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Wprowadzenie

Gdyby poproszono mnie o wymienienie piêciu najciekawszych polskich po-
lityków, piêciu najoryginalniejszych, piêciu najzdolniejszych i piêciu z naj-
wiêkszymi widokami na przysz³oœæ, Radek Sikorski znalaz³by siê w ka¿dym
z tych zestawieñ. Dlatego nie waha³em siê, gdy dosta³em propozycjê zrobie-
nia z nim wywiadu rzeki. 

D³uga rozmowa, nieograniczona gazetowymi szpaltami, daje mo¿liwoœæ po-
znania rozmówcy znacznie lepiej, ni¿ to siê zdarza w zwyk³ej, codziennej dzien-
nikarskiej robocie. Sikorski zaœ wart jest bli¿szego poznania – co do tego nie
mia³em w¹tpliwoœci. Wiedzia³em te¿, ¿e nie bêdê siê nudzi³. W przeciwieñstwie
do wiêkszoœci polskich polityków, którzy poza polityk¹ nie maj¹ innych zainte-
resowañ, a ich ¿yciorysy s¹ potwornie nudne, Radek Sikorski ma co opowia-
daæ. Wywiad nie móg³ siê ograniczaæ do spraw bie¿¹cej polityki. Sta³by siê nie-
ciekawy, przyczynkarski i – jak pokazuje tempo rozwoju wydarzeñ latem 2007
roku – szybko by siê zdezaktualizowa³. Na szczêœcie, dla bohatera tej ksi¹¿ki
polityka to tylko jedna z dziedzin, w których siê realizuje. 

Gdy zaczynaliœmy pracê nad wywiadem, Radek Sikorski nie by³ dla mnie
obc¹ osob¹. Poznaliœmy siê prawie dziesiêæ lat temu, gdy on by³ wicemini-
strem spraw zagranicznych, a ja stawia³em pierwsze kroki w dziale opinii
nieistniej¹cego ju¿ „¯ycia”. Pamiêtam, jak zaprosi³ mnie wtedy na œniadanie
do hotelu rz¹dowego przy Parkowej o niemo¿liwie wczesnej godzinie. Pamiê-
tam te¿, wkrótce potem, swoj¹ pierwsz¹ wizytê w Chobielinie i wra¿enie, ja-
kie na mnie zrobi³ pieczo³owicie odbudowany dwór. 

Znaj¹c mojego rozmówcê od paru lat, nie tylko jako polityka, lecz tak¿e ja-
ko publicystê, u którego nieraz zdarza³o mi siê zamawiaæ teksty, mog³em siê
spodziewaæ, jakie bêd¹ odpowiedzi na niektóre z planowanych pytañ. Wielu
jednak nigdy wczeœniej nie mia³em sposobnoœci postawiæ. Jak dok³adnie prze-
biega³a odbudowa Chobielina? W jakich w³aœciwie okolicznoœciach pozna³
swoj¹ ¿onê? Czy toczy³ wojnê z Macierewiczem? Jak mu siê pracowa³o z Bro-



nis³awem Geremkiem? Ile kosztowa³ jego posowiecki motocykl wojskowy?
I wiele innych. 

Koniecznie chcia³em unikn¹æ grzecznej rozmowy na kolanach, a mój roz-
mówca ten pogl¹d podziela³. Nie chodzi³o o stworzenie hagiografii ani wybor-
czej agitki. Mam nadziejê, ¿e uda³o nam siê trzymaæ z daleka od namaszczo-
nego tonu, który ogromnie razi w niektórych rozmowach z tak zwanymi au-
torytetami. By³o to o tyle ³atwiejsze, ¿e wiedzieliœmy ju¿ przed rozpoczêciem
pracy nad ksi¹¿k¹, ¿e choæ w wielu kwestiach opinie mamy podobne, to w in-
nych siê ró¿nimy – na przyk³ad w pogl¹dach na rolê Ameryki w œwiecie. Po-
tem okaza³o siê, ¿e tych ró¿nic jest wiêcej, co znacz¹co o¿ywia³o nasz¹ roz-
mowê. 

Sikorski jest w polskiej polityce zjawiskiem wci¹¿ unikatowym. Takich no-
woczesnych konserwatystów bez kompleksów, niewyrzekaj¹cych siê zarazem
sarmackiego dziedzictwa, móg³bym policzyæ na palcach jednej rêki. W tym
gronie Sikorski ma najwiêkszy potencja³. W polityce na pewno nie powiedzia³
ostatniego s³owa. Z drugiej strony zawsze by³ i pozostaje indywidualist¹,
œrednio nadaj¹cym siê do gry dru¿ynowej. A gdyby polityka go znudzi³a, to –
w przeciwieñstwie do wiêkszoœci jej uczestników – ma do czego wracaæ. Ist-
nieje poza ni¹, a jego nazwisko ju¿ samo w sobie jest dobr¹ mark¹, co u wie-
lu wywo³uje odruch zazdroœci. 

Kilka tygodni spêdzonych w Chobielinie z bohaterem wywiadu póŸn¹ wio-
sn¹ 2007 roku to jedno z moich najciekawszych dziennikarskich doœwiad-
czeñ. Mam nadziejê, ¿e wspólnie uda³o nam siê odbyæ po prostu ciekaw¹ roz-
mowê – tak¹, jakiej ka¿dy z Czytelników chêtnie by siê przys³uchiwa³. 

Proszê wiêc sobie wyobraziæ, ¿e siedz¹ Pañstwo w jednym z g³êbokich fo-
teli w bibliotece dworku w Chobielinie, za oknami, nad Noteci¹, zachodzi na
czerwono s³oñce, w kominku trzaska ogieñ, a my rozmawiamy...

£.W.
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U NAS

U nas rano robociarz kleryka pierze,
A wieczór syna, jeœli Ÿle mówi pacierze.

U nas maj¹cy ruszaæ na dwory fornale
Odbywaj¹ naradê przy konfesjonale.

U nas w Sejmie kto szczerym jest konserwatyst¹,
Ten idzie rêka w rêkê tylko z socjalist¹,

A kto jest socjalist¹, ten znów idzie ³aw¹,
by czerwonym sztandarem wskazywaæ na prawo.

Wiêcej powiem. Jeœli u nas dwaj pos³owie zejd¹ siê,
To có¿ trzeci, bezpartyjny, powie?

Otó¿, ¿e narodowiec, pan, w polskoœæ nie wierzy,
Natomiast komunista tê polskoœæ szerzy.

Konkluzja? Nasza dusza bez kontusza hula.
Mieliœmy republikê; w republice króla,

Wiêc teraz mieæ bêdziemy – proroctwem wystrzelê –
Sowiety. Oczywiœcie z biskupem na czele.

anonimowy, z 1921 roku





I. Korzenie

Ile ma pan lat?

Czterdzieœci cztery. Ale odk¹d kilka dni po dwudziestych dziewi¹tych uro-
dzinach zosta³em wiceministrem obrony, uchodzê za m³odzieñca i ju¿ tym
m³odzieñcem pewnie pozostanê do zgrzybia³ej staroœci. Co zreszt¹ z ka¿dym
rokiem coraz mniej mi zawadza… Podczas jednej z dwóch audiencji, na któ-
rych jako minister obrony by³em u Aleksandra Kwaœniewskiego w ostatnich
tygodniach jego urzêdowania, rozmowa zesz³a na doœwiadczenie ¿yciowe
i powiedzia³em, ¿e m³ody wygl¹d przeszkadza mi w dzia³alnoœci politycznej.
A on na to: „Panie ministrze, pan siê nie przejmuje, to minie”.

W tym czasie zd¹¿y³ pan byæ emigrantem, studentem Oksfordu, dzienni-
karzem brytyjskich gazet, korespondentem wojennym, wiceministrem
obrony, spraw zagranicznych, ministrem obrony, pracowaæ w presti¿o-
wym amerykañskim think-tanku, wyst¹piæ przed komisj¹ Kongresu USA,
odbudowaæ dwór w Chobielinie, o¿eniæ siê, mieæ dwóch synów, zostaæ se-
natorem, napisaæ mnóstwo artyku³ów i dwie ksi¹¿ki. Które z tych do-
œwiadczeñ najmocniej pana ukszta³towa³o?

Doœwiadczenia jakoœ siê w cz³owieku odk³adaj¹. A podstawowe wartoœci
wynosi siê z domu rodzinnego. Czas mojego dojrzewania przypad³ na okres
rewolucji Solidarnoœci. W klasie maturalnej œledzi³em wydarzenia bydgoskie
i przygotowania do strajku generalnego – to mnie uformowa³o politycznie.
Potem studia – wtedy, jak ka¿dy z nas, zyska³em wielu przyjació³, ukszta³to-
wa³em siê ostatecznie. Ale nie trwa³o to d³ugo, bo w Anglii studiuje siê tylko
trzy lata. Na ostatnim roku przygotowywa³em siê ju¿ do wypraw do Afgani-
stanu. Tamto wojenne doœwiadczenie tak¿e mia³o na mnie wielki wp³yw. Woj-
na cz³owieka zmienia – bliskoœæ œmierci, ryzyko, nieszczêœcia, jakie siê widzi
wokó³ siebie…
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Ile mia³ pan wtedy lat?

Pod koniec studiów i podczas pierwszej wyprawy w 1986 roku? Dwadzie-
œcia trzy.

Jak mam siê do pana zwracaæ? „Panie Radku” czy „panie Rados³awie”? 

Zauwa¿y³em, ¿e gdy ktoœ chce okazaæ ¿yczliwoœæ, u¿ywa w oficjalnych wy-
powiedziach formy „Rados³aw”, a gdy chce byæ nie¿yczliwy – „Radek”. Pew-
nie uwa¿aj¹c, ¿e „Radek” brzmi mniej powa¿nie. Nie obra¿am siê ani o jed-
no, ani o drugie. 

Jednak na ok³adkach swoich ksi¹¿ek i jako autor artyku³ów, zw³aszcza
w prasie zagranicznej, figuruje pan jako Radek. Kiedy znalaz³ siê pan po
raz pierwszy w rz¹dzie – jako wiceminister obrony w gabinecie Jana Ol-
szewskiego – komentowano, ¿e polityk, który ka¿e do siebie mówiæ
w zdrobnia³ej formie, jest bardzo niepowa¿ny.

To nieporozumienie. „Radek” w oficjalnym obiegu ma przyczyny czysto
pragmatyczne. Kiedy w latach osiemdziesi¹tych mieszka³em w Wielkiej Bry-
tanii, nie chcia³em siê znêcaæ na Anglikami, którym by³o bardzo trudno wy-
mawiaæ imiê „Rados³aw”, i dlatego podpisywa³em swoje artyku³y jako Radek.
Krócej, proœciej i ³atwiej. Moje ksi¹¿ki tak¿e sygnowa³em jako Radek, z tego
samego powodu, i tak siê przyjê³o. 

Ale w dowodzie osobistym…

…oczywiœcie jest „Rados³aw”. Tak samo w korespondencji urzêdowej. Kie-
dyœ minister Antoni Macierewicz przys³a³ mi pismo zaadresowane do „Radka
Sikorskiego”. Dosta³ je z powrotem zadekretowane na „Antka Macierewicza”.

Jedni widz¹ w panu sztywniaka odpowiadaj¹cego na pytania kilkoma
s³owami. Inni twierdz¹, ¿e pozuje pan na Anglika. Œwiadomie kszta³tuje
pan swój wizerunek?

Czyli ¿e Anglik z Ko³omyi? Kiedy cz³owiek stara siê utrzymaæ powagê urzê-
du, mówi¹ – sztywniak. Kiedy bierze swoj¹ pozycjê w nawias – pajac. I b¹dŸ
tu m¹dry. Nie uwa¿am siê za sztywniaka. Wrêcz przeciwnie, dowiedzia³em
siê niedawno od osoby bliskiej panu prezydentowi, ¿e dra¿ni³a go moja „de-
zynwoltura”. Musia³em siêgn¹æ do s³ownika, ¿eby siê dowiedzieæ, co to zna-
czy, i okaza³o siê, ¿e to nadmierny luz. Z jednej strony trzeba zachowywaæ siê
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stosownie do powagi urzêdu, lecz z drugiej – jest dzisiaj moda na wyluzowa-
nych przywódców. Premier Wielkiej Brytanii kaza³ do siebie mówiæ „Tony”,
nie „Anthony”, a prezydent Stanów Zjednoczonych – „Bill” zamiast „Wil-
liam”. Zreszt¹ luz Blaira by³ oczywiœcie starannie wystudiowany i pracowa³
na niego sztab speców od wizerunku. Nie wiem, czy Polska ma ju¿ tak¹ wa-
gê gatunkow¹, aby nasi przywódcy mogli uprawiaæ postmodernistyczn¹ grê
charyzm¹ urzêdu.

Brzmi to bardzo oficjalnie. Ale prywatnie nie uwa¿a siê pan za sztyw-
niaka?

Nie mnie to oceniaæ, ale staram siê zachowywaæ dystans do siebie. Kiedyœ
kierowca rz¹dowy powiedzia³ mi, ¿e w œrodowisku kr¹¿y taka opinia: jeœli
minister zaczyna byæ mi³y, to „schodzi do ludu, znaczy – bêd¹ odwo³ywaæ”.
Pochlebi³o mi, ¿e nie obawia³ siê braku poczucia humoru z mojej strony. 

Nie o wszystkich mo¿na to powiedzieæ. Z pierwszych miesiêcy urzêdowa-
nia premiera Buzka pamiêtam radê ministrów, w której bra³a udzia³ Danuta
Hübner, szefowa kancelarii prezydenta Kwaœniewskiego. Ko³o mnie siedzi
ówczesny sekretarz stanu w MON, Romuald Szeremietiew, cz³owiek weso³y,
a nawet rubaszny. I z kamienn¹ twarz¹, kiwaj¹c g³ow¹ w kierunku pani mi-
nister, mówi mi, ¿e kontrwywiad WSI stwierdzi³, i¿ w górnej lewej szóstce ma
ona implantowany nadajnik, dziêki któremu wszystko na bie¿¹co trafia do
opozycji. Podczas przerwy pytam j¹ z uœmiechem, czy to prawda. A ona przy-
biera minê, jakbym jej matkê zamordowa³. Wiele lat póŸniej dowiedzia³em siê
od premiera Buzka, ¿e zrobi³a mu z powodu mojego ¿artu awanturê. O klasie
premiera Buzka œwiadczy, ¿e nawet mnie o to nie zagadn¹³. 

Ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych napisa³ pan po angielsku ksi¹¿kê The
Polish House, w której opowiedzia³ pan losy cz³onków swojej rodziny
i rodzinnego miasta, w pewnych momentach siêgaj¹c XIX wieku czy na-
wet czasów wczeœniejszych. Dlaczego zainteresowa³ siê pan histori¹
swojego rodu i jakie ma to dla pana znaczenie?

