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Rosja na ostrym zakręcie (2)

Siedem trudnych dni
Grzegorz Przebinda

' czasów niesławnej pamięci premiera Wa-
■ Przez ostatnie siedem dni Rosja systematycznie pogrążała się 
w finansowym i politycznym chaosie. Gwałtownie wzrastały 
ceny, dramatycznie spadał na wartości rubel, znowu odwlekła 
się sprawa premierostwa Wiktora Czernomyrdina. Ale Borys 
Jelcyn i tak sprawiał wrażenie zadowolonego. Pojawił się za to 
w Moskwie „czarny koń”, Argentyńczyk Domingo Cavallo, 
który ma się podobno zająć ratowaniem rosyjskiego pieniądza. 
Jednak wbrew miejscowym optymistom mówi on, że ten proces 
potrwa co najmniej dziesięć lat, pod warunkiem, że zacznie się 
teraz.

We wtorek 1 września, a więc nazajutrz 
po zdecydowanym odrzuceniu przez 
Dumę Państwową kandydatury Czerno
myrdina na stanowisko szefa rządu, Mo
skwę odwiedził Bili Clinton. W Ameryce 
zastanawiano się, czy w aktualnej kryzy 
sowej sytuacji prezydent CS A nie powi
nien odwołać wizyty, ale przeważy! zdro
wy rozsądek i Clinton miał okazję osobi
ście porozmawiać z Bory sem Jelcynem na 
Kremlu. Jeśli oderwany od rzeczywisto
ści prezydent Rosji liczył na natychmia
stową finansową pomoc Zachodu, to spo
tkało go srogie rozczarowanie. Clinton 
wyraźnie powiedział, że Rosja musi po
móc sobie sama. W kilku punktach wy
szczególnił zadania, jakie stoją dzisiaj 
przed Federacją: zrównoważenie budżetu, 
rezygnacja z drukowania pustych pienię
dzy, reforma bankowa i podatkowa, umoż
liwienie łatwiejszego obrotu ziemią, uczy - 
nienic sądów niezawisłymi oraz ściganie 
skorumpowanego biznesu i administracji. 
Amery ka dała więc wyraźnie do zrozumie
nia. że strach przed rosyjskim arsenałem 
nuklearnym ma swoje granice i w obec
nym stanie rzeczy nikt rozsądny nie bę
dzie przelewać pieniędzy na puste konta 
rosyjskiego Banku Centralnego. To samo 
amerykański prezydent powtarzał w śro
dę na spotkaniu z dziennikarzami i w am
basadzie USA w Moskwie, gdzie spotkał 
się z szefami najważniejszych frakcji w 
parlamencie: Giennadijem Ziuganowem 
(komuniści). Aleksandrem Szochinem 
(Nasz Dom Rosja) i Grigorijem Jawlm- 
skim (Jabioko) oraz z generałem Aleksan

drem Lebiedziem, który przy jechał z da
lekiego Krasnojarska.

Środa była dniem umiarkowanej paniki. 
Komuniści publicznie głosili, że Czerno
myrdin jest dla nich nie do zaakceptowania 
i dawali w kuluarach do zrozumienia, ze 
konieczna jest natychmiastowa dymisja 
Jelcyna. W obronie Dumy wystąpił gen. 
Lebiedź, który ostrzegał prezydenta przez 
narodowym gniewem w przypadku rozwią
zania niższej izby parlamentu. Tymczasem 
życie finansowe toczyło się swoim try bem. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogło
sił. że Rosja nie dostanie następnej raty 
pożyczki wynegocjowanej jeszcze przez 
by łego premiera Siergieja Kinjenkę. Czte
ry miliardy dolarów, które miały wpłynąć 
na konta Banku Centralnego najpóźniej do 
połowy września, pozostały na razie na ra
chunkach MFW i tam mają doczekać spo
kojniejszych dla Rosji dni.

