
Rok temu. gdy sytuacja Borysa Jelcyna po obaleniu sierpniowego puczu była 
mniej więcej równie dobra jak sytuacja Gcorge*a Busha po wygranej 
kampanii w 'Zatoce PcrsklęJ, Rosja wstąpiła na nową wolnorynkową drogę 

tycia hrąj. który w ciągu 70 lat urzeczywistniał teorię Marksa-Lenlna, postanowił 
w krótkim czasie zbudować gospodarkę opartą na ideologii Adama Smitha. Jelcyn 
obiecywał. mechanizmy wolnorynkowe zaczną działać najpierw latem, potem 
Jesienią 1092, a ostatnio przesunął termin na wiosnę 1993 roku. Tymczasem 
mechanizmy na razie nie zadziałały. Reforma rządu Pawiowa miała polegać na 
umocnieniu kursu rubla (tutaj poniekąd wzorowano się na moneta ryzmie Bal
cerowicza; pośród doradców ekonomicznych widzimy Jeffreya Sachsa), a gospodar
ka miała reformować się sama. Tymczasem „plan Balcerowicza" w Moskwie nie 
zadziałał; rubel nie uzyskał spodziewanej stabilności, przeciwnie. Jego kurs spada 
z każdym dniem. Rosja stanęła w obliczu trudnych problemów ekonomicznych, 
społecznych i narodowościowych.

Na trudną sytuację ekonomiczną roz
maicie reagują różne grupy polityczne 
i społeczne. Poniższy tekst odwołuje się 
w zasadzie wyłącznie do prasy moskiew
skiej ostatniej dekady października 1992 r„ 
chce jednak przedstawić w miarę syn
tetycznie dyskusje polityczno-ekonomi
czne w Rosji u schyłku ważnego 1992 
roku.

Przypomnimy na wstępie banalny 
fakt: w sensie politycznym Rosja jest już 
krajem wolnym. Każdy może w niej mó
wić co chce. My zaś spróbujemy to połą
czyć w uporządkowaną całość.

ROSJA CZERWONA
Prcnumcraly gazet w Rosji nadal doko

nuje się za pośrednictwem centrali, a ter
min wpłat upływa w ostatnim dniu paź
dziernika. Redaktorzy „Prawdy” uważa
ją. że jakaś tajemna siła uniemożliwia 
w Rosji dystrybucję ich organu i ..innych 
patriotycznych gazet” (numer z 29 X). 
Dlatego zachęcają czytelników do prenu-

ROSJA CZARNA
Gdy „Prawda" pisała o zlocie Frontu 

Ocalenia Narodowego, który odbył się 24 
X 1992, dostrzegła z satysfakcją alians 
komunistów z nacjonalistami-monarchis
tami: „Jeszcze rok temu było to niemoż
liwe, ale w tym dniu dwie flagi czer
wona i czarno-zloto-biala powiewały nad 
tym niełatwym zebraniem”.

Dwie czołowe gazety rosyjskich „praw
dziwków" to tygodniki: „Russkij Wiest
nik" oraz „Dzień”. Pierwszy nawiązuje 
tytułem do wydawanego w 11 poi. XIX 
wieku przez Michała Kalkowa miesięcz
nika. Wsławił się on gwałtowną antypolską 
kampanią w czasie powstania 1863 r. 
Dzisiejszy tygodnik stara się kontynuo
wać zagraniczną politykę Kalkowa (wszy
stkie poniższe cytaty zawarte są w nume
rze 36-37 z tego roku):

1. krytykuje MSZ za udział w wyklu
czeniu Jugosławii z ONZ, nazywąjąc to 
„zdradą naszych brnci-Serbów",

2. Polską współczesną wprawdzie się 

formatu „Trybuny Ludu”, ów tygodnik 
poza oszczerstwami nie podaje żad

nych informacji ani komentarza, lecz igra 
z czytelnikiem kalamburami i Ezopowym 
językiem. U dołu pierwszej strony infor
muje anglojęzycznego czytelnika o swojej 
linii i walorach: „Den* - Rus.<ria*s most 
popular conservafii*e newtpaper". Pa
triotyczna (Ruso/obia nic projdiot) i kon
serwatywna linia pisma przejawia się 
w aforyzmach (headlincs).'„Tymczasowy 
okupacyjni/ reżim Jelcyna zaczyna drżeć u> 
konwulsjach**. „Jelcyn dostał Rosję z bom
bą atomową, a pozostawił z sochą i łap
ciami”.

