Zdzis³aw Zakrzewski

MIEJSCE POLSKI W ŚWIECIE
XXI WIEKU

INSTYTUT HISTORYCZNY im. ROMANA DMOWSKIEGO
WARSZAWA 2002

Zasadniczy b³¹d analiz – brak szerszej perspektywy
Zmonopolizowane œrodki przekazu unikaj¹ wszelkiego rodzaju dyskusji, zw³aszcza natury politycznej, na temat naszej przysz³oœci. Maj¹
swój ustalony program do wykonania, zatem wszelka obiektywna wymiana myœli w pojêciu ich dysponentów stanowi niepotrzebn¹ – z ich
punktu widzenia – dywersjê. Nieliczne, niezale¿ne publikacje niestety
równie¿ nie wykazuj¹ zainteresowania kwesti¹ miejsca Polski w œwiecie
nowego stulecia. W rezultacie mamy w najlepszym razie nachaln¹ nagonkê za wejœciem Polski do Unii Europejskiej (UE) z jednej strony
i wzglêdnie s³abe g³osy sprzeciwu, które siêgaj¹ wy³¹cznie po argumenty zwi¹zane z nastêpstwami tego kroku, jak zniszczenie naszego rolnictwa, utrata Ziem Odzyskanych czy niezale¿noœci pañstwowej. S¹ to sprawy wa¿ne, mo¿e nawet najwa¿niejsze, ale nie wyczerpuj¹ one zagadnienia.
Jakkolwiek podejœcie takie mo¿na zrozumieæ ze wzglêdu na wagê tej
decyzji i jej bliskoœæ w czasie, jest ono jednak u³omne z perspektywy
dalekosiê¿nej polityki narodowej, której nie mo¿na ograniczaæ do jednego tylko wycinka – europejskiego. Przecie¿ UE nie powstaje w pró¿ni i w pró¿ni nie bêdzie istnia³a. Jest to nowy podmiot polityczny, który bêdzie oddzia³ywa³ na istniej¹ce uk³ady i odwrotnie – stanie siê
przedmiotem ich wp³ywów. St¹d nie wystarczy rozwa¿aæ tylko bezpoœrednie skutki naszego przy³¹czenia siê lub nie, ale trzeba tak¿e myœleæ
o tym, w jakim sensie istnienie UE, z Polsk¹ jako jej cz³onkiem, mo¿e
wp³yn¹æ na rozwój stosunków w œwiecie, w porównaniu z UE bez Polski. Uzupe³ni to nasze dotychczasowe rozwa¿ania na temat Unii i da
im nowe naœwietlenie, szersz¹ perspektywê.
Nie chodzi tu o czysto akademickie zainteresowanie wszechstronnymi przygotowaniami do czekaj¹cych nas decyzji, ale tak¿e o odkrycie,
któr¹ z mo¿liwych dróg potoczy siê dalsza przysz³oœæ Polski – zale¿nie
od tego, czy w referendum odpowiemy „tak”, czy „nie”, oraz pozwoli
na obiektywny wybór potrzebnego partnera, czy partnerów, na trudn¹ drogê przysz³ej odbudowy Polski.
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Wobec naszego wyniszczenia i niewielkiej wagi gatunkowej, jak¹ Polska obecnie reprezentuje, mog³oby siê wydawaæ, ¿e nasze wejœcie lub
nie wejœcie do UE nie mo¿e mieæ wiêkszego znaczenia dla uk³adu politycznego w skali globu, a samo postawienie sprawy w ten sposób to
wrêcz megalomania. Ale jest to argument typu: co mo¿e zdzia³aæ jeden
g³os w wyborach, w których bior¹ udzia³ miliony? W krytycznych sytuacjach nawet stosunkowo s³aby partner mo¿e, w pewnych okolicznoœciach, mieæ rolê decyduj¹c¹, a licz¹ siê tak¿e takie sk³adniki, jak: po³o¿enie geopolityczne, si³a przyk³adu (jaki mo¿e wp³yn¹æ na decyzje innych),
zainteresowanie now¹ koncepcj¹ jakiegoœ mocarstwa i tym podobne
okolicznoœci, które nale¿y odkryæ drog¹ cierpliwych rozwa¿añ.
Sytuacja w œwiecie jest zreszt¹ niezmiernie p³ynna i nie wiadomo,
jak siê stosunki u³o¿¹ za 20, czy 30 lat. Trzeba staraæ siê spojrzeæ w przysz³oœæ mo¿liwie najdalej, odpowiedzieæ na pytanie, jakimi drogami
potocz¹ siê obecne napiêcia w œwiecie, jak u³o¿¹ siê stosunki miêdzy
mocarstwami i jakie bêd¹ nowe bloki sojusznicze, które powstan¹ na
gruzach dzisiejszych uk³adów. Dopiero na tak szerokim tle ró¿nych mo¿liwych kombinacji nale¿y szukaæ nale¿nego miejsca dla Polski, aby nie
opieraæ naszych nadziei i planów na ideowych mrzonkach, fa³szywych
obietnicach s¹siadów, pobo¿nych ¿yczeniach w³asnych, czy na zabawie
odgadywania przysz³oœci. ¯aden inwestor nie podejmie ryzyka za³o¿enia kapita³u, zanim nie zbada wiarygodnoœci i rzetelnoœci projektodawcy,
nie oceni wartoœci propozycji i realnych szans powodzenia. Czy nie powinniœmy co najmniej podobnie podejœæ do sprawy u³o¿enia przysz³oœci
w³asnej? Przecie¿ tu chodzi nie o jakiœ tam kapita³, marny pieni¹dz, ale
o przysz³oœæ polskiego narodu i pañstwa...
ZMIANY W POWOJENNYM UK£ADZIE STOSUNKÓW
Rozwa¿ania na temat przysz³oœci musz¹ mieæ mocny fundament
w otaczaj¹cych nas realiach dzisiejszego œwiata. Zacznijmy wiêc od dok³adnego wyliczenia zmian, jakie zasz³y w uk³adach politycznych od 1945
roku, to jest od zakoñczenia ostatniej wielkiej wojny XX wieku.
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1. Pierwsz¹ ze znacz¹cych zmian tego okresu by³o za³amanie siê tak
zwanego „porz¹dku ja³tañskiego”, który obowi¹zywa³ – przynajmniej w teorii – przez 44 lata.
– Zwi¹zek Sowiecki, wybrany przez USA na g³ównego partnera misji
utrzymania pokoju w powojennym œwiecie, sprzeniewierzy³ siê zadaniu
jeszcze przed zakoñczeniem wojny: podda³ narody swej strefy komunistycznemu systemowi terroru i eksploatacji, a sw¹ mocarstwow¹ pozycjê osi¹gniêt¹ w czasie wojny dziêki wydatnej pomocy amerykañskiej,
uzna³ za dogodn¹ platformê do dalszych podbojów.
Zap³aci³ za to wysok¹ cenê. Odizolowany od wolnego œwiata, nie
wytrzyma³ wyœcigu zbrojeñ i technologii z Ameryk¹: jego prymitywna,
doktrynerska gospodarka rozsypa³a siê, a wraz z ni¹ upad³o pañstwo
sowieckie. Z kataklizmu wysz³a nowa Rosja: okrojona terytorialnie,
os³abiona politycznie i gospodarczo oraz pogr¹¿ona w chaosie organizacyjnym. Dopiero po przesz³o dziesiêciu latach od rozpadu pañstwa
sowieckiego Rosja wchodzi od nowa w miêdzynarodowe ¿ycie polityczne jako niezale¿na si³a, która prawdopodobnie szybko zajmie mocarstwow¹ pozycjê, nawet, jeœli jej aktualny potencja³ mo¿e na razie takiej
roli nie uzasadniaæ.
– Niemcy powróci³y na swe tradycyjne miejsce jako czo³owa potêga
Europy, a raczej UE. Po przebyciu wieloletniej kwarantanny, pod okupacj¹ wojsk alianckich, osi¹gnê³y pe³n¹ rehabilitacjê: s¹ jednym z czo³owych pañstw gospodarczo zaawansowanych, uznanym za wzór postêpu, demokracji i politycznej poprawnoœci.
Nikt zda siê nie pamiêtaæ, ¿e trudne do wyobra¿enia barbarzyñstwa
drugiej wojny œwiatowej zosta³y pope³nione przez tych samych Niemców, tak¿e wtedy uwa¿anych za naród wysoce ucywilizowany, kulturalny
i praworz¹dny. Wobec takich faktów obowi¹zuje postawa pewnej podejrzliwoœci i rezerwy w stosunku do tej zewnêtrznej fizjonomii i jej
trwa³oœci. Niestety – nic te¿ nie wskazuje, ¿eby jakiekolwiek oœrodki
polityczne zachowa³y tak¹ historyczn¹ pamiêæ.
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2. Nastêpnym z kolei zjawiskiem, jakie charakteryzuje wspó³czesnoœæ,
jest pojawienie siê nowych pañstw, które nie istnia³y w okresie powojennym, albo istnia³y jako czêœæ innych pañstw, bez pe³nej niezawis³oœci, czy odrodzi³y siê po wielowiekowej nieobecnoœci na mapach œwiata.
– W Palestynie powsta³o po blisko dwóch tysi¹cach lat pañstwo Izrael.
Poprzedzone akcj¹ terrorystyczn¹ przeciwko lokalnej ludnoœci i Anglikom, którzy zarz¹dzali Palestyn¹ jeszcze z mandatu Ligi Narodów z lat
dwudziestych ubieg³ego stulecia, sta³o siê ono od samego pocz¹tku Ÿród³em staræ z Palestyñczykami. Konflikt ten szybko poszerzy³ siê na inne
pañstwa arabskie i grozi objêciem ca³ego œwiata muzu³mañskiego. Poniewa¿ rozgrywa siê on na terenach strategicznie wa¿nych dla pañstw
rozwiniêtych (ze wzglêdu na bliskoœæ najwiêkszych w œwiecie pok³adów
ropy oraz groŸbê zatargu z ca³ym œwiatem muzu³mañskim), jest to niew¹tpliwie jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ œwiatowej polityki, brzemiennym w trudne do przewidzenia nastêpstwa.
