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było by to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne” — głosi 
rosyjskie powiedzenie. Może bardziej niż „smutne” trzeba by powiedzieć: 
„niepokojące”. Oglądaliśmy teatr absurdu: Zjazd Deputowanych gra na nosie 
prezydentowi, prezydent gra na nosie Zjazdowi —,a obie strony nie zdają sobie 

jakoś sprawy z tego, co robią. Dopiero gdy rosyjski uczeń czarnoksiężnika 
wywołał widmo dwuwładzy, zaczęła się powszechna rejterada. Mądry Rosjanin 
po szkodzie...

W cztery dni po proklamowaniu przez 
Jelcyna bezpośrednich rządów prezyden
ckich pojawia się długo oczekiwany pre
zydencki dekret, głoszący jednak najspo
kojniej, że... takich rządów już nie ma. Po 
kilkunastu dniach demonstrowania nie- 
złomnośd Rusłan Chasbułatow ukazuje 
na Zjeździe oblicze człowieka umiaru i po
rozumienia. Rada Najwyższa zarządza 
najpierw ocenę postępowania prezydenta 
przez Sąd Konstytucyjny, ale gdy wer
dykt trybunału okazuje się dla Jelcyna 
niekorzystny i gdy Zjazd rozpoczyna ob
rady — wówczas niedzielna próba odwo
łania prezydenta kończy się porażką. 
Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego 
spieszy zrazu z potępieniem Jelcyna, ale 
potem — mimo poparcia trybunału — ża
dnych sugestii Zjazdowi nie zostawia. Te 
nieoczekiwane wolty polityków dobrze 
świadczą o ich — w ostatecznym rachun
ku — poczuciu odpowiedzialności: 
Czy jednak nie można było zastanowić się 
chwilę przedtem?

resów i precyzyjnego rozgraniczenia obu 
władz - w Rosji, przy braku tradycji 
demokratycznych i przy dziwacznym, po
suniętym do krańcowości systemie poli
tycznym - musi automatycznie prowa
dzić do dwuwładzy.

Tymczasem układ interesów społecz
nych jest dokładnie odmienny niż inte
resów elit politycznych i w oczywisty 
sposób rzutuje to na wspomnianą nieme- 
rytoryczność sporów. Nie ma przecież wy
raźniejszej sprzeczności między progra
mem Chasbułatowa i Czernomyrdina (o- 
baj skłonni by przystać na jakąś „trzecią 
drogę"), nie ma sprzeczności między par
lamentem a wiceprezydentem, zjedno
czonych w sprzeciwie wobec prezydenc
kich rządów bezpośrednich. Istota tragi
zmu polega po prostu na tym, że to jedynie 
władza skazana jest na samonapędzający 
się konflikt, podczas gdy społeczeństwo 
... odwrotnie: na kompromis. Z jednej 
więc strony te rozbieżne tendencje skute
cznie blokują jakąkolwiek pracę państ-
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Z rosyjskiej czołówki konsekwentni 
okazali się tylko: wiceprezydent Ruckoj 
(cały czas deklamujący o kompromisie, 
choć wobec Jelcyna skrajnie nielojalny) 
oraz premier" Czernomyrdin — niezmien
nie będący „za a nawet przeciw"... Jedy
nie więc konsekwencja w niekonsekwen
cji stała,się opłacalna: właśnie Czerno-' 
myrdin i Ruckoj ńa marcowym kryzysie 
zyskali najwięcej.

Przegrali jednak wszyscy. Rosyjski 
spór — jak większość postkomunistycz
nych „wojen na górze” — był w znacznej 
mierze sporem niemerytorycznym, pozo
rnym, wynikiem poprzestawiania zna
ków wartości. Świat poparł Jelcyna jako 
gwaranta względnej stabilności politycz-. 
nej, reformy gospodarczej i kursu deko- 
munizacyjnego. Niestety, to raczej Chas
bułatow bronił w tym przypadku kon
stytucji, prawa i demokracji, mąjąc przy 
okazji czystą hipotekę osobistą (nie był, 
jak Jelcyn, pąftyjnym aparatczykiem, ani 
nie odpowiadał później za fiasko reformy 
gospodarczej). Cóż z tego jednak? W Rosji 
zawiedli nie politycy (ich kompromitacja 
była sprawą wtórną), lecz sam ustrój. 
W strukturę rosyjskiej władzy wpisany 
jest dziś permanentny, chroniczny kon
flikt.