Za „zdradę” dostajc się również Gor
baczowowi — gdy czytelnicy piszą. że 
Michaił Sicrgiejewicz dal im wolność, re
daktor replikuje: „Chctałbym powiedzieć.* 
każdy człowiek rodzi się wolny, albowiem 
wolność doje nam Bóg! Gorbaczow nicze
go nam nte dal, lecz odebrał nam Ojczyz
nę. Starożytni Germanowie topili zdraj
ców w bagnie. Oni nie znali -nowego 
myślenia*” (wszystkie cytaty z numeru 
z 18 24 X 1992).

W składzie redukcji „Dnia” znajdujemy 
nazwisko znanego pisarza Walentina Ras
putina.

ROSJA OBIEKTYWNA
Powstały w 1991 roku dziennik „Nicza- 

wlsimaja Gazieta” (wyszło do tej pory 400 
numerów) zarówno formatem jak i pozio
mem dziennikarskim przypomina noszą 
„Rzeczpospolitą”. Nn pstrym rosyjskim 
rynku prasowym Jest on wyjątkiem pu
blikuje teksty i komentarze zgodnie z na
główkiem nad winietą: Sine ira el studio. 

nobylskiej, nie bada się Jego udziału w tra
gediach na Litwie, w Estonii i Gruzji, lecz 
próbuje się go obarczyć odpowiedzialno
ścią za działalność partii, której był głów
nym de montażystą.)

„Nieza wisi maja Gazieta*' ma również 
w przeciwieństwie do innych dzien

ników - serwis zagraniczny. Z rzadka 
pojawia się w nim Polska:

1. jako członek Trójkąta Wlszegradz- 
kiego publicysta „NG” ubolewa, że 
w Walęsowskim planie NATO-bis nie 
przewidziano miejsca dla Rosji. Ukrainy 
i Białorusi;

2. Jako przykład nieudanej reformy go
spodarczej w dziwnie Jednostronnym 
tekście „Reforma po roku*' Georgija Ar- 
batowa („NG”. 24 X. s. 2) zostąjc przywo
łana jednn z licznych opinii Lecha Wałęsy: 
„Wszyscy narobiliśmy błędów, włączając 
w to mnie samego. Dokonaliśmy rewolu
cji. nie mając pojęcia o rządzeniu kra
jem". Zdaniem autora — a jest to wbrew 
wielu opiniom o Polsce, Jakie krążą w Ro
sji wypowiedź Wałęsy dowodzi, że zaró
wno Polska jak i Rosja są wykorzystywa
ne przez Międzynarodowy Fundusz Walu
towy i dlatego ich reformy są skaznne na 
klęskę.

Jednak całościowy obraz Rosji I repub
lik, Jaki wyłania się ze stronic „Niezawisi- 
moj Gazlely". Jest o wielo bardziej obiek
tywny aniżeli ów tekst-komontarz Arba- 
towa.

ROSJA EKONOMICZNA
Gazet ekonomicznych jest nn rynku 

rosyjskim wiele wyrażąją one pośred
nio światopogląd tych sfer, które nie roz-

GRZEGORZ PRZEBINDA

Cztery twarze Rosji
meraty niską ceną (60 rubli miesięcznie) 
oraz „barokowymi” opowieściami o na
wróconych czytelnikach. Jedną z takich 
opowiastek, o „nawróconym żłobie”, snuje 
X Kijowa pasażer, A. Charczenko. (28 X): 