– Z rozpadu imperium sowieckiego odrodzi³a siê Europa Œrodkowa
(EŒ), powiêkszona o nowe pañstwa, jak: Bia³oruœ, Ukraina i Mo³dawia, Czechy i S³owacja (dawniej czêœci sk³adowe Czechos³owacji), oraz
Chorwacja, S³owenia i Boœnia (poprzednio czêœci Jugos³awii). Jest to
oczywiœcie fakt du¿ej wagi, bo oznacza cofniêcie siê wp³ywów rosyjskich
z serca Europy. Z drugiej strony, nowe pañstwa s¹ s³abe i – dziêki ich
sprzedajnym, w wiêkszoœci postkomunistycznym rz¹dom – ju¿ w tej
chwili uzale¿nione od swych potê¿niejszych s¹siadów. Od tego, czy uda
siê odbudowaæ si³ê i znaczenie Europy Œrodkowej, zale¿y rozwój dalszych stosunków nie tylko w Europie ale i w œwiecie – jak to bêdziemy
siê starali przedstawiæ w dalszych rozwa¿aniach.
– Wreszcie najnowszy i najpowa¿niejszy twór polityczny: Unia Europejska (UE). Zosta³a zrodzona z koniecznoœci trwa³ego skrêpowania Niemiec, aby uniemo¿liwiæ im ponowne wywo³anie œwiatowej po¿ogi wo-
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jennej. Powsta³a wpierw dla skromnej wspó³pracy gospodarczej pod
nazw¹ „Wspólnota Wêgla i Stali”, by po kilkukrotnym poszerzaniu wiêzów na inne dziedziny zakoñczyæ jako pe³ne, zcentralizowane superpañstwo. UE jest w stanie w sposób zasadniczy zmieniæ rachunek polityczny œwiata: stanowi pierwszy twór w ramach nowej utopii, lansowanej
przez wszelkiej maœci lewicowo-liberalnych zwolenników miêdzynarodowego porz¹dku pod nazw¹ „globalizm”.
3. Inne, nowe zjawiska, które znacz¹co wp³ywaj¹ na stosunki miêdzynarodowe.
– Powstanie w Azji nowych, potê¿nych oœrodków gospodarczych
w Chinach, Indiach, Wietnamie, Po³udniowej Korei, Singapurze, Hong
Kongu i na Tajwanie – nie licz¹c Japonii, która ju¿ od dawna zajmuje
drugie miejsce w œwiatowej produkcji, bezpoœrednio po USA. Na pewno w nied³ugim czasie wzrosn¹ proporcjonalnie wp³ywy polityczne tych
pañstw, zw³aszcza, jeœli chodzi o giganty ludnoœciowe, jak Chiny i Indie.
– Zmieszanie rasowe i religijne Europy Zachodniej. Kontynent niegdyœ wzglêdnie jednolity cywilizacyjnie i zamieszka³y przez homogeniczne ludy osadzone w swych pañstwach „narodowych”, zmieni³ radykalnie swe oblicze. Proces, który od wieków rzeŸbi³ tu kszta³t cywilizacyjny
ludnoœci, osi¹gn¹³ szczyt: ju¿ dziœ mo¿na stwierdziæ, ¿e UE nie reprezentuje – w swej znakomitej wiêkszoœci – cywilizacji ³aciñskiej. Od Reformacji, która oderwa³a wiêkszoœæ kontynentu od Koœcio³a rzymskiego,
po rewolucjê francusk¹, postêpuj¹cy proces laicyzacji zakoñczy³ siê przemo¿nym wp³ywem komunistów w jednych krajach (W³ochy, Francja)
i zwyciêstwem „socjalizmu” w innych (Anglia, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, W³ochy). Trend ten, w którego wirach zginê³a
w XVIII wieku Polska jako pañstwo, doprowadzi³ w koñcu do dominacji cywilizacji bizantyjskiej, reprezentowanej g³ównie przez Niemcy
i Francjê, choæ coraz powszechniej przyjmowanej w innych krajach Unii.
Dodaæ do tego nale¿y masowy nap³yw ludnoœci kolorowej z dawnych
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kolonii (Algierii, Maroka, Senegalu, Indii, i tak dalej), jak i robotników sezonowych, z których wielu osiedli³o siê na terenie nowych miejsc
pracy (Turcy, Jugos³owianie, nawet Azjaci), a otrzymamy obraz zupe³nie
niepodobny do tego, jaki opisuj¹ przedwojenne podrêczniki historii
i geografii. Jest to z jednej strony rodzaj zadoœæuczynienia za lata kolonialnego wyzysku, z drugiej skutek liberalnego idea³u otwarcia granic.
Nak³ada siê na to ujemny przyrost naturalny w krajach rozwiniêtych,
który od wielu lat prowadzi do stopniowego wymierania Europy, co
przy wysokim przyroœcie milionów przesiedlonej biedoty o obcej cywilizacji, mo¿e wkrótce drastycznie zmieniæ przekrój socjalny tych pañstw.
– Obudzenie Islamu, który po wiekach upadku podnosi siê i zaczyna
reagowaæ na zjawiska moralne i polityczne. Za³amanie cywilizacji muzu³mañskiej i jej wielowiekowa biernoœæ umo¿liwi³o wspania³y rozwój
cywilizacji ³aciñskiej i jej dzisiejsz¹ dominacjê w œwiecie. Wobec wyraŸnego kryzysu œwiata zachodniego, który porzuci³ swe ³aciñskie korzenie i zatraci³ charakter jednoœci cywilizacyjnej, uaktywnienie islamu
mo¿e z czasem przerodziæ siê w zagro¿enie polityczne.
Si³¹ napêdow¹ wzrostu aktywnoœci œwiata muzu³mañskiego s¹ dwie
sprawy: konflikt palestyñski i poszerzanie siê zachodniego, materialistycznego stylu ¿ycia, który nachalnie wlewa siê w obszary Islamu i grozi
mu zag³ad¹.
Sprawa Palestyny prowadzi do coraz wiêkszej solidarnoœci i wspó³pracy, jako wyraŸny dowód arogancji i cynizmu potêg „chrzeœcijañskich”,
które postanowi³y poprzeæ odbudowê Izraela po dwu tysi¹cleciach jego
nieobecnoœci. Takie podejœcie – nie licz¹ce siê z realiami i prawami ludnoœci tubylczej – jest oczywistym ³amaniem naturalnego prawa w³asnoœci. Mieliœmy przyk³ad reakcji rz¹du i ludnoœci Kanady, gdy jeden
z indiañskich szczepów za¿¹da³ zwrotu terytoriów, które stosunkowo
niedawno stanowi³y ich w³asnoœæ plemienn¹, nie licz¹c siê z faktem, ¿e
maj¹ one obecnie innych w³aœcicieli i s¹ ca³kowicie zagospodarowane.
Zarówno Kanadyjczycy, jak i opinia œwiatowa uzna³a to za nonsens i spraw¹ zajê³y siê s¹dy i policja.
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Natomiast wysiedlenie setek tysiêcy Palestyñczyków, którym zabrano
ca³e mienie i skazano na wegetacjê w obozach dla uchodŸców – jest tolerowane, a los tych ludzi i nastêpnych pokoleñ jakoœ nie budzi wspó³czucia
chrzeœcijañskiego œwiata. Czy mo¿na siê dziwiæ rosn¹cej nienawiœci ze strony pokrzywdzonych i rodz¹cej siê solidarnoœci wœród pañstw, ju¿ nie tylko
arabskich, ale w ogóle muzu³mañskich? Na pytanie, czy ten konflikt przerodzi siê w starcie cywilizacyjne czy nie, spróbujemy odpowiedzieæ.
Jest tu proste zagadnienie krzywdy, wyrz¹dzonej œwiadomie i niepotrzebnie, przez bogate mocarstwa biednemu ludowi, dla zaspokojenia ambicji drobnej, lecz sw¹ si³¹ materialn¹ licz¹cej siê mniejszoœci,
która potrafi wyzyskiwaæ swe wp³ywy nie licz¹c siê z moralnoœci¹ ani
nastêpstwami.
– Z nowo zaistnia³ych faktów nale¿y zaœ na koniec podkreœliæ powstanie enklawy rosyjskiej w Kaliningradzie, czyli w dawnym Królewcu.
Musi to uderzaæ ka¿dego obserwatora, jako coœ bardzo dziwnego, pozosta³oœæ po rozpadaj¹cym siê imperium – wrêcz jakaœ pomy³ka, która
uderza brakiem logiki i jest sprzeczna z naturaln¹ harmoni¹ uk³adów
granicznych miêdzy pañstwami.
Oczywiœcie nie jest to ¿adne przeoczenie. Skrawek polskiej ziemi
w rêku post-sowieckiej w³adzy pozwala na ocenê dalekosiê¿nej polityki
przysz³ej Rosji. Jest to wysuniêta na zachód baza, która niedwuznacznie
podkreœla rosyjskie zainteresowanie sprawami Europy Œrodkowej i stanowi ostrze¿enie dla Polski i pañstw ba³tyckich, ¿e wci¹¿ znajduj¹ siê
one w zasiêgu jej wp³ywów politycznych i militarnych.
Dla Polaków jest to groŸne memento, które nawi¹zuje do naszych
wielowiekowych doœwiadczeñ – od 1226 roku, to jest od daty, kiedy
ksi¹¿ê Konrad Mazowiecki osadzi³ na Pomorzu Pruskim z³owrogi Zakon Krzy¿acki. By³a to pêtla na naszej szyi, która hamowa³a pe³ny rozwój gospodarczy, kosztowa³a Polskê wiele wysi³ków wojennych i podtrzymywa³a niemieckie apetyty na ekspansjê na wschód. Czy¿ trzeba
przypominaæ, ¿e formalne ¿¹danie Niemców tak zwanego „korytarza”
sta³o siê bezpoœrednim powodem wybuchu ostatniej wojny, której osta-
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teczne skutki dopiero dziœ objawiaj¹ siê spadkiem si³ ¿ywotnych narodu, dezorientacj¹ polityczn¹ i zniszczeniem naszej pañstwowoœci?
Pozostawienie w tym samym miejscu skrawka Rosji ma identyczne
znaczenie dla Polski, co ju¿ potwierdzaj¹ pierwsze starania o „korytarz”
przez polskie terytoria na bezpoœrednie po³¹czenie z Bia³orusi¹. Historia wyraŸnie lubi siê powtarzaæ, przynajmniej jeœli chodzi o sprawy polskie. Powinno to nam u³atwiaæ wybór w³aœciwej polityki zagranicznej –
niestety dziwna s³aboœæ na podszepty obcych (a mo¿e i obce „srebrniki”?), uporczywie stawia nas po stronie interesów obcych, zwykle wrogich interesom narodowym.
STA£E KANONY PO£O¯ENIA POLSKI
Spróbujmy oceniæ, czy i w jakim stopniu wymienione wy¿ej zmiany
we wspó³czesnym œwiecie wp³ynê³y na geopolityczne po³o¿enie Polski.
