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Kryzys zwiàzany z odrzuceniem
traktatu konstytucyjnego przez
Francj´ i Holandi´ oraz narastajà-
cy w wielu krajach eurosceptycyzm
wskazuje wyraênie, ˝e idea zjedno-
czonej Europy oddala si´. Fakt ten
wywo∏a∏ wprawdzie entuzjazm w
naszych kr´gach prawicowych,
gdzie wcià˝ jeszcze tli si´ pomys∏
rzucenia Europy na kolana has∏em
„Nicea albo Êmierç„, lub has∏em
pokrewnym: „alboÊmy to jacy tacy”,
i panuje przeÊwiadczenie, ˝e od
Europy nale˝à si´ nam wzgl´dy
szczególne. Nie jest to poglàd od-
osobniony. Podobnie przeÊwiad-
czony o swej wyjàtkowoÊci by∏
szeregowiec Wac∏aw Orzeszko -
niezapomniany Jerzy Turek w
znakomitej komedii „Gdzie jest
genera∏” - który uwa˝a∏, ˝e jako
Polak ju˝ urodzi∏ si´ bohaterem,
choçby nawet tego nie chcia∏.

A co na to Europa? Ano nic.
Âwi´tuje w Moskwie Dzieƒ Zwy-
ci´stwa i boi si´ polskiego hydra-
ulika. Nie naukowca, nie biznes-
mena, ale hydraulika. Dobrze, ˝e
chocia˝ nasi fachowcy sà tam do-
ceniani. Dzisiejsza Europa w niczym
nie przypomina tej wczorajszej,
która chcia∏a si´ jednoczyç za
wszelkà cen´ i miliardami marek
wspomaga∏a rozwój krajów eko-
nomicznie s∏abszych, takich jak
Portugalia czy Grecja. A kiedy to
by∏o? Ano ju˝ doÊç dawno temu -
wtedy gdy radzieckie czo∏gi sta∏y
nad ¸abà i mog∏y w ciàgu kilku dni

dotrzeç do Renu, a po kilku nas-
t´pnych do Atlantyku.

Nasze „pi´ç minut” przemin´-
∏o i zdaniem pesymistów ju˝ wkrót-
ce mo˝emy wróciç do roli kraju
peryferyjnego, przez który jak nie-
gdyÊ b´dà tylko przeje˝d˝aç eks-
presy Pary˝ -Berlin - Moskwa, a
jedynym znakiem czasu b´dzie
przed∏u˝enie ich trasy do Pekinu.
Niemo˝liwe? Mo˝liwe, o czym
Êwiadczy fakt, ˝e obecnie maleje
nawet nasza atrakcyjnoÊç jako kra-
ju tranzytowego. Nowy rurociàg
naftowy z Rosji do Niemiec i dalej
na zachód po∏o˝ony bowiem zos-
tanie na dnie Ba∏tyku. Ominie wi´c
nasz kraj i pozbawi nas dochodów
z tym zwiàzanych. W taki to sposób
sàsiedzi wykorzystujàc nasze od-
wieczne dàsy, kaprysy i kompleksy
- dogadujà si´ mi´dzy sobà ponad
naszymi g∏owami. Fakt ten mo˝e
niepokoiç, bo kiedyÊ w przesz∏oÊ-
ci ju˝ to przerabialiÊmy, a niestety
brniemy w t´ samà stron´.

Dopóki istnia∏ sowiecki straszak,
Europa jednoczy∏a si´ w okamgnie-
niu. Najwi´kszym p∏atnikiem do
wspólnej, europejskiej kasy by∏a
Republika Federalna Niemiec, i to
nie tylko dlatego, ˝e kraj ten by∏ i
jest najwi´kszà gospodarkà Euro-
py, ale g∏ównie dlatego, ˝e RFN by∏
dla Armii Czerwonej celem nr 1.
Przecie˝ istnia∏o ju˝ NRD i wielu
wschodnich strategów a˝ prze-
biera∏o nogami, by granice tego
„pierwszego w historii, niemiec-