Wbrew naszej narodowej mitologii doœwiadczeniem wiêkszoœci pokoleñ
Polaków jest brak ci¹g³oœci. Poczynaj¹c niemal od po³owy XVIII wieku, pra-
wie ka¿da generacja doznawa³a jakiegoœ wstrz¹su: a to powstanie, a to wy-
wózka, a to wojna. I ci¹g³e zmiany granic. To wszystko odcina³o od korzeni,
wyrywa³o ludzi z miejsc, gdzie siê wychowali. ¯yj¹c na emigracji w Wielkiej
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Brytanii, najbardziej zazdroœci³em Anglikom w³aœnie ci¹g³oœci. Te college’e
dzia³aj¹ce nieprzerwanie od œredniowiecza, koœcio³y parafialne, w których
zachowa³y siê ksiêgi z zapisami urodzin i zgonów siêgaj¹cymi setki lat
wstecz, rezydencje zbudowane w XVI wieku... A u nas ka¿de pokolenie musi
od pocz¹tku siebie odkrywaæ i przewa¿nie dorabiaæ siê od zera. Szczególnie
wyraŸnie dotar³o to do mnie po upadku komunizmu, który by³ mesjanistycz-
n¹ religi¹ zaczynaj¹c¹ wszystko od nowa, d¹¿¹c¹ do zerwania wszelkich
dawnych wiêzów. By³ najbardziej radykalnym wykreœleniem przesz³oœci, ja-
kie nam siê kiedykolwiek zdarzy³o. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by-
³em jednym z tych, którzy próbowali ponownie nawi¹zaæ przeciête w¹tki nie
tylko historii kraju, lecz tak¿e w³asnych rodzin. St¹d moje poszukiwania ro-
dzinnych biografii, zreszt¹ tylko czêœciowo zwieñczone sukcesem, bo uda³o
mi siê wyœledziæ losy przodków jedynie do po³owy XIX wieku. 

Rodzina pochodzi z tych okolic, gdzie teraz rozmawiamy – z dawnego
Bydgoskiego?

Tak. Wszyscy moi dziadkowie urodzili siê jako poddani cesarza Wilhelma.
Uprzedzaj¹c zainteresowanie Jacka Kurskiego, deklarujê, ¿e dziadek po mie-
czu, Franciszek, w czasie I wojny œwiatowej s³u¿y³ nawet w Reichswerze.
A potem naturalnie bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Zreszt¹ zmar³
w czasie II wojny na wyrostek robaczkowy, bo niemieccy lekarze z Bydgosz-
czy odmówili pomocy untermenschowi. Jeszcze wczeœniej, podczas zaborów,
rodzina mia³a maj¹teczek w Omule ko³o Ostródy. Kiedy Polska przegra³a ple-
biscyt – a odbywa³ siê on, gdy bolszewicy szli na Warszawê – Polaków z Prus
Wschodnich bezceremonialnie wysiedlono. Ma³o znany epizod, ale dziœ na-
bieraj¹cy dodatkowego znaczenia. Przed wojn¹ krewni uczêszczali na zjazdy
rodzinne, na których bywa³ genera³ Sikorski.

Rodzina ze strony matki wywodzi siê z Bia³orusi, z okolic miejscowoœci
Sto³pce, gdzie urodzi³ siê mój prapradziadek Jan Paszkiewicz. Po powstaniu
styczniowym uciek³ z zaboru rosyjskiego i osiedli³ siê w Niszczewicach ko³o
Inowroc³awia, gdzie szesnastego listopada 1873 roku urodzi³ siê mój pra-
dziadek Józef Paszkiewicz. Jego rodzeñstwo wyemigrowa³o do Argentyny 
i USA, ale on sam do¿y³ dziewiêædziesiêciu dwóch lat i zmar³ dopiero w 1965
roku w Kcyni ko³o Bydgoszczy. 

Jego syn, mój dziadek po k¹dzieli Kazimierz Paszkiewicz, urodzi³ siê w 1906 ro-
ku i do¿y³ koñca komunizmu – zmar³ w Bydgoszczy w 1990 roku. Przed II woj-
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n¹ by³ kierownikiem szko³y w £ochowie pod Bydgoszcz¹. Wznieœli j¹ z czer-
wonej ceg³y Prusacy w ramach programu budowy szkó³ z pieniêdzy pocho-
dz¹cych z reparacji francuskich po wojnie francusko-pruskiej 1870 roku. Wie-
le z tych szkó³ przetrwa³o w okolicy do dzisiaj. Po 1918 roku szko³ê dziadka
podzielono na czêœæ niemieck¹ i polsk¹. Dziadek by³ kierownikiem polskiej
czêœci. Nie s³yn¹³ z bohaterstwa, natomiast babcia Febronia by³a ¿arliw¹ pat-
riotk¹. Kiedy Hitler doszed³ do w³adzy, Niemcy powiesili u siebie jego portret.
Babcia go zdjê³a, a dziadek w nocy powiesi³ z powrotem, uznaj¹c, ¿e Niemcy
maj¹ w swojej czêœci szko³y autonomiê. To zapewne uratowa³o im obojgu ¿y-
cie, bo gdy w 1939 roku miejscowi Niemcy wskazywali tych, których z jakichœ
powodów nale¿y zlikwidowaæ, moi dziadkowie szczêœliwie nie znaleŸli siê
w tej grupie. Gdyby czyn babci wyszed³ na jaw, prawdopodobnie sta³oby siê
inaczej i mog³oby mnie dzisiaj nie byæ na œwiecie. 

Dziadek zosta³ ranny w bitwie nad Bzur¹, a kiedy wraca³ ze Szpitala Mal-
tañskiego w Warszawie, aresztowano go na dworcu w Bydgoszczy i do³¹czo-
no do grupy nauczycieli przeznaczonych do rozstrzelania. Tylko wstawien-
nictwo niemieckiego urzêdnika sprawi³o, ¿e uznano go za jeñca wojennego.
Trafi³ do obozu jenieckiego Stalag II B w Czarnem (ówczesny Hammerstein),
a potem na roboty przymusowe do Szczecinka (ówczesny Neustettin), 
w przedwojennej Rzeszy. Mimo ¿e na wschodnich rubie¿ach NSDAP by³a bar-
dziej popularna ni¿ w centralnych i zachodnich Niemczech, pracodawca
dziadka okaza³ siê przeciwnikiem Hitlera. Zorientowawszy siê, ¿e ma do czy-
nienia z nauczycielem znaj¹cym niemiecki, zatrudni³ go w kantorku, gdzie
dziadek przyjmowa³ i wydawa³ rzeczy z pralni chemicznej. Dziadkowie wspo-
minali, ¿e okoliczni Niemcy nie byli tak z³oœliwi wobec Polaków jak gdzie in-
dziej i patrzyli przez palce na pomoc, jakiej ci udzielali sobie nawzajem. Dzia-
³a³ te¿ ruch oporu, w ramach którego dziadek potajemnie uczy³ polskie dzieci,
a babcia by³a ³¹czniczk¹ i przekazywa³a listy i paczki do okolicznych obozów
jenieckich. W dniach prze³amywania Wa³u Pomorskiego ¿ycie babci uratowali
ch³opcy z ³otewskiego Waffen-SS. Kiedy moja mama z wujkiem poszli w oko-
lice francuskiego obozu jenieckiego, gdzie wymieniali papierosy na czekoladê,
zaskoczy³ ich sowiecki nalot. Babcia snu³a siê po ulicach w poszukiwaniu
dzieci, oczywiœcie wo³aj¹c po niemiecku. £otysze, s¹dz¹c, ¿e jest Niemk¹,
wci¹gnêli j¹ do bramy tu¿ przed seri¹ kosz¹c¹ z samolotu.

Babcia by³a bardzo inteligentn¹, ciekaw¹ œwiata osob¹, która nigdy nie po-
godzi³a siê z tym, ¿e ze wzglêdu na przedwojenny patriarchalizm nie otrzy-
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ma³a takiego wykszta³cenia, jakie zapewniono mê¿czyznom. Chcia³a siê z te-
go œwiata wyrwaæ i jako m³oda dziewczyna umówi³a siê z przyjació³k¹, któ-
ra po œlubie wyje¿d¿a³a do Ameryki, ¿e tamta, jak tylko bêdzie to mo¿liwe,
przyœle jej shipkartê, czyli bilet na statek. Przyjació³ka obietnicy dotrzyma³a,
jednak moja prababka nie pokaza³a córce biletu. Potrzebny by³ ktoœ do opieki
nad rodzeñstwem. Dopiero gdy dowiedzia³em siê o tej historii, zrozumia³em,
dlaczego babcia wcale nie zniechêca³a mnie do wyruszenia w œwiat, mimo i¿
mia³a œwiadomoœæ, ¿e mo¿e wiêcej nie zobaczyæ swego jedynego wnuka. Le-
piej te¿ rozumiem jej wzruszenie, gdy na tydzieñ przed œmierci¹ – w wieku
osiemdziesiêciu siedmiu lat – dowiedzia³a siê od mojej amerykañskiej ¿ony, ¿e
zostanie prababci¹. Ameryka by³a drugim brzegiem, do którego ona sama ni-
gdy nie dotar³a.

Starszy brat dziadka, wujek Stefan, walczy³ w Chobielinie podczas powsta-
nia wielkopolskiego. W 1918 roku dwór przez kilka miesiêcy by³ po stronie
polskiej, a m³yn po niemieckiej, i wujek zd¹¿y³ pokazaæ mi rów nieopodal,
który bra³em za kana³ irygacyjny, a który by³ okopem powstañczym. Wujek
Stefan walczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej, ale by³ lewicowcem i póŸniej
nale¿a³ do PZPR, z któr¹ zerwa³ po og³oszeniu stanu wojennego. I spróbuj tu
wydawaæ jednoznaczne os¹dy.

Znacz¹c¹ rolê w moim dzieciñstwie odegrali te¿ dwaj duchowni. Ksi¹dz in-
fu³at W³adys³aw Zientarski jeszcze jako seminarzysta zosta³ wywieziony na
roboty do Tybingi, gdzie kazano mu sprz¹taæ w bibliotece uniwersyteckiej.
Dyrektor zauwa¿y³, ¿e wyj¹tkowo sumiennie obchodzi siê z inkunabu³ami
i zna ³acinê. Przyciœniêty do muru, m³ody Zientarski przyzna³ siê, ¿e jest kle-
rykiem, i dziêki temu do koñca wojny mia³ ochronê. Po wyzwoleniu i studiach
w Rzymie zosta³ dyrektorem Biblioteki Archidiecezjalnej w GnieŸnie i nadzo-
rowa³ transkrybowanie dzienników kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, które
maj¹ siê ukazaæ trzydzieœci lat po jego œmierci.

Na plebanii w Inowroc³awiu u jego brata, ksiêdza kanonika Romana Zien-
tarskiego, spêdzi³em z babci¹ niejedne wakacje. W pierwszych tygodniach
okupacji niemieckiej wywieziono go do Buchenwaldu, a potem do Dachau,
gdzie spa³ prycza w pryczê z b³ogos³awionym biskupem Micha³em Kozalem.
Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów ksi¹dz Zientarski móg³ zostaæ na
Zachodzie. Wiedzia³ doskonale, ¿e Polska bêdzie komunistyczna, mimo to
wróci³ do kraju i odbudowa³ dwa koœcio³y – jeden w D¹brówce Koœcielnej ko³o
Gniezna, a drugi, romañski, w Inowroc³awiu. Opar³ siê esbeckim próbom re-
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krutacji i dopiero niedawno zmar³ w wieku ponad dziewiêædziesiêciu lat.
Zd¹¿y³ jeszcze zostaæ honorowym obywatelem swojego miasta – naturalnie
z inicjatywy prezydenta z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak to u nas. 

Historia tych ziem to ci¹gle przeplataj¹ce siê losy Polaków i Niemców.

Uprawiane przez komunistów „odniemczanie” dziejów niektórych naszych
miast czy regionów by³o przesadne. Gdy jednak myœlê o tej pomieszanej hi-
storii, odczuwam satysfakcjê, poniewa¿ przed I wojn¹ na tych terenach roze-
gra³a siê polsko-niemiecka rywalizacja cywilizacyjna. Niemcy wilhelmiñskie
by³y pañstwem wobec Polaków nieprzyjaznym, ale jednak pañstwem prawa,
co oznacza³o, ¿e metodami prawnymi mo¿na by³o tê rywalizacjê wygrywaæ.
I polskoœæ zwyciê¿a³a. Niemcy uzyskali te tereny ju¿ w pierwszym zaborze,
mimo to przed I wojn¹ œwiatow¹ uciekali st¹d w g³¹b Niemiec, taka by³a pre-
sja demograficzna i ekonomiczna Polaków. Mieliœmy tu w³asne banki, w³asne
towarzystwa ziemiañskie, w³asne organizacje spo³eczne. Z tej tradycji bierze
siê dzisiejszy otwarty stosunek tych okolic do integracji europejskiej. Myœlê,
¿e nie tylko na tym nie stracimy, lecz przeciwnie – ¿e jest to szansa na w³¹-
czenie siê do wyœcigu, który mo¿na wygraæ, tak jak siê to uda³o w XIX wie-
ku. Jednym s³owem, gdy Polak konkuruje na równym boisku – mo¿e pokonaæ
przeciwnika.

Która spoœród osób opisanych w pañskiej ksi¹¿ce najbardziej pana zafra-
powa³a? Do kogo z rodziny czuje pan szczególny sentyment?

W pewien sposób czujê ³¹cznoœæ z wujem Edkiem, bratem mojego ojca. W je-
go ¿yciu nagromadzi³y siê zdarzenia sumuj¹ce powik³ane losy wielu Polaków
w najgorêtszych, najtrudniejszych latach. Wuj Edek w czasie wojny uciek³ z wiê-
zienia gestapo w Bydgoszczy i zgodnie z zasad¹, ¿e najciemniej pod latarni¹,
ukrywa³ siê w Niemczech. By³ nawet w Berlinie, spacerowa³ po Unter den Linden
przed Kancelari¹ Rzeszy. Potem trafi³ do obozu pracy, sta³ siê obiektem ekspery-
mentów medycznych, a gdy wojna siê skoñczy³a, w amerykañskiej strefie okupa-
cyjnej bra³ udzia³ w pogromach odwetowych na Niemcach w Münster. Ame-
rykanie musieli otoczyæ zasiekami obóz przejœciowy, w którym mieszkali Polacy.
PóŸniej wst¹pi³ do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie zosta³ politrukiem. Doœæ
szybko tê karierê zakoñczy³, bo podczas jakiejœ biby spoliczkowa³ sowieckiego
genera³a. Jego ¿yciorys to historia lepsza ni¿ Jak rozpêta³em II wojnê œwiatow¹,
tak¿e dlatego, ¿e najprawdziwsza. Mam jego pamiêtniki pisane w wiêzieniu.
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Drugi brat ojca, Klemens, jest rusznikarzem w Gdañsku, ma warsztat,
sklep i strzelnicê na ulicy Mariackiej, tej z najbardziej ozdobnymi przedpro-
¿ami. By³ te¿ odnowicielem tamtejszego Bractwa Kurkowego. Potrafi wysnuæ
ca³¹ historiê jakiegoœ przedmiotu z jednej puncyny, czyli starej rzemieœlniczej
pieczêci. U niego nabra³em zami³owania do staroci i zabytków. By³ oficerem
Wojska Polskiego, lecz nigdy nie wst¹pi³ do partii i w 1968 roku, na kilka
miesiêcy przed nabyciem praw emerytalnych, zosta³ usuniêty z szeregów.
Wszyscy pamiêtaj¹, i s³usznie, czystkê anty¿ydowsk¹, ale w wojsku dotknê-
³a ona te¿ ostatnich nieprawomyœlnych oficerów.