„Chciał on o godzinie 20 dostać się 
z Kjjowa do miejscowości Browary. Rzew
nie wspominając czasy, gdy bilet kosz
tował 20 kopiejek, a autobusy chodziły 
regularnie, ubolewa, że dzisiaj trzeba jeź
dzić taksówką albo łapać okazję (chałtur- 
szczika). I ukośnie taki chałturszczik pod
jechał na przystanek. Ludzie wsiedli, ale 
gdy usłyszeli cenę biletu (25 rubli) wszys
cy wyszli z wozu. Nasz bohater dojrzał 
w wysiadającym tłumie znajomego, od
wiecznego antykomunistę:

•I co — zapytał — obaliliście władzę 
sowiecką, chodziliście, wymachiwali fla
gami, a teraz co macie?-

Lecz oto podjechał autobus kursowy 
— kierowca zaprosił pasażerów, bilet ko
sztował 7 rubli. Gdy Charczenko zapytał 
kierowcę o przyczynę tak niskiej ceny, ów 
odrzekł:

•I ja przedtem bytem takim samym 
żłobem — tu pokazał na wyprzedzające
go nas pustego chałtur szczika. Przejrza
łem, gdy zacząłem czytać „Prawdę". 
Wcześniej nie cierpiałem lej gazety. A la
tem przeczytałem przypadkiem 
jeden numer, drugi. Szczególnie 
spodobały mi się artykuły Bo
rysa Olejnika i Jurija Włosowa. 
Można powiedzieć, oni reani
mowali moje przygasłe sumie
nie-".

Do dyspozycji takich czytel
ników pozostaje stały dział 
„Prawdy", tzw. „Czerwony te
lefon**. Dział ten przypomina 
Telefoniczną Opinię Publiczną 
„Gazety Wyborczej”, z tą róż
nicą. że w „Prawdzie” owe ska
rgi, lamenty i wyzwiska opat
rzone są imieniem, otczestwem 
i nazwiskiem lamentującego. 
Większość respondentów lej ru
bryki Rosję uważa za „ul znisz
czony przez niedźwiedzia". Pe
wna czytelniczka, N.B. Paramo- 
nowa, skarży się w znąj ornym 
również nam tonie; „Nie głoso
wałam na Jelcyna, to nie mój 
prezydent, a represje grozą nam 
wszystkim. Koszmar!”. Tylko 
w wyjątkowych przypadkach, 
gdy grożą represje za obrazę 
władzy prezydenckiej, czytel
nik może powyzywać sobie do 
woli bez podawania persona
liów. Jak z satysfakcją informu
je redaktor, ludzie dzwonią z: 
Taszkientu, Samary, Stawropo- 
la. Sankt-Petersburga, Charko
wa. Bobrujska, Syberii i Północ
nego Kaukazu. Spasibo druzja — wzrusza 
się zastępca redaktora naczelnego, W. 
Luuuk - wmiesi ie wystoim.

„Prawda" przypomina warszawską 
„Trybunę", z tym, że redagowana jest 
mniej inteligentnie, za to bardziej gwał
townie— poziom frustracji widocznie jest 
wyzszy. a i front robót szerszy.

Gdy w kraju odbywąją się manifestacje 
komunistów i biedaków, „Prawda” za
wsze poinformuje o tym na czołówce. 
Ostatnio reaktywowano działalność zde
legalizowanej przez Jelcyna KPZR. Cele 
nowej partii, oczyszczonej z kapitulantów 
Gorbaczowa i Jakowlewa, oraz ze zdrąjcy 
Jelcyna, są następujące:

1. wyprowadzenie krąju z kryzysu 
przez powrót do socjalizmu,

2. odnowienie Związku Sowieckiego ja
ko dobrowolnego zrzeszenia suweren
nych republik fSojuz nieruszymyj ries- 
publik swobodnych...)

3. odbudowanie przyjaźni narodów 
(sieł) i wygaszenie narodowych konflik
tów („Prawda” z 27 X 1992).