W środę gwałtownie zwyżkowały ceny. 
Po senny m lipcu. gdy ceny podniosły się 
zaledwie o 0.2 procenta, inflacja w sierp
niu osiągnęła piętnaście procent, a na po
czątku września - kolejne piętnaście. Przy 
gwałtownym wzroście kursu dolara (pod 
koniec tygodnia w obrotach między ban
kami za dolara płacono dwadzieścia rubli, 
podczas gdy na początku lipca tylko sześć) 
najbardziej podrożały towary z importu. 
Wiadomo jednak, ze w- ostatnich latach 
ży cie gospodarcze w Rosji opierało się na 
wy wozie surowców- i wwożeniu gotowych 
produktów. Najmniej podrożały, jak sły
chać. sezonowe ogórki, kapusta i krajowe 
owoce. Moskwiame. jak w 19^0-91 za 

lentyna Pawłowa, wykupują mąkę, kaszę 
i makarony, nie bacząc na ostrzeżenia 
merostwa, że w spiżarniach mogą się za
lęgnąć mole... 1 znów, jak za czasów póź
nego Gorbaczowa, gospodynie dzwonią 
do siebie z informacją, gdzie masło jest 
najtańsze i gdzie je jeszcze można dostać. 
Tyle że teraz sporo kosztuje je nawet tele
fon, nie mówiąc już o metrze, które z dnia 
na dzień podrożało o połowę.

W czwartek odezwał się gromko Władi
mir Żyrynowski. jakby w ramach rekompen
saty za to. że dzień wcześniej mów nie zo
stał zaproszony do ambasady USA na spo
tkanie z Clintonem. Niespodziewanie nawo
ływał do głosowania na Czernomyrdina, bo 
inaczej, jak ostrzegał, przyjdzie Lebiedź, sto
ry „wymię kremlowską elitę". Pośród jego 
słuchaczy byli zapewne i tacy, którzy zga- 
dzali się z diagnozą, lecz nie podzielali obaw. 
„Wycięcie kremlowskiej elity" można też 
przecież traktować jako odsunięcie od wła
dzy skorumpowanych polityków, w tym i 
wygadanego Władimira Wolfowicza.

Najważniejszy sygnał przyszedł jednak 
z Banku Centralnego, który na ponad dwa 
miesiące zamroził wkłady ludności w sze
ściu bankach prywatnych. Chodziło o to, 
by dotrzymać słowa danego wcześniej 
przez Czernomyrdina, że państwo bierze 
odpowiedzialność za wkłady obywateli w 
komercyjnych bankach. Ludzie mają te
raz wybór: albo pozostawić oszczędności 
w starym miejscu, albo przenieść je za 
pomocą dyspozycji (bo gotówki nikt im 
na razie nie da) do państwowego i zapy
ziałego Sbierbanku. Nikt me wie. co jest 
gorsze, bo w obu przypadkach pieniądze 
będzie można ruszyć dopiero po 15 listo
pada. Przypomniało mi się powiedzenie, 
które słyszałem jeszcze w dzieciństwie: 
„Jak w ruskim banku, mieć masz, ale wy
brać nie możesz". Na domiar złego, Sbier- 
bank ma zamienić przeniesione dolary po 
kursie z 1 września, a w-ięc po 9,3 rubla. 
Tymczasem już dzisiaj dolar kosztuje dwa
dzieścia rubli. Nasuwa się przypuszczenie, 
że tym sposobem państwo chciałoby 
zwiększyć swoje rezerwy dewizowe, któ
re ostatnio spadły do dramatycznego po

ziomu dwunastu i pół miliarda dolarów 
przy cztery stu pięćdziesięciu miliardach 
rosyjskiego produktu krajowego brutto 
oraz stu czterdziestu miliardach długów 
zagranicznych. Dodajmy, że nasza mała 
Polska ma tych rezerw' dwukrotnie wię
cej. Za to o w iele silniejsza i bogatsza jest 
w Rosji szara strefa, w prę walnych rękach 
znajduje się tu podobno około czterdzie
stu miliardów dolarów, które w przyszło
ści mogłyby dać silny impuls gospodarce.