Dążenie do krańcowości, naiwna chęć 
wyciągnięcia ostatecznych konsekwen
cji z przyjętych założeń — oto co „w 
oczach Zachodu” cechowało zawsze „du
cha rosyjskiego", który — jak Szygalew 
w „Biesach” — „zaczynał od bezgranicz
nej wolności, by skończyć na bezgranicz
nym despotyzmie”. Charakterystyczne 
cechy życia rosyjskiego dąją znać o sobie 
raz jeszcze i oto stajenny znów wobec 
podobnych co przed stuleciem wyzwań 
i zagrożeń. Rosja jest jak zawsze do nikogo 
niepodobna. Kiedy tworzy się w niej silna 
władza prezydencka — to od razu łącznie 
z ubezwłasnowolnieniem premiera i nad
zwyczajnymi pełnomocnictwami dla gło
wy państwa, nadanymi w dodatku na czas 
de facto nieokreślony. Ina odwrót: kiedy 
buduje się w Roąji demokrację — to nie 
wystarcza już parlament jak w Europie: 
potrzebny jest „superparlament” — Zjazd 
Deputowanych, o mandacie społecznego 
poparcia wcale nie mniejszym niż w przy
padku prezydenta (taki układ już Barn 
w sobie tworzyłby niebezpieczne „iskrze
nie” — cóż dopiero w' sytuacji, kiedy 
deputowani zostali wyłonieni przez me
chanizm jeszcze sowiecki). Interesy wła
dzy wykonawczej i ustawodawczej są 
więc w oczywisty sposób sprzeczne: nie da 
się ze sobą pogodzić równoczesnego kursu 
na autorytaryzm i demokrację. Zjawisko, 
które w społeczeństwach Zachodu przyj
muje postać normalnego rozdziału inte-

Dziesięć dni, które 
nie wstrząsnęły 

światem
GRZEGORZ PRZEBINDA

Z tego zgiełku, który dochodzi do nas 
w ciągu ostatnich dni z Rosji, nie
którzy wyciągają wniosek, że sytuacja 

w Federacjijest dokładnie taka, jak w 1917 
przed rewolucją październikową. „Gaze
ta Wyborcza”, ten najbardziej żywy polski 
dziennik, w poniedziałek 22 marca na 
pierwszej stronie próbowała przekonać 
polskiego czytelnika, że Rosja znajduje się 
na skraju wojny domowej. To są jednak 
tylko metafory, a historii wbrew Bor- 
gesowi - metaforami tłumaczyć się nie' 
da. Roąja nie prowadzi dziś — jak w 1917 
- - żadnej wojny. Nie ma zagrożenia ze
wnętrznego, przeciwnie — cały rozsądny 
świat-patrzy z życzliwością na jej reformę. 
Nadto sytuacja ekonomiczna Federacji 
jest wyjątkowo niekorzystna, popsuć ni
czego już się nie da, nikt nie ma złudzeń, 
że gdy ukradnie sąsiadowi, to polepszy 
swój byt. Krzykaczy co prawda jest 
sporo, ale nie mają oni żadnych narzędzi 
do przeprowadzenia neobolszewickiego 
puczu.

Wystarczyło w dniach 20-29 m zwyczaj
nie słuchać rosyjskich stacji radiowych, 
aby nic wyciągać katastroficznych wnios-

dokonują między 
„władzą” cora2 głębszego

wową, z drugiej zaś 
„narodem" 
rozziewu.'