Podczas lektury takich deklaracji, są
siadujących z apologią leninizmu i surową 
krytyką stalinizmu, człowiek ma wraże
ni*. ze czyta spóźniony referat Chrusz- 
czowa. Inna rzecz, że leninowskie hasła, 
które usłyszano w sobotę 24 X 1992 
w Sankt-Petersburgu: „Ziemia chło- 
P°®. fabryki robotnikom, władza 
— Sowietom, pokój narodom**, brzmią 
atrakcyjnie dla współczesnych rosyjskich 
biedaków. 

nie ząjmmc. ale wielokrotnie wypomina 
jej udział w Unii Brzeskiej.

Tygodnik „Russkij Wiestnik” ma przy
zwoitą objętość 24 stron formatu „Czasu 
Krakowskiego” — lektura wszystkich tek
stów zajmuje parę ładnych godzin, ale jest 
ząjęciem pasjonującym. Mówiąc ogólnie, 
pismo chce dowieść, że za wszelkie zło na 
Rusi od zarania jej dziejów odpowiedzial
ni są cudzoziemcy (Tatarzy, Żydzi, Ukra
ińcy, Polacy, a ostatnio — Japończycy) 
oraz masoni. Każdy tekst, niezależnie od 
epoki, którą omawia, niezależnie od auto
ra. czy to będzie „rosyjski Walter Scott”, I. 
Lażecznikow, czy znany filozof N.O. Los- 
ski, czy też Jan Kronsztadzki lub zamor
dowany rok temu śpiewak Igor Talków, 
albo zmarły w roku 1984 emigrant W. 
Kriworotow, służy demaskaęji powyżej 
wymienionych wrogich sił:

— ojciec powieści rosyjskiej, I. Lażecz
nikow, przyponjniany jest jako autor 
.Domu z lodu” U835), przedstawiającego 
zgubną dla Rosji czasów carycy Anny 
Iwanowny rolę cudzoziemca Birona;

— niejaka Irina Panowa bierze odwet 
na Tatarach, „przeklętej Ordzie”, poko
nanej. szczęściem,' na Polu Kulikowym 
w roku 1380 po Narodzeniu Pańskim;

— Jan z Kronsztadu przywołany jest 

Fol. Krzysztof MILLER — ,.GW"

jako wyznawca teorii Moskwy-Trzeciego 
Rzymu, a przeciwnik cudzoziem
skiego Wiecznego Miasta i takoż cudzo
ziemskiego Carogrodu;

— I. Talków bez zmrużenia oka po
wtarza dawno obaloną „tezę”, że autorem 
„Protokołów Mędrców Syjonu” był 
Achad-Haam, czyli Ascher Ginzberg, któ
ry przedstawił je po raz pierwszy na syjo
nistycznym kongresie w Bazylei w 1897 r.*, 

W, Kriworotow uważa, że „przeklę
ta masoneria" składała się przeważnie 
z Żydów, a jej ostatnim dziełem jest dok
tryna ekumeniczna, „dająca mata chrześ
cijaństwu";

Igor Diaków daje kopniaka Gorba
czowowi, wcale nie za krwawe tłumienie 
demonstracji w krajach bałtyckich albo 
w Gruzji, lecz za niszczenie „rosyjskiej 
substancji". W tekście o umierającej ba
buni autor pisze: .^Słabym głosem prosiła, 
by jej nie ruszać. A ja cicho zawyłem 
z nienaunści do Gorbaczowa i wszystkich 
mętów z nim związanych, które pożerają 
nas żywcem, trylem z poniżenia, czując 
ciężar jej słabnącego ciała".

Trzeba przyznać, iż rzeczywistość upa
dającego Imperium daje redaktorom tego 
„patriotycznego pisma" wiele okazji do 
przejawienia miłości wobec „matuszki", 
która „żywiła Europę i teraz żywi”.

*■
Kuriozum na moskiewskim rynku pra

sowym stanowi tygodnik .Dzień”, „gaze
ta duchowej opozycji" osiem stronic 

Jego systematyczna lektura podobnie 
jak i organu naszej Najjaśniejszej daje 
obiektywny obraz tego, co dzieje się w ro
syjskim życiu politycznym, ekonomicz
nym, kulturalnym, a także na ulicy.

