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mnianych czynników, tj. wymogów formalnych, merytorycznych, atmosfery i akcep
tacji społecznej.

REFERENDUM — CZY I JAKIE?
Jednym z politycznych aspektów uchwalenia nowej konstytucji jest odżywający 

wciąż problem referendum. Polityczna ocena instytucji referendum w procesie stano
wienia konstytucji ulegała dość istotnej ewoluąji, w zależności od zmian układu 
rządzącego. Jest ona ściśle związana ze sprawą legitymizacji parlamentu. Im mniej 
legitymowany jest parlament, tym silniejsze są naciski, by umożliwić społeczeństwu 
wyrażenie stanowiska w drodze glosowania powszechnego. Stąd też — być może 
— najsilniej podkreślano rolę referendum przed 1989 r. Po wyborach czerwcowych 
stanowisko ugrupowań będących przedtem w opozycji uległo zmianie. W toku dyskusji 
parlamentarnej — mimo zarysowującej się stopniowo tendencji do odmawiania 
„kontraktowemu" sejmowi prawa uchwalania nowej konstytucji argumentowano 
bardzo silnie przeciwko referendum, uzasadniając to między innymi:

1. reprezentacją całego przekroju społecznego w parlamencie:
2. niemożnością precyzyjnego skonkretyzowania pytań;
3. nieprzystosowaniem społeczeństwa do udziału w procedurach w pełni demo

kratycznych, a nie sterowanych odgórnie.
Równie negatywnie oceniano pomysł referendum w parlamencie wybranym w 1991 

r. Mimo to w ustawie o trybie przygotowywania konstytucji przewidziano, że projekt 
przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe musi uzyskać akceptację społeczną w drodze 
obligatoryjnego referendum. I to referendum ma moc stanowiącą.

Oczywiście można zgodzić się, że referendum, choć jest procedurą demokratyczną, to 
bardzo upraszcza zagadnienie będące jego przedmiotem. Powstaje jednak zasadnicze 
pytanie: skoro mamy do czynienia z parlamentem wybranym wprawdzie w wolnych 
wyborach i formalnie legitymowanym, ale zarazem takim, w którym prawie połowa 
społeczeństwa nie jest reprezentowana, to czy instytucja referendum nie staje się 
niezbędną formą legitymizowania procesu stanowienia konstytucji? Referendum 
byłoby tu aktem ostatecznym, już po decyzji Zgromadzenia Narodowego.

Partie rządzące: SLD i PSL, przy poparciu kilku tylko posłów z innych ugrupowań 
(np. Unii Pracy) zdolne są do dokonania wszelkich zmian o charakterze konstytucyj
nym. Dysponują kwalifikowaną większością głosów. W parlamencie zgłoszono już 
nową inicjatywę ustawodawczą, dotyczącą zmiany ustawy z 1992 r. o trybie przygoto
wania i uchwalenia konstytucji RP. Znalazły się tu dwa istotne, nowe elementy. Po 
pierwsze: projekt przewiduje referendum w sprawach dotyczących podstawowych 
zasad ustroju państwa jako referendum poprzedzające zasadnicze prace parlamentarne 
nad konstytucją. Po drugie: usuwa instytucję referendum zatwierdzającego. Roz
wiązanie to w obecnej sytuacji ocenić należy niezwykle krytycznie i źle by się stało, 
gdyby partie rządzące- doprowadziły do jego przyjęcia. Wydaje się, że w procesie 
uchwalania konstytucji jedynie forma referendum zatwierdzającego winna być stoso-

JAK1PREZYDENT?
Innym przykładem sporu merytorycznego będącego w istocie dyskusją polityczną 

jest spór o rolę głowy państwa w polskim systemie konstytucyjnym. Ewolucja 
stanowisk poszczególnych partii politycznych wskazuje na wyraźną zależność tych 
stanowisk od oceny konkretnej osoby.

Względy personalne odgrywały istotną rolę w polskich dyskusjach nad konstytucją 
już w okresie międzywojennym. Uprawnienia prezydenta w konstytucji z 1921 r. 
starano się ująć bardzo wąsko, bowiem przygotowywano ją przeciwko Piłsudskiemu. 
W 1935 r. uprawnienia te ujęto szeroko, bowiem konstytucję pisano tym razem dla 
Piłsudskiego. Można powiedzieć, że sytuacja się powtarza: dziś na opinię poszczegól
nych partii w kwestii zakresu uprawnień prezydenta wpływ mają nie tylko generalne 
oceny dotyczące celowości czy efektywności systemu prezydenckiego czy półprezyden- 
ckiego, ale właśnie stosunek do osoby Lecha Wałęsy. Pewien wpływ ma też ocena 
skuteczności kolejnych parlamentów wybranych po 1989 r.