Najgorszy by! zdecydowanie piątek, gdy 
przed Radą Federacji wystąpił p.o. premie
ra. czyli Wiktor Czernomyrdin. Jego tragi
komiczne przemówienie, w- którym ogła
szał od przyszłego roku tzw...dyktaturę go
spodarczą". znów dało impuls do drama
tycznego spadku kursu rubla. Jakoś nikt nie 
uwierzył, że mówca może się stać Pinoche- 
tem rosyjskiej gospodarki. Właściwie trud
no było go nawet zrozumieć. Najpierw 
mówił o dodruku pieniędzy („kontrolowa
na emisja"), aby zwrócić długi wszystkim 
pracownikom sferę budżetowej i produk
cyjnej, a potem dodawał, że od przyszłego 
rokp rubel będzie ściśle pow iązane z pań
stwowymi rezerwami dewiz i złota. Za eg- 
zegezę wypowiedzi Czernomyrdina zabra
li się ojcowie projektu „ekonomicznej dyk

tatury": Bory s Fiodorow, szef Federalnej 
Służby Podatkowej i wicepremier, oraz 
Siergiej Dubynin. szef Banku Centralnego. 
Ze zdumieniem słuchałem w ORT nastę
pującej wypowiedzi Fiodorowa. uważane
go dotąd za bezwzględnego monetaręstę: 
„Najpierw dodrukujemy pieniędzy. zęby 
wyrównać krajowe długi budżetu. Nikt wte
dy me powie, ze nie wypefntamy zobowią
zań /\ potem kurs rubla będzie luz twar
dy". Czyżby to miało oznaczać, że państwo 
wyemituje środki płatnicze (według dzisiej
szych obliczeń chodzi o 4() miliardów ru
bli ). które staną się śmieciem, nim trafią do 
rąk dłużników? Przecież (o mechębnie 
oznacza hiperinflację. Poza tym. naw et naj
bardziej bezwzględna policja podatkow a 
me zdoła napełnić państwowej kiesy, jeśli 
państwo nadal będzie utrzymywać bankru
tujące przedsiębiorstw a i jeśli w Rosji nie 
zmieni się socjalistę czna struktura zatrud
nienia. Głośno mówi się o „planie argen
tyńskim": miałby go w Rosji realizować 
Domingo Casallo. cudotwórca, którę ura
tował z. zapaści gospodarkę Argentynę. Ca- 
vallo już dzisiaj jednak ostrzega Rosjan 
przed groźbą hipennflacji i mów i o potrze
bie gruntownej reformy systemu bankowe
go. Nie napomknął jeszcze, bo bęłoby to 

jawnie nietaktyczne. o potrzebie dodatko
wego zaciśnięcia pasa i o wielkim bezro
bociu. które musi nadejść w długim okre
sie przejściowym.

W sobotę i niedzielę toczyły się rozmo
wy kolejnego „okrągłego stołu" rządzą
cych i opozycji, których treść nie dociera
ła jednak do dziennikarzy. Może więc mia
ły one bardziej konstruktywny charakter 
niż dyskusje sprzed tygodnia, o których 
od razu trąbitę media - i które nie dopro
wadziła do niczego. Nadal jednak więcej 
pytań tuż sensownych odpowiedzi. Dla
czego np. Czernomyrdin mówi, że jego 
„dyktatura ekonomiczna" ma się opierać 
na planach Cacalla, skoro w iadomo, że 
argentyński reformator nawet w myśli nie 
dopuszcza dodruku pustego pieniądza? A 
może premier m spe w swej szczerej bez
radności sądzi, że „plan argentyński" może 
by ć w przerwach łagodzony „kontrolowa
ną emisją'"’ Następny akt rosyjskiego dra
matu rozgrywa się w poniedziałek 7 wrze
śnia. w dniu zamknięcia tego numeru 
,.TP". kiedy Czernomyrdin staje po raz. 
drugi przed Dumą. Komuniści już w nie
dzielę ogłosili, że mają pięciu własnych 
kandydatów na fotel premiera. Rozpocz- 
me się więc kolejny trudny tydzień... □

