzielnicapublicystow&Itemid=198 .

istnieją wprawdzie szacunkowe dane, co do skali sowieckiego ludobójstwa, ale nie
spotkałem się z żadnymi szczegółowymi opracowaniami określającymi stopień zapaści
cywilizacyjno-kulturowej, jaką przyniósł ze sobą system Lenina-Stalina-Bieruta-Jaruzela.
Po trzecie: o niedostrzeganie mimikry, plastyczności w samomistyfikowaniu się
komunizmu. Wydaje się, że dopiero masakra smoleńska i niemal równoczesny zamach
stanu dokonany w Polsce, a następnie szokujące zachowania oraz język „władz polskich” i
rozmaitych „polskich instytucji państwowych” otwarcie i demonstracyjnie broniących
rosyjskich interesów, później zaś polityczny mord dokonany w biały dzień w Łodzi w
siedzibie partii opozycyjnej wobec promoskiewskiej „koalicji rządzącej” – otworzyły wielu
Polakom oczy na to, jak blisko jesteśmy peerelu, nie zaś zwykłego zachodniego państwa.
Stan, w którym nasz kraj staje się z wolna i konsekwentnie satelitą Moskwy lub wprost
neosowiecką republiką, nie wziął się znikąd i nie jest on rezultatem wyłącznie rosyjskiego
ataku na delegację prezydencką 10 Kwietnia 2010 r. oraz serwilizmu gabinetu ciemniaków
pod przewodem Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka. Twierdzę nawet, że ów stan to
pewien docelowy punkt – zapoczątkowanej przez czerwonych w drugiej
połowie lat 80. ubiegłego wieku – „transformacji”, wpisanej w szerszy
geopolityczny projekt komunistycznej „Przebudowy” całego sowieckiego
systemu. „Przebudowy” związanej z „nową rewolucją”. Pojawienie się (24 listopada 2010
r.) Jaruzela jako niemalże gościa honorowego i czołowego eksperta w tzw. Radzie
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zdemokratyzowanego, takiego, w którym zabezpieczone są i wolności, i prawa
obywatelskie) przeciwstawiał idei/wzorcowi 'społeczeństwa zamkniętego' 16. To ostatnie
15 Dla przypomnienia ponurej postaci Jaruzela por. Filip Musiał „Strażnik interesu Moskwy”,
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101201&typ=my&id=my11.txt.
16 Zacytuję obszerny fragment z przedmowy do polskiego wydania, bo znakomicie koresponduje z tym, co
sam chcę przekazać w mojej książce, a zarazem streszcza najważniejsze elementy koncepcji Poppera:
„Polska, ze względu na swe bardzo niefortunne położenie geograficzne pomiędzy dwoma obłąkanymi
gigantami – komunistyczną Rosją i nazistowskimi Niemcami – doznała straszliwych cierpień. Historia
ludzkości nie pamięta takiej koncentracji potęgi militarnej, która równałaby się z ówczesną Polska
najpierw została zaatakowana przez obu swoich sąsiadów, następnie znalazła się pod okupacją
niemiecką; później jeszcze została zdeptana przez Rosję.
Niniejsza książka była pisana właśnie w tamtym okresie. Przewidując, że marksizm stanie się
dominującą ideologią okresu powojennego, pisałem ją z nadzieją na zwalczenie tej ideologii – w imię
obrony demokracji.
Wielkie zagrożenie, jakie niesie ze sobą marksizm, polega na jego – rzekomo naukowym –
przewidywaniu historycznym: marksizm przewidywał, że epoka socjalizmu (czy komunizmu –

widział jako zbiorowość ludzi zniewolonych i fizycznie, i psychicznie, i kulturowo, i
społecznie przez czerwonych z ich paranoją społeczną generowaną przez antyludzki
marksizm-leninizm oraz przez park maszynowy sowietyzmu 17. Jednocześnie autor książki
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” żywił nadzieję na to, że umiejętne, racjonalne
zastosowanie „narzędzi” (zarówno pewnych procedur, jak i instytucji) demokracji jest w
stanie dokonać przekształcenia zbiorowości zniewolonej we wspólnotę ludzi wolnych.
Analizując ponownie po latach poglądy Poppera, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że ten
subtelności terminologiczne nie są istotne) nadejdzie z całą pewnością. Płynął stąd niezawodny
wniosek: pewne zwycięstwo socjalistycznej rewolucji robotników stanie się początkiem świata
społecznego, w którym będzie tylko jedna klasa.
W poprawność tego wniosku wierzyły niezliczone rzesze intelektualistów; byli wśród nich wybitni
fizycy, chemicy, biologowie. Panowało przekonanie, że jeżeli argumentacja jest poprawna, to mamy
niekwestionowany obowiązek uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby przyspieszyć nadejście
socjalizmu, aby jego nieuchronne panowanie mogło dokonać się możliwie najłagodniej i pokojowo.
Taka była intelektualna i moralna potęga marksizmu.
Pisząc tę książkę, chciałem osiągnąć dwa cele: po pierwsze, pragnąłem wykazać, że przepowiednia
Marksa jest niepoprawna, a po drugie, chciałem przedstawić odmienną i bardziej atrakcyjną
alternatywę dla społeczeństwa przyszłości.
Nazwałem ją społeczeństwem otwartym.
Termin ten wprowadziłem jako synonim dla niezbyt szczęśliwej nazwy „demokracja”. Nazwa ta
jest w tym sensie chybiona, że należałoby ją tłumaczyć jako „rządy ludu”. Ale, Ateńczycy, którzy tę
nazwę wprowadzili, mieli na myśli coś innego: przez demokrację rozumieli takie państwo, w
którym ludzie NIE są rządzeni w despotyczny sposób. Jest to idea, która inspirowała wszystkie
późniejsze demokracja. Jest to idea niezwykle ważna, albowiem jest ideą wolności politycznej. Pod
rządami despotycznymi bowiem, które uciskają swych obywateli, jesteśmy zastraszeni, i nie mamy
prawa do odpowiedzialności za nasze własne czyny. To oznacza, że jesteśmy odarci z naszego
człowieczeństwa. Częścią naszego człowieczeństwa bowiem jest moralna odpowiedzialność.
Wolność polityczna – nie tyrania, dyktatura ani despotyczna władza – jest społecznym warunkiem
życia ludzi moralnie odpowiedzialnych.
Demokracja taka musi być i zawsze taka była. „Rządy ludu” mogą się okazać tyranią większości, a
jako tyrania wcale nie byłyby lepsze od każdej innej tyranii. Zasada, że większość wybiera, jest tylko
środkiem do określonego celu politycznego. Celem politycznym demokracji jest wolność i rządy prawa –
czyli rządy sprawiedliwości sięgającej możliwie najdalej bez ograniczenia wolności.
Wielcy myśliciele przeszłości, którym zawdzięczamy te idee, bronili wolności, ponieważ mieli
świadomość tej prawdy: Ja sam mogę rządzić! Naszym ideałem nie jest więc ani rząd większości, ani
„absolutna wolność”, lecz samo-rząd. Prawo natomiast wkraczać musi tam, gdzie samo-rząd nie został
osiągnięty, lub gdy nie zapanował”, Popper, „Społeczeństwo otwarte...”, t. 1, s. 10-11 (podkr. K.R.P.).
Ta popperowska triada (wolność, nomokracja oraz samorządność), którą można uznać za zestaw
kryteriów wyróżniających (zdrowo rozumianą) demokrację, jest, zauważmy, wykorzystywana przecież w
parodii zachodniej demokracji, parodii jaką jest neokomunizm. Zawłaszcza on słownik zachodniej
demokracji i jej idee, doprowadzając w ten sposób do deformacji tego, co z zachodnią demokracją się
wiąże. Rezultat psychospołeczny takiego zabiegu jest taki, że ludziom, którzy nie znają krajów zachodnich
(albo znają je z lewackich filmów lub publikacji) wydaje się, że to, co właśnie jest w Polsce, to (zachodnia)
demokracja. Demokrację więc postrzegają jako chaos, tak jak kapitalizm postrzegają jako inflację,
nieustannie rosnące ceny i koszty życia (głównie na kredyt) oraz bardzo przeciętne płace.
17 Gwoli ścisłości, pojęcie 'społeczeństwa zamkniętego' Popper rozumiał dość szeroko: „Książka ta stara się
wykazać, że cywilizacja nasza nie otrząsnęła się jeszcze z szoku towarzyszącego jej narodzinom, to jest
po przejściu z plemiennego, czyli „zamkniętego” społeczeństwa, podporządkowanego siłom magicznym,
do społeczeństwa „otwartego”, które wyzwala władze krytyczne człowieka. Stara się wykazać, że szok
towarzyszący temu przejściu jest jednym z czynników umożliwiających powstanie reakcyjnych ruchów,
które usiłowały i nadal usiłują obalić cywilizację i powrócić do plemienności. Sugeruje przy tym, że to,
co dziś nazywamy totalitaryzmem, należy do tradycji równie starej czy równie młodej jak sama
cywilizacja” („Społeczeństwo otwarte...”, t. 1, s. 21, por. też t. 2, s. 196-224).
Nie jest jednak moim zamiarem wchodzenie w niniejszej książce w jakąś obszerną i szczegółową
polemikę z poglądami autora „Społeczeństwa otwartego...”, który koncepcji państwa totalitarnego

bystry myśliciel nie wziął pod uwagę takiej sytuacji, w której system
komunistyczny sam zaczyna „posługiwać się narzędziami demokracji”, a
ściślej, konstruuje w ramach swej strategii przetrwania „nową rewolucję” w postaci
odgórnie, centralistycznie i z osłoną specsłużb, przeprowadzanej „demokratyzacji” 18. I tak
jak w przywołanym już przeze mnie ponurym dowcipie o „demokracji socjalistycznej”, tak
w
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wykorzystują zarówno pewien język i pewną semantykę (sformułowania mające określony
sens w społecznej i politycznej rzeczywistości Zachodu), jak też pewne formalne
rozwiązania („narzędzia demokracji”), by tworzyć iluzję świata zachodniego. Iluzja,
podkreślam, iluzja ta, zgodnie zresztą z wytycznymi „Przebudowy” (i z
totalitarną filozofią komunizmu), obejmuje dosłownie wszystkie dziedziny życia
społecznego – od polityki, poprzez gospodarkę, edukację, naukę, na mediach, kulturze i
rozrywce kończąc.
To musi być iluzja, bo funkcjonariusze systemu, „awangarda postępu” lub, mówiąc
precyzyjnie, agentura rządząca zniewolonymi społeczeństwami, nie ma zamiaru
dokonywać rzeczywistej zmiany, tj. prawdziwego obalenia komunizmu19. Taka
radykalna i realna zmiana musiałaby pociągnąć za sobą masowe aresztowania, wyroki
upatruje się już u Platona, tego ostatniego chyba myląc z greckimi sofistami, a zwłaszcza erystami.
Nawiasem mówiąc, dzieło Poppera jest wybitnie dygresyjne i jest tam mnóstwo wędrówek po obszarach
dalekich od analizy zagadnień stricte antropologicznych czy społecznych. Zainteresowanym polecam
lekturę także popperowskiej „Nędzy historycyzmu”, w której autor bezwzględnie się rozprawia z
marksizmem (niemalże jak Brudny Harry z przestępcami). Por. też tegoż, „Nieustanne poszukiwania.
Autobiografia intelektualna”, Kraków 1997, s. 156-165 na temat perypetii obu tych książek.
18 Można jeszcze jedno podstawowe zastrzeżenie zgłosić do (skądinąd słusznych i sensownych) tez Poppera.
Z tego bowiem, że marksizm-leninizm ma charakter irracjonalny, a tym samym także irracjonalny
charakter marksistowsko-leninowska wizja społeczeństwa – wcale nie wynika, że i marksizm-leninizm, i
jego „rewolucyjna droga” nie będą wdrażane. Irracjonalność, a nawet skrajna głupota czegoś (choć w
przypadku systemu komunistycznego mamy też do czynienia po prostu z ludobójstwem i zniewoleniem)
wcale nie są przeszkodą w upowszechnianiu i forsowaniu tego czegoś przez ludzi. Oczywiście Popper nie
miał, pisząc swoją książkę, tej wiedzy o komunizmie, która była powszechnie dostępna na przełomie lat
80. i 90., można więc powiedzieć, że niedocenianie kreatywnych możliwości agenturokracji jest w jego
przypadku usprawiedliwione. Tym bardziej więc godne politowania, jeśli nie potępienia, są te współczesne
„analizy politologiczne”, które widzą w sowieckiej „Przebudowie” spontaniczny proces wygenerowany
przez jakichś „intelektualistów z partii komunistycznej” przezwyciężających „stare myślenie” stalinowskie
(por. Robert D. English, „Russia and the Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals and the End of the
Cold War”, New York 2000).
19 „Byliśmy laboratorium reformatorskich zdolności socjalizmu. Zerwanie, gwałtowna zmiana, przewrót
typu bolszewickiego czy robespierowskiego mogły zatrzymać reformy w całym Układzie Warszawskim.
Proszę sobie wyobrazić, co by się stało w innych państwach bloku, gdzie były tylko grupki dysydentów,
gdyby polski eksperyment zakończył się fiaskiem, a zwłaszcza po rumuńsku. A Polska dawała
zachęcający
przykład
ewolucji...”
–
opowiada
Jaruzel
20
lat
po
„przełomie”
(http://www.polityka.pl/kraj/282082,1,general--wojciech-jaruzelski--mowi-o-przelomie-1989-r.read).
Jak się domyślamy, fiaskiem z punktu widzenia sowieckiego agenta byłoby właśnie doprowadzenie
do realnego obalenia komunizmu przez samych Polaków. Por. Zdzisław M. Rurarz, „Komuchy”, Chicago
1998.

śmierci dla zbrodniarzy i/lub długoletniego więzienia, konfiskaty czerwonych majątków,
dekomunizację taką jak denazyfikacja w powojennych Niemczech 20 itd. Nie o to w
„Przebudowie” chodzi. Agentura nie ma zamiaru tracić „raz zdobytej (rewolucyjnie)
władzy”, zamierza jedynie dokonać „transformacji systemu”, czyli ponownego
zrewolucjonizowania społecznej rzeczywistości, by „wszystko stało się nowe”,
tj. by nowa potiomkinowska wieś zastąpiła starą, ale by zarazem agentura
zachowała nadal swą absolutną władzę – „władzę rad”21. W bolszewickim ustroju,
dodajmy, „rady” to po prostu zespoły komunistycznych agentów, dlatego w swoich
publikacjach już od dłuższego czasu proponuję system komunistyczny nazywać po prostu
20 Na temat denazyfikacji por. Jan Polcyn, Przez denazyfikacje do cywilizowanego świata, „Antyk” 13-14
(2003) s. 5-15. Z kolei na temat dekomunizacji w Niemczech por. „Od totalitaryzmu do demokracji.
Pomiędzy „grubą kreską” a dekomunizacją – doświadczenia Polski i Niemiec”, red. P. Kuglarz, Kraków
2001.
21 Byłbym niesprawiedliwy wobec Poppera, gdybym nie przyznał, że jest w jego książce wizja agenturokracji
(choć terminu „agenturokracja”, rzecz jasna on nie używa). Pozwolę sobie znowu na dłuższy, ale kapitalny
cytat, w którym Popper wykazuje, jak marksistowskie proroctwo o „nieuchronnym nadejściu socjalizmu”
wiąże się w istocie z formowaniem (przez „przywódców rewolucji”) „Nowej Klasy”, którą nazywa on „nową
arystokracją lub biurokracją”. Rekonstruuje on to proroctwo tak: „rozwój kapitalizmu doprowadzi do
eliminacji wszystkich klas z wyjątkiem dwóch: liczebnie małej burżuazji i ogromnego proletariatu;
wzrost zaś nędzy zmusi proletariat do buntu przeciw wyzyskiwaczom. Wyciągnięte z tych przesłanek
wnioski głoszą, po pierwsze, że robotnicy muszą wygrać walkę, i po drugie, że w wyniku
wyeliminowania burżuazji muszą w warunkach istnienia tylko jednej klasy ustanowić społeczeństwo
bezklasowe.
(…) Czy jest prawdą, że zwycięstwo robotników musi doprowadzić do społeczeństwa
bezklasowego? Nie sądzę. Z faktu, że z dwóch klas pozostaje tylko jedna, nie wynika, że nastanie
społeczeństwo bezklasowe. Klasy nie są podobne do jednostek, nawet jeśli się przyjmie, że
zachowują się bardzo podobnie do nich tak długo, jak długo dwie klasy pozostają względem siebie w
stosunku walki. Jedność czy też solidarność klasowa jest, zgodnie z analizą samego Marksa, elementem
świadomości klasowej, a świadomość klasowa jest z kolei w ogromnym stopniu wytworem walki
klasowej. Nie ma żadnego powodu przypuszczać, że jednostki tworzące proletariat zachowałyby
jedność klasową, z chwilą gdy przestanie działać presja walki przeciw wspólnemu wrogowi
klasowemu. Jest prawdopodobne, że jakiś ukryty konflikt interesów podzieli dawniej zjednoczony
proletariat na nowe klasy i rozwinie się w nową walkę klas. (…)
Najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń jest oczywiście taki, że ci, którzy znajdą się przy
władzy w chwili zwycięstwa – ci rewolucyjni przywódcy, którzy przeżyją walkę o władzę i różne
czystki, oraz ich ludzie – uformują Nową Klasę: nową rządzącą klasę nowego społeczeństwa, rodzaj
nowej arystokracji lub biurokracji; jest bardzo prawdopodobne, że będą się starali ukryć ten fakt. To
ostatnie przyjdzie im najłatwiej, jeśli zachowają z rewolucyjnej ideologii co tylko będą mogli,
wykorzystując żywione do niej sentymenty, zamiast marnować czas na wysiłki zmierzające do ich
pokonania (…) Wydaje się, że właściwie wykorzystają rewolucyjną ideologię, jeśli jednocześnie
podsycać będą obawę przed kontrrewolucją. W ten sposób ideologia będzie im służyć dla celów
apologetycznych: zarówno jako obrona sposobu sprawowania władzy, jak i jako środek jej
ustabilizowania; krótko mówiąc: jako nowe <opium dla ludu>” („Społeczeństwo otwarte...”, t. 2, s. 146148, podkr. K.R.P.).
Zauważmy, jak w neokomunizmie ten mechanizm jest z niezwykłą pieczołowitością co do
najmniejszego trybiku powtórzony. Różowi „przywódcy rewolucji oraz ich ludzie” doprowadzają do
„bezkrwawego” wyzwolenia „nowego” proletariatu (bo gnębionego przez komunistyczną dyktaturę), po
czym, ustanawiają się „wieczystymi zarządcami majątku”, czyli nową nienaruszalną kastą u władzy i
wespół z czerwoną nomenklaturą budują nowy, wspaniały świat – wobec którego, co oczywiste, tak jak
wobec postępu socjalizmu – żaden obywatel nie ma prawa zgłaszać sprzeciwu. Jeśli zgłasza, to jest
przedstawicielem reakcji lub kimś niedojrzałym do demokracji – czyli, nie okłamujmy się, wrogiem
klasowym i organizatorem kontrrewolucji. Rokoszu, jak to czujnie ujął wujek Tadek korzystając ze swej
wyostrzonej świadomości klasowej.

agenturokracją22. Termin „agenturokracja” jest, sądzę, precyzyjny, gdyż oddaje istotę
„zdobywania władzy” i jej „sprawowania” oraz „funkcjonowania instytucji państwowych” w
komunizmie23. Pozwala on też uniknąć błędnego, moim zdaniem, utożsamiania
sowietyzmu wyłącznie z takimi typami porządku społecznego, w których najistotniejszą
rolę odgrywa bolszewicka i marksistowsko-leninowsko-stalinowska ideologia oraz
indoktrynacja24. „Przebudowa”, „nowa rewolucja” pokazuje, że system jest w stanie na jakiś
czas (w Rosji widać już od paru dobrych lat – przyjmowany milcząco na Zachodzie –
22 Po raz pierwszy zaproponowałem takie ujęcie w eseju „Tu 3-RP” opublikowanym w POLIS MPC
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=719:tu-3rp&catid=274:dzielnica-publicystow&Itemid=303.
23 Należy też mieć jasną świadomość tego, że komunizm pojawił się wcześniej niż niemiecki narodowy
socjalizm czy włoski faszyzm (por. Stanley G. Payne, Soviet Anti-Fascism. Theory and Practice 1921-1945,
„Totalitarian Movements and Political Religions” 4.2 (Autumn 2003) s. 2, nawiasem mówiąc, po klęsce
armii czerwonej pod Warszawą w 1920 r., bolszewicy liczyli na to, że we Włoszech uda się wzniecić
rewolucję (tamże, s. 4)). Na temat związków między Leninem a paręnaście lat młodszym od niego Benito
Mussolinim por. Johnson, „Modern Times...”, s. 57-58, a związków Antonio Gramsciego z Mussolinim,
gdy ten był jeszcze „rewolucyjnym socjalistą” (wydającym pismo „Avanti!”) por. Sław Krzemień-Ojak,
„Antonio Gramsci. Filozofia. Teoria kultury. Estetyka”, Warszawa 1983, s. 96.
No ale też były poważne nadzieje Lenina na rewolucję w samej Polsce. Pisał on w październiku 1921 r.
jednym z listów „Do komunistów polskich”:
„Sądząc z luźnych wiadomości trafiających do naszej prasy o narastaniu ruchu komunistycznego
w Polsce, sądząc (tym bardziej) z informacji niektórych wybitnych towarzyszy polskich, rewolucja w
Polsce dojrzewa.
Dojrzewa robotnicza rewolucja: zupełne bankructwo PPS (…). Związki zawodowe jeden po drugim
przechodzą na stronę komunistów. Coraz więcej demonstracji itd. Nadciąga nieuchronne bankructwo
finansowe. Niebywała kompromitacja demokracji burżuazyjnej (i drobnomieszczańskiej) w Polsce w
związku z reformą rolną, kompromitacja dojrzała, nieuchronna, która siłą rzeczy pcha większość
ludności wiejskiej – całą biedotę chłopską – ku komunistom.
W związku z bankructwem finansowym i bezwstydnym ograbianiem Polski przez kapitał Ententy
(…) zdemaskowane zostają w praktyce wielkomocarstwowe i nacjonalistyczne złudzenia i ich
rzeczywisty sens występuje wobec mas, wobec prostego robotnika, wobec prostego chłopa w sposób
obnażony, namacalny.
Jeśli to wszystko odpowiada rzeczywistości, rewolucja (radziecka) w Polsce powinna zwyciężyć i to
niebawem. Trzeba, skoro tak jest, uniemożliwić rządowi i burżuazji zdławić rewolucję przez krwawe
stłumienie przedwczesnego powstania. Nie dać się złapać na prowokację. Doczekać się najwyższej fali:
ona wszystko zmiecie i przyniesie zwycięstwo komunistom.
Jeśli burżuazja uśmierci 100-300 ludzi, nie zgubi to sprawy. Jeśli jednak zdoła sprowokować rzeź i
uśmierci 10-30 tysięcy robotników – może to zahamować rewolucję nawet na kilka lat.
Jeśli rząd przywiązuje wielką wagę do wyborów sejmowych trzeba wytężyć siły, aby Sejm został
zdobyty przez falę robotniczej rewolucji i niezadowolenia chłopów.
Nie dać się złapać na prowokację.
Za wszelką cenę wypiastować rewolucję, aż owoc w pełni dojrzeje. Zwycięstwo władzy
Rad od wewnątrz w Polsce – to olbrzymie zwycięstwo w skali międzynarodowej. Jeżeli obecnie, jak ja to
widzę, władza Rad zwyciężyła w skali międzynarodowej w 20-30 proc., to zwycięstwo władzy Rad od
wewnątrz w Polsce oznaczać będzie zwycięstwo rewolucji komunistycznej w skali międzynarodowej w
40-50 proc., może nawet 51 proc. Albowiem w jednym szeregu z Niemcami, Czechosłowacją,
Węgrami Polska radziecka rozsadzi cały reżym zbudowany na pokoju wersalskim.
Oto dlaczego na komunistach polskich ciąży odpowiedzialność wobec całego świata: mocno
trzymać ster swego statku; nie dać się złapać na prowokację.
Czy warto reagować na pobicie Dąbala przez Daszyńskiego i spółkę? Jeśli reagować, to złojeniem
Daszyńskiego – bez strzałów, bez poranienia, tylko tak. Może to i warto, jeśli robotnicy dadzą dobrą
nauczkę bezczelnemu typowi, to podniesie ich na duchu; może tu paść ofiarą (więzienie lub
rozstrzelanie) 5-10 robotników. Ale może i nie warto tego robić: z punktu widzenia agitacji wśród
chłopów będzie pożyteczniej – oto naszego Dąbala zmasakrowano? Być może to lepiej przyczyni się do
skierowania sympatii zacofanych chłopów ku nam niźli wygarbowanie skóry Daszyńskiemu? Trzeba to
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ideologiczne, a komunistyczne szaty schować w pancernej szafie.
„Nowa rewolucja” dokonywana jest odgórnie, podkreślam 26; posługuje się ona „zachodnią
semantyką”, „zachodnim językiem” oraz „zachodnimi narzędziami demokracji”, lecz – tu
uwaga – wcale nie sięga po zastępy zachodnich fachowców, profesjonalistów (np.
w dziedzinie administracji, infrastruktury, nauki) którzy mogliby (nie tylko intelektualnie)
starannie zważyć” („Nieznane listy...”, s. 224-225, podkr. F.Y.M., list ten opublikowano dopiero na
początku lat 60. w ZSSR, a dopiero potem w peerelu). Przypominam tę leninowską buchalterię dla tych, co
sądzą, że władze II RP były nazbyt brutalne wobec bolszewickiej agentury w Polsce. Przy okazji, czy
pamiętamy jeszcze, co mówił car Putin na Westerplatte o porządku powersalskim?
Tomasz Dąbal natomiast, wymieniony w liście Lenina, to był prosowiecki agent związany z KPP a
będący posłem w przedwojennym polskim parlamencie. Nie czas tu na przypominanie życiorysu takiej
kanalii – zginął podczas stalinowskich czystek.
24 Nie muszę dodawać, że w neokomunizmie także obecna jest ideologia i indoktrynacja – tym razem
neomarksistowska (poza tym ciągłość ideologiczną z komunizmem neokomunizm zachowuje poprzez
dalszą „walkę z ciemnogrodem, religią i Kościołem”, tym razem pod auspicjami „neutralizacji” czy
„laicyzacji” instytucji państwa, co zwykle czynione jest w ramach zwalczania zagrożenia „państwem
wyznaniowym” i „rządami kleru”; spora część neomarksistowskiego języka neokomunistów zawiera tę
samą frazeologię, co ateistyczne podręczniki „demaskujące Kościół i imperialistów watykańskich” za
czasów „rządów” „PPR”-u i „PZPR”-u). Starałem się sporo na jej temat mówić w POLIS MPC. Joseph
Rothschild i Nancy M. Wingfield w swej pseudoanalizie tego, co się działo w naszym regionie, piszą ze
zrozumiałym dla nas zatroskaniem, że wprawdzie do chomeinizacji („Khomeinization”) Polski nie doszło,
tej chomeinizacji, której obawiali się „some secular Poles” (kogo mogą mieć autorzy na myśli, Bóg jeden
wie, może czerwonych i różowych?), ale i tak Kościół ma wciąż spory wpływ na powstawanie
społeczeństwa obywatelskiego („Return to Diversity, A Political History of East Central Europe Since
World War II”, New York 2000, s. 266).
25 O tym powrocie mówi Bukowski „reżym Putina nawiązuje do tradycji sowieckiej. Czasami do
stalinowskiej, czasami do chruszczowowskiej (…) Sowiecka nomenklatura – po kilku latach
zamieszania na początku lat 90. – przegrupowała się bowiem, przystąpiła do kontrofensywy i przejęła
najważniejsze stanowiska w państwie. Zarówno w świecie polityki, jak i biznesu. Działając za kulisami,
a motorem były tu sowieckie służby specjalne, komuniści wrócili do władzy. Można powiedzieć, że
jesteśmy obecnie w fazie restauracji reżymu sowieckiego. Coś w stylu powrotu Burbonów po krótkim
okresie rządów Napoleona (…) hymnem [jest – przyp. F.Y.M.] stary sowiecki hymn napisany przez
Siergieja Michałkowa dla Stalina. W armii nadal używa się czerwonego sztandaru, a na ogonach
samolotów bojowych maluje czerwoną gwiazdę. O tym, z jaką historyczną schizofrenią mamy do
czynienia w Rosji, najlepiej świadczy sprawa Petersburga. Miasta, któremu przywrócono jego
prawowitą nazwę, ale które nadal jest stolicą... Okręgu Leningradzkiego. Gdy Putin odsłaniał pomnik
niesławnego szefa KGB Jurija Andropowa, powiedział, że sowieckie organy bezpieczeństwa „zawsze
broniły interesów ludu”. Czyli także w 1937, gdy wymordowali kilka milionów jego przedstawicieli... ”
(http://www.rp.pl/artykul/392884.html).
26 Gorbaczow pisze tak: „Jest takie określenie w historii, a również w słownictwie politycznym: „rewolucja
odgórna”. Tego rodzaju wydarzeń było w historii wiele. Nie należy ich jednak mylić z przewrotami
państwowymi lub pałacowymi. Chodzi o głębokie, w istocie rewolucyjne przeobrażenia, które
dokonują się z inicjatywy samej władzy, chociaż stają się konieczne również w rezultacie
obiektywnej zmiany sytuacji i nastrojów społecznych.
Naszą obecną przebudowę można by chyba również nazwać „rewolucją odgórną”. To prawda, że
przebudowa rozpoczęła się z inicjatywy partii komunistycznej i odbywa się pod jej
kierownictwem. Partia znalazła odwagę i siły, aby wypracować nową politykę, umiała stanąć na
czele i rozwinąć proces odnowy społeczeństwa. Rozpoczęła przy tym od siebie, od samooczyszczenia.
Miałem okazję szczerze mówić o tym na spotkaniu z aktywem partyjnym w Chabarowsku, latem 1986
roku” („Przebudowa...”, s. 68, podkr. F.Y.M.).
Sowiecki gensek nie byłby jednak sobą, gdyby tego, że to „odgórna rewolucja” dialektycznie nie
powiązał ze spontanicznymi, jakżeby inaczej, „działaniami oddolnymi”, wszak komunistyczna partia jest
emanacją dołów robotniczych, jak doskonale wiemy, a więc to, co wymyśli partia, jest tylko bladym echem

zasilić sowieckie instytucje, poddać je modernizacji, usprawnieniu, udoskonaleniu itd.
Wprost przeciwnie – „awangarda postępu” sama – bez najmniejszych skrupułów – zabiera
się za „reformowanie wszystkiego”. Jedynie jako „partnera” do swych działań potrzebuje
„konstruktywnej opozycji” wyłanianej zwykle przez samą agenturę i naszpikowanej
agentami. I mimo że wszystko to przyjmuje postać jednego wielkiego bałaganu, a przy tym
niesamowitej krzątaniny ludzi sprawiających wrażenie, jakby się nad czymś niesamowicie
trudzili (choć nie mają bladego pojęcia jak skonstruować normalne państwo i normalną
gospodarkę, bo nigdy tego nie robili), to towarzyszy temu gigantyczna operacja
„transformacji świadomości” obywateli niewolonych przez system sowiecki, ponieważ tak
naprawdę, to w ich umysłach ma się dokonać „Przebudowa”. To w ich umysłach ma
powstać „nowy obraz świata”27.
tego, co uprzednio pomyślał lud pracujący miast i wsi: „Przebudowa nie byłaby dziełem autentycznie
rewolucyjnym, nie nabrałaby obecnego rozmachu, nie miałaby trwałych szans powodzenia, gdyby nie
stopiły się w niej w jedno inicjatywa odgórna i szeroki masowy ruch od dołu; gdyby nie
wyrażała żywotnych interesów perspektywicznych wszystkich ludzi pracy; gdyby masy nie dostrzegły
w niej własnego programu, odpowiedzi na własne przemyślenia, uznania własnych pilnych żądań,
palących wniosków, gdyby naród nie poparł jej tak gorąco i aktywnie” (tamże, s. 69-70, podkr. F.Y.M.).
No i w ten sposób zrozumiały jest mechanizm sowieckiej demokratyzacji. Agentura zakasała znowu
rękawy i „transformuje świat” (już zresztą Marks powiedział filozofom, co należy ze światem robić), ale
przecież zajmuje się tym, bo tego od dawna chce dalekowzroczny lud. Por. też David M. Kotz i Fred Weir,
„Russia's Path from Gorbachev to Putin. The Demise of the Soviet System and the New Russia” , London
2007. To przerobiona wersja książki „Odgórna rewolucja” (1997) tychże autorów i zarazem jedna z wielu
bombastycznych anglosaskich analiz niedostrzegających słonia (agentury) w menażerii (tj. w procesie
sowieckiej „demokratyzacji” i „westernizacji”) - zdaniem spostrzegawczych autorów komuniści po prostu
któregoś dnia zamieniają się w kapitalistów (tamże, s. 106-125), no a potem, co oczywiste, obywateli czeka
terapia szokowa (tamże, s. 155-166). To zaś, że terapię szokową przechodzi akurat społeczeństwo,
a nie nomenklatura (nie tylko w Rosji, ale i w innych krajach bloku), to już nieistotny szczegół w
historii sowieckiej „transformacji”.
27 Gorbaczow pisze o tym wprost, nawiązując sentymentalnie i zarazem pedagogicznie do spotkania z dołami
robotniczymi, a zarazem zaznaczając, że już jest „pewna grupa ludzi”, co nie nadążają za nowym
myśleniem. Przy okazji, jak to zwykle bywa z komunistycznych remanentach, zwraca uwagę na
bezosobowe siły, które powodowały, że piach sypał się w tryby („nawyk czekania”, zła „praktyka”): „ W
rozmowie z robotnikami wielkiej ryskiej fabryki VEF w czasie wizyty w Łotewskiej SSR pozwoliłem
sobie powiedzieć: trudności trudnościami, ale jeśli będziecie się tylko interesować tym, co dzieje się „na
górze”, a nie uruchomicie własnych rezerw, to przebudowa będzie buksować, ulegać zahamowaniu,
okaże się połowicza.
Jest też pewna grupa ludzi, którzy nie wiedzą, jak pracować po nowemu, i nie
potrafią pracować w warunkach przebudowy. Trzeba ich uczyć. Należy im pomóc.
Mamy do czynienia z ociężałością, z inercją. Nie przełamano nawyku czekania ze wszystkim na
wskazówki z góry, liczenia na decyzję najwyższych instancji. Nie ma się czemu dziwić: taka była
praktyka od warsztatów począwszy, a na ministerstwach kończąc. Teraz też daje to o sobie znać, nawet
na najwyższych szczeblach zarządzania. Chodzi o to, że przez długie lata ludzie oduczali się myśleć i
działać odpowiedzialnie, samodzielnie. W tym także tkwi wielka trudność.
Główne zadanie polega na tym, by w proces przebudowy włączyć całe społeczeństwo.
Socjalizm rozwija się w naszym społeczeństwie na swej własnej bazie. Nie stawiamy kwestii tak, jakby
przebudowę trzeba było realizować z innym narodem, z inną partią, z inną nauką, literaturą itd.
Przebudowę realizujemy wszyscy razem, całe społeczeństwo. Należy uruchomić cały potencjał
intelektualny. Widzę sam po sobie, jak my wszyscy zmieniamy się w trakcie przebudowy”,
(„Przebudowa...”, s. 80, podkr. F.Y.M.).
Chodzi więc komunistom o to, by – dokonując związanych z „Przebudową” ruchów o charakterze
instytucjonalnym („ustrojowym”), stworzyć jednocześnie kolejną ogólnospołeczną iluzję
uczestniczenia obywateli w wielkiej, rewolucyjnej zmianie. Ten zamysł, przypominający nieco

System komunistyczny to w istocie jedno wielkie (i „idealne”) społeczne więzienie. Ludzie
nie mogą swobodnie podróżować, osiedlać się, pracować, uczyć, rozwijać, a nawet
swobodnie odżywiać. Mówiąc obrazowo, „Przebudowa” więc, to „zmniejszanie
rygoru” w tymże więzieniu – zmiana więzienia z takiego o zaostrzonym rygorze
(terroryzm państwowy28 w skali makro; czystki, ludobójstwo) na takie o złagodzonym
rygorze (terroryzm państwowy w skali mikro; skierowany punktowo – eliminowanie
starannie wyselekcjonowanych przeciwników/środowisk)29. Terror stanowi nieodzowne
zbiorową hipnozę (choć tak Bogiem a prawdą to kolejna pieriekowka), ma swoje racjonalne uzasadnienie
– jeśli obywatele będą w nowy sposób patrzeć na rzeczywistość społeczno-polityczną, to ta rzeczywistość
inaczej będzie dla nich wyglądać. Iluzja majstrowana jest więc na poziomie instytucjonalnym i
psychospołecznym,
co
stanowi
kolejny
przykład
komunistycznego
czy
sowieckiego
profesjonalizmu/perfekcjonizmu w socjotechnice i nieprawdopodobnym wprost zakłamaniu. W ten
sposób obywatele zostają wciągnięci w widowisko już nie jako jego widzowie, jak było za komunizmu
(kiedy to władzę można było podziwiać lub potępiać zza ścian baraków), ale jako aktorzy i zarazem
wciągnięci w ponoszenie kosztów całej operacji, a nawet za odpowiedzialność za jej przebieg. Udany lub
nieudany, to nie ma znaczenia. Nieudany jest bardziej prawdopodobny, rzecz jasna, bo agentura nie jest w
stanie skonstruować normalnego porządku społecznego – ale tym razem może ona mówić: przecież to wy
to wszystko zmieniacie, budujecie, reformujecie. Jakieś problemy? Agentura powie: „nie my – to wasza
wina, to wy się za mało staracie, to wam coś ciągle nie wychodzi”. Jest to naprawdę wyrafinowana
konstrukcja nowoczesnego komunizmu. Część obywateli nie ma bowiem nawet świadomości, w jak
załganym eksperymencie bierze udział. Za komunizmu poprzedniego jeszcze sporo ludzi miało taką
świadomość.
28 Na temat bolszewickiego terroryzmu państwowego por. Gerard Chaliand i Arnaud Blin, „Lenin, Stalin
and State Terrorism”, w: „The History of Terrorism – from Antiquity to Al Quaeda”, red. G. Chaliand i A.
Blin, Berkeley 2007, s. 197-206. Por. też Witold Nieciuński, „Przemoc i masowe zbrodnie hitleryzmu i
stalinizmu. Próba studium porównawczego”, Warszawa 1998 oraz Stephane Courtois i in., „Czarna
księga komunizmu. Zbrodnie, terror prześladowania”, Warszawa 1999.
Kwestię zgody na terror tak ujmuje Aleksander Wat: „Byli tacy, którzy widzieli tę grozę rewolucji,
ale ją aprobowali, mniej więcej wychodząc z tych samych założeń. To znaczy: niezbędna. Oczyści.
Ofiara. Im więcej krwi, tym lepszy dowód, że sprawa jest święta” (por. tegoż, „Mój wiek”, t. 1-2,
Warszawa 1990, t. 1, s. 83).
Tak natomiast widział sprawy sam Soso za swoich porewolucyjnych, światłych czasów, wyliczając
przy okazji, co posprzątał: „Odpadła – obumarła funkcja zbrojnego tłumienia oporu wewnątrz kraju,
albowiem wyzysk został zniesiony, wyzyskiwaczy już nie ma i nie ma kogo zmuszać siłą do uległości.
Zamiast funkcji uśmierzania pojawiła się w państwie funkcja ochrony własności socjalistycznej przed
złodziejami i grabieżcami mienia ludowego. Zachowała się całkowicie funkcja zbrojnej obrony kraju
przed najazdem z zewnątrz, a zatem pozostała Armia Czerwona, Flota Wojenna, jak również organy
karne i wywiad, niezbędne do wyławiania i karania szpiegów, morderców, szkodników, nasyłanych do
naszego kraju przez wywiad zagraniczny” (Józef Stalin, „Zagadnienia leninizmu”, Warszawa 1947, s.
555). Tak to niestety jest w komunizmie, że nawet przez pięć minut nie może być czysto.
29 Działanie tego mechanizmu opisują wstrząsające książki (zamordowanych przez rosyjskie specsłużby)
Anny Politkowskiej („Rosja Putina”, Warszawa 2004,) i Aleksandra Litwinienki. „Po roku 1991 dawny
KGB mógł działać w Rosji z całkowitą swobodą i niezależnością; jedyny nadzór nad poczynaniami jego
funkcjonariuszy i agentów sprawowali ich przełożeni. Z natury drapieżna i wszechobecna struktura nie
miała już żadnych ograniczeń, ani prawnych, ani ideologicznych” (Litwinienko i Felsztinski, „Wysadzić
Rosję...”, s. 19). Te dwa zdania warto dobrze sobie zapamiętać, gdy się patrzy na współczesną Rosję i cały
blok „posowiecki”. Por. też Edward Lucas, „The New Cold War. Putin's Russia and the Threat to the
West”, New York 2008.
Wspomniany już parokrotnie Golicyn pisze w „Nowych kłamstwach...” (s. 94-95) tak: „służby
komunistyczne działają na dużo większą skalę niż służby niekomunistyczne. Potencjał wywiadu
reżimów totalitarnych zawsze jest większy niż w przypadku krajów demokratycznych, ponieważ
totalitarne systemy polityczne właśnie na służbach specjalnych opierają swoją wewnętrzną stabilność.
Determinacja reżimów komunistycznych, aby promować i popularyzować swój system polityczny w
innych krajach pociąga za sobą zwiększoną rolę ich służb specjalnych za granicą. Co za tym idzie,

narzędzie nie tylko bolszewickiego „przekształcania” rzeczywistości społecznej (terror
rewolucyjny)30, ale i samego komunistycznego rządzenia. Jest to zgodne z generalną wizją
zbiorowości pod wodzą sowieckiej agentury, która to zbiorowość składa się z więźniów lub
niewolników systemu. W zbiorowości więziennej zaś przemoc jest sposobem społecznego
„resocjalizowania” (władze więzienia „muszą” sięgać po pałkę, by „wprowadzać porządek”),
a sami więźniowie (jako osoby zniewolone) „akceptują” bądź „tolerują” terror, gdyż „na tym
polega więzienne życie”.
Czy system komunistyczny może sam ewoluować? Oczywiście. Od samego początku swego
istnienia nieprzerwanie on ewoluuje (transformuje się), trzymając się dwubiegunowej
metodologii/rutyny działania, tj. oscylując między komunizmem wojennym o
charakterze

„oficjalnym”

a

„odwilżą”,

„NEP”-em,

„reformowaniem”,

„zwalczaniem okresu błędów i wypaczeń”, „odchodzeniem od dogmatyzmu”
czy – mówiąc językiem Gorbaczowa i jego sowieckich kolegów z „Politbiura” –
„demokratyzacją”. Czerwoni sięgają po terror, gdy już tylko za jego pomocą można
osiągać polityczne cele – rezygnują natomiast z masowego terroru, kiedy stwierdzają, że
zwykła

„tresura

społeczna”

(„inżynieria

dusz”,

„pieriekowka”,

„urawniłowka”,

propaganda, manipulacja, dezinformacja) przynosi oczekiwane rezultaty 31.
reżimy komunistyczne świadome roli, jaką ich wywiad ma do odegrania na arenie międzynarodowej
traktują służby specjalne z wyjątkową powagą i ponoszą na nie relatywnie wyższe nakłady finansowe
oraz wyjątkowo starannie rekrutują swoich współpracowników – w porównaniu do państw
demokratycznych. W Związku Sowieckim kształcenie pracowników tajnych służb w zakresie zagadnień
im właściwych odbywa się na poziomie porównywalnym z uzyskaniem dyplomu uniwersyteckiego”.
Nacisk na tak wszechstronne (niemal akademickie) kształcenie agentury świadczy zarazem o
fundamentalnym znaczeniu tejże agentury dla opresyjnego systemu.
30 Bolszewicy traktują terror jako (skąd my to znamy) „zło konieczne”: „W trakcie polsko-radzieckiej
konferencji etycznej nad wybranymi zagadnieniami etyki marksistowskiej jeden z jej uczestników, W.
G. Iwanow, tak charakteryzował problem przemocy: „Punkt widzenia abstrakcyjnego humanizmu jest
prosty: „przemoc to zło absolutne”. Skoro istnieje przykazanie „nie zabijaj”, to dowolne zabójstwo,
dowolne pozbawienie życia jest złem. (…) Z takiego punktu widzenia zanika (…) różnica między
sprawiedliwą narodowowyzwoleńczą walką i agresywną, niesprawiedliwą wojną: „Zarówno
Wietnamczycy, jak i Amerykanie zabijają... I jedni i drudzy czynią zło”. Marksistowski humanizm
stwierdza sprawiedliwość walki o słuszną sprawę; on nie rozbraja ofiary przed oprawcą. (…) Czy nie
oznacza to, że z punktu widzenia marksistowskiego humanizmu przemoc rewolucyjna (…) stanowi
dobro? Przypuszczam, że nie. W. I. Lenin nieprzypadkowo wciąż podkreślał wymuszony charakter
takiej przemocy. Mówił on, że do wojny domowej zmusili nas kapitaliści (…) słuszne jest, z punktu
widzenia etyki, rozpatrywanie tego rodzaju wypadków (…) jako koniecznego (…) zła.”” (Mieczysław
Michalik, „Moralność a wojna”, Warszawa 1972, s. 320 przyp. 61 – wszystkie skróty w oryg. – przyp.
F.Y.M.).
31 Wszystko to jest zgodne z „naukami wodza rewolucji”, który kiedyś pisał: „Burżuazja (na całym świecie)
jest jeszcze silniejsza od nas, i to o wiele silniejsza. Dać jej jeszcze taki oręż, jak wolność politycznego
organizowania się (=wolność prasy, ponieważ prasa jest ośrodkiem i podstawą politycznego
organizowania się), to ułatwiać sprawę wrogowi, pomagać wrogowi klasowemu.
My nie chcemy popełniać samobójstwa i dlatego tak nie postąpimy.
My jasno zdajemy sobie sprawę z następującego faktu „wolność prasy” oznacza w rzeczywistości
natychmiastowe wzięcie na służbę przez międzynarodową burżuazję setek i tysięcy kadeckich,
eserowskich i mieńszewickich publicystów oraz zorganizowanie ich propagandy, ich walki przeciwko

System bolszewicki przez to, że jest kompletnie nieefektywny (do tego
zagadnienia jeszcze wrócę), bo dokonuje gwałtu i na ludzkiej naturze, i na
tradycjonalistycznie zorganizowanym porządku społecznym – za swoje „niedobory” w
przeróżnych

dziedzinach

wini

rozmaitych

wrogów

(mniej

lub
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wyimaginowanych, „wewnętrznych i zewnętrznych”), takich jak „kułacy”, „bumelanci”,
„sabotażyści”, „lenie”, „spekulanci”, „element kontrrewolucyjny”, „kołtuny”, „imperialiści”,
„faszyści” etc.32 Wini też czasem bezosobowe mroczne siły lub zjawiska: „kult jednostki”,
„woluntaryzm”, „subiektywizm”, „dogmatyzm”, „hamowanie reform”, „głuchotę na głosy
klasy robotniczej”, „nadmierne zbiurokratyzowanie” itd. Nigdy zaś nie wini samej
rządzącej agentury, co oczywiste.
Dzięki „twórczemu” wykorzystaniu „walki klas” 33, czyli najprzeróżniejszych
antagonizmów społecznych (realnych lub urojonych, to nieistotne, bo terror
nam” (por. „Nieznane listy, notatki, przemówienia Lenina 1917-1922”, red. R. Werfel i S. Bergman,
Warszawa 1962, s. 191-192).
Teraz może łatwiej będzie nam pojąć, dlaczego w neokomunizmie media są takim oczkiem w głowie
czerwonych i różowych, czyli skąd się wziął monopol Ministerstwa Prawdy w III RP.
A propos komunistycznej tresury społecznej Zbigniew Byrski pisze (w nawiązaniu do słynnego
powiedzenia Bertolda Brechta): „Komuniści nie mogą sobie wybrać innego narodu. Starali się natomiast
w ciągu kilkudziesięciu lat swego panowania dostosować go do potrzeb władzy. Terror i prymitywne
szkolenie stosowane na przemian albo łącznie stworzyły – według określenia Aleksandra Zinowiewa –
osobnika, którego zachowanie zdeterminowane jest czymś na kształt odruchów warunkowych.
Psychika homo sovietus jest niezmiernie uboga. Można ją przyrównać do gleby, która nie powinna
niczego innego rodzić prócz przeżutych na miazgę partyjnych sloganów. ” (Czerwoni Khmerowie czyli
komunistyczny realizm, „Libertas” 8 (1987) , s. 75).
I nieco dalej dodaje:
„Plagą trapiącą sowietyzm są ludzie. Ale bez ludzi nie może istnieć żadna władza. Ludzie są władzy
potrzebni, bo stanowią warunek jej istnienia. Jednocześnie stanowią zagrożenie władzy. Elementy tego
konfliktu istnieją w każdym systemie, ale w ustroju sowieckim nabrały one rozmiarów tak
gigantycznych, że stanowią rosnący z każdym rokiem ładunek dynamitu, który rozsadza system. (...)
Władza nie może sobie wybrać ludności, ale pewne próby w tym kierunku już były. Nie żeby naród
zamienić na inny, bo jest to rzecz całkowicie niemożliwa, ale żeby przynajmniej wytrzebić tych, którzy
zostali nawet w najlżejszym stopniu dotknięci „bakcylem” kultury i skłonnościami do samodzielnego
myślenia (…) ideałem [w sowietyzmie – przyp. F.Y.M.] jest kształtowanie jednostek o właściwościach
stadnych, pozbawionych wszelkich cech indywidualnych. To zorganizowane według sowieckich reguł
postępowania zbiorowisko ludzkie nazywa się eufemistycznie „społeczeństwem sowieckim”. W istocie z
żadnym społeczeństwem – ani w czasach nowożytnych ani dawniejszych – nie ma nic wspólnego”
(tamże, s. 77).
32 Por. Piotr Gontarczyk „Aparat represji w PRL” (http://www.glaukopis.pl/pdf/23art10.pdf) oraz
Chamberlin „Collectivism. A False Utopia...”, s. 48-52.
33 Tak dialektycznie widział ją Soso, który o czym jak o czym, ale o niej akurat wiedział w komunizmie
najwięcej: „Jeżeli rozwój – czytamy u Stalina – dokonywa się w drodze ujawnienia się sprzeczności
wewnętrznych, w drodze ścierania się – na gruncie tych sprzeczności – sił przeciwstawnych w celu
przezwyciężenia tych sprzeczności, to rzecz jasna walka klasowa proletariatu jest zjawiskiem zupełnie
naturalnym i nieuniknionym.
A zatem nie należy zacierać sprzeczności ustroju kapitalistycznego, lecz trzeba je ujawniać i
rozwikłać, nie należy tłumić walki klasowej, lecz trzeba doprowadzić ją do końca” (cyt. za
Schaff, „Wstęp...”, s. 158-159, przyp. F.Y.M.).

państwowy stosowany jest zarówno na obszarze faktycznych konfliktów, jak i fikcyjnych, tj.
wykreowanych przez komunistycznych psychopatów), system zyskuje coraz to nowe
preteksty do „wprowadzania reform”. Agentura więc, pragnąc „uzdrowić sytuację”,
dokonuje
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komunistycznych instytucji. System tym samym „karmi” się destabilizacją społeczną, którą
przecież sam generuje. Innymi słowy (sięgając po określenie ukute przez Jadwigę
Staniszkis), system dokonuje samoregulacji poprzez kryzysy (które zwykle także sam
stwarza). Czerwoni (przykładowo) doprowadzają do atomizacji społecznej, a następnie
urządzają „debaty”, dokonują „naukowych pomiarów”, „stawiają diagnozy” i wprowadzają
„rozwiązania” mające „zniwelować atomizację” czy „alienację”. Urządzają szkolnictwo
szerzące wśród dzieci i młodzieży pseudowiedzę, a następnie dokonują „reformy” po
„ogólnonarodowej debacie” nad „złym stanem szkolnictwa”. Tak bez końca i ze wszystkim.
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destabilizacji, gdyż celem rządów agentów nie jest wprowadzanie jakiegoś
realnego, sensownego porządku34 (stabilizacja, normalizacja doprowadziłyby de facto
34 Mam świadomość, że pojęcie agentury jest nieostre. Ta nieostrość semantyczna wynika jednak z tego
powodu, że samo zjawisko agenturalności jest dość rozmyte. Granice między zbiorowością
agentów, a zbiorowością ludzi poddanych agenturze są także dość płynne – spośród tych ostatnich
niejednokrotnie przecież rekrutuje się (różnymi metodami – za pomocą nagród lub kar) coraz to nowych
agentów. Na pewno agentura to struktura scentralizowana, mimo że może działać w obrębie
poszczególnych swych rezydentur w rozproszeniu. Centrala agentury znajduje się na Kremlu, co
wynika z faktu, że bolszewicka Rosja była pierwszym krajem, w którym wprowadzono w
ogólnopaństwowej i ogólnonarodowej skali agenturokrację, i z którego „eksportowano rewolucję” do
innych państw. Agentura to komunistyczne służby cywilne i wojskowe pozostające poza
jakąkolwiek kontrolą społeczną i niepodlegające w swym działaniu żadnym ograniczeniom
prawnym. W tym więc sensie agentura sprawuje nad poddanymi jej obywatelami władzę absolutną (por.
Litwinienko i Felsztinski, „Wysadzić Rosję...”, s. 23) – można powiedzieć, że jej rządy to absolutny
zamordyzm lub absolutyzm zamordystyczny (analogicznie do absolutyzmu oświeconego), jak kto woli.
Centrala agentury tworzy rezydentury (agentury lokalne), których zadaniem jest zarządzanie
poszczególnymi krajami lub regionami. Niższe szczeble w tej hierarchii stanowią agenci wpływu lokowani
na całym świecie i „zadaniowani” na sterowanie opinią publiczną, gdzie to tylko możliwe (por. na ich
temat Golicyn, „Nowe kłamstwa...”, s. 53, gdzie podany jest klasyczny sowiecki sposób rozumienia
agentów wpływu przez KGB z 1957 r. - to są „naukowcy, uczeni, pisarze, muzycy, artyści, aktorzy,
dyrektorzy estrad i teatrów, przywódcy religijni”). Agentami ani agenturą nie nazywam więc zwykłych
szpicli zajmujących się podsłuchiwaniem ludzi, a pełniących w gruncie rzeczy funkcje „drobnych
wyrobników systemu” ani też środowiska pożytecznych idiotów. Spośród tych ostatnich można wyróżnić
„zapaleńców” (osobników gotowych „reformować system/partię od środka”) oraz „społeczników”
(uważających, że system jest OK, idee też, tylko „winni są ludzie” i należy „mniej gadać, a więcej robić”). Są
to bowiem przypadki beznadziejne, osoby zahipnotyzowane i całkowicie stracone dla świata. Przykładanie
ręki do totalitarnego pługa może tylko i wyłącznie oswajać niewolonych obywateli ze złem i
rozprzestrzeniać zło w danym społeczeństwie. Kto tego nie dostrzega, ten nie widzi nic. Nawiasem
mówiąc, hasło „demokracja/demokratyzacja jest dobra, tylko ludzie winni są ludzie” pojawiło się (jako
parafraza hasła „dobry socjalizm – źli ludzie”) właśnie w krajach „demokratyzowanych” przez
komunistyczną agenturę. Rozmaici „teoretycy” z sercem po lewej stronie zapewniali, że wszystko od
strony proceduralno-instytucjonalnej jest „w pariadkie”, tylko „praktyka zawodzi”, „teoria rozmija się ze
stosowalnością rozwiązań legislacyjnych”. To kolejny argument za ciągłością neokomunizmu w stosunku
do komunizmu (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/176419,logika-dziejow).