W³aœciwe zrozumienie tego po³o¿enia oraz okreœlenie dróg, jakimi mog¹
potoczyæ siê przysz³e wypadki (czyli rozwój stosunków w œwiecie), to jedyne rzetelne podstawy, na których mo¿na zbudowaæ realn¹ koncepcjê polskiej polityki.
Zagro¿enie niemieckie
Nasz zachodni s¹siad, Unia Europejska, wbrew wszelkim pozorom
i nadziejom, w niczym nie zmienia podstawowego zagro¿enia dla Polski ze strony Niemiec. Trzeba siê choæ na moment otrz¹sn¹æ z zalewu
k³amliwej propagandy i pobo¿nych ¿yczeñ i spojrzeæ na tak zwan¹ „nag¹”
prawdê: to nie Niemcy zmieni³y swe nastawienie dziêki UE, a pañstwa
Europy Zachodniej da³y siê wprzêgn¹æ w rydwan polityki niemieckiej
i sta³y siê jej chêtnym zapleczem dla realizacji ekspansji na wschód.
Innymi s³owy, fakt zmiany taktyki – z brutalnego podboju militarnego
na równie brutalny, ale mniej widoczny podbój ekonomiczny – wystarczy³, aby je przekonaæ, ¿e zamiast sprzeciwiania siê niemieckim planom
podboju na wschodzie, warto z³¹czyæ z nimi si³y i uczestniczyæ w zyskach.
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Jak na razie, fakty zdaj¹ siê potwierdzaæ s³usznoœæ wyboru. Wiêdn¹ce
kraje Zachodniej Europy nieco siê o¿ywi³y gospodarczo i dziêki po³¹czeniu swych potencja³ów po raz pierwszy zbli¿y³y siê wymiarem do
dominuj¹cej gospodarki amerykañskiej, co mami perspektyw¹ jej pokonania.
Ale ten pocz¹tkowy sukces nie poprawia, tak naprawdê, obiektywnych szans powodzenia w przysz³oœci. Do trwa³ego i prê¿nego wzrostu
gospodarki potrzeba przede wszystkim prê¿nej, energicznej i pracowitej ludnoœci oraz ustroju opartego na mocnych zasadach prywatnej w³asnoœci oraz etyki ¿ycia i pracy. Jeœli te parametry nie s¹ spe³nione, pozostaje jedynie droga ekspansji typu kolonialnego, która mo¿e zapewniæ
zarówno rêce do pracy dla utrzymania poziomu produkcji, jak i gwarantowane rynki zbytu.
Co dalej z UE?
Kraje Unii spe³niaj¹ tylko wymóg systemowy – poszanowania w³asnoœci prywatnej, natomiast nie spe³niaj¹ ¿adnego innego warunku
pierwszej kategorii. Ich spo³eczeñstwa starzej¹ siê, moralnoœæ indywidualna i spo³eczna spada coraz ni¿ej, etyka pracy prze¿arta idea³ami
socjalizmu i roszczeniowym etosem, przesta³a istnieæ, natomiast poszerza siê sfera biurokracji, a wraz z ni¹ widmo wszechobecnej korupcji.
Jako agresywny konkurent na rynkach œwiatowych, UE nie ma szans
z tak¹ ludnoœci¹, a wprowadzane „reformy”, jak: nieograniczone usuwanie ci¹¿y, równanie zwi¹zków zboczeñców z instytucj¹ ma³¿eñstwa,
hedonistyczny liberalizm oraz szerz¹ce siê sekciarstwo i kulty s¹ znakiem koñcowej fazy dekadencji, która prowadzi raczej do nieuchronnego upadku zarówno spo³eczeñstwa, jak i pañstwa, a nie do energicznej konkurencji na rynkach œwiata.
Drugi sposób na podtrzymanie artretycznej gospodarki, to zapewnienie dop³ywu potrzebnej si³y roboczej z zewn¹trz przez otwarcie granic na imigracjê lub powrót do praktyk typu kolonialnego. Otwarcie
granic nie pomog³o gospodarce, za to stworzy³o nowe problemy socjal-
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ne. Nie wziêto pod uwagê, ¿e wiêkszoœæ przybyszy pochodzi z dawnych
kolonii (o cywilizacji arabskiej lub bramiñskiej), w których panuje pogarda dla pracy fizycznej. Nak³ada siê na to prymitywizm technologiczny przybyszy, co utrudnia ich adaptacjê do potrzeb wspó³czesnej produkcji. Imigranci chêtnie otwieraj¹ ma³e restauracje, stacje benzynowe
i obs³ugi, wchodz¹ w agencje sprzeda¿y nieruchomoœci i tym podobne,
co oczywiœcie nie rozwi¹zuje problemu utrzymania i poszerzania produkcji
przemys³owej, czy ¿ywnoœci, która musi utrzymaæ spodziewany (oczywiœcie wysoki!) poziom ¿ycia rosn¹cych rzesz europejskich emerytów.
Pozostaje ostatni sposób rozwi¹zania narastaj¹cych problemów: przyjêcie do UE potrzebnej liczby pañstw, które bêdzie mo¿na utrzymaæ
w zale¿noœci typu kolonialnego, czyli otworzyæ dla ludnoœci mo¿noœæ zarobkowania jako robotnicy w Unii lub u siebie, ale tylko w mniej istotnych ga³êziach przemys³u pomocniczego. Jest to model stworzony przez
USA w stosunkach z Meksykiem i oznacza trwa³e uzale¿nienie Europy
Œrodkowej od UE, a co za tym idzie – ograniczenie rozwoju jej oœwiaty,
technologii, zamo¿noœci, a w konsekwencji, tak¿e kultury. Ca³a dotychczasowa praktyka stosunków z UE bezwzglêdnie potwierdza tego rodzaju prognozy: wykupienie wiêkszoœci polskiego przemys³u, bankowoœci
i mediów (za bezcen!), zmuszanie do zwiêkszania importu niepotrzebnych dla Polski towarów (z zani¿on¹ na nie op³at¹ celn¹, lub te¿ w ogóle
bez takich op³at) – podnosi bezrobocie i zwiêksza zad³u¿enie pañstwa. A
zapowiedzi wstrzymania lub drastycznego obni¿enia wszelkich œwiadczeñ
na rzecz nowo przyjmowanych pañstw, ¿¹dania wyra¿enia przez nas zgody na powrót Niemców na Ziemie Odzyskane oraz praktyka lekcewa¿enia nas ju¿ teraz na arenie miêdzynarodowej – to fakty, jakie mo¿na
zilustrowaæ coraz bardziej drastycznymi przyk³adami.
W rezultacie ju¿ teraz odczuwamy typowe skutki takiej zale¿noœci,
mimo ¿e formalnie jeszcze nie jesteœmy w Unii. Mamy wysoki deficyt
importowy, bezrobocie i ogromne zubo¿enie spo³eczeñstwa przy zapowiedziach Unii, ¿e jeszcze trzeba bêdzie obni¿yæ wiele ga³êzi produkcji,
aby zadowoliæ jej wymagania. Nieliczna warstwa bogac¹cych siê Polaków, to g³ównie rozdêta biurokracja, armia polityków i ich doradców,
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pracownicy firm zagranicznych oraz wszelkiego rodzaju spekulanci,
hochsztaplerzy, mafie i podobna ho³ota ¿eruj¹ca na nêdzy polskiego
narodu, która równoczeœnie stanowi podstawê warstw napêdzaj¹cych
Polskê do „Europy”. Ka¿dy obiektywny obserwator tych zjawisk musi
przyznaæ, ¿e nie jest to zdrowy, zrównowa¿ony uk³ad spo³eczny, lecz chora i sztuczna forma, typowa dla obszarów kolonialnych.
Polska dalej bêdzie stref¹ biedy
Nale¿y jeszcze rozprawiæ siê z ostatni¹ fikcj¹, jak¹ racz¹ nas zwolennicy Euroko³chozu. Jest to mira¿ podniesienia gospodarczo zdewastowanej Polski do poziomu innych krajów Unii. Mamy tu widoczn¹ manipulacjê, opart¹ na naturalnej, zdrowej sk³onnoœci cz³owieka do optymizmu.
Ale jest to optymizm rozpaczy, która powiada, ¿e lepiej byæ niewolnikiem bogacza, ni¿ niezale¿nym nêdzarzem. Jest to filozofia zawodna,
albowiem rezygnacja z niezale¿noœci wcale nie gwarantuje niewoli „w
poz³acanej klatce”, czyli automatycznego polepszenia warunków bytu.
WeŸmy przyk³ad Ameryki, gdzie poziom rozwoju gospodarczego i zamo¿noœci stanów biednych, jak Alabama, Tennessee, Missisipi i innych,
wprawdzie w liczbach bezwzglêdnych powoli podnosi siê, ale jednak
wci¹¿ oddala siê od poziomu stanów bogatych, jak Connecticut czy
California, nie licz¹c okrêgów nawiedzonych permanentnym bezrobociem, jak s³ynne zag³êbie Appalachów. Na dodatek w ka¿dym stanie – niezale¿nie od jego pozycji na drabinie zamo¿noœci – s¹ bogacze
i nêdzarze. S¹ to wprawdzie bogate Stany Zjednoczone, ale nikt nie
martwi siê tam okrêgami prawdziwej biedy.
Sk¹d wiêc owa pewnoœæ naszych polityków, ¿e UE zechce nas wyci¹gaæ na wy¿szy poziom stopy ¿yciowej? To jeszcze jedno k³amstwo propagandowe, a mo¿e tylko „pobo¿ne ¿yczenie” ludzi t¹ propagand¹ otumanionych. Fakty mówi¹ o wyzysku, a Niemcy zawsze uwa¿ali S³owian za
gatunek pod-ludzi, dla których nie potrzeba oœwiaty i zamo¿noœci. Na
jakiej podstawie mamy wierzyæ, ¿e teraz w³aœnie ma byæ inaczej, mimo ¿e
ju¿ rozpoczêli nas eksploatowaæ, jeszcze przed naszym wejœciem do Unii?
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Nasza rola
Wy³¹cznie my sami mo¿emy odbudowaæ Polskê, ale bêd¹c w Unii
tego nie dokonamy, bo ona nam na to nie pozwoli. Tylko zachowuj¹c
niezale¿noœæ, mamy szansê na to, by wybroniæ nasz Œl¹sk i Pomorze,
a po dok³adnym wymieceniu obecnego zestawu politycznego zdobêdziemy warunki na reformê stosunków w pañstwie, stworzenie systemu sojuszy politycznych i odbudowy Polski we wszystkich jej aspektach.