Zmieniający się kontekst polityczny spowodował bardzo znamienną i szybką ewolu
cję poglądów w kwestii roli prezydenta. Przywracając tę instytucję w wyniku 
nowelizacji konstytucji w kwietniu 1989 r. ukształtowano ją na wzór konstytucji 
marcowej z 1921 r., tzn. wkomponowano w tradycyjny system parlamentarno- 
gabinetowy, przewidując wybór prezydenta przez obie izby parlamentu połączone 
w Zgromadzenie Narodowe. Rozwiązanie to przyjęto z dwóch co najmniej względów.

Pierwszym — raczej drugorzędnym — było przekonanie, że taka jest właśnie polska 
tradycja, a społeczeństwo jest do. niej przywiązane. Wzgląd drugi i ważniejszy, to ten, że 
prezydent miał stanowić polityczny równoważnik dla demokratycznie wybranego 
Senatu. Zakładano, że w wyniku ustaleń „okrągłego stołu" prezydentem zostanie 
przedstawiciel PZPR. Jego pozycja zatem nie powinna być zbyt silna, ale powinien 
równocześnie posiadać takie uprawnienia, które pozwolą zrównoważyć decyzje w wię
kszości solidarnościowego —Jak słusznie zakładano — Senatu.

Od 1990 r. coraz głośniej domagano się zmiany na stanowisku prezydenta. Równo
cześnie zaczęto kwestionować legitymizację parlamentu z 1989 r. dó dokonywania 
Z35ffdfflczych aktów konstytucyjnych, dlatego coraz powszechniej wyrażano potrzebę- 
wprowadzenia powszechnych wyborów prezydenckich. Uważano, że prezydent wy_- 
brany bezpośrednio przez naród będzie miał większą legitymizację w stosunku do 
kontraktowego parlamentu. I choć instytucja powszechnych wyborów prezydenckich 
była polskiej tradycji nieznana, przyjęto nową ordynację, według której w listopadzie 
1990 r. prezydentem RP został Lech Wałęsa. Logiczną konsekwencją wyboru prezyden
ta przez naród była konieczność.poszerzenia jego uprawnień. Wokół tego problemu 
rozgorzał spór polityczny, dotyczący bardziej personaliów niż modelu układu par- 
jament-prezydent-rząd.

Już w pierwszych tygodniach istnienia parlamentu wybranego w 1991 r. prezydent 
skierował do niego projekt tzw. „małej konstytucji", wyraźnie przesuwający polityczny 
środek ciężkości z parlamentu do urzędu prezydenta. Projekt ten spotkał się z general
ną dezaprobatą posłów; i w wyniku wprowadzenia do niego wielu poprawek zasadniczo 
zmieniających jego istotę, został przez prezydenta wycofany. W lutym 1992 r. kolejny 
-projekt „małej konstytucji" wniosła do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu Unia Demo
kratyczna. Przewidywano w nim wzmocnienie władzy prezydenckiej, włącznie z pra
wem prezydenta do powoływania rządu, a nie tylko desygnowania -kandydata na 
premiera. Projekt ten staj się w Komisji przedmiotem długiej, politycznej dyskusji. I co 
charakterystyczne, te partie, które w wyborach prezydenckich skoncentrowane były 
wokół Lecha Wałęsy, obecnie najmocniej protestowały przeciwko poszerzaniu zakresu 
prezydenckich uprawnień.

„Mała konstytucja" została ostatecznie uchwalona. W przekonaniu przeciwników 
silnej prezydentury daje ona prezydentowi zbyt daleko idące uprawnienia. W przeko- 

' naniu prezydenta są one zbyt małe, zanadto ograniczają jego swobodę działania i nie 
równoważą pozycji prezydenta i parlamentu.

Dyskusja nad kształtem prezydentury nie jest zakończona. Nie można wykluczyć 
podjęcia jeszcze jednej próby ograniczenia uprawnień prezydenckich, chociaż jak 
sądzę — nie leży to, przynajmniej nd razie, w interesie partii rządzących. Za dwa lata 
mąją odbyć się wybory prezydenckie i będzie to zapewne istotny czynnik praktyczny, 
wpływający na dalszą dyskusję o kształcie przyszłej prezydentury, ale nie uwolni od 
dociekań o charakterze personalnym — dla kogo się te nowe rozwiązania szykuje. 
Dyskusja znów zdominowana zostanie aspektami praktycznymi, nie zaś tylko meryto
rycznymi, wywodzącymi się z rzetelnej oceny pozytywów i negatywów systemu 
prezydencko-parlamentarnego w polskiej rzeczywistości.