do odsunięcia agentury od władzy) – już pomijam to, że czerwoni do takich rzeczy po
prostu nie są zdolni, bo zwykle stanowią masę narodowych odszczepieńców, renegatów,
zdrajców, prostaków, miernot, chamów i psychopatów. Podstawowym celem systemu
komunistycznego jest tylko i wyłącznie ekspansja, tzn. „samorozprzestrzenianie się”
czerwonej zarazy – implementowanie rewolucji bolszewickiej do innych krajów
(szczególnie do tych najzamożniejszych 35, ale, jak wiemy z historii, i Trzecim Światem
komunizm nie gardzi, jeśli chodzi o zaszczepianie „światłych rozwiązań”) 36. Z tego też
powodu rewersem „więziennego” sposobu organizowania społeczeństwa jest
Oczywiście można się filozoficznie zastanawiać, dlaczego agentura tworzy własny system rządzenia –
ale jest to kwestia z gatunku tych: dlaczego złodzieje kradną, a seryjni mordercy zabijają. Pozostaje
natomiast wciąż otwarta kwestia skali agentury wyniszczającej nasz kraj oraz kwestia tego, jak rozpoznać
agenta. O ile ta pierwsza wymaga kompleksowych badań (zajmowali się nimi do tej pory w swych
publikacjach m.in. Jerzy Targalski i Andrzej Zybertowicz (por. tegoż, „W uścisku tajnych służb. Upadek
komunizmu i układ postnomenklaturowy”, Warszawa 1993), por. też Krzysztof Kąkolewski,
„Generałowie giną w czasie pokoju”, Warszawa 2000), o tyle ta druga nie jest szczególnie trudna. Agenta
rozpoznaje się po „nadludzkich mocach”, jakimi dysponuje w danym środowisku zawodowym. Te „moce”
są „nadludzkie” w tym sensie, że są niewspółmierne do sprawowanego stanowiska. Obrazowo mówiąc,
ktoś w danej instytucji jest zwykłym cieciem, ale tak się jakoś składa, że nie tylko wszystko o wszystkich
wie, lecz i wszyscy się z nim niesamowicie liczą oraz żywią wobec niego nienaturalny zgoła respekt, z
dyrektorem czy innym ministrem na czele. W przypadku agenta KGB (stanowiącego członka ścisłego
grona rezydentury moskiewskiej) można mówić o analogiach wyższego rzędu – jest to np. ktoś, kto
niekoniecznie sprawując wysokie funkcje polityczne, dysponuje niesamowitymi wprost możliwościami
„awansowania” i „degradowania” poszczególnych urzędników państwowych (z ministrami, premierami i
prezydentami włącznie). Oprócz tego, w chwilach „przełomów historycznych” lub „wielkiej próby”, dość
ostentacyjnie kontaktuje się z rosyjskimi służbami lub ros. dyplomatami (co na jedno wychodzi, jak
wiemy).
Agenta moce nadludzkie rozpoznawalne są też po zupełnie nienaturalnych (do sytuacji i zależności
służbowych) reakcjach jego otoczenia, które drży przed tymże agentem niemal jak ruskie chłopstwo przed
carewiczem i jego gniewem lub urazą. Ów śmiertelny strach nie jest nieuzasadniony, wynika ze
znajomości historycznych osiągnięć rosyjskich specsłużb w dziedzinie szerzenia terroru (w postaci
eksterminacji, tortur, wywózek i więzień). Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/185413,problemagentury i http://freeyourmind.salon24.pl/186259,odkurzcie-szturmowki-towarzysze.
Ważnym uzupełnieniem tych uwag może być przywoływane już opracowanie Gontarczyka
(http://www.glaukopis.pl/pdf/23art10.pdf). Por. też prace Wiktora Suworowa (zwłaszcza „GRU”,
Warszawa 1999), Jan Alfred Reguła, „Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i
dokumentów”, Toruń 1994 oraz Harvey Klehr, John Earl Haynes i Fridrikh Igorevich Firsov, „ The Secret
World of American Communism”, New York 1995.
Agenturę sowiecką, której zadaniem jest niewolenie i terroryzowanie obywateli należy zdecydowanie
odróżniać od służb specjalnych wolnego świata, które posługują się kamuflażem po to, by zwalczać
sowiecką agenturę (por. Jefferson Mack, „Running a Ring of Spies. Spycraft and Black Operations in the
Real World of Espionage”, Boulder 1996). Por. też tekst Jaszczura o poglądach Jeffreya Nyquista
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=611:antykomunizm-dzisiajiv-jeffrey-richard-nyquist--kasandra-fazy-finaowej-&catid=241:dzielnica-publicystow&Itemid=281.
35 Tu na dwa sposoby: poprzez rozbudowywanie agentury wpływu i poprzez wspieranie marksistowskoleninowskich, lewackich grup terrorystycznych. To wspieranie obejmuje także ochronę terrorystów przed
zachodnim wymiarem sprawiedliwości – tak np. bandyci z „Frakcji Czerwonej Armii”, czyli RAF ukrywali
się w NRD chronieni przez STASI (por. Schwan, „Erich Mielke...”, s. 26). Por. też Lawrence Freedman,
„US Intelligence and the Soviet Strategic Thread”, Hampshire 1986.
36 Implementacja może zachodzić nie tylko rewolucyjnie, ale i pokojowo, co już w 1924 r. przewidywał Soso:
„Oczywiście – pisze Stalin – w dalekiej przyszłości (…), jeśli proletariat zwycięży w najważniejszych
krajach kapitalizmu i jeśli obecne otoczenie kapitalistyczne będzie zastąpione przez otoczenie
socjalistyczne, zupełnie możliwa jest „pokojowa” droga rozwoju niektórych krajów kapitalistycznych, w
których kapitaliści z powodu „nie sprzyjającej” sytuacji międzynarodowej będą uważali za celowe
poczynić „dobrowolnie” poważne ustępstwa proletariatowi. Lecz przypuszczenie to dotyczy jedynie
dalekiej i ewentualnej przyszłości” (Schaff, „Wstęp...”, s. 258).
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militarnym planom rządzących.
Dla zachowania pozorów normalności (choć ta stanowi niedościgniony ideał
egzystowania w sowietyzmie), czerwoni pozwalają swoim pożytecznym idiotom
„twórczo rozwijać” rozmaite „idee socjalizmu”, „idee socjalistycznej kultury”37,
„idee socjalistycznego wychowania” i tym podobne wierutne bzdury 38. Sowieciarze
pozwalają zaufanym inżynierom dusz pisać i publikować, filmować, urządzać spektakle
teatralne, komponować, występować, deliberować, a nawet „konstruktywnie krytykować” 39.
Dopóki bowiem nie zawyją syreny alarmowe i nie zostanie ogłoszona powszechna
mobilizacja do walki

z imperializmem (o pokój, jakżeby inaczej), dopóty życie pod

sowieckim butem może i nawet ma się toczyć, jakby nigdy nic. Niepodobna przecież
kilkudziesięciu milionom więźniów nagle oznajmić, że powinni się szykować na to, iż w
ramach akcji odwetowej za ataki „Układu Warszawskiego” Zachód może zmieść większość
polskich miast z powierzchni ziemi i że w związku z tym niemal cały polski naród jest
przeznaczony na nuklearną eksterminację, gdy zagony armii czerwonej wraz z dzielnymi
37 Na temat pożytecznych idiotów nic chyba nie przebije wypowiedzi Herberta z jego słynnej rozmowy z
Jackiem
Trznadlem
(http://www.jacektrznadel.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=30&Itemid=31).
38 Co oczywiście wcale nie znaczy, że ci twórcy nie trzęsą przed komuną portkami. Znamienny epizod
przywołuje w swych wspomnieniach Wat: „Pasternak wziął nas na stronę, mnie i Boya (Broniewskiego
tego dnia nie było, był chory), i powiadomił nas, że ma być podpisana rezolucja czy też odezwa – radość
czy zadowolenie, już nie pamiętam, z powodu przyłączenia Ukrainy Zachodniej do Związku
Sowieckiego. Boy zbladł, ja zbladłem, ale Pasternak po prostu grozi, bez żadnych osłonek – to głupi
bardzo człowiek ten Pasternak, niesłychanie głupi, nie zły, ale bardzo głupi: „No, panowie, rozumiecie,
że jak nie podpiszecie, to mogą być bardzo ciężkie konsekwencje”. Boy mówi do mnie: „Co mam robić,
mam podpisać?” A ja mówię do niego: „Bo ja wiem, sam nie wiem”. Zostawił nas i dał nam piętnaści
minut, że zaraz wróci. Oczywiście, podpisaliśmy obydwaj” („Mój wiek”, t. 1, s. 269). Oczywiście o tym
śmiertelnym strachu (towarzyszącym procesowi „uwiedzenia” przez komunistyczną ideologię) wielu
uczestników sowietyzacji wspominało – i Julian Stryjkowski („Ocalony na Wschodzie. Z Julianem
Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc”, Montricher 1991), Jan Kott („Przyczynek do biografii. Zawał
serca”, Kraków 1994”), i Czesław Miłosz („Zniewolony umysł”, Paryż 1980; por. też
http://www.jacektrznadel.pl/e_milosz.php) itd. Obszernie kwestie te poruszają książki Jacka Trznadla
oraz Bohdana Urbankowskiego.
39 Ten obraz „rozwoju kulturalnego” i tak jest tu kreślony przeze mnie nieco na wyrost, nie zapominajmy
bowiem, że w komunizmie ludzki „wolny czas” w zupełnie nieprawdopodobny sposób jest zapełniany
„duchową pustką”, jakąś niesamowitą tandetą, jakimiś „ofertami kulturalnymi” skierowanymi tak
naprawdę do nikogo, „zapełniającymi antenowy czas” czy łamy gazet, czasopism, magazynów i stronice
książek. Z jednej strony ta masa produktów o bezużytecznym duchowo charakterze jest rezultatem
wielkiego społecznego awansu kompletnych (artystycznych, naukowych itd.) miernot, które w warunkach
zdrowego rywalizowania twórczych osób między sobą, nie przeszłyby nawet etapu wstępnych eliminacji. Z
drugiej jednak stanowi element szerszej strategii „czynienia życia ludzkiego” beznadziejnym, zgodnie z
takim staroruskim czy szerzej azjatyckim fatalizmem, w myśl którego pojedynczy człowiek jest tworem
podporządkowanym kolektywowi - tworem niesamodzielnym i jako takim bezwartościowym. Jest czymś
zgniatanym przez tłocznię zbiorowości. Jest nieistotną mrówką w mrowisku. I powinien to przyjąć do
wiadomości. Nikt go zresztą nie będzie pytał, czy to mu się podoba, czy nie – bo pojedyncza mrówka i tak
nie ma żadnego głosu.

tankistami i oficerami „ludowego wojska 40” tej czy innej „ludowej ojczyzny” będą się
posuwać na burżuazyjne stolice. Gdyby coś takiego Polakom zapowiedziano, to chyba tylko
najwierniejsze z wiernych przydupasy „robotniczej partii” byłyby gotowe znaleźć w wizji
całkowitej zagłady kraju „jasne strony życia”, takie np., że „kraina socjalizmu rozciągać się
będzie odtąd na wszystkie kontynenty, a nie kończyć na Łabie” 41. Przeciętny zjadacz
więziennego chleba chwyciłby w trakcie jego krojenia mocniej za nóż i wypadłby na ulicę
szukać najbliższego czerwonego, który szykuje się z ruskimi głowicami jądrowymi do
40 Określenie „ludowe” jest jak najbardziej trafne, ponieważ czerwoni nawet na poziomie rekrutacji ludzi na
oficerów dbają o to, by byli to ludzie jak najdalsi od „zgniłej inteligencji” czy innych niepewnych,
burżuazyjnych elementów - stąd też tylu w „LWP” (czy innych ludowych armiach) kompletnych trepów,
gdyż zwykle są to ludzie oderwani prosto od pługa, sierpa lub fabrycznego młota:
„W miarę umacniania się i krzepnięcia armii socjalistycznej rośnie w jej szeregach kadra oficerska
wychowana w warunkach ludowego wojska i w przeważającej większości rekrutująca się z klasy
robotniczej i pracującego chłopstwa. Formowanie korpusu oficerskiego w socjalistycznym wojsku
dokonuje się w oparciu o wyraźne kryteria społeczno-polityczne i zawodowe. Ze zrozumiałych przyczyn
w pierwszym okresie organizowania armii względy społeczno-polityczne dominują, nieraz nawet
kosztem względów czysto zawodowych. Armia bowiem w okresie zdobywania władzy i jej umacniania
musi przede wszystkim reprezentować stanowisko polityczne zgodne z interesami dokonującej się
rewolucji (…)
Nawiasem mówiąc, budowanie nowej armii w oparciu o kadry dowódcze rekrutowane głównie ze
środowisk robotniczych i chłopskich czyni wojsko jednym z głównych kanałów masowego awansu
społecznego. Ta funkcja armii socjalistycznej ma ogromne znaczenie dla działalności wojska i zarazem
dla jego roli w życiu społecznym kraju. (…) Wydaje się wszakże, że armia socjalistyczna realizuje w
pełni swój klasowy charakter. Jest to bowiem armia robotników i chłopów będących u władzy. Jej
korpus oficerski składa się przeto z większości ludzi, którzy do szeregów socjalistycznej inteligencji
weszli ze środowisk robotniczo-chłopskich, przy czym ich awans społeczny dokonywał się równolegle
jako awans fachowy i polityczny. Bez tej funkcji związanej ze sposobem rekrutowania kadry oficerskiej
armia socjalistyczna nie mogłaby w pełni realizować swych klasowych funkcji” (Jerzy J. Wiatr,
„Socjologia wojska”, Warszawa 1964, s. 288-289).
Ta szczera charakterystyka „intelektualnego zaplecza” pozwala zrozumieć, dlaczego służąca
komunizmowi „armia ludowa” tak często wykorzystywana jest w sowietyzmie do pacyfikacji narodu.
Miejmy to na uwadze, myśląc też o dzisiejszej armii rosyjskiej, spadkobierczyni armii czerwonej oraz
o służbach specjalnych w Rosji. Zawiść części „kadry oficerskiej” owych militarnych i cywilnych sił FR w
stosunku do obecnego „amerykanizowanego” polskiego wojska (idąca tak daleko, że skutkująca zamachem
smoleńskim) może wynikać ze starej bolszewickiej nienawiści wobec wykształconych, dobrze
wyglądających i elegancko ubranych „panów”. Pomijam już starosowiecki antyamerykanizm tychże
rosyjskich sił oraz generalną niechęć sowieciarzy wobec polskiego oręża, który broniąc nie tylko Polski, ale
i Europy, pogonił bolszewików w 1920 r., a w 1612 r. hulał na Kremlu.
41 Rozważania dotyczące możliwego scenariusza III wojny światowej, mimo że nie były jakoś szczególnie
rozpowszechnione, to pojawiały się w niektórych publikacjach komunistycznych. Przywoływał je choćby
cytowany już Michalik („Moralność a wojna...”, s. 333, podkr. F.Y.M.):
„W literaturze marksistowskiej sprawy te nie są (…) rozstrzygane jednoznacznie. Po jednej stronie
spotkać można – upraszczając sprawę – poglądy, że ewentualna wojna termonuklearna
przyniesie zagładę imperializmowi, wyjdzie z niej natomiast zwycięsko socjalizm. Poglądy
takie spotkać można niekiedy w literaturze militarnej, są one jednak w sprzeczności zarówno z
oświadczeniami państw i partii socjalistycznych, jak i danymi na temat skutków wojny rakietowojądrowej. Przede wszystkim poglądy te wiązane są z koncepcją przywódców Chińskiej Republiki
Ludowej. Elementem tej koncepcji jest m.in. przeświadczenie o nieuchronności trzeciej wojny światowej
oraz o możliwości zwycięskiej walki w każdych warunkach bez względu na uzbrojenie – podstawowym
warunkiem przetrwania nawet najstraszniejszej wojny, w której udział wezmą masy, jest wysoki
stan moralny narodu. Historyczną podstawą motywacyjną tego stanowiska jest stwierdzenie, iż w
rezultacie pierwszej wojny światowej socjalizm zwyciężył w Związku Radzieckim, w rezultacie drugiej
– w wielu krajach demokracji ludowej, trzecia zaś wojna światowa powinna przynieść upadek
kapitalizmu w skali światowej, nawet kosztem olbrzymich ofiar.
Po drugiej stronie znajdują się zaś poglądy – zdecydowanie przeważające w marksistowskiej

„prostowania dróg zachodnim burżujom” – mało kto bowiem chciałby dobrowolnie
oddawać życie za „kraj rad” i psychopatów spod ciemnoczerwonej gwiazdy.
Społeczeństwo, które zniewolone jest przez komunistyczną agenturę, otaczają
rozmaite zasieki (kulturowe, instytucjonalne, polityczno-społeczne, psychologiczne,
mentalne, „prawne”42 itp.). Poszczególni więźniowie systemu mają wytyczone ścieżki
przypominające elementy labiryntu laboratoryjnego szczura. Tylko po niektórych
odcinkach wolno się więźniowi poruszać, a jeśli dokładnie swoich (odgórnie ustalonych)
dróżek się trzyma, to mu się „żyje lepiej, żyje się weselej”. Jeśli zboczy ze ścieżki, jeśli
zacznie szukać własnych dróg lub – nie daj Boże – próbować ucieczki z labiryntu, może
wylądować na drutach wysokiego napięcia, mówiąc obrazowo.
Jeśli nie pytasz o Katyń, to nie masz kłopotów. Jeśli nie protestujesz przeciwko
niekompetentnemu dyrektorowi, który jest zapitym komuchem, to może nawet w
przyszłym miesiącu dostaniesz podwyżkę. Jeśli nie uważasz, że cenzura jest czymś złym, to
szybciej twoją książkę wydamy itd. Mechanizm społecznej, czysto behawioralnej tresury
stosowanej przez komunistów wobec zniewolonych obywateli skutkuje tak, że jakaś część
tychże ostatnich „dostosowuje się do panujących warunków” 43. Ludzie sobie myślą, że
lepiej się słuchać czerwonych niż dać się przez nich doszczętnie zgnoić. Słuchając się,
można sobie wypracować mniejszy poziom zgnojenia ze strony „awangardy postępu”.
Zresztą, jak się ktoś bardzo postara, to nawet może zostać włączony do kasty rządzącej i nie
tylko dojść „z nędzy do pieniędzy”, ale odkryć „wyższy poziom” społecznej gry – taki, w
którym zamiast kar są niemal wyłącznie nagrody (i to takie zupełnie niedostępne
przeciętniakom), a zamiast trosk – same radości. Wystarczy tylko zaakceptować
„przewodnią rolę” agentury i wiernie jej służyć.
Przeglądając historię ustrojów społecznych, jak też przeróżne książki dotyczące tego, jak
literaturze politycznej, militarnej i filozoficznej – iż dopuszczenie do wojny termonuklearnej
doprowadzi bądź do zniszczenia cywilizacji ludzkiej, bądź co najmniej do ogromnych strat i zniszczeń,
cofających ludzkość w rozwoju i przekreślających sens ewentualnego zwycięstwa. W tym duchu
wypowiadał się np. Władysław Gomułka na naradzie moskiewskiej w 1969 r.”
Por. też Wayne D. Cocroft i Roger J. C. Thomas, „Cold War. Building for Nuclear Confrontation
1946-1989”,
London
2005
(fragmenty
tej
książki
dostępne
są
tu
http://www.scribd.com/doc/32385058/Cold-War-Building-for-Nuclear-Confrontation-1946-1989).
42 Trudno sensownie mówić o funkcjonowaniu „systemu prawa” w komunizmie, skoro instytucje związane z
„wymiarem sprawiedliwości” („ludowej sprawiedliwości”, dodajmy) służą totalitarnej władzy i traktowane
są przez nią całkowicie instrumentalnie do ochrony przywilejów agentury i do zwalczania wszelkich
przejawów antysystemowej opozycji; podlegają w związku z tym ręcznemu sterowaniu.
43 Skalę tej tresury najlepiej obrazują zdjęcia z uroczystości masowych organizowanych przez komunistów
(defilad, pochodów, „czynów społecznych”, ćwiczeń gimnastycznych na placach etc.).

ludzie urządzali sobie sferę polityki, gospodarki, kultury etc., można dojść do –
podejrzewam całkiem uzasadnionego – wniosku, że nie było wcześniej (tj. przed
bolszewizmem) w dziejach żadnego systemu, który dokonywałby tak
gigantycznej deformacji świata i takiej potwornej, makabrycznej wprost
dehumanizacji człowieka oraz międzyludzkich relacji.
Komunizm można uznać w jego najgłębszej istocie za nadzwyczajny, bezprecedensowy kult
zła, skoro jest tenże komunizm sposobem organizowania społeczeństw zmierzającym do 1)
depersonalizacji, do zbydlęcenia niewolonych osób i 2) wyniszczania się ludzi
nawzajem w nieustannych konfliktach, a poza tym 3) zakłada on wykorzystanie
masowej eksterminacji (terroru, wojny, agresji na jakieś kraje) do wprowadzania
„ładu

społecznego”44.

Sposobów

depersonalizacji,

dehumanizacji,

upodlania

(niewolonych), łamania, poniewierania obywateli, komuniści wymyślają tak wiele, że
ciężko byłoby je chyba wymienić w jakimś skrócie. Poczynając od organizowania
„warunków

bytowych”

na

poziomie

krajów

afrykańskich,

poprzez

cały

system

„sądownictwa” czy „wymiaru sprawiedliwości” zmierzający do „zwalczania kontrrewolucji”,
kończąc na doszczętnie załganej, sławiącej totalitaryzm i czołowych komunistycznych
zbrodniarzy, kulturze i nauce. W komunizmie człowiek jest tylko, by tak rzec, podglebiem
paranoi, którą szerzą czerwoni psychopaci – jest tkanką, „biomasą” („materiałem ludzkim”,
jak rzekł kiedyś Aleksander Wat), na której może pasożytować totalna, iście szatańska,
paranoja45.
Wolność (nie mówiąc o samorządności) w systemie komunistycznym nie jest możliwa – nie
tylko dlatego, że społeczeństwo ma charakter zamknięty, lecz też, a może głównie dlatego,
że „na froncie” (życie w świecie rządzonym przez czerwonych do tego tak naprawdę się
sprowadza) takim ostatecznym uzasadnieniem działania jest rozkaz, któremu
działający (obywatel) musi się podporządkować (i biada mu, gdyby się nie
podporządkował).

Społeczeństwo

zamknięte

jest

zarazem

zbiorowością

zrewolucjonizowaną i zmilitaryzowaną46 – władza w komunizmie nie pochodzi z
44 Por. Donald G. Dutton, „The Psychology of Genocide, Massacres and Extreme Violence: Why „Normal”
People Come to Commit Atrocities”, Westport 2007, gdzie kwestia ludobójczości systemu
komunistycznego i skali zbrodni komunistycznych pojawia się zupełnie marginalnie, co świadczy o
wielkiej historycznej spostrzegawczości amerykańskiego psychologa. Nie ma w tej książce ani
szczegółowego omówienia systemu łagrów sowieckich, chińskich, koreańskich itd., nie ma analizy
komunistycznej psychiatrii represyjnej, nie ma też wzmianki o takim choćby ludobójstwie, jak katyńskie.
45 Por. Paul French, „North Korea. The Paranoid Peninsula - A Modern History”, London 2007.
46 To m.in. pozwala mówić o podobieństwach między komunizmem a faszyzmem. Roger Scruton zaś dodaje
na temat antyindywidualizmu obu tych systemów: „Komunizm, tak jak i faszyzm, zakłada stworzenie

realnych, zwykłych ludzkich politycznych wyborów (uzyskana jest drogą terroru), lecz
stanowi wyraz siłowej, wojskowej i bezpieczniackiej dominacji agentury nad zniewolonymi
obywatelami47. W ostateczności społeczeństwo to jest „dwuklasowe” – podzielone jest
bowiem na tę część, która jest po stronie agentury i na tę, która jest przeciwko niej.
Pomiędzy nimi jest społeczna terra incognita, czyli zbiorowość ludzi niewiedzących, co się
dzieje, niechcących wiedzieć, co się dzieje lub też udających, że nie wiedzą 48.

masowego ruchu ludowego i aparatu państwa, związanych razem pod władzą jednej partii, całkowicie
skupionej wokół jednego celu. Wymaga usunięcia wszelkimi środkami opozycji i zastąpienia legalnych
sporów międzypartyjnych tajnymi „dyskusjami” wewnątrz jednej elity rządzącej. Wymaga przyjęcia
kontroli - „w imieniu ludu” - nad środkami przekazu i oświatą, oraz ustanowienia zasady
komenderowania całą gospodarką. Oba ruchy uważają, że prawo można zlekceważyć, podobnie jak
nieistotne ograniczenia konstytucyjne. Oba bowiem są z zasady „rewolucyjne”, rządzone odgórnie przez
„żelazną dyscyplinę”. Zarówno faszyzm, jak komunizm, mają na celu stworzenie nowego typu ustroju
społecznego, który będzie przykładem bezpośredniej, bohaterskiej wspólnoty ludzi, wspólnoty trwającej
bez pośrednictwa instytucji. Aby osiągnąć ten idealny związek – przez dziewiętnastowiecznych
socjalistów włoskich nazwany „fascio” – każdy z tych ruchów tworzy militarną formę rządu, co
pociąga za sobą i totalną mobilizację całej ludności, która odtąd nie może nawet najbardziej
pokojowych czynności jedzenia, chodzenia, modlitwy czy zebrań wykonywać inaczej jak w duchu
wojennym. Historycznie biorąc jedyna różnica między nimi to ta, że o ile rządy faszystowskie czasem
dochodziły do władzy w drodze demokratycznych wyborów, to rządy komunistyczne zawsze musiały
stosować coup d'etat” (Por. tegoż, Antonio Gramsci, „Antyk” 13-14 (2003) s. 66, podkr. F.Y.M.).
I może przy tej okazji jeszcze jedna celna uwaga Scrutona, gdyż można ją odnieść do dzisiejszych,
neokomunistycznych czasów, w których, jakżeby inaczej z nowym „antyfaszystowskim frontem” mamy do
czynienia: „ważnym punktem strategii lewicy (i głównym składnikiem powojennej propagandy
sowieckiej) było kontrastowanie czysto teoretycznego komunizmu z „realnym” - praktycznie istniejącym
– faszyzmem. W ten sposób urabiano pogląd, że komunizm i faszyzm to przeciwieństwa. Tak to
obietnicę raju przeciwstawiano realności piekła. Jest w tym podwójny cel. Nie tylko łatwiej zebrać
wokół sprawy rewolucji wszystkich zaangażowanych w „walkę z faszyzmem”, można też podsycać
pewien sposób myślenia, nawykowy u niezależnych intelektualistów (bez którego większość
komunistycznej propagandy nie odniosłaby w ogóle skutku): nawyk myślenia w dychotomiach,
przedstawiania wszystkiego w trybie „albo-albo”, podsuwania wszelkimi sposobami myśli, że kto nie
jest z nami, jest przeciw nam.
Taki sposób myślenia – zasadniczo odwrotny niż postępowanie w polityce – nie jest przypadkową
konsekwencją myślenia marksistowskiego. Przeciwnie, kiedy Lenin oznajmiał: „jedyny wybór, to albo
ideologia burżuazyjna, albo socjalistyczna – nie ma drogi pośredniej”, po prostu przekładał
marksowską teorię walki klas na slogan bojowy.”
Dodałbym tylko, że dzięki tej strategii komuniści nie pozwalali na stosowanie tych kategorii z języka
prawnego, jakie zastosowano do klasyfikowania zbrodniczości ustroju narodowo-socjalistycznego (typu
„ludobójstwo”, „obozy zagłady”, „eksterminacje” etc.) do opisu i oceny komunizmu.
Por. też Daniel Woodley, „Fascism and Political Theory. Critical Perspectives on Fascist Ideology”,
London 2010.
47 Militaryzacja społeczeństwa jest nieunikniona, skoro „ludowe wojsko” to po prostu w bolszewizmie
strażnik „kommunizma”. Wiatr w cytowanej już „Socjologii wojska” wyjaśnia to następująco (s. 163):
„Formy organizacyjne armii, jej strategia i taktyka interesują nas tu o tyle, o ile wpływa na nie
twórczo rozwijana marksistowsko-leninowska koncepcja roli wojska w rewolucji socjalistycznej.
Doświadczenia rewolucji chińskiej, uogólnione przede wszystkim w pracach Mao Tse-tunga, stanowiły
doniosły wkład m.in. do socjologicznych analiz roli i form działania siły zbrojnej rewolucji. W
doświadczeniach tych odzwierciedliła się zarówno stara tradycja rewolucyjna przejęta i poważnie
rozbudowana przez marksizm, jak i realistyczna ocena wniosków płynących z dotychczasowych wojen
domowych i narodowowyzwoleńczych, szczególnie zaś dorobku radzieckich sił zbrojnych.”
I nieco dalej:
„Funkcje (…) armii socjalistycznej są dwoiste: na zewnątrz jest ona instrumentem obrony
niepodległości i interesów państwa socjalistycznego, wewnątrz zaś instrumentem ochrony ustroju
socjalistycznego” (s. 283). „Armia socjalistyczna obok swych podstawowych zadań na zewnątrz i (…)

To wszystko – wspomniana wyżej deformacja i dehumanizacja, militaryzacja, paranoja na
skalę ogólnopaństwową (a nawet międzynarodową) etc., nie byłyby możliwe, gdyby w
pierwszych dekadach XX w. nie pojawiły się masowe środki przekazu49, takie jak radio,
plakat i film (po wojnie oczywiście telewizja). Pozwalały one bowiem na docieranie z
bolszewickim

przekazem

do

ludzi

niepiśmiennych,

do

ludzi

z

podstawowym

wykształceniem, do „mas ludowych” – przy wykorzystaniu zakłamanego języka i obrazu.
Wprawdzie komuniści potrafili wykorzystywać także „narzędzia naukowe”, czyli sięgać po
wewnątrz kraju, realizuje również istotne ogólnospołeczne funkcje organizacyjne, wychowawcze czy
polityczne. Armia jest nie tylko organizacją militarną, jest częścią całego życia społecznego, przy czym
jej struktura odzwierciedla dążenie do powiązania jej z zadaniami realizowanymi przez środowisko
cywilne, w którym działa” (s. 293).
I ostatnia niezwykle cenna uwaga (s. 3010, podkr. F.Y.M.):
„Wszystkie armie socjalistyczne występowały jako czynne instrumenty tworzenia państwa, a
zarazem wszystkie one od swego narodzenia były częścią sił rewolucyjnych kierowanych
przez partię, przez co nie mogły wystąpić jako partner czy konkurent partii lub innej siły obozu
rewolucyjnego. Armia Czerwona w latach wojny domowej była częstokroć tą siłą, która
organizowała państwowe organa władzy; równocześnie ani przez moment nie był naruszony jej
charakter narzędzia rewolucji, kierowanego i tworzonego przez partię.
Podobnie było w Polsce. „Politycznemu dojrzewaniu żołnierzy – pisze I. Blum o okresie wyzwalania
Polski [„Z dziejów aparatu politycznego Wojska Polskiego”, Warszawa 1957, s. 81 – przyp. F.Y.M., podkr.
F.Y.M.]– sprzyjały wydarzenia zachodzące w kraju, walka o rozwój rewolucji ludowej, utrwalanie
władzy ludowej. Wojsko nie stało na uboczu zachodzących w Polsce przemian, ale
współtworzyło nowy ustrój społeczny... Praca z ludnością cywilną była częścią składową pracy
aparatu politycznego. Wojsko oddziaływało na ludność i zaszczepiało jej swój program
ideowy. Równocześnie zaś żołnierz stykając się z ówczesną rzeczywistością, z jej ostrymi konfliktami
politycznymi, z jej śmiałymi przeobrażeniami – przekonywał się naocznie o słuszności drogi,
którą obrała władza ludowa i którą on zbrojnie popierał.”
48 Nie powinno nas zaskakiwać więc to, że w neokomunizmie dokładnie ta sama „stratyfikacja społeczna”
jest pieczołowicie rekonstruowana. Ustrój powstający po „obaleniu komunizmu”, czyli, jak to wujkowie
powiadają, „młoda demokracja” (neokomunizm), mimo deklarowanego podobieństwa do zachodniego
systemu, wiernie naśladuje porządek sowiecki. Po pierwsze, nie istnieje (bo nie może istnieć) tu „klasa
średnia”, gdyż „wielka przedsiębiorczość” jest zarezerwowana dla nomenklatury zaś „mała” musi uciekać
do szarej strefy w przeciwnym razie pożarłby ją biurokratyczno-fiskalny lewiatan. Gdyby bowiem taka
potężna warstwa wolnych i bogacących się uczciwie przedsiębiorców powstała, wyłoniłaby własną
reprezentację polityczną, a nie o to w agenturokracji chodzi. Po drugie, tzw. wolne zawody są
całkowicie (i celowo) pauperyzowane, zdegradowane (po to, by co operatywniejsze jednostki
opuszczały kraj lub rezygnowały z zawodu, ustępując miejsca miernotom wiernym agenturze). Po trzecie,
przeciętny podatnik żyje w gruncie rzeczy na łasce państwowych lub komercyjnych (ale za to
bliskich agenturze) instytucji – przechodząc z kredytu w kredyt i nie mając najmniejszych szans na
wyjście z takiej matni. Całe państwo zaś, po czwarte, łupione przez nomenklaturę, zadłużane jest
równocześnie przez nią w zastraszającym tempie.
Istota rzeczy polega więc na tym, gdy mówimy o zamkniętości społeczeństwa, że w komunizmie i
neokomunizmie, zahamowany jest naturalny rozwój społeczny związany z różnorodnością
uzdolnień poszczególnych jednostek. Co więcej, o ile ktoś nie służy (a zwłaszcza nie chce służyć)
nomenklaturze i/lub agenturze, o tyle jego uzdolnienia są traktowane jako coś „zagrażającego
porządkowi”. Znamy na pewno mnóstwo takich przypadków z naszych środowisk zawodowych, gdzie
ludzie byli blokowani (za reżimu czerwonych) lub są blokowani (za reżimu czerwono-różowych) właśnie z
tego powodu, że nie byli/nie są po „właściwej stronie”. Są też historie ludzi odblokowanych (zwłaszcza
tych, co w porę „przejrzeli” i zrozumieli swój błąd w ocenie rzeczywistości społeczno-politycznej). Oba
reżimy wszak w sytuacji pewnej konfuzji, w jaką musi przecież wpaść chcący się rozwijać obywatel,
wyciągają „pomocną dłoń” w postaci zgoła niewinnej oferty współpracy. Tę ofertę zaś obywatel może
sobie zracjonalizować w następujący sposób: „może to nie żadna nomenklatura czy agentura, może
jest w tym widzeniu kraju zbytnia przesada, może czerwoni/różowi nie są tacy źli – a już na pewno nie
wszyscy oni są źli; poza tym może nie trzeba będzie się jakoś szczególnie upodlić, by odnieść
życiowy sukces; może nie trzeba będzie przymykać oczu na jakieś duże świństwa; może nie trafię do

socjologię, psychologię, potem cybernetykę i inne nauki 50, ale gdyby od pierwszych dekad
agenturokracji nie istniała możliwość „umasawiania” komunistycznego przekazu, to sama
„propaganda

szeptana”
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nie

wystarczyła

na

procesy

indoktrynacyjne,

„rewolucjonizowanie ludów” i kształtowanie „człowieka sowieckiego”.
Zagadnienie „współudziału” mediów i ludzi mediów w procesach deformowania świata i
dehumanizacji społeczeństw (sowietyzowanych) jest o tyle ważne i wciąż aktualne, że
obecnie, tj. w XXI wieku, mamy do czynienia z jeszcze intensywniejszym niż
jakiejś starej sitwy – życie trwa przecież tak krótko, a tyle jest jeszcze do zrobienia”.
No i jak ów obywatel sobie tak sprawę wytłumaczy i zmieni swoje podejście, awans się okazuje
rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. Włącza się więc taki obywatel w budowę zamordystycznego ustroju (na
jakimś skromnym odcinku, by znów nie przesadzać, by „po prostu się realizować”), a problemy bytowe
natychmiast i bezpowrotnie znikają wraz z niepotrzebnymi wyrzutami sumienia.
49 Por. William Henry Chamberlin, „Collectivism. A False Utopia”, New York 1937, s. 32. Pisząc o dyktaturze
komunistycznej, narodowosocjalistycznej i faszystowskiej zwraca on uwagę, że tyranie te nie są w stanie
wykasować całego postępu technologicznego i cywilizacyjnego (w tamtych czasach jeszcze nie było reżimu
Czerwonych Khmerów (na ich temat por. Jean-Louis Margolin, „Kambodża: w kraju niepojętej zbrodni”,
w: „Czarna księga...”, s. 543-597)) – dzieci chodzą do szkół, ludzie korzystają z mediów, oglądają filmy w
kinach itd., ale tu z kolei cenzor z palaczem książek (book burner) mogą zawrzeć układ i po prostu
pilnować, by przekaz w szkołach, mediach czy kinach był jedną wielką propagandą. Łącząc więc terror
państwowy z manipulacją na niespotykaną wcześniej skalę, tyranie komunistyczno-faszystowskie są
nieporównywalne pod względem ich niszczycielskiej siły z jakimikolwiek wcześniejszymi tyraniami
znanymi z dziejów, dodaje Chamberlin.
Skoro już jednak znowu pojawiła się (mimochodem wprawdzie, ale to nie szkodzi) kwestia
kambodżańskiej drogi do „społeczeństwa bezklasowego”, to znowu odwołam się do antropologicznego
spostrzeżenia (cytowanego już) Byrskiego („Czerwoni Khmerowie...”, s. 82, podkr. F.Y.M.):
„Człowiek sowiecki w swym obecnym i przyszłym kształcie okazał się dla sowieckiej władzy
tworem wybitnie niedoskonałym. Ani Stalinowi ani jego następcom nie udało się przemienić
sowieckiego człowieka w absolutnie posłusznego i oddanego Partii robota. Pozostały w nim trwałe i
nieusuwalne elementy homo sapiens. To, że zastosowana przez długie lata metoda sowiecka zawiodła
dostrzegli komuniści kambodżańscy z Khmer Rouge.
Jej przywódcy (absolwenci francuskich
uniwersytetów) dali nie tyle trafną, ile najbardziej radykalną w swych skutkach diagnozę. Ludzi
„zatrutych” bakcylem kultury, którzy noszą w sobie niezniszczalne elementy etyczne, nie da się
odmienić. Takich osobników należy fizycznie unicestwić i pozostawić tylko tych najprymitywniejszych,
którzy żyjąc z dala od ośrodków cywilizacyjnych dają najlepsze szanse na to, by ukształtować ich wedle
komunistycznego wzorca. W tym celu zaczęli od wysiedlania mieszkańców Phnom Penh, jedynego
wielkiego miasta Kambodży, ponieważ w ich rozumieniu najbardziej zaczadziali „trucizną” kultury i
cywilizacji są mieszkańcy miast. Wysiedlanie przypominało akcję hitlerowską wobec Żydów w czasie II
wojny światowej. Liczba wymordowanych na przestrzeni kilku miesięcy wyniosła od 3 do 4 milionów.
Komuniści kambodżańscy, jak się to wówczas mówiło, postanowili „zacząć od punktu zerowego”. Ale
nawet ta szokująca operacja nie przyniosła oczekiwanych przez przywódców Czerwonych Khmerów
skutków. Natura ludzka okazała się niezniszczalna i nie poddała się nawet w przypadku prymitywnych
chłopów kambodżańskich próbom wymodelowania ich na posłusznych partii robotów.
Mimo to nie sądzę, żeby przywódcy Czerwonych Khmerów zasługiwali na miano fanatyków.
Przeciwnie: ponieważ wiedzieli doskonale, że sowieckie metody zawiodły, spróbowali – jedynej w ich
mniemaniu – skutecznej drogi. Uznali, że najwidoczniej Stalin w okresie terroru nie
wymordował wystarczającej liczby ludzi, by stworzyć podwaliny dla ustroju
sowieckiego. Wobec czego należy wymordować ich więcej. Poza tym według nich terror
Stalina działał na ślepo, zaś terror Czerwonych Khmerów – selektywnie, likwidując
najniebezpieczniejsze „ogniska zarazy” jakimi były najgęstsze skupiska ludności czyli miasta ”.
50 Kwestia tego, w jak wielkim stopniu sowiecka „nauka” zniekształca dyscypliny, które infekuje,
wymagałaby osobnego studium – po części rozpoczęło je krytyczne badanie Poppera („Nędza
historycyzmu”); to bowiem jak sowieciarze infekują ludzką świadomość, zostało już dość obszernie w
wielu badawczych pracach opisane.
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neokomunistycznej) indoktrynacji, do pacyfikowania świadomości społecznej, do
dalszego tresowania obywateli. W tym zresztą względzie (destrukcyjnej siły współczesnych
środków przekazu) mamy poważny dowód na to, że agenturokracja ma się jak
najlepiej, mimo że jeszcze nie wróciła do pełnej (totalnej) manifestacji swojej siły. Do tego
bowiem, o czym jeszcze będę pisał, potrzebuje ona „ludowego wojska”, którym na razie –
po klęsce spowodowanej militarną rywalizacją z wysoko uprzemysłowionym Zachodem
(zwłaszcza z USA za czasów Prezydenta Ronalda Reagana) – ani nomenklatura czerwona,
ani różowa w naszym kraju nie dysponuje, co z kolei daje cichą nadzieję na to, że możliwy
będzie zwrot w historii, pozwalający zatrzymać ten kolejny pochód agentury.
Wszelka, jakkolwiek przebiegająca w dziejach ewolucja komunizmu, ma za
swój jedyny cel, zakonserwowanie „rdzenia systemu”, czyli agentury.
„Reformy”, „zmiany”, „czystki”, „NEP-y”, „odnowy”, „demokratyzacje” i „odwilże” temu
właśnie służą. Ewolucja agenturokracji zmierza więc do tego, by tworzyć iluzję zmian
systemowych, czyli by generować takie „reformy”, które zapewnią przeniesienie do
nowych socjotechnicznych warunków dotychczasową strukturę i mechanikę komunizmu 51.
Jeżeli „rdzeń systemu” pozostanie nienaruszony (a powinien taki pozostać, bo agentura nie
ma zamiaru dobrowolnie rezygnować z absolutnej władzy 52 i jej konfitur), to sam system
51 W tym miejscu warto przytoczyć uwagi Alaina Besançona dotyczącą Gorbaczowowej „głasnosti”:
„Znaczenie tego słowa jest równie nieokreślone [jak znaczenie terminu „pieriestrojka” - przyp. F.Y.M.], a
funkcje pełni ono rozmaite. Pierwsza z nich polega na zaszczepianiu w umysłach ludzkich przekonania,
że coś się naprawdę zmienia, że czas się zabrać do pracy, że odtąd każdy będzie wynagradzany
odpowiednio do swojego wysiłku, a złodzieje i obiboki będą karani. Głasnost' ma wzbudzić zaufanie do
reżimu, sprawić, że ludzie zapomną o jego dwulicowości. Jeśli udałoby się przywrócić to
zaufanie, partia mogłaby mieć nadzieję, że zdoła przezwyciężyć rozbieżność myśli i słów,
za pomocą której obywatele sowieccy się jej wymykają. Tak więc głasnost' służy do
manipulowania odruchowym poczuciem sprawiedliwości i wspólnego dobra w celu
zwabienia ludzi do jarzma partyjnej dyscypliny.
Druga jej funkcja to popularyzowanie powszechnego prawa, a raczej powszechnego obowiązku
krytykowania wrogów pieriestrojki, przede wszystkim zaś tych kadr, które są nadal lojalne wobec
Breżniewa lub nie dość lojalne wobec Gorbaczowa. Głasnost' jest zinstytucjonalizowanym
donosicielstwem. Ze względu na tę funkcję jest ona szczególnie popularyzowana w republikach
oddalonych od centrum w celu złamania lokalnych mafii.
Funkcja trzecia polega na wykorzystaniu zachodnich środków przekazu jako instrumentu
sowieckiej propagandy wewnątrz kraju, gdzie propagandzie tej na ogół się nie wierzy. Dziś pod
sztandarem głasnosti zachodni korespondenci w Moskwie zalewani są fabrykowanymi pogłoskami i
sensacjami rozmaitego rodzaju, które przekazywane natychmiast do zachodnich gazet i radia wracają
następnie do Związku Sowieckiego ze znacznie większym ładunkiem wiarygodności. Dlatego właśnie
Gorbaczow zaniechał zagłuszania niektórych „wrogich” radiostacji: stały się one
dodatkami do sowieckiego systemu dezinformacji wewnątrz bloku komunistycznego.
Czymkolwiek jeszcze byłaby głasnost' nie jest ona wolnością informacji. Jej tematyka jest odgórnie
narzucana.” (tegoż, „Świadek wieku. Wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu”, t. 1, Warszawa
2006, s. 400-401, podkr. F.Y.M.).
52 Absolutyzm władzy agentury można rozumieć dwojako: 1) możliwość stosowania zgoła bezgranicznego
terroru wobec zniewolonych obywateli, 2) możliwość dowolnego interpretowania i obchodzenia wszelkich

jest w stanie przetrwać wszelkie iluzoryczne, powierzchowne modyfikacje i w
pewnym momencie może się odtworzyć ze zdwojoną siłą (taką sytuację
przeżywamy w 2010 r. po zamknięciu okresu „transformacji” czymś, co ktoś całkiem
słusznie nazwał „hołdem ruskim” gabinetu ciemniaków po zbrodni smoleńskiej).
Przypomnijmy sobie, jak po okresie „demokratyzacji” za czasów Edwarda Gierka nastaje
neostalinowska epoka jaruzelszczyzny i ulicznych bandytów w milicyjnych oraz
wojskowych mundurach. Albo jak po „odwilży” za (wczesnego) Władysława Gomułki
nastaje okres „późnego Gomułki” posyłającego ludowych tankistów i strzelców na ludzi
protestujących na ulicach (wzorem Chruszczowa, co dokonał destalinizacji, by za chwilę, tj.
wiosną roku 1956, strzelać do protestujących gruzińskich studentów w Tbilisi, a jesienią
dławić ruskimi tankami powstanie węgierskie).
System bolszewicki jest – jak już wielokrotnie to w rozmaitych analizach sowietyzmu
dowiedziono – chronicznie niewydolny, dysfunkcjonalny, bezpłodny itd. przez to, że ma
charakter niewolniczy i neofeudalny53. Nie potrzeba zresztą wielkiej wiedzy o świecie,
by odkryć, że jeśli w danej strukturze społecznej obywatel sprowadzony jest do funkcji
niewolnika, a więc osoby źle żywionej, źle opłacanej i pozbawionej podstawowych praw –
to nigdy nie jest on w stanie efektywnie pracować 54. Jednakże, co pragnę szczególnie
(nawet wypracowanych w obrębie komunistycznego systemu) procedur prawnych, urzędowych,
służbowych itd. Z pozoru tak ustanowione „warunki brzegowe” absolutystycznej władzy wydają się
„bałaganiarskie” i „prowizoryczne” – jeśli się jednak przyjrzeć dokładniej praktyce funkcjonowania
systemu, takie warunki pozwalają na dość elastyczne (z punktu widzenia agentury, czyli władzy
sowieckiej) działanie związane przede wszystkim z ukierunkowywaniem terroru i sterowaniem nastrojami
społecznymi. Terror może być eskalowany lub osłabiany. Siły służące do terroryzowania obywateli, jak np.
„ludowe wojsko” można wykorzystywać nie tylko do pacyfikowania ulicznych demonstracji i zastraszania
społeczeństwa, ale i do stawiania dróg (głównie do celów wojskowych, lecz i cywilom się czasami pozwala
z nich korzystać), zabezpieczania wałów powodziowych, odśnieżania itp.
Terror może mieć charakter fizyczny (eksterminacja na masową skalę, morderstwa, tortury, pobicia,
zatrzymywanie, więzienie, umieszczanie za „antypaństwowe poglądy lub działania” w szpitalach
psychiatrycznych) oraz psychiczny (prześladowanie psychiczne, niszczenie osobowości, inwigilowanie,
śledzenie, podsłuchiwanie, oszukiwanie, zastraszanie, szantażowanie, podrzucanie „komprmateriałów”,
podawanie środków odurzających).
53 Por. Chamberlin, „Collectivism. A False Utopia...”, s. 234. Chamberlin jednocześnie wskazuje na
podobieństwa między komunizmem, niemieckim narodowym socjalizmem i włoskim faszyzmem. Ta
książka, jak i „America's Second Crusade” (Chicago 1950, jeden z jej rozdziałów poświęcony jest
powojennej, komunistycznej Polsce) tego nieżyjącego już amerykańskiego historyka i publicysty
zajmującego
się
m.in.
sowietyzmem
jest
dostępna
w
całości
online:
http://mises.org/books/falseutopia.pdf,
http://mises.org/books/americas_second_crusade_chamberlin.pdf.
Na feudalny charakter sowietyzmu zwraca uwagę Leopold Tyrmand („Cywilizacja komunizmu”,
Londyn 1972).
54 Chamberlin przytacza różnice między płacami robotnika w ZSSR i USA w 1933 r., a więc w czasie, gdy
Amerykę dotknął bardzo poważny gospodarczy kryzys. Nawet wtedy robotnik amerykański zarabiał od 5
do 12 razy więcej od robotnika sowieckiego („Collectivism. A False Utopia...”, s. 85), choć wiadomo, że w
komunizmie robotnicy należą do pracowników wysoko opłacanych np. w porównaniu z nauczycielami. W
komunizmie takich zestawień rzecz jasna nie robiono, bo przecież święte nauki Marksa głosiły, że
robotnicy w kapitalizmie się z czasem spauperyzują wyżyłowani przez wyzyskiwaczy – wystarczyło więc

podkreślić, komunizm jako „system władzy” jest wyjątkowo skuteczny 55. Można
rzec nawet tak, że... skuteczniejszy niż demokracja (w stylu zachodnim). Ludzie
sterroryzowani zachowują się bowiem jak wytresowane zwierzęta lub zaprogramowane
maszyny. Terror wszak wprowadza i utrwala nową rzeczywistość psychospołeczną. Taką
właśnie, że sama groźba kary, represji, ostracyzmu, kryzysu itd. wystarczy, by
zniewoleni obywatele bali się jak ognia – wolności, sprawiedliwości oraz
prawdy (tę atmosferę, nawiasem mówiąc, udało się ciemniakom odtworzyć w 2010 r. w
Polsce po błyskawicznym przerwaniu obchodów żałoby po śmierci ofiar w Smoleńsku). W
takich zaś warunkach „władcy” zaczynają się czuć bezkarnie i swobodnie – jak banda
rzezimieszków w zastraszonym przez siebie miasteczku; ponadto, owi „władcy” mogą (i
korzystają z tego nadzwyczajnego przywileju) pastwić się nad ofiarami systemu. Mogą się
bawić zniewolonymi obywatelami jak kot upolowaną, lecz jeszcze nie zjedzoną, myszą (to ją
trąca, to wywróci, to doskoczy do niej, to odskoczy) – wie, że ona „nie ma prawa” uciec.
Czerwony zamordyzm swoją skuteczność (siłę, moc, potęgę) bierze z paraliżu
społecznego
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cierpliwie odczekać aż to nastąpi. W neokomunizmie natomiast takie zestawienia płacowych też należą do
rzadkości, gdyż mogłoby się okazać, że robotnik amerykański zarabia kilka razy więcej niż profesor (no,
pomijając tych, co są związani z nomenklaturą starą lub nową).
55 Tę skuteczność zapewnia oczywiście całkowite zmilitaryzowanie społeczeństwa oraz wojenny w swej
istocie, agresywny charakter komunizmu i „władzy ludowej”, czyli moskiewskiej agentury. Wiatr w
„Socjologii wojska” pisze (s. 302-307, podkr. F.Y.M.):
„Wojsko w rewolucji socjalistycznej występuje jako siła przede wszystkim polityczna. Znaczy to, że
obok doniosłych zadań obrony przed interwencją zewnętrzną jego zadaniem jest
przeprowadzenie przemian rewolucyjnych wszystkimi – militarnymi i politycznymi –
metodami. Skoro tak, to szczególna pozycja aparatu politycznego w tym wojsku, jego kompetencje i
aktywność w dziedzinie tworzenia armii nie wynikają li tylko z dążenia partii do nadania kadrze
oficerskiej pożądanego oblicza politycznego, lecz również, i być może przede wszystkim, są
wynikiem dwoistej funkcji społecznej armii jako instytucji wojskowo-politycznej.
Zagadnienie to byłoby łatwiej badać bezpośrednio w czasie tworzenia armii socjalistycznej i
realizowania przez nią zadań związanych z organizacją władzy państwowej i przeprowadzaniem
przemian ustrojowych. (…)
Powiązanie władz wojskowych i cywilnych występujące w okresie rewolucji nie jest czymś
krótkotrwałym, lecz wyraża stały wzór stosunków wojskowo-cywilnych w państwie socjalistycznym.
Powiązanie to (…) polega na aktywnym zaangażowaniu wojska w sprawy polityczne z jednej strony, a
kierowniczej roli partii z drugiej. (...)
Znaczenie działalności wojska w dziedzinie tworzenia i organizowania aparatu
państwa socjalistycznego jest tym większe, im bardziej rewolucja dokonuje się „od
góry”, w wyniku posunięć organów będących zalążkiem nowego państwa, i im mniej jest
ona rezultatem żywiołowego ruchu mas. (…) [ciągle ta „odgórna rewolucja” - przyp. F.Y.M. :)]
Wiemy, że np. w Polsce rola działalności władz rewolucyjnych (ludowego wojska, organów PKWN
itd.) była szczególnie wielka i że nie należała do wyjątków sytuacja, w której dopiero w wyniku
inicjatywy przedstawicieli nowej władzy powstawały terenowe organizacje polityczne, organy władzy
itp. (…)
Armia socjalistyczna powstaje jako organizacja całkowicie nowa, budowana na gruzach starej
armii burżuazyjnej, ale przejmuje ona pewne elementy organizacyjne starej armii oraz wykorzystuje
pewną część jej kadry. (…) Kierownicza rola partii w wojsku stanowi istotę nowych stosunków władz
wojskowych i cywilnych w systemie dyktatury proletariatu.”

obywatele. Kładę nacisk na to dlatego, że tych samych socjotechnicznych i
instytucjonalno-prawnych wynalazków, które wykorzystano za „Polski Ludowej”, używano
i używa się po dziś dzień (rok 2010 to czas ich pełnej odsłony) w dobie „transformacji”,
czyli budowy „III RP” (neopeerelu) 56. Warto przy tej okazji dodać, że „odwilż
transformacji” charakteryzowała się od pierwszych lat polskiej „Przebudowy”
(nadzorowanej przez agenturę z Jaruzelem, Kiszczakiem 57 i Siwickim na czele58) odgórnie
sterowaną społeczną amnezją59. Już w 1989 r. wyśmiewano „obsesyjne wracanie do
Katynia”, „badanie białych plam”, „polską martyrologię” 60 itd. – utrzymywano bowiem, że
obywatele potrzebują przede wszystkim „poprawy stopy życiowej”, a nie, grzebania się w
historii i chorobliwego oglądania się wstecz. Była w takim stawianiu sprawy podwójna
56 Por. mój esej „O sposobach organizowania nienawiści” („Nowe Państwo” (11/2010)).
57 Por. zamieszczony w POLIS MPC, wydany w pezetpeerowskich drukach (1986) wywiad z „generałem
Kiszczakiem”” http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158:wywiadz-kiszczakiem&catid=37:dzielnica-dokumentalistow-i-wiadkow&Itemid=96.
58 Przypominam, że pierwszym premierem po „kontraktowych wyborach” (nieco podsterowanych ręcznie
między pierwszą a drugą turą, gdy tzw. „lista krajowa” z wieloma komuchami „przepadła”, bo obywatele
nie zrozumieli głębokiej idei „okrągłego stołu”) był Kiszczak, a nie wujek Tadek. Jego „misja” jednak
„zakończyła się niepowodzeniem”, czyli nie udało się „premierowi Kiszczakowi” latem 1989 r.
„uformować” koalicyjnego rządu. Szkoda, bo byłoby to znakomite preludium do „polskiej pieriestrojki”.
Różowi, którzy sami niecierpliwie przebierali nogami, by w końcu usadowić się w ministerialnych
gabinetach, uznali, że „pierwszy niekomunistyczny rząd” z Kiszczakiem na czele to byłaby – mimo całej
bujnej fantazji towarzyszącej „transformowaniu” tego, co w spotach „Solidarności” nazwano buńczucznie
„naszym własnym domem” – pewna przesada (choć kto wie, może Zachód zachwycony czerwonymi
jastrzębiami, co się w gołąbki pokoju zmienili, i to by łyknął?). Powstał więc scenariusz z wujkiem
Tadkiem, zaś Kiszczaka z Siwickim „schowano” za jego plecami. I można było balować po „obaleniu
komunizmu”. (Na temat wujka Tadka i jego wesołej kompanii por. Stanisław Murzański, „Wśród łopotu
sztandarów rewolucji. Rzecz o „katolewicy” 1945-1989”, Kraków 1998).
Po dziś dzień słyszy się w różnych „debatach” taki tępy do bólu argument o tym, że Jaruzel z
czerwonymi „oddali władzę” czy „pokojowo przekazali władzę”. Już pomijając fakt, jak to „oddawanie”
wyglądało (i komu co oddawano), jak i np. to, że jeszcze w 1989 r. ginie kilku księży w esbeckich
zamachach (a propos „pokojowego przekazywania władzy”) – to należałoby sądzić, że „oddanie władzy”
automatycznie zwalnia sowiecką agenturę z jakiegokolwiek rozliczenia za popełnione przestępstwa.
Wynikałoby stąd, że jak się zatrzyma zbrodniarza, to samo złożenie przez niego broni powoduje kasację
win – co jest oczywistym absurdem.
Weźmy na chwilę w nawias realia nowej agenturokracji (czyli po 1989 r.). Komunizm nie sprowadzał
się przecież do kwestii sprawowania WŁADZY przez czerwonych. Owszem, dyktatura komunistyczna to w
istocie działalność zbrojnej grupy przestępczej wspieranej przez sowieckie, ludobójcze mocarstwo. Ale nie
w tym rzecz. Przekazanie władzy komuś (w Polsce bolszewicka agentura, mówiąc ściśle, podzieliła się
władzą z różowymi, którzy jak widać po zwołanym w listopadzie 2010 r. nowym WRON-ie, zżyci są z tą
agenturą wciąż (http://freeyourmind.salon24.pl/252954,nareszcie-powolano-nowy-wron)) to jedno.
Drugie, to straszliwa zapaść cywilizacyjna, jaką pozostawia po sobie działalność
komunistycznej agentury. Polska po wojnie cofnęła się przecież do poziomu feudalnego. Regres
cywilizacyjny, społeczna i gospodarcza dewolucja, masowa emigracja, sowietyzacja świadomości,
degradacja nauki, kultury, potworna szpetota miast, infrastruktura na poziomie Trzeciego Świata etc., to
„spadek” po rządach czerwonych porównywalny do stanu przyrody na jakimś terenie po zrzuceniu bomby
jądrowej. I nawet w tej dziedzinie – osobistej i materialnej (zwłaszcza majątkowej) odpowiedzialności
czerwonych za skalę zniszczeń cywilizacyjnych – w ramach „transformacji” nie dokonuje się żadnego
rozliczenia.
59 Por. Staniszkis, „Zapominanie. Przyczynek do antropologii komunizmu” w: tejże, „Antropologia władzy.
Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem”, Warszawa 2009, s. 183-202.
60 Do kanonu tej załganej frazeologii należy również „pobrzękiwanie szabelką” (zwykle ilekroć Polacy chcieli
czegoś od Rosji lub Niemiec).

logika: 1) utrwalanie niewiedzy, co do charakteru nowej odwilży, 2) zakrywanie
zależności między współczesną historią naszego państwa (zwłaszcza jego
powojennymi dziejami związanymi z rosyjską okupacją) a teraźniejszością61.
Za dotknięciem czarodziejskiej czerwonej różdżki wraz z nową odwilżą czy nową rewolucją,
znikały z uczelni „katedry marksizmu-leninizmu”, hasło o „proletariuszach wszystkich
krajów” usuwano z gazet i „opiniotwórczych” tygodników, pozbywano się komunistycznych
symboli i emblematów – niemalże jakby trupa cyrkowa zwijała majdan. Chyba na UMCS-ie
(uczelni powołanej po wojnie w czasie „Polski lubelskiej” w celu neutralizacji powstałego w
1918 r. KUL-u), jeśli mnie pamięć nie myli, bastion marksizmu-leninizmu bronił się
najdłużej, ale i tam marksiści wnet przywdziali szaty postmodernistów, „baumanologów” 62
itp. badaczy, zgodnie z nowym duchem czasu.
W Polsce zatem, wzorem sowieckiej „odgórnej nowej rewolucji” dokonywano czegoś
zupełnie niemożliwego ze zdroworozsądkowego punktu widzenia –

usiłowano

„wprowadzić”, by tak rzec, „mechanizmy demokracji” (jej narzędzia, procedury,
instytucje itd.) oraz „westernizacji” (przywracania zachodniego porządku społecznopolitycznego), które działałyby skutecznie... w warunkach braku demokracji i
braku westernizacji. Posługuję się tu pewnym skrótem myślowym – nie ma bowiem
żadnych „mechanizmów demokracji”, ponieważ istota ustroju, w którym sami obywatele
wybierają swoich przedstawicieli, przekazują im prerogatywy władzy i poddają ich
społecznej kontroli, sprowadza się do położonych na stałe fundamentów (różnych)
wolności i całkowitej praworządności. Te podstawowe wolności muszą dotyczyć sfery
polityczno-społecznej i gospodarczej, natomiast praworządność musi obejmować wszystkie
sfery i wszystkie osoby bez względu na sprawowane przez nich funkcje. Rzecz jasna, dla
agenturokracji są to warunki nie do spełnienia. W systemie bolszewickim władzę wyłania
agentura spośród środowiska agentów, mówiąc krótko. O żadnej wolności nie może być
mowy
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tym

bardziej

o

jakiejkolwiek

praworządności.

Owszem,

w

systemie

komunistycznym „działa prawo”, lecz jak doskonale wszyscy wiemy, służy ono do obrony
agentury przed tymi grupami obywateli, którzy chcieliby rozsadzić/wysadzić system.
61 Wiązało się to całe podejście z generalną prowizorką i improwizacją wujków przy „transformowaniu”. O
ile bowiem potrafili oni znakomicie zadbać o interesy czerwonej oraz różowej nomenklatury, o tyle
interesy obywateli (np. kwestia ich powszechnego uwłaszczenia, kwestia utworzenia sensownego funduszu
emerytalnego, kwestia polityki fiskalnej etc.) to było coś, czym najmniej się w środowisku wujków
przejmowano, zaklinając rzeczywistość, a obywatelom radząc przede wszystkim „zaciskać pasa”. Bo trzeba
było przetrwać. Oczywiście czerwoni jakiejś szczególnej szkoły przetrwania nie przechodzili.
62 Niestety, niewiele się wznawia obecnie prac Baumana z lat 50. i 60.