Słowacka „neutralność”
Anna Łablszf.wska

■ Rosyjski gaz, rosyjska broń, rosyjski rurociąg, rosyjskie 
poparcie dla prorosyjskiego premiera, rosyjskie paliwo jądro
we dla zbudowanej przez Rosjan elektrowni atomowej, rosyj
skie zabiegi o niestałe członkostwo Słowacji w Radzie Bezpie
czeństwa ONZ. Słowacja - do niedawna ogniwo Grupy Wy- 
szehradzkiej, deklarującej dążenie do ścisłej integracji ze 
strukturami euroatlantyckimi - dziś zdaje się swoją polityczną 
energię kierować w stronę cichej neutralności pod opiekuńczy
mi skrzydłami moskiewskiej dyplomacji, grup surowcowych i 
kompleksu wojskowo-przemysłowego. Wiele wskazuje na to, źe 
zastosowanie przez Moskwę tradycyjnych narzędzi pozwoliło 
utrzymać Słowację w bratnim uścisku.

IffiUTRALNY CZYLI ULEGŁY?

,Świat nie może być jednobiegunowy, na
szą intencją jest zgodnie dążyć do zbudo
wania wielobiegunowego świata" - stwier
dzili we wspólnym komunikacie z rozmów 
w Moskwie prezydent Borys Jelcyn i pre
mier Vladimir Mecziar. Rosyjski przywód
ca jowialnie pochwalił sojusznika za poli
tykę „dbałości o bezpieczeństwo narodo
we" i kurs na bliskie kontakty z Moskwą. 
Przyjaźń i zaufanie między politykami 
okrzepły do tego stopnia, że Jelcyn posu
nął się do udzielenia otwartego poparcia 
partii Mecziara przed zbliżającymi się wy
borami do słowackiego parlamentu. Poli
tycznym efektem majowej wizyty słowac
kiego premiera było też zapewnienie, że 
Moskwa będzie orędować w ONZ za kan
dydaturą Słowacji na niestałego członka 
Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjedno
czonych (poważnym kontrkandydatem jest 
Ukraina, której Rosja nie zaproponowała 
wysiłku dyplomatycznego w tej materii).

Budowanie wielobiegunowego świata w 
ujęciu głównego architekta rosyjskiej po
lityki zagranicznej, ministra Primakowa, 
polega na ograniczaniu łub niwelowaniu 
amerykańskiej obecności jak się da i gdzie 
się da (przy jednoczesnym zapewnianiu, 
że Stany Zjednoczone nie są już głównym 
przeciwnikiem Rosji). Rozszerzenie 
NATO na wschód - postrzegane jako 
sztandarowe przedsięwzięcie amerykań
skiej obecności w Europie - w rosyjskiej 
nomenklaturze politycznej obdarzono mia
nem „ekspansji”, a więc działania gwał
townego i jawnie agresywnego.

Moskwa forsuje więc koncepcję uczy
nienia z Organizacji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie sojuszu stojącego 
na straży stabilności i równowagi (miało
by to zastąpić ideę dalszego rozprzestrze
niania się Paktu Północnoatlantyckiego we 
wschodniej części kontynentu). W rym 
kontekście proponuje się Bratysławie dro
gę ku bezpiecznej neutralności. „Dbałość 
o narodowe bezpieczeństwo” miałaby 
oznaczać ostateczne odżegnanie się Sło
wacji od dążeń integracyjnych z „zagra
żającym równowadze” biegunem północ
noatlantyckim. Vladimir Mecziar próbuje 
uczynić z tej koncepcji kartę przetargową 
w stosunkach z Moskwą, chce w zamian 
za deklarację neutralności otrzymać kon
kretną obietnicę politycznych lub gospo
darczych koncesji.

Ostatnie rozmowy gospodarcze w Mo
skwie nie miały jednak dla Bratysławy po
zytywnych efektów. Przeżywająca własne 
kłopoty Rosja nie wyraziła bowiem zgo
dy na dalsze dokonywanie rozliczeń w 
barterze (za rosyjskie surowce Słowacja 
miałaby płacić wyrobami swojego prze
mysłu maszynowego). Rosjanie zgodzili 
się natomiast na słowacką ofertę pocią
gnięcia od rurociągu Jamal-Polska-Euro- 
pa Zachodnia odgałęzienia prowadzącego 
z Polski przez Słowację do Włoch.