PAŃSTWO-KOŚCI0Ł
Ważnym wyznacznikiem dyskusji dotyczącej zasad ustrojowych przyszłej kon

stytucji był i będzie problem stosunku państwa do Kościoła. Problem ten podejmowano 
dotąd w sposób niezwykłe emocjonalny. Najwięcej emocji wzbudza kwestia określenia 
charakteru państwa i wzajemnych relacji między obiema wspólnotami. Oś dyskusji 
dotyczy rozumienia pojęcia rozdziału Kościoła od państwa. Pojęcie to używane było we 
wszystkich dokumentach okresu państwa socjalistycznego i w odbiorze dużej części 
społeczeństwa kojarzy się z próbami izolowania Kościoła. Słowo „rozdział" nie jest 
zresztą najbardziej uzasadnione w sytuacji, kiedy jednostka ludzka jest członkiem obu 
tych wspólnot jednocześnie.

Rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć obu negatywnych aspektów, powinno być 
sformułowanie zaczerpnięte z konstytucji włoskiej i użyte w podpisanym między 
Polską a Watykanem konkordacie. Stwierdza ono, że Kościół i państwo są, każde w swej 
dziedzinie, niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania 
tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka 
i dobra wspólnego. Można Jednak przypuszczać, że ten problem będzie nadal dzielił 
scenę polityczną, a dyskuąja wokół słowa „rozdział” stanowić będzie dość istotny 
polityczny kontekst nowej konstytucji.

★

Nad kolejną próbą przygotowania nowej konstytucji ciążyć będą te same dylematy, 
które ciążyły nad pracami konstytucyjnymi w minlonycW latach. Dochodzą do nich 
dylematy inne, nie mające już tylko politycznego charakteru:

1. czy konstytucja ma być programowa (dająca wyraz pewnej określonej postawie 
filozoficznej), czy też pragmatyczna (dotycząca głównie mechanizmu rządzenia),

2, reiewantna (regulująca istotne składniki mechanlzjnu politycznego) czy rytualna;
3, normatywna czy raczej symboliczna;
4. otwarta (zakładająca duże pole możliwych zmian w związku z dynamiką prawa 

konstytucyjnego) czy zamknięta.
To, czy kolejna próba uchwalenia nowej konstytucji uda, zależeć będzie od 

zdolności parlamentu do szukania kompromisu i wypracowania takiego aktu, który nie 
ograniczy się tylko do Jednej, dominującej w parlamencie opcji, a także od umiejętności 
współdziałania z prezydentem. Zależeć będzie także od tego, czy społeczeństwo zechee 
zaakceptować prace parlamentu i udzielić poparcia dla opracowanego w Ich trakcie 
aktu. Jeśli powiem wytworzy ono atmosferę nie sprzyjającą przyjęciu nowej kon
stytucji. wówczas trzeba będzie Jeszcze raz poczekać.

HANNA SUCHOCKA
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Moskiewskie obrazki
GRZEGORZ PRZEBINDA

d sytuacji ekonomicznej w Rosji w ciągu najbliższych dwóch lat zależy, 
czy narody Federacji wybiera Jelcyna na prezydenta na następną 
czteroletnią kadencję. Z dzisiejszego punktu widzenia jest bardzo 

możliwe, że Jelcyn będzie peinil swój urząd aż do 2000 roku. Jeżeli ktokolwiek 
mu w tym przeszkodzi, to na pewno nie Żyrynowski, który tak bardzo obce być 
prezydentem, że na pewno nim nie będzie.

ZA CO ONI ŻYJĄ? Sowietskij Sojuz". Dla niego nic się nie 
zmieniło.

Ukrócony został handel na Arbacie. Nie 
ma już tam, Jak rok temu, młodzieńców 
handlujących takim oto zestawem ma- 
trioszek: Hitler, Lenin, Stalin, Saddam, 
Mao, Pinochet. U wylotu ulicy, od strony 
Placu Smoleńskiego, ma od niedawna 
swą siedzibę MacDonald. Ceny w nim są 
bardzo wysokie, a mimo to w niedzielę 
trzeba odstać w kolejce na zimnie, zanim 
człowiek otrzyma upragnionego gambur- 
giera albo kartofiel-fri. No chyba, że ko
goś stać na „kampleksnyj obied s -Big 
Makom-". A na domiar szczęścia, jak 
informuje rozdawana w metrze ulotka, ,,w 
mieniu nestoranow -Makdonalds- poja- 
wiłsia kofie".

