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Dygresje historyczne 

W miarę 2lblltanla się wybo
rów samorządowych, a w dalszej 
perspektywie wolnych wyborów 
do parlamentu, zaostrza się 
wałka polityczna. Nie wszyscy 
grają czysto. W ruch idą słow
ne wytrychy, Intelektualne 
ezwlndle, Insynuacje. 

Od nieczystych metod nie 
stronią ·politycy programowo 
powołujący się na .katolicką 
Inspirację swojej działalności. 
Ostatnio byliśmy świadkami 
demagogicznych figur retorycz
nych stosowanych w telewizyj
nych „Interpelacjach" wobec 
prof. B. Gerem·ka .&>rzez posła 
Marka Jurka ze Zjednocze
nia Chrześcljań1ko4iarodowego. 
Wcześniejsza debata poselska 
nad naszym godłem dostarczyła 
licznych przykładów tego rodza
ju wystąpień. 

W Imię zbudowania przedwy
borczej koalicji nie przebierają 
w środkach potencjalni sprzy
mierzeńcy ZChN-u. Prezes Unii 
Polityki Realnej, Janusz Kor
win-Mikke w swoim felietonie 
pt. „Handełsi", zamieszczonym 
w 2lbllżonym do ZChN tygodni
ku „Młoda Polska" (nr 12/1990) 
rozróżnia dwa obiekty przedwo
jennego polskiego antysemityz
mu: z jednej strony Żydzi-han
dlowcy, tępieni przede wszyst
kl'm przez konkurentów, z dru
giej zaś żydokomuna, który to 
termin autor w celu uaktual
nienia zastępuje określeniem 
,;żydolewacy". Konserwatywny 
liberał ceni Żydów handełesów, 
a nawet życzy sobie, aby Pola
cy przejęli Ich cechy, co zda
niem autora Jui nastąpiło. Zga
dza się natomiast z przedwo
jennymi endekami w .kwestii 
wrogiego stosunku do Żydów 
zajmujących się czym' innym 
nit handel I Interesy, Żydów 
WYkaztałconych, władających ję
zykami, oczytanych w ekonomii 
politycznej, Zydów-Europejczy
ków. Spełnili oni, zdaniem auto
ra, fatalną rolę dziejową - co 
prawda nie sami, ale wespół z 
Ich polskimi sprzymierzeńcami. 
Janusz Korwin-Mikke broni en
decji przed po91łdzeniami o zo
olqicmy, chorobliwy antysemi
tyzm. Racjonalizuje, przynaj
mniej w częki, ich uprzedzenia 
rasowe. 

Oto METODA zjednywania 
sobie alianta politycznego! Ma
cie w swojej spuściźnie Ideowej 
c°' wstydliwego, o co was ha· 
czą na każdym kroku? W po
rządku, nie martwcie się, jes
tem z wami. Uprzedzenia wa
szych ojców duchowych nie 
były nierozumne, Pl'ZJ'n&jmniej 
w części.„ 

Najbardziej niepokojące jest 
w tym wszystkim, że pan Kor
win-Mikke z trudem utrzymuje 
się w konwencji dygresji histo
rycznej w kwestii antysemityz
mu, który jego zdaniem „„.te
raz znalazł naturalną i realną 
podstawę do oskarżeń„. ". 

Wojeleela POGASZ 
Swarzęds 

„Neokabarecik" 
„(„.) Wreszcie piorun w nią 

trzasł i tragedia się skończyła" 
- 'Podsumował Ropelewskl re
cenzję „Balladyny" Słowackie-

go. Równie wulgaryzującego 
streszczenia?, analizy?, krytyk.i? 
świątecznego kabaretu Olgi Li
pińskiej dokonał Piotr Pacewicz 
w „Gazecie" nr 90. 

Czemu ma słuiyć ów tenuJą
cy tekścik? Obronie świętości 
Balcerowicza czy Niezabitow
skiej? Ujawnieniu „wrogich" 
treści zawartych w kabareciku? 
Wykazaniu czujności? Podobne 
„recenzje" można przeczytać w 
prasie z lat pięćdziesiątych, tro-
1)iącej wroga ludu I .broniącej 
posągowości władzy. 

Tekst „Neaka'baredk" ilustru
je pewien (dla krytyka kom
promitujący zawodowo) sposób 
odbioru treści spektaklu, który 
można określić mianem cenzor
skiego redukcjonizmu. CZy u
rząd na Mysiej uległ prywaty
zacji? 

dr Bołena czytKOWSKA 

Do Pani Llpi6aklej 
Gdy Idiota bawi się w krety

na, a kretyn w idiotę, mote to 
Ich obydwu ·bawić, ale na pew
no nie będzie bawić kogoś, kto 
na to patrzy z zewnątrz. To 
jedyne wratenle, jakle mi zo
stało po obejrzeniu świąteczne
go „kabareciku". .Jako że stu
diowałem w Paryżu, ukończy
łem tam dwa .fakultety, a po
nadto zajmowałem się proble
matyką mass mediów w Euro
pie I w Polsce - trudno ml 
uwierzyć, tebym był at takim 
cymbałem, Jeśli chodzi o u
chwycenie sensu audycji tele
wizyjnej. 
Proszę zatem, niech Pani 

przestanie kompromitować na
sze w9P6lne (niestety!) nazwi
sko„. 

Bez grosza poważania 
KL dr Z. LIPIRSKI 

Prof eser 
Semfaarlam Daelaowneco 

Sseseefn 

W cieniu Częstochowy 
Podane przez P. Smoleńskiego 

informacje dotyczące konfliktu 
NSZZ • .S" a Radą Wojewódz
ką „S" RI są wyolbrzymione 
i nie w pełni aktualne. Sytua
cja ulqła unormowaniu, a lton-
mkt W7PIZOD7· . 

Pnew. ZR NSZZ „S" 
w Cqsłoelaowfe 

Kułmlen llACIRSKI 

OD AtJTOBA 
l. Cieazt afę, te w Czc•to

chowłe ltl"'4CiG ułeoła unor
mowaniu, ca lcon/Hkł wvoa
szemu. 

2. JelH mój cirtvkuł w11-
ołbntlmfł c:zc1toc1&ow11ci lcon
lli1ct - pneprC1&Zam. Zrela
cjonowałem oo tak, Jak zo-
1taZ mi przecbtawłon11 przez 
wt1mienfont1Ch to art11kule 
rozmótDeótD. 

3. Działaczom częatochow
skiej ,,SoHdamo.fd" Rl radzę 
bardziej utoca.żać na słowa, 
skoro póiniej denertoujq ich 
pocfa'fte drukiem wlame wv
powiedzi (prztl o1cazjł, rzecz
nik pra1owv ,,SoHdarnold" Rl 
Cztlfał mój anvkuł przed jeoo 
pubHkczc,fq I nie mfClł nic 
przedwkoJ. 

Paweł SMOLUSKI 
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