Gdy czytamy teskt o rosyjskiej racji 
stanu, to przekonujemy się. ze owa racja 
polega nie na demaskowaniu Japończy
ków, Tatarów i Żydów, lecz na zbudowa
niu demokratycznej i silnej gospodarczo 
Federacji Rosyjskiej (w której poza Ros
janami żyją inne narody) na umocnieniu 
roli narodowych banków, stabilizacji 
kursu rubla, itd.

Z lektury „Gazety" wyłania się dość 
smutny obraz zarówno rosyjskich sfer 
rządzących, jak i czerwono-czarnej opo
zycji. Jelcyn pokrzykuje na parlament 
i odpowiada na pytanie, jak się do niego 
zwracać: panie prezydencie czy towa
rzyszu prezydencie — „Jam nie Pan ani 
towarzysz”. Tymczasem jego otoczenie 
„gryzie się na oczach całego krąju”. Wróg 
Jelcyna. Szatalin (szef parlamentu), upija 
się w swoim gabinecie, krzykliwy Sojusz 
Obywatelski „nie przedstawia konkret
nychsposobów na osiągnięcie Zicmip.bie- 
canej", związki zawodowe chcą „uzwiąz- 
kowić" rząd, a szef komunistycznej „Tru- 
dowoj Rossiji" wzywa na ulicznym mityn

gu do ^jednoczenia armii z narodem. W tej 
kakofonii bardzo rzeczowo brzmi głos’ 
Olega Rumiancewa, sekretarza Komisji* 
Konstytucyjnej i stronnika prezydenta 
Jelcyna. Jego zdaniem, ąjazd deputowa
nych należy przesunąć zgodnie z wolą 
prezydenta — na marzec 1993 r. Wtedy 
jego komisja zdążyłaby przygotować pro
jekt Ustawy Zasadniczej, które — po dys
kusji w parlamencie i ogólnonarodowym 
referendum — mógłby być przyjęty już 
jesienią 1993 r. Rumiancew słusznie się 
obawia,* że atmosfera zjazdu deputowa
nych, który odbędzie się w grudniu, bę
dzie przypominać zgiełk meczów futbolo
wych.

Nie broniąc bynajmniej całej działalno
ści Gorbaczowa, „Gazeta" cytuje w całej 
ich „krasie”- jego niektórych sędziów: ’-

„Uważam, że nie zjawiając się przed 
obliczem Sądu Konstytucyjnego, .Michaił 
Siergiejewicz podpisał na siebie wyrok... 
Myślę, iż zademonstrował on tym samym, 
że jest obywatelem nie Rosji, a czyim nie 
wiem: Niemieckiej Republiki Federalnej, 
Włoch, które chce odwiedzić, Francji do 
której chce pojechać potem,. Hiszpanii, 
którą chce odwiedzić jeszcze później. Ko
rei Południowej, a tylko nie Rosji. Jest 
obywatelem świata... Nie może zapomi
nać, że tym samym stracił on prawo do 
rosyjskiego obywatelstwa'*. Autorem po
wyższego „prawniczego'’ wywodu był 
przewodniczący Konstytucyjnego Sądu, 
Walery Zorkln!

(Na marginesie; Gorbaczow nie stoi 
przed sądem za ukrywanie katastrofy czar- 

paczają, lecz próbują wykorzystać szansę, I 
jaką — mimo -wszystko — dała reforma I 
rządu Pawłowa. Gdyby, ktoś chciał oce- I 
niać sukces tej reformy na podstawie ilo- I 
ści tytułów ekonomicznych na rynku, I 
mógłby być spokojny: na ławkach w met- I 
rze moskiewskim łatwo dostrzec tytuły I 
wielu ulotnych i poważnych ekonomicz- I 
nych pism: „Czastnaja Żyzń", .^irżewyje I 
Wiedomosti", „Kommiersant”.