Wieczorem Arbat, zamknięty z jednej 
strony restauracją Praga, a z drugiej Mac- 
Donaldem, jest pusty. Można wtedy spo
kojnie prząść ów jeden kilometr Rosji, 
spojrzeć na domy, w których mieszkali 
Puszkin, Chomiakow, Blok, Bieły, Oku
dżawa. Na podwórki^ domu numer 43 do 
tej pory rosną drzewa posadzone ręką 
Okudżawy, on sam wyprowadził się stąd 
w roku 1940. Wieczorny spacer po Arbacie 
przywołuje w człowieku także inne obra
zy: średniowieczne wielojęzyczne kupiec
kie karawany ciągnące tędy do Kltaj- 
-goroda, zastępy mongolsko-tatarskie idą
ce w 1493 roku na Kreml, pochód pułku 
kniazia Dymitra Pożarskiego z 1612 roku 
i jego zwycięstwo nad wojskami hetmana 
Chodkiewicza. Wcześniej na Arbacie mia
ła 3wą siedzibę groźna oprycznina cara 
Iwana IV. A w naszych już czasach jnknął 
po nim do swej willi w Kuncewo śmiertel
nie utrudzony Józef Stalin. O tym jednak 
niewielu dziś pamięta.

Rosja w ciągu ostatniego roku znacznie 
przybliżyła się do Europy przynajmniej 
gdy chodzi o ceny na moskiewskim ryn
ku. Przeciętna emerytura wynosi 50 tys. 
rubli (30 doi.), przeciętna płaca niecałe 100 
tys. (60 doi.). Przeto płace są trzykrotnie 
niższe aniżeli polskie, tymczasem ceny 
w moskiewskich sklepach przypominają 
nasze, krakowskie. Cena chleba dochodzi 
do 400 rubli (5 tys. zł), litr mleka kosztuje 
500 rubli (6 tys. zł). Masło solone sprzeda
wane jest po 2,5 tys. rubli za kilogTam (35 
tys. zł), za kiepską kiełbasę trzeba za
płacić 5 tys. rubli (70 tys. zł), za szynkę 
i węgierskie salami nawet 15 tysięcy (210 
tys. zł). A cytryny kosztują dwa razy tyle 
co w Polsce, czyli 40 tys. złotych. Tańsze są 
na przykład jaja, gdyż jedno, malutkie co 
prawda i białe, kosztuje 2 tys. zł, jednak 
wiele podstawowych produktów, kosztu
je w Moskwie drożej aniżeli w Krakowie: 
biały i żółty ser, kawar woda mineralna, 
ryby, pomarańcze i mandarynki.

Zatłoczony Dragomiłowski Rynek obok 
dwoTca Kijowskiego to dzisiaj rosyjsko- 
-ukraińskie centrum handlowe. Ukraińcy 
przywożą tu w torbach szynkę, kiełbasę, 
sery, śmietanę, owoce, kaszę, ziemniaki, 
odzież, a nawet dywany i krzesła. Sprze
dają to wszystko trzy razy taniej w stosun
ku do cen obowiązujących w Moskwie, 
zamieniają ruble na dolary i wyjeżdżają 
do Kijowa, aby wkrótce znów tutaj po
wrócić. W czasach wielkiego głodu na 
Ukrainie w okresie kolektywizacji rolnic
twa tłumy jej mieszkańców próbowały 
uciekać do Moskwy, aby w mieście szukać 
chleba. Zawracano ich wtedy bezwzględ
nie na Dworzec Kijowski i odprawiano 
pociągiem z powrotem. Wtedy mieszkań
cy Moskwy myśleli, że tak trzeba, ze 
względu na higienę sanitarną. Dzisiaj po
tomkowie tamtych moskwian, szczegól
nie ci biedni, witają braci z Ukrainy z ot
wartymi ramionami, kupując u nich za 
pół ceny soczystą szynkę i gęstą śmietanę.

Ale przecież nie cała Moskwa kupuje 
dzisiaj żywność na Dworca Kijowskim, 
powstaje zatem pytanie, skąd ludzie blorą 
środki na przeżycie, skoro wszystko jest 
tak niesłychanie drogie? Odpowiedź znów 
jest racjonalna: w Moskwie nic albo pra
wie nic nie kosztuje mieszkanie, gaz, loka
lny telefon, prąd. Za wszystko to właś
cicielka 60-metrowego mieszkania na Ar
bacie płaci jćdnego dolara. Skoro tak, to 
ogólny poziom życia w Moskwie jest nie 
trzy, lecz dwa razy niższy aniżeli w Krako
wie. Nadto ludzie, gdy me mają pieniędzy 
na mięso, żywią się chlebem, mlekiem, 
racuchami, kaszą i kefirem. Głodu w Mos- 
kwie nie ma, chociaż można spotkać ludzi drie się potrzebujący, 
żywiących się wyłącznie •chlebem i mle
kiem. Bezdomnych też jest zapewne wię
cej aniżeli w europejskich metropoliach. 
Zamieniłem dwa słowa z jednym z nich, 
żartował sobie słowami piosenki: „Moj 
adries nie dom i nie ulica, moj adries