Czy atmosfera w pana domu by³a jednoznacznie antykomunistyczna?

Oboje rodzice nale¿eli do Solidarnoœci. Ojciec przewodniczy³ komisji zak³a-
dowej w biurze projektowym, gdzie pracowa³. Mama w czasie stanu wojenne-
go zbiera³a pieni¹dze dla podziemnej Solidarnoœci. Jeszcze w latach siedem-
dziesi¹tych dociera³a do nas „Opinia” KOR-u, co poza Warszaw¹ nie by³o
takie ³atwe. Przegl¹daj¹c swoje teczki, z du¿¹ satysfakcj¹ siê dowiedzia³em,
¿e S³u¿ba Bezpieczeñstwa nie mia³a o tym pojêcia. Gdy mieszka³em w Wiel-
kiej Brytanii, rodzice przez kilka lat nie mogli do mnie przyje¿d¿aæ, bo za-
strze¿ono im paszporty ze wzglêdu na antykomunistyczne artyku³y, jakie pi-
sa³em w „reakcyjnej” prasie zachodniej. 

Pana dzieciñstwo przypad³o na czas gierkowskiej ma³ej stabilizacji. Na-
stroje nie by³y wtedy chyba takie bojowe?

Faktycznie, dziêki temu mia³em w miarê normalne dzieciñstwo – o ile ono
mog³o w ogóle byæ normalne w Peerelu. Na wakacje wyje¿d¿aliœmy pocz¹tko-
wo do tak zwanych krajów demokracji ludowej, a od 1973 roku do Turcji
i Grecji. Co to by³a wtedy za przygoda! No i nauka o zasadach dzia³ania wol-
nego rynku. Pomiêdzy krajami obozu socjalistycznego istnia³y spore ró¿nice
cen i my z tego korzystaliœmy. Z Polski zabiera³o siê kryszta³y, lakier do pa-
znokci, peruki i kapy. JeŸdzi³o siê przez Lwów, czyli wówczas Zwi¹zek So-
wiecki, ¿eby zatankowaæ do pe³na i nabraæ parê dodatkowych kanistrów, po-
niewa¿ paliwo by³o tam tanie. Mo¿na by³o te¿ sprzedaæ czêœæ tego, co zabra-
³o siê z kraju, i kupiæ za to aparaty fotograficzne czy przybory do majsterko-
wania. Doje¿d¿a³o siê w koñcu do Bu³garii, a potem wszystkie towary, jakie
siê ze sob¹ mia³o, zabiera³o siê na kilkudniowy wypad do Turcji. Na bazarze
w Stambule wymienia³o siê to na z³oto, dolary, karaku³y, ko¿uchy albo d¿in-
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sy. Na koniec sprzedawa³o siê jeszcze w Bu³garii ca³y sprzêt turystyczny i za
te pieni¹dze wraca³o siê do kraju. Iloœæ towarów by³a symboliczna – tyle, co
wesz³o do fiata 125p. Niemniej przez miesi¹c pobytu za granic¹ mo¿na by³o
zarobiæ w ten sposób doœæ, by wyprawa siê zwróci³a, a czasem nawet wycho-
dzi³o siê lekko na plus. Inaczej zreszt¹ siê nie da³o. Szczodroœæ pañstwa by-
³a taka, ¿e raz na rok pozwalano obywatelowi wymieniæ z³otówki po oficjal-
nym kursie na jakieœ sto dolarów na doros³¹ osobê. Dwieœcie dolarów mia³o

Zastrze¿enie paszportu, strona 2
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wystarczyæ na ca³e rodzinne wakacje, co oczywiœcie by³o niemo¿liwe. Musie-
liœmy sobie jakoœ dopomóc. Z czasem tak sobie dopomaga³o coraz wiêcej ro-
daków. To, co w latach siedemdziesi¹tych by³o sposobem na sfinansowanie
wakacji, w nastêpnej dekadzie sta³o siê du¿ym przemys³em. Ludzie zaczêli
podró¿owaæ z towarami ju¿ nie tylko do Bu³garii i Turcji, lecz tak¿e do Taj-
landii, Hongkongu, a przede wszystkim do Berlina. Mam wra¿enie, ¿e to nam
da³o kilka lat przewagi nad Czechami, Wêgrami czy wschodnimi Niemcami,
którym na Zachód nie wolno by³o wyje¿d¿aæ, i przyczyni³o siê do eksplozji
drobnej przedsiêbiorczoœci po reformach Balcerowicza. 

Ale pan przedsiêbiorc¹ nie zosta³, chocia¿ próbowa³ pan si³ w biznesie
medialnym. 

Kiedy wróci³em z Anglii na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, by³em przed-
stawicielem News Corporation, najwiêkszego wtedy i teraz koncernu medial-
nego na œwiecie, nale¿¹cego do Ruperta Murdocha, który chcia³ inwestowaæ
w polskie media. Najpierw zreszt¹ Murdoch chcia³ daæ nam za darmo sygna³
telewizji Sky, ¿eby z nadajnika, który z iglicy na Pa³acu Kultury nadawa³ pro-
gram sowiecki, pop³yn¹³ jêzyk angielski. Od rzecznika rz¹du Ma³gorzaty Nie-
zabitowskiej dowiedzia³em siê, ¿e by³aby to „prowokacja antyradziecka”. 

Jakie znaczenie mia³y dla pana wypadki bydgoskie w 1981 roku? 

Du¿e. Dosz³o wtedy do brutalnego pobicia dzia³aczy Solidarnoœci, nast¹pi³
powa¿ny kryzys w stosunkach spo³eczeñstwa z w³adz¹. Dzisiaj wiemy, ¿e po
tych wypadkach zaczêto w przyspieszonym tempie przygotowywaæ listy osób
do internowania. By³em wtedy z ojcem pod budynkiem, z którego wyprowa-
dzano zakrwawionego Jana Rulewskiego.

Ale w The Polish House pisze pan, ¿e Rulewski opowiedzia³ panu w la-
tach dziewiêædziesi¹tych, ¿e naprawdê dzia³acze Solidarnoœci sami stra-
towali siê w t³oku, a on wymieni³ ciosy z oficerem SB, z którym mia³ w³a-
œciwie prywatn¹ pyskówkê. 

Dzisiaj Jan Rulewski zaprzecza, ¿eby tak by³o, choæ nasz¹ rozmowê pamiê-
tam jako ¿ywo i to samo mówi³ innym swoim znajomym. To, ¿e go brutalnie
pobito i by³ pozytywnym bohaterem tamtych dni, nie ulega najmniejszej w¹tp-
liwoœci. W rocznicê tych wydarzeñ, któr¹ obchodziliœmy w Bydgoszczy, jesz-
cze raz obejrzeliœmy esbeck¹ taœmê wideo z tym dramatycznym krzykiem:
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„Kobiety do œrodka!” Natomiast znaj¹c ¿ywio³owy charakter Janka, nie wy-
klucza³bym, ¿e powiedzia³ te¿ esbekom, co o nich myœli. Nie zmienia to oce-
ny ca³oœci wydarzeñ. Realny by³ te¿ strajk rolników. W³adza testowa³a, jak
bardzo mo¿na Solidarnoœæ nacisn¹æ, i mam wra¿enie, ¿e po marcu zwi¹zek
straci³ ju¿ inicjatywê, a w³adza zaczê³a siê przygotowywaæ do rozwi¹zañ si-
³owych na skalê krajow¹. 

Realny by³ tak¿e strajk okupacyjny w pana liceum, którym mia³ pan po-
kierowaæ. 

By³em w klasie maturalnej, mia³em osiemnaœcie lat. Nale¿a³em do tych,
którzy zamiast uczyæ siê do matury, chodzili do Miêdzyzak³adowego Komite-
tu Za³o¿ycielskiego wolnych zwi¹zków zawodowych. Mog³em siê tam zresz-
t¹ dostaæ tylko dziêki temu, ¿e w tej samej kamienicy mieszka³a moja babcia.
Przypadkowych osób tam nie wpuszczano, trzeba siê by³o zabezpieczaæ przed
prowokatorami i infiltracj¹ SB, ale ja szed³em przecie¿ do babci Rózi. Musieli
mnie wpuœciæ. Tak siê znalaz³em w MKZ. Ju¿ wtedy mówi³em nieŸle po angiel-
sku, wiêc proszono mnie o t³umaczenie artyku³ów o Solidarnoœci i sytuacji
w Polsce, jakie siê ukazywa³y w prasie anglojêzycznej. Te t³umaczenia publi-
kowano potem w regionalnym biuletynie wolnych zwi¹zków zawodowych.
Mogê powiedzieæ, ¿e by³y to moje pierwsze publikacje, choæ jeszcze nie podpi-
sane w³asnym nazwiskiem. 

By³ te¿ epizod konspiracyjny…

Z kolegami za³o¿yliœmy tajn¹ organizacjê pod szumn¹ nazw¹ Zwi¹-
zek Wyzwolenia Narodowego. Mieliœmy nasz biuletyn informacyjny „Orze³ 
Bia³y”. Ukaza³o siê kilka ulotek, rozklejanych w ró¿nych miejscach w Byd-
goszczy. Pisaliœmy te¿ has³a na murach. Tu¿ po wydarzeniach bydgoskich
napisaliœmy na przyk³ad: „Rulewskiego pomœcimy”. Inne has³o brzmia³o:
„Wolnoœæ dla konfederatów”. Chodzi³o o Leszka Moczulskiego i Romualda
Szeremietiewa, którzy siedzieli w wiêzieniu. Byliœmy na tyle sprytni, ¿e za-
miast ³atwej do zamalowania lub zmycia farby u¿ywaliœmy p³ynu do zabez-
pieczania podwozi samochodowych. Milicja próbowa³a te napisy zamalo-
wywaæ, ale przebija³y nawet spod ciemnej farby. Napis, który zrobiliœmy na
murze mojego liceum, by³o widaæ do koñca komuny, a w innym miejscu,
pod g³ównym mostem na Brdzie, nasza kotwica Polski Walcz¹cej przetrwa-
³a do dzisiaj. 



„Orze³ Bia³y”
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Organizacja siê rozrasta³a i wyst¹pi³y problemy. Jedna z ekip przekroczy³a
swoje kompetencje i namalowa³a has³o wczeœniej nieuzgodnione. Has³o mia-
³o brzmieæ: „Kraj Rad = raj krat”. Coœ im siê pokie³basi³o i napisali: „Kraj Rad
Polskê zjat”. Z b³êdem ortograficznym! Uznaliœmy to za kompromitacjê ruchu
niepodleg³oœciowego w naszym mieœcie.

Z jakiego powodu mia³ wybuchn¹æ strajk w liceum?

Zosta³by przeprowadzony, gdyby dosz³o do strajku generalnego w ca³ym
kraju. Przygotowania do akcji potraktowaliœmy bardzo powa¿nie. Najpierw
zosta³em wybrany na przewodnicz¹cego uczniowskiego komitetu strajkowe-
go w mojej szkole. Chodzi³em po niej z plakietk¹ z oficjaln¹ pieczêci¹ komi-
tetu, któr¹ osobiœcie wykona³em z du¿ej gumki o³ówkowej. Po wy³onieniu ko-
mitetu w naszym liceum powo³aliœmy, wzorem doros³ych, miêdzyszkolny ko-
mitet strajkowy. Zorganizowaliœmy spotkanie i zadeklarowaliœmy, ¿e je¿eli
dojdzie do strajku generalnego, bêdziemy okupowaæ szko³y. Wci¹¿ przecho-
wujê protokó³ z tamtego zebrania. Nie wszyscy chêtnie podpisywali siê pod
naszymi ustaleniami, ale wœród tych, którzy podpisali, by³ mój licealny kole-
ga Mariusz Max Kolonko. Do strajku generalnego ostatecznie nie dosz³o, wiêc
i my nie przeprowadziliœmy naszej akcji. 

Opowiada pan o tym w lekkim tonie. To by³a tylko zabawa nastolatków
czy jednak coœ powa¿niejszego?

Dziœ wydaje mi siê to doœæ zabawne, ale wtedy konsekwencje mog³y byæ
powa¿ne. W stanie wojennym niektórzy z moich kolegów byli wiêzieni za
udzia³ w naszej licealnej konspiracji. Milicja przekopywa³a ich przydomowe
ogrody w poszukiwaniu materia³ów wywrotowych. Zdarzy³ siê te¿ bardzo
przykry incydent. Gdy jeden z kolegów by³ w parku z dziewczyn¹, otoczyli ich
esbecy i rozebrali dziewczynê do naga. Poza tym nic im nie zrobili. Taka for-
ma psychicznego nacisku. Wtedy nie by³o nam do œmiechu.

Mog³oby byæ naprawdê nieweso³o, gdyby SB odkry³a broñ, któr¹ trzyma-
³em w piwnicy. By³ to obrzynek, przedwojenny polski mauzer z Radomia, któ-
ry odkopa³em tej wiosny w lesie razem z doktorem Józefem Mierzwiñskim,
przyjacielem domu. Jako ch³opak by³ on cz³onkiem ruchu oporu, najpierw
przeciw Niemcom, a potem przeciw komunistom. Gdy oddzia³ poszed³ w roz-
sypkê, Mierzwiñski zakopa³ broñ w blaszanej puszce. Odmierzaj¹c kroki,
z dusz¹ na ramieniu – bo po drugiej stronie torów by³a jednostka wojskowa –
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odkopaliœmy karabin, który przele¿a³ w ziemi czterdzieœci lat. Mia³ tylko je-
den nabój, ale czêœci metalowe by³y sprawne. U¿ywaj¹c sposobów podpatrzo-
nych u wujka Klemensa w Gdañsku, wyczyœci³em go i zakonserwowa³em.
Wyobra¿a³em sobie, ¿e w razie inwazji sowieckiej móg³by pos³u¿yæ do zdoby-
cia lepszej broni na przeciwniku. Wyje¿d¿aj¹c do Anglii, przekaza³em go Ste-
fanowi Litewce, koledze z ZWN, który ukry³ karabin tak skutecznie, ¿e do
dzisiaj nie mo¿emy go odnaleŸæ.

Mia³em te¿ plany spalenia pomnika przyjaŸni polsko-radzieckiej, który sta³
przed siedzib¹ NOT na ulicy Jagielloñskiej, a potem w willowej dzielnicy Bie-
lawki. Kupi³em nawet kilka du¿ych baniaków benzyny, które trzyma³em u oj-
ca w gara¿u. Ojciec mia³ mi³¹ niespodziankê, gdy nasta³ stan wojenny i wpro-
wadzono kartki na benzynê.



II. Oksford

O reszcie pana ¿ycia zdecydowa³ wyjazd do Wielkiej Brytanii, który prze-
ci¹gn¹³ siê na nastêpne kilka lat? 

Faktycznie, ale gdy wyrusza³em, oczywiœcie nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e
ta podró¿ bêdzie mieæ dla mnie a¿ takie konsekwencje. Inna sprawa, ¿e wów-
czas za ka¿dym razem, gdy siê jecha³o na Zachód, nie mo¿na by³o mieæ pew-
noœci, czy siê wróci. 

