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Zachód posàdza Polaków o ru-
sofobi´ i nawet ˝yczliwy nam, jakby
si´ wydawa∏o, kanclerz RFN, nie
pytajàc nas nawet o zdanie, zdecy-
dowa∏ wy∏o˝yç par´ miliardów euro
wi´cej, by przeprowadziç gazociàg
z Rosji do RFN po dnie Ba∏tyku.
Przeprowadzenie tego gazociàgu
przez nasz kraj by∏oby kilkakrotnie
taƒsze, a i my byÊmy przy tym zaro-
bili - ale Rosja i RFN wolà utopiç
ileÊ tam miliardów euro wi´cej ni˝
wdawaç si´ z nami w dyskomfort
negocjacji, które ich zdaniem nicze-
go konstruktywnego nie przyniosà.
I tak to po raz pierwszy spotkaliÊmy
si´ z oczywistà marginalizacjà na-
szego kraju w Europie, i obawiam
si´, ˝e nie ostatnià, a zawdzi´cza-
my jà wy∏àcznie swoim dàsom i ka-
prysom.

Na otarcie ∏ez mo˝emy si´
wprawdzie pocieszyç myÊlà, ˝e
wszystko to przez to, ̋ e nie jesteÊmy
w Europie rozumiani. My nie jesteÊ-
my bowiem kupczykami, jak za-
chodni kapitaliÊci, a nasza polityka
od lat jest podporzàdkowana je-
dnej, jedynej idei - ucywilizowania
i zdemokratyzowania Rosji poprzez
jej demonta˝ i nawrócenie na kato-
licyzm. Idea ta, choç wznios∏a i szla-
chetna - nie znalaz∏a dotàd zrozu-
mienia w Europie, ale my traktu-
jemy jà powa˝nie, jako szczególne,
historyczne zadanie.

Ju˝ od czasu triumfu Batorego
pod Pskowem oraz zdobycia i spa-
lenia Moskwy w 1611 r. - nie mo˝e-

my si´ wyzbyç misji cywilizacyjnej
wobec Rosji, a jest ona niema∏a. W
1610 r. pobiliÊmy Moskali pod K∏u-
szynem, a ich w∏adc´, cara Wasyla
Szujskiego przywlekliÊmy w kajda-
nach do Warszawy, by ch∏op troch´
Êwiata zobaczy∏, no i ucywilizowa∏
si´ nieco. Jednak od 1612 r., kiedy
to za∏oga polska skapitulowa∏a na
Kremlu - dysproporcje pomi´dzy
naszymi krajami zmieni∏y si´ nieco.
Rosja sta∏a si´ mocarstwem, a Pols-
ka ledwo co odzyska∏a niepodle-
g∏oÊç, ale nie zmienia to sytuacji,
˝e w konfrontacji z Ruskimi zawsze
idziemy na zderzenie czo∏owe. W
przesz∏oÊci sprawdza∏o si´ to ca∏-
kiem nieêle.

Po kl´sce pod K∏uszynem Mos-
kale poczuli przed nami taki mores,
˝e sami otworzyli bramy Moskwy i
zaproponowali tron carski królewi-
czowi W∏adys∏awowi IV pod wa-
runkiem jego przejÊcia na prawo-
s∏awie. Królewicz by∏ gotów na to
przystaç, i kto wie? Mo˝e zupe∏nie
inaczej potoczy∏yby si´ wtedy losy
naszych narodów, ale ojciec króle-
wicza, wychowany przez jezuitów
Zygmunt III, za˝àda∏ korony dla
siebie - i przejÊcia Ruskich na ka-
tolicyzm. W sumie niby drobiazg.
Propozycja ta by∏a równie taktow-
na jak np. zaoferowanie Polakom
przejÊcia na prawos∏awie. Nic wi´c
dziwnego, ˝e Moskale propozycj´
Zygmunta Wazy odrzucili i szansa
na tron moskiewski przepad∏a, a
przecie˝ Zygmunt III chcia∏ jedynie

zrekompensowaç sobie wczeÊniej-
sze pozbawienie go w 1598 r. tronu
szwedzkiego, gdy nasi pó∏nocni
sàsiedzi obawiajàc si´ przywrócenia
przez niego katolicyzmu w tym kra-
ju, pozbawili go tronu po zaledwie
szeÊciu latach panowania. I tak to
Szwecja zyska∏a, a Polska straci∏a,
bo Zygmunt III, by odzyskaç tron,
wciàgnà∏ nas w kosztowne wojny
ze Szwecjà, które zapoczàtkowa∏y
upadek Rzeczpospolitej.