„Przebudowa” po polsku zmierzała zatem do nadania „nowego wyglądu”
dotychczasowej, komunistycznej państwowości – do zbudowania nowej
fasady, za którą mogłyby się skryć mechanizmy i środowiska starego reżimu.
Różowi zresztą, wytypowani przez agenturę komunistyczną do „współudziału we władzy”
(sami w swych szeregach posiadający liczne grono współpracowników sowieckiej bezpieki
i/lub wojskówki) nie kryli się szczególnie z tym, że nie mają najmniejszego zamiaru
dezintegrować czy eliminować „rdzenia systemu”. Zgodnie z tym następowały procesy
ogólnokrajowego uwłaszczania czerwonej nomenklatury, powstawania czerwonych fortun,
„odkreślania grubą linią” okresu komunistycznych zbrodni (a raczej kolejnej epoki „błędów
i wypaczeń”). Wujek Tadek na naradzie z wojewodami od razu zapewniał w 1989 r., że nie
będzie zbiorowych zwolnień, a w debacie publicznej nawet nie chciał słyszeć o wychodzeniu
z „Układu Warszawskiego”, wujek Adaś z mównicy sejmowej ogłaszał, że nie będzie walczył
„bronią nienawiści”... i tak toczyła się „wielka historia” neopeerelu 63.
To wszystko, oprócz wymiaru czysto propagandowego, miało głęboki sens
polityczny i strategiczny – doskonale wpisywało się w scenariusz „nowej
63 Oczywiście koła tejże historii kręciły się od dłuższego już czasu, a nie akurat w 1989 r., zaś przed
„realizmem politycznym” wujka Adasia (ale też Wałka), czyli dążeniem ni mniej ni więcej tylko do
porozumienia z Rosją, przestrzegał już wcześniej choćby Tomasz Mianowicz, pisząc na łamach
emigracyjnego kwartalnika społeczno-politycznego „Libertas” (10-11/1988, tekst „Wnukowie
Mickiewicza i dzieci systemu”) na s. 156 tak: „na łamach „Kontynentu” i „Kultury” skrytykowałem
noblowskie mowy Wałęsy za pominięcie milczeniem ówczesnego losu innego laureata – Andrieja
Dymitriewicza Sacharowa. Z tą krytyką z kolei nie zgadza się Adam Michnik, twierdząc, że Wałęsa –
jako polityk – musi kierować się realiami, a realny ma być w Polsce kompromis w duchu Porozumienia
Gdańskiego; realnym faktem, determinującym postawę Solidarności są też „ludzie
rządzący dziś Rosją” i porozumienie z nimi „było nieodzownym warunkiem Umowy
Gdańskiej”” (podkr. tu i poniżej F.Y.M.)
I nieco dalej Mianowicz dodawał: „krytyka moja dotyczyła nie tyle tego odosobnionego faktu, co
całej koncepcji politycznej i taktyki reprezentowanej przez Wałęsę (a ustalanej przez jego doradców). W
mowach noblowskich pominięto też milczeniem operację 13 grudnia i stan wojenny,
mowa była natomiast o „porozumieniu, na które jesteśmy skazani” i „prawdziwym
dialogu władzy ze społeczeństwem” (…) Michnik broni Wałęsy jako polityka, skoro jednak
osiągnięcia polityczne tego ostatniego są mizerne – Michnik broni złej polityki. Ja zaś skrytykowałem
Wałęsę również jako polityka (nie tylko jako moralizatora), wydaje się więc, że racja leży po mojej
stronie; pominięcie Sacharowa w mowach noblowskich nie było niczym innym, jak symbolem
rezygnacji z solidarności z ruchami opozycyjnymi czy dysydenckimi w innych krajach obozu
sowieckiego, jest stawką na „rozwiązanie polskie”, na „dogadanie się jak Polak z Polakiem”, krótko: jest
wyborem określonej polityki. Ten jednak problem implikuje kolejne pytanie: czy to „rozwiązanie
polskie” jest w ogóle możliwe?” (s. 157-158).
Na marginesie dodam, że Mianowicz już wtedy sformułował myśl, którą uważam za wciąż aktualną –
stanowi ona wszak jeden z punktów wyjścia moich rozważań w niniejszym rozdziale – „podstawowym
problemem politycznym Polaków (…) jest nie stosunek do Rosji, lecz stosunek do komunizmu” (s. 159).
Por. też mój tekst „Z Czerskiej na Plac Czerwony” z 19 kwietnia br. dotyczący „pojednania”, które w
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rewolucji” w sensie Gorbaczowa, w myśl której system miał zostać
zmodyfikowany, a jego rdzeń zakonserwowany. Coś jak wymiana karoserii auta
przy zachowaniu starego, sprawnego, sowieckiego silnika (ewentualnie wymiana silnika w
ruskim samochodzie). Poza tym różowi uważali, że są kastą wprost predestynowaną do
rządzenia i nie chcieli słyszeć o dzieleniu się władzą np. z jakimiś antykomunistycznymi
oszołomami; wystarczył im w zupełności podział władzy (może nie wywalczony, a
wychodzony) z czerwonymi. Wujek Tadek zaś do tego stopnia się rozkochał w „rządzeniu”,
że miał nie tylko zamiar, ale i czelność startować (w 1990 r.), po swoich kompletnie
nieudolnych „rządach”, na prezydenta w pierwszych wolnych wyborach 64.
W 1989 r. zadbano jednak, by z wolna odrestaurować fasadę budynku z
napisem „Polska”. Temu służyć miała uruchomiona niemal z marszu nowa
osłona propagandowa, oraz równoczesna, dość chaotyczna, a przez to
groteskowa zmiana szyldów najprzeróżniejszych instytucji, usuwanie emblematów etc.
Jeszcze przed „kontraktowymi wyborami” (o których z czasem politrucy neokomunizmu w
euforii zaczęli później przy rocznicowych okazjach mówić jako o „pierwszych wolnych” –
cóż nie ma to jak nieposkromiona wyobraźnia propagandzistów), tj. w kwietniu '89 „sejm”
peerelowski, ta żałosna zbieranina nie wiadomo kogo, no bo trudno tu mówić o
jakiejkolwiek reprezentacji polskiego narodu65, ot tak sobie „znowelizował” komunistyczną
„konstytucję” z pamiętnego 1952 r. „ustawą”, która „ustanawiała senat”, „urząd
prezydenta”, „kompetencje prezydenta” i „sposób jego wybierania” 66. Nowa rewolucja więc
uprzedzała już wypadki, jakby agentura doskonale wiedziała, że po „kontraktowych
wyborach” i „ustrojowej zmianie” – na „prezydenckim stanowisku” znowu usadowi się
64 Herbert kwituje postać wujka Tadka tak: „A Polska, w moim przekonaniu niebędąca suwerennym
krajem, ulega wpływom Rosji. Nie przestała ulegać tym wpływom. Ani przedtem, za Mazowieckiego –
już ciapy większej nie można sobie wyobrazić, że on butów sobie nie zasznuruje, jestem pewny – a
jeszcze bardziej teraz.” (por. http://www.rp.pl/artykul/73290,186763_Ten__ktory_mowi_nie.html ).
Swoją drogą o tych pierwszych przekomicznych prezydenckich wyborach w neopeerelu też by można
książkę całą napisać, koniecznie z cytatami z artykułami „GW” na temat Wałka (sprawę kiedyś
przypomniał Waldemar Łysiak („Mitologia świata bez klamek”, Warszawa 2008)). Tak się zresztą
zastanawiam, kto wpadł na pomysł, by najpierw urządzić wolne wybory prezydenckie, a dopiero potem
parlamentarne, przecież nawet chłopski rozum nakazywał, by kolejność była odwrotna. Jak jednak
pamiętamy, wtedy jeszcze były czasy „innej prezydentury” i do kompetencji prezydenta należało
powoływanie szefów newralgicznych resortów, takich np. jak MON. Jaki zaś był Wałek na stanowisku
prezydenta, co mówił i co wyrabiał, to chyba nawet nie trzeba przypominać. W tym jego zachowaniu chyba
leży odpowiedź na pytanie, kto wpadł na pomysł, by zacząć od wyborów prezydenckich, a nie
parlamentarnych, kto bowiem jak kto, ale czerwoni dzięki prezydenturze Wałka, tryumfalnie wrócili do
władzy (najpierw rządowej, a potem prezydenckiej). Nic w tym dziwnego, taki miał być (był i jest)
mechanizm „zmian władzy”, czyli w neopeerelu. Wańka-wstańka po prostu.
65 Gdyby w 1989 r. zaczęto budowę nowego państwa od porządnej dekomunizacji, to niemal wszyscy ludzie z
„sejmów” peerelowskich mieliby zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych.
66 Por. Marek Borucki, Wstęp, w: „Konstytucja III Rzeczpospolitej Polskiej”, Warszawa 2004, s. 3-12.

czerwony gensek. Taki scenariusz był, co tu dużo kryć, piękną historyczną i symboliczną
klamrą, nasuwającą – zapewne nieuprawnione, bo przecież sowiecka „Przebudowa” to był
powrót do idei leninowskich, a nie okropnych stalinowskich – skojarzenia z okresem
powojnia w „Polsce Ludowej” i „prezydentury” jednego z najważniejszych ówczesnych
agentów NKWD, czyli „Bolesława Bieruta”. Chociaż czy nieuprawnione, skoro Jaruzel był
agentem Smiersza, a więc najbardziej „elitarnej” jednostki bolszewickich specsłużb?
Okazywało się więc, że dosłownie na skinienie jakiegoś palca (można podejrzewać, że
należącego do jakiejś sowieckiej ręki) można w „nadwiślańskim kraju rad 67”, zmieniać
podstawowe instytucje państwowe, gdy jeszcze rok wcześniej „politbiuro” nie chciało
słyszeć o jakichkolwiek ustępstwach wobec „kontrrewolucji”.
Po „kontraktowych wyborach” sprawy, rzecz jasna, już całkiem ruszyły z kopyta.
Wprawdzie nie zmieniano realnie ustroju, nie dokonywano rozliczenia komunizmu,
nie odsunięto bolszewików od władzy, nie zdelegalizowano „robotniczej” partii stanowiącej
ekspozyturę Moskwy, ale „nowe państwo” powstawało piorunem, jakby ruski
woźnica wszystkie konie batem wciąż i wciąż okładał. Nie wprowadzono, co
zrozumiałe (spowodowałoby to ekonomiczne wyparcie nomenklatury) żadnego wolnego
rynku, lecz od razu tzw. społeczną gospodarkę rynkową 68. (Zaraz też wprawiono w ruch
inżynierów społecznych wyspecjalizowanych w przekonywaniu o horrorze „wilczego
kapitalizmu” – byli to zwykle ci eksperci, co twórczo zajmowali się „ekonomią polityczną”
już za czasów Chruszczowa i

Breżniewa, a realia kapitalistyczne znali z najlepszych

podręczników marksizmu-leninizmu). To jednoznacznie sygnalizowało, że nawet w
dziedzinie gospodarki będzie Polska szła dziarskim krokiem od starego do nowego
socjalizmu, czyli legendarną „trzecią drogą”.
W rezultacie „uspołecznianie gospodarki rynkowej” (której obywatelom nie pokazano, by
się nie wystraszyli) musiało ukonstytuować realia republiki bananowej, w której
sitwy, mafie, „rodziny” i klany dzielą się sferami wpływów w „byznesie”, „zamówieniach
publicznych” czy innych strategicznych obszarach, gdzie można zdobywać szybkie, duże i
67 Niezorientowanym pragnę przypomnieć albo uświadomić, że w peerelu, dokładnie tak jak we wzorcowym
„Kraju Rad”, czyli ZSSR, również były „rady” – „wojewódzkie narodowe”, „powiatowe narodowe”,
„zakładowe” etc., no i oczywiście „rada państwa” składająca się z czołowych sowieckich agentów w „Polsce
Ludowej”. By było śmieszniej, częściowo to komunistyczne nazewnictwo przetrwało i w neopeerelu. No bo
czemu nie?
68 Na temat „trzeciej drogi” i „reformowania socjalizmu” w gospodarce jest tyle znakomitych prac teoretyków
ekonomicznego liberalizmu, że nawet nie rozwijam tego wątku (wystarczy poczytać prace von Misesa oraz
Hayeka).

łatwe pieniądze – jeśli odpowiednio pokieruje się „polityką monetarną” i leszczompodatnikom ustawi na właściwych obrotach machinę fiskalno-kredytową 69. Doprowadziło
to do błyskawicznych procesów uwłaszczania się czerwonej, a potem różowej
nomenklatury. Zresztą szydercze i zarazem szczere, wyrażone w poczuciu absolutnej
bezkarności, nomenklaturowe hasło: „pierwszy milion trzeba ukraść” świadczyło o tym, że
dla czerwonych i różowych taki układ stanowi raj na ziemi.
Nie skonstruowano również wolnego rynku mediów –

wprost przeciwnie,

natychmiast zajęto się „parcelacją” środków przekazu i pilnowaniem, by nie
stały się forum wymiany wolnej myśli dla zdezorientowanych społeczno-politycznym
i ekonomicznym chaosem Polaków (warto do znudzenia przypominać, że utrzymano
„prawo prasowe” ustanowione za jaruzelszczyzny w 1984 r., wcale też nie likwidowano
cenzury, która została formalnie zniesiona dopiero w kwietniu 1990 r.). Nie myślano nawet
zrazu o powszechnych wolnych wyborach i, broń Boże, porzucaniu sowieckiego bloku –
wujek Tadek jako „pierwszy niekomunistyczny polski premier” jedną z pierwszych swych
niekomunistycznych „dyplomatycznych wizyt” składał ponoć na Jasnej Górze (?) 70, jak
wiemy, u Władimira Kriuczkowa, ówczesnego szefa KGB (swoją drogą, ciekawe, czy jest
jakiś protokół z tego spotkania). Z wielkim zapałem jednak zabrano się za rzeźbienie przy
„zmianach zapisów konstytucyjnych”, zmianie „nazwy państwa” i „godła”, usuwaniu zapisu
„o przewodniej roli PZPR” itd. (grudzień '89 – kojarzący mi się z grudniem '4471).
69 W niedługim też czasie Polska znalazła się w czołówce krajów ogarniętych korupcją. Tym jednak „klasa
polityczna” wcale się nie przejmowała.
70 Por. J. Staniszkis, „Postkomunizm. Próba opisu”, Gdańsk 2005, s. 6 i 53.
71 Staniszkis wspomina w swej książce: „W Polsce nie było kamer CNN, gdy 19 grudnia 1989 roku
rozegrała się pewna scena, też stanowiąca kamień milowy – symbolizowała kres solidarnościowej
mobilizacji. Premier Mazowiecki ze swoją świtą udał się do Zamku Królewskiego na obchody
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Plac Zamkowy odgrodziły od tłumu metalowe zapory
– takie same, jakich kiedyś używało ZOMO. Napierający ludzie zaczęli skandować: „Biała komuna!”.
Przez ostatnie lata traktowali bowiem tę właśnie rocznicę i odzyskiwanie wyłącznej kontroli nad
placem – choćby na jeden dzień, za cenę pałowania i aresztowań – jako rytuał, formę przechowywania
pamięci i wspólnotowości, nawet bez przywódców i bez organizacji” („Postkomunizm...”, s. 6-7, podkr.
F.Y.M.).
Z upływem lat, „pielęgnowanie tej rocznicy” przez różowych i czerwonych urosło do rangi niemalże
święta narodowego, w trakcie którego pochylano się z troską nad dylematami moralnymi „generała” oraz
marznącymi patrolami przy czołgach „ludowego wojska” – aż przyszedł w końcu dzień, gdy Stefan Chwin
sam zaczął wciągać na siebie nieco pomarszczoną „skórę Generała”, a następnie nakładać ją na „każdego z
nas”, pojękując z autentycznym bólem intelektualisty: „Prawdziwie ważne pytanie brzmi (…): Jak
zachowałby się każdy z nas w nocy 13 grudnia 1981 r., gdyby znalazł się na miejscu przeklętego
generała? (…) Jak na miejscu generała powinien zachować się każdy człowiek, który by chciał tamtej
fatalnej nocy kierować się w swoim działaniu moralnymi wskazaniami Dekalogu?”
(http://wyborcza.pl/1,76842,5766456,My__Ablowie__czysci_jak_lza.html,
por.
też:
http://freeyourmind.salon24.pl/59317,petla-czasu).
Oczywiście Chwin nie zadawał sobie pytania jeszcze bardziej „fundamentalnego” lub
„metafizycznego”: czy każdy z nas nie chciałby być agentem Smiersza, gdyby mógł nim zostać? Na takie
pytania jednak nawet w Ministerstwie Prawdy było jeszcze za wcześnie w 2008 r., gdy ukazał się ten

W tym „ewolucyjnym” szaleństwie była metoda. Wyglądało bowiem na to, że „nowe,
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praworządności jako fundamentów swego istnienia i funkcjonowania, gdyż cała
plejada wujków Tadków, wujków Bronków 72, wujków Adasiów, wujków Jacków etc.
rozwiąże wszelkie społeczno-polityczne problemy za zagubione „masy obywateli”. Dość
szybko mogliśmy się przekonać, że kastę czerwonych po prostu zastępuje kasta różowych.
Ta pseudowymiana73 „na szczytach polskiej władzy” następowała i tak w warunkach
pokojowej koegzystencji i kooperacji dwóch nomenklatur, a więc socjalizm faktycznie
zyskiwał nową twarz. Czerwonych nawet nie próbowano wyrzucić, tudzież politycznie (czy,
nie daj Panie Boże, finansowo, majątkowo) zdegradować w „nowym porządku”. Uznawano
ich od pierwszych chwil „transformacji” za pełnoprawnych, legalnych, normalnych,
zwykłych, godnych zaufania uczestników życia społecznego, gospodarczego, kulturowego,
medialnego, naukowego, a nawet showbiznesu. Jak takie tworzenie podwalin „nowego
państwa” musiało się skończyć, to wiedział każdy, kto miał choć odrobinę oleju w głowie.
Pokojowe egzystowanie ze złodziejami i zbrodniarzami nigdzie na ziemi nie jest możliwe –
no chyba, że się przyjmie „ethos rzezimieszka”. Ewentualnie, jak w przypadku sowieckich
agentów – „ethos” zamordysty, „ethos” czekisty.
„Różowa elita” do tego stopnia jednak przejęła się już wtedy swoją „misją
modernizacyjną”, że uznała, iż nikt – poza właśnie tą „elitą”, poza ludźmi,
których
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styropianowych rydwanach – nie jest w stanie „nowego państwa” zbudować,
toteż zajęła się taką konstrukcją systemu (tym razem neokomunistycznego), by na
stałe wpisana została weń „przewodnia siła narodu” w postaci nowej
nomenklatury. Chodziło o takie zabezpieczenie „ładu i porządku”, by próby
eliminowania
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pożałowania godny tekst pod iście biblijnym tytułem „My, Ablowie, czyści jak łza” dedykowany
Jarosławowi M. Rymkiewiczowi, autorowi „Wieszania”. Owa dedykacja zapewne miała dać
Rymkiewiczowi do zrozumienia, że wieszając członków WRON-u, moglibyśmy w istocie powiesić samych
siebie.
72 We współczesnej historii Polski jest tych wujków dwóch.
73 Pomijam w tej chwili to, że komuniści w przeciągu paru lat tryumfalnie powrócili do władzy – tym razem
już bez sowieckich bagnetów, tylko dzięki „mechanizmom demokratyzacji” oraz olbrzymim profitom, jakie
uzyskali w trakcie procesu uwłaszczania nomenklatury; chodzi mi raczej o to, że różowym się wydawało
(albo może naprawdę w to wierzyli), iż są politycznie samodzielni, a nie zaś, że realizują sowiecki program
„Przebudowy”.

antysystemową” lub „antypaństwową”, tudzież, jak to potem (w 2010 r. po zbrodni
smoleńskiej) barwnie ujął sędziwy już wujek Tadek – „rokosz”. Wielką przysługę w tej
dziedzinie, zaiste nieocenioną dla obu nomenklatur, spełniały reżimowe media, które rok
po roku wbijały obywatelom do głowy, że muzyka grana przez różową orkiestrę dętą, nawet
jeśli gdzieniegdzie ryknie jakiś czerwony lub ruski puzon, jest najlepsza na świecie – i
lepszej nie będzie. „Nowe państwo”, mimo afer i miliardowych strat skarbu państwa, mimo
dysfunkcjonalności najważniejszych instytucji, mimo niskich dochodów obywateli i
narastającego fiskalnego ich ucisku, było w świetle neokomunistycznej propagandy
„normalnym, zachodnim, europejskim krajem”. „Przebudowa” w ten sposób wchodziła w
fazę „pieriekowki” – iluzję modernizacji i westernizacji kazano traktować polskim
obywatelom już nie jako „projekt”, „utopijny ideał”, „wielkie marzenie” 74 wspaniałych
74 Sama ta marzycielska wizja to było coś, co już niosła ze sobą „Przebudowa” w ZSSR – rzućmy okiem na
pełne i żarliwego entuzjazmu, i zrozumiałej, szczerej troski (co do „Przebudowy”, ma się rozumieć) listy,
jakie otrzymywać miał „pierwszy sekretarz” (i przecież sowiecki „prezydent”) Gorbaczow od ludzi
sowieckich (pisownia oryg.): „List B. Dobrowolskiego, nauczyciela z Kiszyniowa: „Jesteśmy współczesną
młodzieżą. Naszą sprawą jest kontynuować dzieło Lenina, wielkie dzieło narodu radzieckiego. Trud
Pański jest wielki. Zróbmy tak, by nie stał się on syzyfowy! Proszę nie mieć mi za złe tonu mojego listu –
bierze się on z wielkiego bólu serca o to, że niektórzy ludzie nie rozumieją ostatnich decyzji partii i
Pańskiego osobistego dialogu z narodem. Od razu chcę się zastrzec – jestem „za”! Za spotkaniami z
robotnikami, za szczerą i otwartą rozmową o tym, co boli, o trudnościach itd., ale pod warunkiem, że od
słów przejdziemy do czynów. Nie wszyscy jednak rozumieją i akceptują Pański leninowski styl pracy:
pracy z ludźmi, pracy dla ludzi i pracy w imię ludzi! I właśnie dlatego czasami trzeba dyskutować aż do
zdarcia głosu.
Wielu (mówię o pokoleniach, które przyszły na świat w latach 1930-1950) bardzo skostniało! Nie
waham się przed użyciem słowa „skostniało”. To znaczy, w swoich deklaracjach i na wiecach wszyscy
oni (teraz już kierownicy niskiego i wysokiego szczebla) są „za”. Są – „ZA”! Za czym? Za wszystkim! Za
odnową, za przebudową, za, za, za... Nieźle! Bez mała rwą szaty. A w rzeczywistości?... Fałsz.
Próbowałem to zrozumieć. Dlaczego nie wierzycie człowiekowi, który nie szczędzi swego życia, zdrowia
i nerwów dla dobra nas wszystkich? Czy sądzicie, że łatwo rozbudzić wielomilionowy kraj, który
usypiano przez dziesięciolecia? Pomyślcie, czy łatwo wyzwolić inicjatywę, gdy wielu samego znaczenia
tego słowa szuka w słownikach? Czy łatwo nas wszystkich rozruszać?! Każdego?...
Prowadzę z Panem bardzo szczerą i bardzo pryncypialną rozmowę. Jestem wyrazicielem partii i
pragnień całego pokolenia młodzieży radzieckiej, która otrzymała wyższe wykształcenie.”
List G. Wardaniana, mieszkańca Gruzji:
„Michaile Siergiejewiczu, być może, pamięta mnie Pan. Kiedyś, jeszcze pracując w Stawropolskim
Kraju, przeprowadzał Pan narady z tymi, którzy jako pierwsi zaczęli wdrażać akordowo-premiowy
system wynagradzania za pracę i kontrakty brygadowe dla kombajnistów. Pracowałem wówczas jako
główny ekonomista w kołchozie „Put' k komunizmu” w rejonie aleksandrowskim. Rozmawiał Pan ze
mną długo, wypytywał o wszystko – o życie, nastroje, jak się pracuje...
Teraz każda Pańska inicjatywa, zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej, wzbudza mój
entuzjazm, entuzjazm wszystkich uczciwych ludzi. Dzieje się tak dlatego, że inicjatywy te współbrzmią z
naszymi sercami, naszymi troskami. Przykre to, ale jednak powinienem powiedzieć, że nie wszyscy się z
Panem zgadzają.
Wahałbym się twierdzić, że oni są winni. Wypowiem się z największą otwartością, którą Pan
szczególnie lubi. Kłopot w tym, że lokalni dygnitarze ukształtowali się na obraz i podobieństwo byłych
przywódców. Teraz jest bardzo trudno ich reedukować. Wyczuwamy, że pracuje się Panu trudno.
Błagamy jednak – ani kroku wstecz! Żadnych wahań i nawet najmniejszych odstępstw. Do diabła z
tymi, którzy się z Panem nie zgadzają. Za to naród triumfuje i gotów się poświęcić w imię celów, do
których Pan nawołuje. Właśnie o tym chciałbym napisać.”” („Przebudowa...”, s. 88-89).
Nawet jeśli teksty te były preparowane w jakimś „biurze projektów społecznych i propagandy” (fraza
z pierwszego listu dotycząca tych „wielu”, co szukają znaczenia wyrazu „inicjatywa” po słownikach, coś
takiego by sugerowała; poza tym to zwracanie się do „pierwszego sekretarza” per „Pan” - no chyba, że to

budowniczych „III RP”, ale jako twardą, namacalną rzeczywistość. I nie było od tego
żadnego odwrotu (!). Niektórzy trwali w takim otępieniu lub może błogostanie aż do 10
Kwietnia, gdy przerażająca nędza „nowego państwa” (i jego ciemniackich „władz”), które
jak miał wnet (3 Maja!) stwierdzić pewien gajowy, „zdało egzamin” – pokazała się w całej
rozciągłości.
„Nowe państwo” konstruowane od pierwszych lat „transformacji” (pomijając „wypadek
przy pracy, jaki stanowił rząd Jana Olszewskiego – szybko przegnany ze sceny politycznej
przez zjednoczone siły czerwonej i różowej nomenklatury pod wodzą tego, co miał
czerwonych „w skarpetkach gonić z siekierką”), żeby było już najzabawniej, czerpało
całymi garściami z wzorców „Polski Ludowej”. Powołano tedy już w 1989 r. ni
mniej ni więcej tylko centralny organ prasowy w postaci „Gazety Wyborczej”, uznawszy, że
jeden dziennik „opozycyjny” w zupełności wystarczy, jeśli chodzi o zachodnie warunki
pluralizmu opinii. Naturalną w takiej sytuacji koleją rzeczy, tenże dziennik w dość szybkim
czasie wszedł w rolę (nowoczesnej, neokomunistycznej) „Trybuny Ludu”, z której gustami i
opiniami musiał się liczyć każdy – od prostego robotnika na budowie, poprzez „redaktora
naczelnego gazety lokalnej”, „animatora kultury” czy „redaktora muzycznego”, po „szefa
rady ministrów” czy „prezydenta”. Jeśli bowiem nie liczył się, to Ministerstwo Prawdy przy
Czerskiej wzywało wszystkie żywioły tej ziemi, by z takim delikwentem zrobiły porządek –
w ostateczności sięgało po „wymiar sprawiedliwości” i stawiało delikwenta przed
„niezawisłym sądem”.
Od samego początku istnienia Ministerstwa Prawdy – co zresztą było dość łatwe
do przewidzenia, bo tego rodzaju środowiska w warunkach zamordyzmu jakoś zawsze
zachowują się w podobny sposób, tj. podskórnie „wiedzą” z kim trzymać – wokół niego
wił się cały wianuszek „artystów”, „intelektualistów” i (samych niezależnych, bo
innych przecież Ministerstwo nie zatrudniało) „komentatorów”. Ci zaś – dokładnie jak
za czasów prokremlowskiej „Trybuny Ludu” – z jednego klucza śpiewali jedną
internacjonalistyczną pieśń pobrzmiewającą tu i ówdzie czerwonoarmijną harmoszką.
już inwencja polskich tłumaczy, nie sprawdzałem w oryginale), to z dużą dozą prawdopodobieństwa
można sądzić, iż istnieli w ZSSR ludzie sowieccy, co naprawdę tak myśleli i się wypowiadali. Przywołuję te
cytaty celowo. Ten sowiecki styl obywatelskiej euforii zmieszanej z trwogą o „powodzenie
wspaniałych reform” i z donoszeniem na „elementy wsteczne” jest przecież obecny i
obowiązkowy w realiach neopeerelu. Wystarczy poczytać reżimowe blogi lub reżimowe
gazety/tygodniki (i komentarze pod nimi). Nie wiadomo tylko, czy stylistyczną palmę pierwszeństwa
dzierży gazeta wujka Adasia czy też stara, ale jakby coraz młodsza zbiegiem lat i nowej rewolucji,
komunistyczna „Polityka” ze swymi współczesnymi intelektualnymi kombajnistami, takimi jak
wspomniany wyżej dzielny tow. Wardanian z gruzińskiej SSR.

Niektórzy z tego wianuszka to był młody narybek neokomunistycznych „inteligentów”
(zwykle uczniów starych poczciwych warszawskich marksistów, co to swej spokojnej
emerytury dożywali na stołecznym uniwersytecie), inni zaś swoją służbę postępowi mieli
już potwierdzoną znakomitymi sukcesami z pięknych i jakże burzliwych dla „polskiej
inteligencji walczącej z kołtunem” lat 50., kiedy to socrealizm w nadwiślańskim kraju
stawiał siedmiomilowe kroki. Byli to więc reżyserzy, poeci, pisarze, reportażyści, żurnaliści,
krytycy, poloniści, filozofowie, socjologowie, publicyści etc. – słowem bujne i pachnące
kwiecie, tudzież „dzikie wino” peerelu.
Upojeni do nieprzytomności władzą, „historyczną misją” i monstrualnym wsparciem
Ministerstwa, różowi jako „klasa polityczna” zaczęli do tego stopnia utożsamiać się z rolą
„modernizatorów”, że z czasem upodobnili się do funkcjonariuszy poprzedniego reżimu.
Zwyczajnie zmieniali maski „demokratów i liberałów” na maski zamordystów. „Nowe
państwo” jako królestwo zamordyzmu? „A czemu nie?”, myślały tęgie głowy w
Ministerstwie Prawdy. Jeśli zamordyzm miałby być oświecony? Jeśli światła użyczyłaby
zamordyzmowi najbardziej światła z elit?

Cóż mogło być złego w takim

zamordyzmie z ludzką twarzą?
Naiwnością, naturalnie, byłoby sądzić, że proces „utrwalania nowej władzy ludowej” miał
charakter spontaniczny i zupełnie swobodny. Jeśli nawet tak traktowali go sami różowi
(odurzeni dyrygowaniem), to tylko na tym większe potępienie (nie tylko historyczne i
symboliczne) zasługują. Był on bowiem wpisany w scenariusz („w logikę”, jakby
powiedzieli marksiści) ewolucji sowieckiego systemu. Różowi bowiem, biorąc na
siebie twórczą rolę „demontażystów systemu”, zapominali (a może udawali, że nie
pamiętają – nieistotne) o tym, kto ich do tej roli „protagonistów przemian” wyznaczył i kto
im na deskach politycznego teatru kanapy i tapczany poustawiał. Kto na nich wszystkich
telewizyjne reflektory skierował. W chwilach próby przypominali więc różowym o swoim
istnieniu realni protagoniści, czyli ludzie czerwonych służb stanowiący „kościec systemu” i
przywracali różowych do przytomności. Ci ostatni jednak nie tylko zaczynali się stopniowo
wcielać w funkcjonariuszy nowego-starego systemu, ale i nabierać iście rewolucyjnego
zapału związanego z wprowadzanymi „reformami”.
Paradoksalnie, „nowa rewolucja” w sensie Gorbaczowa, zyskiwała w ten sposób zupełnie
„nowych rewolucjonistów” – już nie tylko czerwonych, ale właśnie różowych. Skoro zaś

przetaczała się przez polskie ziemie „nowa rewolucja”, to i nie należało (zgodnie z tym, jak
nauczał kiedyś nieśmiertelny Soso, pedagog narodów i artystów) utyskiwać, że przy
wyrębie drzew wióry lecą. Dla „nowej rewolucji” zatem nie mogło być absolutnie
żadnej alternatywy – gdziekolwiek ta rewolucja nie sięgała. Jeśli więc
wprowadzano „plan Balcerowicza”75 w warunkach uwłaszczania się nomenklatury (i przy
jednoczesnym niedopuszczeniu do uwłaszczenia zwykłych obywateli), który to plan
skutkował nagłym znikaniem oszczędności milionów Polaków 76, to ciemny lud miał
milczeć, tylko brać się do roboty, by na nowo swoje kieszenie zapełnić. I to uwijać się miał
ów lud przy nowej robocie, jakby znowu odgruzowywał Warszawę. Po jakimś czasie
pokazywano ludowi „pełne sklepy” jako „efekt reformy” i zarazem coś w rodzaju „cudu
gospodarczego” – nauka z tego płynęła taka, że dla różowych rewolucjonistów
konstruowanie nowego państwa zaczyna się i kończy na zapełnieniu półek super- i
(niedługo później) hipermarketów; nawet jeśli faktycznym rezultatem jest katastrofalne
zadłużenie państwa i samych obywateli.
Im bardziej więc różowi nabierali przekonania, że są „the chosen ones”, czyli
autentycznymi protagonistami, wybrańcami losu, tym większy rewolucyjny
zapał ich ogarniał. „Nowemu państwu” nie można się było sprzeciwiać, gdyż „nowa
rewolucja” nie znosiła sprzeciwu. Jeśli ktoś był przeciw, to zaliczany był – co zrozumiałe –
75 Według premiera Olszewskiego plan ten przygotowywany był już na początku lat 80.: „ Przypominam, że
problem tak zwanej reformy ustrojowej powstał z inicjatywy czynników rządowych na przełomie roku
1980 i 1981. W planowaniu tej reformy pozycja Leszka Balcerowicza była bardzo wysoka. Był on
sekretarzem zespołu koordynującego wszystkie prace. W pierwszym, powiedziałbym, „miodowym”
okresie stanu wojennego jedną z tez uzasadniających konieczność jego wprowadzenia było
przywrócenie równowagi w gospodarce i zreformowanie jej. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo wyjść
nie mogło. Opór społeczeństwa był po prostu za duży. Dla zneutralizowania go władze stanu wojennego
musiały pójść na koncesje ekonomiczne. Przede wszystkim wobec grup robotniczych w wielkich
zakładach pracy, ale także i wobec własnego aparatu, który mógłby być w masowej skali tą reformą
pokrzywdzony. W związku z tym, że zracjonalizowaniu ustroju komunistycznego nie powiodłoby się
pod osłoną siły, trzeba było stworzyć dla tego przedsięwzięcia osłonę polityczną. Było nią wciągnięcie w
ten plan opozycji” (por. „Prosto w oczy. Z Janem Olszewskim rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz”,
Warszawa 1997, s. 283). „Plan Balcerowicza niewątpliwie był elementem wcześniej przygotowanej
formuły transformacji systemu gospodarczego, która umożliwiła przejęcie i zabezpieczenie
podstawowych pozycji w gospodarce przez aparat dawnej nomenklatury” (tamże, s. 281).
76 Por. tamże, s. 280: „Znaczna część polskiego społeczeństwa miała jakieś tam, niewielkie, bo niewielkie,
ale oszczędności życia: książeczki mieszkaniowe, oszczędności w bankach PKO, często oszczędności
dolarowe na szczególnych kontach. To wszystko zostało jednorazowo zlikwidowane planem
Balcerowicza. Do tego doszło katastrofalne zjawisko nagłego podrożenia kredytu, który do tej pory, ze
względu na skalę i niską stopę procentową, był pewnym przywilejem w gospodarce socjalistycznej.
Otóż nagle się okazało, że osoby, które z tego kredytu korzystają, znalazły się w katastrofalnej, w
pułapce gwałtownie narastającego zadłużenia, od którego nie ma ucieczki. Można powiedzieć, że
dotknęło to tylko pewną grupę ludzi, ale to była grupa o tyle znacząca, bo najbardziej przedsiębiorcza.
To byli rolnicy, którzy chcieli modernizować swoje gospodarstwa, przedsiębiorcy, którzy usiłowali coś
własnego w tym systemie stworzyć i produkować, wreszcie ludzie budujący sobie domki. Nagle się
okazało, że oni wszyscy znaleźli się u progu katastrofy. I to się zdarzyło w ramach systemu, który miał
otwierać drogę dla inicjatywy, dla powszechnego dobrobytu i samodzielnych działań ekonomicznych”.

do reakcji, oszołomstwa, kołtunerii, ciemnogrodu itd., czyli, jak to ujmowali wujkowie, do
„ludzi niedojrzałych do demokracji”. Dojrzałość do demokracji osiągali wyłącznie „nowi
rewolucjoniści”, którym w aktach zapewne jakiejś iluminacji niedostępnej zwykłym
śmiertelnikom (podatnikom) dane było widzieć „całokształt” projektowanego ładu 77.
Na czym ta dojrzałość miała polegać, skoro wujkowie większość swego życia spędzili
w

komunistycznym

„najweselszym”

instytucjami/procedurami

baraku

demokratycznymi

mieli

i

z

styczność

zachodnimi
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jak

przeciętny peerelowski konsument z luksusowymi towarami – Bóg jeden raczy
wiedzieć. Można podejrzewać, że chodziło po prostu o „słuchanie się nowej władzy” 78. Kto
się jej słuchał, kto ponadto wgłębiał się w ramach „demokratycznych rekolekcji” w święte,
nieskażone zbrodniomyślą, teksty publikowane przez funkcjonariuszy Ministerstwa
Prawdy (obytych z zachodnią demokracją tak samo jak wujkowie) – ten, ma się rozumieć,
dojrzewał, a nawet osiągał pełną dojrzałość do demokracji. Pech tymczasem chciał, że nie
wszyscy obywatele „III RP” na taki heroizm życia byli w stanie się porwać. Z biegiem lat,
gdy determinacja różowych słabła i gdy czerwoni polegli w kartelowych negocjacjach
dotyczących „rynku medialnego” z „pierwszym ministrem” z Czerskiej, a do władzy, w
wyniku kłótni w rodzinie i nagłego rozregulowania się neokomunistycznego systemu,
doszła czarna sotnia kaczystów grożących trzęsieniem ziemi w III RP – z cienia musieli
wyjść ci wszyscy, co sterowali systemem z tylnych rzędów gmachu politycznego teatru.
W przeciągu niespełna dwóch lat po „awarii systemu” zaczęto z naprawdę
wielką humanitarną pomocą ludzi specsłużb, którzy wyłaniali się znikąd
dosłownie jak grzyby po radioaktywnym deszczu, wprowadzać „normalizację”
funkcjonowania neokomunizmu. I naraz agenturokracja ukazała się jako „punkt
dojścia” właśnie „nowej rewolucji”. Różowi przyjęli to do wiadomości, przypominając sobie
zarazem, skąd wyrastają im nogi, jakby powiedział Stanisław Michalkiewicz, i skacząc
radośnie przed sowiecką agenturą z gałęzi na gałąź. Wnet przecież za powód do dumy
poczytywali sobie to, że nie tylko czerwoni, ale stara, sowiecka agentura z Jaruzelem,
Urbanem itp. „regimentem” na czele wyraża „pełne poparcie” i tworzy „pełną osłonę”. I
77 Były też konwersje (na nową rewolucję) spóźnione, jak ta Tomasza Wołka czy Czarka Michalskiego. Tym
bardziej jednak gwałtowne i widowiskowe.
78 To „nieznoszenie sprzeciwu”, jakie pojawiło się w wystąpieniach różowych zaraz po ich „dojściu do
władzy”, było przynajmniej dla mnie pierwszym poważnym sygnałem, że rekonstruowany jest zamordyzm
nowego typu. Różowi zwyczajnie nie chcieli słyszeć o żadnej debacie publicznej. Jeśli już taką debatę
widzieli, to tylko we własnym lub z udziałem czerwonych gronie. I tak im pozostało do dziś. Z tego też
powodu nie będzie dla nich żadnej taryfy ulgowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

nagle wszyscy protagoniści – rzeczywiści i podstawieni, faktyczni i rojący sobie, że są
wybrańcami – ustawili się w jednym szeregu, w jednym domu – pod dachami Zamku
Królewskiego. Ta sama rodzina, co przed 21 laty. Tym razem wynurzająca się ze
smoleńskiej, przenikniętej świeżą polską krwią, mgły.
Wróćmy jednak znów do początków „transformacji” (mimo że i ostatni jej, wyjątkowo
makabryczny rok, będzie co rusz do nas w tych rozważaniach także powracał), gdyż warto
wskazać na jeszcze jeden istotny rys podobieństwa neokomunizmu do komunizmu. Mówił
o tym Herbert (twórca terminu „neokomunizm”), diagnozując „zapaść semantyczną”, jaką
zafundowano Polakom właśnie w czasie „transformacji”. Jak doskonale pamiętamy, autor
„Potęgi smaku” w swych ostatnich latach życia traktowany był przez „elitę III RP” jako
osoba niespełna rozumu – z tego głównie powodu, że wyrażał się w żołnierskich słowach
właśnie o porządku skonstruowanym przez czerwoną i różową nomenklaturę. „Zapaść
semantyczna” spowodowana była tym, że „odwilż” związana z „nową rewolucją”
sięgała po ten sam wynalazek nowomowy, co peerel, a więc do arsenału
ekwiwokacji, przeinaczeń, dezinformacji, kłamstw, półprawd i całkowitej
nieprawdy.

Oczywiście

„nowa

rewolucja”

domagała

się

nie

tylko

„nowych

rewolucjonistów” (ci już byli wytypowani), lecz także „nowego języka”.
Na potrzeby budowy „nowego państwa” wypracowywano zatem taką formę
werbalnego opisu rzeczywistości, by świat – za pomocą specjalnie dobranych
wyrażeń, frazeologizmów, sformułowań, sentencji – został wywrócony do góry
nogami. To, mówiąc potocznie, „odwrócenie pojęć” ujawniało się już przy „rewolucji
symbolicznej”, którą przeprowadzano (bez jakichkolwiek podstaw instytucjonalnoprawnych, istniał przecież nadal peerel, a także cały blok sowiecki) od kwietnia 1989 r.,
mającej na celu stworzenie wrażenia niesamowitej historycznej zmiany w polskim państwie
79

. „Wolną, niepodległą Polską” nazywano kraj, w którym stały wciąż okupacyjne wojska

rosyjskie (wujek Tadek nawet bał się pomyśleć o ich wygnaniu). „Państwem prawa”
nazywano kraj, w którym spod prawa wyjęto czerwonych zbrodniarzy (chętnych zaś do
postawienia komunistów przed jakimiś trybunałami traktowano jak inkwizytorów i
konsekwentnie zwalczano). Mówiono z uporem o „wolności gospodarczej” w warunkach
zapewnienia

ekonomicznych

(finansowych,

majątkowych,

instytucjonalnych

etc.)

przywilejów dla czerwonej, a potem różowej nomenklatury. Zapewniano o „wolności prasy”
79 Dla niektórych już samo umieszczenie korony nad peerelowskim orzełkiem było oznaką faktycznego
przełomu, mimo że za tym „orłem w koronie” siedział sobie w najlepsze na swym tronie „król ślepowron”.

i „wolności słowa”, twierdzono, że „teraz są wolne media”, w sytuacji, w której „jakby nigdy
nic” działały na rynku komunistyczne środowiska „prasowe” i „opiniotwórcze”, zaś
środowiskom antykomunistycznym uniemożliwiano normalne funkcjonowanie (np.
poprzez utrudnienia w dystrybucji lub inne formy zwalczania „niszowych prawicowych
pisemek”). Mówiono o wolnych mediach, mimo że ich większość pozostawała lub trafiała w
ręce samej agentury lub ludzi z nią ściśle powiązanych.
Zmieniano więc w rewolucyjny sposób bardzo wiele, by tak naprawdę nie
zmieniało się zupełnie nic. Pilnowano zarazem, by tego stanu rzeczy nikt nie
kwestionował.
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z

dobrodziejstwem nomenklaturowego inwentarza. Niedostatki, niedobory, niedomogi
„nowego państwa” tłumaczono „demokratyzacją”, a ściślej „trudnościami” z nią
związanymi – dokładnie tak, jak za poprzedniej komuny tłumaczono bydlęce warunki
bytowe „przejściowymi trudnościami związanymi z zaopatrzeniem” lub z „rynkiem
surowców”. Wypracowano więc – znowu wzorem peerelu – coś w rodzaju
„dialektyki demokratyzacji”80. Skoro „nowa rewolucja” napotykała „przejściowe
trudności” (np. rosnące bezrobocie i przestępczość, niskie zarobki, powiększające się z roku
na rok zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne państwa), należało wynaleźć metodę
„wyjaśniania” niedojrzałej do demokracji ciemnocie, dlaczego pojawiają się
trudności. Punktem wyjścia była „jedyność” tej właśnie drogi „transformacji” – po prostu
absolutnie „nie było żadnej, ale to żadnej alternatywy” dla tego, co się działo 81.
Tu właśnie dialektyka okazała się niezastąpiona (uśmiech Stalina, jakby rzekł poeta).
Powiązano ją – jak za poprzedniego komunizmu – z obietnicą budowy lepszego świata i
(tym

razem

„europejskiego”,

„unijnego”)…

nowego

społeczeństwa

bezklasowego

(zbiorowości „anarodowych”82 obywateli europejskich). Ta obietnica była o tyle „na czasie”,
80 Tego terminu używam w zupełnie odmiennym znaczeniu od Staniszkis (por. tejże „Postkomunizm...”, s.
49).
81 O tej „bezalternatywności” pisał zresztą już w swoim epokowym dziele Gorbaczow: „Na pytanie, czy nie
nazbyt ostry bierzemy zakręt, odpowiadamy: nie. Rozsądnej alternatywy dla rewolucyjnej,
dynamicznej przebudowy nie ma. Alternatywą dla niej może być utrzymywanie zastoju. Od sukcesu
przebudowy zależą losy socjalizmu, zależą także losy świata. Stawka jest zbyt wielka. Czasy
podyktowały nam rewolucyjny wybór – i dokonaliśmy go. Od przebudowy nie odstąpimy i
doprowadzimy ją do końca” ( „Przebudowa...”, s. 72).
Ojcowie „polskiej transformacji” także nie zamierzali „odstąpić” i musieli „doprowadzić ją do końca”.
Przy okazji nie zamierzali też sami odstąpić od władzy, jaką zdobyli.
82 Doskonale chyba wszyscy pamiętamy głoszenie przez czerwonych i różowych „zmierzchu państw
narodowych” („dezaktualizacji patriotyzmu” itp.). Wprawdzie ten zmierzch miał objąć akurat takie
państwa narodowe, jak Polska, nie zaś Niemcy czy Francja, no ale chyba było oczywiste, że od pewnych
najbardziej gorliwych w dążeniu do postępu, narodów, trzeba było zacząć.

że na przestrzeni parunastu lat, które związane były z „transformacją”, a poprzedzały
proces „akcesji do struktur unijnych”, obiecany po „obaleniu komunizmu” powszechny
dobrobyt wciąż okazywał się nieco, powiedzmy, mgławicowy. Wujkowie, rzecz
jasna, dawali z siebie wszystko, dwoili się i troili przy nieustannym „reformowaniu” i
„wdrażaniu”, zakasywali rękawy jak diabli przy diabelskiej robocie, no ale „nowe państwo”
wyglądało wyjątkowo rachitycznie, tzn. jak stary, odrapany, prowincjonalny dworzec
autobusowy z nowym szyldem. Infrastruktura kolejowa i drogowa pamiętała najlepsze lata
„towarzysza Wiesława”, no i znikąd nie widać było poprawy. Wujkowie drapali się po
łysiejących i siwiejących głowach, spoglądając z okien drogich restauracji na swoje
państwo.
Dialektyka przyszła tu natychmiast z pomocą. Koło zamachowe postępu kręciło się
jak oszalałe, tylko ciągle jakiś sabotażysta sypał piach w tryby i zadowolony
rżał, podczas gdy biedni czerwoni z różowymi musieli naprawiać złośliwie psutą
maszynerię. Tak jak za poprzedniej komuny agenturokracja typowała więc „wrogów
postępu” winnych stagnacji, kryzysu czy „przejściowych trudności”. Albo były to konkretne
jednostki

oraz

środowiska

(antykomuniści,
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ciemnogród, lenie itd.83), albo mroczne bezosobowe siły „szara strefa”, „lenistwo Polaków”,
„anarchizm

Polaków”,
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„kołtuneria”,
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postkomunistyczna”, „homo sovieticus”84, „wilczy kapitalizm”, „realia wolnego rynku” itp.
Albo też, jakżeby inaczej, wskazywano na zewnętrzne wobec „nowe państwa”, wrogie siły:
83 W latach kaczyzmu agenturokracja dołączyła do listy wrogów postępu „mohery” i „kaczystów”.
84 „Nowe państwo” uzasadnienie („filozoficzne”) dla nowej rewolucji znajdowało także u duchownych.
Niektórych nazwisk najbardziej postępowych duchownych chyba nawet nie muszę przywoływać – spośród
nich na czele peletonu sytuuje się oczywiście arcypasterz Józef Życiński, gloryfikujący w swych majowych
homiliach po tragedii smoleńskiej bohaterskich żołnierzy armii czerwonej.
Warto jednak przypomnieć słowa ks. Józefa Tischnera, który w swym głośnym eseju pisał już w 1991
r. tak: „Ujmując rzecz najogólniej: homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient
komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował. Trzy wartości były dla niego
szczególnie ważne: praca, udział we władzy, poczucie własnej godności. Zawdzięczając je
komunizmowi, homo sovieticus uzależniał się od komunizmu; co jednak nie znaczy, by w pewnym
momencie nie przyczynił się do jego obalenia. Gdy komunizm przestał zaspokajać jego nadzieje i
potrzeby, homo sovieticus wziął udział w buncie. Przyczynił się w mniejszym lub większym stopniu do
tego, że miejsce komunistów zajęli inni ludzie – zwolennicy „kapitalizmu”. Ale oto powstał paradoks.
Homo sovieticus wymaga teraz od owych „kapitalistów”, by zaspokoili te potrzeby, których nie zdołali
zaspokoić komuniści. Jest on jak niewolnik, który po wyzwoleniu z jednej niewoli czym prędzej szuka
sobie drugiej. Homo sovieticus to postkomunistyczna forma „ucieczki do wolności”, którą opisał kiedyś
Erich Fromm” („Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus”, Kraków 2005, s. 141, podkr. J. T.).
Z tego można było jednoznacznie wywnioskować, że wina, jeśli chodzi o wadliwą konstrukcję
państwa, nie leżała po stronie różowych (tu „kapitalistów”), lecz po stronie „niedojrzałego do demokracji”
zsowietyzowanego, „uciekającego od wolności” luda. Tego samego luda, który wcześniej „pokładał
nadzieje w komunizmie”. Takie rozważania były znakomitym i zarazem żenującym przykładem stawiania
rzeczywistości na głowie.

„amerykanizacja”, „dekoniunktura światowa”, „tąpnięcia na światowych parkietach” etc.
Eksperci, których sporą część urodziła (a raczej poroniła) jeszcze peerelowska ziemia,
kładli do głów skołowanym obywatelom, że wzrost bezrobocia, wysokie ceny usług i
produktów, trudne do uzyskania lub horrendalnie wysokie kredyty 85, fatalne
zarobki

czy

inflacja

to

coś

normalnego

w

warunkach

gospodarki

wolnorynkowej (oczywiście, gdy sezonowo spadało bezrobocie, to czerwoni lub różowi
widzieli w tym swoją zasługę). Wprawdzie miały być „miliony nowych miejsc pracy”, ale
najwyraźniej część rodaków brała to sobie zbytnio do serca.
W „ekonomicznych dodatkach” do przeróżnych gazet, „Pulsach Biznesu” itp. publikacjach,
które śledziłem przez lata polskiej „Przebudowy” z wypiekami na twarzy, jedni eksperci
„przejściowe trudności” tłumaczyli nadmiarem kapitalizmu, inni niedomiarem socjalizmu
(ewentualnie interwencjonizmu). Jedni uważali, że jest za dużo biurokracji, inni że wcale
nie za dużo. Jedni

zapewniali, że wystarczy zmniejszyć ilość przepisów, zaś inni, że

potrzeba „nowych regulacji prawnych”. Według jednych, koncesji było za dużo, według
innych niezbędne były nowe „systemy koncesjonowania”. Wszystkie te głosy znakomicie się
dialektycznie równoważyły – przedstawiano cząstkowe problemy i cząstkowe (zwykle
bezsensowne) rozwiązania, chodziło bowiem o zamglenie jednej podstawowej prawdy: w
Polsce nie powstaje normalny system ekonomiczny z niskimi podatkami i
możliwościami swobodnego prowadzenia interesów, czyli sprzyjający przedsiębiorczości.
Ani czerwonym, ani różowym na takim systemie nie zależało, gdyż nie temu miała służyć
„nowa rewolucja”.
W normalnym systemie ekonomicznym nie tylko wujkowie wszelcy by
natychmiast poznikali, ale i nie mieliby żadnych szans na uprzywilejowane
pozycje w gospodarce, polityce, kulturze etc., a nie taka przecież była „okrągłostołowa
umowa”. Sami różowi z czerwonymi niezwykle się dziwowali, że tyle trudności napotyka
budowa „nowego państwa” i – by było naprawdę śmiesznie, choć zarazem żałośnie – sami
się dołączali do obywatelskich lamentacji, a nawet prowadzili je jako czołowi celebransi.
Korupcja?, zdumiewali się czerwoni z różowymi – „to przecież nie my”. Złodziejska
85 Wątek z kredytami wielokrotnie powracał w tych dialektycznych wyjaśnieniach. Mówiono, że to właśnie
normalne, że Polacy żyją i kupują na kredyt, bo na Zachodzie, a zwłaszcza w USA, mnóstwo ludzi żyje i
kupuje na kredyt. Zapewniano tak, nie przejmując się tym, że dobrobyt i wysoko rozwinięta gospodarka
państw zachodnich nie wzięła się z kredytów przecież. Zresztą, gdy na Zachodzie (a zwłaszcza w USA)
wybuchł pieroński finansowy kryzys, to ci sami „eksperci” zapewniali Polaków tym razem, że ów kryzys
wziął się po prostu stąd, iż mnóstwo ludzi żyje i kupuje na kredyt.

prywatyzacja? „Absolutnie nie my”. Bieda i bezrobocie? „To nie my”. Brak porządnej
infrastruktury w całym państwie? „Nie my”. Brak nowoczesnych kolei i lotnisk? „Nie my”.
Brak nowoczesnej, silnej armii? „Nie my”. Zadłużenie mogące doprowadzić do totalnego
rozkładu państwa? „Nie my”. Fatalny stan w sferze opieki medycznej? „Nie my”. Tak samo
więc, jak za peerelu, winni byli wszyscy poza rządzącą agenturą.
W takiej przedapokaliptycznej sytuacji wizja „euroraju” jako „leku na całe zło”, a
ściślej

na

„błędy

i

wypaczenia

transformacji”

była

najlepszym

propagandowym rozwiązaniem, nic dziwnego więc, że obie nomenklatury
skwapliwie z niego skorzystały. Tu zresztą znowu „nie było alternatywy” 86. I ponownie
pojawił się rewolucyjny... już nawet nie zapał, co szał. Podnieceni do niemożliwości i bliscy
utraty zmysłów wujkowie z czerwonych i różowych środowisk wprost nie mogli się
doczekać chwili, w której Polska zostanie włączona do unijnego superpaństwa i spłyną na
nią „kolosalne pieniądze”. Te pieniądze miały niemalże wagonami ciągnąć do naszego
kraju, by jego obywatele przesiadali się ze starych fiatów, zaporożców czy trabantów do
najnowszych „beemek”, a polskie miasta i wsie miały (znowu jak za dotknięciem
czarodziejskiej czerwonej różdżki) stać się oazami piękna i światowego postępu. Niedługo
zresztą wyjaśniło się, skąd u przedstawicieli „establishmentu” ten stan ekstazy bliski
omdlenia – w brukselskich luksusowych budynkach czekały na czerwonych i różowych
lśniące oraz pachnące fotele „eurokracji”. No ale komu miało to przeszkadzać? Przecież
chyba nie „zaprzyjaźnionym mediom”?
Dialektyka, którą stosowali „budowniczowie III RP” sprowadzała się, jak za
wcześniejszej komuny, do lawirowania między „propagandą klęski” a
86 Trzeba przyznać, że znów genialnie (mimo że siermiężnie, wystarczy wrócić do prasy z okresu tamtych
„debat”) to rozegrano propagandowo – kto jak kto bowiem, ale Polacy należeli przez długie lata bytowania
w „najweselszym z baraków” do ludzi wybitnie rozkochanych w Zachodzie, co miało oczywiste kulturowe
uzasadnienie związane z przynależnością polskiej kultury do kultury europejskiej. Wielu z nich faktycznie
uwierzyło, że włączenie się w struktury unijnego superpaństwa rozwiąże za nich samych polskie problemy
– polityczne, społeczne i ekonomiczne. Niestety, wujkowie z Brukseli nie okazali się chyba tak hojni, jak
zapowiadano w broszurkach akcesyjnych.
Pomijając już zjawisko blokowania przez różowych i czerwonych jakiejkolwiek debaty na temat
akcesji Polski do superpaństwa (oraz ideologicznych, neomarksistowskich podstaw unijnego projektu); w
Ministerstwie Prawdy najwyżej zaśmiewano się do łez podczas głośnych lektur tekstów „niszowych
prawicowych pisemek antyunijnych” – to Polakom umknął ten jeden podstawowy fakt „geopolityczny” i
„historyczny”: po „obaleniu komunizmu” Zachodnia Europa nie była tą samą grupą państw co w czasach
„zimnej wojny”, kiedy to z większym lub mniejszym zapałem, ale jednak stano po stronie polskiego narodu
w jego walce z czerwonymi psychopatami. I Europa zachodnia była inna, i interesy państw
zachodnioeuropejskich inaczej się rozkładały, i Moskwy już nie postrzegano jako wroga – i przede
wszystkim neomarksiści zaczęli (od początku lat 90.) ostro włączać się w konstrukcję ideologicznych
zrębów superpaństwa.

„propagandą sukcesu”. Tę pierwszą uruchamiano, gdy odzywały się głosy oszołomstwa
lub gdy pojawiało się zagrożenie dla „demokratyzacji” lub – jak się wyrażano obrazowo –
„młodej demokracji”87. Z tym zagrożeniem związany był rząd Olszewskiego, przeróżni
„eurosceptycy”/”przeciwnicy unii”, a potem – jak się okazało najstraszliwsze dla
demokracji, bo aż trzeba było specjalny ruch przeróżnych wujków w jej obronie skrzykiwać
– gabinety Prawa i Sprawiedliwości (a dziś: działalność „antysystemowej opozycji” oraz
paranoików smoleńskich). Po propagandę sukcesu sięgano natomiast wtedy, gdy trzeba
było jakąś ponurą rzeczywistość zakryć (np. rosnące zadłużenie, infrastrukturalne
zacofanie, złodziejską wyprzedaż rozmaitych zakładów, związki między politykami a
gangsterami), gdy trzeba było komuś w rządzeniu/zdobyciu władzy/utrzymaniu dopomóc
lub gdy trzeba było skonstruować baśń o III RP na potrzeby „światowych środków
masowego przekazu”. I lata mijały, a dobrobyt zamieniał się w fatamorganę. Kiedy zaś
wstrząsnęła globem ziemskim i „największymi parkietami” finansowa eksplozja, której
prawie nikt z ekonomistów (codziennie przewidujących wszystko) nie przewidział, w
naszym kraju różowi zaczęli nawet mówić o zaciskaniu pasa. Tak jakby przez 21 lat się go
popuszczało.

87 Z twarzami Jaruzela, Kiszczaka, wujka Tadka, wujka Bronka, wujka Adasia etc. trudno było mówić o
„młodości” państwa, ustroju czy „władzy III RP”. No ale kto tam wtedy miał głowę do zaglądania w
metryki, skoro nawet do teczek nie wypadało nikomu zaglądać (poza wujkiem Adasiem, co urządził sobie
samodzielną eskapadę po archiwach; ot, tak, jako historyk; choć nie chwalił się szczególnie ani czego w
sowieckich papierach szukał, ani co znalazł).

Maskirowka pt. „Koniec zimnej wojny”. Polska „na
zgliszczach starej Europy”

Niestety, płonna jest nadzieja i bezpodstawna wiara, że rodzima władza komunistyczna jest lepsza od
obcej władzy komunistycznej. Jest gorsza, bo zło jej stroi się w szaty narodowej frazeologii (gdy tego
potrzeba) i mami nią przeciwników politycznych.

Tomasz Mianowicz

Grupa udała się następnie pod mur berliński, przeciw któremu Reagan zawsze protestował. Teraz mógł
osobiście odczuć panującą tu atmosferę okrucieństwa. Było coś szczególnie ohydnego już w samym widoku
muru, w samym jego istnieniu. Wartownicy spoglądali nie na zachód, lecz na wschód, nie tyle strzegąc
własny naród przed wrogiem zewnętrznym, ile go pilnując. Uzbrojeni wschodnioniemieccy żołnierze stali
zwróceni twarzą do współobywateli, mierząc do nich z broni. „Zagrożenie” stanowili ci, którzy
starali się uciec, a nie ci, którzy zechcieliby tu wtargnąć. To właśnie – myślał Reagan z
obrzydzeniem – jest komunizm (podkr. F.Y.M.)88.