To jest pierwszy z dwu istotnych powodów, dla których za wszelk¹ cenê
musimy obroniæ siê przed wejœciem do Unii.
Reasumuj¹c ten punkt trzeba stwierdziæ, ¿e zagro¿enie niemieckie
od zachodu w niczym siê nie zmniejszy³o, a nawet jest teraz du¿o niebezpieczniejsze, bo mniej widoczne, ukryte za fasad¹ UE, która wabi
nowoœci¹ i syrenim œpiewem fa³szywych obietnic. Jest to znany nam od
wieków „Drang nach Osten”, który niesie nam niewolnictwo i degradacjê, tym razem bez mo¿noœci wydobycia siê z opresji.
Nie liczmy na „dobrych wujków”, bo jeœli chcemy mieæ w³asny bezpieczny i zaciszny dom, to musimy go zbudowaæ i zagospodarowaæ sami
– bez tego staniemy siê ¿ebrakiem i poœmiewiskiem œwiata. Dawna œwietnoœæ Polski by³a dzie³em pracy, ofiar i walki naszych przodków i nie ma
innej do tego drogi. Nie znaczy to, ¿e rozs¹dek nie ka¿e szukaæ odpowiednich sojuszy opartych o wzajemne korzyœci, ale co innego sojusz,
a co innego zaprzedanie najwiêkszemu wrogowi Polski za... puste obietnice bez pokrycia.
Sytuacja na granicach wschodnich
Na wschodzie równie¿ zasz³y powa¿ne zmiany. Znik³a z nad naszej
granicy Rosja (poza okrêgiem kaliningradzkim), ale cofniêcie siê jej na
pozycje z przed rozbiorów Polski jest myl¹ce: przestrzeñ miêdzy obecn¹
Rosj¹ i Polsk¹ dawniej nale¿a³a do pañstwa polsko-litewskiego, a dziœ
s¹ to tereny zajête przez niepodleg³e narody. Ale s¹ to twory nowe,
s³abe, bez tradycji pañstwowych i o ludnoœci wyniszczonej latami ko-
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munistycznego terroru. Jako dawne czêœci Rzeczpospolitej zachowa³y
jakieœ niezrozumia³e urazy do Polski i kieruj¹ siê prymitywnym nacjonalizmem w polityce zagranicznej. Odnosi siê to zw³aszcza do Litwy
i Ukrainy, bo Bia³oruœ wykazuje zdecydowanie mniejszy apetyt na niezale¿noœæ pañstwow¹ i ju¿ dobrowolnie wróci³a pod rosyjsk¹ kuratelê.
Litwa stara siê o wejœcie do NATO i UE, widz¹c to jako jedyn¹ drogê ochrony przed ewentualnym podbojem przez Rosjê, nie licz¹c siê
z mo¿liwoœci¹ wspó³pracy miêdzy tymi gigantami, co oczywiœcie przekreœli³oby te nadzieje. Litwa – jak i pozosta³e kraje ba³tyckie – nie ma
w³aœciwie wyboru. Jest zbyt s³aba, by zapewniæ sobie niezale¿noœæ, a jej
naturalny partner, czyli Polska, nie ma, niestety, innej polityki zagranicznej, poza wejœciem do UE.
Ukraina jest równie¿ zainteresowana zabezpieczeniem przed spodziewanym, rosyjskim próbom powrotu do swych dawnych posiad³oœci, ale bardziej orientuje siê na Niemcy, swych dawnych protektorów
przeciw Polsce.
Sytuacja Ukrainy ma swe w³asne charakterystyczne cechy. Kraj geograficznie du¿y, ale o ludnoœci mieszanej. Przybli¿one szacunki podaj¹,
¿e tylko oko³o 4 miliony obywateli wyznaje greko-katolicyzm i œwiadomie chce utrzymania narodowego pañstwa, czyli posiada dostateczn¹
do tego œwiadomoœæ narodow¹. Pikanterii dodaje fakt, ¿e jest to ludnoœæ na terenach dawnej, polskiej Galicji, jedynego terenu, na którym mog³a rozwijaæ siê niezale¿na œwiadomoœæ narodowa i kultura ukraiñska – w Rosji sowieckiej by³o to niemo¿liwe. Powinni o tym pamiêtaæ
ukraiñscy patrioci. Natomiast we wschodniej czêœci kraju ¿yje 23 do 26
milionów rdzennych Rosjan, dla których Ukraina jest terminem wy³¹cznie geograficznym i którzy niczego nie pragn¹ bardziej, jak powrotu pod rosyjskie panowanie. Reszta, to lokalna ludnoœæ prawos³awna,
bez poczucia jakiejkolwiek narodowoœci – typowy produkt sowieckiego wychowania. Rzuca to ciekawe œwiat³o na kwestiê niepodleg³oœci
Ukrainy i sposoby rozwi¹zania tego zagadnienia, kiedy Rosja odrodzi
siê na tyle, by aktywnie zaj¹æ siê rewindykacj¹ swych dawnych terytoriów pañstwowych, co niew¹tpliwie nast¹pi. Otworzy to interesuj¹ce
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perspektywy dla dyplomacji polskiej, o ile oczywiœcie bêdzie to dyplomacja z prawdziwego zdarzenia, nie tak nieporadna, jak obecnie.
Pañstwo rosyjskie jest w widoczny sposób os³abione, a jej politycy
zajêci poszukiwaniem stosownej formu³y na odtworzenie roli mocarstwowej Rosji w œwiecie. Nie jest to megalomania – Rosja jest i bêdzie
œwiatowym mocarstwem, do czego przysposabia j¹ liczebnoœæ narodu
i jego niew¹tpliwe przymioty, rozleg³oœæ terytorium i zasoby bogactw
naturalnych. Przysz³a rola Rosji – pozytywna lub negatywna – zale¿y
wy³¹cznie od tego, czy jej kierownictwo polityczne potrafi poprawnie
odczytaæ kierunek naturalnej ewolucji na najbli¿sze lata i znaleŸæ dla
niej w³aœciwe miejsce w pochodzie narodów.
Putina nie mamy
Jak na razie, mo¿emy tylko zazdroœciæ, ¿e w Polsce nie pojawi³ siê
polski patriota rangi W³adymira Putina. Przecie¿ to te¿ produkt komunistycznej szko³y wychowania (podobnie jak wielu naszych polityków...), wysokiej rangi KGB-ista, jednak nie zachowuje siê jak cyniczny
aparatczyk, ale jak rosyjski patriota, który potrafi zrêcznie dbaæ o interesy swej ojczyzny. W ci¹gu krótkiego czasu wprowadzi³ Rosjê do klubu
pañstw rozwiniêtych, zrozumia³ istotne uk³ady polityczne mocarstw
i zrêcznie ustawi³ j¹ w korzystnej pozycji damy, o której rêkê staraj¹ siê
dwaj potê¿ni rywale: UE i USA, a subtelny flirt na obie strony tylko tê
pozycjê utrwala. Ka¿dy z rywali przedstawia inne rozwi¹zanie i zupe³nie inny wizerunek przysz³ego œwiata – ka¿dy zawiera inne wyzwania
dla przysz³oœci Polski, nale¿y wiêc oba uwa¿nie przemyœleæ. Ale to nale¿y do ostatecznych wniosków, wiêc ostatniej czêœci niniejszej pracy.
Z tej perspektywy, dwa niedawne zdarzenia musz¹ wydawaæ siê jako
drobne posuniêcia taktyczne, choæ przedstawione przez tak wytrawnych graczy, jak Rosjanie, winne byæ zapamiêtane i mo¿e wyzyskane
w przysz³oœci.
Jedno z nich, to nie nag³aœniana specjalnie wiadomoœæ rosyjskiej
TV na temat projektu uchwa³y w Dumie, która anulowa³aby pakt Rib-
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bentrop-Mo³otow. Niektórzy obserwatorzy widz¹ w tym nacisk na Litwê, aby nie utrudnia³a komunikacji z Kaliningradem przez wprowadzenie wiz w zwi¹zku z planowanym przyst¹pieniem do UE. Jest to oczywiœcie tylko pokazanie pewnych mo¿liwoœci odpowiedzi na niekorzystne
dla Rosji zachowanie Litwy, ale zawiera dodatkowe perspektywy. Pakt
regulowa³ równie¿ oddanie polskich ziem Ukrainie, wiêc jego anulowanie mo¿e oznaczaæ nie tylko nacisk na Litwê, ale tak¿e szkicowaæ
sposób otwarcia sprawy powrotu Ukrainy do Rosji. Jakie¿ to perspektywy dla zrêcznej polityki polskiej ...
Drugie wydarzenie, to zaproszenie Rosji do NATO – na specjalnych
warunkach wprawdzie, ale istotnych dla ostatecznej zmiany orientacji
sojuszu, który powsta³ przecie¿ jako ochrona przed groŸb¹ sowieck¹.
Dlaczego wiêkszoœæ komentatorów widzi w tym tryumf polityki amerykañskiej? Jest to tylko niewielkie zwyciêstwo Rosji, która chce w ten
sposób ostudziæ zapa³ Litwy i Ukrainy w staraniach o wejœcie do NATO
w celu zabezpieczenia siê przed ewentualn¹ agresj¹ Rosji. NATO z Rosj¹ stawia tê rolê pod znakiem zapytania i chyba o to w³aœnie Putinowi
chodzi³o. Nie jest to wiêc zwyciêstwo ani dyplomacji Ameryki ani Unii,
a tylko rosyjskiej, zreszt¹ bez wiêkszego znaczenia, jak to poni¿ej bêdzie
wy³uszczone. Ale sam fakt wprowadzenia g³ównego niegdyœ przeciwnika do sojuszu i przeobra¿enie NATO w teren konkurencyjnych zalotów dawnych aliantów o wzglêdy œmiertelnego niegdyœ wroga nie jest
pozbawione swoistej pikanterii i dobrze ilustruje zmiennoœæ politycznych sytuacji, które zabraniaj¹ wiary w trwa³oœæ wszelkich uk³adów.
ŒWIATOWA DOMINACJA USA
Stany Zjednoczone to jedyne dziœ nie kwestionowane supermocarstwo, z czego zdaj¹ sobie sprawê Amerykanie i z w³aœciw¹ sobie niefrasobliwoœci¹ przyjêli tê rolê, a nawet nieŸle j¹ odgrywaj¹. Stosunek reszty œwiata do USA jest raczej z³o¿ony, jako mieszanina podziwu, sympatii
i nadziei z jednej strony, a bojaŸni, zazdroœci i nienawiœci z drugiej. Powy¿sza mieszanka uczuæ jest zupe³nie naturalnym odzwierciedleniem

18

pozycji Ameryki i jej roli w œwiecie, zale¿y wiêc wy³¹cznie od miejsca,
w jakim znajduje siê osoba, wyra¿aj¹ca opiniê.