Jelcyn wiedział co robi, kiedy tak gwał
townie domagał się referendum. Wbrew 
obawom jego antagonistów, Rosji nie gro
zi dziś rozpad -■ przynajmniej nie w sen
sie narodowościowym (w nąjgorszym ra
zie odłączą się na peryferiach Czeczenia 
i Tuwa). Rosji grozi totalny rozpad na 
rządzących i rządzonych, alienacja wła
dzy o tyle jeszcze groźniejsza niż w przy
padku bolszewizmu lub caryzmu, że bez 
instrumentów narzucających wolę wład
cy. Tymczasem nie ma demokracji bez 
mechanizmów zabezpieczających i egzek
wujących, a mechanizmów tych nie stwo
rzy naiwna wiara w dobroć i odpowiedzia
lność polityków. Na razie wicepremier 
Szumiejko tłumaczy, że dekrety nie mog
ły zostać opublikowane, ponieważ akurat 
przypadały dni wolne od pracy... Czy na 
przyszłość wystarczy politykom samoza
parcia, by spijać piwo przez kogo innego 
nawarzone? Czy sytuacja nie wymknie się 
raptem spod czyjejkolwiek kontroli?

Nie sposób bez przerwy balansować nad 
przepaścią. Być może dopiero dziś, a nie 
w sierpniu 1991, rosyjska demokracja zda- 
je naprawdę egzamin. Autorytaryzm jest 
zaprzeczeniem wolności. Ale wolność to
talna i nieodpowiedzialna może być poży
wką dla anarchii, która (jak w proroctwie 
Szygalewa) może zaowocować kolejnym
— pożal się Boże — rosyjskim ekspery
mentem ustrojowym. Jak się zdąje, XX- 
-wieczna rosyjska „smuta” dochodzi z wo
lna do punktu kulminacyjnego, a w każ
dym razie postkomunistyczny ustrój poli
tyczny i gospodarczy Roąji wyczerpał się, 
skompromitował i nadaje się już tylko do 
wymiany,

Na Zjeździe, z zaskakującą jednomyśl
nością, zrozumieli to obaj wielcy prze
grani: Jelcyn i Chasbułatow. Im wcześniej 
zda sobie z tego sprawę cała elita politycz
na — tym lepiej. Bo przecież —jak mawiał 
niegdyś car-reformator Aleksander H
— „lepiej coś zrobić odgórnie niż czekać 
aż samo się zrobi oddolnie".
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ków o sytuacji w Moskwie. Zmieniała się 
ona to prawda jak w kalejdoskopie, 
tak że nawet jej aktorzy mieli kłopoty ze 
zrozumieniem, co się dzieje. Nigdy jednak 
nie było tak tragicznie, żeby ktokolwiek 
odpowiedzialny mógł mówić o wojnie 
domowej.

W sobotę wieczorem 20 marca o godzi
nie 21 naszego czasu radio „Gołos Rossii" 
nadało przemówienie Prezydenta Rosyj
skiej Federacji, Borysa Jelcyna. Wyzna
czając na 2S kwietnia termin ogólnonaro
dowego referendum w sprawie poparcia 
dla prezydenta, przypomniał, że jest pier
wszym w ponad tysiącletniej historii Rosji 
przedstawicielem władzy wybranym 
przez cały naród. O deputowanych mówił, 
że większość z nich — nieświadomie 
— jest narzędziem w ręku sprytnych gra
czy z komunistyczną przeszłością, skupio
nych w Radzie Najwyższej. Kilka razy 
podkreślał, że obecny Zjazd nie jest par
lamentem. W kwietniowym referendum 
narody Federacji mają wypowiedzieć się 
na temat Konstytucji, która określi ter
min i sposób wybrania parlamentu. Do tej 
pory zjazd ma pełnić swe funkcje, jego 
kompetencje zośtają jednak ograniczone. 
Prezydent nakazał Ministerstwu Obrony 
czuwać nad tym, aby armia nie wtrącała 
się do wydarzeń politycznych. Mówiąc 
o gospodarce, przypomniał, że bolsze- 
wizm „dał ludziom, a raczej mieszkańcom 
Moskwy, kiełbasę" za cenę zrujnowania 
bogactw naturalnych krąju. Wyraził po
parcie dla prywatyzacji ziemi i przedsię
biorstw. Straszył, że Zjazd dąży do kon
frontacji z Zachodem i do nowego wyścigu 
zbrojeń. Mówił, że będzie — jako wybrany 
przez naród — bronić integralności Fede
racji.