Paul Kengor

Andrzej Nowak, świetny znawca współczesnej Rosji, w jednym ze swych okolicznościowych
tekstów na 10 listopada 2010 r. przywołuje pod koniec prorocze słowa agenta Lenina (z
jednego z jego listów z 1920 r.): „...Niemcy staną się naszymi wrogami w dniu, kiedy
zechcemy się przekonać, czy na zgliszczach starej Europy powstanie nowa hegemonia
germańska czy też komunistyczny związek europejski”89. Zaraz jednak dodaje: „Rosja
sowiecka i Niemcy nie pogodziły się z polską niepodległością. Potrzebna była jeszcze
"dogrywka" II wojny światowej, a potem klęska Związku Sowieckiego w zimnej wojnie,
88 Por. mój esej „Aktualność antykomunizmu Reagana” http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=639:aktualno-antykomunizmu-reagana&catid=258:dzielnicapublicystow&Itemid=292
89 „Czas
nowoczesnych
patriotów”
(http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20101110&typ=my&id=my71.txt).

by Polska stała się znów niepodległa. W nowych, o ileż lepszych warunkach - z
niepodległą Litwą i Ukrainą, a także - mimo wszystko - Białorusią za swoją wschodnią
granicą. I z Niemcami na zachodzie - jako częścią wspólnoty europejskiej, której Polska
także jest członkiem.” Ten opis sytuacji geopolitycznej jest, moim zdaniem, nazbyt
optymistyczny. Już abstrahuję teraz od tego, czy o (naszym) kraju tak zależnym (i
energetycznie, i politycznie, i prawnie, i instytucjonalnie) od innych państw (Rosja,
Niemcy) jak też struktur ponadnarodowych (jak choćby unijne superpaństwo i eurokracja),
kraju rządzonym przez agenturę, można mówić jako o bycie niepodległym. Chodzi mi o
Moskwę.
Czy uzasadnione jest mówienie o „klęsce Związku Sowieckiego” 90, skoro na
ZSSR nie nałożono żadnych kar za ludobójczy system? Skoro nie doszło do
„moskiewskiego procesu” (na wzór powojennej Norymbergi)? Skoro Moskwa od początku
miała uprzywilejowany/decydujący głos o sprawach Środkowej Europy (w tym Polski) 91i
właściwie do chwili obecnej go ma? Skoro nie wprowadzono nowego ustroju w Rosji i
władzę sprawuje tam (działająca zupełnie poza prawem) sowiecka agentura? Skoro nadal
funkcjonuje tam terroryzm państwowy? Skoro współczynnik zabójstw dziennikarzy jest
jednym z najwyższych na świecie (niemalże jakby trwała tam wojna i ginęli wojenni
korespondenci)92? Skoro kultywowany jest tam militarny sposób podporządkowywania
interesom Rosji innych nacji i państw – i skoro całej „dekonstrukcji” czy „demontażu”
systemu podjęli się sami komuniści93?
90 Tezę, że Rosja jest największym przegranym „zimnej wojny” stawia też np. Anders Wivel („Security
Strategies and American World Order. Lost Power”, London 2009, s. 26).
91 Choćby w tak fundamentalnej kwestii, jak uzbrojenie i skala kooperacji wojskowej Polski z krajami Paktu
Północnoatlantyckiego. Por. też na temat współczesnej „putinowskiej wizji bezpieczeństwa” w Europie
http://freeyourmind.salon24.pl/177697,zabezpieczenie.
92 O zabójstwach dziennikarzy piszą zresztą sami Rosjanie: http://www.gdf.ru/digest/item/9/649#top.
93 Przywoływany przeze mnie w poprzednim rozdziale, Mianowicz, sytuuje początki „ideologii demontażu”
już w połowie lat 50. ubiegłego stulecia: „Nowa faza systemu komunistycznego (ukształtowana pod
Breżniewem) oparta jest na założeniu, którego słuszność potwierdziły sukcesy polityczne: ideologia
może się obejść bez przekonań. Najlepiej zrozumiało to KGB, rozpoczynając – już w latach panowania
Chruszczowa – operację dezinformacyjną o „obumieraniu ideologii”: ZSRS nie jest już państwem
ideologicznym, jest jedynie normalnym światowym mocarstwem. A potem nastąpiło „odprężenie”.
Niewielu obserwatorów dostrzegło, że „obumieraniu ideologii” nie towarzyszyło jakoś osłabienie obozu
komunistycznego, a wprost przeciwnie – poszerzanie „rodziny bratnich państw”.
Aby zrozumieć stosunek między zmianami wewnątrz systemu a niezmiennością jego celów, trzeba
jeszcze uwzględnić dodatkowe czynniki: polityka międzynarodowa państw komunistycznych jest ściśle
koordynowana (w obu dziedzinach: oficjalnej dyplomacji i 'działań aktywnych'). Za politykę
wewnętrzną odpowiedzialna jest lokalna partia komunistyczna, która – niestety – nie jest tylko
marionetką w rękach Moskwy, bo nie jest do tego zmuszona. Rodzima władza komunistyczna zna – po
pierwsze – lepiej warunki lokalne, po drugie – korzysta z kamuflażu „narodowości” (Jaruzelski dał w
tej dziedzinie popisową lekcję, rozprawiając się z Solidarnością).
(„Wnuki Mickiewicza...”, s. 161-162)

O klęsce mówi się zwykle po czyjejś sromotnie przegranej bitwie, po zajęciu jakiegoś
państwa przez nacierające wojska, po przejęciu władzy – wreszcie po kapitulacji
podpisanej oficjalnie przy świadkach i kończącej czyjeś zbrodnicze działania. Do niczego
takiego nie doszło przecież w przypadku „Kraju Rad” – ludzie Kremla wcale nie
skapitulowali i wcale nie mieli takiego zamiaru 94 – nie głosili zresztą żadnego
jednostronnego rozbrojenia, nie wywieszali białej flagi 95. Cały Zachód wziął
natomiast za dobrą monetę „reformizm” czerwonych zbrodniarzy i nie tylko zasiadł z nimi
do „negocjacyjnego stołu” (rokowania „2 plus 4”), ale uznał, że należy wszelkimi
sposobami

(politycznymi
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ekonomicznymi)

wspierać

procesy

„demokratyzacyjne”, tj. odgórną rewolucję 96. Do tych kwestii za chwilę powrócę.
Przywołane przez Nowaka słowa Lenina o „komunistycznym związku europejskim” można
94 W tym zresztą kontekście warto przypomnieć i odczytywać słynne powiedzenie cara Putina o tym, że
likwidacja ZSSR była jednym z największych błędów XX wieku. Putin, idąc w ślady Stalina (terroryzm
państwowy), stara się od 1999 r., odkąd na dobre (a raczej na złe) wszedł na rosyjską i światową „scenę
polityczną”, konsekwentnie odrestaurowywać sowieckie imperium ze zbrojnym lub politycznoenergetycznym podbijaniem „utraconych” przez to imperium regionów włącznie.
95 W eseju „Aktualność antykomunizmu Reagana” porównałem tę taktykę komunistów do zachowania
owada, który w obliczu zagrożenia nieruchomieje i udaje martwego (http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=639:aktualno-antykomunizmu-reagana&catid=258:dzielnicapublicystow&Itemid=292): „Cała ruchliwość, cała krzątanina maszynerii czerwonych została, niemalże
z dnia na dzień, zastopowana – dosłownie na jeden gwizdek lub na jedno pociągnięcie hamulca
awaryjnego przestały pracować całe pokolenia „naukowców”, „artystów estradowych”, „literatów”,
„zatroskanych publicystów” etc. gloryfikujące od świtu do nocy ustrój powszechnej szczęśliwości – i
rzeczywiście, wywołało to ogólnoświatowe wrażenie jakby czerwony pająk nie żył. Niewielu (wśród
nich nieoceniony W. Bukowski) ostrzegało, że to bardzo przemyślana strategia kolejnego kamuflażu.
Można by ją porównać z wygaszeniem miasta w celu utrudnienia bombardowania lecącym eskadrom
wroga, zwłaszcza iż z głębi krajów będących za żelazną kurtyną dochodziły wtedy głosy, iż faktycznie,
ani komunizmu, ani żadnych czerwonych „już nigdzie ni ma”. Jak wieść gminna w 1989 r. niosła:
Polska potrzebowała 10 lat na „obalenie komunizmu”, Czechy 10 dni, a Rumunia 10 minut - choć mało
kto z plotących takie banialuki, wchodził w szczegóły, co do personaliów owych śmiałków od obalania,
a zwłaszcza zakresów ich służbowych agenturalnych obowiązków. Nikt bowiem nie miał głowy ani
czasu, by przyglądać się temu, co tak naprawdę się dzieje, czyli jak daleko sięga cała ta mistyfikacja.
„Samo pomyślenie” zresztą o mistyfikacji, było zbrodnią – w naszym kraju już nawet nie poloneza, lecz
karnawał czas było zacząć.”
Co do wspomnianych literatów, to gwoli ścisłości, znakomicie się odnaleźli w nowej rzeczywistości
(część z nich znów na pierwszej linii postępowego frontu), jak zauważył w połowie lat 90. Wiesław Paweł
Szymański („Cena prawdy”, Kraków 1996, s. 122): „Literatura fałszywa (kłamliwa) była wynikiem
„wyobraźni pod nadzorem”, jak to pięknie i trafnie w książce pod takim właśnie tytułem ukazał Jan
Prokop. I tu nawet nie chodzi o twórców jawnie kłamiących, opiewających Stalina, Dzierżyńskiego,
Bieruta, Świerczewskiego, w ogóle gloryfikujących raj komunizmu i Polski Ludowej. Autorzy tych
utworów w większości nadal żyją i, co nie tyle dziwne, ile horrendalne, nie stracili ani grudki ziemi na
dawnym (to znaczy obecnym także) Parnasie. I w ogóle nie przejmują się swoimi „młodzieńczymi”
dokonaniami – wiadomo: młodość chmurna i durna. Niektórzy z nich, jak Wisława Szymborska,
podtrzymują nawet w swej twórczości te same, co w młodości, zagadnienia. Czemuż to nikt w
„NaGłosie” poświęconym poezji Szymborskiej nie dokonał interpretacji problemu nienawiści w liryce
autorki „Pytań zadawanych sobie”? Od wiersza o nienawiści pt. „Z Korei” po wiersz pt. „Nienawiść”
(pierwodruk w „Gazecie Wyborczej”)?”.
I jak na złość te znakomite tomiki socrealistyczne i powieści produkcyjne nie były wznawiane w
czasach neokomunistycznej wolności prasy, choć tyle klasycznych dzieł ponownie publikowano.
96 Jednymi z pierwszych, którzy natychmiast ochoczo poparli Gorbaczowa, byli oczywiście zachodni Niemcy
oraz, jakżeby inaczej, Francja, która już za czasów Charlesa de Gaulle'a szła na czele postępu.

interpretować w kontekście tworzonego już od pierwszych lat Rosji sowieckiej bloku
komunistycznego, który po wojnie nabrał trwałych kształtów w postaci strefy okupowanej
przez ZSSR (i wciąż poszerzanej na inne kraje). Można jednak też, nawiązując zarazem do
wielokrotnych, wyraźnych deklaracji Gorbaczowa (typu „z powrotem do Lenina i
leninowskich

idei”),

odnieść

je

do
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„wspólnego

europejskiego domu”97, który to projekt Kreml forsował już, jakżeby inaczej, od złotych
lat 80. ubiegłego wieku. „Nowa rewolucja” swych zasięgiem nie miała bowiem objąć
wyłącznie sowieckiego bloku, lecz całą Europę. Komunizm więc realizował ten sam, co
zwykle, cel – ekspansji na kraje niezsowietyzowane – tym razem jednak nie wykorzystując
już armii czerwonej, „doktryny Breżniewa” czy „wojsk <Układu Warszawskiego>”
(stanowiących, tak jak w czasie II wojny „kościuszkowcy”, dywizje armii czerwonej, gdyż
<Układem> dowodzili „generałowie” sowieccy), tylko stosując wyrafinowane, w ogniu
agenturalnej roboty zahartowane, narzędzia „demokratyzacji”, a więc – nie bójmy się tego
słowa – zwyczajną maskirowkę, kamuflaż, podstęp98. Zatrzymajmy się teraz dłużej przy
tym fenomenie komunistycznego kamuflowania.
Nikt chyba poza czerwonymi nie rozwinął działań maskujących do takiej perfekcji, a
zarazem do takiej paranoi, w której odróżnienie tego, co rzeczywiste, od tego, co jedynie
zainscenizowane lub wprost urojone, przestaje być w pewnym momencie możliwe. Ewa
Matkowska w książce „System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb” (Kraków
2003, s. 10, podkr. F.Y.M.)99 pisze: „Centrala Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego
mieściła się dzielnicy Berlin-Lichtenberg. Stale rozbudowywany, obejmujący w latach
80. kilka ulic, kompleks budynków wyglądał jak typowe blokowisko. Z zewnątrz można
było co najwyżej zobaczyć człowieka idącego korytarzem. Jednak ów widoczny
korytarz był tam tylko dla pozoru; dopiero za drugą ścianą mieściły się
właściwe korytarze, prowadzące do biur i archiwów”. Korytarze-atrapy, za
którymi są prawdziwe korytarze, to naprawdę znakomita alegoria bolszewickiego labiryntu
97 Por. Gorbaczow „Przebudowa...”, s. 260-276. Bombastyczne określenie „Europa <od Atlantyku po Ural>”
pojawia się na s. 271. Por. też
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2009/11/wspolnyeuropejski-dom-pn-ue.html,
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2009/04/nowy-zssr-poprostu.html oraz http://freeyourmind.salon24.pl/161705,dyktatura-glupcow i mój esej „Teoria dwóch
wrogów”
http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=607:teoriadwoch-wrogow&catid=241:dzielnica-publicystow&Itemid=281, por. też Włodzimierz Marciniak, Wokół
modernizacyjnych utopii. Strategia Rosji wobec Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Polski, „Nowe
Państwo” 10 (2010), s. 8-11.
98 Por. Golicyn, „Nowe kłamstwa...”, s. 12-22.
99 Takiego opracowania wciąż nie ma, jeśli chodzi o polskiego obywatela, no ale to zrozumiałe, skoro w
naszym kraju nie było szturmu na siedziby bezpieki, zabezpieczania komunistycznych archiwów przez
obywateli, no i innych procesów dekomunizacyjnych. Sowieckiej wojskówce po dziś dzień nie odebrano
nawet „przywilejów emerytalnych”.

społecznego100.
Z kolei Bukowski101 przypomina, do jakiego stopnia komunistyczne specsłużby potrafiły
robić „maskirowkę w maskirowce”, czyli udoskonalać społeczną paranoję:
„w 1941 roku za zgodą kierownictwa NKWD ZSRR chabarowski zarząd NKWD
zorganizował w odległości 50 kilometrów od Chabarowska, w rejonie wsi Kazakiewicze
w pobliżu granicy z Mandżurią, pozorowaną strażnicę sowieckiej straży granicznej.
„Mandżurski graniczny posterunek policyjny” oraz „Powiatową japońską misję
wojskową, którym nadano kryptonim „Młyn”.
Imitacja tych placówek – strażnicy sowieckiej straży granicznej oraz strażnic japońskich
– granicznej i wywiadowczej – miały według pomysłu pracowników NKWD służyć
sprawdzaniu lojalności obywateli sowieckich podejrzanych o wrogą działalność.
(…) „Sprawdzanie” w sławetnym „młynie” wyglądało następująco: osobie podejrzanej o
szpiegostwo lub działalność antysowiecką polecano wykonać zadanie rzekomo
wyznaczone przez NKWD. Po uzyskaniu zgody „podejrzanego” na wykonanie tego
zadania odgrywano przerzut tej osoby z rzekomej sowieckiej strażnicy na terytorium
Mandżurii i aresztowanie jej przez japoński patrol. Następnie „aresztowanego”
przewożono do budynku „japońskiej misji wojskowej”, gdzie go przesłuchiwali
funkcjonariusze NKWD występujący jako agenci wywiadu japońskiego i rosyjscy
emigranci

białogwardziści.

Przesłuchanie

miało

na

celu

wymuszenie

na

„przesłuchiwanym” przyznania się do współpracy z „wywiadem sowieckim”; odbywało
się w szczególnie ciężkich warunkach, mających na celu moralne złamanie delikwenta,
stosowano też różnego rodzaju groźby i metody fizycznego nacisku.
100Por. też na temat głównego więzienia śledczego STASI Ewa Czerwiakowska, Strefa zamknięta, „Karta” 61
(2009), s. 82-115.
101„Moskiewski proces...” s. 120-121, por. też http://www.bukovsky2008.org/ i http://bukovskyarchives.net/
(archiwalne
teksty
dotyczące
Polski
są
tu
(http://bukovskyarchives.net/pdfs/poland/poland-rus.html), niestety, tylko w języku rosyjskim. Nawiasem mówiąc sam
Bukowski nie ma szczęścia do współczesnej Polski, bo jego książek o zbrodniach sowieckich, o
komunistycznej psychiatrii represyjnej czy o „ruchach pacyfistycznych” sterowanych przez Moskwę się nie
wznawia, a o samej jego postaci przeciętny Polak, podejrzewam, niewiele wie. W tym oczywiście jest
swoista „zasługa salonu”, który jakoś doskonale wie, kogo i za co należy przemilczać, jakie zaś postaci
wynosić na piedestał, jak dajmy na to Guentera Grassa. Por. wywiad z Bukowskim z 2007 r. w „ Naszym
Dzienniku” http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070623&id=my11.txt, z mają 2010 r.
we „Frondzie” (http://www.fronda.pl/news/czytaj/bukowski_o_dniu_zwyciestwa) oraz fragmenty „...i
powraca
wiatr”
(http://niniwa2.cba.pl/bukowski_i_powraca_wiatr_1.htm)
(http://www.grzebacz.net/informacje/wbukowski-i-powraca-wiatr/259018).

Wiele osób, podstępnie wciągniętych w tę intrygę, sądząc, że rzeczywiście znajdują się na
terytorium wroga i w każdej chwili grozi im fizyczne unicestwienie, opowiadało
funkcjonariuszom NKWD, udającym Japończyków, o swoich związkach z organami
NKWD i o zleconych im zadaniach, które mieli wykonać w Mandżurii. Niektórzy z nich,
zastraszeni, pod wpływem przymusu fizycznego przekazywali pewne informacje o
Związku Sowieckim.
Po zakończeniu przesłuchani, trwającego niekiedy kilka dni i nawet tygodni,
funkcjonariusze „wywiad japońskiego” przewerbowywali „zatrzymanych” i przerzucali
ich na terytorium

Związku Sowieckiego z zadaniem wywiadowczym. Finał tej

prowokacyjnej zabawy polegał na tym, że organy NKWD aresztowały „sprawdzanego”,
a następnie OSO skazywało go jako zdrajcę ojczyzny na wieloletnie więzienie albo na
rozstrzelanie.”
To wszystko, pamiętajmy, w 1941 roku, a od tamtego czasu sowieckie służby udoskonaliły
metody, o czym można poczytać u Suworowa (np. w książce „Specnaz”). W sowieckim
muzycznym filmie „Wesele w Malinówce”102 (1967) mamy jeszcze inny przykład
maskirowki: dowódca czerwonoarmista – 1) udaje zwykłego, prostego żołnierza z
harmoszką, by dostać się pomiędzy szeregi „wranglowców”; wnet jednak zostaje jakby
zdekonspirowany, bo rozpoznaje go jego żona, wykrzykując z wrażenia jego imię; on
wprawdzie twierdzi „ty oszybłas'”, ale wranglowcom to nie wystarcza i rzucają się na niego,
chcąc go pobić, on jednak paroma kuksańcami się, rzecz jasna, odgania, po czym, tu uwaga,
2) odsłania poły swojej kapoty i pokazuje pod spodem mundur oficera wranglowców i
nawet ma jakiś (przechwycony wcześniej przez czerwonoarmistów) napisany na
papierosowej bibule tajny meldunek wranglowców, który go „uwiarygodnia”. Nie muszę
dodawać, że dla wranglowców staje się naraz bohaterem i goszczą go na weselu (na którym
jeden z nich chce pojąć za żonę córkę tego czerwonoarmisty) jak swojaka. Zwróćmy jednak
uwagę, że tego rodzaju działanie (skoro pojawiło się w socrealistycznym 103 kinowym filmie z
102Który posłużył za kanwę do skonstruowania pierwszego teledysku CSI 2010 pt. „Prosta Oszybka”
(http://www.youtube.com/watch?v=jf7IooYkI-o). Bolszewicki film, żeby było zabawniej, wyemitowała w
maju 2010 r. polska telewizja (http://www.teleman.pl/prog-9570743-wesele-w-malinowce.html). Jeśli
chodzi zaś o polską klasykę socrealizmu (jeśli nie stalinizmu), to wzorcowym dziełem jest „Żołnierz
zwycięstwa” z 1953 r. http://www.youtube.com/watch?v=oF7sGiIpJrs&feature=related .
103Na temat kształtowania postaw przez „kulturę sowiecką” czy „socrealistyczną” napisano wiele książek (np.
Krzysztof Kosiński „O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956”, Warszawa 2000, Paweł
Sowiński, „Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954”, Warszawa 2000 czy Piotr
Zwierzchowski „Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu” Warszawa

widowiskowymi scenami tańca i chłopek, i czerwonoarmistów) musiało być traktowane
zarazem jako wzorzec klasycznego zachowania sowieckiego „bojca”.
Maskirowka zatem to nie „zwykły kamuflaż”, jakim posługują się służby
specjalne zabezpieczające swoje działania, lecz kamuflaż „wielopiętrowy” albo coś
jak ruska matrioszka, gdzie z jednego „Lenina” wyciąga się mniejszego „Stalina”,
jeszcze mniejszego „Chruszczowa”, jeszcze mniejszego „Breżniewa” czy „Andropowa” itd.
na „Putinie” i „Miedwiediewie” kończąc. Maskirowka jest dostosowywana do
(zmiennych) aktualnych okoliczności, a więc jak jest potrzeba, to się udaje „prostego
czieławieka”, jak jest inna potrzeba, to się udaje „element kontrrewolucyjny”, a jak jest
jeszcze inna potrzeba, to udaje się „przywódcę ruchu opozycyjnego” lub nawet konstruuje
się „antykomunistyczny oddział” (jak to było choćby, gdy czerwoni po wojnie zwalczali w
naszym kraju zbrojne powstanie antysowieckie)104.
2000). Nie rozwijam tego wątku – analizowany był dość obszernie w różnych tekstach publikowanych w
POLIS MPC.
104Maskirowkę, co oczywiste, agentura była w stanie nawet stosować wobec „swoich ludzi”, gdy np. ci chcieli
uciec lub odłączyć się od czekistów. Jedną z takich historii przytacza autor książki o wschodnioniemieckiej
bezpiece: „11 sierpnia 1962 r. porucznik STASI Walter Thraene wraz ze swą kochanką 22-letnią
pielęgniarką z oddziału dla niemowląt, Ursulą Schoene, osiedlili się w Berlinie Zachodnim. Kiedy Stasi
dowiedziało się o ich ucieczce, w pokoju służbowym ministra odbyły się trzy narady. Mielke wydał
rozkaz sprowadzenia uciekinierów z powrotem.
Thraene zdał się na tzw. tajnego informatora (GI) – jak nazywał się wtedy w żargonie MfS [skrót
od niem. nazwy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – przyp. F.Y.M.] nieoficjalny współpracownik
(IM) – który jemu i jego przyjaciółce załatwił zachodnioniemieckie dowody osobiste oraz zorganizował
przelot do Republiki Federalnej Niemiec. Ale tenże tajny współpracownik pozostawał w stałym
kontakcie z MfS i zdradził miejsce pobytu Thraenego. Razem z innymi ludźmi Stasi zwabił Thraenego i
jego przyjaciółkę w pułapkę do Austrii. W oczekiwaniu na odstawienie ich do nowego kraju, 5 września
1962 r. Thraene i jego towarzyszka wsiedli do samochodu swego znajomego, który ich podwiózł do
pobliskiego kamieniołomu, gdzie czekali już na nich funkcjonariusze Stasi. Ci wyciągnęli Thraenego
oraz jego przyjaciółkę z samochodu i pobili oboje do nieprzytomności. Następnie oprawcy przewieźli
swoje ofiary przez zieloną granicę do ČSRS. Stamtąd 6 września przetransportowano ich samolotem do
Berlina Wschodniego. Mielke już wcześniej zaaprobował plan uprowadzenia zbiegów i – uzgodniwszy z
władzami ČSRS – zabezpieczył jego wykonanie.
Walter Thraene znikł na dziesięć i pół lat, Ursula Schoene na ponad trzy lata, zamknięta w areszcie
śledczym MfS w Berlinie-Hohenschoenhausen.
Tożsamość Thraenego została zastąpiona numerem 595. Jako bezimienny więzień wylądował w
celi całkowitego odosobnienia i otrzymał zakaz pisania. Nie wolno mu też było, w przeciwieństwie do
innych skazanych, podjąć pracy poza zakładem karnym. Pozbawiono go światła elektrycznego.
Niekiedy zamykano go w celu z luksferami służącymi za okno, a czasem w piwnicznym lochu, gdzie do
spania pozostawała mu tylko podłoga. Jego rodzice uważali go za zmarłego, podczas gdy w
rzeczywistości zamurowano go za życia” (Schwan, „Erich Mielke...”, s. 91).
„Jesienią 1961 agent Stasi Roland Gandt nawiązał intymny związek z tłumaczką NATO,
Margerethe Lubig. Podając się za oficera duńskiego wywiadu wojskowego, spowodował, iż zdradziła
mu swą wiedzę na temat ćwiczeń NATO (Fallex, Wintex/Cimex), jak i logistycznych danych z takich
dziedzin NATO jak marynarka wojenna i wojska lądowe. Kiedy zimą 1962 r. tłumaczka ze względów
religijnych chciała odmówić wyjawiania dalszych informacji, agent Gandt przy pomocy agentów
Markusa Wolfa wpadł na pomysł, aby zaaranżować „upozorowaną spowiedź operacyjną”. Tak więc
Margerethe Lubig faktycznie poszła do spowiedzi do duńskiego kościoła i uzyskała „odpuszczenie winy”
za swą niecną zdradę, tyle tylko, że jej spowiednikiem był przebrany za księdza współpracownik MfS, a
kościół wynajęła Stasi. Po tym „oczyszczającym przeżyciu” tłumaczka zadeklarowała swą gotowość do
kontynuowania rozpoznania wywiadowczego. Za tę akcję „Romeo” Roland Gandt i „spowiednik”

Wyrafinowanym projektem była (i na dobrą sprawę wciąż jest) właśnie Gorbaczowowa
maskirowka ze „wspólnym europejskim domem”, gdyż z jednej strony implicite
nawiązywała do bogatej tradycji zachodniego neomarksizmu (a la Antonio Gramsci czy
Herbert Marcuse)105, dając do zrozumienia „zachodniej lewicy” (zwykle penetrowanej przez
moskiewską agenturę), że to może być kooperacja na wielką skalę (eurokomunizm 106 w
nowej odsłonie) – z drugiej zaś, deklarowała „transformację”, czyli „demokratyzację”
otrzymali odznaczenie od byłego szefa wywiadu Markusa Wolfa” (Schwan, „Erich Mielke...”, s. 101).
To takie zaledwie skromne przypomnienie kreatywnych maskirowkowych możliwości czekistów.
105Na temat Gramsciego i Marcusego wspominałem przy okazji rozprawiania się z zagubionymi
intelektualnie pseudokonserwatystami, takimi jak Cezary Michalski czy Rafał Smoczyński, w eseju „Od
konserwatyzmu
do
neomarksizmu”
(http://polis2008.nazwa.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=160), por. też mój artykuł w
kwartalniku „Humanistyka”: „Człowiek jako x” (http://www.humanistyka.ostnet.pl/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=49:czowiek-jako-x&catid=42:mylc-o-humanistyce&Itemid=55 )
oraz Śpiewak, Gramsci, Warszawa 1977 (ten Śpiewak :)). Por. też Scruton (esej Antonio Gramsci...), który
powiada (na s. 65): „Gramsci zrobił dla lat sześćdziesiątych to, co Lenin i Stalin uczynili dla lat
trzydziestych – przekonał swoich zwolenników, że praktyka rewolucyjna i prawidłowość teoretyczna to
ta sama sprawa, że nauka daje mądrość i że mądrość jest rewolucyjna. Krótko mówiąc – wykazał, że
ci, którzy są na lewicy, to intelektualiści, i że lewicowi intelektualiści mają prawo
rządzić” (podkr. F.Y.M.). Wypisz wymaluj credo wujka Adasia, wujka Tadka et consortes; z wyjątkiem
Wałka, który by się do tej kategorii, niestety, nie załapał. Chociaż gdyby musiał, to i taki płot by
przeskoczył. Scruton dodaje nieco dalej: „Gramsci poświęca sporą część swojego dzieła studiowaniu roli
inteligentów i ze szczerością, która byłaby dziwna u bardziej ortodoksyjnego marksisty, przyznaje
otwarcie, iż nie tylko są oni prawdziwym zaczynem rewolucji, lecz że prawo do działania zawdzięczają
„prawidłowości” swych poglądów. W ten sposób broni jednego z podstawowych twierdzeń współczesnej
lewicy: twierdzenia, że ja – krytyczny intelektualista, z racji wartości mojej wyższej wiedzy
i wnikliwości, mam prawo rządzić tobą – zwykłym, porządnym i nie pozbawionym
uprzedzeń człowiekiem [no niech mi ktoś powie, że to nie jest portret wujka Adasia – przyp. i podkr.
F.Y.M.]. Z tej myśli bierze główne natchnienie hagiografia marksistowska, która tak samo zajmuje się
ustaleniem wiarygodności intelektualnej wybranych postaci czołowych, jak i wysławianiem ich czynów
(poświęcając też nieco uwagi ukrywaniu ich zbrodni i uszlachetnianiu pobudek)”.
Neomarksista Marcuse (związany z tzw. szkołą frankfurcką łączącą marksizm z freudyzmem i na
różne sposoby krytykującą kapitalizm) w twórczym uzupełnieniu ideologii Gramsciego i „drogi przez
instytucje” oraz „ducha rozłamu”, proponuje uzyskiwanie rewolucyjnej świadomości przez... wyzwolenie
seksualne. O ile więc leninizm-stalinizm ludzkiej seksualności nie traktował jako narzędzia politycznego
(wystarczył terror państwowy i kłamstwo), o tyle neomarksizm znajduje nowy środek do walki z
„moralnością burżuazyjną” i „burżuazyjnym, skostniałym społeczeństwem” - a zwłaszcza z religią – to
właśnie „rewolucja seksualna” (por. tegoż, „Eros i cywilizacja”, Warszawa 1998).
Młodzież jako nowy proletariat (z racji dojrzewania płciowego) na sprawy seksualne wybitnie
wyczulony, staje się więc zaczynem transformacji zachodniego społeczeństwa i zachodniego systemu
wartości i instrumentem „zmiany świata” w rękach neomarksistów. Rewolucja 1968 r. zaś, może nie tak
krwawa jak bolszewicka, ale bez wątpienia dokonująca poważnej erozji na Zachodzie, staje się zarazem
(przez swą skuteczność) powtarzalnym „sposobem działania” neomarksistowskich elit wobec kolejnych
pokoleń młodzieży. W rewolucjonizowaniu kolejnych generacji pomocne okazują się media masowe oraz
przemysł rozrywkowy – skoncentrowane właściwie wyłącznie wokół spraw seksu.
Na koniec tej dygresji o Marcusem ciekawostka ze źródła, które już cytowałem: „francuski działacz
studencki Daniel Cohn-Bendit „stał się <wodzem> w swoim środowisku, gdy wystąpił
wobec ministra do spraw młodzieży, Francois Misoffe'a, z domaganiem zniesienia w
domach akademickich ograniczeń utrudniających kontakty seksualne” (Wiatr,
„Współczesny antykomunizm...”, s. 134, podkr. F.Y.M.; por. też Henryk Jezierski, „Rebelie studenckie na
Zachodzie. USA. W. Brytania. NRF. Francja”, Warszawa 1969). Świat jest mały, zwłaszcza po lewej jego
stronie, skoro pokolenie gorącego lata '68 stanęło parędziesiąt lat później na czele budowy unijnego
superpaństwa, które zresztą (tak jak i wszystko) przewidział dawno Lenin, pisząc:
„Ruch socjalistyczny nie może zwyciężyć w starych ramach ojczyzny. Stworzy on nowe,

sowietyzmu. Przede wszystkim zaś, jak wspomniałem, kamuflowała cel ekspansji
agenturokracji. (Należy jednak na marginesie dodać, że agentura dlatego nieustannie sięga
po środki związane z maskirowką, bo inaczej nie potrafi uzyskiwać stawianych celów.
Wyłącznie bowiem podstępem jest w stanie coś osiągnąć, a więc w realiach wolnej
konkurencji lub starcia twarzą w twarz agentura musi polec, o czym jeszcze będę pisał w
następnym rozdziale).
Natomiast w twórczym szale polskiego „reformizmu” różowi nie tylko uważali, że akces
czerwonych (tych samych, co kiedyś dość zgodnie potępiali za wszystko kraje zachodnie i
odrzucali „zachodnią, burżuazyjną demokrację”) do „budowania europejskiego ładu” jest
jak najbardziej szczery i zrozumiały, a nawet warty uznania. Co więcej, nie przeszkadzało
im to, że „negocjatorami” z „unią” byli akurat agenci lub komunistyczni
aparatczycy. Oczywiście samej eurokracji także to nie przeszkadzało, co z kolei
jednoznacznie świadczyło, iż konstruowanie superpaństwa ma jakiś dodatkowy związek
także z sowiecką agenturokracją. Proces budowy, rzecz jasna, nie dobiegł końca, bo
„eurolandem” zaczęły targać kryzysy (nie tylko polityczne, ale i ekonomiczne) – poza tym z
dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że stopień spenetrowania zachodnich elit
politycznych przez moskiewską agenturę jest o wiele mniejszy aniżeli w krajach „RWPG”
(może Niemcy, z oczywistych względów, tj. jako były poligon powojennych tajnych działań i
KGB, i STASI, stanowią tu niechlubny wyjątek). Z tego też powodu sprawy nie idą w
superpaństwie

tak

gładko

jak

w

„młodych

demokracjach”,

czyli

państwach

„postkomunistycznych”107. No ale wciąż wszystko przed nami, wszak obecnie zacieśniają się
więzy między Berlinem, Paryżem i Moskwą, czyli „wspólny europejski dom” ma już
zrobioną betonową wylewkę.
Czy ów „Jewrodom”, to była idee fix samego Gorbaczowa, czy też kremlowskiego
kolektywu, nie było istotne. Grunt, że chodziło o „konstruktywne” połączenie
wyższe formy ludzkiego współżycia, kiedy uzasadnione potrzeby i postępowe dążenia mas
pracujących każdej narodowości będą po raz pierwszy zaspokojone w jedności międzynarodowej,
pod warunkiem unicestwienia obecnych przegród narodowych” (Lenin, „Dzieła”, t. 21,
Warszawa 1951, s. 26)
106Za czasów „przedpieriestrojkowych” agentura moskiewska, a z nią rezydentury lokalne w krajach
sowieckich, odcinała się od idei eurokomunizmu, traktując ją jako nieortodoksyjną (bo nierewolucyjną w
sensie Lenina-Stalina) drogę do „społeczeństwa bezklasowego”. Nierewolucyjną drogę uważano za
nieefektywną, bo w punkcie wyjścia (w przeciwieństwie do rewolucji bolszewickiej) nie posługiwała się
narzędziem terroru i eksterminacji burżuazji („wyzyskiwaczy”).
107Nie wiem, kto pierwszy ukuł to całkowicie błędne pojęcie postkomunizmu, sugerujące jakoby epoka
czerwonego zamordyzmu została zamknięta albo że „komunizm się wyczerpał”, mówiąc językiem
neomarksistów (postmodernistów) – uważam ponadto, że należy tego pojęcia unikać jako jednego z
elementów współczesnej nowomowy deformującej rzeczywistość.

sowietyzmu i zachodniej demokracji, a więc o tzw. konwergencję 108. To, że
rozmaici zachodni „lewi intelektualiści” z „Lewego brzegu” Paryża 109 czy innych
prorosyjskich stolic wierzyli w możliwość takiej symbiozy, to było oczywiste po
dziesięcioleciach akceptowania przez nich sowieckiego terroru państwowego jako
niezbędnego narzędzia stabilizacji sytuacji społecznej oraz zwalczania kontrrewolucji 110.
Tak naprawdę jednak taka konwergencja musiała się zamienić w dyfuzję, czyli przenikanie
agenturokracji (z wszystkimi jej mechanizmami i instytucjami) do zachodnich demokracji.
Proces ten będziemy mogli zaobserwować z detalami, gdy będzie postępować dalsze
zbliżanie się „unii” do Rosji i „zacieśnianie więzów” między superpaństwem a moskiewską
agenturokracją111.
Wróćmy jednak teraz do porządków „po zimnej wojnie”, której koniec ogłoszono, mimo że
do niczyjej spektakularnej klęski nie doszło. No, może niezbyt poszczęściło się
rumuńskiemu gensekowi, czyli Nikolae'owi Causescu, ale jego akurat „osądziła i straciła”
sama rumuńska agentura, która „z braku laku” (tzn. „konstruktywnej opozycji”) wzięła na
siebie obowiązek przeprowadzenia kontrrewolucji 112, więc jakby był to przykład
porachunków w tej samej „rodzinie” i pewien „stały fragment gry” pojawiający się w
dziejach komunizmu (vide np. losy takiego Ławrientija Berii, który przy „uboju ludzi”
orobił się jak mało kto, aż w końcu i jego towarzysze „ubili”). Pozimnowojenne
porządki w postaci cyklu spotkań „2 plus 4” (latem 1990 r.), przeprowadzane
108Na jej temat por. Dariusz Rohnka, „Fatalna fikcja. Nowe oblicze bolszewizmu – stary wzór”, Poznań
2001.
109Por. Herbert R. Lottman, „Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do zimnej wojny”, Warszawa 1997.
110Czerwoni zresztą zawsze po ten argument „możliwej straszliwej destabilizacji” sięgali, ilekroć półgębkiem
musieli przyznawać, że znowu dokonali „uspokojenia nastrojów”, czyli spacyfikowania ludności cywilnej.
Tłumaczyli się więc w ten sposób, że gdyby nie pacyfikacja, to doszłoby do takiej destabilizacji, że Zachód
by się nie pozbierał (por. mrożące krew w żyłach wyliczenia Rakowskiego dotyczące tego, ile w grudniu
1970 r. komitetów usiłowano podpalić, ile samochodów milicyjnych zniszczono, które więzienie ile razy
usiłowano odbić itd. - słowem strach pomyśleć, gdyby ludowa armia nie zaczęła strzelać do ludzi,
Mieczysław F. Rakowski, „Przesilenie grudniowe”, Warszawa 1981). A Zachód takie brednie o
destabilizacji oczywiście łykał.
111Czy proces ten przyjmie taki kształt, jaki zaplanowała sobie Moskwa, zależy w dużej mierze od tego, czy
ktoś (np. Polska, a szczególnie USA z nową, republikańską administracją) nie pokrzyżuje planów
czekistów.
112Na temat rumuńskiej agentury por. Ion Pacepa, „Czerwone horyzonty. Prawdziwa historia zbrodni,
życia i upadku Nicolae Causescu”, Warszawa 1990. Ktoś kiedyś powiedział, że historię piszą zwycięzcy –
ten aforyzm trzeba nieco uwspółcześnić, biorąc poprawkę nie tylko na Pacepę, ale i Jaruzela, Kiszczaka
itp., w czasach komunizmu i neokomunizmu historię piszą po prostu agenci.
Bukowski zwraca uwagę, że: „wypadki rumuńskie, chociaż nikt ich wnikliwie nie zbadał, a nowe
władze, jak wspomniano wyżej, „odrzuciły ingerencję sowiecką”, są mimo wszystko bardzo podejrzane.
Na przykład główne postacie tamtejszej „rewolucji” to ludzie rozpoznani jako agenci Moskwy. A
rozpoznał ich sam szef rumuńskiego wywiadu, generał Pacepa, zbiegły na Zachód na długo przedtem,
bo jeszcze w 1978 roku. Nazwać taką grupę byłych agentów „grupą dysydentów” można tylko z
odpowiednio dużą dawką ironii” („Moskiewski proces...”, s. 639).

niestety już bez udziału Prezydenta Reagana i (sprzeciwiającej się pospiesznemu
jednoczeniu Niemiec) brytyjskiej premier Margaret Thatcher, wyglądały tak, że –
podkreślam – decydujący o wszystkim głos miała Moskwa 113. Jak na państwo,
które „przegrało zimną wojnę”, była to sytuacja dość komfortowa, nic dziwnego więc, że
Niemcy właśnie w Rosji pokładały największe nadzieje.
Oczywiście ta wyjątkowa „negocjacyjna pozycja” Kremla wynikała z tego powodu, że ZSSR
113Wszystko oczywiście zaczęło się od burzenia muru..., który to proces wyglądał nad wyraz spontanicznie,
biorąc pod uwagę wcześniejsze enerdowskie realia. Można było domniemywać, że we wschodnich
Niemczech jakaś tajemnicza ręka pociągnęła wajchę z napisem „nie strzelamy”. Od 1961 r. (a więc odkąd
zbudowano mur) w niemieckim Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego istniało przecież specjalne
operacyjne biuro mające na celu „hamowanie ucieczek” (por. Schwan, „Erich Mielke...”, s. 135).
Zajmowało się ono m.in. rozpracowywaniem osób chcących emigrować z NRD i – jakżeby inaczej –
organizowaniem ucieczek po to, by dokonywać na gorącym uczynku aresztowań uciekinierów i kierować
do ciężkiego więzienia w Bautzen. Jeszcze w czerwcu 1989 r. enerdowska „Narodowa Rada Obrony”
uchwala konieczność udoskonalania prac pograniczników, tak jakby nie wystarczało strzelanie do
uciekinierów; a do 1984 na granicy niem.-niem. były miny przeciwpiechotne i odłamkowe (tamże, s. 228229)! I nagle ni stąd ni zowąd niemieccy obywatele stwierdzają, że trzeba rozwalić mur.
Bukowski przypomina, że „w pokazanym przez BBC dokumentalnym filmie „Upadek muru”
wszyscy byli liderzy NRD potwierdzają, że Gorbaczow praktycznie zupełnie otwarcie żądał usunięcia
Honeckera i zachęcał spiskowców. W tych wypowiedziach jest, oczywiście, wiele niedomówień, jednak
bez trudu można je uzupełnić logicznymi wnioskami i dojść do konkluzji, że pierwsze demonstracje
domagające się „liberalizacji” były organizowane na polecenie Moskwy. A faktem
bezspornym był zakaz stosowania siły dla stłumienia rozruchów” („Moskiewski proces...”, s.
639, podkr. F.Y.M.).
Oczywiście, nie ma najmniejszych wątpliwości, że czekistów z NRD złożono na ołtarzu „Przebudowy”
i zjednoczenia Niemiec. Podejrzewać można, że był to jakiś ustalony w nieformalnych kontaktach służb
sowieckich z dyplomatami RFN warunek – całkiem zresztą sensowny, bo przecież zorganizowany z
niezwykłym rozmachem show z burzeniem muru pokazywano na całym świecie i glob ziemski obiegła
legenda, że to Niemcy któregoś dnia po prostu wyszli na ulice i obalili komunizm.
I tak już pozostało – zburzenie muru uchodzi za symbol „obalenia komunizmu”. Legenda wprawdzie
nie wyjaśniała, dlaczego Niemcy wcześniej muru (i komunizmu) nie zniszczyli ani nie wspominała też o
tym, co się stało, gdy berlińscy robotnicy wyszli w czerwcu 1953 r. na ulice – ale przecież nikt od legend
nie wymaga, by były przesadnie szczegółowe, jak jakiś raport bezpieki. (W amerykańskim dokumentalnym
filmie „The Putin System” (2007) podawana jest informacja, że Putin, będący wtedy sowieckim agentem
współpracującym ze STASI, gdy niszczono mur, prosił Kreml o wojskową pomoc, ale Kreml milczał. Nie
wiem, czy to wiadomość zweryfikowana i udokumentowana; a wątek ciekawy). Oprócz niesamowitego jak
na owe czasy widowiska (zaraz też były olbrzymie koncerty łącznie z „The Wall”
(http://www.rogerwaters.org/bwconcert.html)) Zachodnie Niemcy urządziły też dekomunizację i
lustrację, że – w porównaniu z tak zagenturyzowanym i zsowietyzowanym krajem jak Polska (stojąca za
ZSSR, jak wiemy, na czele „Przebudowy”) – siwy dym się unosił nad budynkami wschodnioniemieckiej
bezpieki i to nie z powodu palenia akt.
O ile więc Niemcy mieli wydarzenie, które za jednym zamachem 1) zamykało okres powojennej
smuty, 2) unieważniało ostatecznie ponury stereotyp związany z narodowym socjalizmem
(i komunizmem), 3) umożliwiało odbudowę niemieckiego imperium – o tyle moskiewska
agentura, poświęcając enerdowskich czekistów, kierowała się i pragmatyzmem (interesy odtąd będą
prowadzone z RFN-em), i perspektywicznym myśleniem (kładzenie podwalin pod polityczny,
ekonomiczny i kto wie, czy nie militarny, gdyby się udało wykurzyć USA z Europy, sojusz Rosji i Niemiec).
W tym kontekście jednak „nieprzytomność” czy „pomroczność jasna” wujka Tadka i jego wesołej kompanii
budowniczych III RP, czyli niedbanie o polskie interesy narodowe, nabierała nowego wymiaru. Było to
bowiem coś jak wstrzymanie się od głosu na walnym zebraniu akcjonariuszy, kiedy właśnie głos
wstrzymujący się może zaważyć na czyjejś bardzo ważnej transakcji. Czy ci wujkowie robili to dla własnych
korzyści, czy po prostu z głupoty (nieodłącznie związanej z ich nieludzką pychą) – to właściwie nie ma
znaczenia. Ważne jest to, że nie zabezpieczyli polskiego interesu narodowego. Skutki tej polityki
odczuwamy dziś wyraźniej niż 20 lat temu.

miało swoją strefę okupacyjną w przepołowionym państwie niemieckim (którego część od
połowy lat 50. należała do NATO). Przede wszystkim jednak zachodni alianci, tj. USA,
UK oraz Francja, nie mieli żadnej sensownej strategii na wypadek
maskirowki z demokratyzacją. Nikt takiego wariantu (mimo że przestrzegał przed
nim chociażby Golicyn114) nie brał tak naprawdę na poważnie, więc traktowano sowiecką
„demokratyzację” jako autentyczne „przywracanie zachodnich standardów” w bloku
wschodnim. Politycy zachodni czuli, że kamień spadł im z serca, bo już „widmo nuklearnej
O tym, że w przypadku „końca komunizmu” w Niemczech to Kreml przestawił wajchę świadczy m.in.
list Mielkego z 2 listopada 1989 r. (na tydzień przed zburzeniem muru) do wszystkich czekistów z MfS
świadczący o oderwaniu szefa enerdowskiej bezpieki od politycznej rzeczywistości (por. Schwan, „Erich
Mielke...”, s. 252-253) oraz fakt, że sowieccy oficerowie wywiadu, rezydujący w NRD orędowali za
„Przebudową”, co wprawiało w irytację kierownictwo wschodnioniemieckiej bezpieki, a nawet wywoływało
jego „ideowe” spory z „radzieckimi towarzyszami”, wokół niechybnej zguby związanej z „politycznym
pluralizmem” (tamże, s. 103-104). Te rozbieżności między agenturą wschodnioniemiecką a centralą w
Moskwie świadczyły o tym, że ta pierwsza nie nadąża za nową mądrością etapu i nie rozumie, że po
komunizmie wojennym musi nastać okres odwilży. Być może też na tym (intrygującym przecież)
konflikcie (między czekistami z NRD a tymi z Moskwy) zaważyła niemiecka mentalność i karność, które
wykluczały nagłą, a tak radykalną „zmianę myślenia i zachowania” – wyrobione już za czasów narodowego
socjalizmu, a doprowadzone do perfekcji w socjalizmie międzynarodowym, czyli komunizmie. Tak czy tak
oficjalna enerdowska agentura musiała polec, bo rosyjska centrala jej już nie potrzebowała. Jak się ta
część agentury (wierna Kremlowi) rozproszyła w nowej niemieckiej rzeczywistości i jak w gruncie rzeczy
łagodne wyroki zapadły dla różnych czołowych bezpieczniaków, takich choćby jak Markus Wolf, to temat
na osobne opracowanie. Tu bowiem może być wątek dodatkowych bilateralnych tajnych porozumień z
końca lat 80. między Moskwą a (wtedy jeszcze) Bonn dotyczących nadmiernego niekarania lokalnej
sowieckiej agentury, a zwłaszcza długoletniego przywódcy NRD, oddanego sowietyzmowi bez reszty,
Ericha Honeckera – tego typu tajemnic jednak władze RFN nie będą zbyt chętnie ujawniać przez
najbliższe lata. Nawiasem mówiąc, nawet pograniczników enerdowskich zabijających systematycznie
uciekinierów z NRD skazano w „nowych Niemczech” tylko symbolicznie na jakieś niewielkie kary w
zawieszeniu (tamże, s. 229).
114Por. tegoż „Nowe kłamstwa...” oraz „The Perestroika Deception. The World's Slide Towards the 'Second
October
Revolution'”
,
(http://curezone.com/upload/Members/ChazTheMeatHe/Books/Golitsyn_The_Perestroika_Deception
_The_World_s_Slide_Towards_the_Secon.pdf). Por. też Józef Darski, „O komunistycznej
dezinformacji”, Warszawa 1989 (praca nawiązująca do pierwszej książki Golicyna) oraz Edward Jay
Epstein, „Deception. The Invisible War Between the KBG and the CIA”, 1989.
W krajach zachodnich (gdzie, jak twierdził Golicyn już w 1969 r., agencje wywiadowcze utraciły
zdolność rozpoznawania sowieckiego zagrożenia, czyli dały się wciągnąć w gąszcz luster) przyjęto książkę
„Nowe kłamstwa...” (1984) jako coś w rodzaju kasandrycznych proroctw byłego pracownika sowieckich
specsłużb (uciekł z nich w grudniu 1961 r.). Tymczasem Golicyn kreślił plany komunistycznej agentury,
które niemalże co do joty zostały zrealizowane. Dziś, jak się czyta tę książkę, ma się wrażenie, że została
napisana ex post „Przebudowy”, a nie zanim „nową rewolucję” oficjalnie moskiewskie „Politbiuro”
ogłosiło. Ostrzeżenia Golicyna o maskirowce związanej z „Przebudową” także zostały zlekceważone przez
CIA (por. „The Perestroika Deception...”, s. XIX).
Zajmujący się specsłużbami dziennikarz Ernest Volkman twierdzi, że już w styczniu 1962 r. Golicyn
dowiódł też przedstawicielom CIA, że NATO jest dogłębnie penetrowane przez KGB, a ściśle tajne
dokumenty Paktu dość szybko trafiają na biurka w Moskwie (por. Volkman, Spies. The Secret Agents Who
Changed the Course of History, New York 1994), por. też Golicyn, „Nowe kłamstwa...”, s. 93. Wydaje się,
że świeża afera z największym w historii USA wyciekiem tajnych (m.in. i Pentagonu, wywiadowczych, i
natowskich np. dotyczących wojny w Afganistanie) dokumentów do Sieci i opublikowanym przez
http://wikileaks.org/, także potwierdza tezę Golicyna (jeśli się przejrzy historię wycieków publikowanych
na tej stronie, to ciężko znaleźć jakieś poważne dokumenty związane z agenturą w Rosji
(http://wikileaks.org/media/about.html)). W Waszyngtonie ta akcja Wikileaks wywołała prawdziwe
trzęsienie ziemi. Możliwe, że ten wyciek jest rosyjskim ruchem wyprzedzającym na wypadek, gdyby USA
chciały się na serio zabrać za pomoc Polakom w ujawnianiu prawdy o zbrodni smoleńskiej i za dozbrojenie
wraz z NATO naszego kraju w niedalekiej przyszłości. To zresztą już kolejna w tym roku klęska Paktu po

zagłady” tudzież „apokaliptycznej konfrontacji dwóch supermocarstw” 115 miało być na
zawsze oddalone – inne problemy zaś przestawały mieć znaczenie. Nie zawracano sobie
głowy tym, czy zachodzą realne, a nie pozorowane zmiany w krajach skupionych wokół
ZSSR, tylko „pragmatycznie” zaczęto deliberować, jak to, prawda, panie dzieju, wspomóc
zmiany i sprawić, by były one przeprowadzone jak najszybciej i najefektywniej, zwłaszcza
że – jak twierdzili co bystrzejszy obserwatorzy – komunizm rozlazł się jak stare gacie, więc
i zachodnioniemiecka popmetalowa grupa The Scorpions mogła zagrać i zaśpiewać (rzewny
jak hymn enerdowski) utwór „Winds of Change”116. I było po problemie. Sam Zachód zaś w
dość prosty sposób zaczynał być wciągany we wzmacnianie i finansowanie (kredyty,
pożyczki) „nowej rewolucji”.
Polska czerwono-różowa „elita polityczna” przyglądała się negocjacjom aliantów jak grupa
wiejskich parobków hucznej zabawie „we dworze”. Wprawdzie, nie okłamujmy się, takie
mniej więcej było rzeczywiste miejsce tejże elity na światowej scenie politycznej, no ale, nie
ma też co kryć, w rokowaniach „2 plus 4” chodziło przecież o sprawy przede
wszystkim polskie (!). Oczywiście alianci mogli zwyczajnie nie pamiętać, co się
wydarzyło we wrześniu 1939 r. (to było tak dawno, damn it!) i od którego państwa zaczęła
się II wojna, ani też który kraj najbardziej ucierpiał od ludobójczych i okupacyjnych działań
dwóch wyjątkowo agresywnych, totalitarnych sąsiadów. Musieli jednak o tym doskonale
pamiętać i Niemcy, i Rosjanie, dlatego też Polska w konferencji pełniła rolę „ubogiego
krewnego”, który przybył jedynie się (raz) pokazać, ale tak Bogiem a prawdą, to nic
właściwie nie ma do powiedzenia (i jakby miał, to nie chce, bo po co 117).
wykradzeniu przez Rosjan natowskiego sprzętu z pokładu zniszczonego w zamachu polskiego tupolewa.
115Termin „supermocarstwo” w odniesieniu do ZSSR wymyślić musiał jakiś superpożyteczny idiota. Peter W.
Galbraith w swej książce stwierdza z kolei, że mówienie o dzisiejszej Rosji jako o „supermocarstwie” tylko
z tego powodu, że posiada sowiecką broń nuklearną także jest nieporozumieniem („Unintended
Consequences. How War in Iraq Strenghtened America's Enemies”, New York 2008, s. 9).
116Dodatkowym widowiskiem w tym „rozłażeniu się gaci” był tragikomiczny sierpniowy (1991) pucz
Gienadija Janajewa (ówczesnego zastępcy „prezydenta” Gorbaczowa), mający świadczyć o tym, że
sowieckie jastrzębie jeszcze nie połamały sobie skrzydeł i krążą, że nawet coś może, psiakrew, wykrążą
(ogłoszono areszt domowy Gorbaczowa i stan wyjątkowy w Rosji, a spikerki łamiącym się głosem
obwieszczały w wiadomościach wielu telewizji, że Gorbiemu zabrano nawet walizkę z kodami do głowic
jądrowych). Po tymże puczu, śledzonym, jak pamiętamy, z zapartym tchem przez cały Zachód (jak to
wyglądało w Polsce, a zwłaszcza, jak się zachowywał Wałek por. wspomnienie J. Kaczyńskiego („Alfabet
braci...”, s. 214-215)), przez chwilę w Rosji faktycznie powiał inny wiatr, czego rezultatem było
paromiesięczne buszowanie Bukowskiego po sowieckich archiwach (por. tegoż „Moskiewski proces...”; on
też opisuje ów „pucz” na s. 671-673). Zawirowanie trwało jednak bardzo krótko i wnet wszystko stopniowo
wróciło do dawnej reżimowej normy (zresztą także latem 1991 r. rozpoczął się proces rozpadu Jugosławii,
który wnet zamienił się w wojnę na Bałkanach, która pociągnęła za sobą interwencję NATO). Awaria w
sowieckim systemie została więc przez moskiewską agenturę błyskawicznie naprawiona wraz z
powołaniem w kwietniu 1995 r. FSB po paroletnim remanencie w służbach po zlikwidowanym przez
Borysa Jelcyna w listopadzie 1991 r. KGB. Nawiasem mówiąc, czy kwiecień 2010 to nie było zarazem 15lecie czekistowskiego FSB?
117Poza tym, żeby mieć coś do powiedzenia w tak poważnej sprawie, trzeba się wyzbyć „postawy służebnej”,

Nic to, że wojna przewaliła się właśnie nad Wisłą, nic to, że nasze wojska walczyły na
niemal wszystkich frontach tejże wojny, broniąc nie tylko ojczystych, ale i obcych miast,
obcych granic. Nic to, że stolica polskiego państwa została zrównana właściwie z ziemią,
miliony ludzi masowo wymordowane, sponiewierane lub wywiezione, zaś sporą część
terytorium po prostu Polsce urwano. Nic to, że doszczętnie zniszczono lub wykradziono
tysiące drogocennych dóbr kultury. Nikomu bowiem – nie tylko Niemcom, nie tylko
Rosjanom, i nie tylko zachodnim aliantom, ale przede wszystkim (chciałoby się powiedzieć
naszym) „rządowym przedstawicielom Polski” 118 – nie przyszło do głowy, że skoro „zimna
wojna” dobiega kresu, to Polsce należą się i od Niemiec, i od Rosji olbrzymie
reparacje wojenne (i nawet – w postaci kolejnego planu Marshalla – od zachodnich
aliantów, poważna pomoc finansowa tudzież umorzenie sporej części długów 119).
W rzeczywistości kresu dobiegała po prostu „stara (zimnowojenna) Europa”. Rok
1990 właśnie sankcjonował komunizm i otwierał nowy etap „zimnej wojny”, tym razem w
postaci 1) rekonstruowania się neoimperialnej Rosji (z jej sferami wpływów), 2)
eksportowania agenturokracji oraz 3) stopniowego więdnięcia (kapitalistycznej,
wolnorynkowej, demokratycznej) wspólnoty europejskiej na rzecz interwencjonizmu i
eurokomunizmu

wraz
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formuły

Paktu

Północnoatlantyckiego (Moskwa nie jest wrogiem cywilizowanego świata). Dla samej
Polski był to scenariusz najgorszy z możliwych (pomijając taki, w którym armia
czerwona z powrotem zbrojnie podbija nasz kraj), ponieważ zapowiadał generalne
desinteressment Zachodu sprawami tak dla nas fundamentalnymi, jak sprawiedliwe
podejście do kwestii strat i zniszczeń, jakie dwaj okupanci wyrządzili Polsce.
O ile jednak Niemcy czy Rosjanie w takim „wypychaniu Polski” z historii byli
„usprawiedliwieni” (od wieków uważając nasz kraj za strefę buforową), o tyle chór
nadwiślańskich wujków, którzy roili sobie, że są wielkimi politykami i biorą udział w
wielkiej polityce (a nawet kreują ją), swoją głupotą, indolencją, pychą, a częstokroć
zwykłym zaprzaństwem i wysługiwaniem się agenturze, czynił tu trudną do oszacowania
czyli półprzyklęku - to zaś było obce wujkom Tadkom et consortes, którzy pewien skrętoskłon wobec
Berlina i Moskwy wyrabiali sobie przez długie lata ćwiczeń, tak by wyglądał całkiem naturalnie.
118Jak tu nie użyć cudzysłowu, skoro ludzie reprezentujący Polskę nie dbali o jej elementarne interesy i
przekreślali jej szanse na przyszłość?
119Spłatą pozostałej powinni byli być wtedy obciążeni komuniści. Do tej kwestii należy powrócić po
dekomunizacji.