Zdaniem niektórych politolo-
gów, pomimo rosyjskiej pora˝ki
Zygmunta III Wazy, wcià˝ jednak
mamy szans´ na tron moskiewski.
Wystarczy, ˝e jeden z naszych kan-
dydatów na prezydenta, zamiast na
Bia∏oruÊ, pojedzie do Moskwy, wy-
wo∏a tam rewolucj´, obali prezy-
denta Putina i sam si´ koronuje si´
na cara. Pomys∏ znakomity, ale,
niestety, szanse niewielkie. Rzecz
w tym, ˝e rewolucje na wschodzie
wywo∏ujà teraz byli oligarchowie,
którzy ju˝ przedtem przyw∏aszczy-
li sobie miliony dolarów, a obecnie
walczà o w∏adz´. Weêmy na ten
przyk∏ad takà Ukrain´. By∏y pre-
mier Juszczenko i poszukiwana
listem goƒczym za korupcj´, by∏a
wicepremier Tymoszenko - unie-
mo˝liwili wybór na prezydenta
rzàdzàcego wówczas premiera Ja-
nukowicza i sami przej´li w∏adz´.

Rozróba by∏a w gronie samych
swoich, ale Juszczence pomog∏y
wtedy marznàce na mrozie, otuma-
nione propagandà t∏umy ludzi, któ-

Prawo mi´dzynarodowe narzuca pewne normy, których nale˝y przestrzegaç. Nie nale˝y zatem
obra˝aç przywódców innych paƒstw, wspieraç ruchów wywrotowych, skierowanych przeciwko krajom,
z którymi utrzymujemy stosunki dyplomatyczne itp. Jest to prawda stara jak Êwiat, ale có˝, kiedy
nasze kr´gi polityczne nie lubià Ruskich, dajà im popaliç na ka˝dym kroku, a ichniego prezydenta
nazywajà „Szczurem”. Ma to byç przejawem naszej bezkompromisowoÊci oraz odwagi naszych poli-
tyków i dziennikarzy, chocia˝ odwaga od czasu upadku ZSRR znacznie stania∏a. Ale odwaga to jednak
zawsze odwaga i bohaterstwa naszych harcowników w niczym nie umniejsza spostrze˝enie jednego
z sowieckich genera∏ów, który w chwili rozpadu ZSRR, pod naszym w∏aÊnie adresem mia∏ powiedzieç,
˝e „martwego lwa nawet ma∏pa mo˝e pociàgnàç za ogon”.
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rzy uwierzyli, jak niegdyÊ stoczniowcy
Wa∏´sie, ˝e z dnia na dzieƒ doczekajà
si´ dobrobytu i „Drugiej Japonii” -  pod-
czas gdy w rzeczywistoÊci doczekali si´
bezrobocia i upadku kolebki „Solidar-
noÊci”. Niejeden strajkujàcy wtedy
„Cz∏owiek z ˝elaza”, który w sierpniu
1980 r. podÊpiewywa∏ sobie z ˝alem,
˝e „nie ma czasu dla córki” -  dziÊ ma
tego czasu w nadmiarze, bo roboty
przecie˝ nie ma, a z uwagi na wiek, te˝
ju˝ jej raczej nigdy nie dostanie. A i cór-
ka na zbyt wiele liczyç nie mo˝e. Nawet
jeÊli ukoƒczy∏a jakàÊ chimerycznà, p∏a-
tnà uczelni´, to nie majàc uk∏adów, mo-
˝e co najwy˝ej ubiegaç si´ o posad´ za
ladà u MacDonalda lub zatrudniç si´
sezonowo we W∏oszech, w warunkach
pó∏wolnoÊciowych.

Tymczasem na Ukrainie wypadki
potoczy∏y si´ szybko: zwyci´zcy rych∏o
si´ sk∏ócili, obwiniajà si´ wzajemnie o
korupcj´, a syn popieranego przez nas
prezydenta Juszczenki sta∏ si´ nawet
w∏aÊcicielem logo „pomaraƒczowej
rewolucji”. Na coÊ takiego nawet w
Polsce nikt by si´ nie odwa˝y∏ i trudno
sobie wyobraziç, ˝eby jeden z synów
Lecha Wa∏´sy, np. ten od „pomrocznoÊ-
ci jasnej” - sta∏ si´ z dnia na dzieƒ w∏aÊ-
cicielem logo „SolidarnoÊci”.