JAK POSŁUGIWAĆ SIE GAZRU W

Zbudowanie korytarza południowego 
wpisuje się w krajobraz jużutrwalonycb 
powiązań gospodarczych Rosji i Słowa
cji, przez słowackie terytorium przebiegają 
bowiem strategicznie ważne ropociągi i 
gazociągi, którynM tłoczone są na Zachód 
rosyjskie nośniki energii. Dochody z tran
zytu są najważniejszą pozycją budżetu Sło

wacji po stronie wpływów. Bratysławie za
leży więc bardzo na pozyskaniu nowej tra
sy przesyłowej, a co za tym idzie - pew
nych pieniędzy do kasy.

Surowce energetyczne są głównym pro
duktem w rosyjsko-słowackim obrocie han
dlowym. Słowacja jest całkowicie uzależ
niona od dostaw rosyjskiej ropy naftowej 
(5 min ton rocznie) i gazu ziemnego (7 mld 
metrów sześciennych rocznie). Dwa lata 
temu powstał problem ustalenia nowych 
zasad płatności za dostawy gazu, który w 
latach minionych by! przesyłany do Słowa
cji w ramach rozliczeń za prace wykonane 
przez czechosłowackie firmy przy budowie 
rurociągu jamburskiego. Znajdującym się 
w trudnej sytuacji Słowakom, którzy nie 
dysponowali odpowiednimi zasobami wa
lutowymi, by rozliczać się za rosyjski gaz 
w dewizach, zaproponowano wspólne 
przedsięwzięcia z gigantem gazowym 
„Gazpromem". w tym powołanie spółki 
„Słowacki Dom Handlowy”, budowę pod 
Bratysławą wielkich zbiorników na ropę i 
gaz, dokonywanie innych wspólnych inwe
stycji, a przede wszystkim uruchamianie 
nowych rurociągów.

Przypomnijmy, że na przełomie 1996 i 
1997 roku negocjacje w sprawie przystą
pienia nowych członków do NATO zna
lazły się w decydującej fazie. Słowacja 
grała jeszcze wówczas w drużynie wyszeh- 
radzkiej, ale musiała z wielką uwagą przy
słuchiwać się kategorycznym protestom 
Moskwy. -Alternatywę sformułowano ja
sno: jeżeli Słowacja nie będzie forsować 
swojej natowskiej kandydatury, to zosta
nie zbudowany nowy rurociąg, który 
wpompuje dewizy do słowackiego budże
tu; jeżeli będzie twardo obstawać przy 
swoich aspiracjach, to rurociąg ominie 
piękną ziemię słowacką. Siergiej Ja- 
strzembski, obecnie rzecznik prasowy pre
zydenta Jelcyna, a w latach 1993-1996 
ambasador FR w Bratysławie, oświadczył, 
że wprawdzie Słowacja ma prawo do su
werennej decyzji o swoich sojuszach, ale 
jej integracja z NATO wpłynęłaby na 
znaczne ochłodzenie stosunków z Rosją,

na stosunkach gospodarczych. .Słowacja, 
mawielewspólnychinteresówekonomicz-

mechanizmów mogących zachęcić Słowa
cję do bliskiejz nią współpracy” -oświad
czył JastrzembskL W podobnym duchu 
wypowiedział się jego następca na stano

wisku ambasadora, Siergiej Zotow: jeżeli 
Słowacja wejdzie do NATO, to Rosja bę
dzie musiała więcej wydawać na zbroje
nia, a więc nie będzie w stanie spłacić dłu
gów wobec Bratysławy.