szkodę polskiemu państwu. To bowiem, że Zachód nie miał „pomysłu na Polskę”, było dość
oczywiste i zrozumiałe – dlaczego niby miałby mieć? Ale to, że „czołowi polscy
politycy”, ci wujkowie z „pierwszych stron gazet”, ci „królowie salonów” nie
mieli żadnego sensownego pomysłu na Polskę, dowodziło, że w całym
historycznym zwrocie, nasz kraj stanowi jedynie obszar peryferyjnego
sowieckiego eksperymentu.
Ruscy dzięki rokowaniom „2 plus 4”, a po gospodarczej zapaści po starciu z Zachodem w
ramach wyścigu zbrojeń120, znowu (i to w błyskawicznym tempie) byli na wygranej pozycji.
Uzyskiwali wiele strategicznych celów naraz, jakimi było: 1) uniknięcie rozliczenia
komunizmu, 2) włączenie się do „awangardy postępu” na świecie (zrzucenie
odium

totalitaryzmu,

terroryzmu

i

zamordyzmu),

3)

przypieczętowanie

(zalegalizowanie) kremlowskiej wersji historii (takiej, że bohaterska Rosja
pokonała faszyzm i wyzwoliła kawał świata121); 4) uzyskanie nowej pomocy
ekonomicznej122. Co do tej ostatniej zresztą, to i tak przez dziesięciolecia (od czasów
„koalicji antyhitlerowskiej”) sowieci ją otrzymywali, choć w różnych proporcjach. Nawet w
okresie reaganowskiej krucjaty przeciwko czerwonym (niestety nie dokończonej dobiciem
komunistów123 i całkowitą kapitulacją Moskwy), poszczególne kraje jakoś tam wspierały
kraje bloku sowieckiego, wychodzono bowiem z (idiotycznego) założenia, że w ten sposób
wspiera się więzione przez czerwonych narody, nie zaś same bolszewickie „rządy”, tak
jakby jakiekolwiek przejawy pomocy mogły docierać do poszkodowanych z pominięciem
komunistycznej bezpieki lub wojskówki. W przypadku Polski, żeby dopełnić już całego
obrazu nieszczęścia, to postawę „nadmiernych sankcji” krytykowali także niektórzy
„przedstawiciele opozycji i Kościoła” 124, oczywiście ci z zaklętego kręgu „Realpolitik”, czyli
120Chcąc nie chcąc, wspominał o niej także Gorbaczow w swej książce.
121 Por. Gorbaczow, „Przebudowa...” (s. 263), pisząc o relacjach między Rosją a Polską, dodaje: „Socjalizm
oznaczał zasadniczy zwrot w wielowiekowej historii tej części świata. Rozgromienie faszyzmu i
zwycięstwo rewolucji socjalistycznych w krajach wschodnioeuropejskich stworzyły nową sytuację na
kontynencie – ukształtowała się tu potężna siła, która wytyczyła sobie za cel przerwanie nie kończącego
się łańcucha konfliktów zbrojnych. I oto już piąte dziesięciolecie narody Europy nie znają wojen”.
Bo już w następnym dziesięcioleciu parę wojenek i to z udziałem Rosji się wydarzyło. Gorbaczow zresztą
pomijał z oczywistych względów (bo to nie Europa w końcu) długoletnią wojnę ZSSR z Afganistanem czy
inne konflikty zbrojne inicjowane przez sowieciarzy po II wojnie.
122Ta zresztą z marszu została zaproponowana Moskwie przez ówczesnego kanclerza H. Kohla, który
deklarował wzięcie na Niemcy kosztów wyprowadzania wojsk sowieckich z wschodnich landów (por.
Michael L. Dockrill i Michael F. Hopkins, „The Cold War 1945-1991”, Hampshire 2006, s. 157), co miało
złagodzić „sprzeciw” Rosji wobec pozostania zjednoczonych Niemiec w NATO.
123Już w lutym 1987 r. sankcje amerykańskie (wprowadzone w grudniu 1981 r.) zostały zawieszone wobec
Polski.
124Pisał o tym Mianowicz: „Pomocą, która będzie ciążyć przez wiele lat nad stosunkiem Zachodu do bloku
sowieckiego, było dystansowanie się od polityki Waszyngtonu wobec Jaruzelskiego – nie mówiąc już o
otwartej krytyce tej polityki – ze strony Kościoła i przedstawicieli Solidarności na Zachodzie (do czego

mówiąc dokładnie, polskiej parodii realistycznego myślenia politycznego.
Warto jednak przy tej okazji wspomnieć o drugich zwycięzcach „zimnej wojny”. Niemcy
przecież także wiele wygrywali – uzyskiwali właściwie „za nic” zjednoczone
państwo i pełną podmiotowość. Nakładano wprawdzie na nich pewne ograniczenia
dotyczące liczebności armii oraz demilitaryzacji byłego NRD, ale chyba nikt tych warunków
nie traktował z jakąś wielką powagą. Niemcy otwierali nowy rozdział swojej historii, więc
mieli co świętować. My już niekoniecznie, albowiem wujek Tadek z innymi wujkami tak
dalekowzrocznie i mądrze sprawę pozałatwiał, że Polska w takiej wyjątkowej historycznej
chwili, kiedy faktycznie należało jej się pełne współdecydowanie o europejskim porządku była po prostu państwem czekającym w przedpokoju dziejów na rozstrzygnięcia „wielkich
tego świata”. Nikt też na Polskę się szczególnie nie oglądał, co miało się potem przełożyć na
postawę lekceważącą (nie tylko Niemiec i Rosji) wobec naszego kraju i polskiego narodu,
jeśli nie wprost roszczeniową ze strony Niemców portretujących Polskę jako państwo, które
dopuściło się „zbrodni wypędzeń powojennych” 125, a nawet obarczającą Polskę częściową
odpowiedzialnością za wywołanie II wojny (Putin na Westerplatte w 2009 r. mówiący
właściwie to samo, co głosił w latach 80. podobnie oskarżycielskim tonem, Gorbaczow 126).
przyłączył się także Wałęsa, twierdząc, że sankcje amerykańskie szkodzą społeczeństwu, a nie władzom”
(„Wnukowie Mickiewicza...”, s. 163).
125Stanowiło to wyraziste dopełnienie postawy wielkiego przyjaciela Rosji, kanclerza Gerharda Schroedera,
który za swoich rządów przyznał, że wystarczy już niemieckiego kajania się za zbrodnie hitlerowskie. W
Polsce (a były to już złote czasy „rządu L. Millera”) przyjęto to oczywiście z pełnym zrozumieniem, tak się
bowiem równocześnie składało, że Niemcy były naszym „adwokatem w unii”. Na innego adwokata
nadwiślańskich wujków stać już nie było. Na Zachodzie zaś ponownie wzruszono ramionami, gdy zawiązał
się polityczno-energetyczny sojusz między Moskwą a Berlinem.
126 „Przebudowa...”, s. 262-263 (to naprawdę niezły wykład historii po moskiewsku): „Ludzie radzieccy
szanują wkład wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej i uczestników ruchu oporu w rozgromienie
faszystowskiego plugastwa. Ale absolutnie nie możemy się zgodzić z opinią, że Związek Radziecki
jakoby starł się z nazistowskimi Niemcami „dopiero” w 1941 roku, gdy przedtem inni walczyli z
Hitlerem rzekomo „sam na sam”.
Gdy taką opinię wyraziła Margaret Thatcher, zaoponowałem, przypominając, że Związek
Radziecki walczył z faszyzmem od 1933 roku politycznie, a od 1936 roku także zbrojnie, udzielając
pomocy republikańskiemu rządowi Hiszpanii. Co zaś dotyczy paktu o nieagresji z Niemcami (którego
sens stale wypaczają nasi oponencie), to mógł on zgoła nie zaistnieć, jak i wiele innych rzeczy, gdyby
koła rządzące Wielkiej Brytanii i Francji poszły w tym czasie na współpracę ze Związkiem Radzieckim
przeciwko agresorowi.
A kto oddał na pożarcie nazistom Czechosłowację? Chamberlain po powrocie z Monachium
oświadczył, że przywiózł narodowi angielskiemu pokój, lecz w istocie wszystko przybrało inny obrót –
przywiózł on wojnę. I przede wszystkim dlatego, że koła rządzące Anglii miały na myśli jedno: jak by
skierować Hitlera na Wschód, na Związek Radziecki, jak by zgnieść komunizm.”
Nie ma co jednak kryć, myśl Gorbaczowa też nie była oryginalna. Podobnie, choć w nieco szerszym
kontekście, widziano całość tych zagadnień niedługo po wojnie, jak pisał choćby Schaff („Wstęp...”, s. 206):
„Stalin był twórcą programu socjalistycznej industrializacji Rosji. Dzięki geniuszowi i żelaznej woli
Stalina plan ten został urzeczywistniony w ostrej walce z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. Bez
industrializacji kraju ZSRR nie mógłby wygrać wojny z faszyzmem. Przegrałby proletariat, wygraliby
wrogowie proletariatu.
Czy potrzeba mnożyć przykłady świadczące o epokowej roli jaką odegrali Lenin i Stalin w historii
ludzkości? Czy potrzeba mnożyć przykłady świadczące o wybitnej roli historycznej tych wodzów

To były już dni „końca historii”, „posthistorii”, a nawet, jak zaczęto twierdzić „postpolityki”.
Rozmaici znawcy dziejów i świata zapewniali nas, że już teraz „westernizacja” ogarnie
stopniowo nie tylko europejski kontynent, ale i pozostałe, bo ludy Ziemi dosłownie
kwiczą z niecierpliwości, by mieć u siebie system, w którym wujkowie w
garniturach dyrygują całą orkiestrą, a obywatele dojrzewają do demokracji
jak te owoce w chłodni w bezpiecznym, przefiltrowanym, sztucznym świetle.
Po drodze wprawdzie zdarzyła się, nie wiedzieć czemu, wojna w Jugosławii, ale równolegle
do niej już ruszyły „procesy integracyjne” w ramach superpaństwa („Traktat z Maastricht”
(1992)) i nawet te kraje, w których bida piszczała, a infrastrukturę miały na poziomie
republik Ameryki Łacińskiej, w podskokach stawały do procesu „dostowawczego”.
Rozhuczały się wnet drukarnie, bo przecież superpaństwo pociągało za sobą superprzepisy
i superurzędy, trzeba było publikować tony dokumentów, by ponazywać nową
rzeczywistość, skatalogować ją, zinwentaryzować i – co zrozumiałe – opodatkować, no ale
to właśnie o to chodziło. Nikt zresztą nie miał głowy ani nie chciał być tak małoduszny, by
się od razu za portfel łapać, skoro wchodził na europejskie salony, a tam dżentelmeni o
żadnych
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„menedżeryzmu” i zwykłego „zdalnego sterowania” naoliwionymi już na zicher
mechanizmami współczesnego świata. NATO z czasem do tego stopnia zaczęło „zmieniać
swoją formułę” i wchodzić w kooperację z (nową przecież) Rosją 127, że nasz kraj, którego
obywatele naiwnie sądzili, iż po wejściu do Paktu jakoś będą zabezpieczeni przed Moskwą,
znalazł się jeszcze bliżej niej.

międzynarodowego proletariatu?”
W podobnym duchu wypowiadał się na bolszewickim „zjeździe zjednoczeniowym” (po którym
powstał „PZPR”) w 1948 r. towarzysz „Bolesław Bierut”, powojenny „prezydent Polski”: „ Związek Radziecki
umożliwił powstanie demokracji ludowej, bo zadecydował o klęsce faszyzmu w Europie. Związek Radziecki
umożliwił powstanie demokracji ludowej, bo bezpośrednia obecność jego Armii Czerwonej obezwładniła
naszego wroga klasowego (…). Nie groziła nam interwencja imperialistyczna, przeciwnie – u boku
mieliśmy sojuszniczą Armię Czerwoną. Nie byliśmy zmuszeni uzależnić się gospodarczo (co prowadziłoby
do politycznego podporządkowania) od państw imperialistycznych, bo znaleźliśmy braterskie oparcie
ekonomiczne w narodach i państwie Związku Radzieckiego” (tamże, s. 295).
127Nazwano to, żeby było śmieszniej, „partnerstwem” – nie dodano tylko w jakim znaczeniu słowa
„partnerstwo”. Wojna w Czeczenii, obozy filtracyjne i kremlowska „walka z terroryzmem” - nie mówiąc o
dość skromnych standardach, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Rosji, znowu Zachodowi nie
przeszkadzały. Coś zresztą generalnie było na rzeczy z tą atrofią cywilizowanego świata, o której
wspominał Ash w swojej (przywoływanej już przeze mnie) książce, skoro właściwie z obojętnością
przyglądał się rzezi odbywającej się w Rwandzie (1994) (w przeciwieństwie do dość szybkiej interwencji w
Jugosławii (na temat tej ostatniej por. zamieszczony w POLIS MPC na początku 2009 r. wywiad z
Legionistą
(http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:legiacudzoziemska-od-rodka&catid=71:dzielnica-dokumentalistow-i-wiadkow&Itemid=136)) czy parę lat
wcześniej w Kuwejcie, gdy zajął go Irak).

Odsłony prawdziwego państwa polskiego

Oleksy: - Odświeżam umysł i będę jak brzytwa.
Gudzowaty: - Ja ci powiem. Cokolwiek się nie stanie, to będzie dla was za mało. Naprawdę.
O: - Mów: dla nich.
G: - Dla ciebie też, bo ty brałeś w tym wszystkim udział.
O: - We władzy brałem udział w swoim okresie.
G: - Mieliście w dupie tę Polskę, ci też mają na zmianę, jeszcze nie wiedzą.
O: - Ja nigdy nie miałem!
G: - Oj tam!
O: - Moja sitwa i owszem, miała w dupie.

[stenogramy rozmów Gudzowatego z Oleksym]

Funkcjonowanie fasady, za którą skrywa się prawdziwe, przegniłe całkowicie (bo związane
z poprzednim reżimem, w którym nic zdrowego nie było) państwo, możemy dostrzec w
szczególnych historycznych chwilach – potiomkinowska wieś wtedy bowiem „uchyla
rąbka tajemnicy”. Konstrukcja tej wsi, jak to już wielokrotnie w mej książce
sygnalizowałem, była przeprowadzana już w latach 80., a jej finałem były w przypadku
Polski pomagdalenkowe „negocjacje okrąglakowe” oraz „wybory kontraktowe”. W trakcie
tych ostatnich, co mało kto, podejrzewam, pamięta, czerwoni informowali ze swych
plakatów, że skreślenie całej „listy krajowej” to zarazem „przekreślanie okrągłego stołu i
historycznego porozumienia”.
Nas jednak szczególnie powinny zainteresować lata „III RP”. Pomijając więc majstrowanie
przez różowych już przy samych „wyborach kontraktowych” 128, gdy właśnie „lista krajowa”
128Nawiasem mówiąc, samo to określenie „kontrakt” nasuwa niezdrowe, bo kojarzące się z korupcją lub
kartelem, skojarzenia. Nikt z obywateli przecież nie cedował żadnego prawa na którąkolwiek ze „stron”
owych „negocjacji”, by jakikolwiek kontrakt w imieniu całego narodu zawierano. Jeśli już można było
uzasadniać podjęcie takich „rozmów” z czerwonymi, jakie podjęto, to wyłącznie w takim zakresie, że
komunistyczni psychopaci deklarują, iż nie użyją „ludowego wojska” oraz bezpieki do pacyfikowania
ludności cywilnej (jak to drzewiej czynili, radząc sobie z niepokojami społecznymi) i godzą się na to, że
dojdzie do zmiany ustrojowej, po której UTRACĄ oni swoją (uzyskaną dzięki sowieckim bagnetom)
uprzywilejowaną pozycję w polskim państwie. Jak doskonale jednak wiemy – takiego właśnie
kontraktu nie zawarto. „Kontrakt” okrąglakowy polegał przecież na tym, że czerwonym

przepadła, bo niedojrzały do demokracji naród zbyt dosłownie potraktował hasło dotyczące
zmiany ustrojowej.
Mam tu kilka takich „żelaznych typów” odrywania się fasady (choć tynk z neopeerelowej
dobudówki do peerelu sypał się cały czas przez te 21 lat). Po pierwsze – odsłona z
wujkiem Tadkiem, którego wytypowanie na „solidarnościowego” premiera czerwoni (po
„nieudanej misji” Kiszczaka) przyjęli w 1989 r. wprost entuzjastycznie (co stanowiło
zarazem jak najgorszą rekomendację, no ale mniejsza teraz z tym). Otóż przyglądnijmy się
dwóm obrazkom z wujkiem Tadkiem. Najpierw temu z mównicą sejmową, gdy „pierwszy
niekomunistyczny premier” najwyraźniej przygnieciony ciężarem branej na barki
nadludzkiej odpowiedzialności, chwieje się na nogach (niemalże jak nowy Atlas
podnoszący na plecach glob – od polskiej strony), z trudem łapie oddech, wywraca oczami,
wypuszcza powietrze, wzdycha, mruczy, do „marszałka sejmu” kieruje niepewne spojrzenia
– nie wiadomo czy wujek Tadek wytrzyma, czy nie wytrzyma – w końcu prosi o przerwę w
swym wiekopomnym „ekspoze”. Piętro wyżej, o czym też warto pamiętać, oglądający ze
spokojem to wszystko ze swego tronu, król Wojciech I w czarnych okularach tylko wolno
przesuwając głowę w poziomie jak robot, lustruje wzrokiem pełną po brzegi salę.
I drugi obrazek – tenże sam wujek Tadek parę lat później, popalający papieroska, kiwający
groźnie palcem i ustawiający z Wałkiem „scenę polityczną” podczas nocnej zmiany. Wujek
Tadek do tego stopnia jest już pewny siebie, że tym razem wcale nie przyjmuje klasycznej
„postawy służebnej” i na sugestię (Wałka), że mógłby stanąć na czele „nowego rządu”,
odmawia (co z kolei Wałek kwituje prostym „Coo?”), a poza tym ze swobodą pomaga
„opanować sytuację polityczną”, która wymknęła się spod kontroli czerwonej i różowej
nomenklatury, gdy widmo lustracji zaczęło nagle krążyć nad polską ziemią.
Lustracji oczywiście, której „nie było w kontrakcie” poprzedzającym „kontraktowe wybory”.
(Zwykle, gdy ktoś wraca do dokumentalnych migawek z (nomen omen czerwca) 1992 r., to
skupia swoją uwagę albo na Wałku, albo na Mietku, albo na innych protagonistach nowej
„historycznej zmiany” – mało kto zaś koncentruje się na wujku Tadku, którego zachowanie
gwarantuje się nietykalność i miękkie lądowanie w rzeczywistości „nowego państwa”.
Różowi do tego stopnia byli upojeni wizją (ich własnej) władzy, którą można uzyskać na skróty (patrząc od
strony obywateli, głosowanie w czerwcu 1989 r. na ludzi pokazanych na słynnych zdjęciach z Wałkiem nie
miało charakteru żadnego wyboru, lecz plebiscytu poparcia dla strony Solidarnościowej, czyli „naszych”),
że nawet nie myśleli poważnie o radykalnym przełomie, gdyż za przełom brali właśnie to, iż po latach
„spania na styropianie” znajdą się w ministerialnych i innych państwowych gabinetach. Jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wprawdzie ta różdżka była z ruskiej baśni, ale mało kto z różowych
miał do tego głowę (lub też sam z czarodziejami i cudotwórcami z agentury po prostu był związany).

także było „znakiem czasu”).
Nocna zmiana była pierwszym, że tak powiem, oficjalnym sygnałem, że polskie
państwo ma fasadę demokracji, czyli demokratyzowane jest po sowiecku czy
rosyjsku. Oficjalność sygnału polegała na tym, że bynajmniej nie kryto się przed
kamerami i opinią publiczną z tym, iż dokonuje się obalenia rządu powstałego po
pierwszych wolnych (tym razem rzeczywiście wolnych, no, pomijając kwestie głupiej
ordynacji, ale to sprawa na osobną, teoretyczno-prawną analizę) wyborach i że przywraca
się stan, w którym określone – właśnie ustrojowe zmiany – są trwale zablokowane przez
jakiś establishment (tu różowo-czerwony). W tej wyjątkowej chwili, świadczącej właśnie, że
w naszym kraju tak naprawdę system (i polityczny, i społeczny, i ekonomiczny, i
prawny) jest po prostu ręcznie sterowany przez grupę nomenklaturową, od razu swą
gotowością do wiernej służby tejże nomenklaturze wykazali się „ludzie mediów”, których
późniejsze wielkie kariery właśnie z tamtą serwilistyczną postawą bym wiązał (choć
wykazywali się serwilizmem wobec „właściwych” władz „III RP” i w późniejszych latach).
Poza garstką oszołomów, którzy bili na alarm, że dzieje się coś nie tylko nieprzyzwoitego,
lecz i bezprawnego, mało kto z „prasy, radia i telewizji” dostrzegał w nocnej zmianie jakieś
zagrożenie dla porządku państwa. Wprost przeciwnie, uznawano, że tego typu działania,
jak te podjęte przez Wałka et consortes, stanowią normalizację funkcjonowania całego
systemu – klaskano doprawdy z radością ogłaszając kres walki z „olszewikami” 129.
Oczywiście taka postawa „ludzi mediów” wiązała się z tym, że same media III RP były albo
prowadzone, albo zakładane, albo wprost penetrowane przez agenturę. Trudno więc było
oczekiwać, iż naraz ta agentura zacznie działać wbrew swojemu interesowi, czyli że utraci
instynkt samozachowawczy.
Kolejne migawki to mogłyby być rozmaite najgłośniejsze afery III RP (od FOZZ-u
zaczynając, a na „sprawie Olewnika” kończąc) oraz legendarne rozmowy „wielkich
Polaków” (jak choćby te A. Gudzowatego, Olina, wujka Adasia z Lwem Rywinem itd.). Ja
jednak chciałbym

wskazać na szczególną, króciutką

wymianę

zdań

między

ówczesnym komendantem głównym policji (X), a pewnym tajemniczym
telefonicznym rozmówcą (Y). Oczywiście chodzi o tę konwersację z lipca 2007 r.:

129 Głowę bym dał, że to albo Geobbels stanu wojennego, albo ktoś z jego ludzi to określenie wymyślił. Tak
jak termin „piczka” jako rozszyfrowanie skrótu PC. Kto nie wierzy, niech poszuka starych numerów
gadzinówki Urbana.

X: „Halo”
Y: „Proszę tylko słuchać. Mówi pański znajomy od śrub w samochodzie, od yyy
odkręconych. Jest prośba, żeby podjechał pan do małżonki szefa i powiedział, że może
mieć gości z CBA.”
X: „Dobra.”
Y: „Tak, żeby podjechać, i, i tylko takie, krótką informację przekazać.”
X: „Dobra, już jadę. Na razie.”
Y: „Dobra, dziękuję.”130
Pozostaje nam wyłącznie domniemywać, czy rozmówca Konrada Kornatowskiego był mu
znany, czy nie. Bez względu jednak na to, faktem jest, że szef policji potraktował
telefon od specjalisty od odkręconych śrub jako coś w rodzaju „służbowego
polecenia” – natychmiast zainterweniował w odpowiedniej sprawie. Ów specjalista to
właśnie człowiek zajmujący się realnym polskim państwem, tym skrytym za codzienną,
medialną i instytucjonalną fasadą, czyli znaną nam aż za dobrze potiomkinowską wsią.
Formuła „proszę tylko słuchać”, zwykle używana w rozmowach o charakterze szantażu (np.
porywacze udzielają wskazówek rodzinie mającej wykupić uprowadzoną osobę), tu
zapewne oznacza „stan podwyższonej gotowości” za kulisami „sceny politycznej” (czy
teatru politycznego), a w związku z tym – pewną „służbową drogę na skróty”, z jakiej
zwykle korzysta agentura w sytuacji krytycznej.
Jak już wspominałem w pierwszym rozdziale, rozwijając wątek specyfiki agenturokracji,
istotą takiego systemu rządzenia jest omijanie jakichkolwiek procedur czy
zależności w służbowych (które to procedury, zależności, instytucje mają charakter
osłonowy wobec rzeczywistych działań siatki agentów), gdy „wymaga tego chwila”.
Nikt rozsądny chyba nie podejrzewa, że w przypadku przywołanej wyżej rozmowy chodzi o
jakiegoś rzezimieszka, co kradnie samochody lub robi drobne, mieszkaniowe „włamy”. Już
pomijając to, że tacy złodziejaszkowie nie mają zwykle numerów komórek komendantów
głównych (i tym bardziej nie telefonują do nich), ale nawet gdyby jakiegoś rzezimieszka
wyznaczono – na zasadzie „pasa transmisyjnego” – do przekazania takiego komunikatu
(„red alert” lub „code red”), to samo polecenie, pamiętajmy, wychodzi od kogoś
sprawującego faktyczną władzę. Tylko tak bowiem zaskakująco spokojna i zarazem
spolegliwa (z punktu widzenia normalnego obywatela, jak sądzę) reakcja szefa policji na
130Por. też: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2009/05/czas-przedszkolanek.html

telefon od specjalisty od śrub, daje się wyjaśnić 131. O ile więc przywołana wcześniej
„nocna zmiana” to działanie na skróty w skali makro, o tyle scenka z
„telefonem

od

życzliwego”

to

przykład

funkcjonowania

agentury

i

agenturokracji w skali mikro.
Trzecia migawka (a ściślej cały zestaw migawek) to Smoleńsk 2010. Napisałem dużo
tekstów na ten temat132 i wracanie do szczegółów całej sprawy katastrofy i pseudo- śledztwa
dotyczącego przyczyn tragedii nie wydaje się w niniejszej książce konieczne, gdyż byłoby to
powtarzanie wielu znanych Czytelnikom moich tekstów, rzeczy. Oczywiście, poważne
zbiorowe obszerne opracowanie (właśnie książkowe) jest niezbędne i żywię nadzieję, że
wnet coś takiego zostanie opublikowane przez „Gazetę Polską”, „Nasz Dziennik” czy zespół
parlamentarny kierowany przez min. Antoniego Macierewicza. Sugerowałbym może przy
tej okazji, by taką publikację podzielić na trzy najważniejsze sekcje: 1) rosyjska i polska
dezinformacja związana z przebiegiem katastrofy oraz prowadzeniem „śledztwa” 133; 2)
131Kornatowski przecież ani nie wypytuje kto dzwoni, skąd ma numer, kogo reprezentuje, jak się dowiedział
– będąc zwykłym koleżką od śrub – o akcji CBA (to też przecież intrygujący wątek) itd., nie grozi
konsekwencjami prawnymi wynikającymi z faktu wywierania nieformalnego nacisku na szefa policji, nie
usiłuje namierzać delikwenta etc.
132Za najważniejsze uważam „Kod smoleński”, „Operacja Smoleńsk” i „Medytacje smoleńskie”:
http://freeyourmind.salon24.pl/214691,kod-smolenski
,
http://freeyourmind.salon24.pl/222688,operacja-smolensk
,
http://freeyourmind.salon24.pl/219683,medytacje-smolenskie. Por. też inne teksty dot. katastrofy z 10
Kwietnia, preparowanych materiałów dowodowych i mataczonego od pierwszych godzin po tragedii
śledztwa:
http://freeyourmind.salon24.pl/213920,garstang-o-badaniu-katastrof,
http://freeyourmind.salon24.pl/215960,dzialanie-broni-termobarycznej,
http://freeyourmind.salon24.pl/216862,lekcja-z-lipca-1985-r,
http://freeyourmind.salon24.pl/217251,makabryczny-fotomontaz,
http://freeyourmind.salon24.pl/222894,ladowanie-w-lesie,
http://freeyourmind.salon24.pl/233601,karetki, http://freeyourmind.salon24.pl/235069,wokol-relacjiwisniewskiego-z-10-iv Por. też http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=23739
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=23740 (relacje min. Macierewicza ze spotkań z
amerykańskimi kongresmenami i specjalistami od badania katastrof lotniczych).
133Por.
tekst
Aleksandra
Ściosa
http://www.niezalezna.pl/artykul/anatomia_rosyjskiej_dezinformacji/42027/1. Starałem się w miarę
obszernie ująć ten problem w eseju „„Fakt smoleński” jako produkt dezinformacji”, opublikowanym w
„Nowym Państwie” (9/2010), dostępnym także tu (http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=792%3Afakt-smoleski-jako-produktdezinformacji&catid=304%3Adzielnica-dokumentalistow-i-wiadkow&Itemid=1)
oraz
w
dużo
wcześniejszym,
opublikowanym
jeszcze
w
kwietniu,
tekście
„Koniec
kadencji”
(http://www.polis2008.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=679), zaraz po tragedii
poświęciliśmy specjalną odsłonę Miasta Pana Cogito poległym 10 Kwietnia, nazywając ją Dzielnicą
Katyńską
(http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=265&Itemid=294). Wielokrotnie jednak kwestię
dezinformacji (jak też tajemniczego desinteressment „polskich dziennikarzy”) poruszałem na przestrzeni
ostatnich
miesięcy:
por.
http://freeyourmind.salon24.pl/189123,skandal,
http://freeyourmind.salon24.pl/171494,poloneza-czas-zaczac,
http://freeyourmind.salon24.pl/172946,siwy-dym, http://freeyourmind.salon24.pl/174133,nikogo-niema-w-domu,
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/07/smolensk-w-wersji-dlaidiotow.html.
W sposób absurdalny próbowałem ukazać postawę gabinetu ciemniaków w „Trzech scenariuszach”

działania polskiego „rządu” przed katastrofą oraz po niej (tu zebranie materiałów
do polskiego procesu stulecia); 3) materiał dowodowy świadczący o zbrodni
smoleńskiej i metodycznym zacieraniu jej śladów (jako jednocześnie podstawa
procesowa do ścigania i postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tę zbrodnię
oraz za mataczenie przy jej wyjaśnianiu).
Chciałbym jednak w kwestii Smoleńska wrócić tu do pewnego punktu wyjścia, czyli do
godzin przedpołudniowych 10 Kwietnia. Przypomnijmy sobie nie tyle samą
katastrofę (o niej wszak pamiętamy bez przerwy), co... zachowanie „władz polskich”. Tu
znowu pozwalam sobie kierować uwagę Czytelnika na nieco pomijaną w rozważaniach
okołosmoleńskich, doprawdy niezwykłą, jeśli nie niesamowitą, stronę całej tej sprawy. O tej
stronie także już pisałem (i na blogu, i w POLIS MPC)134, ale być może nie kładłem
należytego nacisku na nią, bo jakoś nie jest ona także zbytnio akcentowana w debacie o
śledztwie i o (całkowicie zaprzańskiej) postawie gabinetu ciemniaków.
Otóż dochodzi do śmierci blisko stu osób z Parą Prezydencką i najwyższymi
oficerami polskiego wojska na czele i – teraz uwaga – przez kilka godzin od tego
wydarzenia, nie pokazuje się Polakom nikt z polskiego „rządu”. Zamachu
dokonano, jak wiemy, na terenie Rosji – nie spadła więc żadna bomba na siedzibę „rady
ministrów”, nikt nie internował premiera ani jego podwładnych, budynków telewizji (ani
publicznej, ani komercyjnych) nie wzięły szturmem żadne rebelianckie oddziały, Warszawa
nie jest sparaliżowana, nie doszło do trzęsienia ziemi ani do gigantycznej awarii prądu (jak
swego czasu „blackout” w Szczecinie) – tymczasem przez te długie godziny biegnące od
największej tragedii w dziejach współczesnej Polski – „rząd” milczy. Owszem, 10 Kwietnia
docierają do nas informacje, że ktoś skądś dokądś się udaje („premier leci z Gdańska do
Warszawy”, „marszałek leci z Gdańska do Warszawy” itp.), ale powiedzmy sobie szczerze,
stanowią one wyraz czystej kpiny z powagi sytuacji.
(http://freeyourmind.salon24.pl/174560,trzy-scenariusze)
i
„Czwartym
scenariuszu”
(http://freeyourmind.salon24.pl/184934,czwarty-scenariusz) (oba teksty zamieszczam w aneksie), ale i
tak z perspektywy czasu można powiedzieć, że zachowanie „rządu Tuska i Pawlaka” oraz innych ludzi z
nim
związanych
przerosło
najbardziej
mroczne
przewidywania.
Por.
też
http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie.
Myślę, że w przyszłości, tj. w normalnym państwie polskim, należy zadbać o to, by skonstruować
normalne prawo prasowe i nałożyć wielkie finansowe kary na wydawców i dziennikarzy za pracę na rzecz
agentury, za dezinformowanie i działanie na szkodę polskiego państwa. Osoby, którym udowodniono by
taką dezinformacyjną, agenturalną działalność powinny mieć absolutny, dożywotni zakaz wykonywania
zawodu związanego z mediami.
134Por. mój na gorąco pisany tekst z 10 Kwietnia http://freeyourmind.salon24.pl/168730,w-cieniu-katynia.
Por.
też
http://freeyourmind.salon24.pl/194154,rozwazania-o-zamachu
i
http://freeyourmind.salon24.pl/199815,dyktatura-ciemniakow.

W normalnym kraju w takiej chwili pierwsze, co by zrobił premier, to
natychmiast by urządził nadzwyczajną konferencję prasową, by przemówić do
obywateli i albo ich uspokoić, albo im przekazać wiedzę, jak poważna jest
sytuacja (typu np. zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa). Pokazałby się zresztą ze
wszystkimi

(ściągniętymi

niezwłocznie

z

różnych

miejsc)

ministrami

i

innymi

przedstawicielami wysokich urzędów państwowych, by poinformować obywateli, co się
wydarzyło oraz jakie w takim kontekście, władze podejmują działania. Do niczego
takiego 10 Kwietnia nie dochodzi, a żeby było śmieszniej i straszniej, ciemniacy
zajmują się stopniowym przejmowaniem „wakatów” w różnych instytucjach, jakby to
akurat było w tej właśnie tragicznej sytuacji najważniejsze.
Smoleńsk ukazuje więc najprawdziwsze i wyjątkowo mroczne oblicze
dzisiejszej Polski, jako kraju pobitego i niemalże zajętego bez walki przez
sąsiednie imperium. Poza tym odsłania ostateczną prawdę o agenturokracji. Na pytanie
bowiem, dlaczego ciemniaków nie było z obywatelami w chwili kwietniowej tragedii,
dlaczego nic nie mieli do powiedzenia 135 i dlaczego od razu oddali śledztwo Kremlowi,
odpowiedź wydaje się jedna: bo to nie ciemniacy Polską naprawdę rządzą, lecz
agentura.
Ciemniacy – tak jak i wszyscy różowi od początku „transformacji” – są najwyżej od
występów przed kamerami (gdy sytuacja jest już „opanowana”), od brylowania na
salonach, od „snucia modernizacyjnych wizji”, od uśmiechania się do zagranicznych
dyplomatów, od czapkowania Niemcom czy Rosji, od zaciągania coraz większych długów
na rzecz dysfunkcjonalnego państwa, czyli generalnie są oni od „słuchania się” i „bawienia
władzą”. To jest pełne spektrum możliwości, jakie agentura wyznacza wszelkim
gabinetom „sprawującym władzę” w naszym kraju. Jeśli zdarza się zaś sytuacja, w której
dany rząd nie chce działać tak właśnie, jak życzy tego sobie agentura (vide gabinet
Olszewskiego

czy

Kaczyńskiego),

tj.

w

granicach

społeczno-politycznej

fasady

skonstruowanej przy okrąglaku, dochodzi do szybkiego „przetasowania na scenie
politycznej” i przywrócenia trasformacyjnego „ładu i porządku”. „Rusofobi” zaraz idą precz,
a wchodzą na scenę znani i lubiani „przyjaciele naszych przyjaciół Moskali” (określenie
„przyjaciele Moskale” użyte zostało 8 maja br. podczas wizyty gajowego w Rosji).
135Wieczorne „orędzie” gajowego można uznać za jakieś całkowite curiosum. Podobnie jego występ z okazji
święta 3 Maja.

Z tego jednak banalnego powodu, jakim jest fasadowość, polskie państwo nie może (i
nie ma prawa) się rozwijać i jest dysfunkcjonalne. Po pierwsze, agentura, której
wyłącznym celem jest zabezpieczanie własnych interesów, nie może działać na rzecz
gospodarczego, kulturowego, społecznego i politycznego rozwoju danego kraju (oplata go
bowiem i paraliżuje we wszystkich istotnych obszarach sieć sitw). Po drugie, fasadowość
wymaga przeolbrzymich nakładów finansowych, pochłania pracę tysięcy instytucji i
dziesiątek tysięcy urzędników.
Przypomina to sytuację, w której trzyma się na podwórzu samochód z zapalonym silnikiem
i jedynie regularnie dolewa paliwa, by nie zgasł - donikąd się nie jedzie. (Tak zresztą w
czasie silnych mrozów robiono w ZSSR, peerelu i innych krajach sowieckich z autobusami i
ciężarówkami). Mija już 21 lat, a Polska stoi dokładnie w tym samym miejscu, co
w roku 1989 (pomijając katastrofalne wprost zadłużenie, które jest o wiele większe niż
było wtedy). Naturalnie, istnieją ludzie, którzy wpadają w zachwyt nad naszym
współczesnym krajem, nie przejmując się specjalnie jego dysfunkcjonalnością – jak wujek
Adaś, wujek Tadek czy – przywołany na początku mojej książki pod cytatem z Gorbaczowa,
Jaruzel. Różowi i czerwoni mają w ogóle lekką rękę do wydawania publicznych pieniędzy i
do zaciągania kredytów, którymi obciążani są potem podatnicy w kilku generacjach. Tym
niemniej zgodzimy się chyba, że Polska nie jest państwem dla tych dwóch nomenklatur
pomyślanym, lecz krajem kilkudziesięciomilionowej narodowej zbiorowości.
Nie pozostaje zatem Polakom nic innego, jak doprowadzić do odsunięcia i czerwonej, i
różowej nomenklatury od władzy – do zniszczenia fasady i obalenia
agenturokracji. To nie będzie ani łatwe, ani przyjemne, zapewniam. System radzący
sobie
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(uwzględniając okres i peerelu, i neopeerelu), jest zabezpieczony przed „rozmontowaniem”
w sposób, powiedzmy, ewolucyjno-pokojowy. Jak zresztą coraz częściej słyszymy –
opozycyjność wobec tego systemu to działanie „antypaństwowe”.
Tu zresztą znowu niezastąpiony okazuje się wujek Adaś, który posiadając jakiś szósty
zmysł, jest w stanie wyczuwać co poważniejsze zagrożenia dla „ładu i porządku”. Nie tak
dawno w tymże roku przecież stwierdził, że obecna opozycja ma charakter antystystemowy.
To niezwykle ważne spostrzeżenie, mimo że jest kłamliwe. Podobne zresztą treści

przekazywał wujek Tadek mówiący o „rokoszu” (mając na myśli właśnie opozycję
domagającą się rzetelnego śledztwa ws. katastrofy polskiego tupolewa) czy niejaki Paweł
Graś (wobec którego postawy i wielu wyjątkowo obraźliwych publicznych wypowiedzi
określenie „cham” to stanowczo za mało) odnoszący się do inicjatywy min. Macierewicza i
min. Anny Fotygi (udających się po pomoc w śledztwie smoleńskim do amerykańskich
ekspertów i kongresmenów) jako do „zdrady” polskiego państwa. Oczywiście wybieram co
bardziej kłamliwe sformułowania, bo przecież, jak słusznie zauważył w wielokrotnie
publikowanym wywiadzie z Januszem Kurtyką, Darski, żyjemy w całym (wielopiętrowym)
systemie kłamstwa136 i dzień w dzień zasypują nas łgarstwami w swej większości media, w
których cep cepa cepem jak poganiał za peerelu, tak i teraz, za neopeerelu, pogania.
Spostrzeżenie o „antysystemowości” opozycji nie wzięło się, rzecz jasna, znikąd. Już za
czasów (powstrzymanego przez siły postępu) projektu „IV RP” walczono zaciekle z
jakimikolwiek próbami poważnego zreformowania Polski (np. znowu z
dekomunizacją i lustracją) i wyszydzano nawet poszczególne słowa, używane przez
zwolenników radykalnej, uzdrawiającej Polskę, zmiany. Tu jak zwykle (jak od
kilkudziesięciu lat) na czoło peletonu w tym wyścigu pokoju wysunęli się postępowcy z
redakcji
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semantycznych analiz, mających wyjaśnić ciemnemu ludowi, na czym polega problem z
„pisomową” i takimi frazami zbrodniomyśli jak „Układ” czy „czerwona pajęczyna” 137.
136 Por. „Powinniśmy tak działać, jakby powstanie warszawskie wygrało” - z prof. Januszem Kurtyką,
prezesem IPN rozmawia Józef Darski, „Nowe Państwo” 4 (2010) s. 15. Jak pamiętamy, Kurtyka
oponował przeciwko rozumieniu neokomunizmu jako systemu kłamstwa i tak postrzegał współczesną
sytuację Polski: „Pojęcie „wszechogarniającego kłamstwa” odnośmy jednak do okresu komunizmu. Teza
o systemie kłamstwa kontrolującym obecnie myśli jest przesadna, zakłada bowiem funkcjonowanie
dzisiaj sformalizowanej i agresywnej struktury posttotalitarnej. Wątpię, byśmy mieli do czynienia z
alternatywnym rewersem oficjalnego państwa. Raczej jest to mieszanina rozmaitych posttotalitarnych
elementów i uwarunkowań, oplatająca i skutecznie dusząca scenę publiczną. A więc bezpieczniackich,
partyjnych, i gospodarczych środowisk postkomunistycznych oraz nieprzekształconych po 1990 r.
środowisk zawodowych, które wchodzą w zmienne sojusze z sobą i z częścią środowisk
postsolidarnościowych (te też nie są jednorodne). Rywalizujące ze sobą środowiska
postsolidarnościowe mogą współpracować z grupami postkomunistycznymi i uwodzić skostniałe
środowiska zawodowe przeciwko solidarnościowemu rywalowi. Ceną takiej współpracy zawsze będzie
prawda historyczna, tożsamość i spójność wizji niepodległego państwa”. Por. też
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/07/system.html oraz już wspomniany w jednym z
przypisów
mój
esej
„Tu
3-RP”
http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=719:tu-3-rp&catid=274:dzielnica-publicystow&Itemid=303.
137Por.
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2009/06/refleksje-o-jezykoznawstwie.html
,
http://freeyourmind.salon24.pl/59177,peomowa-zjawisko-wciaz-nie-zbadane
,
http://freeyourmind.salon24.pl/115768,w-kregu-logomachii
,
http://freeyourmind.salon24.pl/59298,jesien-patriarchow-przy-czerskiej
,
http://freeyourmind.salon24.pl/59288,intelektualisci-do-intelektualnej-roboty
,
http://freeyourmind.salon24.pl/137971,nie-znasz-dnia-ani-godziny
,
http://freeyourmind.salon24.pl/58908,klasycy-dziennikarstwa-polskiego
,
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/08/rosyjski-jezykiem-urzedowym-w-polsce.html

Sformułowanie wujka Adasia to jednak nie tylko trzymanie się pewnej neokomunistycznej
retoryki, charakterystycznej dla establishmentu III RP, to zarazem, zauważmy, oddanie
expressis verbis, tej samej postawy, która cechowała czerwonych, kiedy sprawowali władzę.
To przecież komuniści utożsamiali siebie i „władzę ludową” z polskim
państwem.

Analogiczny
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prezentuje

wujek

Adaś

–

system

neokomunistyczny, nomenklaturowy, establishmentowy – jest tożsamy z Polskim
państwem, ba, sama nomenklatura jest z tymże państwem tożsama. Podobnie więc, jak za
czasów Józefa Cyrankiewicza i jemu podobnych buców, „ręka podniesiona na władzę
ludową” – zdaje się twierdzić wujek Adaś – może zostać odrąbana.
Niestety dla różowych (i dla czerwonych) w tym miejscu analogie między obecną „władzą
ludową” o poprzednią się kończą. Istnieje bowiem jedna zasadnicza różnica między
agenturokracją w stylu neopeerelowskim a peerelowskim (czy starosowieckim, że
się tak wyrażę). Ta różnica zresztą daje nadzieję właśnie na to, że zmiany w Polsce wciąż
jeszcze są w zasięgu możliwości zwykłych, normalnych obywateli. Dzisiejsza władza
ludowa – w przeciwieństwie do zamordystów komunistycznych – nie
dysponuje „ludowym wojskiem”, które mogłaby posłać na ulice, by czołgami i
ostrą amunicją „uspokajało sytuację” i rozganiało „chuliganów i warchołów”.
Podkreślałem w pierwszym rozdziale, że „transformacja” była formą „surwiwalu” na cięższe
czasy, jaką skonstruowali czerwoni (i finansowo, i militarnie), przygnieceni amerykańską i
natowską strategią „wyścigu zbrojeń”.
Komunizm wojenny z jego planami nuklearnego podboju Zachodu nie zdołał osiągnąć
celów, imperium sowieckie uległo osłabieniu (padło w wyścigu), pozostawała więc
„strategia pokojowa” czyli „demokratyzacja”138 jako „nowa rewolucja”. W związku zaś z tą
ostatnią, należało dokonać m.in. stopniowej „demilitaryzacji” bloku sowieckiego.
Mimo zabezpieczeń, jakie wprowadzono w ramach – także już omawianych przeze mnie –
„pozimnowojennych” negocjacji „2 plus 4”, które przewidywały „strefę buforową” w środku
Europy, Amerykanie wstrzelili się w tę „zdemilitaryzowaną” niszę (lukę) w
oraz
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/07/przyszosc-jezyka-i-wizerunkuneopeerelu.html.
138 Jak pisał zresztą Gorbaczow: „Konieczna jest szeroka demokratyzacja życia społecznego.
Właśnie ona jest gwarancją nieodwracalności rozpoczętych procesów” („Przebudowa...”, s. 35, podkr.
M.G.). I dodawał: „Na Zachodzie Lenina często przedstawia się jako zwolennika autorytarnych metod
zarządzania. Jest to dowód całkowitej nieznajomości Lenina, a nierzadko – świadomego wypaczania
jego idei. W rzeczywistości zaś według Lenina socjalizm i demokracja są nierozerwalne” (tamże, s. 36).
Tak nierozerwalne, dodałbym, jak krzesło elektryczne z elektrycznością.

sowieckim systemie i zaczęli ją zagospodarowywać, poprzez wciąganie takich
krajów jak Polska w obszar cywilizowanego świata. Mimo że nie doszło do jakiejś
poważnej, oficjalnej desowietyzacji „ludowej armii”, to (perspektywicznie) zaczęto szkolić
polskich wojskowych na Zachodzie139, zaczęto organizować (w związku z wejściem Polski do
NATO) wspólne manewry, a nawet brać polskie oddziały do wojskowych misji
przeprowadzanych przez Pakt czy USA.
W rezultacie spora część polskich sił zbrojnych została wyrwana spod
moskiewskiej kurateli, a więc też spod agenturalnej penetracji – w ten sposób
zaś przestała być narzędziem służącym do pacyfikowania ludności cywilnej, które to
narzędzie stanowiło podstawowy za komuny, obok tajnej policji politycznej, „zastraszacz”
protestujących lub buntujących się obywateli. W tym też kontekście łatwiej jest zrozumieć
sens Smoleńska, gdzie zabito członków sztabu generalnego. Mord smoleński miał
„przypominać”, gdzie jest miejsce „prozachodnich” wojskowych (miejsce to jest w
rosyjskiej ziemi) oraz gdzie jest miejsce tych wojskowych, którzy rozumieją „interesy
Moskwy” (u boku ludzi Kremla). Widzieliśmy zresztą, jak część naszych wojskowych (i
ekspertów) natychmiast się po 10 Kwietnia „ze snu zbudziła” i zaczęła myśleć prawidłowo,
tj. po rosyjsku. Ale tylko część. Nie podejrzewam zresztą, by Amerykanie pozwolili na
resowietyzację i nową rusyfikację polskiej armii 140. Z postawą polskich sił zbrojnych zatem
139Z początku był z tym oczywiście ludowy cyrk, gdyż część polskich oficerów „nie chciała się uczyć”
angielskiego, wychodząc zapewne z założenia, że długoletnia znajomość rosyjskiego jest najważniejszą ich
strategiczną umiejętnością.
140Taką jaskółką mogącą czynić wiosnę jest tegoroczny listopadowy szczyt NATO w Lizbonie, gdzie
członkowie Paktu wyrazili zgodę na współudział w tworzeniu (zainicjowanego, jak wiemy, przez USA)
systemu
tarczy
antyrakietowej
dla
całej
Europy
(http://www.foxnews.com/world/2010/11/19/afghanistan-handover-issue-hangs-nato-summit440124980/). Co więcej, system ten ma być pomyślany jako chroniący każde (spośród dwudziestu ośmiu)
natowskie państwo, czyli rozszerzony i już nie mówi się przy jego okazji o wyłącznie irańskim zagrożeniu.
Wprawdzie ta wstrzemięźliwość w wyjaśnianiu o jakiego zagrożenie tu chodzi (sam Obama twierdzi, że ma
to być „threat of ballistic missiles”) niby związana jest z postulatem Turcji, by nie nadmieniać o jej
sąsiedzie – ja jednak odczytuję to jako sprytną zasłonę dymną zastosowaną przez NATO do pominięcia
zagrożenia, jakie stanowi (kooperująca przecież z Iranem) Rosja, wszak pociski balistyczne mogą
przylecieć także stamtąd. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że taki rozszerzony system chroniący wszystkie
kraje natowskie, zostanie przyjęty przez kremlowskich czekistów z aprobatą, wyznacza on bowiem znowu
„zawyżony” pułap „wyścigu zbrojeń” i nawet jeśli nie jest związany z tym, że Moskwa w ostatnich latach
zwiększyła nakłady na armię, to przy ekonomicznej potędze Zachodu może już na wstępie „podbijać
stawkę” i za pomocą strategii faktów dokonanych wykazać, że nawet zwiększone finansowanie
neosowieckich sił zbrojnych może się okazać niewystarczające wobec natowskich nakładów na uzbrojenie
szacowanych wstępnie w przypadku rozszerzonej tarczy na jakieś 200 milionów euro (obecny sekretarz
generalny NATO Fogh Rassmussen mówi, że już czas, by kraje Paktu „zrzuciły tłuszcz i zaczęły
inwestować w muskuły”). Ponadto Amerykanie niedawno ogłosili, że Gruzja także będzie w NATO, co z
kolei wiązałoby się (po jej ewentualnym wstąpieniu, o ile Rosja wcześniej nie wykona jakiegoś kolejnego
agresywnego
ruchu
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do
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(http://www.niezalezna.pl/artykul/grozi_nam_rosyjska_bron_nuklearna/41956/1))
z
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antyrakietowym zabezpieczeniem także tego kraju.

wiążę różne nadzieje na to, że dojdzie w Polsce do obalenia agenturokracji i
neokomunizmu.
Jakie są możliwe scenariusze wydarzeń, jeśli założymy, że różowi z czerwonymi nie
pozwolą na ewolucyjne odsunięcie ich od władzy (a taki ewolucyjny scenariusz, jak
pokazują dzieje III RP, wydaje się najmniej prawdopodobny 141)? Jak może przebiec taki
proces obalania zamordystycznego systemu? Warianty są różne, ale najważniejsze wydają
się
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trzy:

rewolucyjny,

kontrrewolucyjny/konfederacyjny

i

„autorytarny”/wojskowy zamach stanu. Obok nich jest też możliwy „wariant
jugosłowiański” oraz taki, że „nic się nie dzieje”, czyli trwa obecna sytuacja i pogłębia się
zależność Polski od Rosji (ta ostatnia zaś wsysa nasz kraj, zamieniając go w swój
protektorat).
Obalenie absolutystycznego zamordyzmu wcale nie jest łatwe – wiemy to nie tylko z
historii naszego sponiewieranego po II wojnie światowej kraju. Problem podstawowy
polega bowiem na tym, że – jak już pisałem – system taki dysponuje rozmaitymi
środkami zabezpieczającymi i mechanizmami „wczesnego ostrzegania”
agentury przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami (np. nasilającymi się
protestami, strajkami etc.). Tego typu sytuacja pozwalała komunistom na „regulacje” za
pomocą kryzysów, czyli na przejmowanie kontroli nad wybuchami lub niepokojami
społecznymi142. Jeśli nie udawało się bezpośrednio powstrzymać jakichś wystąpień,
141Może być tak, że prawda o Smoleńsku (np. w momencie gdyby doszło do ekshumacji i badania zwłok ofiar
potwierdziłyby tezę dotyczącą zamachu na polską delegację) spowoduje „trzęsienie ziemi na polskiej
scenie politycznej”, ale miejmy na uwadze to, że ciemniacy mogą być na taki wariant przygotowani. Z tego
natomiast, co robią teraz, to można wywnioskować, że po pierwsze chcą odwlec jak najdalej wyjaśnianie
przyczyn katastrofy (lub zamknąć śledztwo oficjalnym, rosyjskim, tj. czekistowskim werdyktem), po
drugie chcą „przeczekać” wzburzenie emocjonalne Polaków domagających się prawdy. Dokładnie tak
samo zachowywali się czerwoni w chwilach poważnych społecznych kryzysów. Z racji istnienia
podobieństw można z kolei sądzić, że doradcami w tego typu strategii „zarządzania nastrojami
społecznymi” są ci sami ludzie agentury. „Bal u wujka Bronka” na Zamku Królewskim (po „zwycięstwie”
gajowego) pokazał zresztą, że środowiska komunistyczne i okrąglakowe wymieszały się do tego stopnia, że
być może należy już mówić o jednej (neokomunistycznej po prostu) nomenklaturze, a nie, jak dotąd,
dwóch. Swoją drogą nomenklatura naprawdę ma jakieś wyjątkowo niezdrowe upodobanie w balowaniu na
pobojowisku.
W rozwiązaniu „ewolucyjnym” mogliby pomóc ci niezależni od ciemniaków prawnicy, którzy nie
baliby się – przy obecnym patologicznym układzie władzy i promoskiewskich, a więc antypolskich
działaniach gabinetu ciemniaków, wszcząć dochodzenia w sprawie nieprawidłowości związanych 1) ze
śledztwem smoleńskim i 2) z niedopełnieniem obowiązków zabezpieczenia lotu delegacji prezydenckiej, a
także z 3) działaniem na szkodę państwa polskiego (różnych instytucji i osób). W normalnym państwie już
w pierwszej godzinie po takiej wielkiej katastrofie zatrzymany zostałby przez policję zarówno T. Arabski,
jak i M. Janicki jako pierwsi z odpowiedzialnych za rażące zaniedbania.
Myślę też, że należałoby ustalić nagrodę pieniężną i zapewnić ochronę osobom, które zgodziłyby się
współpracować w ramach takiego śledztwa (np. jako świadkowie koronni). Dotyczyłoby to także Rosjan.
142 Por. przywoływane przeze mnie na początku książki rady Lenina kierowane do polskich komunistów w

demonstracji itd. to starano się za pomocą siatki agentów zinfiltrować dane opozycyjne
środowisko, tudzież posadzić jakiegoś agenta wśród władz opozycyjnej organizacji, tak by
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jakikolwiek „rewolucyjny” sposób obalenia ustroju neokomunistycznego (tego
typu rewolucyjne koncepcje pojawiają się z czasem w debatach „na prawicy” – śmiem
nawet podejrzewać, że są podsuwane przez agenturę).
Pomijając już taki fakt, że „rewolucja” staje się polem do osobistych porachunków
rozmaitych mętów, okazją do samosądów, panoszenia się zwykłych bandytów i masowej
eksterminacji (vide ludobójcze działania za czasów rewolucji francuskiej czy bolszewickiej)
– to przede wszystkim agentura jest w stanie wykorzystać rewolucję do
realizowania własnych celów, a zatem do zapewnienia samym agentom przetrwania
„żywiołu”. Nie szukając daleko (czyli po Rosji, Rumunii czy Chinach), polska
antykomunistyczna „rewolucja Solidarności” (jak to nieszczęśliwie nazwano) została w
swym olbrzymim potencjale najpierw rozproszona, a potem zmarnowana. Pisał zresztą
obszernie o tym Wojciech Chudy w swoim wielkim i gorzkim eseju „Zdrada
Solidarności”143. Rewolucja ze swej istoty wiąże się z chaosem, nie zaś ustanawianiem
porządku – nie wiadomo, kto kogo słucha, nie wiadomo, kto wydaje polecenia, nie
wiadomo, jaka jest hierarchia w środowiskach opozycyjnych itd. – chaos zaś pozwala
agenturze na „włączanie się” w rewolucyjne działania i kierowanie ich na te cele, które
wyznacza właśnie agentura144.
O wiele sensowniejszym wariantem wydaje się kontrrewolucja i konfederacja (wzorowana
na barskiej). Tak, jak było w tradycji polskich powstań narodowych (poczynając od tych
urządzanych za czasów zaborów, a kończąc na Powstaniu Warszawskim i antysowieckim
powstaniu („żołnierzy wyklętych”) w latach powojennych), władza nad obywatelami
scedowana jest – na czas działań narodowowyzwoleńczych – na hierarchię
liście z 1921 r.
143Por.
http://www.chudy.hg.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=90&op=page&SubMenu
oraz
http://www.chudy.hg.pl/index.php?option=displaypage&Itemid=93&op=page&SubMenu=
Teksty
Chudego zachowują wciąż wielką aktualność. Por. też tegoż „Społeczeństwo zakłamane. Esej o
społeczeństwie i o kłamstwie - 1” oraz „Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i o kłamstwie – 2”,
Warszawa 2007.
144 Por. też uwagi o. Józefa M. Bocheńskiego dotyczące rewolucji („Między Logiką a Wiarą. Z Józefem M.
Bocheńskim rozmawia Jan Parys”, Warszawa 1998, s. 249-252).

wojskową (zorientowaną na interes narodowy, nie zaś na interesy agentury tak jak to było
z „armią ludową”), przy czym zwykli obywatele włączeni są w działania kontrrewolucyjne
wobec zamordystycznej władzy145. Oczywiście proces obalania neokomunizmu wcale
nie musi być szczególnie skomplikowany, gdyby do takiej kooperacji sił
zbrojnych z polskimi obywatelami rzeczywiście doszło. Nomenklatura różowoczerwona, podejrzewam, mogłaby się poddać bez dłuższego oporu – część co
zapobiegliwszych działaczy udałaby się zaraz, by uniknąć procesu stulecia, do jakichś
ciepłych krajów lub do Rosji, ze strony której oczekiwałaby wsparcia, a może i ocalenia. O
kwestiach relacji naszego kraju z Kremlem (po przywróceniu władzy obywateli nad
sprawami Polski) jeszcze będę pisał. Można by obrazowo ująć taką kontrrewolucję
podobnie jak działania włoskich carabinieri wobec mafii, kiedy to dochodzi do szeroko
zakrojonej akcji z licznymi aresztowaniami nie tylko drobnych gangsterów i „ojców
chrzestnych”, ale i poszczególnych skorumpowanych prokuratorów, sędziów, policjantów i
ministrów.
Nomenklatura III RP poza zapleczem agenturalnym, sitwami w przeróżnych
instytucjach i jakimiś oddziałami bezpieki (zwłaszcza tej przerzuconej do
agencji ochroniarskich), dysponuje wyłącznie hałaśliwymi mediami – niczym
więcej. W przeciwieństwie do czasów poprzedniej komuny, dziś nie stacjonują wojska
rosyjskie na polskiej ziemi (wujek Tadek chciał je zostawić „w naszym domu”), które w
chwili „rokoszu” różowi z czerwonymi mogliby „zawezwać” do obrony nowego socjalizmu.
Nie ma też, podkreślam, „ludowej armii”, choć zapewne sporo wciąż pozostaje w wojsku
klasycznych trepów z komunistycznym rodowodem i stylem myślenia. Niewykluczone też,
że są i tacy, co gotowi byliby wysyłać żołnierzy do „uspokajania obywateli”, (tak jak to
choćby w Warszawie za pomocą mundurowych i bezpieczniaków czyniono wobec
obrońców Krzyża Pamięci).
To już jednak nie te czasy peerelu, kiedy to „pierwszy sekretarz” mógł jednym telefonem
145 W takie działania „kontrrewolucyjne” można się włączać już teraz na zasadzie obywatelskiego
nieposłuszeństwa.
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(http://www.rp.pl/artykul/73290,186763_Ten__ktory_mowi_nie.html).
Można
właściwie,
przy
konsekwentnym racjonalnie zaplanowanym oporze stawianym nomenklaturze doprowadzić do osłabienia
jej narzędzi opresji (np. tych związanych z obecnym drakońskim fiskalizmem). Zresztą sam fakt, że
rozwija się coraz bardziej szara strefa, że część obywateli dokonuje zakupów na czarnym rynku (np.
nabywanie rzeczy z przemytu, jak choćby papierosów, z zakupu których państwo drze do budżetu haracze
od tych samych obywateli, którym potem zakazuje palić w miejscach publicznych), świadczy o ucieczce
naszych od płacenia haraczy dysfunkcjonalnym instytucjom państwowym. W ten sposób opresyjna władza
traci źródła finansowania, a zatem i sterowania machiną państwa.

załatwić zbrojne oblężenie strajkującego zakładu czy rozstrzeliwać ludność cywilną na
ulicach, jak choćby w grudniu 1970 r. I właśnie to, podkreślam, jest najsłabsze
ogniwo całego łańcucha – najczulszy punkt nomenklaturowego systemu –
agentura nie posiada na razie swojej armii. Co więcej, agentura wcale nie może być
pewna, czy gdyby nawet jakiś „minister” rozkazał wojsku „wprowadzić porządek”, to czy
doszłoby do wykonania takiego rozkazu, czy też raczej do bezzwłocznego aresztowania
przez żandarmerię takiego „ministra”.
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znieważaniu choćby gen. Andrzeja Błasika i kpt. Arkadiusza Protasiuka, część jednak
milczała146, a znaleźli się i tacy, co się dołączyli do promoskiewskiego serwilizmu
ciemniaków oraz reżimowych mediów i haniebnego zrzucania winy winy za tragedię na
samą załogę147. Niejednoznaczna postawa sił zbrojnych mogła wynikać z tego powodu, że
sam „rząd” zachował się w najbardziej zaskakujący sposób – nie tylko dla obywateli, nie
tylko dla zachodniej opinii publicznej, i nie tylko dla natowskich sojuszników, lecz także dla
polskiej armii – tzn. udał, że tak naprawdę nic się nie stało. 10 Kwietnia „zdarzył się
wypadek” i życie musi wrócić do swego codziennego trybu.
Były, rzecz jasna, imponujące, poruszające wojskowe ceremonie przy trumnach osób
146 Dopiero niedawno coś się zaczęło zmieniać (por. stanowisko służb prasowych Dowództwa Sił
Powietrznych
z
3
grudnia
2010
r.
http://www.naszdziennik.pl/index.php?
dat=20101203&typ=po&id=po15.txt). Miejmy nadzieję, że to nie jest to odosobniony przypadek.
147 Już choćby z tego powodu, tj. nie tylko przekazania śledztwa Moskwie, ale i zupełnie bezkrytycznego
przyjęcia „stanowiska” MAK-u i ros. prokuratury (mimo ewidentnego mataczenia Rosjan, zmieniania
przez nich protokołów zeznań, preparowania (zapisy rozmów pokładowych) i niszczenia dowodów,
zawłaszczenia aparatury natowskiej itd.) przedstawiciele „rządu” oraz tych instytucji, które mają się
zajmować śledztwem, a w gruncie rzeczy uczestniczą w jednym wielkim jego zafałszowywaniu – powinny
stanąć przed sądem. Pomijam już w tym miejscu kwestię dodatkowego dochodzenia w sprawie
„przejmowania władzy” 10 Kwietnia po zabitym w Smoleńsku Prezydencie i innych wysokich urzędnikach
polskiego państwa. Por. też wywiad z p. Ewą Błasik w listopadowym „Naszym Dzienniku”
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101110&id=po01.txt, której relacja jest doprawdy
wstrząsająca:
„Wojsko się zamknęło, odwróciło się ode mnie. Rzecznik generała broni Lecha Majewskiego
poinformował mnie wprost, że on z tą panią, czyli ze mną, nie chce mieć nic wspólnego. W Dzień
Wszystkich Świętych łaskawie wpuszczono mnie na teren dowództwa Sił Powietrznych w obecności
brata mojego zmarłego Męża i jego żony. Chcieliśmy złożyć wieniec pod pomnikiem upamiętniającym
Męża, który tam stoi. Notabene budowany był nocą, ze strachu przed nowym dowódcą Sił
powietrznych, który z pewnością nie pozwoliłby na jakąkolwiek pamięć o moim Mężu, co zresztą było
uwidocznione w dniu Święta Lotnictwa, gdy nie przywołał pamięci mojego Męża z imienia i nazwiska”.
Por.
też
wspomnienie
p.
Zuzanny
Kurtyki
z
wyprawy
do
Smoleńska
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101110&typ=po&id=po61.txt.
Nawiasem mówiąc, postawa tych dzielnych polskich kobiet stanowi niezwykły kontrast wobec
tchórzliwych i pożałowania godnych postaw wielu polskich „dygnitarzy”.

zabitych w Smoleńsku, no ale przecież nie tylko do uroczystego grzebania poległych
jest stworzone polskie wojsko. Zabrakło zatem stanowczego sprzeciwu polskich
wojskowych wobec szargania pamięci ofiar, zabrakło też stanowczości w prowadzeniu
śledztwa, zabrakło krótkiego „nie”, gdy ciemniacy umacniali więzy z rosyjskim agresorem.
Być może część wojskowych uznała, że te zjawiska nie wymagają poważnego sprzeciwu, bo
mają one charakter tymczasowy, a być może ulegli wspierającej „rząd” propagandzie
reżimowych mediów, systematycznie kwestionującej autonomiczny polski interes
narodowy i lokującej go (vide Radek Sikorski z jego rażącą głupotą i jego obecną pokraczną
misją) w sferze wpływów Kremla148. Być może w kręgach wojskowych sądzono, że „z
czasem” gabinet ciemniaków zajmie się obroną polskiej racji stanu – tak jednak mogli
myśleć ludzie, którzy ostatnie parę lat działań koalicji „ludowo-liberalnej” przespali.
Polskie wojsko wydaje się w tej całej sytuacji jedyną siłą mogącą aktywnie
włączyć się w obronę honoru i Polski, i zamordowanych w Smoleńsku ofiar, i
w obronę samych obywateli, których gabinet ciemniaków z całkowitą premedytacją i
oddaniem większym niż uczestnicy konfederacji targowickiej (czy „Związku Patriotów
Polskich”149), chce oddać pod władzę Moskwy. Na naszych oczach dochodzi do zdrady
polskiego państwa ze strony legalnych władz, ze strony ludzi, którzy z tego właśnie
powodu, że sprawują funkcje w legalnych organach władzy, uważają, że mogą takiej zdrady
dokonać, gdyż nikt (żadne instytucje, a zwłaszcza zwykli obywatele) nie jest w stanie ich za
to postawić przed żadnym trybunałem.
„Znakomitym” przykładem jest serwilistyczna (od pierwszych godzin po katastrofie)
postawa i premiera rządu, i ministra spraw wewnętrznych, i szefa dyplomacji. Ten ostatni,
płaszcząc się przed rosyjskim ministrem spraw zagranicznych (a kiedyś sowieckim
dyplomatą przecież) i urządzając (w 2010 r.) jakieś doprawdy urągające powadze
naszego państwa korepetycje Siergieja Ławrowa dla polskich ambasadorów,
traktuje swoje zachowanie jako coś normalnego, a nawet szczyci się nim. W obliczu czegoś
takiego i w obliczu tragedii smoleńskiej, której ciemniacy nie potrafili nawet godnie
upamiętnić (co również okryje hańbą „rząd Tuska-Pawlaka” oraz postać gajowego na
następne dziesięciolecia – proszę zobaczyć, jak w innych krajach czci się pamięć ofiar tego
rodzaju katastrof, jakie stawia się monumenty i jak wielki respekt żywi się wobec
148 Por. http://www.niezalezna.pl/artykul/sledztwo_smolenskie_a_doktryna_reagana/41432/1
149 Por. najświeższe serwilistyczne wypowiedzi wujka Tomka z otoczenia gajowego
http://www.niezalezna.pl/artykul/nalecz_wielbiciel_putina/42030/1.

poległych) – polskie wojsko powinno jednoznacznie opowiedzieć się po stronie
polskich obywateli i włączyć się w proces odzyskiwania przez Polskę
niepodległości, która jest zagrożona właśnie z powodu prokremlowskiej, szaleńczej
wprost polityki ciemniaków. Obywatele sami się mogą bać wywołać taką kontrrewolucję,
dlatego wsparcie wojska pomogłoby im otrząsnąć się z takiego strachu czy paraliżu. W
zamian za to wsparcie, jak sądzę, wojsko będzie mogło liczyć na pełne poparcie ze strony
polskich obywateli.
Wariant trzeci to sytuacja, w której (tak jak w przypadku „zamachu majowego”) wojsko
samo przejmuje kontrolę nad sytuacją i po jakimś czasie przekazuje władzę
obywatelom. Nie jest to wariant najszczęśliwszy z tego podstawowego powodu, że
nasuwałby (mimo że nie wprowadzano by zapewne żadnego stanu wyjątkowego ani tym
bardziej wojennego) skojarzenia z przewrotem dokonanym przez juntę wojskową Jaruzela,
nie zaś z działaniami Marszałka Piłsudskiego z 1926 r. Przy sprawnie przeprowadzonej
akcji taki zamach stanu nie musiałby trwać szczególnie długo (vide „zamach majowy”),
wystarczyłoby, żeby została przejęta władza i zatrzymani do dyspozycji (nowej) prokuratury
ci urzędnicy państwowi, którzy dopuścili się zdrady lub działali na szkodę polskiego
państwa. Można podejrzewać, że inni związani z gabinetem ciemniaków „mocarze”
natychmiast pochowaliby się po kątach w obawie przed swoją cywilno-karną
odpowiedzialnością za udział w patologiach obecnej władzy lub też od razu przezornie
udaliby się, by „przeczekać”, do krajów, które nie podpisały umów ekstradycyjnych z
Polską.
Taka operacja (przy stosunkowo niedużej liczebności obecnych sił zbrojnych) musiałaby
być bardzo precyzyjnie logistycznie przygotowana i uwzględniająca rozmaite scenariusze
rozwoju sytuacji – m.in. taki, w którym gabinet ciemniaków zwraca się (wiedząc o
zbliżającym się przewrocie wojskowym 150) o „międzynarodową pomoc” do Moskwy,
licząc na jej wsparcie w sytuacji utraty władzy i szykowania się wielkiego procesu.
Oczywiście taka postawa ciemniaków tym bardziej kwalifikowałaby ich jako zdrajców, czyli
tych, którzy pod żadnym pozorem nie powinni żadnych urzędów w naszym kraju
piastować, a jak najszybciej odpowiedzieć za swoje działania przed sądem.
150Taki przewrót musiałby być, rzecz jasna, poprzedzony przedstawionymi gabinetowi ciemniaków
uczciwymi „warunkami kapitulacji”, czyli pokojowego złożenia przez ciemniaków władzy i oddania się do
dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po spełnieniu tych warunków wojsko mogłoby się włączyć
tylko w zabezpieczanie procesu deagenturyzacji administracji państwowej naszego kraju oraz zmiany w
służbach specjalnych.