kiego paƒstwa robotników i ch∏o-
pów” przesunàç na zachód od ¸a-
by. W takim stanie rzeczy Republi-
ka Federalna Niemiec ze zrozu-
mia∏ych wzgl´dów nie chcia∏a byç
osamotniona, zw∏aszcza, ˝e we
Francji i W∏oszech przez ca∏y czas
istnia∏y silne, wielomilionowe partie
komunis tyczne .  In tegrac ja
europejska by∏a zatem niezwykle
wa˝na dla zbudowania jednolite-
go frontu wobec radzieckiego za-
gro˝enia, tym bardziej, ˝e samo
NATO nie by∏o wystarczajàcà gwa-
rancjà. Zawiod∏o zresztà nie jeden
raz, choçby w 1974 r., gdy nale˝à-
ca do NATO Turcja napad∏a na
Cypr, zaj´∏a blisko po∏ow´ jego
terytorium i wysiedli∏a stamtàd
Greków, których ojczyzna równie˝
by∏a cz∏onkiem tego paktu. Grekom
nikt nie pomóg∏, a Turcy do dnia
dzisiejszego majà si´ bardzo do-
brze, zarówno w NATO jak i na
Cyprze.

Obecnie coraz wi´cej mówi si´
o koniecznoÊci zwolnienia tempa
integracji, o Europie dwóch pr´d-
koÊci, czyli historycznie rzecz bio-
ràc, o unii rozwini´tych krajów
zachodnich, które jà stworzy∏y i
zapewni∏y rozwój gospodarczy, i
tych peryferyjnych, Êwie˝o przy-
j´tych, przez wieki zacofanych i
upoÊledzonych z takich, czy innych
powodów, a dziÊ cz´sto aroganc-
kich i wysuwajàcych nie zawsze
realne ˝àdania. Europejczykom z
zachodu to si´ nie podoba. Dzielà

Unia Europejska, która dzia∏alnoÊç swà rozpocz´∏a 1 wrzeÊnia 1993 r., powsta∏a na bazie dotychcza-

sowej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i ma na celu integracj´ paƒstw europejskich, zniesienie

ograniczeƒ przep∏ywu ludnoÊci, us∏ug i kapita∏ów, wprowadzenie wspólnej waluty, konsultowanie

wspólnej polityki zagranicznej itp. itd. Ambicje polityczne Unii sà zatem ogromne, oczekiwania nowo

przyj´tych do niej paƒstw sà jeszcze wi´ksze, ale coraz wi´cej Europejczyków ma wàtpliwoÊci, czy

rozszerzenie Unii Europejskiej nie dokona∏o si´ ju˝ tylko si∏à rozp´du, czy jest ono rzeczywiÊcie

realne i czy w ogóle Unia przetrwa w obecnym kszta∏cie?
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nas zresztà spore ró˝nice kulturalne i
mentalne, a skoro nie ma ju˝ sowiec-
kiego zagro˝enia - to odpad∏ bodziec
do przyspieszonej integracji, za wszel-
kà cen´. Ponadto kraje zachodnie same
prze˝ywajà obecnie trudnoÊci i majà
ju˝ coraz mniej powodów, by pakowaç
miliardy euro we wspomaganie nowych
cz∏onków Unii, których potrzeby przy-
pominajà wór bez dna.

Rozmach, z jakim rozszerzono Uni´,
zaniepokoi∏ nawet najwi´kszych entu-
zjastów.

W miar´ narastania konfliktu cywi-
lizacji Europa coraz bardziej boi si´
przyj´cia do Unii Turcji i zdominowa-
nia jej przez muzu∏manów. Niektórzy
wiedzeni poprawnoÊcià politycznà
politycy wprawdzie nadal bagatelizujà
ten fakt, ale wyniki referendum we
Francji i Holandii sà jednoznaczne.

Ostatnia konferencja w Brukseli
dowiod∏a, ˝e „Stara Europa„ nie chce
ju˝ na dotychczasowych warunkach
dop∏acaç do nowo przyj´tych paƒstw
cz∏onkowskich i boi si´ nap∏ywu obcych.
W Polsce tendencja ta jest bagatelizo-
wana, a nasi euroentuzjaÊci popierajà
nie tylko przyj´cie do Unii Turcji, ale
postulujà tak˝e przyj´cie Ukrainy. W
szczegó∏y nie wnikajà, a szkoda, bo na
dotychczasowych zasadach kraje Unii
musia∏yby dop∏acaç ju˝ nie tylko do
Polski i innych, przyj´tych w 2004 r.
krajów dawnego bloku komunistycz-
nego, ale tak˝e do pi´çdziesi´ciu mi-
lionów Ukraiƒców i osiemdziesi´ciu
milionów Turków, a dop∏aty by∏yby
konieczne i do tego niema∏e, bo we
wschodniej Anatolii dochód na jedne-
go mieszkaƒca wynosi siedem procent
Êredniego dochodu mieszkaƒca Unii
Europejskiej, a na Ukrainie te˝ nie
przedstawia si´ imponujàco.