Potem rozpoczęła się licytacja na słowa. 
Przewodniczący parlamentu, Rusłan 
Chasbułatow stwierdził, że Jelcyna nale
ży odsunąć dlatego, że nie buduje rynko
wej gospodarki. Sąd Konstytucyjny, nie 
czekając na publikację dekretu, natych-

miast uznał działalność prezydenta za nie
zgodną z Konstytuęją. W błyskawicznym 
tempie zwołano IX Zjazd Deputowanych 
Ludowych. Cały świat myślal teraz, że 
Jelcyn zostanie tam obalony. Okazało się 
jednak, że takiego punktu nie było w pro
gramie Zjazdu, a deputowani — w sobotę 
27 HI — odrzucili wniosek o jego wprowa
dzenie. Następnie wyrazili zgodę na refe
rendum 25 kwietnia, proponując jednak 
swoje cztery pytania: trzy z nich miałyby 
dotyczyć osobiście Borysa Jelcyna (pyta
nie o zaufanie do prezydenta, do jego 
reform ekonomiczno-społecznych, oraz 
o potrzebę nowych przedterminowych 
wyborów prezydenta); czwarte pytanie 
miało dotyczyć potrzeby przedtermino
wych wyborów do parlamentu. Zrozumia
łe, że Jelcyn nie mógł się zgodzić na taki 
„sąd kapturowy", tym bardziej, że Zjazd 
proponował, aby uznać za korzystny dla 
Jelcyna tylko taki wynik referendum, 
w którym ponad 50% uprawnionych 
do głosowania wypowie się za nim. Tym 
sposobem przeciwko Jelcynowi głosowa
liby także ci, którzy nie wzięliby udziału 
w referendum.

W sobotę 27 marca na wieczornej sesji 
Zjazdu wystąpił Jelcyn. Wyraził zdecydo 
wany sprzeciw wobec parlamentarnego 
projektu referendum. Jego zdaniem, 
wszyscy uczestnicy sporu naruszyli Kon
stytucję, a Rada Najwyższa 300 razy. Za
proponował, aby Zjazd zobowiązał czte
rech „silnych”: Jelcyna, Chasbułatowa, 
Zorkina (przewodniczący Sądu Konstytu
cyjnego), Czernomyrdina (premier) do 
ustalenia w ciągu siedmiu dni zakresu 
i kompetencji trzech władz. Zjazd zarea
gował na mowę Jelcyna bardzo przychyl-

Tymczasem w niedzielę rano, 28 marca, 
przed Zjazdem wystąpił Chasbułatow. 
Stwierdził, że Jelcyn zgodził się na od
wołanie referendum, pod warunkiem, że 
w listopadzie tego roku zostaną przepro
wadzone przedterminowe wybory zarów- 

o parlamentu jak i prezydenta. Zjazd 
oburzeniem, ogromną większością gło- 

ów odrzucił ten projekt. Deputowani, jak 
diabeł wody święconej, boją się nowych 
wyborów parlamentarnych, które pozba
wią ich ciepłych stołków i diet poselskich. 
Podobno 9 na 10 rosyjskich deputowa
nych uważa, że hiperinflację można zlik
widować przez wprowadzenie do konsty
tucji federalnej odpowiedniej poprawki... 
Przeto słychać było na Zjeździe głosy, że 
Chasbułatow zmówił się z Jelcynem. Padł 
wniosek o odwołanie w tajnym głosowa
niu obydwu polityków. Aby odwołać Jel
cyna, potrzeba było 2/3 głosów, dla od
wołania Chasbułatowa miało starczyć 
50% 4-1. W niedzielę wieczorem po pod
liczeniu głosów okazało się jednak, że 
zdesperowani deputowani nie byli w sta
nie odwołać żadnego z dwóełi-p&iityków.