Wariant czwarty (i najczarniejszy) to rozwiązanie jugosłowiańskie, tzn. któryś z
naszych sąsiadów, najprawdopodobniej ten ze wschodu, doprowadza do wojny domowej,
wspiera zbrojnie nomenklaturę i powoduje trwałe rozbicie Polski na dzielnice (podzielone
potem przez okupanta lub okupantów). Wydaje się on mimo wszystko wysoce
hipotetyczny, ale pamiętajmy, że jeszcze przed rokiem nawet nam się nie śniło, że rosyjskie
specsłużby mogą dokonać w biały dzień zamachu na polskiego prezydenta oraz elitę
polityczną naszego kraju, a następnie drwić ze śledztwa w tej sprawie. Po prostu nikomu
przez myśl nie przeszło, że Kreml może być zdolny do takich posunięć „w XXI wieku”, w
erze „społeczeństwa informacyjnego”, „posthistorii” i „postpolityki”. Tymczasem masakra
smoleńska jest faktem – musimy zatem, jako ludzie zatroskani o naszą ojczyznę –
liczyć się również z tym, że Moskwa nie powiedziała jeszcze wcale ostatniego
słowa i że może wykonać następny dezintegrujący Polskę ruch, jeśli uzna, że
sytuacja w naszym kraju idzie kierunku sprzecznym z interesami rosyjskich
czekistów.
Wywołanie u nas przez obce mocarstwo wojny domowej doprowadziłoby,
rzecz jasna, do całkowitej ruiny kraju, ale zarazem tym rodakom, którzy są jak na
razie ślepi na zagrożenia, niezbicie dowiodłoby agresywnych zamiarów Kremla wobec nas
(no chyba, że ci rodacy uznaliby, iż trzeba poddać się Rosji dla „świętego spokoju”, czyli by
znowu były „pełne sklepy i zestawy telewizyjne” 151). Czy na taki bieg zdarzeń pozwoliłaby
nowa administracja waszyngtońska? Jak zachowałoby się NATO? Wszystko zależałoby od
szybkości przeprowadzanych na naszym terytorium, zbrojnych działań wroga. Czekiści
zresztą mogliby sięgnąć po najostrzejszą ze swych broni, wypróbowaną w
pacyfikowaniu ludności rosyjskiej, tj. zamachy terrorystyczne skierowane
przeciwko cywilom. Nie muszę jednak dodawać, że tak poważna sytuacja w naszym
kraju musiałaby skłonić Pakt do jakichś zdecydowanych działań, zwłaszcza gdyby doszło do
zbrojnej ingerencji Kremla w nasze wewnętrzne sprawy. Do tego wątku wysokiego napięcia
151Swoją drogą ciekawe, czy ludzie, którzy (nie chcąc dalej „rozdrażniać Kremla”) gotowi byliby oddać Polskę
Moskwie, chcieliby też mówić po rosyjsku. Choć, kto wie? Może uznaliby, że język rosyjski jest ładniejszy
od polskiego i że właściwie nie ma nic złego w rusyfikacji? Przecież i w peerelu było sporo ludzi, co
uważali, że komunizm wcale nie jest „taki zły”; że „da się w nim żyć”. Jakiś twardy realista w stylu tych,
których na pęczki jest w polskiej debacie publicznej, i którzy – tak się dziwnie od wielu lat składa – zwykle
bronią interesu Moskwy w naszym kraju, mógłby stwierdzić, że nie ma mowy o żadnej rusyfikacji, jeśli
ludzie dobrowolnie włączają się w tworzenie kultury rosyjskiej. Paru pisarzy zaś od razu zgłosiłoby się z
„pierwszymi polskimi powieściami po rosyjsku”, zaraz powstałyby pierwsze rockowe płyty śpiewane po
rosyjsku przez co bardziej postępowych naszych artystów, a dyżurni satyrycy zaczęliby szydzić z tych
karłów reakcji, co wciąż są „rusofobami” i chcieliby się porywać z chłopską motyką na putinowskie słońce.
I rozkręciłby się nowy show jak cholera albo raczej dżuma.

jeszcze wrócę w następnym rozdziale.
(Wariant piąty to taki, w którym, tak jak do tej pory, „nic się nie dzieje”, czyli ku
zadowoleniu czerwonych i różowych Rosja nas wsysa tak jak wsysała, odkąd został
„obalony komunizm”. Ten wariant jednak obserwujemy „na żywo” w postaci „Realpolitik”
gabinetu ciemniaków, więc o jego szczegółach nawet nie powinienem pisać, gdyż wszyscy je
aż za dobrze znamy (szczególnym epizodem w tej „Realpolitik” jest uformowanie się na
początku maja 2010 r. „sejmu smoleńskiego”, czyli bezprecedensowe po 1989 r.
głosowanie polskich parlamentarzystów przeciwko Polsce 152). Możemy jedynie się
zastanawiać, czy ciemniacy tak się zachowują, bo nie chcą dochodzić prawdy o tym, co się
stało 10 Kwietnia, czy też wprost przeciwnie – dlatego tak się zachowują, dlatego
oddają Polskę Rosji, bo świetnie wiedzą, że doszło w Smoleńsku do zamachu.
Jeśli to drugie, czyli jeśli wiedzą, a mimo to pogłębiają uzależnienie naszego kraju od
Moskwy, to muszą zarazem jakoś „racjonalizować” sobie masakrę dokonaną przez
czekistów. Muszą więc zakładać, że nic się tak naprawdę nie stało, bo „tacy są Ruscy”. Nic
się nie stało, bo czasami Ruscy zabijają – wiemy to z historii. Tak po prostu ruscy czekiści
już mają, że zabijają kogoś znienacka; cóż poradzić. Mogą też ciemniacy racjonalizować
jeszcze tak całą tę sytuację: Ruscy zabijają, bo są u siebie (a polscy obywatele są pod
rosyjską „jurysdykcją”). To oczywiście moja hipotetyczna rekonstrukcja – mentalność
ciemniaków może tworzyć argumentację jeszcze bardziej wysubtelnioną, a la późny
Tomasz Nałęcz).
Po przejęciu władzy przez naród polski należałoby, jak wspomniałem, uruchomić proces
stulecia153 i rozpocząć przeprowadzanie generalnych sanacyjnych zmian w państwie: 1)
dogłębną liberalizację w gospodarce (debiurokratyzację, likwidację koncesji, radykalne
obniżenie podatków etc.)154, 2) jak najszybsze dozbrojenie państwa (o tym za chwilę), 3)
deagenturyzację, desowietyzację i dekomunizację155, 4) zatrzymanie deformacji w
systemie szkolnictwa156, 5) gruntowne zmiany w systemie medialnym (nowe
152 Jego pełny skład podał w jednej ze swych notek KaNo http://fotoszop.salon24.pl/231339,sejmsmolenski. Wydaje się, że członkowie „sejmu smoleńskiego” nie powinni już nigdy pełnić
żadnych funkcji państwowych w naszym kraju.
153 Sygnalizowałem już to w tekście http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/10/polska-xxiwieku.html.
154 Ta liberalizacja połączona powinna być z lustracją majątkową i konfiskatą tych majątków, które uzyskane
zostały w sposób patologiczny, złodziejski, w trakcie procesów uwłaszczania nomenklatury etc.
155 Metodologia takich działań jest już gruntownie opracowana. Por. Sesja 1: Dekomunizacja sensu stricto,
oraz Sesja 2A: Penalizacja i Sesja 2B: Lustracja jako warunek budowy demokratycznego państwa, w:
„Od totalitaryzmu do demokracji...”, s. 63-251.
156 Por. dyskusję w POLIS MPC na temat koniecznych zmian w systemie edukacji

Prawo Prasowe przede wszystkim dokonujące likwidacji koncesji, wprowadzające zakaz
pracy w zawodzie dziennikarskim osobom współpracującym z agenturą, a równocześnie
nakładające kary finansowe na media, którym taką współpracę się wykaże). Ponadto nowy
rząd powinien bezwzględnie powrócić do kwestii reparacji wojennych zarówno ze
strony Niemiec, jak i Rosji157 (oba te państwa powinny być obarczone spłacaniem części
polskich kredytów158) oraz niezwłocznie zerwać umowy energetyczne pogłębiające
uzależnienie ekonomiczne Polski wobec Rosji. Do przeprowadzenia takich sanacyjnych
zmian niezbędne będzie sprowadzenie zachodnich fachowców (oczywiście także
polonijnych). W sprawie dekomunizacji (np. na uczelniach) można wykorzystać wzorce z
jednoczących się Niemiec, przy czym należałoby je uzupełnić o kryteria popperowskie
dotyczące nienaukowości marksizmu-leninizmu (w ten sposób unieważnieniu uległoby
wiele prac pseudonaukowych pisanych szczególnie pod auspicjami „komunistycznych nauk
społecznych” oraz zdegradowani zostaliby „naukowcy” marksistowsko-leninowscy).
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bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jak na razie, zwróćmy uwagę, atak na Polskę
dokonany został na terytorium obcego kraju. Czekiści woleli dokonać zamachu na
delegację prezydencką na „swoim terenie” (jak wiemy doskonale zadbali o
zabezpieczenie „operacji Smoleńsk” – poczynając od „domglenia”, poprzez odcięcie
obszaru operacji, na przejęciu kontroli nad nim po akcji i nad „śledztwem”, kończąc) i nie
odważyli się mimo wszystko przeprowadzić tego zamachu w Polsce 159. Nie znaczy to, że
ośmieleni powodzeniem kwietniowej akcji, nie zdecydują się, gdy będą uważać za
konieczne, na jakiś następny, agresywny ruch. Już właśnie na naszym terytorium. Mają tu
pewien potencjał w postaci okręgu kaliningradzkiego, który stanowi znakomity przyczółek
do zbrojnego ataku na Polskę. Nie chcę nawet myśleć o tym, jak nasz kraj jest dziś
przygotowany na ewentualność takiego natarcia ze strony Rosji.
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(potwierdzonych

zbrodniczymi działaniami nie tylko wobec naszego kraju, ale i Gruzji, Czeczenii, jak też
(http://polis2008.nazwa.pl/index.php?limitstart=27 ).
157 Jest jeszcze kwestia relacji polsko-ukraińskich w kontekście ludobójstwa na Kresach, ale to rzecz na
osobne rozważania.
158 Obarczeni spłacaniem kredytów powinni być też przedstawiciele czerwonej i różowej nomenklatury,
którzy doprowadzili do katastrofalnego zadłużenia Polski.
159Byłaby to skomplikowana operacja, zważywszy na fakt, że mogłaby zostać w fazie przygotowań odkryta
przez polskie służby, policję lub wojsko; nie mówiąc o rozmaitych dodatkowych konsekwencjach
(niepowołani świadkowie itd.). Oczywiście w kontekście Smoleńska należałoby wszcząć ponownie
dochodzenie w sprawie katastrofy CASy (styczeń 2008 r.), gdyż mogło w jej przypadku dojść do sabotażu.

narodu rosyjskiego (zamachy terrorystyczne organizowane przez FSB – „powszechnie
znienawidzoną” w Rosji, jak pisała Politkowska)), nowy rząd Polski powinien
poważnie przemyśleć kwestię nuklearnego dozbrojenia naszego kraju 160.
Operację przewiezienia i zainstalowania u nas broni nuklearnej można by przeprowadzić
we współpracy z Niemcami, Włochami i oczywiście USA 161. Te pierwsze z wymienionych
krajów już od dłuższego czasu zgłaszają chęć pozbycia się broni jądrowej ze swych
terytoriów, można by więc pogodzić te ich postulaty z naszymi interesami i koniecznością
(zewnętrznego) zabezpieczania polskiego terytorium. Jednocześnie ulokowanie tej broni,
obok trwałego i skutecznego zabezpieczenia Polski, byłoby przypieczętowaniem sojuszu
polityczno-militarnego między naszym krajem a Stanami Zjednoczonymi (pod nową
administracją).
Instalacja broni nuklearnej powinna być połączona z powstaniem baz
natowskich na naszym terytorium wzorowanych na bazie Ramstein w Niemczech i z
powrotem do koncepcji tarczy antyrakietowej. W Polsce mogłaby też
stacjonować potężna eskadra lotnicza NATO pilnująca wschodniej flanki obszaru
Paktu. Proces tak rozumianego, potężnego dozbrajania naszego kraju, instalowania baz
natowskich itd. spowodowałby prawdziwy bum gospodarczy w polskim przemyśle ciężkim
oraz pojawienie się wielkich zachodnich inwestorów. Oczywiście byłby to koniec
„pozimnowojennych” ustaleń w ramach „2 plus 4”, ale to tylko z korzyścią dla nas
wszystkich i dla bezpieczeństwa Europy, gdyż nareszcie istniałyby środki (i byłyby we
właściwych rękach) odstraszające kremlowskich czekistów.
Niemcy, Włochy i Francja chciałyby, jak wiemy, „bezpieczniejszej Europy”, czyli wycofania
broni nuklearnej z całego kontynentu. W ten sposób, jak nietrudno się domyślić, parasol
ochronny nad nim roztoczyłaby ze swoimi bezpiecznymi pociskami Rosja,
która dostałaby rozbrojoną „pozimnowojenną” Europę po prostu na patelni,
dzięki swemu niemieckiemu sojusznikowi. Jak jednak sugerowałem wyżej, można
potraktować niemiecką chęć rozbrojenia się i denuklearyzacji części kontynentu jako dobry
pretekst do dozbrojenia Polski, która może być odtąd najważniejszym militarnym
partnerem USA w Europie obok Wielkiej Brytanii – no i bardziej przewidywalnym niż
coraz bardziej prorosyjskie Niemcy. Te ostatnie, forsując denuklearyzację Europy, wcale
160 Nie jest to oczywiście tylko mój pomysł, por. tekst Marka J. Chodakiewicza (z października 2008 r.)
http://chodakiewicz.salon24.pl/81000,gruzinska-lekcja-dla-polski-coraz-bardziej-aktualna.
161Por.
http://www.foxnews.com/world/2010/11/19/afghanistan-handover-issue-hangs-nato-summit440124980/

nie mają zamiaru stać się państwem słabym czy „neutralnym” (jak to się kiedyś ładnie
mówiło), tylko chcą zwyczajnie zakończyć (związany ze zjednoczeniem) proces powojennej
rekonstrukcji swojego państwa, zacząć budować swoją militarną potęgę już bez obecności
wojsk USA i wzmocnić swoją neoimperialną pozycję. Nie muszę chyba dodawać, że
Polska, gdyby pozostała w takim militarnym zacofaniu, w jakim jest obecnie,
przy coraz silniejszej Rosji i Niemczech, znalazłaby się w imadle i to solidnie
skręconym.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że wielu naszych rodaków na samą myśl o tym, że
mogłyby w Polsce być pociski nuklearne, dostaje gęsiej skórki, a nawet oczyma
duszy widzi już (w odpowiedzi na taką instalację) rakiety z czerwoną gwiazdą lecące na nas
znad Rosji162. Po pierwsze więc, pamiętajmy, że taka broń była u nas przez sowieciarzy
rozlokowana za czasów „Układu Warszawskiego”, a po drugie, to mówiąc kolokwialnie,
jeśli chce się mieć bezpieczny dom, to niestety, ale trzeba w ogrodzie trzymać
ostrego psa. Zatrzymam się zatem teraz przy kwestii (niezbędnej, moim zdaniem)
nuklearyzacji Polski i spróbuję rozwiać obawy niektórych moich rodaków.
Zacznijmy przede wszystkim od tego, że strach przed bronią jądrową jest czymś,
czym karmiła nas uporczywie przez kilkadziesiąt lat sowiecka propaganda. Już
od czasów przedszkolnych wpajano dzieciom, że „pokój jest zagrożony”, bo Zachód ma
głowice skierowane na (miłujący mir) ZSSR i cały blok sowiecki, choć tak naprawdę sami
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i

amerykańskim imperialistom”. Ów strach przed bronią jądrową (w wielu społeczeństwach;
polskie nie było wyjątkiem) podsycano jednak nie tylko wizją „the day after”, czyli świata
zmiecionego przez poatomową zagładę, ale też groźbą „przypadkowego naciśnięcia
czerwonego guzika”163. Wynikało stąd, że lepiej tej broni w ogóle nie mieć, bo może ona
162 Jest to niezły paradoks myślenia: jeśli się dozbroimy, to sprowokujemy Moskwę do zaatakowania Polski.
Innymi słowy, jeśli nie będziemy się zbroić, to Kreml zostawi nas w pokoju i będzie najlepszym naszym
przyjacielem. No więc pomijając już to, że jeśli ktoś miałby nas atakować za to, że wzmacniamy polskie siły
zbrojne, to znaczyłoby, iż jest po prostu agresorem/wrogiem – ostatnie 21 lat właśnie niedozbrajania
Polski, a szczególnie zamach smoleński, dowodzą, co z nami może robić Kreml, jeśli nie jesteśmy
militarnie zabezpieczeni. Kto tego nie dostrzega, niech się lepiej w debacie publicznej na temat Polski w
ogóle nie wypowiada.
163 To propagandowe sowieckie przesłanie grozy podkręcano na Zachodzie szczególnie w pop kulturze –
proszę obejrzeć sobie (skądinąd momentami zabawny) pacyfistyczny video clip (swoją drogą znakomitej)
grupy Genesis do utworu „Land of Confusion” (http://www.youtube.com/watch?v=9ZtWABLuWHo) - w
finale teledysku kukła Reagana właśnie przez przypadek (po koszmarnym śnie) „naciska czerwony guzik”
przy łóżku z napisem „nuke” zamiast „nurse”. Nie muszę też chyba przypominać, jak wiele
„pacyfistycznych” filmów, książek, utworów muzycznych powstało na temat świata i losów ludzi „po
wojnie atomowej” (zwykle też za wywołanie tej wojny odpowiadał w tych dziełach akurat Zachód, no bo

sama eksplodować, niemalże jak stary sowiecki niewybuch lub jak elektrownia w
Czarnobylu, choć akurat sam Kreml nie przejawiał wielkiego oporu w rozmieszczaniu
pocisków jądrowych w sowieckich czy sowietyzowanych krajach. Gdyby zresztą komuniści
wynaleźli tę broń przed Amerykanami, to bez wątpienia już dziś na całym Bożym świecie
rozciągałby się jeden koncłagier zarządzany przez bolszewickich kapo. Tak by się zakończył
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bezklasowego i do likwidacji granic państwowych.
Przywołana wyżej analogia z domem i strzegącym go ostrym psem wydaje mi się
wyjątkowo trafna. Jeśli bowiem dom nie jest strzeżony, to stanowi zachętę dla
złodzieja czy innego bandyty164. Możemy się oczywiście zastanawiać, dlaczegóż to na
domy napadają złodzieje, a ludzi łupią zbóje – jednakże ten metafizyczny problem zła
powinniśmy zostawić do analiz filozofom; natomiast, przechodząc do porządku dziennego
nad tym, że niektóre państwa właśnie mają to do siebie, że swoją politykę uprawiają
poprzez napadanie na inne kraje (lub ich ciągłe nękanie), powinniśmy pomyśleć nad tym,
jak
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nuklearyzację Polski jako akt przede wszystkim samoobrony. Nikt przy zdrowych
zmysłach nie wyposaża armii w broń jądrową, by użyć jej zaraz wobec któregoś ze swych
sąsiadów (tak samo jak nie trzyma się ostrego psa, by kąsał czy zagryzał sąsiadów). A że
groźba użycia takiej broni ma swoją moc odstraszającą potencjalnego
agresora, to co innego; to akurat jest, by tak rzec, pedagogiczna moc oddziaływania
arsenału nuklearnego165.
To dokładnie tak, jak właśnie z ostrym psem w ogrodzie. Przechodzień lub intruz,
gdzieżby Moskwa). W latach 80., o ile dobrze pamiętam, w niedługim czasie dwukrotnie wyemitowano w
peerelowskiej telewizji apokaliptyczny amerykański film „The Day After” (1983) (oczywiście po
nuklearnej zagładzie).
Gorbaczow w cytowanej już przeze mnie „Przebudowie” pisał w tym właśnie apokaliptycznym duchu:
„nagromadzenie broni, zwłaszcza rakietowo-jądrowej, sprawia, że coraz bardziej prawdopodobny
jest wybuch wojny światowej, chociażby niezamierzony, przypadkowy – na skutek
niesprawności technicznej albo szaleństwa. Ofiarą padną wszystkie istoty żywe na
Ziemi” (s. 9, podkr. F.Y.M.). Przypominam to, bo i dziś się pojawiają takie głosy. Zresztą dyplomatyczna
akcja
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(http://polish.ruvr.ru/2010/09/14/20321702.html) zostanie zastopowana przez amerykański Senat), by
dokonać kolejnej fazy rozbrojenia w ramach układu START (którego początki sięgają „rozbrojeniowej”
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ZSSR)
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(http://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/22/gop-senator-cites-new-intel-wont-back-newstart/).
164 Jak bandycko potrafi zachowywać się Kreml to chyba nie trzeba nikomu przypominać.
165 Ta pedagogika zastosowana przez NATO przekonująco podziałała na „Układ Warszawski” podczas
„zimnej wojny”, szczególnie w latach 80.

poinformowany za pomocą przymocowanej na płocie czerwonej tabliczki o tym, że taki pies
czuwa, wie doskonale, czego może się spodziewać, gdyby chciał wtargnąć bez wiedzy i
zgody gospodarza na teren posesji. Taką wiedzę powinna uzyskać również Moskwa w
odniesieniu do Polski posiadającej broń nuklearną, bazy natowskie, tarczę antyrakietową i
eskadrę nowoczesnych myśliwców. Naturalnie, co dodatkowo jest warte szczególnego
podkreślenia, nuklearyzacja Polski zmieniłaby jej status nie tylko w relacjach z
Rosją, ale i z wieloma innymi krajami – także z Niemcami, które od lat lubią
sztorcować nasz kraj jak swego ubogiego krewnego, wiedzą bowiem, że Polska jest biedna i
bezbronna, a na dodatek rządzona głównie przez zadufanych w sobie matołów.
Przy nuklearno-militarnym zabezpieczeniu zewnętrznym naród polski mógłby nareszcie
pomyśleć o uporządkowaniu spraw wewnętrznych kraju i normalnym, spokojnym rozwoju
gospodarczo-przemysłowym oraz politycznym.

Polska wobec Rosji

Popierając kandydaturę Władimira Putina na stanowisko prezydenta, Rosjanie wysyłają władzom jasny
sygnał: najwyższy czas zebrać służby specjalne i połączyć je w twardą pięść, a następnie uderzyć w tych,
którzy nie pozwalają nam normalnie żyć. Rosja potrzebuje KGB! Nadszedł czas, by mówić o tym otwarcie!

Aleksander Korżakow, deputowany do „Dumy Państwowej” (w artykule z 8 marca 2000 r.),
były szef ros. SBP166

Zbigniew Herbert: - Została pognębiona podmiotowość tego narodu. To znaczy naród dostał w pysk,
napluto na niego, na wszystkie jego marzenia. A jeżeli naród 40-milionowy nie zbuntuje się, to jest
niegodny żyć wolnym i czekają go straszliwe konsekwencje. Bo teraz jest jeszcze moment, chwila, coś
jeszcze można zrobić, pochwycić... Niedługo nie będzie to możliwe, bo Rosjanie nie pozwolą.
Krzysztof Karasek: - Nie wiadomo, czy już nie jest za późno. Położenie tego rurociągu to dla nas
właściwie zakręcenie kurka z tlenem.
ZH: - No to co zrobić? Wysadzić go w powietrze. Już powinna być ekipa. Przecież to nie jest żadna sztuka,
nawet ja, niemogący chodzić, potrafię skonstruować ładunek. Zlitujcie się, od rozmów telefonicznych mam
już gardło schrypnięte, to nie tylko astma, ale i to gadanie, apelowanie – niech się obudzą. Może to za
ostro?167

Mamy z Moskwą tyle nie załatwionych spraw, że właściwie trudno mówić, by
kiedykolwiek po II wojnie (a już nie mówiąc po 1989 r.) doszło do jakiejkolwiek
normalizacji stosunków między naszym krajem a państwem podbitym w 1917 r. (i
nieludzko później sponiewieranym) przez komunistyczną agenturę. Bolszewicy w XX
wieku dokonali, jak wiemy, dwóch najazdów na Polskę; przeprowadzili też trzy próby
tworzenia nad Wisłą republiki sowieckiej (w 1920 r., w latach 1939-1941, aż wreszcie od
1943 r. zaczęła się ta trzecia, najbardziej udana z kremlowskiego punktu widzenia).
166SBP to rosyjski skrót nazwy Służby Ochrony Prezydenta. Cytat za Litwinienko i Felsztinski, „Wysadzić
Rosję...”, s. 172.
167Por. „Ten, który mówi nie” http://www.rp.pl/artykul/73290,186763_Ten__ktory_mowi_nie.html.

Sowiecka Rosja odpowiada też za (niepoliczone wciąż) zniszczenia naszego kraju i
eksterminację polskiej ludności – co więcej, ZSSR zdegradowało Polskę cywilizacyjnie po
zakończeniu wojny, czyli w czasie długoletniej sowieckiej okupacji, kiedy gospodarka,
nauka, kultura etc. podporządkowane były moskiewskim, militarnym celom podboju
zachodniego świata. Na domiar złego przeprowadzona została (właśnie na poziomie
kulturowym) kompleksowa sowietyzacja polskiego społeczeństwa połączona z
jego rusyfikacją już od wczesnych lat edukacji szkolnej. Ponadto, po „obaleniu
komunizmu”, czyli w trakcie obejmującej cały blok sowiecki maskirowki związanej z „nową
rewolucją”, Kreml „zabezpieczył” sobie podbity w czasie II wojny „region polski” w taki
sposób, że uniemożliwił jego swobodny rozwój militarny i przemysłowy –
odpowiednio poprzez (wspomniane już) 1) pokierowanie negocjacjami w ramach „2 plus 4”
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Północnoatlantycki nie zakładał baz wojskowych na terenie Polski ani nie budował
poważnych instalacji militarnych, 2) sprzeciw wobec amerykańskiej tarczy antyrakietowej
168

oraz 3) trwałe uzależnienie energetyczne Polski od Rosji 169. Na koniec, niejako

przybijając pieczęć na diabelskim glejcie, specsłużby sowieckie przeprowadziły zamach
smoleński, unicestwiając blisko stuosobową polską delegację z Parą Prezydencką i
przedstawicielami Sztabu Generalnego na czele170.
Należy

jednak

wyraźnie

oddzielać

naród

rosyjski

ciemiężony

przez

komunistyczną agenturę od tejże agentury 171. Mało tego, to kwestia wyzwolenia
tegoż narodu spod neosowieckiej okupacji powinna być punktem wyjścia naszego
(tj. ludzi ze środowisk niepodległościowych i konserwatywnych) myślenia o współczesnej
Rosji. Mówiąc krótko: świat (ale też sam naród rosyjski) nie zazna spokoju, jeśli
zarodnia zła172, jakim jest sowiecka bezpieka i wojskówka nie zostaną
zniszczone. Musimy zatem, jako ludzie wolni i zarazem sprzeciwiający się dalszej
ekspansji komunizmu (w jego neokomunistycznej postaci), pomyśleć, jak obudzić
świadomość Rosjan tak, by zapałali nie tylko autentycznym, silnym gniewem wobec
terroryzującej ich agentury, lecz i pragnieniem jej definitywnego unicestwienia, po to, by w
168Oczywiście tym sprzeciwom Kremla naprzeciw wychodzili agenci i/lub pożyteczni idioci w naszym kraju,
niechcący lub nieumiejący zadbać o polskie interesy.
169Tu również rola agentury i pożytecznych idiotów w Polsce jest nie do przecenienia.
170 Por. chronologię wydarzeń zebraną przez Nowaka w artykule: Annus horribilis, „Arcana” 95.5 (2010) s.
33-41.
171 W określeniu „ciemiężony” nie ma ani odrobiny przesady – wczytajmy się w niesamowite wołanie o
wolność, jakie zawarła Politkowska w swej książce-testamencie „Rosja Putina”.
172Określenie „zarodnia”, mimo że obrazowe, oddaje istotę rzeczy, skoro centrala agentur zawiązanych z
krajami „posowieckimi” pozostaje w Moskwie.

Rosji można było myśleć o budowie systemu demokratycznego i zaprowadzeniu pokoju
(nie tylko w tym stuleciu).
Wydaje się, że to obudzenie w narodzie rosyjskim ducha sprzeciwu wobec
czekistowskiej dyktatury i obudzenie ducha prawdziwej wolności jest
podstawowym zadaniem Polaków i Polski w relacjach z Rosją. Podkreślam to,
gdyż uważam, że nie należy (zwłaszcza po uformowaniu polskiego niepodległościowego
rządu) pokładać absolutnie żadnych nadziei w układaniu się z „władzami” w Moskwie,
skoro te za swój główny cel obrały rekonstrukcję bloku sowieckiego i „Układu
Warszawskiego” z dominacją Kremla nad całą Europą, a więc – odtworzenie powojennego,
geopolitycznego status quo, tym razem jednak przy współpracy zjednoczonych i
prorosyjskich Niemiec (liczących na swoją z kolei supremację i hegemonię na Starym
Kontynencie173) oraz antyamerykańskiej, brnącej donikąd, Francji. Zresztą „władze” te,
pomijając już w tym miejscu ogrom zbrodni popełnionych przez sowietów na naszych
rodakach
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oczywiście

zamach

smoleński,

tyle

razy
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całkowicie

instrumentalnym traktowaniem Polski i systematycznym kwestionowaniem jakichkolwiek
zobowiązań (czy to prawnych, czy materialnych) państwa rosyjskiego wobec nas 174, że w
żadnym stopniu nie zasługują na poważne dyplomatyczne i polityczne traktowanie.
W związku z tą zarysowaną wyżej koncepcją zbliżenia się do narodu rosyjskiego po to, by
obudzić w nim ducha wolności i ducha sprzeciwu wobec agenturokracji, proponowałbym
tworzenie (w niepodległym polskim państwie) rosyjskojęzycznych rozgłośni
radiowych i telewizji o takim wolnościowym charakterze, jaki niosły ze sobą (w
swych najlepszych antykomunistycznych latach) zachodnie „dywersyjne”, jak to nazywali
czerwoni, stacje działające w czasach „zimnej wojny”, typu Głos Waszyngtonu, BBC Londyn
173Niemcy w tym względzie sprawiają wrażenie narodu, który nie potrafi się wyzbyć imperialnych,
bombastycznych ambicji, mimo ogromu nieszczęść, do jakich te ambicje już w historii świata
doprowadziły i mimo klęsk, jakie te bombastyczne projekty poniosły. Teraz bowiem działają dwutorowo –
po pierwsze za pomocą (mocno dofinansowywanego przez siebie) projektu unijnego superpaństwa (ten
zaś ma wszelkie szanse, by okazać się kolejnym utopijnym i biurokratycznym niewypałem), a po drugie za
pomocą sojuszu z Rosją. W przypadku tego ostatniego Niemcy zapewne liczą na to, że w ostatecznym
rozliczeniu, to oni najwięcej na nim skorzystają, czym po raz kolejny dają wyraz swojej krótkowzroczności
i nieznajomości czekistów, którzy robią interesy wyłącznie z tymi (państwami, instytucjami, grupami etc.),
których mogą wykorzystać i porzucić. Najlepszym przykładem jest, przywoływana w niniejszej książce,
historia bezpieki, wojskówki i ludowego wojska NRD - najbardziej przecież oddanej Moskwie (i czekistom)
lokalnej agentury sowieckiej. Niemcy jako państwo więc, działając w ten sposób (tj. odbudowując
imperium) po raz kolejny chcą uciec od odpowiedzialności za popełnione na narodach straszliwe
zbrodnie, za które to zbrodnie powinny spłacać tym narodom dług do końca swego istnienia.
174Dowodem jest tu sprawa ludobójstwa katyńskiego analitycznie przedstawiona w dokumencie min.
Aleksandra Szczygły, opublikowanym w „Nowym Państwie” (11/2010) („Ludobójstwo katyńskie w
polityce władz sowieckich i rosyjskich (lata 1943-2010)”).

czy Radio Wolna Europa. Per analogiam będę nazywał te media, które miałyby powstać,
„Media Wolna Rosja”. Projekt takich środków przekazu ma tym większe
uzasadnienie, że naród rosyjski ciemiężony, gnębiony, terroryzowany jest nie
tylko przez agenturę zasiadającą na Kremlu, ale i – co jest tajemnicą poliszynela –
podporządkowane tejże agenturze rosyjskie media. U naszego wschodniego
sąsiada nie tylko nie istnieje wolność słowa, lecz przede wszystkim wolność prasy 175.
Nieliczne ośrodki starające się pisać rzetelnie o skali bezprawia i patologii w Rosji są
niszczone, a niezależni, odważni dziennikarze zwyczajnie mordowani przez czekistowskich
„nieznanych sprawców”.
Należałoby zatem u nas umożliwić tym Rosjanom, którzy chcieliby docierać z
wolnościowym i odkłamującym neokomunistyczną rzeczywistość w Rosji
przekazem, tworzenie programów radiowych i telewizyjnych oraz nadawanie
z terenu Polski, jak też wydawanie wolnej prasy czy opiniotwórczych
tygodników (oprócz Rosjan w media tego typu mogliby się, naturalnie, zaangażować
Polacy)176. Fundusze na tego rodzaju działalność mogłyby pochodzić od sprzeciwiających
się agenturokracji emigracyjnych środowisk rosyjskich, jak też z majątku pochodzącego z
tych komunistycznych środków przekazu, które po wprowadzeniu w Polsce nowej ustawy
Prawo Prasowe, za swą długoletnią działalność dezinformacyjną i agenturalną (wspierającą
kremlowskie „władze”) uległyby likwidacji i przejęciu na rzecz Skarbu Państwa 177. Myślę
poza tym, że wielu Polaków hojnie wsparłoby tego rodzaju działalność, widząc w niej
inwestycję także w przyszłe trwałe bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz rzeczywistą, a nie
iluzoryczną, przyjaźń między narodami Polski i Rosji.
Oprócz uruchomienia „Mediów Wolna Rosja” należałoby też powołać uczelnie (także
175 Pod tym względem (poza technologią) niewiele się zmieniło od czasów poprzedniego reżimu czekistów:
„Nie trzeba chyba przypominać, jak dalece izolowane jest wnętrze Związku Sowieckiego od pozostałego
świata. Obywatel sowiecki, bez względu na to, czy mieszka nad Dniestrem, czy Berezyną, nad
Jenisejem czy Bajkałem, jest całkowicie pozbawiony styczności ze światem zewnętrznym i
wyobrażeń o nim nabiera wyłącznie z urzędowej propagandy sowieckiej. Niedostępne są
dla niego nowe prądy myślowe, nie zna nowych koncepcji ustrojowych, czy gospodarczych. Opinia
jego o świecie zewnętrznym w najlepszym wypadku jest fantazją.” („Bez ostatniego
rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946”, Warszawa 2007, s. 421-422, podkr. F.Y.M.).
176Już w 1938 r. Włodzimier Bączkowski pisał w tekście „Uwagi o istocie siły rosyjskiej” (przedruk „Nowe
Państwo” 11 (2010) 35-37): „Rosji może zagrozić tylko tego rodzaju oręż, który: a) będzie
odpowiednikiem rosyjsko-dywersyjnych metod działania, b) będzie orężem wielkich haseł politycznych i
wielkich idei, z których na czoło wybić się powinna najbardziej rozkładowo na Rosję działająca idea
wolności”. Dokładnie o coś takie z projektem „Media Wolna Rosja”, by chodziło.
177Niewykluczone, że nowa, republikańska administracja waszyngtońska przekazałaby jakieś wsparcie
finansowe i logistyczne dla tego typu działań, np. w postaci udostępnienia jakiegoś satelity
telekomunikacyjnego, który pozwoliłby objąć zasięgiem obszar Rosji.

artystyczne) i instytuty badawcze pracujące na rzecz właśnie wolnej Rosji.
Wykładać mogliby na nich rosyjscy akademicy pozostający na wygnaniu lub sprzeciwiający
się czekistowskiej dyktaturze, ale też i polscy (tudzież inni zachodni) znawcy spraw
rosyjskich, krytycznie nastawieni do polityki cara Putina i jego kolegów. W takich
placówkach kształciłaby się elita intelektualna nowej, wolnej Rosji, a jednocześnie,
naturalną drogą, powstawałyby środowiska kulturalne i dzięki temu wszystkiemu
zacieśniałyby się więzy polsko-rosyjskie, zaś naród ciemiężony przez agenturę mógłby
naraz dostrzec, że możliwe jest inne oblicze rosyjskiego państwa. Jestem pewien, że takie
uruchomione w naszej ojczyźnie kompleksowe działania medialne i kulturowe przyniosłyby
wspaniałe owoce i zapoczątkowałyby nowy rozdział historii nie tylko Rosji, ale także
naszych z nią relacji.
Wspomniałem wyżej, że nie powinno się w żaden sposób układać się z kremlowskimi
„władzami” – nie należy jednak tego stwierdzenia rozumieć literalnie. Otóż czekistom
trzeba przedstawić listę postulatów, które powinni spełnić, jeśli chcą myśleć o
załagodzeniu narastającego konfliktu między Warszawą a Moskwą. Te postulaty
dotyczyłyby kilku fundamentalnych dla naszego kraju spraw: 1) reparacji wojennych i
pookupacyjnych (Federacja Rosyjska jest prawną spadkobierczynią ZSSR), 2)
przekazania sowieckich archiwów dotyczących Polski i otwarcia tychże archiwów dla
swobodnych

międzynarodowych

badań

naukowych,

3)

wskazania

listy

osób

odpowiedzialnych za zamach smoleński, 4) wypłacenia odszkodowań dla
rodzin ofiar zamachu smoleńskiego, 5) wyrażenia na forum międzynarodowym
ubolewania (oraz szczerych przeprosin wobec narodu polskiego) z powodu dokonania
tego zamachu, tudzież zapewnienia, że Kreml nie będzie chronił osób
odpowiedzialnych za zamach ani organizował następnych aktów terroru
wobec Polski.
Gdyby te postulaty „władze” rosyjskie wyśmiały lub odrzuciły, polski rząd i sztab polskich
sił zbrojnych powinien pomyśleć o prewencyjnym ataku178 na militarne i
178Ten atak prewencyjny nie miałby nic wspólnego (poza najwyżej techniczno-logistycznymi aspektami) z
Bushowską koncepcją wojny prewencyjnej http://www.iz.poznan.pl/news/206_nr%2040.%20Strategia
%20bezpiecze%C5%84stwa%20narodowego%20USA.pdf,
http://www.psz.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=2459. Nie zmierzałby więc ani do zajęcia Rosji, ani tym bardziej do
żadnej okupacji jej terenów – miałby on, podkreślam, charakter wsparcia dla rosyjskiego powstania
narodowego.
Por. też tekst (z 1943 r.) Adolfa Bocheńskiego „Wojna prewencyjna z Niemcami”
(http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=332).
Por.
też
http://www.konflikty.pl/a,1691,II_wojna_swiatowa,Wojsko_Polskie_w_przededniu_wybuchu_wojny_n

energetyczne instalacje rosyjskie, ataku, który wsparłby uciemiężony naród
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suwerenności. Ten atak mogłyby przeprowadzić polskie wojska samodzielnie lub też w
kooperacji z armiami innych państw bałtyckich oraz Gruzji (po jej, miejmy nadzieję
rychłym, włączeniu do NATO). Musiałby być on zaplanowany bardzo starannie, wprost
chirurgicznie, czyli tak, by dotyczył wyłącznie celów strategicznych z punktu widzenia
rosyjskiej agenturokracji179, w żadnym zaś wypadku by nie obejmował jakichkolwiek celów
cywilnych.
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neokomunizmu w FR i definitywne rozprawienie się z czekistami (stracenie
i/lub skazanie na dożywotnie więzienia największych zbrodniarzy sowieckich).
Śmiała koncepcja Herberta zgłoszona w połowie lat 90. ubiegłego wieku (a przywołana na
początku tego rozdziału w cytacie), by dokonać uszkodzenia czy zniszczenia NordStream
iemiecko-polskiej_1939_roku._Zarys_sytuacji_politycznej_i_wojskowej.html, oraz opublikowany w
POLIS MPC tekst hrabiego Pim de Pim pt. „O roku ów! Co się wydarzyło w roku 1941?”
http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=142. Por. też (na temat izraelskiego
prewencyjnego ataku na kraje arabskie) Ersun N. Kurtulus, „The Notion of a 'Pre-emptive War. The Six
Day War Revisited”, http://kar.kent.ac.uk/1547/1/Kurtulus.pdf oraz Joe Barnes, „Preemptive and
Prevetive War: A Preliminary Taxonomy”, http://www.bakerinstitute.org/publications/Preemptive
%20and%20Preventive%20War-1.pdf.
Wielokrotnie w niniejszej książce przywoływany Bukowski stwierdził w ubiegłym roku (wywiad z 16
listopada), że Rosja nie zdołałaby dokonać inwazji na Polskę (http://www.rp.pl/artykul/392884.html): „
– Wspomniał pan o kolejnych rosyjskich ćwiczeniach wojskowych wymierzonych w
Polskę. Czy powinniśmy się bać Rosji?
– Nie. Choć teraz zapewne znajdziecie się pod silniejszą presją z jej strony. Gdy zostaliście bowiem
zdradzeni przez Stany Zjednoczone, które wycofały się z planu rozmieszczenia tarczy antyrakietowej na
waszym terytorium – Kreml uznał, że jesteście „ranni”. Poczuł krew i zapewne będzie teraz dokręcać śrubę.
Wszystko to jest jednak tylko grą. Rosja w dającej się przewidzieć przyszłości nie zaatakuje Polski, bo nie
ma czym. Dyscyplina w rosyjskim wojsku właściwie nie istnieje, sprzęt jest w opłakanym stanie. Ta armia
się degeneruje i rozpada. To właściwie nie jest wojsko, tylko horda maruderów. Na pewno widział pan
zdjęcia obdartych rosyjskich żołnierzy w tenisówkach, którzy zdobywali w 2008 roku Gruzję. To, co
starczyło na niewielkie państewko, nie starczy na Polskę.

– Nasza armia również nie zachwyca.
– Ostatnio tłumaczyłem to samo Ukraińcom. Wystąpiłem w ich telewizji, gdzie zapytano mnie, czy
Ukraina „będzie następna”. Powiedziałem im, żeby się nie bali. Gdyby rosyjska armia wkroczyła na
Ukrainę, natychmiast rozpierzchłaby się po wioskach i miasteczkach i zaczęła na masową skalę pić
wódkę. Ukraina znana jest bowiem z wyrobu znakomitej domowej wódki. Dzięki niej już po kilku
chwilach od przekroczenia granicy rosyjska armia by zniknęła. Generałowie nie mogliby znaleźć ani
jednego żołnierza, któremu mogliby wydawać rozkazy. Pan się śmieje, ale ja mówię poważnie. Nie
macie się czego bać”.
No akurat w tej kwestii, że Rosja nas nie zaatakuje, to Bukowski okazał się złym prorokiem.
179 Jednym z celów ataku powinny być z pewnością instalacje militarne w okręgu kaliningradzkim jako
wyjątkowo zagrażające bezpieczeństwu Polski i środkowej Europy. Na temat celów wojskowych w Rosji
por. mapki w książce Stephena Kotkina („Armageddon Averted. The Soviet Collapse, 1970-2000”, Oxford
2001, s. xviii-xix).

ma tę jedną wadę, że mogłaby wywołać jednoczesne wrogie reakcje i Moskwy, i
Berlina. Nie muszę dodawać, że czekiści jako najwięksi zwolennicy pokoju na świecie
natychmiast by akt takiego sabotażu potraktowali jako „destabilizację europejskiego
bezpieczeństwa”, nie zaś jako coś wymierzonego tylko w kremlowskie interesy. Nie
chcielibyśmy więc chyba, żeby powtórzył się horror z września 1939 r., tym razem w takiej
postaci, że naciera na nas armia Federacji Rosyjskiej i Bundeswehra. Poza tym z
Niemcami, jak sądzę, da się drogą negocjacji wrócić do odłożonych przez wujka
Tadka i jego beztroskich kolegów, kwestii reparacji wojennych i pomocy
gospodarczej, jaką niemieckie państwo jest winne Polsce za te wszystkie zniszczenia,
jakich III Rzesza dokonała na naszym terytorium.
Niemcom można przy okazji naszego prewencyjnego ataku na rosyjskie cele wojskowe i
energetyczne wyjaśnić, że z wolną Rosją będą mogli prowadzić normalne, tj. uczciwe
interesy, nie zaś takie, które mają na celu pognębienie albo izolowanie innych
europejskich państw. Nie zmienia to naturalnie faktu, że prace związane z tymże
rurociągiem zostałyby wstrzymane, gdyż prewencyjny atak tymczasowo uniemożliwiłby
swobodne dostarczanie przez Rosję surowców do innych krajów (a poza tym nowe władze
w Moskwie mogłyby zwyczajnie odstąpić od tej niepotrzebnej inwestycji, odstąpić w
ramach szerszego planu modernizacji tak zacofanej za czasów agenturokracji, Rosji 180).
Kreml ma i nic na razie nie wskazuje na to, by w najbliższych kilkunastu latach nadal nie
miał, kilka punktów zapalnych w różnych miejscach są to: Czeczenia181, Kaukaz i
180Modernizacji tej mogłyby się podjąć państwa zachodnie i także Polska, posyłając specjalistów,
naukowców, szkoleniowców, prawników etc., transferując rozmaite technologie, zakładając przeróżne
instytucje – słowem pomagając Rosjanom zbudować normalny, demokratyczny kraj i zdrową, opartą na
wolnym rynku, przedsiębiorczości i innowacyjności, nie zaś wyłącznie na surowcach (korupcji i handlu
bronią), gospodarkę.
181Litwinienko z Felsztinskim piszą tak: „Tylko skończony szaleniec mógłby chcieć wciągnąć Rosję w
wojnę, a zwłaszcza w wojnę na północnym Kaukazie. To tak, jakby nigdy nie było Afganistan. Jakby nie
było wystarczająco jasne, w jakim kierunku może potoczyć się taki konflikt i jakie mogą być
konsekwencje wypowiedzenia wojny dumnemu, mściwemu i wojowniczemu ludowi stanowiącemu
część wielonarodowego państwa” („Wysadzić Rosję...”, s. 28). Na temat „zdolności bojowych” i
„strategicznych” zdegenerowanych wojsk rosyjskich (takich choćby jak posłanie kolumny pancernej do
Groznego, którą rozgromiła armia Dżochara Dudajewa 26 listopada 1994 r.) także można w tej książce
wiele przeczytać. No i oczywiście terrorystycznej i gangsterskiej działalności FSB. Warte zaznaczenia na tle
sporządzanego przez Litwinienkę i Felsztinskiego portretu współczesnej agenturokracji w Rosji jest to, że
specsłużby nie mają władzy totalnej, a ich działania (nawet terrorystyczne i wymierzone w przypadkowych
obywateli, czyli po prostu w naród rosyjski) bywają niejednokrotnie nieudane (np. wrzesień 1999 r.
Riazań) i powstrzymywane oraz demaskowane albo przez samych obywateli, albo nawet przez
milicjantów. Mimo więc, że agentura dąży do władzy absolutnej, tj. takiej, jaką miała za komunizmu, nie
jest jej w stanie (przynajmniej na razie) w neokomunizmie uzyskać. Oczywiście posługiwanie się akcjami
terrorystycznymi (w czym zresztą ros. specsłużby mają wyjątkowo długie i duże doświadczenie,
wyniesione jeszcze z czasów ZSSR) pozwala na dość swobodne ich planowanie i przeprowadzanie w
różnych, dowolnie wybranych miejscach. Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym taką terrorystyczną

Gruzja (po aneksji części terytorium Gruzji). I o ile nie dokona w międzyczasie kolejnego
ataku na Polskę182, nie jest w stanie w pełni się bronić w trakcie śmiałego i zaskakującego
rajdu polskich wojsk (czy byłby to atak wyłącznie lotniczy, czy także lądowy, to kwestia do
ustalenia), zwłaszcza gdyby, jak wspomniałem, dołączyły się do niego kraje bałtyckie i
Gruzja (odzyskująca przy tej okazji Abchazję i Osetię).
Można by się zastanowić, czy w ramach takiej akcji nie warto byłoby dokonać wzorowanej
działalność jest zupełny brak kontroli nad specsłużbami (o czym już była w niniejszej książce mowa). Nie
zmienia to jednak faktu, że tego rodzaju działalność (tak samo jak brutalny zamach dokonany na polskiej
delegacji 10 Kwietnia) świadczy dobitnie o wyjątkowej słabości tychże służb, nie zaś o ich jakiejś poważnej
sile (!). Jeśli bowiem ktoś dokonuje skrytobójczych mordów, jeśli za pomocą aktów terroru
wymierzonych w bezbronnych i niewinnych ludzi, chce uzyskać jakieś cele (np. polityczne),
to znaczy, że nie jest w stanie ich osiągnąć w żaden inny sposób. Tak zachowują się tylko
bandyci – tchórzliwie czają się, a potem napadają, okradają, gwałcą i mordują, bo w inny sposób nie
umieją zdobyć pożądanych przez siebie dóbr. To nie są zatem nawet specsłużby, to nie jest żadna armia –
to wyłącznie grupa zwyrodniałych przestępców, którzy czują się kimś ponad prawem.
Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy kolejny istotny powód, by wszcząć kiedyś prewencyjny atak
polskich sił zbrojnych, zmierzający do obalenia agentury w Moskwie i wsparcia rosyjskiego narodu w
odzyskiwaniu przez niego utraconej suwerenności, zwłaszcza że nawet w gronie ludzi tychże służb zdarzają
się osoby, które w pewnym momencie zaczynają kierować się jakimś sumieniem. Tak było choćby z
samym (zaangażowanym przecież w gangstersko-bezpieczniacką działalność) Litwinienką (por. tegoż,
„Przestępcy z Łubianki”, Warszawa 2007). Tak też było z jednym z terrorystów, majorem FSB,
Władimirem Kondratjewem. 11 marca 2000 r. wysłał on do jednego z elektronicznych czasopism maila,
którego fragmenty przytaczam za książką Litwinienki i Felsztinskiego: „Tak, to ja wysadziłem w
powietrze budynek przy ulicy Gurianowa w Moskwie. Nie jestem ani Czeczenem, ani Arabem, ani
Dagestańczykiem. Nazywam się Władimir Kondratjew, jestem rodowitym Rosjaninem i majorem FSB,
a dokładniej pracownikiem ściśle tajnego oddziału K-20. (…) Otrzymaliśmy zadanie planowania i
wykonywania operacji dyskredytujących Republikę Czeczeńską, tak by nie dopuścić do jej
międzynarodowego uznania. W tym celu przyznano nam rozległe uprawnienia oraz dostęp do
praktycznie nieograniczonych środków technicznych i finansowych. Jedną z pierwszych operacji, które
zaplanowaliśmy i wykonaliśmy, opatrzono kryptonimem Kowpak. Polegała ona na tym, że jeździliśmy
po niemal wszystkich koloniach (karnych) w Rosji i rekrutowaliśmy przestępców (preferując osobników
pochodzenia kaukaskiego). Organizowaliśmy ich w grupy, dawaliśmy broń i pieniądze, a następnie
przewoziliśmy ich do Czeczenii, gdzie zwracano im wolność, nakazując realizowanie jednego zadania:
mieli porywać ludzi, zwłaszcza obcokrajowców. Należy powiedzieć, że nasi podwładni poradzili sobie
doskonale.
Maschadow i jego ludzie podróżowali po całym świecie, daremnie próbując pozyskać wsparcie
zagranicy, a jednocześnie w ich republice znikali obcokrajowcy. Najbardziej efektywnymi elementami
tej akcji były porwania i morderstwa brytyjskich i holenderskich inżynierów, dokonane na nasz rozkaz.
(…) Zaplanowaliśmy zamachy bombowe w Moskwie, Wołgodońsku, Riazaniu i Samarze, a także na
terytorium Dagestanu i Inguszetii” („Wysadzić Rosję...”, s. 138-139).
182Takie bardzo poważne zagrożenie istnieje szczególnie, gdyby w naszym kraju doszło do autentycznej
kontrrewolucji. Nie istnieją żadne gwarancje, że Moskwa nie dokona w najbliższych latach
kolejnego aktu terroru wobec naszego kraju – być może ta przesłanka jest najważniejsza, jeśli
chodzi o uzasadnienie prewencyjnego ataku na Rosję. W najczarniejszym scenariuszu (niewykluczone, że
wraz z Berlinem) czekiści moskiewscy mogą chcieć realizować na naszym terytorium wariant
jugosłowiański, a więc dozbrajanie agentury, urządzanie zamachów bombowych w naszych
miastach i w rezultacie stopniowe wzniecanie wojny domowej, która nie tylko całkowicie
zapobiegłaby rekonstrukcji wolnej, niepodległej, silnej, uzbrojonej (nuklearnie i natowsko) Polski, ale
wprost doprowadziłaby do trwałego rozpadu naszego kraju (nim zaś podzieliliby się wedle starych,
sprawdzonych już zasad, dwaj najważniejsi, neoimperialni sąsiedzi, tłumacząc to, rzecz jasna,
koniecznością stabilizowania sytuacji „w regionie”; przypomnijmy sobie zresztą, co mówił o
międzywojennym porządku car Putin na Westerplatte w 2009 r. jeszcze w obecności Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego).
Już zresztą w 1996 r. Herbert przestrzegał: „Apeluję więc: Obywatele, obudźcie się! Żyjecie w

na rajdzie Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, „sentymentalnej” wyprawy na Kreml –
zależałoby to od powodzenia rosyjskiego powstania narodowego i od tego, czy
Rosjanie sami poradziliby sobie z obaleniem czekistów. Gdyby powstanie się udało, to
można by najwyżej, w ramach wyrażenia aktu naszej solidarności i przyjaźni z
powstańcami i narodem rosyjskim, urządzić na placu czerwonym defiladę (polskich lub
sprzymierzonych oddziałów) jako symboliczne wsparcie dla nowej, wolnej Rosji.
Taki rajd miałby też racjonalne uzasadnienie strategiczno-militarne – skoro bowiem Kreml
„na swoim terytorium” dokonał skrytobójczego, zbrojnego zamachu na polską delegację
państwową, to tym bardziej na terytorium rosyjskie należałoby skierować i przenieść
prewencyjne działania wojenne. Gdyby zaś ktoś, czytając te zdania, stwierdził, że taki nasz
śmiertelnym zagrożeniu, w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Jakikolwiek rosyjski generał, jak mu
wpadnie do głowy pociągnąć za sobą milion sołdatów, przyjdzie do Warszawy”
(http://www.rp.pl/artykul/73290,186763_Ten__ktory_mowi_nie.html). Por. też ubiegłoroczny raport
BBN opracowany przez min. Szczygłę: Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-2009, (Dokument
BBN), Warszawa 2009 (www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=3068), gdzie sygnalizowano narastające
zagrożenie ze strony Rosji – zagrożenie nie tylko dla Polski, ale i dla Paktu północnoatlantyckiego (s. 5-6,
podkr. F.Y.M.):
„W warunkach ograniczania swobód demokratycznych w Rosji po 2000 r., przejmowania kontroli
państwowej nad środkami masowego przekazu i kultu jednostki wypowiedzi przedstawicieli rosyjskich
władz, Władimira Putina w szczególności, natychmiast podchwytywane są przez elity, prasę, telewizję,
artystów, a nawet naukowców. W okresie świętowania 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w
2005 r. i 70. rocznicy jej wybuchu w 2009 r. oświadczenia rosyjskich polityków oraz publikacje
dziennikarzy i ekspertów na tematy historyczne przybrały postać kampanii propagandowych,
wymierzonych m.in. w Polskę. Nawet jeśli nie są i nie były one wynikiem formalnych decyzji
politycznych na Kremlu, nie ulega wątpliwości, że jedno zdanie Władimira Putina położyłoby im kres.
Stanowisko władz Rosji w kwestiach historycznych stoi w jaskrawej sprzeczności z prawdą, czego
świadoma jest znaczna część Rosjan. Jednak w warunkach represji prawnych i fizycznych wobec osób,
które mają odwagę sprzeciwić się polityce Kremla, tylko nieliczni podważają oficjalną wykładnię
przeszłości. Propagandę historyczną należy zatem postrzegać także w kontekście perspektywy
transformacji demokratycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Nie jest przypadkiem, że
środowisko dysydenckie w ZSRR skupiło się i rozwijało wokół ośrodków badających historię XX wieku,
dając początek stowarzyszeniu „Memoriał”4. Prowokowana kampaniami medialnymi o tematyce
historycznej niechęć i pogarda zwykłych Rosjan, ale także części Ukraińców i Białorusinów, kierowana jest
przeciwko narodom Europy Środkowej i Wschodniej, które odrzuciły totalitaryzm i z powodzeniem
włączyły się do zachodniej wspólnoty państw demokratycznych. Zamierzonym lub nie skutkiem tych
kampanii jest zatem wzrost sympatii społecznej dla niedemokratycznej formy rządu i odrzucenie
zachodnich wartości.
Stanowiska przedstawicieli Rosji w kwestiach historycznych nie sposób rozpatrywać w oderwaniu
od działań Moskwy na arenie międzynarodowej, np. jednostronnego wyjścia z Traktatu o Siłach
Konwencjonalnych w Europie w grudniu 2007 r., agresji na Gruzję w sierpniu 2008 r. czy odcięcia dostaw
gazu przez terytorium Ukrainy w styczniu br. Współczesna rosyjska propaganda historyczna mobilizuje
poparcie społeczne i tworzy klimat przyzwolenia na agresywne wobec otoczenia zachowania państwa.
Rosyjskiej propagandy historycznej nie należy zatem traktować wyłącznie jako
tematu badań naukowych. Powinna ona stać się elementem nowej oceny zagrożenia w
NATO i w jej państwach członkowskich – w szczególności tych w Europie Środkowej. W niniejszej
analizie naczelne miejsce zajmie wątek polski – jeden z wielu, należy jednak mieć na uwadze, że to
właśnie konflikt z Polską leży u źródeł współczesnej propagandy historycznej Rosji. Po
drugie, latem br. Rosja podjęła nową kampanię medialną o dominującym antypolskim zabarwieniu,
usiłując uprzedzić falę międzynarodowej dyskusji o współodpowiedzialności ZSRR za wybuch II wojny
światowej, która towarzyszyć będzie obchodom okrągłej rocznicy 1 września 1939 r. w Gdańsku z
udziałem przedstawicieli kilkunastu państw.”