Popieramy cele dalekie, ale z sàsia-
dami wspó∏˝yç nie potrafimy. W Kijowie
wraz z kombatantami z UPA popiera-
liÊmy prezydenta Juszczenk´, i od razu
widaç, ̋ e jest to sojusz oparty na bardzo
wàt∏ych podstawach, bo gdy tylko doj-
dzie do kolejnych, wzajemnych oskar-
˝eƒ o ludobójstwo, to niewykluczone,
˝e dystyngowani kombatanci znów si´
wezmà za ∏by, jak przed laty. Z kolei
pewien ksiàdz z Suwalszczyzny wywo∏a∏
w∏aÊnie przygraniczny konflikt z Litwà.
Z Bia∏orusià ju˝ od dawna jesteÊmy w
stanie wojny i mieszajàc si´ w jej sprawy
wewn´trzne - za wszelkà cen´ chcemy
stworzyç precedens w skali mi´dzyna-
rodowej, który przysporzy nam wkrótce
niebywa∏ych k∏opotów.

Wyobraêmy sobie, ̋ e idàc za naszym
przyk∏adem - Republika Federalna Nie-
miec zechce decydowaç o obsadzie kie-
rownictwa Zwiàzku MniejszoÊci Nie-
mieckiej w Polsce. A Zwiàzek Mniej-
szoÊci Niemieckiej, to nie to co Zwiàzek
Polaków na Bia∏orusi, fotografujàcy si´
na tle swej siedziby - skromnego, par-
terowego domku, którym na Opolsz-
czyênie nikt by nikomu  nie zaimpo-
nowa∏.

Dwupaszportowa mniejszoÊç nie-

miecka w Polsce, to si∏a nieporówny-
walna ze sk∏óconà i ubogà rzeszà Pola-
ków na Bia∏orusi, a tymczasem nasze
w∏adze robià wszystko, by wywo∏aç
wilka z lasu. Tak wi´c niewykluczone
jest, ˝e w czasie nast´pnych wyborów
w RFN - ichni kandydat na kanclerza
przyjedzie do Polski i b´dzie ustawia∏
nasze w∏adze, kto jego zdaniem powi-
nien przewodziç mniejszoÊci niemiec-
kiej w Polsce i np. reprezentowaç jà w
polskim sejmie albo, idàc za naszym
przyk∏adem, umi´dzynarodowi ten
problem w Europie. Ka˝dy, kto choç
troch´ zna histori´ stosunków polsko-
niemieckich, wie dobrze, ˝e jest to
ostatnia rzecz, jaka jest nam potrzebna.

Ale kto u nas wybiega a˝ tak daleko
w przysz∏oÊç. Sprawy mi´dzynarodowe
u kandydatów na najwa˝niejsze urz´dy
w kraju wydajà si´ drugorz´dne. Sprawà
najwa˝niejszà jest uwalenie kandydata,
sfabrykowanie fa∏szywego dokumentu,
podstawienie fa∏szywego Êwiadka, oplu-
cie rywala i licytowanie si´, który z kan-
dydatów jest bardziej godny wyboru,
czyli który z nich jest bardziej klerykalny
i antyrosyjski zarazem. W Polsce takie
walory to plus oczywisty, w Europie
minus, a dla Rosji jest to bez znaczenia.
Ruscy wiedzà bowiem doskonale, ˝e
bez rosyjskiej ropy i gazu, przy post´pu-
jàcej destabilizacji Bliskiego Wschodu
- Europa d∏ugo nie pociàgnie, za to bez
nas -  da sobie rad´ doskonale, tak jak
przez ostatnie szeÊçdziesiàt lat.

Naruszanie w naszych Êrodkach ma-
sowego przekazu elementarnych zasad
prawa mi´dzynarodowego i dobrych
obyczajów, mno˝enie wrogów i obra˝a-
nie przywódców innych krajów - psuje
nasz wizerunek w Europie i Êwiecie. I
to nie tylko wizerunek, ale kwestionuje
te˝ naszà europejskoÊç, dojrza∏oÊç jako
spo∏eczeƒstwa oraz poczucie realizmu.
To w koƒcu Niemcy wymyÊlili termin
„Realpolitik” i w przeciwieƒstwie do
nas wyszli na tym zupe∏nie nieêle. A u
nas realizm si´ nie liczy. U nas poklask
zyskuje ten, kto krzyczy „Nicea albo
Êmierç” lub wyg∏asza podobne dyrdy-
ma∏y. Brzmi to wprawdzie nieêle, ale
na zachodzie nawet ma∏e dzieci wiedzà,
˝e gdyby przysz∏o do wyboru pomi´dzy
zamo˝nà, stabilnà Europà a nawiedzo-
nà Polskà, to wybór jest jednoznaczny.
Europa to przecie˝ Europa, a jej pery-
ferie to, niestety, najwyraêniej zupe∏nie
inny kontynent.

  Dawid Binemann-Zdanowicz
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