Nie robili panu problemów z wydaniem paszportu?

Nie. Mia³em osiemnaœcie lat, a dziêki temu, ¿e poszed³em do szko³y rok
wczeœniej, nie dosta³em jeszcze karty powo³ania do wojska. Poza tym by³em
ju¿ wiele razy za granic¹. Do Wielkiej Brytanii pojecha³em po ukoñczeniu
trzeciej klasy liceum, na dwa miesi¹ce. Pracowa³em wtedy w pubie i w hote-
lu. Wiêksze problemy ni¿ z uzyskaniem paszportu bywa³y w tamtym czasie
z wizami. Ale ja by³em olimpijczykiem na etapie krajowym z angielskiego,
wiêc by³o naturalne, ¿e chcê wyjechaæ na wakacje do Wielkiej Brytanii, aby
szlifowaæ jêzyk. Myœla³em wtedy o studiowaniu anglistyki. Zabawne, ¿e
g³ówn¹ czêœæ zawartoœci mojego plecaka stanowi³y nielegalne polskie 
wydawnictwa, Solidarnoœci i naszego Zwi¹zku Wyzwolenia Narodowego.
Kiedy przyjecha³em do Londynu, poszed³em do Biblioteki Polskiej przy King
Street i zdeponowa³em w niej wszystkie te druki. Powinny tam byæ do 
dzisiaj. 

Celnicy to przepuœcili?

Nie szukali. Wtedy bardziej pilnowano wwozu ni¿ wywozu. Dziêki temu de-
pozytowi nawi¹za³em œwietne kontakty z dyrektorem biblioteki, panem Jago-
dziñskim, który zmar³ dopiero kilka lat temu. Zapewni³ mi regularn¹ dostawê
„Zeszytów Literackich” i paryskiej „Kultury”, tak¿e w wersjach miniaturowych,
które ³atwiej by³o przemyciæ. Ju¿ w 1981 roku zacz¹³em wysy³aæ paczki do ro-
dziny. Oprócz jedzenia umieszcza³em w nich takie luksusowe towary jak pasta
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do zêbów czy proszek do prania. I w³aœnie proszek do prania bardzo siê przy-
dawa³ w przygotowywaniu konspiracyjnych przesy³ek. Bra³em wielkie pude³ka
z persilem – to by³ wtedy w Polsce nieprawdopodobny luksus – otwiera³em de-
likatnie scyzorykiem w miejscach sklejenia, wysypywa³em proszek, pakowa³em
ksi¹¿ki, dosypywa³em proszku i skleja³em. Ca³oœæ wysy³a³em jako paczkê po-
mocow¹. W Polsce odbiera³ to dziadek emeryt, ¿eby w razie wpadki nie by³o
problemów. No i raz wpadka siê zdarzy³a. Dziadka wezwano do urzêdu celne-
go a¿ w Poznaniu, dalej ni¿ zwykle, co od razu wydawa³o siê podejrzane. Tam
okaza³o siê, ¿e paczka zosta³a skonfiskowana. To siê dzia³o w 1984 roku,
a skonfiskowano t³umaczenie powieœci Orwella Rok 1984. 

Kiedy wyjecha³ pan do Wielkiej Brytanii?

Pamiêtam dok³adnie, bo by³ to Dzieñ Dziecka, pierwszy czerwca 1981 ro-
ku, tydzieñ po maturze. 

Podró¿ musia³a byæ sporym wysi³kiem finansowym.

By³a, ale nie takim, ¿eby moja rodzina zbankrutowa³a. Za bilety lotnicze
na szczêœcie p³aci³o siê w z³otówkach, wiêc nie by³y przesadnie drogie. Po-
wa¿niejszym problemem by³o zdobycie rezerwacji na odpowiedni termin. 

Jecha³ pan do szko³y jêzykowej, jak dziœ wielu m³odych Polaków?

Nie, na coœ takiego nie by³oby nas staæ. Trafi³em do krewnych s¹siadki mo-
jej babci, pañstwa Januszajtisów w Tunbridge Wells w Kencie. Gospodarz by³
oficerem genera³a Maczka i synem znanego przedwojennego genera³a, by³e-
go dowódcy I Brygady Legionów i obroñcy Lwowa. Znalaz³em siê wiêc w bar-
dzo patriotycznym domu. W pierwszych tygodniach pomog³a mi te¿ rodzina
B¹ka³ów z Acton w Londynie.

Pewnego dnia zabrano mnie na spotkanie towarzyskie w domu w hrab-
stwie Kent, który nale¿a³ kiedyœ do Conrada-Korzeniowskiego. Dooko³a an-
gielska wieœ, a tu nagle polski dworek z orze³kiem w koronie na tympanonie.
Podobno tam, po rozstaniu z morzem, napisa³ on czêœæ swoich ksi¹¿ek. Parê
lat wczeœniej kupi³a ten dom polska rodzina, czêœciowo z pobudek patriotycz-
nych. Takie to by³o œrodowisko. 

Potem zmienia³em lokale. Mieszka³em miêdzy innymi w polskiej YMCA
w dzielnicy Kensington w Londynie, póŸniej w tej samej dzielnicy wynajmo-
wa³em mieszkanie z koleg¹, Janem Bujnowskim, który by³ jeszcze w Byd-
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goszczy moim korepetytorem z angielskiego. Razem wyst¹piliœmy o azyl po-
lityczny. Niedawno nawi¹zaliœmy znowu kontakt, po dwudziestu piêciu la-
tach przerwy. Nastêpnie przenios³em siê do dzielnicy Kennington, po drugiej
stronie Tamizy, gdzie wynajmowa³em pokój u Walijczyka nazwiskiem Glyn
Alban Roberts, z którym siê zaprzyjaŸni³em. Mia³em stamt¹d blisko do South-
wark College, gdzie siê uczy³em. Z placu przed college’em ukradli mi rower,
który przywioz³em jeszcze z Polski. 

Ktoœ siê po³akomi³ na polski rower? 

To by³ przyzwoity rower z bydgoskiego Rometu, a poza tym sam by³em
winny, bo zapomnia³em go zapi¹æ. Z tym skradzionym rowerem wi¹¿e siê
pewna anegdota. Otó¿ dwa lata póŸniej, w 1984 roku, po raz pierwszy od wy-
jazdu z kraju mog³em siê spotkaæ z rodzicami. ¯eby dostaæ paszport, zg³osi-
li, ¿e chc¹ pojechaæ na pielgrzymkê do Rzymu. Ja natomiast pojecha³em do
stolicy W³och na Uniwersytet Polonii Wolnego Œwiata, który przez dwa tygo-
dnie mia³ prowadziæ zajêcia w Domu Polskim na via Cassia. Dyrektorem by³
tam mi³y ksi¹dz, u którego mieszka³a jego ciotka, sympatyczna, poczciwa
starsza pani. Ksi¹dz zaprosi³ mnie do siebie na herbatê. Rozmawiamy o mo-
ich studiach, o sytuacji w kraju. W pewnej chwili ciotka ksiêdza zapyta³a, jak
dotar³em do Rzymu. Powiedzia³em, ¿e samolotem, z Anglii. Na to ona: „Sa-
molotem? Trzeba by³o pielgrzymowaæ, piechot¹ albo chocia¿ na rowerze”.
Robiê unik: „Mia³em w Anglii rower, ale mi ukradli”. Wtedy starsza pani po-
patrzy³a na mnie ze wspó³czuciem, pokiwa³a g³ow¹ i rzek³a do ksiêdza: „Wi-
dzisz? W Anglii tylu ¯ydów i ukradli mu rower”. To by³o moje pierwsze w ¿y-
ciu zetkniêcie z tego typu antysemityzmem, wynikaj¹cym z totalnej ignoran-
cji œwiata. 

Dla równowagi dodam, ¿e to na Oksfordzie pierwszy raz w ¿yciu spotka³em
kogoœ, kto podawa³ siê za ¯yda. By³ to kolega z roku, Spencer Hyman. I pierw-
sze s³owa, jakie pad³y z jego ust, brzmia³y: „Jesteœ Polakiem? A, to na pewno
jesteœ antysemit¹”. PóŸniej siê zaprzyjaŸniliœmy, ale od tego czasu uwa¿am, ¿e
antypolonizm jest tak samo realnym zjawiskiem jak antysemityzm.

Nie mia³ pan problemów w kontaktach z Anglikami? Nie by³o chyba ³a-
two odnaleŸæ siê w ca³kiem innej rzeczywistoœci.

Mo¿e to dziwne, ale nie. Po pierwsze – zna³em jêzyk i to by³o moim bardzo
du¿ym atutem. A po drugie – lubiê Anglików. Wbrew pozorom s¹ mili, o ile
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umie siê do nich dotrzeæ. Maj¹ specyficzne poczucie humoru i trzeba mówiæ
dobrze po angielsku, ¿eby z³apaæ z nimi kontakt. A wtedy ju¿ siê nie odczu-
wa – a przynajmniej ja nie odczu³em – przys³owiowego angielskiego dystan-
su. Owszem, s¹ wstrzemiêŸliwi, nie s¹ wylewni, nie z ka¿dym na dzieñ do-
bry nawi¹zuj¹ przyjacielskie stosunki. Odmiennie ni¿ Amerykanie, którzy po
piêciu minutach s¹ najlepszymi przyjació³mi, a po miesi¹cu nie pamiêtaj¹,
jak siê nazywasz. Anglicy maj¹ inny temperament ni¿ my, ale mnie on aku-
rat odpowiada. Dobrze siê wœród nich czu³em. 

Têskni³ pan za rodzicami? Nie licz¹c spotkania w Rzymie, ile razy pan siê
z nimi widzia³ do czasu powrotu do Polski?

Przymusowa roz³¹ka z rodzin¹ sta³a siê udzia³em wszystkich emigrantów
i nie by³o to mi³e doœwiadczenie. Byæ mo¿e nawet okaza³o siê trudniejsze dla
moich rodziców ni¿ dla mnie. Przed 1989 rokiem spotkaliœmy siê raptem trzy
razy. Pierwszy raz wtedy w Rzymie. Za drugim razem, pod koniec moich stu-
diów na Oksfordzie, paszport dosta³ tylko ojciec. Za trzecim pozwolono wyje-
chaæ obojgu. To by³o ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych. Spêdziliœmy wtedy
wspólne wakacje w Walii. 

Z czego pan ¿y³ w czasie pobytu w Anglii?

Przed studiami pracowa³em – a to w hotelu, a to w pubie. Typowe emi-
granckie prace. Z ich znalezieniem nie by³o k³opotu – wystarczy³o trochê po-
pytaæ albo poprzegl¹daæ og³oszenia w popo³udniówkach. Moi rodzice nie by-
li przecie¿ w stanie mi pomagaæ. Byli projektantami budowlanymi, a zarabia-
li, wed³ug kursu rynkowego, po dwadzieœcia dolarów miesiêcznie, czyli kilka-
naœcie funtów. Najbardziej ceni³em sobie pracê nocnego recepcjonisty, bo mog-
³em wtedy czytaæ te wszystkie zakazane ksi¹¿ki z Biblioteki Polskiej i jeszcze
pozwala³em sobie telefonowaæ co parê dni do domu na koszt hotelu. Komu-
niœci tak ustawili ³¹cza, ¿e ³atwiej by³o siê dodzwoniæ z Zachodu ni¿ tam za-
dzwoniæ – aby w rozliczeniach zawsze mogli zarabiaæ tward¹ walutê. Moja
sytuacja zmieni³a siê na korzyœæ, kiedy dosta³em azyl.

Jak do tego dosz³o? Nie zacz¹³ siê pan przecie¿ o niego staraæ zaraz po
przyjeŸdzie.

Nie. Ale ju¿ latem 1981 roku zaczê³y do mnie do Anglii docieraæ przez zna-
jomych informacje, ¿e w zwi¹zku z procesem KPN S³u¿ba Bezpieczeñstwa
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Wycinek z prasy, który ostrzeg³ mnie przed aresztowaniem
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wzmog³a zainteresowanie naszym œrodowiskiem. W poci¹gu do Warszawy
aresztowano osoby z krêgu ZWN, wioz¹ce ulotki, które miano rozdawaæ na
procesie. Koledzy uprzedzali mnie, ¿e gdy wrócê, zostanê prawdopodobnie
aresztowany. Wiêc nie spieszy³em siê z powrotem.

Kiedy pan wyje¿d¿a³, na jak d³ugo planowa³ pan pobyt?

Albo tylko na lato, albo na rok. Ale potem ileœ osób z mojego polskiego krê-
gu towarzyskiego zaczê³o w koñcu staraæ siê o azyl i to wp³ynê³o na moje pla-
ny. Ja mia³em rzecz o tyle u³atwion¹, ¿e ch³opak mojej przyjació³ki z liceum,
Maciej Kielanowski, by³ tam prawnikiem i specjalizowa³ siê w sprawach imi-
gracyjnych. Poprowadzi³ sprawê z przyjaŸni. 

Zacz¹³ siê pan staraæ o azyl ju¿ po wprowadzeniu stanu wojennego czy
wczeœniej?

Trochê wczeœniej. Przede wszystkim z powodu nap³ywaj¹cych z Polski infor-
macji, o których wspomnia³em. Zreszt¹ dla kogoœ, kto czyta³ zachodni¹ prasê, by-
³o jasne, ¿e sprawy w Polsce zmierzaj¹ ku rozwi¹zaniu si³owemu. Kiedy og³oszo-
no stan wojenny, tak¹ sam¹ decyzjê podjê³o jeszcze czterysta osób. W porówna-
niu z liczb¹ dzisiejszych emigrantów na Wyspy Brytyjskie by³a nas garstka. 

Jak technicznie wygl¹da³a procedura uzyskiwania azylu?

Maciej Kielanowski przygotowa³ list do ministra spraw wewnêtrznych,
przedstawiaj¹cy moj¹ sytuacjê. Pisa³, ¿e mam powody obawiaæ siê, i¿ po po-
wrocie do kraju spotkaj¹ mnie przeœladowania i szykany, i w zwi¹zku z tym,
powo³uj¹c siê na przepisy konwencji genewskiej o statusie uchodŸców, sk³a-
dam podanie o azyl polityczny. Potem zaproszono mnie na rozmowê, gdzie
musia³em o tym wszystkim opowiedzieæ sam. Takie informacje s¹ nastêpnie
sprawdzane przez s³u¿by konsularne w kraju pochodzenia i po jakimœ czasie
przychodzi decyzja. Moja nadesz³a wiosn¹ 1982 roku.

Kiedy dosta³ pan obywatelstwo brytyjskie?