Zdarzaj¹ siê te¿ opinie obiektywnie nies³uszne. Ameryka bywa wiêc
krytykowana za sw¹ rzekom¹ arogancjê i sk³onnoœæ do jednostronnych decyzji, nie licz¹c siê z opini¹ czy wol¹ swych sojuszników. Wiele
faktów, zw³aszcza z ostatniego okresu walki z terroryzmem, zda siê tak¹
opiniê uzasadniaæ, ale powodem takich zachowañ nie jest arogancja
Jankesów, a raczej ich pragmatyzm – ró¿nica nieistotna w praktyce,
ale warta zapamiêtania w stosunkach z nimi. Chodzi o to, ¿e obecna
„wojna” to prywatna sprawa Ameryki. Napad mia³ miejsce na jej terenie, by³ skierowany przeciwko jej obywatelom, musi wiêc byæ rozliczony przez Amerykê i na jej sposób, niezale¿nie od tego, jaka jest opinia
na ten temat jej sojuszników, czy przeciwników. Zreszt¹ – wojna nie
jest zagadnieniem demokracji i wielostronnych uzgodnieñ, a koncentracj¹ si³ i woli w d¹¿eniu do zwyciêstwa. Takie rozumowanie Amerykanów zawiera elementy dumy narodowej, niezale¿noœci myœlenia
i pragmatyzmu, ale nie arogancji.
Pragmatyzm posuniêty zbyt daleko mo¿e z ³atwoœci¹ zmieniæ siê
w brak zdolnoœci patrzenia w przysz³oœæ, czyli w konieczne w polityce
przewidywanie dalszych konsekwencji bie¿¹cych dzia³añ. Jest to pewnego rodzaju krótkowzrocznoœæ – w³aœnie pragmatyka, osoby zadufanej w cnocie rozwi¹zywania problemów w miarê ich konkretnego zaistnienia. Popularne amerykañskie porzekad³a: „Nie naprawiaj czegoœ,
co nie jest z³amane”, albo: „Przekroczymy ten most, jak do niego dojdziemy” – doskonale ilustruj¹ to podejœcie. St¹d bierze siê ¿enuj¹ca
s³aboœæ amerykañskiej polityki zagranicznej, za któr¹ Amerykanie p³acili w swej historii bolesnymi pora¿kami. Tylko ich po³o¿enie za oceanami i si³a gospodarcza pozwoli³y im dotychczas opanowywaæ dalsze
skutki pope³nionych b³êdów.
Ale jak ka¿de wielkie mocarstwo w historii, podlega Ameryka prawom wzrostu i upadku, a przed³u¿enie jej obecnej dominacji w œwiecie
zale¿y g³ównie od jej zdolnoœci wyboru w³aœciwej drogi ku przysz³oœci
œwiata. A ten œwiat w³aœnie teraz podlega procesowi dog³êbnej reorga-
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nizacji, co zadecyduje o kierunku dalszego rozwoju ludzkoœci. Oznacza
to koniecznoœæ zerwania z dotychczasowym „dojutrkowaniem” w polityce zagranicznej i przyjêcia koncepcji politycznej, która zapewni Ameryce rozs¹dny wp³yw na dalszy rozwój historii. Zarys takiej koncepcji
przedstawimy w zakoñczeniu.
Krótkowzrocznoœæ polityki zagranicznej kosztowa³a Amerykê w przesz³oœci wiele straconych okazji, czasu i œrodków. Jaskrawym tego przyk³adem mo¿e byæ uznanie dawnego ZSSR za wiarygodnego partnera
w odbudowie i utrzymaniu pokoju na œwiecie, jaki wy³oni³ siê po upadku hitlerowskich Niemiec. Ten jeden b³¹d kosztowa³ USA szereg niepotrzebnych wojen i czterdzieœci piêæ lat wysi³ków dyplomatycznych i finansowych dla opanowania postêpu komunizmu.
Naœladownictwo pewnych objawów amerykañskiej kultury, niekoniecznie w najlepszych jej przejawach, zw³aszcza „amerykanizacja” m³odzie¿y, która przejmuje jej zewnêtrzne formy, budzi obawy i niechêæ
w wielu krajach. Bêdzie to wymaga³o korekty amerykañskiego komercjalizmu, czyli rezygnacji z traktowania rodzimych kultur z prymitywizmem kupca, który nie waha siê niszczyæ piêkna lokalnej wytwórczoœci, przez oferowanie wulgarnych, szklanych paciorków, które wabi¹
prostych odbiorców sw¹ nowoœci¹.
Równie powa¿ne s¹ jej problemy wewnêtrzne. Idea³ „tygla” (melting pot), w którym stapiaj¹ siê wszyscy imigranci w jeden naród amerykañski zdawa³ egzamin, póki przybysze nale¿eli do tej samej cywilizacji – byli bia³ymi chrzeœcijanami, a Murzyni w po³udniowej czêœci kraju
nie mieli praw obywatelskich. Ale to ju¿ dawno minê³o i Ameryka
jest dziœ typowym zbiorowiskiem wielo-kulturowym, a raczej wielo-cywilizacyjnym, zgodnie z liberalnym idea³em wymieszania ras i wierzeñ
w nadziei, ¿e ludzkoœæ pozbawiona œwiadomoœci ró¿nic stanie siê idealnym spo³eczeñstwem „globalnego” pañstwa. Niestety, zasady odkryte
przez prof. Feliksa Konecznego sprawdzaj¹ siê w praktyce: w mieszance cywilizacji zwyciê¿a najni¿ej stoj¹ca, gin¹ natomiast wszystkie inne.
Nie ma uszlachetniaj¹cego wp³ywu cywilizacji wy¿szych, nie powstaje
jakaœ œrednia wypadkowa czêœci sk³adowych – mo¿e jedynie powstaæ
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spo³eczeñstwo mrówek, bo bez ró¿norodnoœci nie mo¿e istnieæ jakakolwiek twórczoœæ kulturalna. Tylko œwiadome narody mog¹ byæ Ÿród³em kultury. Tu nale¿y szukaæ powodu zamieszania w pojêciach etycznych, dekadencji kultury na ka¿dym szczeblu, co zmieni³o purytañsk¹
niegdyœ Amerykê w Ÿród³o upadku moralnego, liberalnego wychowania oraz relatywizmu etyki.
Stan taki nie wró¿y dobrze amerykañskiej dominacji w œwiecie. Ratuje sytuacjê fakt, ¿e zamieszanie kulturowe nie zd¹¿y³o jeszcze podmyæ
si³y gospodarczej i finansowej pañstwa, a na razie nie widaæ kandydata
do wysadzenia Ameryki z siod³a. UE dopiero powstaje, zreszt¹ ju¿ zd¹¿y³a przegoniæ Amerykê w zgniliŸnie moralnej i upadku wszelkich wartoœci, a ewentualni konkurenci w Azji maj¹ jeszcze d³ug¹ drogê przed
sob¹, aby móc do pozycji hegemona pretendowaæ. Dziêki temu zbiegowi okolicznoœci Amerykanie maj¹ nieco czasu, a taka taryfa ulgowa
bêdzie niew¹tpliwie wyzyskana przez praktycznych Jankesów, którzy zachowali wiele ze swej moralnoœci i wiary w dzia³ania, potwierdzone sumieniem i poczuciem s³usznoœci. Nie tu miejsce na opis tego zjawiska,
ale ruch odrodzenia ju¿ siê zacz¹³ i pewno wkrótce da o sobie znaæ.
ŒWIATOWA ROLA AZJI I JEJ ROSN¥CA POTÊGA
Azja jest ostatnim, licz¹cym siê ogniwem ³añcucha œwiatowej polityki. Kontynent ten by³ od wieków przedmiotem zainteresowania pañstw
bardziej rozwiniêtych, ale dopiero od czasu wojny liczy siê jako niezale¿ny podmiot polityczny. Status ten zawdziêcza wykazaniu swej woli
politycznej, broni¹c prawa do niezale¿nych decyzji (Chiny, Korea i Wietnam), jak i dynamice swej gospodarki, która po przyjêciu pewnych zasad zachodniej produkcji szybko wesz³a na rynki œwiata, jako licz¹cy siê
partner. Zwykle warunki polityczne wyprzedzaj¹ rozkwit gospodarczy,
który z kolei owocuje podniesieniem kultury i rodzi dalsze ulepszanie
instytucji politycznych. Tymczasem w Azji tego rodzaju logika rozwoju
nie istnieje. Jedn¹ z cech charakterystycznych jej „cudu gospodarczego” jest wysi³ek przeszczepiania zasad gospodarczych zachodu na obc¹
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bazê cywilizacyjn¹ i polityczn¹ nie bacz¹c, ¿e taki zabieg mo¿e nie byæ
mo¿liwy. W Japonii pozosta³o wiele zwyczajów i zachowañ tradycyjnych,
nie mówi¹c o podk³adzie religijnym i wielu formach poprzedniego systemu politycznego, co – na d³u¿sz¹ metê – mo¿e stanowiæ nieprzychylny klimat dla gospodarki rynkowej. Kto wie, czy obecny, przewlek³y
kryzys – który zda siê nie reagowaæ na stosowane od d³u¿szego czasu
standardowe bodŸce – nie jest w³aœnie wynikiem tego uk³adu, który
w ten sposób daje o sobie znaæ dopiero po d³ugim okresie sukcesów.
Podobnie w innych pañstwach kontynentu: w Korei, Wietnamie...
Nie wiadomo, czy gleba kulturalna pozwoli na rozkwit roœliny stworzonej przez cywilizacjê chrzeœcijañsk¹, która podkreœla prymat cz³owieka
jako podmiotu odpowiedzialnego za swe czyny.
Jeszcze ciekawszy pod tym wzglêdem jest eksperyment chiñski. Chiñczycy dawno udowodnili swe zdolnoœci handlowe jako kupcy i przedsiêbiorcy rozsiani po ca³ym œwiecie. Ale tu przeszczepia siê model gospodarki rynkowej na wyraŸnie wrogie jej pod³o¿e polityczne, bo jak tu
pogodziæ zasadê w³asnoœci prywatnej z pañstwowym planowaniem?