Do dyskusji politycznej trzeciego dnia 
Zjazdu dołączyła się ulica. W Moskwie 
demonstrowali zarówno wrogowie jak 
i zwolennicy Jelcyna. Według radia „Swo
boda” przeciwników było dwukrotnie 
mniej (50 tysięcy) - demonstrowali naj
pierw pod gmachem parlamentu, potem 
na Placu Maneżowym. Grozili deputowa
nym, że mają rozprawić się z kliką Jel
cyna, obiecywali także poparcie armii, 
.przeszliśmy na Zjeździe do ataku. Jest 
nas więcej, naród jest z nami" — krzyczał 
przedstawiciel antyjelcynowskiej „Tru- 
dówoj Rossii”.

1Q0 tysięcy zwolenników prezydenta 
zebrało się na Wasiljewskom Spusku koło 
Kremla. Przemawiała Łam, zdecydowanie 
popierając prezydenta, wdowa po Sacha- 
rowie, Jelena Bonner. Do uczestników 
dołączył na chwilę sam Jelcyn. Twierdził, 
że nie podporządkuje się decyzji Zjazdu 
odwołującej go z zajmowanej funkcji. Jel
cyna poparli — w wystosowanych w nie
dzielę oświadczeniach — robotnicy Kuz- 
basu oraz górnicy z kopalń Workuty.

spaniała Susan McHugh! 37-letnia przedszkolanka z Dublina, matka dwojga 
dzieci, na wieść o śmierci małego chłopczyka z Warrington w Anglii, zabitego 

przez wybuch bomby podłożonej przez terrorystów z irlandzkiej Armii Republikań
skiej (IRA), wezwała współmieszkańców do zademonstrowania sprzeciwu wobec 
mordowania niewinnych ludzi. Dublińczycy wylegli na ulice stolicy Irlandii. Na wiecu 
przeciw nienawiści politycznej i religijnej Susan powiedziała: „IRA nie zabiła Jona
thana Balia w moim imieniu. Nie zabiła go w waszym imieniu. Chcę, żeby świat 
wiedział, że Jonathana nie zabito w imieniu Irlandii. Nadszedł czas, by powiedzieć 
dosyć!”.

Wojna domowa w Irlandii Północnej trwa od wielu lat; katolicka mniejszość w tej 
wcielonej do Zjednoczonego Królestwa części Zielonej Wyspy pozostąje bazą IRA, która 
dąży do oderwania Ulsteru od Wielkiej Brytanii. Terror jest też metodą drugiej strony 
konfliktu — bojówek protestanckich, chcących zablokować porozumienie irlandzko- 
brytyjskie i wykluczających możliwość zjednoczenia obu części krąju nawet w najdal
szej perspektywie. Radykałowie po obu stronach barykady manipulują bezwstydnie 
uczuciami obu społeczności. Politycy umiarkowani potępiają terroryzm i odcinają się 
od radykałów, ale nie potrafią dokonać przełomu prowadzącego do trwałego pojed
nania. .’

Na tym tle widać lepiej moralne znaczenie apelu Susan McHugh. Gdy politycy są 
bezradni i bezczynni wobec przemocy, ludziom pozostąje już tylko spontaniczny 
odruch oddolnej samoobrony. Ponad wszelkimi podziałami i hasłami politycznymi, za 
to w duchu ludzkiej solidarności przeciwko złu i wszelkim uzurpatorom.

ADAM SZOSTKIEW1CZ

Campo di Fiori
iedy na początku marca sudański biskup Macram Max Gassis błagał ONZ 
o zwrócenie uwagi na jego kraj, przeważająca większość polskiej prasy codziennej 

w ogóle tego nie odnotowała. W ten sposób nie dowiedzieliśmy się o grzebaniu żywcem 
i krzyżowaniu chrześcijan, o obcinaniu głów przeciwnikom politycznym ani o od
radzającym się w Sudanie handlu żywym towarem.

„To nie jest wojna domowa, to masakra" — mówi.biskup Paride Taban. I dodaje: 
„Wkrótce uwierzymy w to, że nie jesteśmy już częścią tego świata".

Sudan należy do naszej cywilizacji. Właśnie aby nam to uprzytomnić, pojechał tam 
Jan Paweł H Niestety, kiedy Papież odleciał do Rzymu, okazało się, że wraz z nim 
opuścili Sudan dziennikarze.