Prawa do obywatelstwa nabywa³o siê automatycznie po piêciu latach sta-
³ego pobytu. W moim przypadku wypad³o to w 1987 roku. Paszport brytyjski
czeka³ na mnie po jednej z wypraw do Afganistanu. Rok czy dwa lata póŸniej
pewnie ju¿ bym go nie bra³. Obejmuj¹c urz¹d ministra obrony narodowej za-
deklarowa³em Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, ¿e zrzeknê siê obywatelstwa
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brytyjskiego, gdy tylko o to poprosi. Nie uzna³ tego za potrzebne. Zrzek³em
siê go latem 2006 roku na proœbê prezydenta Kaczyñskiego. Trochê szkoda,
bo jecha³ akurat do Anglii i móg³ mnie wykorzystaæ jako rekwizyt w rodzaju:
„Wasza Królewska Moœæ, proszê zobaczyæ, my tak lubimy Wielk¹ Brytaniê, ¿e
nie przeszkadza mi, ¿e Twój poddany jest moim ministrem obrony”.

Od ponad dekady w ¿aden sposób nie wykorzysta³em tego obywatelstwa,
wiele lat temu skoñczy³a siê wa¿noœæ paszportu. Ale bawi³o mnie to, ¿e spra-
wê podnosi³a najchêtniej znana z patriotyzmu „Trybuna”. Albo szuje w ro-
dzaju pos³a Tadeusza Iwiñskiego, weterana nagonki antysemickiej z 1968 ro-
ku, który co prawda mia³ zawsze tylko jeden paszport, ale ochoczo wys³ugi-
wa³ siê interesom obcego mocarstwa.

À propos. Jako minister zast¹pi³em w poczekalni przed moim gabinetem
zdjêcia swoich poprzedników portretami historycznych wodzów Polski. Zna-
leŸli siê wœród nich amerykañski genera³ Tadeusz Koœciuszko i marsza³ek
Francji Józef Poniatowski. W³adys³awa Jagie³³ê i Stefana Batorego te¿ byœmy
chyba musieli uznaæ za dwupañstwowców, tym bardziej ¿e nie mówili po 
polsku. A zatem z kryteriami biurokratycznymi nie mo¿na przesadzaæ.

Na co by³o ono panu potrzebne?

G³ównie proza dnia codziennego. Przecie¿ wtedy trzeba by³o za³o¿yæ, ¿e ko-
munizm przetrwa jeszcze wiele lat. Chcia³em mieæ normalne prawa obywatel-
skie. Moje dokumenty uchodŸcy sprawia³y mi problemy. By³o w nich napisane,
¿e s¹ wa¿ne na wszystkie kraje œwiata – z wyj¹tkiem Polski. A do niektórych
pañstw, nawet w Europie, potrzebna by³a wiza. W czasie studiów pojecha³em
z kolegami na wakacje do W³och. Wpadliœmy na pomys³, ¿eby pop³yn¹æ pro-
mem na Korfu. Dop³ynêliœmy, oni wjechali – a mnie Grecy odes³ali z powrotem,
bo nie mia³em wizy. Wyjazdy do Afganistanu te¿ odegra³y tu rolê. Gdybym
wpad³ w rêce okupanta, to w³adza sowiecka mia³aby pe³ne prawo odes³aæ
mnie, jako bezpañstwowca, do Polski, kraju mojego obywatelstwa. A tam od-
powiednio by mnie potraktowano. Z paszportem brytyjskim mia³em wiêksze
szanse na unikniêcie takiego losu. 

Oczywiœcie nigdy nie zrzek³em siê polskiego obywatelstwa, choæ namawia-
no mnie do tego, i to w polskim konsulacie. Mówiono, ¿e jeœli z niego zrezy-
gnujê, to dostanê polsk¹ wizê w brytyjskim paszporcie i bêdê móg³ jeŸdziæ do
kraju bez obawy szykan. S¹ œlady tych rozmów w teczce SB pod kryptonimem
„Bastard”, któr¹ opublikowa³em na moich stronach internetowych.
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Otrzymanie statusu uchodŸcy, a potem nabycie brytyjskiego obywatel-
stwa pozwoli³o ustabilizowaæ pana sytuacjê, tak¿e materialn¹?

Naturalnie. Jako uchodŸca mog³em siê zapisaæ na kurs jêzyka. Skorzysta-
³em z tego i przez rok chodzi³em na kurs dla zaawansowanych w londyñskim
Southwark College. Wieñczy³ go certyfikat znajomoœci jêzyka najwy¿szego
stopnia – Certificate of Proficiency in English – firmowany przez uniwersytet
w Cambridge.  

Podczas oczekiwania na decyzjê o przyznaniu azylu otrzymywa³o siê
œrodki z pomocy spo³ecznej, a gdy ju¿ zosta³o siê uznanym za uchodŸcê, mia-
³o siê prawo sta³ego pobytu i prawo do pracy. Pod tym wzglêdem wyj¹tkowo
mi siê poszczêœci³o, bo akurat rok wczeœniej uprawnienia te rozszerzono na
stypendia dla studentów. Tu nie by³o ¿adnej procedury kwalifikacyjnej, one
przys³ugiwa³y automatycznie, a wyp³aca³y je gminy. Stypendium sk³ada³o siê
z dwóch czêœci. Jedna, której nie dostawa³o siê do rêki, pokrywa³a czesne.
Druga – by³y to ostatnie podrygi brytyjskiego pañstwa socjalnego – stanowi-
³a kieszonkowe dla studenta, wynosz¹ce oko³o tysi¹ca siedmiuset funtów
rocznie. Starcza³o na studenckie ¿ycie i drobne przyjemnoœci. 

I dziêki temu staæ pana by³o na studia na Oksfordzie? Wokó³ tej sprawy
by³o wiele niejasnoœci i dziwnych sugestii. Niektórzy twierdzili, ¿e pañ-
skie studia sfinansowa³o MI6. 

Przygotowuj¹c siê do naszej rozmowy, uporz¹dkowa³em moje domowe ar-
chiwum. Dziêki Bogu zachowa³o siê pismo przyznaj¹ce mi najzwyklejsze sty-
pendium. Plotki, o których pan wspomina, pochodz¹ z czasów wymierzonej
we mnie operacji „Szpak”. Ich praŸród³em by³ niejaki Alfred Piechowiak, bi-
bliotekarz na Oksfordzie, endek tak fanatyczny, ¿e podj¹³ wspó³pracê z wy-
wiadem SB. PóŸniej WSI naprowadzi³y na te konfabulacje redaktora Edwar-
da Krzemienia z „Gazety Wyborczej”, który stworzy³ na ich podstawie kilka
artyku³ów. To by³o w czasach nagonki na rz¹d Jana Olszewskiego, kiedy ka¿-
dy kij by³ dobry. O ile wiem, redaktor Krzemieñ dzisiaj przyznaje, ¿e da³ siê
zmanipulowaæ, i wstydzi siê swojej roli w tej sprawie. Inspiracje medialne
WSI przeciwko mnie to jeden z najbardziej bulwersuj¹cych aspektów teczki
„Szpak”. Uporczywoœæ tej plotki dowodzi si³y, jak¹ miewa prowokacja: ktoœ
coœ sobie wymyœli³, nikt nie przedstawi³ na to ani cienia dowodu, a jednak
dwadzieœcia lat póŸniej nadal muszê siê z tego przed panem t³umaczyæ. Bul-
wersuje mnie to tym bardziej, ¿e dzisiaj s³u¿by wojskowe, niestety, nadal kar-
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mi¹ zaprzyjaŸnionych dziennikarzy informacjami, podwa¿aj¹c tym samym
logikê rozwi¹zania WSI.

Dlaczego wybra³ pan akurat Oksford? Legenda miejsca?

Nie, zdecydowa³ w jakiejœ mierze – znowu – przypadek. Mia³em ju¿ w rêku
certyfikat znajomoœci angielskiego, a z British Council otrzyma³em zaœwiad-
czenie o zdanej w Polsce maturze. Z³o¿y³em wtedy papiery do kilku uczelni,
wœród których wcale nie by³o Oksfordu, by³ natomiast wydzia³ prawa na Uni-
versity College w Londynie. Zosta³em przyjêty, ale dzisiaj cieszê siê, ¿e z te-
go nie skorzysta³em. Brytyjskie prawo by³oby dla mnie mordêg¹. Studia spro-
wadzaj¹ siê do wkuwania konkretnych, czasami bardzo egzotycznych prece-
densów. Zreszt¹ wtedy moje ¿ycie potoczy³oby siê prawdopodobnie zupe³nie
inaczej i byæ mo¿e w ogóle nie rozmawialibyœmy tutaj, w Chobielinie. S³ysz¹c
o moich staraniach, w³aœciciel domu, w którym wynajmowa³em pokój – Glyn –
powiedzia³, ¿e w jego college’u na Oksfordzie jest polski profesor, i zasugero-
wa³, abym go odwiedzi³. Tym profesorem by³ Zbigniew Pe³czyñski, znana po-
staæ, powstaniec warszawski, autorytet œwiatowy wœród znawców filozofii
Hegla. Pojecha³em do Oksfordu. Profesor Pe³czyñski powiedzia³, ¿e nie bêdzie
mnie w ¿aden sposób protegowa³, ale jeœli mia³bym ochotê staraæ siê o przy-
jêcie na Oksford, to on wyt³umaczy mi, co mam robiæ. Z³o¿y³em papiery. Eg-
zamin polega³, tak jak w University College, na spotkaniu z profesorami, któ-
rych tym razem by³o trzech. Zbigniew Pe³czyñski wy³¹czy³ siê z tej procedu-
ry, ¿eby unikn¹æ podejrzeñ o protekcjê. Podczas rozmowy spytano mnie
o marksizm. Odpowiedzia³em, zgodnie z prawd¹, ¿e marksisty jeszcze nigdy
nie spotka³em, bo pochodzê z komunistycznej Polski – i ta odpowiedŸ wywo-
³a³a ich weso³oœæ. Jednoczeœnie jednak zna³em G³ówne nurty marksizmu
Leszka Ko³akowskiego, które czyta³em po nocach w hotelu, wiêc odpowie-
dzia³em tak¿e w powa¿niejszym duchu. Wie pan, dopiero teraz pomyœla³em,
¿e przyjêcie na Oksford zawdziêczam komunistom. 

Na jakim kierunku pan studiowa³?

To by³o PPE, skrót od Philosophy, Politics and Economics, czyli nauki poli-
tyczne, filozofia i ekonomia, czasami nazywane Modern Greats. Tradycyjne
Greats to by³y na Oksfordzie studia klasyczne: greka, ³acina, filozofia. Mo-
dern Greats mia³y w zamyœle pe³niæ podobn¹ funkcjê, czyli przygotowywaæ
ludzi do s³u¿by publicznej, co oznacza³o nie tylko politykê, ale i dziennikar-
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List profesora Pe³czyñskiego do Glyna
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stwo. Na tym kierunku uczono filozofii, nauk politycznych i ekonomii, przy
czym w ka¿dym semestrze studiowa³o siê tylko dwa z tych kierunków. 

Czym te studia ró¿ni³y siê od polskich?

To ca³kiem inny system. Przede wszystkim trzeba wyjaœniæ, ¿e uniwersytet
oksfordzki to tylko swego rodzaju czapa administracyjna nad wieloma colle-
ge’ami. „Ojczyzn¹” ka¿dego studenta jest konkretny college, w którym siê
mieszka i gdzie spo¿ywa siê posi³ki w refektarzu. 

W Polsce trudno o osobisty kontakt z profesorem, choæ zdarzaj¹ siê wyj¹t-
ki. W Oksfordzie to by³o standardem. Studia polega³y przede wszystkim nie
na chodzeniu na wyk³ady, które by³y nieobowi¹zkowe, tylko na pisaniu ese-
jów. Co tydzieñ trzeba by³o przygotowaæ dwa takie eseje – po jednym z ka¿-
dego studiowanego przedmiotu. Nie mo¿na ich by³o napisaæ na podstawie ja-
kichœ omówieñ. Bra³o siê konkretny tekst – Hegla, Hume’a, Monteskiusza –
i trzeba siê by³o zmierzyæ z jakimœ zagadnieniem wziêtym wprost z tekstu
Ÿród³owego. To by³a doskona³a szko³a krytycznego myœlenia i zarazem pisa-
nia. Profesorowie poprawiali nie tylko b³êdy rozumowania, lecz tak¿e b³êdy
stylu. Ca³y cykl nauki by³ ukierunkowany na egzaminy koñcowe, sk³adaj¹ce
siê z sesji, podczas których w ci¹gu trzech godzin trzeba by³o przelaæ na pa-
pier ca³¹ wiedzê, jak¹ siê w danej w¹skiej dziedzinie zdoby³o przez trzy lata. 

Taki kszta³t studiów t³umaczy, sk¹d bierze siê anglosaska zdolnoœæ do
treœciwego wyra¿ania myœli. Nasi politycy i w ogóle przedstawiciele eli-
ty tej umiejêtnoœci, niestety, nie posiadaj¹. 

Nawet w samej Wielkiej Brytanii absolwenci Oksfordu i Cambridge maj¹
przewagê w polityce i dziennikarstwie, bo przez trzy lata wyj¹tkowo inten-
sywnie æwicz¹ siê w klarownym, syntetycznym formu³owaniu myœli. 

Natomiast brak umiejêtnoœci zgrabnego wyra¿ania myœli wœród polskich
elit, o którym pan mówi, ma g³êbsze przyczyny. Rozumienie elokwencji jest
w jêzyku angielskim inne ni¿ w polskim. My pozostajemy pod wp³ywem fran-
cuskich wzorów. Powiedzieæ coœ inteligentnie to dla nas znaczy zrobiæ jak¹œ
aluzjê, najlepiej literack¹ albo poetyck¹, zaprezentowaæ d³ugi wywód, przeka-
zaæ myœl niebezpoœrednio, u¿ywaj¹c bardzo m¹drych s³ów. W angielskim pre-
miowana jest natomiast jasnoœæ. Nale¿y mówiæ klarownie, zrozumiale, bez
zbêdnego rozwlekania. U nas by³oby to uwa¿ane za podejœcie prostolinijne,
a mo¿e nawet prostackie. 
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Na Oksfordzie nauczy³ siê pan tak¿e debatowania. Ale czy debatowanie
to coœ innego ni¿ normalna dyskusja?

Oksford nauczy³ mnie, ¿e najwy¿szym stopniem znajomoœci retoryki jest
umiejêtnoœæ zabrania g³osu w dyskusji w obronie tezy i przeciwko niej, czyli
wyst¹pienia po obu stronach sporu. Tak cz³owiek æwiczy siê w sztuce formu-
³owania najbardziej przekonuj¹cych argumentów, a przy okazji uczy siê
otwartoœci na racje drugiej strony. Bra³em udzia³ w ró¿nych debatach. W nie-
których gor¹co wierzy³em w to, co mówi³em, lecz w innych musia³em broniæ
tezy, z któr¹ siê nie zgadza³em. 