W kwietniu 1997 r. na konferencji praso
wej po powrocie z podróży do Czech i Sło
wacji ówczesny (i obecny?) premier Wik
tor Czernomyrdin zaprzeczał, jakoby Mo
skwa uzgodniła z Waszyngtonem, że Sło
wacja nie znajdzie się w pierwszej grupie 
państw przyjętych do NATO, dał natomiast 
niedwuznacznie do zrozumienia, że Mo
skwa popierać będzie neutralny status tego 
państwa. Wydaje się, że w kwestii wycofa
nia się Bratysławy z pierwszego szeregu 
kandydatów do Sojuszu Moskwa rzeczy
wiście nie musiała uciekać się do tajnych 
paktów z USA, jako że skuteczne okazały 
się lokalne naciski. Po osiągnięciu pierw
szego stopnia „uplastyczniania" sytuacji 
politycznej w miękkim podbrzuszu Grupy 
Wyszehradzkiej, Rosja zaczęła wdrażać 
kolejny punkt przy każdej okazji rosyjscy 
politycy powtarzają formułę o korzyściach 
płynących z neutralności.

KEUTOLW ZNACZY 
BOBRZE IHBItOJOHY?

„Teraz, po referendum [w sprawie człon
kostwa w NATO], powinniście ogłosić 
neutralność. Rosja udzieli wam gwaran
cji. Cieszę się, że naród słowacki głoso
wał za odrzuceniem starań o członkostwo 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podob
nie zachowaliby się Polacy, gdyby doszło 
do referendum" - to słowa przewodniczą
cego niższej izby rosyjskiego parlamentu, 
Giennadija Sielezniowa, wypowiedziane 
w trakcie wizyty w Bratysławie w czerw
cu 1997 roku. Miesiąc wcześniej za za
mkniętym drzwiami odbyły się rozmowy 
szefów sztabów generalnych o rosyjsko- 
-słowackiej współpracy wojskowej; agen
cja TASS informowała wówczas, powo
łując się na anonimowych ekspertów, iż 
słowacki resort obrony nie podziela natow
skiej koncepcji modernizacji uzbrojenia 
armii pąństw członkowskich Sojuszu po
przez sprzedawanie starej brom państwom 
ubiegającym się o członkostwo w NATO; 
Bratysława podkreślała swoje zaintereso- 
wanie zakupem rosyjskiego uzbrojenia 
najnowszej generacji, zwłaszcza systema
mi rakietowymi i artyleryjskimi. Pół roku 
później zawarto umowę o dostarczeniu 

Słowacji w 1998 roku sprzętu wojskowe
go wartości 140 min dolarów, podpisano 
także memorandum o dostawach produk
cji specjalnej na Słowację do roku 2000, 
w tym systemów- rakietowych S-300 i nie
których rodzajów sprzętu lotniczego. Re
alizowane są zawarte w 1994 i 1995 r. po
rozumienia o dostawie na Słowację partii 
samolotów Mig-29 w ramach rozliczeń za 
długi. W kontekście popierania neutralno
ści Słowacji uzbrajanie w nowoczesny 
sprzęt wojskowy jest sprzeczne logicznie, 
ale najwyraźniej poprawne politycznie.

Wśród pomyślnych perspektyw zacie
śniania dwustronnych kontaktów znaczą
ce miejsce zajmuje rosyjsko-słowacka 
współpraca w dziedzinie atomisty ki. Po
mimo protestów1 krajów regionu (przede 
wszystkim Węgier) Słowacja zdecydowa
ła się na dokończenie budowy elektrow
ni jądrowej w Mochovcach (w pracach 
nad nią zaangażowano firmy rosyjskie, 
Ministerstwo Energii Atomowej FR wy
raziło zainteresowanie nie tylko współ
pracą przy budowie i eksploatacji elek
trowni w Mochovcach. ale także dosta
wami paliwa dla istniejącej siłowni w 
Jaslovskych Bohunicach oraz moderniza
cją elektrowni w Balnicy, wyposażonej 
w dwa przestarzałe reaktory W-230). 
Rosjanie mają być jedynymi dostawca
mi paliwa dla elektrowni atomowej w 
Mochovcach.