ZASTRZELENI Z BLISKA
Artykuł 8 nowej rosyjskiej Konstytucji 

mówi: „ W Federacji Rosyjskiej zagwaran
towana jest jedność ekonomicznej prze
strzeni, swobodne przemieszczanie towa
rów, usług i środków finansowych, popa
rcie konkurencji, wolność ekonomicznej 
działalności". Konkurencja... jak to łatwo 
powiedzieć. Dzisiaj rolę komunistycznego 
państwa w gospodarce zajęła gospodarcza 
mafia. Zapewne w przyszłości jakiś in
teligentny apostata opisze jej struktury. 
Będzie się tę książkę czytać z zapartym 
tchem i przerażeniem. I udowodni ona, że 
w gospodarce nigdy nie dzieje się nic 
mistycznego, & wszystko ma racjonalne 
przyczyny. Na razie mafia kieruje się za
sadą, że fepiej sprzedać mniej, a drożej. 
Dlatego diewuszka w metrze, sprzedając 
róże po 1500 rubli, będzie większość cza
su patrzeć w sufit, zawsze przecież znaj- 

j _ może nawet dzie
sięciu, którzy kwiatek kupią. W Mosk
wie nie obowiązuje zasada szybkiego ob
rotu pieniądzem i towarem tę rolę 
spełnia codzienne podnoszenie cen. Wód
ka, „Smirnoff” drożała w oczach, podczas 
gdy cena dolara uparcie tkwiła

Gorące tygodnie w Rosji.

Bałagan
ANNA HUSARSKA

samym poziomie a więc i import nie 
powinien być droższy, a cena powinna się 
trzymać.

Poważne moskiewskie gazety: .Jzwies- 
tija”, „Siegodnia", „Kommiersant-daily", 
Informują, że działalność ekonomiczna 
wiąże się w Rosji ze śmiertelnym nie
bezpieczeństwem- Przeciętny obywatel 
strzałów i trupów na ulicy raczej nie 
widzi, ale ekonomiczne morderstwa 
mniej więcej od dwóch lat stały się zmo
rą rosyjskiego życia gospodarczego. Lu
dzie giną często rankiem, przed pro
giem swego domu, gdy wychodzą do pra
cy. 7 lutego przed progiem swojej da
czy zginął 34-letni Jurij Stupienkow, za
łożyciel i S2ef profesjonalnej ligi kick- 
-bozingu, posiadacz czarnego pasa w ka-

„Zona Jurija Stupienkowa - plsze 
„Kommiersant-daily" z 9 U 1994 — opo
wiedziała naszemu korespondentowi, że 
była na daczy razem z mężem, małym 
dzieckiem i ojcem. Około 9 rano usłyszała 
strzały z automatu, wyszła z domu 
i ujrzała rannego męża Ckilka kul trafiło 
go w klatkę piersiową i brzUch). Tatiana 
Stupienkowa, lekarz z zawodu, zrobiła 
mężowi opatrunek i samochodem odwioz
ła go do szpitala miejskiego, gdzie wkrótce 
zmarł".

W ciągu pierwszych kilkunastu dni lu
tego, jakie spędziłem w Moskwie pisano 
jeszcze o innych „ekonomicznych” mor
derstwach. W Jekaterynburgu zamordo
wano w jego własnym samochodzie strza
łem z bliska właściciela kasyna („Siegod- 
nia". 16 II 1994). ..Kommiersant-daily" (5 
II 1994) opisuje inne płatne morderstwo 
dokonane na dyrektorze wielkiego Domu 
Wydawniczego „Nowoje Wriemia” SA, 
Siergieju Dubowle.

,.Szeregowi współpracownicy wydaw
nictwa -Nowoje wriemia- — pisze dzien
nikarz twierdzą jednomyślnie, że Du
bów zginął w wyniku konfliktów we
wnątrz domu wydawniczego. Uważają 
oni, że zmarły potrafił genialnie opraco
wywać dochodowe projekty, ale mało wie
dział o tym, w jaki sposób są one dalej 
realizowane. Nadto nie znał się na lu
dziach i bardzo nieostrożnie dobierał kie
rowników odpowiednich struktur".