Nale¿a³em do Oxford Union, czyli siêgaj¹cego wiktoriañskich czasów to-
warzystwa debat. Towarzystwo premiowa³o intelektualn¹ przewrotnoœæ
i w latach trzydziestych zas³ynê³o z dyskusji pod has³em This House will not
fight for King and Country – „Dlaczego nie bêdziemy walczyæ za króla i oj-
czyznê”. To by³o wa¿ne wydarzenie dla ruchu pacyfistycznego tamtego okre-
su. Temat zosta³ potem podjêty przez inne uniwersytety w ca³ym kraju, a tak-
¿e w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 

Dochrapa³em siê nawet stanowiska cz³onka zarz¹du towarzystwa, lecz chcia-
³em byæ sekretarzem. O to stanowisko trwa³a za¿arta walka. To, co w dzisiejszej
polskiej polityce uchodzi za brutalne i makiawelistyczne, w porównaniu z tym,
co tam siê wtedy dzia³o, jest przedszkolem dla grzecznych dzieci. Zabieganie
o g³osy by³o formalnie zabronione, ale nikt tego zakazu nie przestrzega³. Prze-
lano hektolitry piwa, kaptuj¹c potencjalnych zwolenników. Rywalizowa³y ró¿ne
frakcje: establishment – czyli arystokracja zwi¹zana z absolwentami Eton, któ-
rzy trzymali siê razem, stara gwardia ogniskuj¹ca siê wokó³ administracji towa-
rzystwa i Magdalen machine, czyli „uk³ad”, jak byœmy to dziœ nazwali, stworzo-
ny przez póŸniejszego szefa torysów Williama Hague’a. Dla zapewnienia sobie
sukcesu trzeba by³o staraæ siê o poparcie w ró¿nych college’ach. Ale mateczni-
kiem ka¿dego kandydata by³ oczywiœcie w³asny college. Mój rywal by³ z colle-
ge’u Christ Church, znajduj¹cego siê po drugiej stronie ulicy. Christ Church, od
œredniowiecza nasz œmiertelny wróg, mia³, niestety, mia¿d¿¹c¹ przewagê liczeb-
n¹. W moim college’u by³o dwustu piêædziesiêciu studentów, a w Christ Church
oko³o oœmiuset. Przegra³em – szeœcioma g³osami.

Jak wygl¹da debata oksfordzka?

Sala debat przypomina Izbê Lordów. S¹ ³awy tych, którzy s¹ za, tych, któ-
rzy s¹ przeciw, i ³awy niezdecydowanych, w Izbie Lordów zwane bagnem. Jest
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prezydent w miejscu, gdzie w Izbie zasiada spiker. G³osuje siê, wychodz¹c
z sali. Publicznoœæ przechodzi wówczas po jednej lub drugiej stronie mosiê¿-
nego s³upa, a sekretarze notuj¹ liczbê g³osów. 

Organizowa³ pan debaty?

Tak. W naszym towarzystwie premiowane by³y tematy nieco prowokacyj-
ne i stymuluj¹ce intelektualnie. Wobec czego teza jednej z przygotowanych
przeze mnie debat brzmia³a: This House believes that the enforced stability of
Poland is essential for the peace of Europe – „Twierdzimy, ¿e wymuszona si-
³¹ stabilizacja Polski jest niezbêdna dla utrzymania pokoju w Europie”. Nie
by³a to oczywiœcie teza, z któr¹ bym siê zgadza³, lecz odzwierciedla³a myœle-
nie wielu zachodnich polityków i intelektualistów, g³ównie w Europie. Po
stronie „za” by³ miêdzy innymi James Sherr, znany sowietolog, z którym od
tamtego czasu siê przyjaŸniê, a po stronie „przeciw” byliœmy Leszek Ko³a-
kowski i ja. Wtedy pozna³em tak¿e Eugeniusza Smolara, który przyjecha³, ¿e-
by zrobiæ reporta¿ z naszego retorycznego starcia dla polskiej sekcji BBC. 

Kto wygra³?

My! Teza zosta³a zdecydowanie odrzucona. Transmisjê nada³a te¿ Wolna
Europa. By³o to ca³kiem spore wydarzenie.

We dworze w Chobielinie wisi zdjêcie z czasów studenckich, na którym jest
pan przed jakimœ budynkiem, we fraku, w otoczeniu innych m³odych mê¿-
czyzn tak samo ubranych. Co to za grupa i dlaczego zdjêcie wisi w toalecie?

To taki trochê prowokacyjny angielski zwyczaj. Ró¿ne dyplomy i fotografie
wiesza siê w toalecie – bo tam goœcie na pewno dok³adnie je obejrz¹. Zdjêcie,
zrobione na dziedziñcu college’u Christ Church, przedstawia cz³onków klubu
Bulligdon, najstarszego w Oksfordzie i Cambridge, wywodz¹cego siê z klu-
bów, których cz³onkowie zajmowali siê jazd¹ konn¹ i polowaniem. Za na-
szych czasów jego dzia³alnoœæ polega³a na tym, ¿e kilka razy do roku spoty-
kaliœmy siê na weso³ych kolacjach w ró¿nych ciekawych miejscach. 

Specyficznie wygl¹da procedura zapraszania do bractwa nowych cz³onków.
Otó¿ podczas spotkania, w doœæ ju¿ zaawansowanym stadium wieczoru, cz³on-
kowie decyduj¹, kogo chc¹ dokooptowaæ. Poinformowanie szczêœciarza polega na
tym, ¿e wpada siê do jego pokoju i doszczêtnie go demoluje. Do mojego pokoju
oko³o drugiej nad ranem wtargnê³y dwa tuziny ubranych we fraki facetów, któ-
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rzy zrzucili wszystko na pod³ogê, poprzewracali meble, po czym prezydent klubu,
Boris Johnson – dobrze dziœ znana w Wielkiej Brytanii postaæ, by³y redaktor na-
czelny tygodnika „The Spectator”, obecnie kandydat na burmistrza Londynu –
stan¹³ na œrodku rumowiska i zwróci³ siê do mnie, oszo³omionego i w pi¿amie:
„Gratulujemy, stary. Zosta³eœ wybrany!” Nastêpnego rana mia³em sprawê z w³a-
œcicielem kamienicy, majorem w stanie spoczynku. Nade mn¹ mieszka³a jego 
sekretarka i przyjació³ka, która obudzi³a siê w czasie demolki. Zbiega na dó³, 
patrzy na pobojowisko i g³osem pe³nym oburzenia krzyczy: „Co tu siê dzieje?!”
A jeden z cz³onków podbiega do niej, mierzy j¹ groŸnym spojrzeniem i mówi: „Nie
przejmuj siê, ma³a, to jego urodziny”. Non sequitur wszech czasów. By³ to Darius
Guppy, dru¿ba Charliego Spencera, brata ksiê¿nej Diany. Obydwaj studiowali
z nami na roku. Darius potem sfingowa³ w Nowym Jorku napad na siebie i wy³u-
dzi³ od Lloydsa pó³tora miliona funtów. Wiele lat póŸniej dowiedzia³em siê z jego
ksi¹¿ki napisanej ju¿ po wyjœciu z wiêzienia, ¿e opis rzekomego bandyty opar³ na
mojej aparycji. ¯eby by³o jasne, nie widzia³em siê z nim od piêtnastu lat.

Wtedy, po pamiêtnej nocy, obawia³em siê eksmisji, a tu major wyci¹ga kie-
liszki i czêstuje mnie sherry. Tak¹ przyjemnoœæ mu sprawi³o, ¿e jeden z jego
lokatorów zosta³ wybrany do Bulligdonu. I nic nie policzy³ za naprawy.

Ostatni raz byliœmy z Bulligdonem w Cliveden, jednym z najpiêkniejszych
domów w Anglii, potem przerobionym na hotel. To by³o na ostatnim seme-
strze. Kilka tygodni póŸniej spa³em ju¿ w jakiejœ zawszonej jaskini w Afgani-
stanie. Kontrast nie móg³ byæ wiêkszy. 

Tego typu bractw by³o w Oksfordzie wiele. Jedne zajmowa³y siê teatrem, in-
ne literatur¹, jeszcze inne organizowa³y przeszkolenia wojskowe, ale te by³y
dostêpne tylko dla Brytyjczyków. By³o te¿ oczywiœcie towarzystwo wioœlar-
skie – dwa razy wyszed³em o pi¹tej rano nad rzekê i wios³owa³em…

Na dwóch razach siê skoñczy³o?

Tak. To by³o za wczeœnie, za zimno i za wilgotno. Funkcjonowa³ te¿ towa-
rzyski klub lunchowy Gridiron, w którym mo¿na by³o zjeœæ obiad i podysku-
towaæ z innymi cz³onkami. To tam pozna³em Chrisa Robsona, z którym wy-
bra³em siê w moj¹ pierwsz¹ podró¿ do Afganistanu. 

Nale¿a³ pan do jeszcze innych klubów?

By³em równie¿ cz³onkiem klubu Canning. To bardzo stary i znacz¹cy klub
konserwatywnej myœli filozoficznej. Jego sekretarze zostawali znacz¹cymi
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postaciami w ¿yciu publicznym. Na ka¿dym ze spotkañ ktoœ czyta³ specjalnie
napisany esej, o którym siê potem dyskutowa³o. Tytu³ prezydenta by³ rotacyj-
ny i na ka¿dym posiedzeniu piastowa³ go ktoœ inny. Czyli ten, kto tego wie-
czoru stawia³ ca³emu klubowi dwie skrzynki dobrego wina. Ja by³em prezy-
dentem dwukrotnie i przygotowywa³em eseje do dyskusji. Jeden z nich zaty-
tu³owany by³ O duszy, a drugi dotyczy³ przysz³oœci Zwi¹zku Sowieckiego. Pa-
miêtam, ¿e akurat tamto spotkanie odbywa³o siê w Campion Hall, college’u
jeszcze mniejszym od naszego, a mia³em przed sob¹ stolik, na którym podob-
no Napoleon podpisa³ w Fontainebleau abdykacjê. 

Studentem Campion Hall by³ w tym czasie mój rówieœnik z Polski, Maciej
Jachimczyk, postaæ godna powieœci przygodowej. Campion Hall jest colle-
ge’em jezuickim, a on studiowa³ bodaj¿e na stypendium organizacji „Church
in Need”, powo³anej w celu niesienia pomocy chrzeœcijanom przeœladowanym
po drugiej stronie ¿elaznej kurtyny. Maciej ju¿ wtedy pomaga³ organizowaæ
instytut polsko-¿ydowski, który zreszt¹ do dzisiaj wydaje pismo „Polin”. Po-
tem pracowa³ w biznesie w by³ym ZSRR, a w koñcu zosta³ praw¹ rêk¹ szefa
mafii czeczeñskiej, Nuchajewa. Przeszed³ na islam, zmieni³ imiê na Mansur
i ma dwie ¿ony, jedn¹ bodaj¿e w Baku, a drug¹ zdaje siê w Tbilisi.

Bra³em te¿ udzia³ w ró¿nych anachronicznych obrzêdach, którym Oksford
zawdziêcza miano stolicy spraw straconych. Na przyk³ad w bardzo weso³ej
kolacji Klubu Jakobinów, którzy stawiaj¹ sobie za cel przywrócenie na tron
brytyjski dynastii Stuartów. Kulminacj¹ wieczoru by³ milcz¹cy toast polega-
j¹cy na tym, ¿e kieliszek z winem przesuwa³o siê ponad szklank¹ z wod¹.
Mia³o to oznaczaæ: „za króla po drugiej stronie wody”, czyli za Stuartów na
wygnaniu na kontynencie. Odpowiada³o mi to tym bardziej, ¿e – jak wiemy –
Stuartowie s¹ spowinowaceni z Sobieskimi. 

Albo w poranku majowym. Pierwszego maja chór college’u Magdalen œpie-
wa godzinki o œwicie ze szczytu wie¿y, czemu przys³uchuje siê na ulicy kilka-
set osób, które przez ca³¹ noc ustanawia³y w³aœciwy poziom alkoholu we
krwi. W latach szeœædziesi¹tych Oksford odwiedzi³ Nikita Chruszczow i zapy-
ta³, dlaczego oni to robi¹ i dlaczego pierwszego maja. Odpowiedziano mu, ¿e
nie wiadomo, ale robi¹ to nieprzerwanie od szeœciuset lat, wiêc nikt nie
oœmieli siê takiej tradycji przerwaæ. Podobno wprawi³o to sowieckiego tyrana
w zdumienie. 

Chadza³em na mszê trydenck¹ w koœciele Œwiêtej Marii Magdaleny, pod-
czas której zu¿ywano imponuj¹ce iloœci kadzid³a. Na Oksfordzie polubi³em
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te¿ sherry, któr¹ mo¿na by³o kupiæ w sklepiku naszego college’u na kredyt
sp³acany ze stypendium na pocz¹tku nastêpnego semestru. College ma w³as-
ne winnice w Portugalii i stara siê sprzedaæ swój produkt.

Jak¹ przysz³oœæ ZSRR pan przewidywa³? 

Napisa³em, ¿e czeka go rozpad ze wzglêdu na napiêcia narodowoœciowe.
Jestem z tego eseju do dzisiaj dumny, bo to by³o w 1984, mo¿e 1985 roku,
kiedy ma³o kto wieszczy³ upadek sowieckiego mocarstwa. 

Czy jako uchodŸca, którego z Polski wygna³ komunizm, musia³ pan czê-
sto t³umaczyæ Brytyjczykom, dlaczego Solidarnoœæ ma racjê i czemu z ko-
mun¹ trzeba walczyæ?

Odby³em niezliczone rozmowy na ten temat. Jeœli ktoœ tego nie rozumia³,
niekoniecznie wynika³o to ze z³ej woli, sympatii komunistycznych czy uwiel-
bienia dla Zwi¹zku Sowieckiego. Myœlê, ¿e miêdzy Polsk¹ a Wielk¹ Brytani¹
istnia³ wtedy olbrzymi dystans psychologiczny, i to po obu stronach. Dla nas
Wielka Brytania by³a równie odleg³a jak dziœ najodleglejsze antypody. ¯eby
sobie uzmys³owiæ, co oznacza³a wtedy wyprawa do Anglii, trzeba by dziœ po-
myœleæ o wyprawie do Nowej Zelandii. Mo¿e zreszt¹ nawet i to nie oddaje
skali, bo teraz mamy Internet i mo¿emy siê dodzwoniæ bez problemu do ka¿-
dego miejsca na œwiecie. 

Wtedy wyprawa do Wielkiej Brytanii to by³o pó³ roku przygotowañ, zaan-
ga¿owanie oszczêdnoœci ca³ej rodziny, zdobywanie wizy, walka o zarezerwo-
wanie biletu na samolot. A kiedy ju¿ siê l¹dowa³o w Londynie, to jakby siê
przechodzi³o do innego wymiaru, innej rzeczywistoœci. 