Jak dotychczas, brak jest teoretycznych analiz mo¿liwoœci i skutków
wprowadzenia zasad wolnorynkowych w krajach niechrzeœcijañskich,
zak³adaj¹c, ¿e tak zwane sprawy duchowe nie maj¹ nic wspólnego z materialnymi. Jest to b³¹d, który nie pozwala na racjonaln¹ ocenê skutków owego eksperymentu, czyli nakreœlenie wizji przysz³ych stosunków spo³ecznych i politycznych tego kontynentu. Jest to istotne
szczególnie w obliczu takich gigantów ludnoœciowych, jak Chiny i Indie. Nie wchodz¹c w szczegó³y tego interesuj¹cego zagadnienia, mo¿na za³o¿yæ a priori dwa mo¿liwe rezultaty tego eksperymentu, jako
graniczne linie, które zamykaj¹ i wyczerpuj¹ wszystkie mo¿liwoœci poœrednie: pe³ne powodzenie lub zupe³na klêska w obu tych pañstwach,
lub tylko w jednym z nich.
Szczêœliwy przeszczep gospodarki rynkowej w obu tych krajach stworzy w Azji nowy, potê¿ny oœrodek si³y politycznej i konkurencji gospodarczej. Chiny mog¹ siê pokusiæ o zajêcie miejsca Ameryki, a ich ograniczenie w tych ambicjach bêdzie wymaga³o stworzenia wielkiej koalicji
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azjatyckiej pod przewodem Ameryki, w której znajd¹ siê nie tylko Indie i Japonia, ale tak¿e Rosja.
Niepowodzenie tego eksperymentu w obu krajach mo¿e stworzyæ
jeszcze wiêksze trudnoœci: zabiedzone masy ludzkie, zawiedzione w swych
nadziejach, mog¹ rozlaæ siê po ca³ym kontynencie, co bêdzie trudne
do opanowania, nawet dla amerykañsko-japoñsko-rosyjskiej koalicji.
Nie jest to scenariusz bardzo prawdopodobny, bo oba kraje wesz³y raczej agresywnie na tor szybkiego rozwoju, ale jakiœ kataklizm, wojna,
czy w³aœnie owe zasygnalizowane nieprzydatnoœci cywilizacyjne mog¹
jeszcze ten proces wyhamowaæ.
Wyniki poœrednie dadz¹ proporcjonalnie dobre lub z³e rezultaty, z których ka¿dy bêdzie wymaga³ stosownego przeciwdzia³ania. Kontynent azjatycki, który potencja³em ludzkim góruje nad ca³ym œwiatem, bêdzie przez
d³ugi jeszcze czas wymaga³ aktywnej polityki pañstw le¿¹cych wokó³ Pacyfiku. Na szczêœcie rozumie to dobrze Ameryka, która od 1941 roku w³¹czy³a siê sprawy Azji, nawet kosztem swego zaanga¿owania w Europie.
Ale Stany Zjednoczone, jako potêga morska, nie s¹ w stanie samodzielnie (czy nawet w koalicji z Japoni¹), skonstruowaæ systemu bezpieczeñstwa na odleg³oœæ. Potrzeba do tego lokalnej potêgi o charakterze kontynentalnym - a jedynym do tego kandydatem mo¿e byæ tylko Rosja.
POLSKA W PRZYSZ£YM ŒWIECIE
Czas nakreœliæ wnioski, jakie w sposób naturalny p³yn¹ z powy¿szego wywodu. Pierwszym, który ju¿ zosta³ sformu³owany, jest koniecznoœæ obecnoœci Rosji w Azji. Musi to byæ Rosja mo¿liwie silna, ale te¿
odpowiednio uzale¿niona – aby nie mog³a rozpocz¹æ polityki œwiatowej na w³asn¹ rêkê i doprowadziæ nie do równowagi si³, a przeciwnie,
do ich niebezpiecznego zaburzenia. Od czego zale¿y jej pozytywna rola
i jakie nale¿y spe³niæ warunki, aby nie sta³a siê ona czynnikiem chaosu
w œwiecie? Mo¿na wyliczyæ kilka podstawowych zasad, których wprowadzenie i utrzymanie (przynajmniej w okresie wstêpnym) mo¿e zapewniæ pozytywne zachowanie siê Rosji.
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1. Nie dopuœciæ do po³¹czenia siê Rosji z UE
Po³¹czenie siê Rosji z UE jako partnera tylko pozornie wydaje siê
produktem zbyt wybuja³ej fantazji. Przecie¿ Niemcy (zw³aszcza razem
z Francj¹) s¹ niezaprzeczalnym przywódc¹ Unii, a spora czêœæ ich historii zesz³a im na zabiegach, by zdobyæ wspóln¹ granicê z Rosj¹ w celu jej opanowania politycznego, b¹dŸ wrêcz podboju. Francja ma równie¿ bogate tradycje budowy porozumienia z Rosj¹, mo¿e mniej
ambitne i skierowane raczej przeciwko Austrii, ale nie mniej pomocne w przyjêciu takiej koncepcji, któr¹ zreszt¹ g³osi³ genera³ Charles
de Gaulle, kiedy nawo³ywa³ do zjednoczenia „Europy Ojczyzn” – z Rosj¹ w³¹cznie.
Co ciekawsze, idea po³¹czenia Rosji z Europ¹ Zachodni¹ nie jest obca
ideologom rosyjskim. Mo¿na siê spieraæ o to, czy car Piotr I snu³ takie
plany, ale ju¿ od rewolucji bolszewickiej i ataku na Polskê w 1920 roku
wrêcz chodzi³o o z³¹czenie pozosta³ej czêœci Europy z „pañstwem proletariatu”. St¹d póŸniejsza teoria „zbie¿noœci”, lansowana przez europejskich socjaldemokratów, która powiada³a, ¿e ustrój sowiecki bêdzie siê
z czasem demokratyzowaæ a europejski socjalizowaæ, a¿ wreszcie spotkaj¹
siê w jakimœ punkcie poœrednim, gdzie ich ustroje polityczne i spo³eczne bêd¹ identyczne, wiêc bez wiêkszych k³opotów z³¹cz¹ siê w jedno
pañstwo. Delegaci socjaldemokracji Niemiec i Francji nawet dyskutowali te perspektywy na Kremlu w latach 80-tych ubieg³ego wieku. Wreszcie trzeba zanotowaæ wspó³czeœnie istniej¹c¹ koncepcjê „Eurazji” (jej
przedstawicielem jest ideolog rosyjski Aleksander Dugin), która podkreœla fakt, ¿e Europa jest tylko pó³wyspem Azji, wiêc jej polityczne
w³¹czenie w ten istniej¹cy uk³ad geograficzny jest czymœ zupe³nie naturalnym. Przeznaczeniem Rosji jest zrealizowanie takiego po³¹czenia,
w pañstwo z solidn¹ baz¹ azjatyck¹, ale równie¿ przynale¿¹ce do Europy; jej terytoria na obu kontynentach s¹ przecie¿ najwiêksze.
Warto w tym miejscu przytoczyæ s³owa prezydenta Rosji W³adymira
Putina, wypowiedziane w czasie jego oficjalnej wizyty w Niemczech
w paŸdzierniku 2001 roku:

25

26

„Europa stanie siê potê¿nym i naprawdê niezale¿nym oœrodkiem
politycznym tylko wtedy, gdy zwi¹¿e swój w³asny potencja³ z demograficznym, terytorialnym i naukowym potencja³em Rosji, a tak¿e z rosyjsk¹ gospodark¹, kultur¹ oraz jej mo¿liwoœciami obrony”.
Czy¿ nie jest to wyraŸna oferta do po³¹czenia si³ i zapewnienia sobie
hegemonii w œwiecie? Przecie¿ takie po³¹czenie to pe³na realizacja planu Adolfa Hitlera, bez krwawej wojny i poœwiêcenia milionów ludzkich istnieñ. Ale rezultatem takiego po³¹czenia by³aby rzeczywiœcie
imponuj¹ca budowla: gigantyczne pañstwo od Lizbony po W³adywostok, z nieograniczonym potencja³em rozwoju gospodarczego i ludnoœciowego oraz posiadaj¹ce nowoczesn¹ technologiê.
W takim uk³adzie nie bêdzie miejsca nie tylko dla Polski, ale dla
¿adnego z mniejszych pañstw Europy Œrodkowej, po których zostanie
mo¿e wspomnienie w formie geograficznej nazwy niewielkiej dzielnicy
molocha. Jeden rzut oka na mapê œwiata powie nam, ¿e nie jest to
rozwi¹zanie ani po¿¹dane, ani bezpieczne. Intuicyjnie zrozumiemy, ¿e
w takim œwiecie nie bêdzie równowagi si³, równoœci szans, czy choæby
spokoju i zabezpieczenia przed tyrani¹ i wyzyskiem. Nawet Ameryka
nie bêdzie bezpieczna w takim uk³adzie politycznym, bior¹c pod uwagê agresywny charakter i przesz³oœæ g³ównych przywódców tego pañstwa, to jest Francji, Niemiec i Rosji.
Powinni to rozwa¿yæ wszyscy Polacy, którzy w wejœciu do UE widz¹
ratunek przed „niebezpieczeñstwem rosyjskim”. Trzeba tu przypomnieæ
wszystkie historyczne sojusze Prus i Rosji, realizowane zawsze kosztem
Polski. Jeœli ktoœ mia³ nadziejê na rolê obronn¹ NATO, to powinien
wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e Rosja ju¿ jest cz³onkiem klubu jego decydentów, czyli faktycznie ju¿ posiada tam g³os wiêkszy, ni¿ my, mimo, ¿e jest
tylko cz³onkiem stowarzyszonym, na specjalnych, ograniczonych prawach.
Czy wolno siê ³udziæ, ¿e taka organizacja zapewni Polsce bezpieczeñstwo?
Reasumuj¹c, skoro taki wzór przysz³ego uk³adu politycznego jest nie
do przyjêcia, trzeba szukaæ innego rozwi¹zania. Oczywiœcie, wielkiego wyboru nie ma: Rosja jest czêœci¹ Azji, najwiêkszym tam pañstwem pod
wzglêdem terytorium (nawet po oderwaniu szeregu prowincji muzu³mañ-
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skich) – a z³¹czenie jej z Uni¹ stanowi widoczne zagro¿enie, trzeba zatem
znaleŸæ sposób na zapewnienie, ¿e do takiego po³¹czenia nie dojdzie.