POPIERAJMY SWOJEGO SZERYFA

Opinie słowackich polityków o wcho
dzeniu do NATO były i są podzielone. W 
pokonaniu rozbieżności miało pomóc 
wspomniane wyżej referendum. (Co cie
kawe, ambasador Zotow w lutym 1997 
proponował Słowacji wsparcie w prowa
dzeniu kampanii informacyjnej przed re
ferendum. „Politolodzy chętnie przyjadą 
do Bratysławy na zaproszenie słowackie
go rządu. Słowiańska solidarność, walka 
przeciwko wspólnemu wrogowi to trady
cja na tyle silna, że nie mogą jej zniszczyć 
żadne zewnętrzne wpływy" ~ oświadczył, 
podkreślając przy tym, źe Rosjanie będą 
respektować wyniki referendum.) Zamiast 
pojednania plebiscyt doprowadził do tay- 
zysu wewnętrznego, polaryzacji słowac
kiej sceny polilycznejigorących sporów, 
a nawet oskarżeń,Opozycyjnewobec pre
miera Mecziara ugrupowaniawskazywa
ły na zdradę interesów narodowych, za- 

przepaszczeme przez ekipę rządzącą histo
rycznej szansy włączenia się w struktur}' 
europejskie, dążenie do konfrontacji poli
tycznej. Mecziar z jednej strony konse
kwentnie odpierał te zarzuty, powtarzając 
slogany o niezmiennej tendencji proza
chodniej i pronatowskiej, ale z drugiej stro
ny chętnie udzielał wywiadów prasie ro
syjskiej. gdzie z kolei zapewniał o nie
zmiennie prorosyjskich tendencjach w po
lityce Bratysławy. Opozycja wyciągnęła 
na światło dzienne dziwną potajemną pod
róż do Moskwy, jaką premier Mecziar od
był w grudniu 1997 w towarzystwie szefa 
słowackiego kontrwywiadu cywilnego 
Ivana Lexy, podczas której podobno roz
mawiał z przedstawicielami Kremla i ro
syjskich służb specjalnych. Kancelaria pre
miera kategory cznie zdementowała te do
niesienia. W środowiskach opozycyjnych 
odżyły jednak podejrzenia o niegdysiejsze 
domniemane kontakty Mecziara z komu
nistyczną służbą bezpieczeństwa (miał on 
pono swego czasu „rozpracowywać" 
Aleksandra Dubczeka); Jeden ze słowac
kich polityków opozycyjnych wyraził 
pogląd, że Vladimir Mecziar został „wy- 
lansowany” przez cytowanego już tutaj 
wytrawnego znawcę problematyki rosyj- 
sko-słowackiej, byłego ambasadora Rosji 
w Bratysławie Siergieja Jastrzembskiego. 
To jemu rosyjskie kręgi polityczne za
wdzięczają tezę, iż należy popierać Me
cziara jako polityka najwygodniejszego 
dla Moskwy, ponieważ swoimi działania
mi na arenie' wewnętrznej musi on zrazić 
do siebie państwa zachodnie, a w konse
kwencji zwrócić się w stronę Rosji. W 
związku z majową wizytą Mecziara w Mo
skwie jeden z czołowych rosyjskich dzien
ników napisał, że Zachód chętnie wytyka 
słowackiemu premierowi ograniczanie wol
ności słowa i nieprzestrzeganie praw czło
wieka (nazywa się go nawet „słowackim 
Łukaszenką”), podczas gdy rosyjskie elity-- 
z prezydentem Jelcynem na czele znajdują 
z nim wspólny język, a nawet wprost wy
rażają swoje poparcie przed wyborami; Po
zostanie Mecziara u steru rządów w Braty
sławie pozwoliłoby Moskwie na utrzyma
nie dotychczasowego świetnego klimatu 
stosunków dwustronnych, zapewniłoby po
nadto stabitayrozwójsiedrurociągówpize- 
syłowychdla rosyjskich nośników energii. 
Zmiana ekipy może pokrzyżować te plany.

AttótfcapracujawOśrodku S&tcfiów Wschodrań.