W drug¹ stronê wygl¹da³o to tak samo. To by³y lata osiemdziesi¹te, wiêc im-
perium brytyjskie rozpad³o siê zaledwie dwadzieœcia lat wczeœniej. Anglikom by-
³o psychologicznie bli¿ej – i pewnie trochê jest tak do dzisiaj – do Indii, Afryki
Po³udniowej czy Pakistanu ni¿ do Polski. Na wakacje m³odzi ludzie jeŸdzili w³aœ-
nie do krajów dawnego imperium: do Indii, Australii, Nowej Zelandii. Frapowa³
mnie taki sposób widzenia œwiata, wiêc gdy spotyka³em now¹ osobê, przepro-
wadza³em test. Pyta³em mianowicie: „Jak s¹dzisz, jak daleko jest st¹d w linii
prostej do najbli¿szego skrawka Polski?” Œrednio podawany dystans to by³o trzy
tysi¹ce mil, czyli ponad cztery tysi¹ce osiemset kilometrów. Raz ktoœ nawet po-
wiedzia³: piêæ tysiêcy mil. Faktycznie jest to siedemset mil – trochê ponad tysi¹c
kilometrów – z wybrze¿a Kentu do Szczecina. Kiedy to mówi³em, rozmówcy nie
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kryli zaskoczenia. „Niemo¿liwe, naprawdê?!” – takie by³y reakcje. Dodawa³em
wtedy, ¿e komunistyczne czo³gi mog³yby tê odleg³oœæ doœæ szybko pokonaæ.
A trzeba pamiêtaæ, ¿e by³ to czas pacyfistycznych demonstracji i protestów prze-
ciwko amerykañskim rakietom w Europie. Dzisiaj ten dystans wyraŸnie siê
zmniejszy³. Z lotniska w Bydgoszczy codziennie leci samolot do Londynu,
a w Nakle mieszkaj¹ ludzie, którzy w ci¹gu tygodnia pracuj¹ w Londynie, na
weekendy zaœ przylatuj¹ do domu i w niedzielê id¹ tutaj do koœcio³a. 

Czy na uniwersytecie spotyka³ siê pan z przejawami niechêci z powodu
antykomunistycznych pogl¹dów?

Niechêæ to nie jest w³aœciwe s³owo. W naszym college’u by³ junior common
room, gdzie mo¿na by³o usi¹œæ, napiæ siê herbaty i poczytaæ gazety. Ten po-
kój by³ tak¿e swego rodzaju cia³em kolegialnym. Tam toczy³y siê ró¿ne dys-
kusje, powstawa³y rezolucje, trwa³o politykowanie. Junior common room by³
w po³owie lat osiemdziesi¹tych politycznie podzielony miêdzy stalinowców
i trockistów. Sympatycy Partii Pracy byli dla nich socjalfaszystami. Moi kole-
dzy spêdzali weekendy, wspomagaj¹c górników podczas s³ynnego strajku
skierowanego przeciw rz¹dowi pani Thatcher. Albo jeŸdzili przesiadywaæ
w namiotach z grup¹ lesbijek pod amerykañsk¹ baz¹ w Greenham Common
w proteœcie przeciw instalacji rakiet typu Cruise. A ja tu proponujê, aby jed-
n¹ z takich rakiet wybraæ na honorowego cz³onka common room, bo przy-
bywszy zza oceanu, na pewno czuje siê w nowych warunkach samotna.
Przecie¿ chcemy, aby w razie potrzeby skutecznie razi³a sowieckie cele. By-
³o to dla nich tak egzotyczne, ¿e zamiast wrogoœci wzbudza³o zaciekawie-
nie. Ci wszyscy trockiœci i stalinowcy to byli oczywiœcie m³odzieñcy z do-
brych domów, którzy na ostatnim roku studiów ubierali siê w eleganckie
pr¹¿kowane garnitury i szli na rozmowy kwalifikacyjne do banków i wiel-
kich korporacji, gdzie zostawali cz³onkami establishmentu, podobnie jak ich
ojcowie. Taka zgrywa, wiêc ja te¿ siê zgrywa³em.

Z Oksfordem wi¹¿e siê raczej niechlubny epizod: zosta³ pan podobno
przy³apany na œci¹ganiu. 

Nie bêdê siê wypiera³, nie jestem z tego dumny. Rzecz dzia³a siê na egza-
minie po pierwszym roku studiów. Zanotowa³em sobie na rêku dwie najprost-
sze formu³y logiczne. Kiedy pisa³em, podszed³ do mnie jakiœ srogi pan, za-
uwa¿y³ te formu³y na mojej d³oni i zg³osi³ to prowadz¹cemu egzamin. Oznaj-
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miono mi, ¿e bêdê musia³ powtórzyæ egzamin – co zrobi³em. I zda³em, tym
razem bez ¿adnej pomocy. 

Ta historia ma jednak drugie dno, zwi¹zane z cz³owiekiem, który poinfor-
mowa³ egzaminatora o mojej œci¹dze. Wtedy go nie rozpozna³em, a by³ to
w³aœnie Alfred Piechowiak, kontakt wywiadu SB. Przedstawi³ nas sobie kilka
miesiêcy wczeœniej przyjaciel mojej rodziny, profesor Szwedek. Ów profesor
wyjawi³ moim rodzicom, ¿e zanim otrzyma³ paszport, zosta³ odpytany przez
S³u¿bê Bezpieczeñstwa, czy siê ze mn¹ spotka. Poniewa¿ zna³ mnie od
dziecka, nie mia³ powodu zaprzeczaæ. Ponadto rodzice chcieli przekazaæ mi
przez niego jakieœ drobiazgi. O swoich kontaktach z SB profesor uprzedza³
moich rodziców przed wyjazdem i informowa³ po powrocie, czyli zachowy-
wa³ siê w porz¹dku. Tylko ¿e ja o tych jego kontaktach nie wiedzia³em i nie
zachowa³em czujnoœci wobec znajomego, którego przyprowadzi³, Piecho-
wiaka.

A by³ to zagorza³y, zaœlepiony endek – nienawidz¹cy „ch³opców od marsza³-
ka”, do których zaliczy³ mnie ze wzglêdu na jakiœ mój ¿art. Nie chcê tutaj two-
rzyæ ¿adnej teorii spiskowej ani wybielaæ w³asnej lekkomyœlnoœci, ale dzisiaj
nie jestem pewien, czy moje spotkanie z panem Piechowiakiem oraz przygoda
podczas egzaminu nie by³y jak¹œ intryg¹. W moich teczkach – SB z lat osiem-
dziesi¹tych i teczce „Szpak” z inwigilacji prowadzonej przez WSI w latach dzie-
wiêædziesi¹tych – s¹ sprawozdania z kontaktów Piechowiaka z oficerami S³u¿-
by Bezpieczeñstwa i intryguj¹ca adnotacja oficera o kryptonimie „Brig” – tego
samego, który prowadzi³ w Londynie redaktora Wo³oszañskiego – ¿e Piecho-
wiak jest rejestrowanym wspó³pracownikiem „S¹siada”. Nie wiem, czy to ozna-
cza³o WSI czy te¿ bratni¹ s³u¿bê radzieck¹. Profesor Szwedek mówi³ mi, ¿e Pie-
chowiak mia³ odgrywaæ jak¹œ rolê w centrum naukowym, które chcia³ powo³aæ
przy Oksfordzie s³ynny magnat prasowy Robert Maxwell, powszechnie uzna-
wany za agenta wp³ywów Kremla. PóŸniej WSI, ju¿ w kraju, chcia³y go u¿yæ do
„rozmowy operacyjnej” skierowanej przeciwko mnie.

Ale to wszystko nie usprawiedliwia œci¹gania?

Jasne, ¿e nie. Nie próbujê siê usprawiedliwiaæ, choæ nie jestem pewien, czy
moje dwa wzory zapisane na rêku mo¿na w ogóle zakwalifikowaæ jako œci¹-
ganie. I s¹dzê, ¿e gdyby nie nadgorliwoœæ rodaka, nie by³oby sprawy. Nato-
miast dziœ patrzê na to krytycznie. Œci¹ganie to u nas wci¹¿ jeden z objawów
mentalnoœci sprytnego niewolnika. Mea culpa. 
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Dyplom ukoñczenia Oksfordu, który wisi obok zdjêcia z kolegami z klu-
bu, nosi datê dwudziesty trzeci marca 1993 roku. Dlaczego, skoro studia
w Oksfordzie ukoñczy³ pan w latach osiemdziesi¹tych?

W Anglii stosunek do dyplomu jest ca³kiem inny ni¿ w Polsce. Nie odbiera
go zwykle oko³o po³owy absolwentów. Na ogó³ nie jest im potrzebny, ponie-
wa¿ w Wielkiej Brytanii jeœli ktoœ mówi, ¿e skoñczy³ Oksford, to mu siê po
prostu wierzy. W razie potrzeby mo¿na to zweryfikowaæ bezpoœrednio na uni-
wersytecie. Moi koledzy ze studiów – nawet jeœli wydaje siê to œmieszne –
uwa¿ali odbieranie dyplomu za niegodne d¿entelmena. 

Mam zreszt¹ w Chobielinie dwa dyplomy. Ten, który wisi w dworku, to dy-
plom mistrza nauk, a dyplom baka³arza – czyli poziom ni¿ej – wisi u moich
rodziców w leœniczówce. Oba nosz¹ tê sam¹ datê. Od wieków uznaje siê, ¿e
dyplom baka³arza z Oksfordu albo Cambridge jest równie dobry jak dyplom
mistrza innych uczelni. System dzia³a tak, ¿e po otrzymaniu dyplomu baka-
³arza jednego z tych uniwersytetów trzeba odczekaæ rok lub dwa, wys³aæ czek
na piêtnaœcie funtów i wtedy dostaje siê dyplom mistrza. 

Swój dyplom, ten pierwszy, odebra³em tylko dlatego, ¿e okaza³ siê niezbêd-
ny w Polsce. Moj¹ pierwsz¹, ca³kowicie regularn¹ prac¹ w kraju by³a posada
wiceministra obrony narodowej. Przyszed³ do mnie wówczas kadrowiec, po-
wiedzia³, ¿e ma delikatn¹ kwestiê, i spyta³, czy móg³by dostaæ mój dyplom.
Wyjaœni³, ¿e w papierach powinien byæ porz¹dek, a wiceminister powinien
mieæ wy¿sze wykszta³cenie. Dyplom mo¿na by³o na szczêœcie otrzymaæ pocz-
t¹, ale i tak musia³em na niego czekaæ a¿ do nastêpnego roku. Równie¿ z po-
wodu angielskiej tradycji. Dyplomy przyznawane in absentia musz¹ bowiem
zaliczyæ uroczyst¹ ceremoniê wrêczania dyplomów absolwentom, podczas
której le¿¹ na stole, i dopiero potem s¹ wysy³ane do nieobecnych. 

Jak pan dziœ wspomina Oksford?

Jeœli mia³bym, dziêki nieskoñczonemu mi³osierdziu boskiemu, zakwalifi-
kowaæ siê do nieba, to chcia³bym, aby by³o ono wiecznym studiowaniem na
Oksfordzie.



III. Chobielin – strefa zdekomunizowana

Sk¹d pomys³, ¿eby kupiæ dwór w Chobielinie?

Raczej ruiny dworu. By³o to w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych, w cza-
sie wspólnych wakacji z rodzicami w pó³nocnej Walii. To by³o nasze trzecie
spotkanie od mojego wyjazdu z Polski. Byliœmy w mateczniku walijskoœci,
gdzie wiele osób wci¹¿ mówi³o po walijsku. Wtedy by³o to o wiele rzadsze ni¿
dzisiaj, kiedy oficjalnie pielêgnuje siê ten jêzyk. Tam w³aœnie przysz³o nam do
g³owy, ¿eby poszukaæ w Polsce jakiejœ ruiny do kupienia. Uczepiliœmy siê te-
go pomys³u, choæ nie spodziewaliœmy siê, ¿e komunizm padnie tak nied³ugo.
Musieliœmy to jednak jakoœ czuæ przez skórê, bo przecie¿ gdyby Peerel mia³
trwaæ, kupowanie czegokolwiek by³oby pozbawione sensu. 

Czemu ten pomys³ pojawi³ siê akurat w czasie pobytu w Walii?

Zainspirowa³a nas walijska wieœ, uporz¹dkowana, schludna. Mama zwró-
ci³a uwagê, ¿e nawet domy niezamo¿nych osób maj¹ wypielêgnowane, przy-
strzy¿one równo trawniki, kamienne murki, s¹ czyste i estetyczne. Wszystko
to tworzy przyjemny dla oka ³ad. Byliœmy zreszt¹ w szczególnie malowniczej
okolicy, w wiejskiej chacie Glyna, starego znajomego z Londynu. To w³aœnie
tam kilka lat wczeœniej, kiedy przygotowywa³em siê do wyjazdu do Afgani-
stanu, mia³em swoj¹ bazê wypadow¹. Wypuszczaliœmy siê wówczas na for-
sowne marsze z obci¹¿eniem wœród okolicznych wzgórz. 

Podejrzewam tak¿e, ¿e rodzice, podejmuj¹c decyzjê o zakupie Chobielina,
pragnêli daæ mi powód, dla którego chcia³bym wróciæ do kraju. Przed upad-
kiem komuny nie by³o to przecie¿ wcale oczywiste. Mog³em siê spodziewaæ
sporych nieprzyjemnoœci ze strony w³adzy ludowej. 

W Polsce mieszkaliœcie w typowym peerelowskim bloku?

Tak, w typowym M-3 na Osiedlu Leœnym, przy ulicy Kaliskiej. ¯artowa-
³em, ¿e dziêki komunistycznym standardom budowlanym zosta³em antyko-
munist¹, bo mieszkanie by³o tak ma³e, ¿e gdy ojciec w pokoju obok nasta-
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wia³ radio na Woln¹ Europê, nie sposób by³o nie s³yszeæ. Wychowa³em siê
na typowym peerelowskim osiedlu i dlatego marzy³em, ¿eby w przysz³oœci
mieszkaæ inaczej. W 1988 roku rodzice dostali od konserwatora zabytków
spis ruin, o których by³o wiadomo, ¿e pañstwo ich nie odbuduje i ¿e jest go-
towe siê ich pozbyæ. Wtedy mo¿na by³o przebieraæ w takich obiektach, bo
w³adza uzna³a, ¿e te „prze¿ytki feudalizmu” ju¿ nie gro¿¹ ustrojowi, a pe-
erelowskie prawo teoretycznie wymaga³o opiekowania siê zabytkami. Tyle
¿e kompletnie nie by³o na to œrodków, wiêc najlepszym sposobem wydawa³o
siê opchniêcie ich osobom prywatnym. Rodzice wybrali Chobielin, bo to sto-
sunkowo blisko Bydgoszczy, nad rzek¹ i w pewnym oddaleniu od wsi, co da-
je poczucie prywatnoœci. No i by³a tam zakwaterowana tylko jedna rodzina,
co równie¿ mia³o znaczenie. Cena jak na polskie warunki nie by³a wcale ta-
ka niska – tysi¹c dwieœcie dolarów – wtedy równowartoœæ dwóch maluchów.
Natomiast dla mnie by³o to honorarium za jeden, dwa artyku³y w zachod-
niej prasie. Teraz spotka³em siê z opini¹, ¿e zrobi³em interes ¿ycia, ale to
sprawa wzglêdna. Po pierwsze, przez dwadzieœcia lat dom poch³on¹³ wiêk-
szoœæ naszych oszczêdnoœci, a po drugie, tysi¹c dwieœcie dolarów za komu-
ny to by³ naprawdê maj¹tek. 

Widzia³ pan ruinê dworku, zanim siê pan zdecydowa³ wy³o¿yæ pieni¹dze?