Ludobójstwu, dokonywanemu w tej części Afryki (i nie tylko tam), towarzyszy 
obojętność świata. Być może obudzi nas kiedyś ze snu wiersz któregoś z przyszłych 
poetów o „ginących, samotnych, już zapomnianych od świata", których .język stał się 
nam obcy, jak język dawnej planety”. Ale jak zwykle będzie już za późno.

JANUSZ PONIEWIERSKI

Co się dzieje
w polskiej zbrojeniówce?

Kutry wojskowe z Gdyni do Jugosławii obłożonej embargiem, kałasznikowy 
z Radomia do Iraku, materiały rozszczepialne z Warszawy do Niemiec, helikop
tery do Birmy i przy okazji dziewięć milionów dolarów do prywatnej kieszeni eks-posła. 

Tymczasem UOP twierdzi, że kontrolowanie handlu bronią nie należy do jego 
kompetencji; to samo mówi kontrwywiad wojskowy; minister współpracy z zagranicą 
nie wie nic. jeszcze mniej wie specjalna komisja powołana przez ministra przemysłu 
i handlu.

Rząd jednak i znaczna część mediów chętnie stają w obronie „polskich przedsiębior
ców". Teraz rząd RFN, kierując się względami humanitarnymi, zwolnił dyr. Szwondera 
z radomskiego „Łucznika" (a propos jeśli on był pokrzywdzony, to co z pozostałą 
piątką siedzącą już w USA?), a pani premier zręcznie stara się to zdyskontować jako 
sukces rządu. I tylko trafu trzeba, że niemal następnego dnia zostaje aresztowany jeden 
z posłów Sejmit poprzedniej kadencji pod zarzutem nadużyć w dostawach sprzętu 
wojskowego. .

Czy nie czas - miast ekscytować się sukcesem dyplomatycznym — powołać 
specjalną komisję do zbadania sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym?

WITOLD BEREŚ

„Tygodnik”
oddział w Pradze

Najbardziej widocznym rezultatem 
ostatnich waśni na Kremlu jest plan ame
rykańskiego prezydenta. Billa Clintona, 
przewidujący znaczną pomoc finansową 
dla Roąji. Mówi się o co najmniej 20 miliar
dach dolarów amerykańskich, które mąją 
ustabilizować kurs rubla, wspomóc rosyj
ską energetykę, a także budownictwo do
mów dla wojska. Zebrani 4 IV w Van- 
couver przedstawiciele siedmiu najbogat
szych państw świata mąją także dyskuto
wać o odroczeniu spłaty rosyjskich dłu
gów (80 miliardów dolarów). Plan Clin
tona uzyskał już akceptację Helmuta 
Kohla.

IX Zjazd nie posunął ani o pół kroku 
reformy rosyjskiej gospodarki. Ukazał 
słabość wszystkich organów władzy. 
Wnioski nasuwają się same. Roąja potrze
buje dzisiąj silnej władzy prezydenckiej, 
dwuizbowego parlamentu oraz nowej 
Konstytucji W najbliższym czasie potrzeb
ne jest referendum, które proponuje Jel
cyn. Będzie to ważny krok na drodze do 
demokracji, która rodzi się w bólach, ale 
bez przelewu krwi. Czasu jednak jest 
bardzo mało, rosyjska gospodarka nie mo
że czekać ani dnia dłużej.

Z zamętu w centrum korzystają pery
feria, które chcą oddzielić się od Federacji. 
W dniach ostatniego ZjazduRadaNąjwyż- 
sza Republiki Tuwa (dó 1944 roku ńiepod- 
ległepaństwojwprowadziladoTuwijskiej 
Konstytucji poprawkę, umożliwiającą 
Republice swobodne - odłączenie się od 
Rosyjskiej Federacji.

GRZEGORZ PRZEBINDA

Nieczęsto się zdarza, by jakaś redakcja 
odbywała spotkania z czytelnikami 
za granicą; dodajmy, z czytelnikami, któ

rzy na co dzień mówią innym językiem. 
Przygoda taka spotkała właśnie „Tygo
dnik”. Na zaproszenie praskich domini
kanów i Polskiego Ośrodka Kultury dele
gacja redakcji, z Jerzym Turowiczem, Jó
zefą Hennelową, Krzysztofem Kozłows
kim, Tomaszem Fiałkowskim i Piotrem 
Macharskim odwiedziła stolicę Czech.