2. Europa Œrodkowa: miêdzy UE i Rosj¹
Jedynym sposobem takiego zabezpieczenia, ju¿ znanym z historii,
jest odbudowanie grobli miêdzy dzisiejsz¹ UE i Rosj¹ w postaci silnej
Europy Œrodkowej. Przez wieki rolê takiej grobli spe³nia³a I Rzeczpospolita. Dziêki unii z Litw¹, która by³a w posiadaniu prawie wszystkich
ziem ruskich, Polska stworzy³a tak¹ barierê i nie dopuszcza³a do zderzenia dwu, tak ró¿nych od siebie cywilizacji. W miarê jak Niemcy odchodzi³y od cywilizacji ³aciñskiej na pozycje cywilizacji bizantyjskiej, a na
po³udniu wyros³a muzu³mañska potêga Turcji, Polska znalaz³a siê otoczona ze wszystkich stron, bo i od pó³nocy grozi³a jej enklawa pruska.
Oko³o 200 lat knowañ i wojen, zdrad s¹siadów i os³abienia patriotyzmu w narodzie – doprowadzi³o Polskê do upadku, a wraz z Polsk¹ znik³a owa grobla rozdzielaj¹ca Niemcy od Rosji i weszliœmy w okres najwiêkszego wzrostu obu tych potêg, które w koñcu rzuci³y siê sobie do
gard³a w konkurencji o hegemoniê w Europie.
Odbudowa niepodleg³ej Polski nie da³a wiêkszych rezultatów, bo II
RP by³a za ma³a i za s³aba.
Ale te¿ pierwszym krokiem Niemiec na drodze do budowy „tysi¹cletniej Rzeszy” by³ pakt czwartego rozbioru Polski z bolszewick¹ Rosj¹.
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e bez tego paktu Niemcy nie wa¿yliby siê uderzyæ
na Polskê w 1939 roku. Dopiero dziœ, kiedy Polska wróci³a w granice
piastowskie na zachodzie, Rosja cofnê³a siê na przedrozbiorow¹ granicê z Polsk¹, a na po³udniu powsta³ szereg mniejszych pañstw w miejsce
wrogiego pañstwa Ottomanów, zaistnia³a szansa na odbudowê owej
grobli, oddzielaj¹cej niemieck¹ UE od Rosji, przez utworzenie Europy
Œrodkowej.
Nie bêdzie to zadanie ³atwe, bo Polska jest wyj¹tkowo os³abiona,
a inne pañstwa regionu wabione syrenim œpiewem Unii i mira¿em rzekomych korzyœci z przyst¹pienia do niej bêd¹ wymaga³y du¿ych zabie-
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gów i pomocy, aby zdecydowaæ siê na budowanie nowego, trwa³ego
cz³onu Europy. Grobla bêdzie zagro¿ona od po³udnia, bo Niemcy w³aœnie zd¹¿y³y sprowokowaæ zniszczenie Jugos³awii i ju¿ siê uplasowa³y na
przyczó³kach wejœcia na Ba³kany: w Chorwacji i S³owenii, a ostatnio
staraj¹ siê o zast¹pienie si³ amerykañskich w Boœni.
Obok trudnoœci, pojawiaj¹ siê tak¿e okazje. Polityka rewindykacyjna Niemiec i ich ¿¹dania, aby Czesi odwo³ali tak zwane dekrety Benesza, co otwiera³oby drogê powrotu Niemców sudeckich do ich przedwojennych posiad³oœci, bardzo ostudzi³y entuzjazm Czechów do
zwi¹zania swych losów z UE. Jako ma³y kraj nie widz¹ jednak, niestety,
szans na samodzielne przetrwanie w jednocz¹cej siê Europie.
Podobnie polityka umizgów NATO wobec Rosji i w³¹czenie jej do
tego paktu na „specjalnych warunkach” budzi w¹tpliwoœci u Litwinów,
czy w tej sytuacji jest to najlepsza droga do zapewnienia sobie niepodleg³oœci pañstwowej. Perspektywa p³acenia wysokich sk³adek po wst¹pieniu do UE i s³abe widoki na znacz¹c¹ pomoc w rozwoju gospodarki, te¿ musz¹ studziæ ich entuzjazm. Ale – podobnie jak Czesi – Litwini
nie widz¹ realnej alternatywy.
Postawa parlamentu S³owacji, który przyj¹³ ustawê zastrzegaj¹c¹ sobie
suwerennoœæ w dziedzinie prawodawstwa reguluj¹cego sprawy moralne,
dowodzi troski tego katolickiego kraju o zabezpieczenie przed zgnilizn¹
moraln¹ p³yn¹c¹ z Unii. Wolno przypuszczaæ, ¿e ustawodawcy orientuj¹
siê, i¿ utrzymanie takiej niezale¿noœci nie jest realne, bo nawet, jeœli uda³oby siê uzyskaæ formalne uznanie takiej ustawy, ¿adne prawo nie zatrzyma fali deprawacji, jaka p³ynie z UE. Ale jakie¿ maj¹ inne wyjœcie?
Ju¿ na tych trzech przyk³adach widaæ rolê Polski. Przecie¿ to oczywiste, ¿e decyzja Polski pozostania poza Uni¹ otwar³aby automatycznie nowe
mo¿liwoœci dla tych pañstw, które ju¿ w tej chwili wesz³y w okres wahañ. Minimum co mo¿na stwierdziæ: oto mamy trzech potencjalnych
partnerów, z którymi nale¿a³oby natychmiast rozpocz¹æ rozmowy na
temat szans pozostania poza UE i budowy Europy Œrodkowej, czyli wspó³pracy gospodarczej i politycznej suwerennych pañstw tego rejonu.
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Mo¿na za³o¿yæ, ¿e rozpoczêcie takiej wymiany szybko poszerzy kr¹g
zainteresowanych. Perspektywa Rosji w UE musi budziæ niepokój i wahania w innych pañstwach Europy Œrodkowej, które obawiaj¹ siê powrotu Rosji, takich jak: £otwa, Estonia, Ukraina, Mo³dawia i Rumunia. Wszystko to s¹ ma³e i biedne narody, które szukaj¹ prawdziwych
szans na rozwój gospodarczy i utrwalenie swej niezale¿noœci, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e ich nadzieje s¹ p³onne, bo owocem po³¹czenia
Unii z Rosj¹ mo¿e byæ dla nich tylko: ucisk polityczny, wyzysk gospodarczy i wynarodowienie. W tej sytuacji nie bêd¹ zbytnio broniæ siê
przed wyjœciem, proponowanym przez Polskê.
– Reasumuj¹c, postawa Polski, jako najwiêkszego narodu i pañstwa
EŒ, si³¹ rzeczy przes¹dzi o postawie i przysz³oœci mniejszych s¹siadów,
nawet, jeœli nasze stosunki nie s¹ w tej chwili najlepsze i nie mamy
polityki, która by ich istnienie bra³a pod uwagê. Jest to oczywiœcie tragedi¹ Polski, ¿e akurat teraz, w tak krytycznym momencie historii, kiedy dos³ownie chodzi o reorganizacjê œwiata na nastêpne pokolenia,
rz¹dz¹ nami przypadkowe miernoty, nie zwi¹zane z narodem, pozbawione wszelkiej myœli politycznej, które nawet nie zdaj¹ sobie sprawy
z tego, ¿e za ich bezmyœlnoœæ i cynizm ucierpi¹ tak¿e ich w³asne dzieci
i wnuki. Dla nikogo nie bêdzie litoœci ani schronienia przed tyrani¹
i nêdz¹, jeœli nie przeszkodzimy po³¹czeniu Rosji i UE.
3. Wspó³praca USA – Polska i USA – Rosja
Polska – USA. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ambitne plany budowy
EŒ przerastaj¹ nasze mo¿liwoœci, zarówno finansowe jak i organizacyjne. Ju¿ nie wspominam, ¿e nie mamy nawet ludzi do obsadzenia
rz¹du, zdolnego choæby do przybli¿onego wyobra¿enia sobie struktur
takiej budowli, która bêdzie potrzebowa³a rozwi¹zañ konstytucyjnych,
prawnych, gospodarczych i spo³ecznych, do których brak jakichkolwiek precedensów, bo chyba z „europejskich” rozwi¹zañ korzystaæ nie
bêdziemy.
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Bêdzie to proces d³ugi, kosztowny i wyczerpuj¹cy, ale w³aœnie dlatego jest to idealne zadanie dla Polaków. Przecie¿ nic tak nie wyzwala
polskiego zapa³u, inwencji i pracowitoœci, jak w³aœnie nieprzeciêtnie
trudne zadanie, wymagaj¹ce poœwiêcenia i œwiadomoœci, ¿e wysi³ek jest
celowy i s³u¿y Polsce. Mo¿e w tej chwili Polacy nie odpowiadaj¹ takiemu idealistycznemu wzorcowi, ale to jest nasz znak genetyczny, sk³adany w polskich genach od pokoleñ. Choæ zosta³ on st³umiony przez 45
lat têpej komuny, nie mo¿e zmieniæ charakteru narodowego, który
powstawa³ w ci¹gu przesz³o tysi¹cletniej historii. Wyjœcie z zatêch³ej atmosfery prostackiego liberalizmu i powrót do polskiego patriotyzmu
nast¹pi szybko, ale musimy usun¹æ z naszego ¿ycia politycznego antynarodowe elity, które dziœ nami rz¹dz¹.
Oczywiœcie, konieczna bêdzie pomoc i ju¿ teraz trzeba siê staraæ wróciæ
do dobrych stosunków z USA. Nie powinno to byæ trudne, o ile Ameryka zrozumie realne zagro¿enie dla jej pozycji w œwiecie, p³yn¹ce z po³¹czenia Rosji z UE. Powinna w tym pomóc polityka Unii, która coraz
wyraŸniej odcina siê od Stanów i krytykuje ich politykê. Zreszt¹, mo¿na siê spodziewaæ wkrótce wyst¹pienia UE z projektem budowania
w³asnych si³ zbrojnych, co musi prowadziæ do likwidacji NATO. Wprawdzie Sojusz jest od d³u¿szego ju¿ czasu niepraktyczn¹ formalnoœci¹, ale
ma jedn¹ wartoœæ: zapewnia Amerykanom bazy wojskowe w Europie,
które znikn¹ wraz z NATO, a to oznacza usuniêcie Ameryki z Europy
po raz pierwszy od 1941 roku.
Wobec zachodz¹cych powa¿nych zmian w miêdzynarodowym uk³adzie politycznym i gospodarczym, Ameryka nie mo¿e na to pozwoliæ
i bêdzie szukaæ odpowiedniego kraju na odtworzenie swych baz. Nie
trudno zrozumieæ, ¿e Polska bêdzie idealnym do tego kandydatem, co
oczywiœcie z miejsca wyjaœni nasz¹ pozycjê na globie.