Dodajmy, że Dubów urodził się w roku 
1943, w roku 1990 wydał siedmiotomowe- 
go Sołżenicyna w nakładzie dwóch milio
nów egzemplarzy, w rok później jedenas- 
totomowego Remarąuea w nakładzie sie
dmiuset tysięcy. Nigdy nie najeżał do 
partii politycznych. Jak podaje rosyjskie 
Who is who?, największą jego pasją była 
historia Rosji i innych krajów, czytał rów
nież kryminały, lubił przyjaciół, teatr, 
muzykę i kino... Rosyjskie MSW publicz
nie twierdzi, że giną tylko ci, którzy za
mieszani są w ciemne iijteresy - chce 
w ten nieuczciwy -sposób wytłumaczyć 
się z opieszałości i skandalicznej niesku- 
tećzności milicji. Deputowany Wadim 

, Bojko ostrzega w tygodniku ..Litieratur- 
naja Gazieta" (16 □ 1994). że płatnych 
morderstw będzie Jeszcze więcej, jeśli 

**■ baństw“o nie zapewni bezpieczeństw 
1 ’ świadkom.-Bojko razem z innymi

nymi z prywatną działalnością deputowa
nymi założył w Dumie klub „12 grudnia", 
który ' będzie nalegał na błyskawiczne 
uchwalenie aktów ustawodawczych, 
ochraniających świadków i poszkodowa 
nych.

W rosyjskim społeczeństwie „przemys
łowy" złodziej i bandyta, dorobiwszy się 
fortuńy, uważany jest za człowieka, który 
„sobie radzi”. Przestarzały rosyjski ko
deks kamy za terroryzm uznaje ..zabójst
wo działacza politycznego lub społecz
nego, które dokonane jest w celu osłabie
nia albo obalenia władzy sowieckiej". 
Ponieważ tej ostatniej juz nie ma, „nie 
ma” także terroryzmu. Mówiąc jednak 
poważnie, terroryzm pobtyczny zrodził 
się właśnie w Rosji. Jego dwa najbardziej 
spektakularne ąkty to zabójstwo cara 
Aleksandra n w 1881 i morderstwo doko
nane na wielkim reformatorze Stołypinie 
w 1911 roku. Jednakże to. co dzieje się 
teraz, nie ma precedensu. Jest to normal
ny terroryzm ekonomiczny. W rosyjskiej 
gospodarce panują takie reguły, jakie rzą
dzą w południowoamerykańskich konce
rnach narkotykowych. Jeżeli dodamy do 
tego duszące prywatny biznes podatki, to 
wiemy już, dlaczego chleb i mleko w Mos
kwie są tak szalenie drogie. A na dodatek, 
jak wielu ostrzega, „mafia rwie się do 
władzy politycznej”. Przygotowany przez 
Analityczne Centrum przy Prezydencie 
Rosji dokument „Zorganizowana przestę
pczość i możliwości dojścia do władzy 
nacjonał-socjalistów” podaje:

„Wzrost zorganizowanej przestępczoś
ci. która zrosła się z organami MSW i lo
kalnej władzy wykonawczej, zagraża po
litycznemu i ekonomicznemu rozwojowi 
Rosji. Wyrasta całe pokolenie, którew tru
dnych sytuacjach zwraca się nie do ofic
jalnej władzy, lecz do nieoficjalnej. Ci 
ludzie prędzej wynajmą mordercę dla 
ukarania niesolidnego partnera niz 
zwrócą się do sądu lub arbitrażu".

JAKIE WNIOSKI?
A "Jednak moje wnioski nie są tak 

pesymistyczne, jak by to wynikało z fra
gmentu o mafii rosyjskiej. Z punktu 
widzenia Polaka, lepiej wiedzieć niż się 
łudzić. Z punktu widzenia Rosjanina, 
różnica między tym. po jest teraz a tym 
co być powinno (wolny rynek) jest już 
tylko różnicą ilościową, a nie Jakościo
wą. Mafia w końcu istnieje -także 
w śródziemnomorskiej Italii, a sposób 
na nią Jest jeden: silna, dobrze opłacana, 
a więc nie skorumpowana policja. Wol
ny rynek zaś i demokracja, mimo wszys
tko zapuściły już w Rośjl swe „chwyt- 
nikl" (bo korzeniami trudno to jeszcze 
nazwać). Dlatego rozumiem trochę Ma- 
riettę Czudakową. która w wywiadzie 
dla ..Siegodnia" (2 U 1994) mówi: ,,Już 
parę laj żyjemy w wolnym kraju". 
A gdy Rosja naprawdę stanie się wol
nym krajem, wtedy 1 Polska na tym 
skorzysta. Politycy niech się na wszelki

Z bHska wszystko wygląda zupełnie inaczej. Niezależnie od tego, ile się 
przeczytało artykułów (informacyjnych czy publicystycznych) o wyda
rzeniach w Rosji, po przyjeździe na miejsce każdy musi być wstrząśnięty 

panującym wokół bałaganem, zaskoczony brakiem jakiejkolwiek logiki w tym 
kraju, a sam fakt, że życie toczy się dalej, Wydaje się cudem.