To ostatnie w swoim dodatku tygodnio- I 
wym (nr 37 z 12-19 X) na pierwszej stronie I 
proponiye, aby spikerów posłać k Napole- I 
onam. Spiker oznacza w rosyjskim, jak I 
i w angielskim, przewodniczącego par- I 
lamentu, Napoleon — symboliztye szpital I 
dla psychicznie chorych. Tym nieco grubo 
ciosanym dowcipem redakcja pragnie I 
wyeliminować z życia publicznego gadul
stwo i głupotę.

Komentator życia ekonomicznego w tek- I 
ście „Wszystko normalnie" twierdzi: „Są
dzimy, tak samo jak przedtem, że to co 
dzieje się wokół nas, jest normalne, a więc 
także — słuszne. Uważamy nadto, że nie 
zdarzy się nic, co mogłoby silnie zach wiać 
Jtąszą Dgumość co do nieuchronności suk
cesu. Ową pewność nie jest nam wrodzo
na — ale stanowi w pełni świadomy 
wybór". Ktoś mógłby ową frazę potrak

tować jako rosyjskie zaklinanie 
rzeczywistości — ale autorzy 
„Kommiersanta" na innych | 
stronach swego tygodnika czy
nią wiele, aby i c h Rosja stała się 
normalna:

1. informują ° zawiłościach 
systemu podatkowego;

2. odkrywają tąjniki rosyjs
kiego prawa bankowo-waluto- 
wego;

3. opowiadąją, jak masowe 
sprowadzanie do Rosji tanich 
papierosów Philip Morris wpły
nęło na podwyżkę kursu dolara;

4. wyjaśniąją laikowi co 
oznacza w przedsiębiorstwie in
westycja.

Ich zdaniem — i tutąj trudno 
będzie im zdobyć przychylność 
rosyjskiej ulicy — bony prywa
tyzacyjne (wauczery) „nakar
mią nie tylko tych, co preten
dują do bezpłatnej zupy". Inna 
sprawa, że na razie na to się nie 
zanosi — owe bony o teoretycz
nej wartości 10 tys. rubli kupo
wane są przez handlarzy po 
5 tys., a sprzedawane po 6—7 
tys. Być może ich wartość wzro
śnie, gdy będzie można 
— o czym wszyscy marzą — ku
pować za nie na własność zie
mię. Tymczasem jednak redak
cja „patriotycznego" pisma 
„Russkij Wiestnik” (nr 36-37 

z 1992) może tytułować tekst o bonach: 
„Wauczer — cena krwi przelanej za Ro
sję".

★

Dwie pierwsze Rosje, czerwona i czar
na, są na razie bardziej widoczne, gdyż 
zawsze łatwiej jest mówić „nie" aniżeli 
coś tworzyć. Tym niemniej istnieje już 
także — w sensie ekonomicznym — Rosja 
cokolwiek inna. Do niej przynależy więk
szość młodego pokolenia. Jeżeli Jelcyn 
— w co jednak wierzyć nie należy — roz- 
wiąże parlament lub użyje siły, będzie to 
zwycięstwo Rosji czerwono-czarnej. To 
samo się stanie, gdy na grudniowym zjeź
dzić deputowanych zatryumfuje duch od
wetu parlamentarzystów wobec prezy
denta. A może zgodnie z tezą redakcji 
pisma .JCommiersant" dojdzie do kom
promisu, który będzie oznaczać krok ku 
normalności? W każdym razie droga do 
rynku jest jeszcze długa i wyboista wie
le rozstrzygnie się w najbliższych tygo
dniach.

Gdyby ktoś, zachęcony przedstawio
nym tu obrazem Rosji, zapragnął kupić 
mieszkanie na obrzeżach Moskwy lub 
w centrum starego Petersburga, to niech 
się nie łudzi, że wyjdzie mu tamo miesz
kania kosztują lam dokładnie tyle samo co 
w Warszawie i Krakowie. Zyłploszczad' 
o powierzchni 100 m‘ w centrum Peters
burga kosztuje 60 70 tys. dolarów. Tym
czasem przeciętna pensja waha się 
w przedziale 12 15 dolarów.
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