„nieodpowiedzialny i zupełnie szalony” atak niechybnie wywołałby wojnę z Rosją, to
spieszę przypomnieć, że to właśnie Rosja zaatakowała Polskę w kwietniu 2010 r., a więc
wojnę tak naprawdę to już mamy. Pozostaje tylko pytanie, na co jeszcze
pozwolimy czekistom, przyglądając się bezradnie skutkom ich zbrodniczych działań.
Raz jeszcze podkreślam, na taką prewencyjną wyprawę wojenną, będzie mogła
sobie Polska pozwolić dopiero, gdy będzie posiadać broń nuklearną, bazy
natowskie, silne lotnictwo i gdy zostaną przygotowane podwaliny pod
rosyjskie powstanie narodowe wymierzone w neokomunistyczną dyktaturę
czekistów.
Zatrzymajmy się jednak teraz, skoro rozważamy nasze powojenne relacje z Moskwą, przy
kwestii drugiego Katynia. Analogie między zbrodnią katyńską i kłamstwem katyńskim, a
(odpowiednio) zbrodnią smoleńską i kłamstwem smoleńskim są aż nadto widoczne. Nie
tylko chodzi o to, że w kwietniu 1940 r. zaczęła się eksterminacja polskich oficerów i że w
kwietniu 1943 r. odnaleziono ich groby – tak jak w kwietniu 2010 r. (70 lat później)
specsłużby rosyjskie dokonały masakry smoleńskiej 183. Chodzi przede wszystkim o to, że po
pierwszym Katyniu (po ujawnieniu przez Niemców zbrodni 184) Związek Sowiecki zerwał
183Określenia „masakra” używam za Prezydentem Reaganem, który tak określił atak sowieckich sił
powietrznych
na
pasażerski
samolot
linii
koreańskich
latem
1983
r.,
por.
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/08/weterani-maskirowki.html. Polskich uczestników
lotu z 10 Kwietnia zabito najprawdopodobniej poprzez wysadzenie samolotu, jednakże tzw. filmik Koli
nasuwa poważne wątpliwości, czy nie dochodziło też do dobijania rannych, którzy cudem przeżyli
katastrofę. Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/09/ruska-statua-wolnosci.html
oraz http://freeyourmind.salon24.pl/233601,karetki.
184Por. wspomnienie gen. Andersa: „Dla mnie, który przez okrągły rok starałem się bezskutecznie
wydostać od władz sowieckich wiadomość o kilkunastu tysiącach naszych jeńców, przeważnie oficerów,
z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, było rzeczą jasną, że Niemcy w tym wypadku powiedzieli
prawdę. Utwierdził mnie w tym przekonaniu sowiecki komunikat radiowy z 15 kwietnia 1943:
„W ciągu ubiegłych dwóch, trzech dni oszczercy Goebbelsa rozpowszechniali podłe wymysły,
utrzymując, iż władze sowieckie dokonały masowego rozstrzelania polskich oficerów wiosną 1940 w
okolicy Smoleńska. Wymyślając tę potworność, szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają się
przed najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi kłamstwami, starając się pokryć zbrodnie, które, jak to
obecnie stało się oczywiste, dokonane były przez nich samych.
Niemiecko-faszystowskie doniesienia w tej sprawie nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do
tragicznego losu byłych polskich jeńców wojennych, którzy byli zatrudnieni na robotach budowlanych
w r. 1941 w okolicach na zachód od Smoleńska i którzy, wraz z wielu poddanymi sowieckimi,
zamieszkałymi w okolicach Smoleńska, wpadli w ręce oprawców niemiecko-faszystowskich w lecie 1941
po wycofaniu się wojsk sowieckich z okręgu Smoleńska”...
Dlaczego takiej odpowiedzi rząd sowiecki nie udzielił polskim czynnikom oficjalnym w ciągu
rocznych na ten temat rokowań? Gdyby jeńcy nasi zostali naprawdę zagarnięci przez postępującą
ofensywę niemiecką w lecie 1941, nie byłoby żadnego powodu do ukrywania tego faktu przed nami.
Jasne było, że zbrodnię katyńską popełnili bolszewicy.
Byliśmy przygotowani na najgorsze, wiedzieliśmy, że kolegów naszych spotkało nieszczęście, ale
wiadomość, że zostali w tak haniebny sposób wymordowani, wzburzyła nas do ostateczności.
Historia nie znała dotąd takiej zbrodni” („Bez ostatniego...”, s. 191).
Por. też „Katyn”, w: „Encyclopedia of Genocide and Crime Against Humanity”, red. Dinah L.
Shelton, t. 1-3, Detroit 2005, t. 2, s. 606-608.
A propos treści przywołanego sowieckiego radiowego komunikatu – możemy się spodziewać

stosunki z legalnym polskim rządem przebywającym na emigracji i zaczął już „na dobre”
konstruować struktury władzy „nowej Polski” (bolszewicki „Związek Patriotów Polskich” 185
plus „ludowe wojsko” jako polska część armii czerwonej), która po „wyzwoleniu” stała się
satelitą Moskwy. Po zbrodni smoleńskiej Polska powróciła w ekspresowym tempie do sfery
wpływów rosyjskich i stała się orędownikiem rosyjskich interesów (energetycznych,
politycznych i militarnych „rosyjska „tarcza” dla Europy”) na arenie międzynarodowej.
Ciemniakom rządzącym (a ściślej „bawiącym się w rządzenie”) naszym krajem pozostało
już tylko formalne wyjście z NATO i włączenie Polski w rosyjskie struktury bezpieczeństwa
(wraz z zaproszeniem wojsk rosyjskich na nasze terytorium), co byłoby równoznaczne z
przywróceniem tego samego status quo, jakie było po II wojnie. Nie jest to wcale
niemożliwe przy obecnej, wasalnej postawie „polskich władz”.
Warto podkreślić, że tak samo jak czerwonym nie przeszkadzał fakt ludobójstwa
dokonanego na tysiącach jeńców wojennych i budowali oni zręby „Polski
Ludowej”, tak samo gabinetowi ciemniaków i jego medialnemu, politycznemu
i bezpieczniackiemu zapleczu mord smoleński kompletnie nie przeszkadza.
Jest to rzecz jasna niezwykle szokujące (wydawało się nam pewnie, że o takich
podobnie (jeśli nie jeszcze bardziej) wzburzonej reakcji Kremla na ujawnienie prawdy o drugim Katyniu.
185 Kulisy jego powstawania opisuje komunistka Janina Broniewska (por. „Z notatnika korespondenta
wojennego”, t. 1-2, Warszawa 1965, t. 1, s. 67, podkr. F.Y.M.), odpowiedzialna po wojnie w Polsce m.in. za
sowietyzację dzieci i młodzieży: „Zdarzenia zaczynają nabierać tempa. I to jakiego tempa! (…) Pakujemy
się. Nie ma czasu na inne telegraficzne zapiski. Jedziemy do Moskwy! Zbieramy nasze redakcyjne
skarby. Przednia szpica jest już w drodze: mała Helena – nasz administracyjny filar. Pojechała przed
nami. Sprawa technicznej bazy (drukarnia, kolportaż) wszystko od nowa, od początku. W Moskwie już
jest Wanda, Hilary Minc, Wiktor Grosz, ściągnięty z Armii Czerwonej. I w Moskwie wyszedł
pierwszy numer „Wolnej Polski”. Organ Związku Patriotów Polskich. Jesteśmy więc już
organizacją. Polityczną, ideową organizacją – skupiającą wszystkie patriotyczne siły” (to notatka z
marca – miesiąc później odkryte zostają groby katyńskie).
Broniewska tak wtedy pisze o rządzie emigracyjnym:
„A panowie z Londynu radzą. Radzą nad granicami „wschodnimi”, ku którym nie spacerkiem, nie
jako turysta, ale w ogniu i krwi idzie Ukrainiec, Białorusin, Rosjanin, Kazach i Kirgiz – żołnierze Armii
Czerwonej. Bez nas. Bez jednego polskiego oddziału.
Panowie z Londynu radzą. W „Biurze Prac Administracyjnych” układają jak najbardziej
szczegółowe dekrety i okólniki w sprawie „sądów wyjątkowych” i zwiększenia liczby katów. Dosłownie.
Bez żadnej przenośni. Po powrocie do kraju, po wszystkim niejako, gdy trzeba się będzie jakoby tylko
leciutko pochylić, by podnieść leżącą na ulicach władzę. Ich władzę. Dowojenną i powojenną.
Uzupełnioną emigracyjnymi dyskusjami, ulepszeniami.
Chorzy umysłowo? Żeby to! Znacznie gorzej” (tamże, s. 69).
Jest oczywiście też notatka komunistki z kwietnia 1943:
„Nasi londyńczycy ukazali się w pełnej krasie. Połknęli – a może to właśnie nieścisła metafora? goebbelsowski haczyk. Nieścisła zaś z tej prostej przyczyny, że cała działalność ich w Związku
Radzieckim od początku dziwnie była zgodna z duchem interesów bynajmniej ani sojuszniczych, ani
polskich. Więc krótko mówiąc: Katyń. Prowokacja godna „spalenia Reichstagu”. Niby pomysłowa, a
wręcz niezdarna. I to nawet oficjalnie nie zawahali się na nią powołać kierownicy rządu londyńskiego,
jakoby „kierujący” krajem, w którym dymią piece Majdanka, Oświęcimia, Treblinki” (tamże, s. 86-87).
Przypominam tego typu bolszewickie teksty, bo nie wznawia się ich ani w całości, ani choćby we
fragmentach w książkach opowiadających o „wesołym peerelu”.

zaprzańskich postawach można poczytać tylko w podręcznikach historii) i właściwie ciężko
nad tą rzeczywistością przejść do porządku dziennego, ale jeśli zestawimy sobie pierwszy
Katyń z drugim, to zrozumiemy, że ta obecna historia jest bardzo podobna do poprzedniej.
Dodajmy zresztą, że wtedy (1943) Zachód wcale się nie przejął ludobójstwem
dokonanym przez sowietów i nadal uważał armię czerwoną za „alianta” 186, zaś
tych

Polaków,

co

protestowali

przeciwko

takiemu

stanowi

rzeczy

uważał

za

nierozumiejących realiów politycznych i „wyższych celów” związanych z wojną, oszołomów
(jakby tego było mało, to parę miesięcy po ujawnieniu istnienia zbiorowych mogił polskich
oficerów, w lipcu 1943 r. ginie w zamachu lotniczym gen. Władysław Sikorski). W
niedługim zresztą czasie Zachód uznał także sowiecką agenturę w krajach zajętych po
wojnie przez armię czerwoną za rządy reprezentujące poszczególne państwa 187.
Pisałem już w poprzednim rozdziale o zachowaniu ciemniaków, warto jednak wspomnieć
też o zachowaniu samych Rosjan. Wyobraźmy sobie, że na terenie Polski podczas
tegorocznej

oficjalnej

wizyty

dochodzi

do

tajemniczej

katastrofy

z

prezydencką delegacją i Dymitrijem Miedwiediewem na pokładzie. Jeśliby
Moskwa nie potraktowała tego wtedy jako aktu agresji z naszej strony, to na pewno
bezzwłocznie przysłałaby na miejsce katastrofy swoje siły specjalne i wojsko, traktując
sytuację jako bezprecedensową i wymagającą bezprecedensowych (odchodzących od
dyplomatycznej rutyny) działań. O ile nie byłby to zamach ze strony polskiej, a załóżmy, że
byłby to po prostu lotniczy wypadek, to nie podejrzewam, żeby którakolwiek z naszych
państwowych instytucji stawiała jakieś przeszkody w zabezpieczeniu przez Rosjan miejsca
katastrofy, w wejściu na jej teren (przynajmniej niektórym) rosyjskim dziennikarzom, w
prowadzeniu specjalistycznych badań, a nawet powołaniu natychmiast międzynarodowej
komisji śledczej188.
Jak tymczasem zachowali się Rosjanie 10 Kwietnia i później? Zajęli teren, uruchomili akcję
dezinformacyjną, nie dopuścili dziennikarzy, zarekwirowali czarne skrzynki, rozkradli
natowskie telefony i inne urządzenia, grabili nawet nieżyjące ofiary, nie dopuścili do
186Kierowano się tu zapewne „pragmatyzmem” wojennym typu: „lepiej, żeby ginął Rusek niż „nasi chłopcy””.
187 Sporo o tym wszystkim pisze Chamberlin w książce „America's Second Crusade” (w rozdziale 11 o
zdradzonej Polsce). Za głównego winowajcę utraty przez Polskę suwerenności i sporej części
przedwojennego terytorium uważa on Churchilla (s. 272), zaś Roosevelta porównuje do Poncjusza Piłata,
który w Teheranie umył ręce od sprawy polskiej.
188Abstrahuję od tego, że Polacy nie pozwoliliby żadnej (także rosyjskiej) delegacji państwowej na lądowanie
na lotnisku o takim standardzie jak to w Smoleńsku, nie zabezpieczywszy go za pomocą nowoczesnej
naprowadzającej aparatury i porządnego oświetlenia.

udziału polskich ekspertów nawet w sekcjach zwłok; w niedługim też czasie zaczęli niszczyć
pobojowisko i sam wrak, jak też kierować całe śledztwo na błędne tory, podpierając się
zeznaniami fałszywych świadków i spreparowanymi dowodami „wypadku lotniczego”.
Czasami pojawiają się w Polsce głosy usprawiedliwiające Moskwę na zasadzie: „no, tacy są
po prostu Ruscy”. Tymczasem z tym twierdzeniem można się zgodzić wyłącznie po jego
doprecyzowaniu (bo na pewno tacy właśnie nie byliby Ruscy, gdyby doszło do katastrofy
ich wojskowego samolotu z parą prezydencką, wysokimi urzędnikami państwowymi i
generalicją) – tacy są więc tylko czekiści ruscy, gdy dokonają jakiejś poważnej
zbrodni. Tacy właśnie są czekiści ruscy, powtarzam. Powiem teraz zresztą rzecz, którą już
w paru postach czy komentarzach sygnalizowałem. Ostentacyjne zachowanie czekistów,
niszczenie wraku przez zadowolonych z siebie żołdaków, skandaliczne postępowanie w
stosunku do zwłok ofiar – czy w ogóle lekceważenie wobec polskiego narodu okazywane
przez wysokich przedstawicieli państwowych z Rosji – mogą być związane z tym, że –
wnimanije, wnimanije – Ruscy wcale się nie obawiają ogłoszenia przez Polskę, że doszło
do zamachu.
Nie mam zresztą żadnych wątpliwości, że Polska została zaatakowana dlatego, że
jest obecnie krajem tak chromym (przede wszystkim militarnie, bo politycznie to
wiadomo), tak zadłużonym i tak chaotycznie rządzonym od 21 lat. Tak właśnie atakuje
„wielka rosyjska armia” – uderza na tych, którzy nie mogą się bronić; uderza na tych,
którzy nie mogą stanąć do równej walki 189. W swym okrucieństwie ta armia upatruje swoją
siłę, co zresztą jest wpisane w szerszą tradycję azjatyckiego „wojowania” (takiego jak
japońska przedwojenna (1937/1938) rzeź na Chińczykach w Nankinie, przerastająca
jakiekolwiek ludzkie pojęcie o zbrodni (por. http://www.cnd.org/njmassacre/ oraz „Rape
of Nanking” http://www.youtube.com/watch?v=YoW2WYdOsvg)190).

189 Waleczność rosyjskiej armii widać było w największych akcjach pacyfikacyjnych skierowanych przeciwko
ludności cywilnej, takich jak „interwencja” w Berlinie (1953), w Budapeszcie (1956) czy w Pradze (1968).
Isaah Berlin miał powiedzieć po inwazji wojsk „Układu Warszawskiego” na ČSRS, że jest ona właśnie
wyrazem słabości komunistycznego reżimu (por. tegoż, „The Soviet Mind. Russian Culture Under
Communism”, Washington 2004, s. xvi) i jest to prawda. System, który musi czołgami uśmierzać protesty
obywateli ma bowiem kontrolę nad tymi obywatelami tylko do momentu, kiedy może wysyłać na nich
czołgi. Gdy traci swoje militarne zaplecze, traci zarazem kontrolę nad społeczeństwem. Waleczność
rosyjskiej armii widać było w ostatnich czasach w Czeczenii (obozy filtracyjne) i w Gruzji.
190 Nawiasem mówiąc, okrucieństwa hitleryzmu i faszyzmu łączy się zwykle z takimi państwami jak Niemcy
czy Włochy, podczas gdy Japonia miała także swój przeolbrzymi wkład w bestialstwa II wojny światowej
(w postaci obozów koncentracyjnych typu Jednostka 731, gdzie w ramach „eksperymentów medycznych”
torturowano i mordowano więźniów (szczególnie kobiety) w trudny do opisania sposób).

Moskwa czeka na chwilę, w której zostanie ogłoszona prawda o zamachu, by
wykonać następny agresywny ruch191. Putin, jak już kiedyś wspominałem, wzoruje się
na Stalinie w wykorzystywaniu terroru jako zwykłego narzędzia politycznego (stosuje je
wobec narodu rosyjskiego, ale też i innych narodów, jak wiemy), jednakże w
przeciwieństwie do tego, którego mądrość „wysiewała pszenicę w tundrach, zalesiała
stepy i stawiała ogrody” (jak pisał w głośnym poemacie „Rzeka” Adam Ważyk), ten
pierwszy nie ma pod pod sobą gigantycznego aparatu represji (i systemu koncłagrów),
jakim dysponował Soso; nie mówiąc już o zdegenerowaniu, biedzie i dysfunkcjonalności
dzisiejszej rosyjskiej armii192. Stalin potraktował ujawnienie prawdy o mordzie katyńskim
191 Por. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Zasady wykorzystania Wojska Polskiego w zagranicznych
misjach
interwencyjnych,
„Arcana”
95.5
(2010),
s.
44.
Por.
też
http://www.niezalezna.pl/artykul/_rosja_jest_nieprzewidywalna_mowil_gen_gagor/41925/1.
192 Czego tragikomicznym przykładem jest zamawianie... gumowych i nadmuchiwanych atrap maszyn
wojskowych dla armii (http://niezalezna.pl/artykul/rosja_zbroi_sie_w_atrapy/38147/1). Zacofanie jej
widać także po niewykorzystywaniu nowoczesnych (i kosztownych, rzecz jasna) urządzeń bezpilotowych,
które od lat 90. z wielkim powodzeniem stosuje zwłaszcza armia amerykańska w rozpoznawaniu i
niszczeniu rozmaitych militarnych celów (choćby w trakcie wojen w Iraku czy obecnie w Afganistanie).
Wprawdzie w trakcie inwazji na Gruzję w 2008 r. Rosjanie użyli jakichś swych przestarzałych, sowieckich
bezpilotowców, ale po pierwsze hałasowały one tak, że okazały się bardzo łatwe do wykrycia i zestrzelenia.
Na temat bezpilotowców i zacofania armii rosyjskiej pod tym względem por. Krzysztof Zalęski,
Bezpilotowe aparaty latające we współczesnych konfliktach zbrojnych, „Lotnictwo” 8 (2010) s. 58-65.
Por. też tekst Tomasza Szulca, który pisze o tegorocznej wystawie wojskowej w Rosji:
„zaprezentowano kilkanaście rosyjskich bezzałogowców, zwanych tu i ówdzie BLA (bezpiłotnyje
lietatielnyje aparaty). Są to ciągle raczej propozycje dla przemysłu, w tym stosunkowo niewielkich firm,
które nie znajdują wyraźnie aprobaty sił zbrojnych. Jest to swoisty fenomen, ponieważ Armia
Radziecka z powodzeniem używała nowoczesnych bezzałogowców rozpoznawczych z napędem
odrzutowym już w latach 60. ub. wieku, a od początku lat 80. testowała także bezzałogowce taktyczne.
Potem nastąpił długotrwały regres i obecnie Armia Rosyjska pozostaje daleko w tyle nie tylko
za USA i Izraelem, ale i większością państw europejskich, a nawet bardziej ambitnych
państw trzeciego świata. Za czasów ZSRR można to było tłumaczyć brakiem dostępu do
miniaturowej aparatury i napędów, ale od kilkunastu lat Rosja może korzystać z konfekcyjnych
podzespołów zagranicznych. Liczne rosyjskie lotnicze biura konstrukcyjne są w stanie tworzyć
samoloty wszystkich klas, a nie potrafią zbudować „zdalnie sterowanych modeli latających”? Być może
jedną z przyczyn jest brak wizji użycia bezzałogowców w siłach zbrojnych. Dopiero niedawno w
Jegoriewsku koło Moskwy zaczęło działać 924 Centrum Bojowego Zastosowania BLA, doświadczenia w
praktycznym użyciu takiego sprzętu Armia Rosyjska ma bardzo niewiele, np. podczas walk z Gruzją
w Osetii Południowej tylko raz próbowano użyć bezzałogowca Pczieła dywizyjnego
systemu Stroj-D, ale rozbił się zaraz po starcie...” (Międzynarodowa Wystawa Sprzętu Wojsk
Lądowych MWSW. Moskwa 2010, „Technika Wojskowa” 8 (2010), s. 38, podkr. F.Y.M.).
O zacofaniu wojskowych sił powietrznych w Rosji pisze obszernie Marcin Gawęda (Lotnictwo
rosyjskie w pierwszej wojnie czeczeńskiej, „Lotnictwo” 10 (2010), s. 60, podkr. F.Y.M.): „W połowie lat
dziewięćdziesiątych WWS [Wojenno-Wozdusznyje Siły – przyp. F.Y.M.] i lotnictwo Sił Lądowych
(Armiejska Awiacja) były w tak głębokim kryzysie, że aby mogły sprostać wymaganiom wojny w
Czeczenii musiano sięgnąć do improwizacji.
Samo utworzenie sprawnego komponentu lotniczego, który będzie w stanie wypełnić zadani
bojowe, było nie lada wyzwaniem dla rosyjskich sił powietrznych. Problemy tego typu dotyczyły także
lotnictwa armijnego. Jak podawał dowódca lotnictwa Sił Lądowych, gen. płk. Witalij Pawłow, dla
załóg walczących w Czeczenii śmigłowców trzeba było ściągać zapasy hełmów lotniczych
i kamizelek kuloodpornych z okręgów wojskowych na terenie całej Rosji.
Wartość bojowa WWS gwałtownie spadła w porównaniu z czasami radzieckimi. Na początku 1996
r. został opublikowany przez agencję ITAR-TASS raport opisujący dramatyczną sytuację
rosyjskich sił powietrznych spowodowaną złym stanem technicznym wyposażenia i
uzbrojenia, brakiem części zamiennych, amunicji i paliwa. Rosja odziedziczyła 62% lotniczego
parku radzieckiego, ale aż połowa samolotów należała do drugiego i trzeciego pokolenia. W

jako doskonały pretekst do zakończenia „dyplomatycznych negocjacji” z polskich rządem
na uchodźstwie – Putin więc także musi mieć jakiś agresywny ruch przygotowany. Możemy
być pewni, że będzie dokładnie takie samo święte oburzenie, jak w przypadku sowieciarzy,
którzy na wieść o grobach katyńskich zaczęli rwać włosy z głowy, iż ktoś śmie czerwonych
podejrzewać o to, że wyzabijali polskich jeńców wojennych strzałami w tył głowy i wrzucili
do dołów jak padlinę. Kreml na jakąkolwiek prawdę o zbrodniach popełnionych z jego
inicjatywy reaguje po prostu kolejną kumulacją łgarstw i wściekłym szałem, tak jakby mało
kto na świecie wiedział, iż ludzie Kremla to najczęściej zwykli, pospolici zbrodniarze.
Tym razem więc, czyli po ujawnieniu prawdy o zamachu smoleńskim, będzie tak
samo, jak w kwietniu 1943 r. Myślę, że Polska może zostać uznana nawet za kraj
zagrażający demokracji – tej demokracji, której światłą postać niosą ze sobą rządy
czekistów, ma się rozumieć – zwłaszcza gdyby równocześnie w naszym kraju doszło do
poważnego przesilenia politycznego i gabinet ciemniaków zostałby obalony, a jego
członkowie trafili na ławę oskarżonych (śledztwo i proces stulecia) za działanie na szkodę
polskiego państwa i współdziałanie z obcym mocarstwem, które zaatakowało nasz kraj w
kwietniu 2010 roku. Ciemniacy, przypomnę, mieli dwie życiowe szanse na swej politycznej
drodze. Gdy uzyskali zwycięstwo w wyborach z 2007 r. – ktoś mógł myśleć: no, może nie są
tacy ortodoksyjni jak PiS, jeśli chodzi o sanację państwa, ale przynajmniej rozruszają,
zliberalizują zastaną gospodarkę – nic takiego się nie stało (i chyba o szczegółach nie muszę
pisać). Feralnego przedpołudnia kwietniowego 2010 r. ktoś mógł myśleć: no dobra,
ciemniacy są może kompletnie nieudolni, ale w takiej chwili zachowają się jak Polacy – po
1997 r., a więc niedługo po zakończeniu wojny w Czeczenii, na stanie WWS było około 4500 samolotów,
z których tylko mniej więcej jedna trzecia nieregularnie wzbijała się w powietrze.
Na wojnę w Czeczenii nie potrafiono zapewnić dla jednostek uczestniczących w konflikcie stałego i
wystarczającego dopływu potrzebnych do prowadzenia działań bojowych materiałów i wyposażenia.
W raporcie szacowano, że „załatwiono” nie więcej niż 50% koniecznych części zamiennych, amunicji,
paliwa i żywności. Zużycie sprzętu latającego było ogromne, a dostawy nowych statków powietrznych
symboliczne. Wystarczy powiedzieć, że w 1994 r. dostarczono armii zaledwie 10 śmigłowców, w tym 2
Ka-50, 4 Mi-24 i 4 Mi-8. Ka-50 dostarczono zresztą bez kompletnych systemów obserwacyjnocelowniczych i kierowania ogniem, dlatego nie nadawały się one do działań bojowych nawet w
charakterze doświadczalnym.
Zły stan techniczny statków powietrznych, braki części zamiennych i kłopoty z paliwem
spowodowały znaczny spadek stopnia wyszkolenia pilotów. (…) W efekcie doprowadziło to do sytuacji,
w której wielu pilotów straciło zdolność do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych i przy
ograniczonej widzialności”.
Czeczeni nie dysponowali, jak wiemy, samolotami myśliwskimi, a mimo to, „zestrzelony został co
dziesiąty i uszkodzony co czwarty [rosyjski – przyp. F.Y.M.] śmigłowiec uczestniczący w wojnie” (tamże,
s. 65). Por. też to, co pisze o rosyjskiej, funkcjonującej jak więzienie, armii Politkowska („Rosja Putina”).
Ten portret kolosa na glinianych nogach nie powinien nas szczególnie uspokajać, aczkolwiek warto
brać go pod uwagę, gdy się słyszy „ekspertów” mówiących z obowiązkową zgrozą o „potędze militarnej”
dzisiejszej Rosji (buda zwana wieżą kontroli lotów w Smoleńsku to symbol tej potęgi). Na temat obecnego
„stanu uzbrojenia” polskich sił powietrznych por. http://www.naszdziennik.pl/index.php?
typ=po&dat=20100619&id=po01.txt.

prostu jak Polacy, jak ludzie posiadający polski honor; nic podobnego – ciemniacy
zachowali się tak jak „PPR”, który pisał na swych ulotkach już w 1942 r., odnosząc się do
kwestii 17 września, by nie powtarzać „starych głupstw o „nożu w plecy””, bo (takie
powtarzanie) „to prawdziwy nóż w plecy antyhitlerowskiego frontu ZSRR, Ameryki i
Anglii, walczącego ze śmiertelnym wrogiem narodu polskiego”193 lub jak ludzie z „ZPP”194.
Wracając jednak do możliwego ruchu Putina po ujawnieniu prawdy o masakrze
smoleńskiej i powołaniu międzynarodowej komisji badającej tę zbrodnię. Niewykluczone,
że bezzwłocznie zerwane zostaną przez Moskwę stosunki dyplomatyczne z Polską i
rozpętana będzie kolejna propagandowa i dezinformacyjna kampania, w którą, tego też
możemy być pewni, od razu i z zapałem włączą się promoskiewskie media w Polsce 195.
Możliwe też, że Niemcy zaczną coś poburkiwać pod naszym adresem, trzymając jak zwykle
stronę Kremla. Czy czekiści zdecydują się na coś więcej niż tylko sankcje
gospodarcze i energetyczne, typu natychmiastowe zatrzymanie dostaw gazu dla Polski
w celu zdestabilizowania u nas sytuacji i obarczenia odpowiedzialnością za to nowego,
niepodległościowego rządu? Czy np. postawią w stan gotowości wojska w okręgu
kaliningradzkim? Czy zagrożą kolejnym atakiem? Czy dokonają takiego ataku?
Jakkolwiek by się nie zachowali – po polskiej, naszej stronie, będzie wtedy racja.
Tak wysokie napięcie w stosunkach warszawsko-moskiewskich może być najlepszą po II
wojnie światowej okazją nie tylko do 1) zwrócenia się do USA i NATO o szybkie
militarne wsparcie Polski (przeniesienie na nasze terytorium broni nuklearnej i
193 „Publicystyka konspiracyjna PPR. 1942-1945. Wybór artykułów. Tom pierwszy 1942”, Warszawa 1961,
s. 8. Por. też historyczne opracowania Godziemby w POLIS MPC dotyczące polskich bolszewików, jak
np.
„Hodowla
czerwonych
janczarów”
http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=706:hodowla-czerwonych-janczarow&catid=272:dzielnicadokumentalistow-i-wiadkow&Itemid=300,
„Najlepszy
przyjaciel
Jaruzelskiego”
http://www.jacektrznadel.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=31
,
„Sfałszowane
wybory
1947
roku”
http://www.polis2008.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=608:sfaszowane-wybory-1947-roku&catid=241:dzielnicapublicystow&Itemid=281.
194O którym cytowana już Broniewska pisała w czerwcu 1943 tak: „Kończy się dwudniowy zjazd ZPP.
Siedzimy w pięknej sali Domu Armii Czerwonej. O podium oparty portret Tadeusza Kościuszki otoczony
kwitnącymi pękami hortensji. Za oknem świeci bledziutki sierp księżyca. Na zmierzchające niebo z
wolna wypływają balony zaporowe. Czuwa wojenna Moskwa. Ale i my już na tej sali czujemy się
żołnierzami.
Może znów to jest moment „historyczny”? Siedzisz, człowieku, z grubym plikiem gęsto zapisanych
kartek na kolanie, cichy kronikarz wielkich dni, umieszczony w samym ich środku przez jakże piękny
los, tu, w Moskwie, i nawet nie wiesz, ile przed tobą zdarzeń niepospolitych a nieprzypadkowych ” („Z
notatnika...”, s. 111). Przed ludźmi z „ZPP” na pewno było jeszcze mnóstwo „niepospolitych a
nieprzypadkowych zdarzeń”. Jak dobrze więc, że sowieci mieli przynajmniej „cichych kronikarzy”.
195 Włączenie się tych mediów w taką kampanię będzie można potraktować jako pretekst do zamknięcia tego
typu tytułów prasowych, stacji radiowych czy telewizyjnych jako działających wbrew polskiemu interesowi
narodowemu.

zbudowanie porządnych baz Paktu z dużą eskadrą zachodniego lotnictwa, które mogłoby
spełniać funkcję tymczasowego wsparcia rozbudowywanych polskich sił zbrojnych), 2)
uruchomienia programu „Wolna Rosja”, ale też, co bardzo ważne, 3) generalnej
rewizji wizerunku naszego wschodniego sąsiada, którego agresywne i zbrodnicze
zamiary mogłyby zostać potraktowane w wielu krajach europejskich jako przypominające
najgorsze czasy „zimnej wojny” i sowieckiego imperializmu. W momencie zaś, gdyby w
Polsce pojawiła się broń nuklearna, bazy NATO, eskadra lotnictwa, tarcza antyrakietowa –
geopolityczny status Polski zmieniłby się, jak już pisałem, natychmiast, nasz naród zaś
mógłby w bezpiecznych warunkach myśleć o dalszym rozwoju sponiewieranego przez dwa
powojenne marksistowskie zamordystyczne reżimy kraju.
W propagandzie komunistycznej i neokomunistycznej nieustannie powraca straszak w
postaci „amerykańskiego policjanta”. Czerwoni i różowi zgodnie (i nie od dziś) buntują się
przeciwko temu, by ten policjant pilnował porządku na świecie 196. Powiedzmy sobie więc
szczerze, lepszy jest nie tylko dla świata, ale i dla Polski taki American sheriff aniżeli ruski
czekista. To bowiem dzięki temu pierwszemu, tak, dzięki niemu, nie pilnuje nas teraz
sowiecki kapo pokazujący gdzie przewieźć taczki z węglem lub ile jeszcze wydobyć uranu za
pajdę chleba197.
196 Rzecz jasna pozostaje kwestia pewnego zdezorientowania amerykańskiego policjanta, który po (dość
gremialnym na Zachodzie, pomijając jakichś „rusofobów” i oszołomów) ogłoszeniu „końca zimnej wojny”,
wyraźnie zmniejszył swoje zainteresowanie sprawami Europy, a szczególnie Polski (co poskutkowało
swobodniejszymi poczynaniami Rosji i Niemiec na kontynencie). Sytuacji nie ratuje uruchomienie wojny
przeciwko terroryzmowi, ponieważ można w niej odnieść wrażenie, że ogień zwalczany jest ogniem i leczy
się objawy, a nie chorobę, co pokazała druga wojna w Iraku i obecna wojna w Afganistanie. Sam zresztą się
zastanawiam, czy militarne operacje USA mają za zadanie zamanifestowanie Moskwie, która przez
kilkadziesiąt lat finansowała, szkoliła i zbroiła terrorystów z całego świata, pewną siłę – czy też
amerykańscy wojskowi rzeczywiście oddzielili już zjawisko terroryzmu od jego kremlowskiej zarodni.
Sprawę dodatkowo komplikuje to, że z jednej strony amerykańskie służby zaczęły traktować wojnę z
terroryzmem jako okazję do zwiększenia kontroli nad obywatelami, a z kolei eurokraci też przy okazji
znaleźli pretekst, by rozszerzać zakres kontroli nad mieszkańcami Europy.
Dyskusja wokół obecnej polityki zagranicznej (i skuteczności działań militarnych) USA toczy się
wśród anglosaskich analityków – tutaj mogę ją tylko zasygnalizować, jako wątek poboczny do głównego
tematu niniejszej książki. Por. Galbraith, „Unintended Consequences...”, D. Robert Worley, „Shaping
U.S. Military Forces: Revolution or Relevance in a Post-Cold War World”, Westport 2006, Dana H. Allin
i Steven Simon, „The Sixt Crisis. Iran, Israel, America and the Rumors of War”, Oxford 2010,
197 Ów możliwy świat w jednej ze swych mów prorockich opisywał Soso tak: „ Jak widzicie, posiadamy
obecnie zupełnie nowe, socjalistyczne państwo, nie napotykane dotąd w dziejach i znacznie różniące się
swą formą i funkcjami od państwa socjalistycznego pierwszej fazy.
Rozwój nie może jednak zatrzymać się na tym. Kroczymy dalej, naprzód, ku komunizmowi. Czy
państwo zachowa się u nas również w okresie komunizmu?
Owszem, zachowa się, jeżeli nie zostanie zlikwidowane otoczenie kapitalistyczne, jeżeli nie zostanie
usunięte niebezpieczeństwo najazdu zbrojnego z zewnątrz. Przy tym, rzecz zrozumiała, że formy
naszego państwa znowu się zmienią stosownie do zmian sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Nie, nie zachowa się i obumrze, jeżeli otoczenie kapitalistyczne zostanie zlikwidowane, jeżeli
zastąpione zostanie otoczeniem socjalistycznym.
Tak rzecz się ma z kwestią państwa socjalistycznego” (Schaff, „Wstęp...”, s. 268).

Społeczeństwo do zamknięcia
6 lutego 1944
Znów domek na kółkach dowódcy bemowców. Jedziemy „na chwilę” do komendantury radzieckiej
w Smoleńsku. Miasto, Słodziński ma rację, „nie do przyzwyczajenia się”. Bierzemy dokumenty i teraz już
tylko kawałeczek drogi do lasku katyńskiego.
„Здесь в Кат ы нском лесу осенью 1941 года расстреляно гитлеровскими
извергами 11 000 военнопленных польских солдат и офицеров.
Воины Красной Армии, отосмстите!”
Taki napis umieścili na wprost wjazdu do lasku ci, których armaty pomrukują na niedalekim
froncie. Ci, którzy osłaniali nas huraganowym ogniem swych katiusz w pierwszym na ziemi radzieckiej
boju z hitlerowcami. Ci, dzięki którym ziścił się nasz „sen o szpadzie” o setki mil od ziemi ojczystej.
Obok prostego drewnianego krzyża na mogile leżą zaśnieżone wieńce. Wieńce te przed paroma
dniami składali żołnierze ze wszystkich formacji naszego Pierwszego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w
ZSRR.
Chodzimy po zasypanym śniegiem lasku. W wielkiej, bratniej mogile leżą żołnierze i oficerowie
wrześniowi, których nie minęły hitlerowskie kule pakowane bezbronnym w tył czaszki, te same kule, które
siekły kobiety i dzieci na polskich kartofliskach, na szosach zatłoczonych w tamte wrześniowe dni 1939
roku. Tym tylko hitleryzm odroczył wyrok śmierci. Odroczył do na dwa lata do jesieni 1941 roku, gdy znów
wpadli w ręce oprawców.
Wystarczy patrzeć na twarze żołnierzy, gdy rozmowa schodzi na temat tego strasznego wzgórza
pokrytego wieńcami jedliny.
Składały je ręce już nie bezbronne. Jest to dopiero początek polskiej komisji żołnierskiej, która
rozpoczęła swe urzędowanie bez obrad, bez posiedzeń i bez... hitlerowsko-londyńskich ekspertów.
Rozpoczęła je „w ostrym strzelaniu” już nie na poligonie zaplecza – lufy armat są skierowane na
faszystowskie pozycje. Słychać bez przerwy pomruk dział. Raz po raz spadają pacyny śniegu z drzew
katyńskiego lasku. Na pniach żywica zasklepiła rany od kul. Tak, tu właśnie pakowano hitlerowskie „kule
w łeb”. Z odroczeniem dwuletnim, licząc od polskiego września 1939 roku.

Janina Broniewska („Z notatnika...”, s. 247-248)198

Tym, co po pierwsze zamyka społeczeństwo jest kłamstwo. Parafrazując więc wstęp do
Ewangelii Janowej, można powiedzieć, że na początku procesu zamykania społeczeństwa
198 Myślę, że scena (pewnie ten fragment wspomnień Broniewskiej wielu Polakom jest zupełnie nieznany;
takich rzeczy przecież nie przerabia się dziś ani w szkole, ani na studiach), w której polska komunistka
odwiedza Las Katyński i myśli o „hitlerowskich kulach pakowanym bezbronnym w tył czaszki” i o tych
„dzięki którym ziścił się nasz „sen o szpadzie”, jest jednym z najdoskonalszych, jaki do tej pory spotkałem,
przykładów sowieckiej paranoi. Bylibyśmy jednak naiwni, sądząc, że taki typ myślenia „oddanego bez
reszty” Moskwie (i odpowiednio takiego patrzenia na świat) należy w Polsce do zamierzchłej przeszłości.

jest Kłamstwo. Najpierw pojawia się Kłamstwo, ale zaraz po nim przychodzą
najrozmaitsze formy przemocy i zniewolenia. Te zaś muszą przyjść, bo Kłamstwo jest „za
słabe” – owszem, oddziałuje, owszem, zmienia ludzką świadomość, lecz nie jest w stanie
sprawić tego, by obywatele ze strachu ustawili się w równe szeregi i zaczęli wykonywać
chińskie ćwiczenia gimnastyczne na wielkim stołecznym placu lub defilować z uśmiechem
wdzięczności przed czerwonymi burakami w sowieckich mundurach. Jeśli zaś jakieś
społeczeństwo nie jest odporne na Kłamstwo, to nie jest także odporne na przemoc, która
nadchodzi od strony wroga (stosującego przecież kłamstwo jako osłonę zamordyzmu i
terroru).
To marksistowskie Kłamstwo nie ma już wymiaru lokalnego czy regionalnego – ono się
rozprzestrzenia. Ktoś je zasiewa i ktoś zbiera potem plon. Kłamstwo nie zostało przecież
powstrzymane wraz z ogłoszeniem „końca zimnej wojny”, ale za to kłamcy, głosiciele
Kłamstwa, a było ich całe mrowie, oni zostali rozgrzeszeni przez „spowiedników” w drogich
garniturach. Zastanawiałem się, pisząc tę książkę, czy w przygotowanej w ubiegłym
wieku na konferencjach w Teheranie i Jałcie, „definitywnej rozprawie z faszyzmem”
nie chodziło – w przypadku komunistów, największych siewców Kłamstwa w
dotychczasowej historii – o wyeliminowanie ludobójczej konkurencji. To
oczywiście komunistom przyznajemy palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o ilość
wymordowanych i katowanych ludzi (w XX i XXI w.), jednakże czerwoni nie mogli nie być
pod wrażeniem hitlerowskich i japońskich obozów śmierci, które ideę koncłagru i
metodykę pastwienia się nad bezbronnym człowiekiem, nad mężczyznami, kobietami i
dziećmi doprowadziły do iście szatańskiej „doskonałości”.
Patrząc z lotu ptaka na tę współczesną historię – Zachód, przy czynnym udziale ZSSR
(który z rozpędu chce sądzić Niemców nawet za mord katyński), dokonuje po wojnie
denazyfikacji,
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dwudziestowiecznych dziejów wchodzi całkowite, bezwzględne i słuszne jak najbardziej
potępienie dla „nazizmu” (jak w skrócie nazwano „narodowy socjalizm” 199). W przypadku
komunizmu natomiast, który, jak wiemy, dokonał ludobójstwa na dużo większą
skalę niż faszyzm (co rzecz jasna nie umniejsza skali zbrodniczości hitlerowców i ich
sojuszników), nie dochodzi ani do dekomunizacji, ani do totalnego potępienia.
199 Skrót ten zaś wymyślono nie po to, by ludziom Zachodu „łatwiej się wymawiało” pewien skrót myślowy,
lecz by słowo „socjalizm” nie powracało zbyt natrętnie w debatach dotyczących hitleryzmu i obozów
zagłady.

Nie ma drugiej Norymbergi i właściwie okazuje się, że... nie ma też jakiegoś większego z
czerwonymi problemu. Komunizm po prostu „zostaje obalony”. W chwilę później
wprawdzie nauki Marksa, Engelsa, Lenina, Gramsciego, Adorno, Marcusego i im
podobnych Baumanów, Lyotardów czy Žižków powracają, tak jakby zaczynał się „nowy
etap” i nowa mądrość tego etapu, lecz przecież mało kto wiąże to zjawisko renesansu
myśli
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transformacją) ludobójczego systemu. Ten ostatni bowiem, jak ogłosiły politbiura,
już nie istnieje.
Komunizm przestał istnieć, a władzę przejmowali, jak choćby w naszym kraju, ludzie, co do
których nie było do końca wiadomo, jakie mają tak naprawdę doświadczenie, jakie
kompetencje, jakie przygotowanie zawodowe w prowadzeniu demokratycznych instytucji
czy w rzeczywistym demokratyzowaniu. Jakie doświadczenie miał wujek Adaś, który
dopiero w 1968 r., tj. gdy „awangarda postępu” przybrała oblicze antysemickie 200, zaczął
dostrzegać, że coś jest nie tak z Polską 201? Jakie doświadczenie miał wujek Tadek (co w
1953 r. dołączał się do nagonki na katowanych przez ubecję księży)? Historia
podpowiadała, że to doświadczenie wujków (tych czy owych) było albo mizerne,
albo żadne – jednakże ojcom demokratyzacji (czy wujkom) wcale to nie
przeszkadzało.
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„nieskomplikowanej obsługi demokratycznej maszynerii”, lecz dlatego, że byli w stu
procentach przekonani, iż nikt poza nimi, czyli różowymi, do obsługi takiej
maszynerii nie powinien się zabierać (bo się albo nie zna, albo może coś zupełnie
spieprzyć, mówiąc „popowodziowymi” słowami obecnego premiera 202, i wywołać np. wojnę
200 Z tym odejściem dawnych sympatyków komunizmu na stronę „dysydencką” to w ogóle ciekawa sprawa,
jeśli dopiero komunistyczny antysemityzm miał być dla nich jakimś prawdziwym kamieniem obrazy.
Przecież już w latach 30. Stalin urządzał antysemickie czystki. Doskonale więc wiedzieli „sympatycy
systemu”, do czego system jest zdolny. Na temat antysemityzmu Marksa por. Johnson, „Intelektualiści”,
Warszawa 1988, s. 70-71.
201 Ciekawe, czy gdyby czerwoni w 1968 r. nie sięgnęli znowu (tak jak po II wojnie) po narzędzie
antysemityzmu, to środowiska peerelowskich dysydentów, nie chciałyby dalej „reformować systemu od
środka”, respektując „trwałość bratnich sojuszy” i pisząc kolejne listy otwarte „do partii”
(http://www.pracowniczademokracja.org/strony/listotwarty_kur_modz.html; jego lektura zresztą dziś
jest wyjątkowo zajmująca).
202 http://www.dziennikzachodni.pl/powodz/257518,tusk-do-powodzian-zapamietajcie-kto-co-zawalil-ktoco,id,t.html?cookie=1 („Premier nie chce się angażować w lokalny konflikt ale nie pozostawia go bez
komentarza. - Zapamiętajcie, kto co zawalił, kto co spieprzył. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące
spuszczania wody ze zbiorników, to ja od wczoraj w nocy kompletuję wszystkie informacje. Jeśli
stwierdzimy jakikolwiek zaniedbanie, to nie będę ani sekundy się litował nad tymi, którzy podjęli
nietrafne decyzje z własnej winy - powiedział szef rządu. Obiecał pomoc państwa wszystkim którzy

domową, podczas gdy kraj jest na dorobku). W rezultacie, śmiało idąc „do
demokracji” drogą na skróty (nie było czasu ani miejsca na jakąś poważną
ogólnonarodową debatę, trza było zakasać rękawy i kraj w stachanowskim tempie
zmieniać), wujkowie zawracali od razu całe państwo i jego obywateli w stronę
komunizmu – co, co także ciekawe, również im specjalnie nie przeszkadzało. Wychodzili
bowiem może z założenia, że nawet gdyby to miał być ponownie komunizm (choć
zapewniali, że to wyłącznie system zachodniej demokracji), to i tak miałby on mieć ludzką
twarz wujka Tadka, wujka Adasia, wujka Bronka, czy innych fajnych ludzi, co do których
przecież nikt nie mógł żywić podejrzeń, że chcą jakiegoś nowego zamordyzmu. Samo
pomyślenie takie, podejrzliwe i ohydne, było zbrodnią.
Społeczeństwo zamknięte, w którym na czele „przemian” stają wujkowie, nie jest
wynalazkiem tylko polskim. Takie rozwiązanie może się pojawić w innych krajach, także w
zachodnich, co wyraźnie widać w czasach „postpolityki”, a więc ofensywy neomarksizmu i
„socjaldemokracji”203. Polityczny wujek wyróżnia się tym, że – jak to sformułował
lakonicznie i celnie Scruton – oznajmia, że będzie nami rządził i że to jest dla nas
najlepsze rozwiązanie. Dlaczego wujek ma rządzić? Ano dlatego, że my sami nie wiemy,
jak się rządzić i nie wiemy, jak w ogóle się rządzi kimkolwiek i czymkolwiek, a poza tym
może być tak, że nawet gdybyśmy cokolwiek wiedzieli, to wujkowie i tak wiedzą od nas
lepiej. Z tego właśnie powodu umieją m.in. tak skonstruować nowe państwo, by
nie miało ono wad „burżuazyjnej demokracji”. Zamiast wolnego rynku jest
„społeczna gospodarka rynkowa”, zamiast praworządności są prawa nomenklatury,
zamiast wolności słowa i prasy jest koncesjonowany rynek mediów, zamiast niskich
podatków są drakońskie haracze „no bo wszystko kosztuje i musi kosztować” itd.
Przywoływany przeze mnie w jednym z przypisów Śpiewak, twierdzi pocieszającym nas
tonem, że demokracja nie jest w stanie spełnić wszystkich swoich obietnic 204. To odkrycie
dość spóźnione, aczkolwiek ważne – wiemy już zatem, że demokracja nie jest ustrojem
ucierpieli w powodzi.”).
203 Takie wynalazki „regulowania populacji” poprzez eutanazję czy aborcję należą do eksterminacyjnych
praktyk świadczących o zamykaniu się także zachodniego społeczeństwa.
204 Śpiewak stwierdza, że demokracja nie musi zapewniać rozwiązania problemów ekonomicznych,
stabilizacji systemu władzy, efektywniejszego administrowania itp. („Obietnice...”, s. 31-33, por. też 2430). Dodaje on zresztą „Najszybciej rozwijającym się obecnie krajem są Chiny, państwo, które nie ma i
nie chce mieć z demokracją nic wspólnego. O tempie wzrostu decydują często czynniki niemające wiele
wspólnego z modelem ustrojowym, jak choćby kultura pracy, koniunktury międzynarodowe, poziom
edukacji, stopień otwartości kraju na zagraniczne inwestycje, a niekiedy rozsądek dyktatorów” (tamże
31-32). Czy nie jest to jednak mimowolna apoteoza zamordyzmu? ZSSR przypomnę też się przez jakiś czas
„rozwijał” – bez demokracji.

idealnym, o czym wprawdzie przed dwudziestoma paroma wiekami informował nas już
Platon, no ale mogliśmy nie słyszeć, bo to było bardzo dawno temu. Tymczasem – wbrew
temu, co pisze Śpiewak – demokracja zupełnie nie polega na tym, by spełniać
obietnice ani by snuć miraże. Jak bowiem słusznie stwierdził blisko 70 lat temu
Popper (o czym pisałem w pierwszym rozdziale) demokracja jest przede wszystkim
po to, by blokować tyranię205. To jest fundamentalne, najważniejsze zadanie
demokracji. Bez względu na to, czy ta tyrania znajduje się na naszym terytorium czy na
innym (np. rosyjskim) i czy znajduje się na szczeblu władzy lokalnej, ogólnopaństwowej czy
nawet międzynarodowej. Instytucje demokracji należy więc przede wszystkim tak
konstruować, by ten podstawowy cel, jakim jest blokowanie tyranii, możliwie
najlepiej realizowały. W przeciwnym bowiem razie tyrania może się posłużyć
demokracją do własnych celów.
205 Raz jeszcze przypomnę to, na co zwracał uwagę Popper: socjalizm i komunizm mają charakter
antydemokratyczny, niszczą bowiem nie tylko podstawy jakiejkolwiek wolności, lecz także samorządności
i praworządności (nie mówiąc o obywatelskiej kontrolowalności instytucji państwowych). A jednocześnie,
co podkreślam z naciskiem, czerwoni głoszą światu i zniewolonym obywatelom, że ustrój Marksa-LeninaStalina jest formą prawdziwej, właściwej demokracji (!).
Schaff w swoim podręczniku tak rozwiązuje „problem demokracji”:
„To, co burżuazja daje masom, to – demokracja formalna. Zostaje zachowana nierówność
ekonomiczna, panowanie klasowe, a tym samym w praktyce zostaje przekreślona zasada formalnej
równości, formalnej demokracji. Nie ma bowiem równości politycznej bez równości ekonomicznej. I
dlatego nie przecząc ogromnemu postępowi, jaki stanowiła formalna demokracja burżuazyjna w
porównaniu z poprzednimi okresami, nie trudno wykazać, że jest ona tylko pewną formą panowania
klasowego. To, co występuje w stanie ukrytym w okresie pokojowego rozwoju również w państwach, w
których panowanie burżuazji nie jest zagrożone, ujawnia się otwarcie bez maski w okresach
bezpośredniego zagrożenia panowania burżuazji. Wówczas wyraźnie występuje klasowa treść
burżuazyjnej demokracji, która całą potęgą aparatu państwowego broni posiadania burżuazji”
(„Wstęp...”, s. 272).
Oczywiście – jak starałem się dowieść w niniejszej książce – na tym chory eksperyment sowiecki
wcale się nie kończy, bo po kilkudziesięcioletnim okresie „demokracji socjalistycznej” następuje
(zapoczątkowany za Gorbaczowa) okres „demokratyzacji socjalistycznej” polegający na tym, że
transformuje się komunizm w neokomunizm udający z kolei implementację „demokracji burżuazyjnej” do
„demokracji socjalistycznej”. To wszystko jest taki 'młyn', jak ten opisany przez Bukowskiego.
Niedługo po wojnie, nawiasem mówiąc, taka próba „demokratyzacji” przeprowadzana na terytorium
komunistycznej Jugosławii rządzonej przez Josipa Titę, diagnozowana była przez teoretyków sowieckich
jako:
„wyraźnie wrogi, kontrrewolucyjny charakter titoizmu, jako zwyrodniałej ideologii agentury
imperialistycznej. Wbrew leninowsko-stalinowskiej teorii dyktatury proletariatu, titoizm pretenduje do
odkrycia jakiejś nowej drogi do „socjalizmu”, bez dyktatury proletariatu, bez walki klasowej. „Teoretyk”
titoizmu – Mosze Pijade twierdzi, że titoizm tworzy „lepszą” drogę do socjalizmu, gdyż prowadzi doń
rzekomo cały naród. Faktycznie jest to teoria „wrastania” w socjalizm wraz z kułakami, wraz z
czetnikami, wraz ze szpiegami anglo-amerykańskiego imperializmu. Ta „teoria” ma w rzeczywistości
przesłaniać fakt, że titowska klika zaprzedała kraj amerykańskiemu imperializmowi i przekreślając
zdobycze demokracji ludowej steruje ku pełnej restauracji kapitalizmu w Jugosławii” (tamże, s. 296297). Nie od razu więc „Przebudowę” w sowietyzmie budowano, skoro uważano, że „Antagonistyczne
układy – socjalistyczny i kapitalistyczny nie mogą współistnieć pokojowo, statycznie. Toczy się między
nimi walka, która musi się skończyć ostatecznym zwycięstwem jednego z nich” (tamże, s. 303). Na
szczęście zapewniano, że: „Potężnym orężem rozwoju społeczeństwa radzieckiego do komunizmu jest
państwo radzieckie. Posługując się tym narzędziem, społeczeństwo radzieckie rozwija się w tempie nie
spotykanym w całej dotychczasowej historii ludzkości. Związek Radziecki budując komunizm wciela w
życie teorię marksizmu-leninizmu, tworzy nowy wzór nowego społeczeństwa, ku któremu dąży cała
postępowa ludzkość – wzór społeczeństwa komunistycznego” (tamże, s. 314).

W momencie jasnego uświadomienia sobie, jaki jest ten podstawowy (pozytywny) cel
demokracji, możemy dopiero myśleć o „mechanizmach” sprawiających, by realizacja tego
celu przebiegała skutecznie, czyli by tyrania autentycznie była blokowana (tzn. by złoczyńcy
i głupcy nie stawali na czele ludzkich zbiorowości).
Przede wszystkim taki mechanizm zapewnia dobra, rzetelna, nastawiona na prawdę
(a nie kłamstwo), na mądrość i cnotę (a nie na tępotę i deprawację) edukacja
(niestety, Polska w tej materii ciągle jest właściwie w obszarze peerelu; to głównie nauka
Kościoła jeszcze sprawia, że Polacy są jako tako wyczuleni na piękno, prawdę, dobro,
ofiarność czy sprawiedliwość). Obywatel uczciwie i wszechstronnie wykształcony,
obywatel i z charakterem (ktoś mężny, wytrwały), i z krytycznym spojrzeniem
na rzeczywistość, to ktoś stanowiący najlepsze zaplecze tak rozumianej
demokracji, jest on bowiem wyczulony na wszelkie formy tyranii i na manipulację, na
kłamstwo osłaniające zamordyzm i terror.
Drugi mechanizm stanowią uczciwe i wszechstronnie informujące o świecie,
zdemonopolizowane (spluralizowane) środki przekazu jako zabezpieczenie
obywateli przez manipulacjami i zamordystycznymi zapędami polityków lub agresywnych
sąsiadów (w tej dziedzinie Polska jest obecnie bantustanem, pomijając nieliczne niezależne
naprawdę media). Oczywiście do tego, by takie media funkcjonowały nie wystarczy sama
technologia i rozwiązania prawne. Potrzebni są rzetelni dziennikarze z obywatelską, a nie
serwilistyczną wobec agentury, świadomością. Na razie tacy są w neokomunizmie w
mniejszości.
Trzecim mechanizmem jest jasno, klarownie, uczciwie skonstruowane prawo
(jasno, klarownie i uczciwie stosowane przez instytucje wymiaru sprawiedliwości) – równe
dla wszystkich, nie zaś, jak w komunizmie i neokomunizmie, służące sitwom do ochrony
własnych interesów i do prześladowania obywateli.
Czwartym zaś, instytucje podlegające kontroli ze strony obywateli, nie zaś
stanowiące „państwo w państwie” – zaczynając od (odchudzonego) parlamentu, a kończąc
na prostych urzędach w małych miejscowościach.