GRZEGORZ PRZEBINDA

Ostatnie tygodnie były w Rosji okresem 
szczególnie gorącym. Starcie pomiędzy 
prezydentem Jelcynem a parlamentem 
było tak zajadłe, że niektórzy obawiali się 
tragedii, pamiętając, że podobne utarczki 
w paździemikttó^Sąłego roku doprowa
dziły do ostrzałifBUłego Domu. A jednak, 
rtumo napiętej sytuaęji wewnętrznej, 
w polityce zagranicznej dyplomacja rosyj
ska odnosiła sukces za sukcesem. Gdy 
wiceminister spraw zagranicznych Witalij 
Czurkin wezwał bośniackich Serbów, by 
wycofali ciężką artylerię z okolic Saraje
wa, tuż przed upłynięciem terminu nato
wskiego ultimatum (posunięcie to przypo
mniało światu, że Moskwy nie można 
zignorować, niezależnie od tego, jak kiep
skie są łącza telefoniczne pomiędzy prezy
dentem Clintonem a prezydentem Jelcy
nem), rosyjski minister spraw zagranicz
nych Andriej Kozyriew zaprosił Radova- 
na Karadżlcia z przyjacielską wizytą do 
Moskwy. Na miejscu Rosjanie zdołali go 
przekonać, by wyraził zgodę na otwarcie 
lotniska w Tuzli. W-oczach moich rosyj
skich znajomych było to kolejne genialne 
posunięcie: uważają oni, że zasługę za 
powstrzymanie rozlewu krwi w Saraje
wie należy w większym stopniu przypisać 
duetowi Kozyriew-Czurkin, niż drużynie 
Warrena Christophera (jak tu się czasem 
określa Departament Stanu).

Przyjechałam do Moskwy w dniu, 
w którym w USA ujawniono informację 
o aresztowaniu Aldricha Amesa i jego 
żony. Wszyscy Rosjanie, z którymi roz
mawiałam na temat tej.sprawy, byli prze
konani, że oświadczenie to było rodzajem 
kary za posunięcie dyplomacji rosyjskiej 
w Bośni, że administracja USA pogniewa
ła się na Moskwę za przyćmienie waszyn
gtońskiego występu. Później, gdy Kon
gres zażądał, by Rosja pomogła ocenić.

„ile szkody” praca Amesów wyrządziła 
amerykańskiemu wywiadowi, tutąj lu
dzie byli zdumieni, że Amerykanie okaza
li się takimi naiwnymi płaksami. Szpieg to 
szpieg, mówią, i nikt nie powinien oczeki
wać, że działalność wywiadowcza ustanie 
tylko dlatego, że zadeklarowano koniec 
Zimnej Wojny. Z punktu widzenia rosyjs
kich służb wywiadowczych aresztowanie 
Amesów było wpadką, więc zdymisjono
wanie przez prezydenta Jelcyna Nikołaja 
Gałuszki, szefa Federalnej Agencji Kontr
wywiadu (uprzednio znanej jako KGB) 
wydawało się logicznym następstwem. Tu 
Jednak wszyscy sądzą, że Gałuszko został 
zwolniony dlatego, że dopuścił do realiza
cji uchwały o amnestii przyjętej 23 lutego 
przez Dumę.

Ta sprawa również nie jest prosta. 
Uchwalona przez rosyjską Dumę,.amnes
tia” stosowała się m.in. do osób oczekują
cych na proces, łącznie z ludźmi zaan
gażowanymi w pucz z sierpnia 1991 roku, 
majowe zamieszki w zeszłym roku i paź
dziernikową rebelię parlamentarną. 
Tymczasem według rosyjskiego kodeksu 
karnego oskarżony pódlega amnestii, do
piero gdy zostanie uznany za winnego. 
Tym, którzy jeszcze nie zostali osądzeni, 
przysługuje prawo łaski, które należy jed
nak do przywilejów prezydenta.