Pierwsze spotkanie w prowadzonym 
przez dominikanów ośrodku myśli chrze
ścijańskiej, w odzyskanym przez zakon po 
„aksamitnej rewolucji" starym klasztorze 
w sercu praskiego Starego Miasta, zdomi
nował temat sytuacji Kościoła w demo
kratycznym i pluralistycznym społeczeń
stwie. Wolność przyniosła podobne wy
zwania i problemy zarówno Kościołowi 
w Polsce, jak i na poły katakumbowemu 
za komunistycznych rządów Kościołowi 
Czech, mimo wszystkich dzielących je 
różnic. Mówili o tym m.in. o. Dominik 
Duka, prowincjał czeskich dominikanów 
i kolega z więziennej celi prezydenta Hav- 
la, a także ks. Tomasz Halik i prowadzący 
spotkanie o. Odilo Śtampach. Pytanó nas 
o „polską drogę" między Scyllą pozba
wionej reguł wolności, która przeradza się 
w anarchię, a Charybdą katolickiego in- 
tegryzmu. Pytano także o „Tygodniko
wą” receptę na katolicyzm otwarty. Wie
lokrotnie wracano do sprawy zwrotu koś
cielnych dóbr, która jest dziś w Czechach

przedmiotem gwałtownego sporu, będąc 
częścią szerszego problemu finansowania 
Kościoła.

W drugim dniu praskiej wyprawy reda
ktorzy „Tygodnika” wzięli udział w dys
kusji, zorganizowanej przez Polski Ośro
dek Kultury, a prowadzonej przez ks. 
Halika i red. Piotra Góreckiego, praskiego 
korespondenta Polskiego Radia. Tym ra
zem tematem numer jeden były dekomu
nizacja i lustracja, stąd obecność ze strony 
czeskiej wiceministra spraw wewnętrz
nych. a także jednego z członków par
lamentarnej komiąji lustracyjnej. I tu jed
nak powracało uparcie pytanie o „wolny 
Kościół w wolnym państwie"...

Serdeczność czeskich czytelników, goś
cinność polskiej ambasady, w której gos
podarzy „Tygodnikowy" autor, Jacek Ba- 
luch, i opieka o. Tomasza Dostatniego OP 
sprawiły, że w Pradze czuliśmy się jak 
w domu. Spotkanie z ludźmi, dla których 
„Tygodnik” — przemycany niby bibuła
— stanowił przez lata źródło wolnego 
słowa, i — choćby w niewielkim stopniu
— oparcie w trudnej próbie, jaka stała się 
ich udziałem, było przeżyciem niezwyk
łym. Dziś już niczego przemycać nie trze
ba, ale kontrabandzie idei i doświadczeń 
chcemy służyć nadal, zwłaszcza że — na
szym zdaniem — od południowych sąsia
dów nauczyć się można niejednego.

TF, PM

„Kościół i pieniądze”
Na przełomie kwietnia i mają ukaże się pierwszy numer bezpłatnego 

dodatku do „Tygodnika Powszechnego”. Dwanaście stron w formagie^ 
A3 zapełnią reportaże, wywiady, raporty z kraju i ze świata, dotyczące 
tematu „Kościół i pieniądze”.

Jeszcze przed wakacjami ukaże się dodatek pt. „Afryka czania”, 
a w nim wywiad-rzeka z Ryszardem Kapuścińskim — dziennikarzem, 
przed którym Czarny Ląd odkrył wszystkie swoje fascynujące tajem- 
nice: powikłania polityki, religii i kultury. Ryszard Kapuściński właśnie 
wyrusza znów do Afryki, by wspólnie z Wernerem Herzogiem kręcić 
tam film dla BBC.

Tematy kolejnychdodiiikow .Nowe mody, nowe religie?”, „PRL 
w oczach obcych wywiadów *, ..Wakacje z duuhann".