Wyobraênia naszych ekspertów jest
rodem z g∏oÊnego swego czasu kabare-
tu „Pirania„, który pomys∏ na integra-
cj´ gospodarczà Polski i RFN widzia∏ w
ten sposób, ˝e „Helmuty dadzà nam
swojà poda˝, a my im damy swój popyt”.
Pomys∏ by∏ przedni, ale nawet kabare-
ciarze muszà myÊleç realnie, bo ju˝ po
chwili pomys∏odawca si´ zreflektowa∏:
- „Ale znajàc nasz popyt, to Helmuty z
poda˝à nie nadà˝à”.

I chyba z tego w∏aÊnie powodu po-
mys∏ ten nie znalaz∏ zastosowania w
stosunkach polsko-niemieckich, ale

wbrew pozorom wcale nie umar∏ Êmier-
cià naturalnà, gdy˝ zdaniem naszych
ekspertów, ju˝ nie kabaretowych, ale
tych prawdziwych, op∏acanych z kasy
paƒstwowej - powinien obecnie zna-
leêç zastosowanie w Unii Europejskiej,
a p∏atnicy netto, czyli RFN, Belgia, Ho-
landia czy Francja powinny dop∏acaç
jeszcze dodatkowo do krajów przez nas
zaproszonych, jak choçby do Ukrainy.
¸adnie to Êwiadczy o naszej wspania-
∏omyÊlnoÊci z cudzej kieszeni, ale po
pierwsze nikt nas do tego nie upowa˝-
nia∏, a po drugie - to z czego w takim
razie zostanie sfinansowana budowa
naszych autostrad, oczyszczalni Êcie-
ków, modernizacja rolnictwa itp.

Obok euroentuzjastów mamy w
Polsce tak˝e eurosceptyków, którzy
reprezentujà utrwalony przez wieki
poglàd, ˝e kraj nasz, zw∏aszcza stajàc
nierzàdem, jest doskona∏oÊcià niedoÊ-
cignionà, a zagra˝a nam jedynie inwa-
zja obcych, którzy chcà nas wykupiç i
wynarodowiç. Obawy te nie wydajà si´
zasadne, gdy˝ póki co nie jesteÊmy dla
Europejczyków krajem szczególnie
atrakcyjnym. Nie widaç, by przybysze z
zachodu pchali si´ do nas na ∏eb i na
szyj´ z zamiarem osiedlenia si´ w na-
szej ojczyênie. Zresztà najlepiej ilustru-
je ten fakt anegdotka, która wià˝e si´
podobno z pewnym, autentycznym
zdarzeniem:

W jednym z przygranicznych nie-
mieckich miasteczek jacyÊ kawalarze
wrzucili mieszkaƒcom do skrzynek
pocztowych wydrukowane na kompu-
terze krótkie zawiadomienia treÊci
nast´pujàcej: - Uprzejmie informuje-
my, ˝e z dniem 1 kwietnia powiat nasz
przechodzi pod polskà administracj´.
W zwiàzku z powy˝szym wszyscy miesz-
kaƒcy, w nieprzekraczalnym terminie
jednego miesiàca powinni nauczyç si´
j´zyka polskiego i wystàpiç z podaniem
o przyznanie polskiego obywatelstwa.

Komunikat ten wywo∏a∏ spore za-
mieszanie, a zanim si´ sprawa wyjaÊni-
∏a, cz´Êç mieszkaƒców ju˝ pakowa∏a si´
do drogi. I nie ma co si´ im dziwiç, bo
j´zyk nasz jest bardzo trudny, a Êwiad-
czenia socjalne w Polsce nieporówny-
walnie ni˝sze.

   Dawid Binemann-Zdanowicz
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