A choć Jelcyn do tej pory powtarza, że 
amnestia była bezprawna i sprzeczna' 
z konstytucją, przez trzy dni dzielące gło
sowanie w Dumie od uwolnienia jego 
przeciwników z więzienia w Lefortowie 
nie zrobił praktycznie nic, aby do tego nie 
dopuścić. Według artykułu w ,Jrwies- 
tiach" napisanego przez członkinię Rady 
Prezydenckiej Alłę Jaroazynskają. redak
torka oficjalnego organu parlamentarne
go „Rosaljskaja Gazieta", Natalia Polie- 
żajewa, czekała dwa dni z opublikowa

niem rezolucji amnestyjnej (rezolucja sta
je się wiążąca dopiero po wydrukowaniu 
w dzienniku podawczym), gdyż nie otrzy
mała niezbędnych do tego poleceń, lecz to 
48-godzinne opóźnienie zostało całkowi
cie zmarnowane przez tych, w których 
interesie było zapobieżenie amnestii. Na
zajutrz po głosowaniu w Dumie prezydent 
Jelcyn wygłosił mowę o stanie państwa na 
forum wspólnego posiedzenia parlamen
tu, lecz o amnestii nawet nie wspomniał. 
A ponieważ nadal nie obsadził jeszcze 
nowego Trubunału Konstutucyjnego, tam 
również nie mógł wystąpić z ewentualną 
skargą. Prokurator generalny Aleksiej 
Kazannik powiedział, że został zaproszo
ny na spotkanie na Kremlu, aby omówić 
metody uniemożliwienia przeprowadze
nia amnestii, ale ponieważ nie potrafił 
znaleźć sposobu zgodnego z prawem, po
dał się do dymisji, a rozkaz zwolnienia 
z więzienia podpisał jego zastępca. Próby 
powstrzymania amnestii przez prezyden
ta Jelcyna miały miejsce nie za pięć dwu
nasta, jak mówi przysłowie, lecz pięć po 
dwunastej. Doradca prezydencki Georgi 
Satarow, który o planach opublikowania 
decyzji Dumy w „Rossjjskoj Gazietie" 
dowiedział się poprzedniego wieczoru, 
z telewizji, rozmowy z marszałkiem Diuny 
Iwanem Rybkinem na temat odwrócenia 
sytuacji rozpoczął po południu w sobotę 26 
lutego, podczas gdy ponad godzinę wcześ
niej Ruslan Chasbułatnw, jako pierwszy 
z przywódców październikowych, wyszedł 
na wolność z Więzienia w Lefbrtowie.

Jakby jeszcze było mało, we wtorek 
1 marca Sąd Najwyższy postanowił umo
rzyć trwający od 10 miesięcy proces prze
ciwko dwunastu urzędnikom sowieckim, 
którzy w sierpniu 1991 roku podjęli nie
udaną próbę zamachu stanu przeciwko 
Michaiłowi Gorbaczowowi. Oskarżeni, na

których ciążył zarzut zdrady stanu (pocią
gający za sobą karę śmierci) zostali zwol
nieni z więzienia, jeszcze przed rozpo
częciem procesu. Co więcej, pozwolono 
im startować w grudniowych wyborach 
parlamentarnych i dwóch spośród nich 

Anatolij Łukianow i Wasilij Starodub- 
cew zyskało mandaty poselskie (choc 
nie otrzymali immunitetów). Zamiast po
spiesznego umorzenia procesu, sędziowie 
Sądu Najwyższego mogli go dokończyć, 
wydać werdykt, a następnie udzielić ska
zanym amnestii. Takie rozwiązanie było
by przynajmniej częściowym żadośćuczy- 
nienlem wobec rodzjn tych, którzy zginęli 
na barykadach wokół moskiewskiego 
Białego Domu, pospieszywszy tam 
w obronie demokracji. Teraz szanse, że 
puczyści zostaną kiedykolwiek ukarani, 
zostały bezpowrotnie stracone.

Cała sprawa z amnestią była poważnym 
ciosem dla prezydenta Jelcyna. Po pierw
sze jego najbardziej zagorzali wrogowie 
znajdują się obecnie na wolności, a były 
wiceprezydent Aleksander Ruckoj — któ
ry wraz z Chasbulatowem stal na czele 
parlamentarnej rebelii — wystąpił z za
miarem ubiegania sie o fotel prezydencki 
w następnych wyborach, po drugie po
czynania Jelcyna wykazały jego bezsil
ność w starciu z parlamentem, po trzecie 
sprawiedliwości nie stało się zadość i teraz, 
jest już wątpliwe, czy następnym razem 
Roąjanie wylegną na ulice, aby poprzeć 
Jelcyna, i wreszcie po czwarte, ultranac- 
jónalista Żyrynowska znów skorzystał 
z okazji, by przypisać sobie wyłączną 
zasługę za przeprowadzenie amnestii. 
Tym razem częściowo ma słuszność, choć 
jest Co zasługa tylko w jego mniemaniu.

ANNA HUSARSKA 
(Moskwa)
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