Piątym, służby (mundurowe i cywilne – także podlegające obywatelskiej kontroli), które
stoją na straży, by nie pojawiał się zamordyzm i tyrania.
Podsumowując, demokracja nie jest po to, by cokolwiek ludziom dawać. Jeśli już
w ogóle warto mówić o tym, po co jest demokracja (czy ściślej samorządność obywateli), to
przede wszystkim po to, by ktoś tym ludziom niczego bezprawnie nie zabierał albo też,
żeby do niczego ich bezprawnie nie zmuszał. Czyli, by nie ograniczał wolności, własności
oraz nie poniewierał ludzkiej godności.
W tym miejscu zresztą wypada wspomnieć o kwestii solidaryzmu społecznego, który ściśle
wiąże się ze sprawą wolności. Pamiętam, jak przed laty stałem w upalnym czerwcowym
słońcu w tłumie Polaków i na sopockim hipodromie słyszałem, jak hasło „nie ma wolności
bez solidarności” uzupełnione zostało przez Jana Pawła II (w czasie Jego pielgrzymki do
Polski w 1999 r.) zawołaniem „na nie ma solidarności bez miłości” 206. Myślę dziś, że można
by do tych prawd dodać jeszcze jedną: nie ma dobroczynności bez wolności. Miłością
bliźniego możemy się dzielić nawet w czasach głębokiego zniewolenia – jednakże, jeśli
żyjemy w zniewoleniu i biedzie, o dobroczynności możemy myśleć najwyżej w bardzo
ograniczonym, dosłownie symbolicznym sensie dzielenia się ostatnią kromką chleba.
Ustroje

socjalistyczne

i

komunistyczne

(skutkujące
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społeczeństw”)

wychodząc z fałszywej wizji człowieka jako istoty zniewolonej, zdeterminowanej (w
związku z tym wymagającej „opieki” ze strony mędrców), ograniczonej, ale też istoty
dwulicowej, zdradliwej, egoistycznej i starającej się za wszelką cenę oszukać „ludową
władzę” oraz innych ludzi – konstruują taki zwykle „ład społeczny”, w którym (ewentualna)
dobroczynność jest formą obowiązkowego świadczenia, nie zaś aktem spontanicznym,
naturalnym i podyktowanym miłosierdziem, współczuciem lub po prostu szacunkiem dla
godności drugiej osoby. Przyjmując takie „rozwiązanie kwestii dobroczynności”,
socjalizm/komunizm wprowadza obywateli do całego labiryntu patologii, z którego nie
mają potem żadnego wyjścia.
Czerwoni najpierw drogą eksterminacji, faktycznie „zabierają” bogatym a
„dają biednym” („rewolucyjna sprawiedliwość” – grab zagrabione; wywłaszczaj

206 http://mateusz.pl/jp99/pd/0605/ .

wywłaszczycieli: niszcz krwiopijców itd.)207. Potem, „na bazie”208 ręcznie sterowanej przez
kompletnych cepów (czyli ekspertów od księżycowej „ekonomii politycznej”) „gospodarki
planowej”) sprawiają, że coś zabiera się jednym biednym, by dać drugim. A w fazie
trzeciej w komunizmie przychodzi „gospodarka planowych niedoborów” i puste półki
sklepowe, czyli nie ma już nawet komu zabierać, by dać komuś innemu. Rzecz
jasna, sama nomenklatura nie głoduje, zgodnie z wygłoszonym latach 80. przez Goebbelsa
stanu wojennego zuchwałym i szyderczym zapewnieniem, że rząd się wyżywi. Dopiero
jednak wtedy obywatele pognębieni przez czerwonych psychopatów zaczynają dostrzegać
totalny nonsens tak konstruowanego, tj. na „przymusowej dobroczynności” ustroju
„sprawiedliwości społecznej”.
Komunizm (a z nim neokomunizm) jest patogenny nie tylko na (szeroko opisywanym
także w niniejszej książce) poziomie polityczno-społecznym, lecz przede wszystkim na
poziomie antropologicznym. Fałszywa, zdeformowana koncepcja człowieka prowadzi
zbrodniczych funkcjonariuszy systemu do nie mniej fałszywych, zdeformowanych
rozwiązań zmierzających do ulżenia „ludzkiej kondycji” obywateli, którzy podlegają
marksistowsko-leninowskiemu eksperymentowi. Przypomina to przeprowadzanie zabiegu
chirurgicznego bez jakiegokolwiek (nawet miejscowego) znieczulenia pacjenta.
Człowieka czerwoni uważają za istotę nieufną i niegodną zaufania (dwulicową,
skrywającą się za jakimiś „religijnymi zabobonami”, wzbraniającą się jak dzikus przez
postępem itp.). By zaradzić tej sytuacji wynajdują oni remedium w postaci więziennej
egzystencji (z całodobową inwigilacją i ograniczeniem poruszania się) tego człowieka, a
poza tym wprowadzają coraz ostrzejsze kary, by wyzbył się on „fałszywej świadomości”,
zaufał ludowej władzy i słuchał się jej. Skoro człowiek jest niegrzeczny (niedobry), to jak
posiedzi w karcerze, zgrzecznieje (będzie lepszy). Dopiero po czyśćcu urawniłowki i
pieriekowki ma taki człowiek szansę ujrzeć niebo społeczeństwa bezklasowego. Im większy
207Tu przy okazji następuje pierwszy etap samouwłaszczania się nomenklatury, no bo przecież to zrozumiałe,
że za swoją dobroczynność dobroczyńcy muszą być nagradzani.
208 Nieznających kretyńskiego rozróżnienia „baza-nadbudowa” odsyłam do myśli Soso, który w swej
„językoznawczej” pracy wyjaśnia problem tak: „Baza – jest to ustrój ekonomiczny społeczeństwa na
danym etapie jego rozwoju. Nadbudowa – to polityczne, prawne, religijne, artystyczne, filozoficzne
poglądy społeczeństwa oraz odpowiadające im instytucje polityczne, prawne i inne.
Każda baza ma swoją nadbudowę. Baza ustroju feudalnego ma swoją (…); baza kapitalistyczna
ma swoją (…); socjalistyczna – swoją. Jeżeli baza ulega zmianie i likwidacji, to w ślad za nią ulega
zmianie i likwidacji jej nadbudowa; jeżeli powstaje nowa baza, to w ślad za nią powstaje
odpowiadająca jej nadbudowa” (cyt. za Schaff, „Wstęp...”, s. 176). Nie są to, wbrew pozorom, kompletne
brednie, Soso w ten sposób klaruje, dlaczego eksterminacja jest niezbędna do budowy ustroju
powszechnej szczęśliwości.

jednak człowiek stawia opór procesowi sowieckiej transformacji świadomości, tym
większym podlega represjom, z fizyczną likwidacją włącznie. Psychopaci komunistyczni
bowiem żądają od swych ofiar przede wszystkim jednego: by się nie rzucały, to wtedy
„będzie mniej bolało”.
Marksistowsko-leninowska paranoja jednak nie może się skończyć, bo jak już pisałem
wyżej, z tego labiryntu nie ma wyjścia. Komunizm jest pomyślany wyłącznie jako
destrukcja tradycjonalistycznie pojmowanego ładu społecznego wywodzącego
się z naturalnej różnorodności ludzi, nie zaś jako tworzenie jakiegokolwiek
ładu. O ile droga do porządku polegającego na racjonalnej samorządności obywateli (czyli
demokracji w sensie Poppera) trwała wiele wieków, o tyle komuniści chcą dokonać
„wielkiego skoku” za pomocą eksterminacji jednego pokolenia oraz posadzenia i
odchowania na krwawej ziemi następnych, zsowietyzowanych generacji. Jeśli jednak dana
generacja okazuje się „nieudanym plonem”, wycina się ją jak poprzednie pokolenie, po
czym powtarza się cały proces od nowa – z sadzeniem, podlewaniem krwią i hodowlą od
początku. Jeżeli i to pokolenie jest nieudane, czerwony bierze sierp do ręki, wycina, no i
sadzi następne pokolenie.
Posłużę się tu cytatem z największego komunistycznego przywódcy i myśliciela, czyli Soso,
na którego nie chcą się, nie wiadomo dlaczego, powoływać dzisiejsi neomarksiści, którzy
przecież myślą identycznie jak on: „Państwo jest maszyną w rękach klasy panującej –
pisze Stalin w związku z zagadnieniem stosunku dyktatury proletariatu do demokracji –
służącą do dławienia oporu jej przeciwników klasowych. Pod tym względem dyktatura
proletariatu w istocie rzeczy niczym się nie różni od dyktatury każdej innej klasy,
ponieważ państwo proletariackie jest maszyną, służącą do dławienia burżuazji.
Ale jest tutaj jedna istotna różnica. Polega ona na tym, że wszystkie państwa klasowe,
jakie dotychczas istniały, były dyktaturą wyzyskującej mniejszości nad wyzyskiwaną
większością lub wyzyskującą mniejszością...
(…) Dyktatura proletariatu nie może być „całkowitą” demokracją, demokracją
dla wszystkich, i dla bogatych, i dla biednych – dyktatura proletariatu „musi być
państwem na nowy sposób demokratycznym – dla proletariuszy i mas nie
posiadających w ogóle i na nowy sposób dyktatorskim – przeciw burżuazji” (Lenin,
„Państwo a rewolucja” (…)) ...Demokracja przy kapitalizmie jest demokracją

kapitalistyczną, demokracją wyzyskującej mniejszości, opierającą się na ograniczeniu
praw wyzyskiwanej większości i skierowaną przeciw tej większości. Tylko przy
dyktaturze

proletariatu

możliwe

są
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dla

wyzyskiwanych i rzeczywisty udział proletariuszy i chłopów w rządzeniu krajem.
Demokracja przy dyktaturze proletariatu jest demokracją proletariacką, demokracją
wyzyskiwanej większości opierającą się na ograniczeniu praw wyzyskującej
mniejszości i skierowaną przeciw tej mniejszości”209.
„Wielki skok” do „społeczeństwa bezklasowego” dokonywany jest zatem za
pomocą tyranii, która swą bezwzględnością i skalą terroryzmu państwowego przewyższa
wszystkie zbrodnicze ustroje, które kiedykolwiek wymyślono w dziejach. Czerwonym
tyrania zwana „dyktaturą proletariatu” nie przeszkadza – uważają, iż stanowi ona etap
przejściowy w drodze do społecznego ideału. Dekady upływają, tyrania nie mija, lecz jej
trwanie uzasadniane jest przez czerwonych tym, że różne wrogie siły, jak te głupie leśne
zawalidrogi, spowalniają postęp. Gdy jednak wrogie siły zostaną pokonane, to tyrania już
nie będzie potrzebna, dodają czerwoni uspokajająco. Pech natomiast chce, że im dłużej
wdrażają oni „wytyczne ostatniego zjazdu”, tym więcej owych wrogich sił się pojawia.
Najgorsze jednak jest to, że ten eksperyment można wznawiać wciąż i wciąż – w dowolnych
warunkach społecznych; w dowolnym kraju. Czerwoni bowiem, bez względu na
narodowość, na której przeprowadzają swój „doskonalący człowieka” eksperyment, zawsze
zachowują się jak ludzie kompletnie obłąkani, co zafiksowani na jakiejś czynności, muszą
ją bez końca powtarzać, nawet jeśli jest nonsensowna; nawet jeśli jest nieefektywna.
209 Por. Schaff, „Wstęp...”, s. 273-274 (podkr. F.Y.M.). Ten mechanicystyczny sposób rozumienia i państwa, i
społeczeństwa pozwala zrozumieć maniacki upór, z jakim czerwoni zamieniają podbijane przez siebie
terytoria w koncłagry. Zwracam na to uwagę, ponieważ Popper zamkniętość społeczeństwa rozumie raczej
w kategoriach organicystycznych, co nie wydaje się do końca uzasadnione, skoro komuniści nie kryją tego,
że państwo uważają za maszynę. Oczywiście takie „fabryczne” widzenie ludzkiej zbiorowości świadczy o
niebywałym prostactwie czerwonych, ale zarazem o świadomym odrzuceniu przez nich zakorzenienia
człowieka w środowisku naturalnym (i międzyludzkim, i przyrodniczym). Kolokwialne określenie
obywatela (w systemie sowieckim) jako „trybiku w maszynie” nie jest więc wcale metaforyczne; ludzie w
komunizmie są bowiem elementami mechanizmu, które się wymienia lub wyrzuca, jeśli nie funkcjonują
sprawnie. (Takie więc ujęcie rzeczywistości społeczno-politycznej nakazuje sowieciarzom sterować
obywatelami na wzór sterowania procesami mechanicznymi (por. Georg Klaus, „Cybernetyka i
społeczeństwo”, Warszawa 1970)).
Wspomniane prostactwo czerwonych znajdowało jednak, nie ma co kryć, refleks w tępocie tych ludzi,
co wzięli czynny udział w bolszewickich przewrotach jako mięso armatnie czy jako nawóz rewolucji.
Potrzeba bowiem naprawdę wyjątkowej tępoty (pomijając już zwykłą ludzką chciwość, zachłanność,
zawiść etc.), by sądzić, że instytucje władzy państwowej mogą zostać objęte przez ciołków oderwanych od
sierpa czy od młota, ludzi nieumiejących pisać, czytać, pozbawionych wykształcenia i administracyjnego
przygotowania. Mówiąc brutalnie, „dyktatura proletariatu” jest więc w swej istocie ustrojem dla idiotów i
psychopatów.

Możliwe, że z tego właśnie powodu czerwoni ją powtarzają, licząc, że za którymś razem z
krwawego eksperymentalnego zasiewu wyłoni się „właściwy plon”: mutant zwany
człowiekem sowieckim, mutant, który już nie robi nic prócz tego, co do
zrobienia wyznaczy mu „ludowa władza”. Homo sovieticus, czyli osobnik
pozbawiony człowieczeństwa, ale za to w labiryncie społecznym zorientowany jest tak
doskonale, że nigdy się nie myli z rozpoznawaniem klapek, tzn. wie, którą z nich nacisnąć,
by nie dostać elektrowstrząsu tylko kawałek pożywienia.
Piszę o tej potwornej komunistycznej paranoi (która przecież wcale nie dobiegła końca),
ponieważ
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niepodległościowej, powraca pokusa „drogi na skróty” poprzez, że się tak
wyrażę, „nakazowo-rozdzielczą dobroczynność”. Czyli, by jednak dobroczynność
podlegała jakiemuś urzędniczemu nadzorowi, bo w przeciwnym razie „ludzie zaczną
umierać na ulicach, pod szpitalami, dzieci będą głodować itd.” Te patologie powstają
szczególnie w ustrojach „nakazujących dobroczynność”, albowiem taki reżim ze swej istoty
(jako mniej lub bardziej zakamuflowany zamordyzm) generuje patologie (już nie mówiąc o
skali marnotrawstwa, jakie w takim reżimie występuje). Jedną chorobę leczy on inną
chorobą, a na wyleczenie tej innej szuka jakiejś nowej trucizny.
Po krwawym żniwie komunizmu i neokomunizmu, po nieoszacowanych wciąż
zniszczeniach, po marnotrawstwie ludzkich wysiłków, talentów i pomysłów
pod
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„socjalistycznego doskonalenia człowieka”, które to doskonalenie ZAWSZE wiąże
się z takim czy innym zniewoleniem. Jeśli bowiem zakładamy, a w przypadku Polski jest to
chyba uzasadnione, że polskość jest sprzęgnięta z katolicyzmem i nauką Chrystusa, w
której miłość bliźniego należy do podstawowych przykazań (obok miłości skierowanej do
Boga), to powinniśmy konstruować ustrój o możliwie maksymalnym zakresie wolności
gospodarczej, żywiąc zaufanie do ludzi (kształtowanych nauką Chrystusa), których w
warunkach wolności stać na wiele więcej niż w warunkach zniewolenia. Tylko w takich
warunkach możliwa jest eksplozja przedsiębiorczości oraz... dobroczynności (np. w postaci
działalności fundacji, przyznawania stypendiów, wspierania ubogich itd.). Nie można
jednego

kolektywizmu

zastępować

drugim,

gdyż

tylko

dobroczynność

nieprzymusowa może być owocna i skuteczna. Nauka Chrystusa nakazuje nam
wspierać bliźnich i dzielić się z nimi naszymi dobrami. Im będziemy bogatsi i jako naród, i

jako kraj, tym więcej będziemy mogli (dobrowolnie) przekazać, ofiarować innym (a tylko
wolność gospodarcza może sprawić, że nie będziemy w kółko biedować). Tak jak to było w I
Rzeczpospolitej, czyli czasach największej świetności Polski.
Staniszkis pod koniec swego intrygującego eseju dotyczącego antropologii komunizmu
stwierdza: „trudno przekazać młodym ludziom wiedzę o tym, czym był komunizm. Nie
wystarczą opowieści, jak ów system żywił się ludzką słabością. I jak, niszcząc kogoś,
czynił go zazwyczaj wspólnikiem. Tylko po to, aby potem stwierdzić, że krew ofiar wcale
nie była taka czysta, i że granica między katem a ofiarą się zaciera. Ale o tym nikt nie
chce mówić. Także polityka historyczna unika takich tematów, choć wtedy na pewno
byłaby bliższa szekspirowskich tragedii – z pychą, chęcią przejścia do historii, z
sytuacjami, gdy wybór racjonalny oznaczał pożegnanie się z heroiczną legendą. Myślę tu
choćby

o

alternatywie

postawionej

przez

hitlerowców

dowódcy

Powstania

Warszawskiego, który mógł – będąc w więzieniu, albo powstanie odwołać i przeżyć, albo
– zginąć. I wybrał to drugie, choć oprawcy pokazali mu wcześniej, jaki jest układ sił i jak
nikłe są szanse powodzenia Powstania. Komunizm codziennie, choć w mniej
spektakularny sposób, stawiał nas w sytuacji próby. Często przegranej. I to też powód do
zapominania”210.
Ja jestem dokładnie przeciwnego zdania – nie wolno nam ani na chwilę o komunizmie
zapomnieć. Nie wolno nam nie tylko dlatego, że nie został on tak naprawdę obalony, lecz
przekształcony i udoskonalony, zaś komunistyczni zbrodniarze, jak sobie dobrze żyli za
poprzedniego reżimu, tak sobie znakomicie żyją teraz, odchowując swoich „uczniów” – ale
również dlatego, że różowi całkowicie i świadomie przeszli na stronę czerwonych
zamordystów. Nie tylko zaczęli ich bronić, chronić, ale wprost hołubić. Na piedestał
wynosić. Już tylko brakuje, byśmy znowu czerwonych ujrzeli na trybunach honorowych.
Może to wyłącznie kwestia czasu?
Janusz Kurtyka, zamordowany wraz z innymi wspaniałymi Polakami przez rosyjskich
zbrodniarzy w Smoleńsku 10 Kwietnia 2010 r., powiedział kiedyś, że powinniśmy działać
tak, jakby Powstanie Warszawskie wygrało. Ja bym dodał tylko tyle, że powinniśmy
nareszcie wygrać to Powstanie Warszawskie. Tak, wygrać. I pokazać światu nową Polskę.

210 „Antropologia władzy...”, s. 200.

Posłowie

Dali nam tu szaszki, czyli warcaby. Szachy bowiem są zbyt inteligentną grą dla więźniów, którzy mają
obowiązek baranieć przecie w tiurmie.

Beata Obertyńska („W domu niewoli”, Warszawa 2005, s. 107)
Z różnych źródeł wiedziałam, że jednym z najstraszniejszych specszpitali w tym czasie był szpital w
Błagowieszczeńsku, tuż przy granicy chińskiej. Do niego przez cały kontynent miesiącami w wagonach
więziennych wędrowali też „pacjenci” z Republik Nadbałtyckich. Podróż tę odbył młody Łotysz Gederts
Mengailis, więzień polityczny, praktykujący protestant. Jego matka dopiero po czterech latach starań
dostała zezwolenie na odwiedziny syna. Kiedy go zobaczyła, z siwą głową i bezzębnego, umarła na atak
serca... Długo rozmawiałam z Gedertsem w Rydze. Pamiętał wszystko, oprócz lat spędzonych na leczeniu
w więziennym szpitalu.

Vita Zelakeviciute („Schizofrenia”, „Karta” 34 (2002), s. 58)211

Na kilka lat przed wojną Chamberlin w swej znakomitej książce „Collectivism. A False
Utopia” (s. 231) napisał: „Wolność albo barbarzyństwo – to jest naprawdę wybór, przed
którym stoi cywilizacja XX w.” Myślę, że w XXI wieku stoimy przed tym samym wyborem,
gdyż neokomunizm jest w istocie niewiele bardziej różniącym się od komunizmu,
narodowego socjalizmu czy faszyzmu, barbarzyństwem, co doskonale widać po Rosji (i
coraz bardziej po Polsce). Im dłużej trwać będzie neokomunizm, tym bardziej będzie
ograniczana wolność.
Popper zastanawiał się w „Społeczeństwie otwartym”: „Dlaczego ci wszyscy filozofowie
społeczni wspierają bunt przeciw cywilizacji? W czym tkwi tajemnica ich popularności?
Dlaczego pociągają oni i uwodzą tylu intelektualistów?”, usiłując jakby zrekonstruować
motywację socjalistów. My możemy, odnosząc się do polskich realiów, sparafrazować to
pytanie tak: a dlaczego tak się dzieje, że różowi (tak samo jak czerwoni) nie chcą
211 Skalę zbrodni związanych z komunistyczną psychiatrią represyjną (występującą w całym bloku
sowieckim; także w innych krajach komunistycznych, takich jak Chiny czy Korea Płn.) powiększa to, że
„personel medyczny” zajmujący się bestialskimi praktykami wobec więzionych ludzi, nie został
postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Materiał (skrajnie szokujący) zaprezentowany w
przywołanym wyżej 34. nr. historycznego kwartalnika „Karta” powinien być dla nas memento szczególnie
dziś, gdy w neokomunizmie coraz częściej i śmielej pojawiają się głosy aprobujące „psychiatryczne
leczenie przedstawicieli opozycji”.

normalnego demokratycznego ładu i społeczeństwa otwartego (z krytycznymi,
kontrolującymi władzę obywatelami)? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, choć nie
za wesoła. Dlatego, że nie są to ludzie wolności. Zwolennicy socjalizmu (zamordyzmu) z
ludzką twarzą nie wiedzą, czym jest wolność – i nawet jeśli posługują się wyrażeniami
takimi jak „niezależność”, „swobody obywatelskie” czy „wolność polityczna”, to nie
wyobrażają sobie w związku z nimi żadnej innej rzeczywistości poza tą związaną ze
wspieraniem zamordyzmu.
Czerwoni swoją „legitymizację polityczną” czerpali z siły sowieckich bagnetów, które nie
tylko strzegły politycznego losu lokalnych agentur, ale też tego, by moskiewscy agenci nie
wylądowali zamiast liści na drzewach – a że wylądować mogli, to było więcej niż pewne,
zwłaszcza dla samych czerwonych. Nie tylko Polacy, gdyby nie osłona armii sowieckiej i
NKWD, wyrżnęliby komunistyczną agenturę, lecz i inne narody „wyzwalane przez”
sowieciarzy zrobiłyby tak samo z komunistami. Dlatego gdy bagnety jednak zaczęły
rdzewieć, a Amerykanie zastosowali w latach 80. agresywną i wyjątkowo skuteczną wobec
Kremla strategię: „my się wojny nie boimy i was na niej usmażymy” – czerwoni stwierdzili,
że trzeba wymyślić strategię przetrwania, bo system zwyczajnie jest za słaby na
dalszą militarną rywalizację z Zachodem.
Nie da się więc utrzymywać kosztownego „Układu Warszawskiego”, ponieważ jego
utrzymanie prowadzi do... bezwładu agentury. Należy zmienić formułę systemu i
zrezygnować z jednego jego (dotąd konstytutywnego) elementu, jakim jest
„ludowa

armia”

–

pozostać

jedynie

z

zapleczem

bezpieczniacko-

wojskówkowym oraz medialno-propagandowym – to jest logistyczne clue
transformacji. Jeśli bowiem równocześnie stworzy się widowisko pod nazwą „rozpad
bloku”, armia ludowa może się okazać zupełnie niepotrzebna, a nawet będzie można z
czasem zażądać stopniowego rozbrojenia Zachodu i denuklearyzacji Starego Kontynentu
(tak jak się tego żądało w latach 60., 70., 80.). W ten sposób pokona się „demokracje
burżuazyjne” bez konieczności inwestowania w zbrojenia i bez podboju za
pomocą jądrowego ataku. Najważniejsze jednak, by w tym widowisku zachować pełną
kontrolę nad biegiem scenicznych zdarzeń. Taką kontrolę zaś można uzyskać wyłącznie
wtedy, gdy się skonstruuje wieś potiomkinowską na nowych zasadach i z nowymi ludźmi, a
agenturę przesunie się nieco w cień, czyli że nie będzie się ona tak ostentacyjnie i często
pokazywać na defiladach czy państwowych świętach.

Różowi natomiast swoją „legitymizację polityczną” czerpią stąd, że uznali się za
„reprezentację społeczeństwa”, a odkąd się za taką reprezentację uznali, to nie mają
zamiaru ze sceny politycznej schodzić i dlatego skonstruowali system polityczny, w
którym władza ma krążyć między jedną a drugą nomenklaturą, jak piłka w
grze w „głupiego Jasia”. Tym „głupim Jasiem” jest oczywiście w tej całej zabawie polski
obywatel dojrzewający do nowej, socjalistycznej demokracji. Końca konstruowania tej
demokracji akurat nie widać, więc i proces dojrzewania może być rozłożony na
dziesięciolecia – dokładnie tak jak w komunizmie społeczeństwo bezklasowe było mirażem,
który oddalał się, bo wciąż sabotażysta sypał piach w tryby rewolucji. Ale też nie o
zakończenie

procesu

konstruowania

nowego

państwa

chodzi

–

bałagan

jest

znakomitym pretekstem (i zarazem usprawiedliwieniem) dla wszelkich
reformatorów, którzy dojrzewającemu do demokracji obywatelowi moszczą
jak najlepsze miejsce w domu, do którego się on nigdy nie wprowadzi. W
neokomunizmie bowiem obywatel pełni rolę przechodnia, a nie gospodarza – tym
ostatnim jest czerwony lub różowy oligarcha, zwykle w ten czy inny sposób skoligacony z
agenturą stanowiącą jądro ciemności całego systemu. Neokomunizm jest systemem
hybrydalnym, łączącym w sobie cechy komunizmu i „demokracji zachodniej” – fasadą tej
ostatniej, fasadą westernizacji przesłania się dalsze trwanie agentury i sterowanie
rzeczywistością społeczno-polityczną przez nomenklaturę i agenturę. Ta ostatnia nie
zamierza „odejść od władzy”, wobec tego robi wszystko, by władzę zachować. Wszystko to
znaczy WSZYSTKO, włącznie ze służbą obcemu państwu – włącznie więc z działaniem
wbrew interesowi danego narodu.
Różnica między Polakami a Rosjanami czy Niemcami jest przede wszystkim taka, że Polacy
nie żywią pogardy wobec innych narodów. Nie potrafią też nienawidzić innych narodów i
na takiej nienawiści budować swojej „dziejowej misji”. Tak się zresztą składa, że to Polacy
od paru wieków muszą się przed agresywnymi sąsiadami nieustannie bronić.
Zwłaszcza tymi dwoma największymi. Polacy jako naród przeniknięty katolicyzmem (na ile
dogłębnie przemieniony, to się jeszcze okaże w najbliższej, decydującej dekadzie, w której
albo Polska przetrwa, albo zginie na następne kilkadziesiąt lat) nie są w stanie żywić
nienawiści nawet do narodów, które przyniosły tu barbarzyństwo, gwałt, tortury,
eksterminacje i okupacje, germanizację i rusyfikację. I antychrystianizm. Polacy bowiem
potrafią oddzielić naród od imperialnej czy neoimperialnej władzy. Ale Polacy

potrafią też pamiętać.
Polacy nie chcą nikogo podbijać. To ludzie wolni i chcący się w wolności rozwijać,
odbudowując kraj po hekatombie komunizmu i po zgrozie neokomunizmu. Ale też nie
pozwolą, by znowu okupanci zajęli te ziemie i zaczęli wprowadzać swoje porządki.
Natomiast, jeśli Polska ma być kiedyś wolna, niepodległa, silna i dumna ze swej
ekonomicznej, kulturowej i militarnej potęgi, to po neopeerelu nie powinien
pozostać kamień na kamieniu. A miejsce wujków Tadków, Adasiów, Bronków,
Donków, Waldków i innych jest na tej samej ławie oskarżonych i na tych samych ciemnych
kartach polskiej historii, co miejsce Jaruzela, Kiszczaka, Siwickiego i innych sowieckich
agentów. Różowi bowiem sami się na tym miejscu ulokowali. I niech już tam pozostaną na
zawsze.

Epilog

„Ignorancja to Siła”
George Orwell

Jak zwykle epilog dopisywany jest przez rzeczywistość. Tym razem jest nim filozoficzny
dialog wujka Adasia i wujka Jacka z autentyczną troską pochylających się nad
wynurzeniami okropnego oszołomstwa spod znaku Krzysztofa Wyszkowskiego czy Józefa
Darskiego

publikujących

w

okropnie

oszołomskiej

„Gazecie

Polskiej”

(http://www.niezalezna.pl/artykul/dobry_pan_unterman/42056/1). I ta znamienna (nie
mogłem jej nie zacytować) wymiana zdań – wujek Jacek pyta: „Czy oni tak myślą, czy
tylko piszą?”, na co wujek Adaś ze spokojem odpowiada: „Zakładam, że piszą, co myślą”
(http://www.polityka.pl/kraj/rozmowy/1510554,1,zakowski-pyta-michnika.read).

Sam bym tego finału lepiej nie wymyślił. Jeśli dla kogoś ta moja aluzja jest nieczytelna, to
odsyłam raz jeszcze do cytatu z wypowiedzi wujka Adasia, zamieszczonej na samym
początku mojej książki.

Skąd u licha wujek Jacek może wiedzieć o takim zjawisku jak to, że się co innego pisze, a co
innego myśli? Może z czasów swojej pracy w peerelowskim tygodniku „na przełaj”, a może
z czasów współpracy z obecnym komunistycznym tygodnikiem „Polityka”? A wujek Adaś,
który zawsze pisze to, co pomyśli? Skąd on coś takiego może wiedzieć o takiej, nie bójmy
się tego wyrażenia, bezobjawowej schizofrenii?

Zresztą, czy to ich urocze doprawdy przekomarzanie nie wygląda trochę jak spotkanie
dwóch leciwych cenzorów zaprawionych w wyławianiu zbrodniomyśli z tego czy innego
strumienia świadomości, co się w hotelowej kawiarni roztkliwiają nad maszynopisem z

intelektualnymi wygibasami jakiegoś autora, któremu się wydaje, że wyprowadzi w pole
starych lisów, od których decyzji zależy, czy tekst w obieg się „puści” czy „nie puści” 212.

Jakkolwiek by nie było, mamy namacalny dowód, że wujkowie zadają sobie trud, by siadać
i czytywać oszołomów! Podczas gdy tyle innych o wiele bardziej wartościowych rzeczy jest
do przeczytania. Czytają, to mało powiedziane; cytują i rozsmakowują się we frazie.
Wsłuchują się w tembr głosu. Śledzą wibracje powietrza. Biorą pod lupę kawałki tekstu jak
ci starzy marksiści-mistrzowie, co z mozołem pisali księgi dotyczące antykomunizmu i
chcąc nie chcąc, w bardzo grubym i wyraźnym cudzysłowie, tak by czytelnik nie pomylił
przez przypadek tekstu świętego z tekstem skażonym, pewne rzeczy musieli przywołać
wprost213. Odpowiednia odległość, w jakiej trzymają wujkowie tekst od siebie (trochę jak
dalekowidze) pozwala zarazem zorientować się czytelnikowi, jaki dystans należy trzymać
do publikowanej herezji. I się wujkowie dziwują tekstowi tak jak badacz owadów, co
jakiegoś nowego komara w palce przez przypadek złapał.

I patrzą. Wpatrują się. Zastanawiają się, czy komar jest groźny i czy roznosi brzydkie
choroby. Zgnieść go, nabić na szpilkę, czy też może dać mu jeszcze polatać, bo i tak komar
długo nie żyje.
212 Na temat pracy peerelowskiej cenzury por. książkę Tomasza Strzyżewskiego
http://www.permedium.pl/images/stories/MEDIA/Matrix%20czy%20prawda%20selektywna.pdf .
213Por. Wiatr, „Współczesny antykomunizm...”, s. 97, na której komunistyczny ideolog przywołuje najpierw
fragment książki Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego „Totalitarian Dictatorship and
Autocracy” (Cambridge 1956), by na następnych stronach „wyjaśnić” czytelnikowi, w ilu sprawach
amerykańscy autorzy się mylą i jak wielkie metodologiczne błędy popełniają, zrównując faszyzm z
komunizmem. Chodzi mu m.in. o to, że autorzy tak sobie arbitralnie podefiniowali totalitaryzm, iż potem
poszło im jak po maśle uznanie, że ustrój komunistyczny też jest totalitarny, podczas gdy oczywistym jest,
że totalitaryzm to faszyzm. Poza tym Brzeziński uparł się, że czystki stanowią niezbywalny element ustroju
komunistycznego, gdy tymczasem wiadome jest, że to był okres błędów i wypaczeń, a ustrój się zmienia.
To jednak zaledwie wstęp do najważniejszej rozprawy z antykomunistycznym myśleniem, Wiatr
bowiem, wykazując czujność klasową, przestrzega przed tym, co najstraszniejsze – antykomuniści przecież
nie publikują swoich majaczeń sobie a muzom:
„Teza o identyczności (lub, co na jedno wychodzi, zasadniczym podobieństwie) systemów
socjalistycznych i faszystowskich – łącznie nazywanych totalitarnymi – jak również prognoza
zasadniczej niezmienności systemu socjalistycznego, stanowią w ujęciu propagatorów teorii
totalitaryzmu argument na rzecz tezy, że zmiana może przyjść tylko z zewnątrz, w postaci
zbrojnej interwencji „wolnego świata”. Dlatego też teoria ta miała szczególne
powodzenie w latach największego nasilenia „zimnej wojny” i zespalała się z doktryną
„wyzwalania” i „odrzucania” itp. - głoszoną na początku lat pięćdziesiątych przez
szczególnie agresywne koła polityczne w Stanach Zjednoczonych” (tamże, s. 99, podkr.
F.Y.M.).
Odtwarzam ten typ dialektycznego myślenia, ponieważ wujkowie neokomunizmu są również
niedościgłymi „mistrzami dialektyki”. Neomarksistowskiej, oczywiście. No i czujni też muszą być jak
diabli.

Tak naprawdę jednak wujkowie nie siedzą jak zawodowi cenzorzy w kawiarni, lecz jak dwaj
doświadczeni ministrowie prawdy w wielkim gmachu swego Ministerstwa. Jest on tak
wielki, tak rozłożysty, taki monumentalny, jak kiedyś gmach Komitetu Centralnego
„robotniczej partii”, tej awangardy postępu, która nie miała najmniejszych wątpliwości, że
postępowi przewodzić będzie zwycięsko do końca świata, jeśli nie dłużej. Ministrowie
prawdy siedzą i biedzą się nad tekstami paranoików (ale z wyrozumiałością, bez wielkiej
złości). A potem spacerują niemalże perypatetyckim krokiem po długich korytarzach i tak
samo, jak ich komunistyczni poprzednicy, którzy w takich samych pozach siadywali i tak
samo się nad podobnymi paranoikami biedzili, nic nie wiedzą o świecie realnym, bo z
gmachu Ministerstwa nigdy nie wychodzą. Korytarze tego Ministerstwa są bowiem takie
długie, że ciągną się kilometrami także w głowach samych ministrów. Ministrowie zresztą
nawet we śnie wędrują tymi korytarzami, bo tak zżyli się z pracą. Czyli ze swoją misją.

Zżyli się z misją jak misjonarze z brudnymi tubylcami, którym trzeba wszystko pokazywać
od początku: wodę, mydło, kran, tablicę, kredę, lusterko, aspirynę, parę ziaren kawy. I
cyrylicę, dzięki której można uwieczniać najprawdziwsze nauki niejednego ministra.

Dopiero gdy struga ognia wspina się po ścianie komitetu, ministrowie wychylają głowy zza
czerwonej kurtyny i odsłania się przed ministrami w jaskrawym blasku świat realny. I to
jest dla nich jakby początek, ale też zarazem raczej koniec.
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Aneks

Trzy scenariusze

– Panie Premierze, strona rosyjska nadesłała przed chwilą kilka wersji pańskiego
przemówienia na środową konferencję, sądzę, że warto by się z nimi zapoznać choćby z
tego powodu, że nasi przyjaciele w mediach mogą od razu uruchomić odpowiednią
kampanię wspomagającą – Paweł Graś położył plik wydruków na biurku i spojrzał na
Donalda Tuska wyczekująco.
– Tak szybko? – zdziwił się premier, podnosząc się z fotela.
– Adam Michnik dzwonił przed chwilą, dopytując...
Tusk obszedł biurko i stanął przed oknem, wyglądając na ulicę. Ręce trzymał za sobą
i wpatrywał się w lekko zachmurzone niebo nad budynkami.
–...on sugerowałby bowiem wersję numer... – ciągnął nieśmiało rzecznik rządu.
– To Adam też dostał te propozycje? – odezwał się Tusk, marszcząc czoło.
– No tak – wzruszył ramionami Graś. – Strona rosyjska przecież bardzo wysoko ocenia
jego wkład w polskie przemiany. To mąż zaufania, można powiedzieć.
Przestąpił z nogi na nogę. Powiódł wzrokiem po leżących na biurku papierach.
– Mogę panu zreferować te rozmaite scenariusze, jeśli pan jeszcze teraz nie ma ochoty
czytać, aczkolwiek warto byłoby... – zawiesił głos.
Otworzył teczkę z dokumentami, poprzekładał parę kartek i nie czekając na
odpowiedź premiera, rzekł: – Wersja pierwsza: prezydent w trakcie kołowania nad
lotniskiem, gdy już piloci usłyszeli od wieży kontrolnej, iż nie powinni lądować, wyskoczył
ze swojej salonki, wpadł do kabiny i zjechał w najbardziej obelżywych słowach przez
mikrofon zarówno obsługę lotniska, jak i premiera Putina, prezydenta Miedwiediewa,

powiedział też, że nikt mu nie będzie odradzał lądowania i dodał, tu cytat: „po moim
trupie”. Pilotom nakazał posadzić maszynę w przeciwnym razie on sam siądzie za sterami i
pokaże, jak się to robi. Ekspertom z rosyjskiego laboratorium udało się to wszystko
odtworzyć z zapisu z czarnych skrzynek – prezydent wprawdzie tak wrzeszczał do
mikrofonu, iż słychać tylko straszliwy przester, ale na stenogramie wszystkie jego
wypowiedzi są dokładnie zrekonstruowane.
Premier westchnął, kręcąc głową.
Obejrzał się na Grasia, który na chwilę przerwał czytanie i powiedział:
– Dalszy, fatalny ciąg wypadków znamy. Taka wersja pozwoliłaby rozpocząć kampanię pod
hasłami: „Jarosław - dziedzic politycznego szaleńca”, „Czy chcemy by kolejny prezydent
sprowadził na nas kolejną tragedię?”, „Oczyścić Wawel”. Rozmawiałem z Bondarykiem,
który zapewnia, że jeszcze w środę wieczorem mógłby zaktywizować młodzież do
spontanicznych wystąpień w Krakowie i pod domem Kaczyńskiego. Minister finansów
mógłby w specjalnym telewizyjnym wystąpieniu pt. „Ile nas to kosztowało?” podać
zatrważający bilans całej tej operacji z żałobą, ceremoniami, transmisjami, przestojami w
transporcie i pracy itd. Rachunek za to wszystko można by wystawić PiS-owi oczywiście.
– A druga wersja? – spytał po namyśle premier.
– Spisek. Spisek na pokładzie. Zamach stanu.
– Aha.
– Jeden z rosyjskich radioamatorów, który akurat chciał porozmawiać z narzeczoną z Chin,
przypadkowo namierzył tajną rozmowę w salonce. Prezydent zwierzył się w niej, że po
uroczystościach katyńskich wraz z całą generalicją przejmuje władzę w kraju,
wprowadzając stan wojenny i przeprowadzając masowe aresztowania członków rządu,
pracowników Agory i innych prorządowych wolnych mediów – słowem przeprowadza
zamach stanu, ponieważ strasznie mu spadło poparcie w sondażach i nawet ciotka Klotka
może z nim wygrać wybory prezydenckie. Ten przerażający, przepraszam – Graś poprawił
się – porażający scenariusz ów radioamator przekazał natychmiast do premiera Putina,
który bezzwłocznie zawiadomił polskiego premiera. Ten zaś upoważnił sojusznicze siły
rosyjskie...
– Sojusznicze? – powtórzył Tusk.
– No, musimy pamiętać, że od 7 kwietnia mamy Pojednanie, a więc...
– No ale jeszcze żadnej umowy poza gazową nie podpisaliśmy.

Graś zagryzł wargę. Wyjął długopis i na marginesie tekstu dopisał parę znaków
zapytania.
– Moglibyśmy powiedzieć, że w ramach powiększania bezpieczeństwa kraju i w obliczu
zbliżającego się zamachu stanu, szykowanego przez prezydenta Kaczyńskiego, zawarliśmy
tajne porozumienie wojskowe z Moskwą, by w sytuacji nadzwyczajnej wspólnie
przeciwdziałać największym międzynarodowym zagrożeniom. Nie muszę dodawać, że taki
zamach stanu miałby wielkie międzynarodowe reperkusje. Ba, kto wie, czy nie wywołałby
efektu domina i wojskowych, prawicowych przewrotów w innych krajach. Wyobraża pan
sobie taką Europę pod wojskowym, prawicowym butem? Nawet nie wiem, czy NATO
zdążyłoby zareagować...
– I co tam dalej? – premier wskazał brodą na odczytywany przez rzecznika dokument.
– ...upoważnił sojusznicze siły rosyjskie do prewencyjnego zestrzelenia samolotu w trosce o
bezpieczeństwo Polski, Rosji i całego świata.
Tusk cmoknął głośno. Graś podrapał się po głowie.
– No fakt, nie brzmi to najlepiej, ponieważ na pokładzie nie byli tylko ludzie prezydenta,
ale i... Hm. Z drugiej jednak strony zaletą tej wersji jest to, że można by tę akcję
potraktować jako element globalnej wojny z terroryzmem. Prezydent jako...
– Nie, to nie za bardzo przejdzie – uciął premier. – Jeszcze może wizja zbrojnego przejęcia
władzy, tak, ale to zestrzelenie przez Rosjan...
Graś ożywił się nagle, mówiąc:
– To nie musiałoby być od razu zestrzelenie. Można by to ująć jako ustrzelenie,
podstrzelenie, przestrzelenie skrzydła, przystrzelenie lekkie, wystrzelenie czegoś... – rzecz
można jeszcze docyzelować. Reszty niestety dokonać mógł panikujący pilot i żywioły
przyrody. Aerodynamika. Wiry.
– Wiry? – Tusk wrócił wolnym krokiem za biurko. – A co na to Adam?
Rzecznik rządu pokiwał głową tak, jak prezenterzy telewizyjni przebywający na
miejscu jakiegoś ważnego zdarzenia i potwierdzający na wizji, że słyszą komendę ze studia:
– Stwierdził, że taki scenariusz uzasadniałby dalsze pogłębienie przyjacielskich więzów z
Rosją. Poza tym świetnie by to współgrało ze zbliżającą się wielkimi krokami defiladą na

Placu Czerwonym. „Bratnie armie w obliczu śmiertelnego zagrożenia – znowu razem” –
taki tytuł na 9 maja na pierwszej stronie „Gazety”. Prezydent Komorowski, znaczy,
marszałek, mógłby wtedy stać na trybunie honorowej obok prezydenta Jaruzelskiego. I
takie zdjęcie z podpisem: „Porozumienie dwóch pokoleń walczących o Polskę”. Albo
jeszcze lepiej „Solidarność ponad podziałami. Polskie pojednanie. Nowa solidarność”.
– No ale Komorowski nie jest ani nie był jakoś szczególnie skłócony z Jaruzelskim –
przypomniał premier, nalewając sobie wody mineralnej do szklanki.
Graś zamilkł na chwilę. W gabinecie krążyła mucha.
– Można by przypomnieć czasy, gdy uważał się za antykomunistę. To symboliczne
pojednanie na Placu Czerwonym byłoby dopełnieniem tego, co się wydarzyło 7 kwietnia –
dorzucił.
– A trzeci wariant? – zaciekawił się premier, popijając.
– Ten jest najdelikatniejszy. Amerykański sabotaż, krótko mówiąc – rzecznik znowu zatopił
wzrok w papierach. – System TAWS zamontowany w Tupolewie, którym leciał prezydent,
został celowo wadliwie skonstruowany akurat do tego modelu i tego lotu, by doprowadzić
do awarii podczas lądowania i by obciążyć tą awarią stronę rosyjską, o której to stronie
wiadomo, że dysponuje nieco mniej zaawansowanymi technologiami aniżeli amerykańska,
ze względu na staroradziecki etos pracy i nieuznawanie wyścigu szczurów.
– O widzisz. To by korespondowało z tymi zdjęciami, co te ciule w Internecie publikują.
Bondaryk mi je pokazywał – premier rozłożył teksty przed sobą. Na jednej z kartek
pokazane były pierwsze strony gazet w zależności od wybranego wariantu wydarzeń.
„Dlaczego znowu Amerykanie?” – widniało nad zdjęciem szczątków Tu-154M. „Najpierw
więzienia CIA w Polsce, teraz prowokacja na skalę ogólnoświatową w Rosji” –
nadzwyczajny komentarz L. Millera. „Obama nie chce wojny – to wygląda na akcję
amerykańskich kół wojskowych” – specjalny komentarz A. Michnika. „Protesty pod
ambasadą USA w Krakowie” – fotoreportaż na gorąco minuta po minucie.
Graś uderzył dłonią w trzymaną teczkę z kartkami:
– Dokładnie! Ubogie technicznie lotnisko. Bieda. Mundurowi wkręcający żarówki,
przerażeni tym, do czego zdolni są Amerykanie – spojrzał do wydruku. – O, mam. Strona
rosyjska informuje, że mogłaby wrzucić do Sieci materiał nagrany przez przypadkowo

nasłuchującego smoleńskiego radioamatora, który wykryłby amerykańskie komendy z
TAWS-a „kill all the f...g Russians, kill 'em all” oraz głośny śmiech amerykański przed
katastrofą. Zresztą zapis z czarnej skrzynki po dokładnym odszumieniu w laboratoriach
moskiewskich informowałby o tym, że ciut wcześniej polscy piloci wykryli sabotaż i mówią:
(pilot A:) „...ci przeklęci Amerykanie znowu nas wykołowali tak jak z offsetem i tarczą
antyrakietową”, (pilot B:) „...tak, stary, ja od początku transformacji uważałem, że
należało się związać z Rosjanami, którzy nas przecież wyzwolili, a nie wyganiać ich z
Polski w 1993 r.”, (pilot A:) „...tak należało zrobić, to oczywiste, ale przecież wiesz
doskonale, że cholerni Amerykanie by na to nie pozwolili, bo CIA finansowało
Solidarność...” (pilot B:) „...także FBI, a poza tym szykowali przed stanem wojennym
listy proskrypcyjne na członków PZPR, WRON, PRON, PAX, ZBoWiD i TPPR, nie
mówiąc o TKKŚ”, (pilot A:) „...obiło mi się o uszy, że na listach proskrypcyjnych byli też
członkowie ZSMP, ZMW, ZSL, SD i KPZR”, (pilot B) „...teraz ta bezcenna wiedza i tak nie
jest nam do niczego potrzebna, ponieważ zaraz będzie katastrofa, jak widzisz i
zabierzemy wszystko do...”, (pilot A) „...z pewnością, kolego, mam tego świadomość
bardzo dokładnie, pokładam jednak nadzieję w tym, że gdy czujne rosyjskie służby
przechwycą czarne skrzynki...”, (pilot B) „...daj Boże, by to nie byli ci zakłamani
Amerykanie...”, (pilot A) „...to przekażą światu naszą ostatnią rozmowę, zachowają
naszą wiedzę i przestrzegą przed zagrożeniem ze strony imperialistycznych kół
amerykańskich dążących do III wojny światowej, o jakiej marzył Truman, a potem
Reagan i Macierewicz”. No i później już jest tylko dźwięk eksplozji – zakończył Graś.
– W ten sposób ucięłoby się łeb wszelkim cholernym spekulacjom i insynuacjom
rozsiewanym przez tych bezgłowych ciuli z Internetu – ciągnął Tusk, pocierając brodę. –
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resentymentów rusofobicznych w naszym kraju i wiedzieliby, jaką wrogością do Moskwy
zapałają Polacy, gdy się winę za katastrofę zrzuci na służby rosyjskie. Co za haniebny plan.
– Zgadza się – rzecznik rządu wyciągnął sobie miętowe tik taki i wsypał pół pudełka do ust.
– W ten sposób można by też wyjaśnić ten kretyński filmik dla paranoików z tą
lokomotywą – rzekł z pełnymi ustami.
– Z syreną.
– No, z syreną, ze strzałami i rosyjskimi komendami. Autor filmiku to po prostu ktoś na
usługach agentury USA, filmik doskonale spreparowany przez CIA, by obciążać właśnie
Rosję.

Tusk znowu się napił i rzucił okiem na buczący w kącie telewizor, na ekranie którego
ogłaszano w TVN24 konkurs dla dzieci na rysunek na temat: „Za co kochamy W. Putina”.
– Ale czy SLD nie skrewi? – spytał, przenosząc wzrok na Grasia.

Czwarty scenariusz

W kancelarii premiera telefon terkotał, a właściwie wył niemiłosiernie, podczas gdy Donald
Tusk, oszołomiony nocą biegania po wałach przeciwpowodziowych, starał się twardo
zdrzemnąć i choć na chwilę oderwać od rzeczywistości nie do zniesienia. Zerwał się w
końcu z łóżka polowego, które tuż przed powrotem z czuwania nad alarmowym stanem
Wisły, rozłożył w kancelarii wierny Paweł Graś; doskoczył do słuchawki i posłyszał znajomy
głos Władimira:
– Śpicie, Donaldzie? Szósta rano. Pewnie nie śpicie, pewnie na nogach, jak znam życie.
Premier, który z wszystkich języków najbieglej władał rosyjskim, odrzekł ochrypłym
głosem:
– Da, da. A szto słucziłos'?
Powiódł wzrokiem w kierunku zabłoconych gumiaków stojących pod drzwiami.
Ociekały wciąż brudną wodą. Oblepione były zielskiem.
– Wiem, że w Polsce ciężko. Pokazywali u nas w telewizji – ciągnął rosyjski premier. – U
nas też nie za wesoło, mnóstwo ludzi pije, przestępczość ostatnio wzrosła, a z kolei wielu
milicjantów ma depresję lub inne zaburzenia...
– Da, da, ja czitał w gazietie...
– Ale ja nie w tej sprawie dzwonię...
Tusk wyprostował się do postawy zasadniczej, czując, że będzie mowa o czymś
ważnym. Może znowu jakiś wariat znalazł coś na pobojowisku w Smoleńsku i zrobił chryję
wokół tego z tymi piekielnymi paranoikami z Sieci? Ale przecież tam przed lotniskiem już
wszystko zaorane, ziemia nowa dowieziona, trawa posiana, drzewa wyrąbane – co by tam
jeszcze mogło na wierzch wyleźć?
– Widzicie, Donaldzie, chciałem wam pewne sprawy wyjaśnić, jak kolega koledze.
Premier odkręcił stojącą butelkę wody mineralnej i zaczął chłeptać, spoglądając

przez okno na Warszawę. Z cicho ustawionego radia słychać było dyżurnych redaktorów
„Sygnałów Dnia”, którzy z tą samą troską, jak za Gierka, opowiadali o skomplikowanej
sytuacji społecznej kraju.
– Otóż... Możecie się dziwić, że tak wolno postępuje to nasze, wasze, hm, przez nas
wszystkich prowadzone śledztwo. Jako były pułkownik KGB..., wiecie, co to było KGB...
– Da, da, towariszczu...
– Donaldzie, nie tak oficjalnie. Jesteśmy kolegami – przypomniał mu Putin nieco
strofującym tonem. I dodał łagodniej: – Jako były pułkownik z jednej strony mam
obowiązek o pewnych, nawet trudnych kwestiach was poinformować, z drugiej, z nielekkim
doprawdy sercem to czynię.
Tusk oblizał usta i odstawił wodę.
– Da, ja was słuszaju... – rzekł.
– Wiecie, rozumiecie... To śledztwo idzie tak wolno, tak się trochę mota, bo... co tu dużo
kryć, istnieje czwarty scenariusz wydarzeń z 10 kwietnia.
Premier docisnął słuchawkę głową i zaczął pięściami trzeć zaspane oczy.
– Jaa pooniiaał – odparł, wydłużając samogłoski, bo chciało mu się ziewać. – Wy nam
prisłali wsie rozpiski. Pakaziwał mienia Pawieł Grasjowicz, moj...
– Nie, Donaldzie, nie rozumiemy się – wtrącił się Putin, odchrząknąwszy głośno. – Nie
chodzi o tamte wersje, lecz o tę prawdziwą. To znaczy, tamte też były prawdziwe, lecz ta jest
najprawdziwsza. Dlatego i najtrudniejsza do ogłoszenia. Stoicie?
– Konieszno! – wyprostował się Tusk i nawet odruchowo strzelił butami.
– Nie trzeba, Donaldzie – odezwał się nieco zmęczonym głosem rosyjski premier. – Jak
stoicie, to sobie siądźcie, żebyście mogli spokojnie posłuchać tego, co mam wam do
powiedzenia.
Tusk przysiadł na parapecie okna. Przetarł dłonią nieogoloną twarz. Westchnął i
potrząsnął głową.
– Otóż tak naprawdę to był początek wojny.

– Szto? Szto wy skazali?
– No z tym Smoleńskiem – dodał cierpliwie Putin. – Wedle wskazań naszych służb
delegacja prezydenta Kaczyńskiego w ostatniej chwili odbiła w stronę Moskwy i chciała
wylądować na Placu Czerwonym. Widać to było na radarach i na satelitarnym podglądzie.
Mieli zamiar przejąć władzę na Kremlu jak w 1612 roku, stąd też tylu generałów wzięli. Na
miejscu katastrofy jeden z naszych śledczych znalazł ponadto ulotkę z napisem: „Katyń
pomścimy”, która mówi sama za siebie. Takimi ulotkami chciano w trakcie puczu zasypać
całą naszą stolicę. My... my, zrozumcie, Donaldzie, musieliśmy jakoś tej awanturniczej akcji
zapobiec. Co by świat o nas powiedział?
Tusk zamknął oczy, gdy rozmowa dobiegła końca. Odłożył słuchawkę. Pilotem włączył
telewizor. Ku jego zdumieniu ubrany w polowy mundur, zaczesany w ząbek Tomasz Lis
zapowiadał

w

specjalnym

wydaniu

wiadomości

orędzie

naczelnika

Bronisława

Komorowskiego do narodu, które zaczynało się od słów:
– Jako naczelnik, znaczy namiestnik, znaczy prezydent, znaczy pełniący obowiązki
prezydenta, ogłaszam stan wojenny z powodu haniebnego ataku na stronę wikipedii, który
nie pozwala mi kompetentnie działać. Przy okazji zablokowane zostają do odwołania strony
wszystkich psychopatów szkalujących w Sieci naczelnika, namiestnika, prezydenta,
pełniącego obowiązki, znaczy Mnie, a samych tych psychopatów zaczęły z samego rana
szukać ludzie generała Bondaryka. Pozostali obywatele zobowiązani są do pomagania przy
sypaniu wałów. Zgoda buduje!
Komorowski ubrany w mundur galowy oderwał wzrok znad kartki i odchylił się, by
wyciągnąć coś z szuflady biurka, przy którym siedział. Był to biało-czerwony szalik z
napisem „Polsza”. Zamachał nim zawadiacko do kamery i dodał z uśmiechem:
– Polska! Biało-czerwoni! Polska!

Rosyjski językiem urzędowym w Polsce

Redakcja „Gaziety” zebrała spontaniczne reakcje na decyzje władz polskich, które w
ramach włączania Polszy do Wspólnoty Niepodległych Państw, dekretem z 22 lipca 2011 r.
wprowadziły język rosyjski do wszystkich instytucji:
„Język polski, jak wiemy, ma charakter żmijowaty, nieustannie słychać to syczenie i
szeleszczenie – język rosyjski jest o niebo piękniejszy. My językoznawcy przyjęliśmy z
wielką ulgą tę zmianę”, Jan Miodek, Jerzy Bralczyk i Michał Głowiński.

„O wiele łatwiej się śpiewa po rosyjsku niż po polsku, zwłaszcza jak ktoś ma wady
wymowy”, Muniek Staszczyk.

„Dlaczego tak późno?”, Wisława Szymborska.

„Nareszcie w Polsce będzie się mówić i pisać językiem Brodskiego, Mandelsztama,
Achmatowej, Dostojewskiego, Jerofiejewa”, Adam Michnik.

„Myśleliśmy w Biurze Politycznym nad tym za moich czasów, ale zabrakło nam tej
determinacji, którą ma obecna ekipa”, Wojciech Jaruzelski.

„Dzieciom bardzo się podoba pisanie cyrylicą”, nauczycielka jednej ze szkół
podstawowych w Warszawie. „Ta decyzja przede wszystkim zmniejszy poziom bezrobocia
w naszym środowisku. Wielu moich kolegów i koleżanek – prześladowanych szczególnie
i więzionych za rządu Olszewskiego i Kaczyńskiego - będzie mogło spokojnie wrócić do
zawodu.”

„Pracuję obecnie nad płytą – to będzie concept album – z nowymi wersjami największych
przebojów Mashiny Vremieni – mam na myśli te z lat 70. i 80. Mój projekt na pniu
kupiła jedna z polskich wytwórni, nie zdradzę na razie która, bo może inne zechcą
przebić stawkę. Chodzi mi naturalnie o to, by ten znakomity radziecki repertuar trafił do
nieobeznanego z klasyką rocka, młodego polskiego pokolenia” –

Zbigniew Hołdys

(http://www.mashina.ru/).

„Nie sądziłem, do faka, że ruski jest taki prosty (śmiech). O wiele prostszy od polskiego.
Nie dziwię się, że kiedyś były takie problemy ze zdawaniem matur. Matura po rosyjsku
to będzie luzik” – przypadkowy licealista zagadnięty przez redaktora „Gaziety” na
Krakowskim Przedmieściu.

„Cieszę się, że za rok znowu będę mógł z kolegami z Lata z Radiem poprowadzić
wznowiony niedawno Festiwal Piosenki Radzieckiej – tym razem już z konferansjerką po
rosyjsku. Obiecuję, że jak zwykle nie zabraknie dobrego dowcipu na estradzie i tego, co
publiczność
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–

Krzysztof

Materna

(http://www.fonorama.net/festiwale/zielonagora.htm).

„O wiele łatwiej się zorientować w Warszawie po tych szyldach po rosyjsku” – młody
turysta z Moskwy.

„Wielu polskich oficerów entuzjastycznie przyjęło tę decyzję. Po wyjściu Polski z NATO
angielski nie był nikomu potrzebny, a starsze pokolenie znakomicie włada rosyjskim” –
szef sztabu polskiej armii Władimir Nikołajewicz Sierow.

„Każdy z nas miał już przesyt tej całej amerykańszczyzny w multipleksach i telewizji.
Nareszcie może wrócić wielkie, radzieckie kino” – Andrzej Wajda.

„W niedzielę po raz pierwszy mówiłem kazanie po rosyjsku i poczułem wśród wiernych
powiew nowego ducha” – Józef Życiński.

„Blogerów ostentacyjnie piszących po polsku powinno się zamykać w psychuszkach” –
Jacek Żakowski.

„Nie wiemy, jak w skrócie mówić na naszą gazetę, odkąd przemianowaliśmy ją na
"Riespublika". Riepa?” – Paweł Lisicki.