Rosja – USA. Plan skoncentrowania uwagi Rosji w Azji i odwrócenie (zablokowanie) jej od Europy bêdzie zadaniem polityki amerykañskiej. Rola Polski bêdzie polega³a na dostarczaniu dowodów, ¿e sojusz
z Ameryk¹ i budowa EŒ nie s¹ posuniêciami wobec Rosji wrogimi,
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a wrêcz przeciwnie – s³u¿¹ jej dalekosiê¿nym interesom. Budowanie
Eurazji na spó³kê z Niemcami musi siê skoñczyæ katastrof¹, jak wszystkie dotychczas wysi³ki Niemców i innych zdobywców do opanowania
œwiata. Natomiast dominacja koalicji amerykañskiej w Azji mo¿e doprowadziæ kontynent do równomiernego i pokojowego rozwoju, unikaj¹c zagro¿eñ w formie usi³owañ zdobycia hegemonii jednego narodu nad innymi, co prowadzi³oby do destabilizacji i wojen.
Ameryka jest w stanie oferowaæ Rosji korzystne zachêty do przyjêcia takiego planu wspó³pracy w Azji. Mo¿e daæ jej pomoc techniczn¹
i materialn¹ do pe³nego rozwoju jej potencja³u gospodarczego, w czym
wielokrotnie przewy¿sza mo¿liwoœci Unii. Natomiast zamkniêcie drogi
do po³¹czenia z Uni¹ przez zbudowanie EŒ oraz bazy amerykañskie
w Polsce, powinny byæ ostatecznym argumentem do odwrócenia siê od
tych niebezpiecznych pokus i podjêcia decyzji o wspó³pracy w programie amerykañskim.
4. Inne zagadnienia polityki polskiej
Okrêg kaliningradzki bêdzie niew¹tpliwie d³ugo jeszcze stanowi³
koœæ niezgody miêdzy Rosj¹ i jej potencjalnymi sojusznikami. Budowa EŒ nie jest zwrócona przeciw Rosji, nie ma na celu jej opanowania, rozbicia, czy niszczenia. Skierowanie zainteresowania jakiegoœ
kraju w stronê jego najwiêkszych mo¿liwoœci rozwoju i odgrodzenie
od kierunku, który grozi konfliktami i potencjalnym zniszczeniem,
nie musi byæ aktem wrogoœci, choæ mo¿e tak byæ pocz¹tkowo odbierane.
Natomiast nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e posiad³oœæ Rosji na polskim Pomorzu, bez naturalnego z ni¹ po³¹czenia – jest czymœ nienormalnym
i grozi zadra¿nieniami we wzajemnych stosunkach. Nasze historyczne
doœwiadczenie z Prusami zabrania nam tolerowaæ tego rodzaju geograficzne dziwol¹gi. ¯¹danie ju¿ teraz „korytarza” przez obecne polskie
terytoria na Bia³oruœ (dawne polskie ziemie), potwierdza, ¿e podobne
zjawiska historyczne przebiegaj¹ w podobny sposób.
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Dlatego jednym z punktów nowej polityki polskiej musi byæ d¹¿noœæ do objêcia w posiadanie tego terenu przy pierwszej stosownej
okazji. Bêdzie nas to oczywiœcie kosztowa³o – mo¿e jakieœ ustêpstwa
wobec Rosji, czy poparcie ich ¿¹dañ na innych terenach, dla nich nie
mniej wa¿nych – trudno to przewidzieæ, ale nie mo¿na o tym obowi¹zku zapominaæ.
Stosunki z USA powinny byæ starannie kultywowane przez wszystkie od³amy polityczne, co nie oznacza postawy s³u¿ebnej, czy wrêcz ¿ebraczej, jak¹ w³adze polskie przyjê³y w stosunku do UE. Z racji istniej¹cych zobowi¹zañ tych¿e w³adz wobec Brukseli i widocznej ich
niezdatnoœci – nowa, proamerykañska polityka wymaga dok³adnej
wymiany wszystkich osób zwi¹zanych z obecnymi „elitami” politycznymi. Jest to normalna procedura, która towarzyszy tego rodzaju radykalnym zmianom kierunku we wszystkich demokracjach œwiata i streszcza siê w krótkim haœle: nowa koncepcja, nowi ludzie do jej realizacji.
WNIOSKI
Naszkicowana powy¿ej idea musi byæ intensywnie popularyzowana,
aby by³a zrozumiana i poparta przez szerokie rzesze narodu, zarówno
w kraju, jak i zagranic¹, jako warunek konieczny, albowiem:
– z jednej strony, poparcie przez naród idei wejœcia Polski do UE
w referendum na ten temat, automatycznie przekreœli wszelkie plany
politycznego uk³adu naszkicowane powy¿ej;
– z drugiej, wspó³praca Polonii Amerykañskiej jest nieodzowna, ze
wzglêdu na potrzebê nawi¹zania mo¿liwie bliskiej i d³ugo-planowej
wspó³pracy z oœrodkami decyzyjnymi w USA. Bez poparcia Kongresu
Polonii Amerykañskiej (KPA) – przynajmniej w pocz¹tkowej fazie przekazywania Amerykanom tej koncepcji – wysi³ek mo¿e przekraczaæ mo¿liwoœci polskich polityków, których trzeba wprowadzaæ do w³aœciwych
ludzi, przygotowywaæ spotkania, to znaczy stanowiæ lokalne zaplecze na
„co dzieñ”, w przerwach miêdzy przyjazdami wys³anników z Polski. Tylko KPA mo¿e powo³aæ potrzebne instytucje wspó³pracy z oœrodkami
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opiniotwórczymi (think tanks) i ni¿szymi szczeblami administracji, dla
prze³o¿enia koncepcji na formalne za³o¿enia i posuniêcia polityki amerykañskiej do dyskusji i przyjêcia przez odpowiednie organa w³adzy.
Zadanie zdobycia takiego zrozumienia i poparcia powinno doprowadziæ do ostatecznego z³¹czenia dwu bliskich sobie ideowo formacji
politycznych, to jest Ligi Polskich Rodzin (LPR) i Stronnictwa Narodowego (SN), we wspólnej, twórczej pracy dla suwerennej Polski. S¹ to
jedyne dwie orientacje, które w pe³ni uznaj¹ spuœciznê ideow¹ Romana Dmowskiego i zdecydowanie odrzuci³y model UE, jako nios¹cy zag³adê pañstwom narodowym i poddaj¹cy je zcentralizowanej biurokracji w Brukseli.
Pozostaje jeszcze sprawa Izraela, która grozi tak wielkimi powik³aniami, ¿e wymaga szybkiego za³atwienia, aby uchroniæ realizacjê powy¿szej koncepcji od dodatkowych trudnoœci. Rozpoczêcie wprowadzania
w ¿ycie nowego uk³adu politycznego w œwiecie nie jest odpowiednim
momentem do prowadzenia uci¹¿liwych wojen na wielu frontach i ryzyka ugrzêŸniêcia w trzêsawisku walki z terrorem, która jest w³aœciwie
nie do wygrania. Wymaga to przekonania polityków amerykañskich
do kilku posuniêæ:
– uznania, ¿e sprawcy tragedii w Nowym Yorku zostali dostatecznie
ukarani. Ich organizacja jest rozbita, œrodki finansowe skonfiskowane, przywódca prawdopodobnie zabity, a potencjalni darczyñcy i protektorzy wiedz¹ co ich czeka, jeœli zaanga¿uj¹ siê w pomoc (Afganistan).
W tej sytuacji nie ma obiektywnego powodu do planowania nowych
akcji, a¿ do jakiegoœ nastêpnego wa¿nego wydarzenia.
– usuniêcia powodu do dalszych aktów terroru, co jest mo¿liwe przez
rozs¹dne postawienie sprawy pañstwa izraelskiego. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e
przywódcy arabscy s¹ te¿ zmêczeni przed³u¿aj¹c¹ siê walk¹ i zechc¹ wspó³pracowaæ w celu znalezienia kompromisu, który mo¿e polegaæ na uznaniu pañstwa ¿ydowskiego pro forma, czego dotychczas odmawiali. Ale
musi to byæ pañstwo o charakterze raczej religijnym, o œciœle wytyczonych i trwa³ych granicach, które szanuje swych s¹siadów i nie narusza
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ich suwerennoœci. Prawa Palestyñczyków, pozosta³ych na terenie Izraela, musz¹ byæ zagwarantowane, jak ka¿dej mniejszoœci w ka¿dym pañstwie. Podobnie, osiedla ¿ydowskie na terenach pañstwa palestyñskiego musz¹ podlegaæ lokalnym prawom i nie mog¹ liczyæ na arbitralne
interwencje wojsk Izraela. Mo¿na ewentualnie zaproponowaæ wymianê ludnoœci, aby usun¹æ punkty zadra¿nieñ, ale wysiedleni Palestyñczycy, których mienie zosta³o zagrabione lub zniszczone, powinni otrzymaæ odpowiednie odszkodowania od ¯ydów.
Inaczej mówi¹c, nale¿y skoñczyæ z uprzywilejowanym statusem Izraela. Ich prawa do Palestyny uleg³y przedawnieniu i nie nale¿y tworzyæ
nowych precedensów, które mogliby wykorzystaæ na przyk³ad amerykañscy Indianie. Natomiast mo¿na i nale¿y uznaæ ich prawa do u¿ywania miejsc kultu, na takich samych zasadach, na jakich korzystaj¹ z tego chrzeœcijanie i muzu³manie, którzy nie zg³aszaj¹ pomys³ów usuwania
lokalnej ludnoœci, dla zbudowania sobie osiedli. ¯ydzi mog¹ wykupywaæ ziemiê od Arabów, ale nie mog¹ u¿ywaæ metod hitlerowskiej eksterminacji dla budowy swego narodowego pañstwa.
Dopiero uspokojenie atmosfery terroru i wojny z nim, pozwoli Stanom Zjednoczonym na podjêcie szerokiej akcji budowy Europy Œrodkowej i serii uk³adów z Rosj¹ dla trwa³ego u³o¿enia stosunków w Azji
i Europie. Bêdzie to proces trudny, d³ugi i wymagaj¹cy du¿ej koncentracji wszystkich si³. Ale te¿ rezultat powinien daæ pe³n¹ satysfakcjê
wszystkim w ten wysi³ek zaanga¿owanych partnerów i skierowaæ przysz³y rozwój globu we w³aœciwym kierunku.
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