Na w³asne oczy – nie. Rodzice nakrêcili film wideo, który mi przys³ali. Obej-
rza³em i zdecydowa³em siê zaryzykowaæ, choæ, szczerze mówi¹c, dworek – a ra-
czej to, co z niego jeszcze zosta³o – wcale nie wygl¹da³ zachêcaj¹co. Tak na-
prawdê to by³a ruina, w³aœciwie wal¹ca siê buda przykryta dziurawym dachem.
Potem odkryliœmy, ¿e budynek jest w jeszcze gorszym stanie, ni¿ to wygl¹da³o
na pierwszy rzut oka, zw³aszcza na filmie. Tak bywa z zabytkami. Póki coœ stoi,
wydaje siê, ¿e wystarczy zwyk³y remont. Potem, kiedy zaczyna siê odkrywaæ
kolejne warstwy, co chwila okazuje siê, ¿e jakiœ nastêpny element nadaje siê tyl-
ko do wymiany. Gdyby pan Erlich, ówczesny mieszkaniec Chobielina, nie pod-
stawi³ dr¹gów pod zmursza³e belki stropowe w dzisiejszej bibliotece, to ca³y bu-
dynek by siê po prostu zawali³. Taka nieruchomoœæ mo¿e byæ workiem bez dna. 

Formalnoœci zajê³y ze dwa lata i prawie skoñczy³y siê fiaskiem. Ma³o kto
pamiêta, ¿e w Peerelu ten, kto mia³ powy¿ej pó³ hektara ziemi, formalnie by³
uznawany za rolnika. A jako rolnikowi nie przys³ugiwa³y mu kartki. Urzêd-
nicy w gminie byli przekonani, ¿e transakcji nie bêdzie, bo przecie¿ miasto-
wy o zdrowych zmys³ach nie zrezygnuje z prawa do kartek. Z punktu widze-
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nia moich rodziców to by³a heroiczna decyzja, bo odt¹d musieli siê sami wy-
¿ywiæ. Na szczêœcie by³ to ju¿ schy³ek komuny i mo¿na sobie by³o jakoœ po-
radziæ. Kobiety z miêsem chodzi³y po domach, w ten sam sposób mo¿na by-
³o kupiæ jajka czy ziemniaki. Zreszt¹ kartki wkrótce zlikwidowano.

Jak du¿a jest ca³a posiad³oœæ?

Zaczynaliœmy od pó³tora hektara. Dziœ teren wokó³ domu ma ze trzy hek-
tary. Dalej jest park, który dzier¿awiê, a jeszcze dalej – moje w³asne dziesiê-
ciohektarowe pole. 

Skoro dworek by³ ruin¹, to gdzie mieszkali pana rodzice? 

Najpierw zachowali mieszkanie w Bydgoszczy. A potem, zanim wziêliœmy
siê do renowacji dworu, w dwa lata odbudowaliœmy mniejszy dom, stoj¹cy
kilkadziesi¹t metrów dalej, który nazywamy leœniczówk¹, choæ tak napraw-
dê to nigdy ni¹ nie by³. Rodzice siê wprowadzili i mieszkaj¹ tam do dziœ. 

Leœniczówka by³a w lepszym stanie ni¿ dwór?

W gorszym. To by³ sam szkielet domu, tyle ¿e mniejszy od dworu, wiêc
uda³o siê go szybciej wyremontowaæ i w 1991 roku mo¿na siê by³o wprowa-
dziæ. Moi rodzice zamieszkali na dole, a ja z ¿on¹ na piêtrze. 

Kiedy zobaczy³ pan Chobielin po raz pierwszy na w³asne oczy?

To by³o w dniu, kiedy po oœmiu latach emigracji wróci³em do Polski. Przy-
lecia³em samolotem do Berlina, stamt¹d odebrali mnie rodzice i razem przy-
jechaliœmy tutaj, w drodze do Bydgoszczy. Tak jak siê spodziewa³em: to by³
obraz nêdzy i rozpaczy. Po czterdziestu piêciu latach zarz¹dzania najpierw
przez PGR, póŸniej wiêzienie w Potulicach i jeszcze jakieœ pañstwowe insty-
tucje – wszystko siê wali³o. Niektóre belki stropowe musia³y byæ podpierane
od wewn¹trz. I w tej ruinie mieszkali ludzie, bo pañstwo sprzeda³o j¹ z ostat-
nimi lokatorami. To by³a zreszt¹ bardzo mi³a rodzina, pañstwo Erlichowie,
mieliœmy z nimi dobre stosunki, zatrudniliœmy nawet ojca i syna do prac bu-
dowlanych. Wspominali, jak tu kiedyœ by³o ³adnie, ale w interesie uprzednich
lokatorów le¿a³o, ¿eby dwór by³ w jak najgorszym stanie. Wtedy komisja
gminna stwierdza³a, ¿e budynek nie nadaje siê do zamieszkania, i przesuwa-
³a lokatorów w górê listy oczekuj¹cych na „porz¹dne” mieszkanie w bloku.
Pamiêtam, ¿e kiedy zjawi³em siê tam z ojcem, pani Erlichowa przywita³a
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mnie s³owami: „Witamy m³odego pana dziedzica”. Do dzisiaj nie wiem, czy to
by³o powiedziane serio, czy z przek¹sem. 

Z ich wykwaterowaniem nie by³o problemu?

Wszystko uda³o siê za³atwiæ polubownie. Oczywiœcie z prawnego punktu
widzenia nowe mieszkanie powinno dotychczasowym lokatorom zapewniæ
pañstwo, które sprzeda³o nam dwór. Ale by³o jasne, ¿e jeœli my siê o nie nie
postaramy, odbudowa nie ruszy. Ich marzeniem by³o przeniesienie siê do no-
wego bloku, ale na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych czynsze za mieszkania
w blokach zaczê³y siê urealniaæ, wzros³y op³aty za ogrzewanie i taka przepro-
wadzka przesta³a siê kalkulowaæ. Wtedy lokatorzy zrezygnowali z bloku
i przenieœli siê do rodziny w pobliskiej wsi. Mieli pecha, bo w ostatnim tygo-
dniu ich pobytu w Chobielinie skradziono im gêsi. 

W którym roku wprowadzi³ siê pan do dworu?

Wprowadziliœmy siê z Ann¹ i malutkim Aleksandrem zim¹ 1997 roku,
a i tak jeszcze nie wszystko by³o wtedy wykoñczone. Kiedy wziêliœmy siê do
remontu i zdjêliœmy dach, okaza³o siê, ¿e trzeba te¿ zdj¹æ strop nad pierw-
szym piêtrem. Jak ju¿ go zdjêliœmy, to siê z kolei okaza³o, ¿e trzeba zdj¹æ tak-
¿e strop nad parterem. A pewnego dnia wybuch³ zbiornik hydroforu i wysa-
dzi³ czêœæ stropu nad piwnicami. Na jednym ze zdjêæ, zrobionym z awionet-
ki, widaæ dziurê, przez któr¹ mo¿na zajrzeæ a¿ do piwnicy. Z budynku zosta-
³y w³aœciwie tylko zewnêtrzne œciany. 

Czy w takim razie mo¿na mówiæ, ¿e dwór zosta³ odbudowany, czy raczej
powinniœmy powiedzieæ, ¿e postawi³ go pan na nowo?

To jest pytanie filozoficzne, które zadawali sobie ju¿ staro¿ytni Grecy: czy jeœli
w statku stopniowo wymienimy wszystkie czêœci, to nadal jest to ten sam statek?
Wola³bym oczywiœcie myœleæ, ¿e dom zosta³ odbudowany. I s¹ do tego podstawy
w postaci wielu elementów œwiadcz¹cych o ci¹g³oœci. Nie tylko œciany parteru,
lecz tak¿e stolarka na dole jest oryginalna. Poza tym pieczo³owicie zdjêliœmy ory-
ginalne dachówki bardzo dobrej jakoœci, które po oczyszczeniu zosta³y po³o¿one
od nowa. Przeprowadzaj¹c renowacjê, opieraliœmy siê na zdjêciach dworu z cza-
sów, gdy jeszcze jakoœ siê prezentowa³. Z oryginalnego wygl¹du zachowaliœmy
pewne ciekawe detale. Na przyk³ad obramowania okien maj¹ kszta³t nawi¹zuj¹-
cy do stylu staro¿ytnego Egiptu. Taka by³a moda w XIX wieku. 
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Wprowadziliœmy te¿ pewne zmiany w stosunku do orygina³u. Na prze³o-
mie XIX i XX wieku ówczesny w³aœciciel dobudowa³ po prawej stronie skrzy-
d³o, coœ w rodzaju oficyny, niezbyt pasuj¹ce do reszty. Prawdopodobnie chcia³
dobudowaæ identyczne po drugiej stronie – wtedy ca³oœæ by³aby symetryczna
i wygl¹da³aby lepiej – ale nie zd¹¿y³, bo wybuch³a I wojna œwiatowa. Ta do-
budowana oficyna zaczê³a siê rozpadaæ, bo tu¿ obok niej ros³a lipa, której ko-
rzenie prawdopodobnie podwa¿y³y fundamenty. Po wyburzeniu oficyny pozo-
sta³ w tym miejscu taras, gdzie w cieniu nadal stoj¹cej na swoim miejscu li-
py mo¿na po po³udniu wypiæ kawê. 

Z zewn¹trz dom wygl¹da tak, jak móg³ wygl¹daæ kiedyœ, ale wewn¹trz
jest wiêcej stylu angielskiego ni¿ polskiego. Dawni w³aœciciele chybaby
swojego domu nie rozpoznali. 

Zmieni³ siê uk³ad pokoi. Kiedyœ kuchnia by³a w suterenie, teraz jest na par-
terze. Zlikwidowa³em te¿ niektóre podzia³y. Poszczególne pokoje s¹ ró¿nie
urz¹dzone. Polski styl dworkowy wykszta³ci³ siê dopiero pod koniec XVIII i na
pocz¹tku XIX wieku. Przedtem ró¿nie to bywa³o. W polskich domach, tak jak
w ca³ej Europie, by³y pokoje chiñskie, angielskie, francuszczyzna. Polacy eks-
perymentowali z ró¿nymi modami i wzorcami. Nie by³o jakiegoœ jednego, œcis-
³ego, ustalonego standardu, wed³ug którego powinien byæ zbudowany dwór
czy dworek. Widziano w tym problem przed II wojn¹ œwiatow¹. Wtedy pod
patronatem prezydenta RP rozpisano konkurs na archetypy dworku, chaty,
budynku urzêdowego. Czêœæ tych budowli, o których myœlimy, ¿e pochodz¹
z XVIII wieku, bo na to wskazuje ich wygl¹d, w rzeczywistoœci wzniesiono
w latach dwudziestych. 

Dzisiaj odnotowujemy, niestety, upadek dobrych architektonicznych zwy-
czajów. Brakuje autorytetów, które mog³yby ludziom wyt³umaczyæ, ¿e jeœli ju¿
siê inwestuje w dom wart kilkaset tysiêcy z³otych, to warto kupiæ trochê
wiêksz¹ dzia³kê, ¿eby nie zmieniaæ s¹siadowi pilotem kana³ów telewizyj-
nych. ¯e dom to nie tylko budynek, ale i jego otoczenie. Ja rozumiem, ¿e
wiêkszoœæ ludzi kupuje od deweloperów gotowe produkty i nie jest w stanie
wymóc zmian. Jednak w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych to w³aœnie de-
weloperzy narzucili standardy. A odbudowanie sieci dworów zmieni³oby pol-
ski krajobraz. Przed II wojn¹ œwiatow¹ by³o ich w Polsce oko³o dwudziestu
tysiêcy. Komunizm przetrwa³o tysi¹c, z czego tylko dwieœcie by³o zamieszka-
nych. Dewastacja dworów to zbrodnia na kulturze narodowej. Dwór i koœció-
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³ek by³y p³ucami wiêkszoœci wiêkszych wsi. Jedno p³uco nam wyszarpniêto,
a drugie jest obola³e, bo te pseudomodernistyczne projekty koœcio³ów, które
rozpanoszy³y siê w latach osiemdziesi¹tych, nijak siê maj¹ do klimatu, jakie-
go wymaga przestrzeñ sacrum.

I myœli pan, ¿e to siê da odtworzyæ?

Sprzyjaj¹ temu wy¿sze ceny nieruchomoœci, bo dwory przewa¿nie bardzo
starannie lokowano. Mam wra¿enie, ¿e wszystkie ruiny, które mo¿na by³o
kupiæ, ju¿ kupiono i wiele z nich odrestaurowywano. Mój przyjaciel, pisarz
Adam Zamoyski, kupi³ park, niegdyœ stanowi¹cy otoczenie dworu, którego
tam ju¿ nie ma. Rozumia³, ¿e tak naprawdê otoczenie jest wa¿niejsze od sa-
mego domu, bo ten mo¿na stosunkowo ³atwo odbudowaæ czy nawet postawiæ
od nowa. A dwustuletnich drzew nie da siê odtworzyæ. Naturalnie politycy
mogliby wszystko zniszczyæ, na przyk³ad wprowadzaj¹c podatek katastralny
bez ulgi na obiekty zabytkowe. Wtedy wiêkszoœæ w³aœcicieli zabytków w pa-
rê lat pójdzie z torbami.

W g³ównym salonie, gdzie teraz siedzimy, jedn¹ œcianê zajmuj¹ organy.
To chyba najwiêksza osobliwoœæ w Chobielinie.

Ktoœ mi kiedyœ powiedzia³, ¿e w ka¿dym polskim dworze powinien byæ ele-
ment szaleñstwa. U nas tym elementem s¹ w³aœnie organy zajmuj¹ce spor¹
czêœæ pokoju. 

Dlaczego akurat organy? Przecie¿ pan nie umie na nich graæ.

Do pi¹tej klasy podstawówki chodzi³em do ogniska muzycznego na lekcje
pianina, ale podczas okresowego egzaminu powiedziano mi, abym da³ sobie
spokój, bo nie przejawiam najmniejszych oznak talentu muzycznego. Jak wie-
le decyzji w moim ¿yciu, i ta wziê³a siê z braku wyobraŸni. Mamy tu w oko-
licy bardzo zdolnego stolarza, który pracowa³ dla nas przy odbudowie dworu
i wykona³ wiele drewnianych elementów wyposa¿enia. Ale stolarka by³a dla
niego degradacj¹, bo tak naprawdê by³ organmistrzem. Pewnego dnia powie-
dzia³ mi, ¿e ma organy, którymi kiedyœ zap³aci³ mu za jakieœ us³ugi stolar-
skie niewyp³acalny ksi¹dz. Trzeba je tylko wyremontowaæ i bêd¹ pasowa³y do
salonu. Mia³o to zaj¹æ dwa, trzy miesi¹ce. Zgodziliœmy siê. Tylko ¿e zamiast
dwóch miesiêcy trwa³o to dwa lata. Prace odbywa³y siê w warsztacie, wiêc
nie widzieliœmy ca³oœci, jedynie poszczególne elementy. Wydawa³o nam siê,
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¿e to bêdzie trochê wiêksze pianino. I tym sposobem mamy organy na czte-
rysta szeœædziesi¹t piszcza³ek, wiêksze ni¿ w naszym nakielskim koœciele.
S³ychaæ je we wsi pó³tora kilometra st¹d. 

S¹ tylko ekstrawaganckim meblem czy ktoœ na nich grywa? 

By³o kilka koncertów. Jeden da³ organista z Filharmonii Bydgoskiej. 

Ma pan szczêœcie do ludzi. Budowniczy organów zrobi³ panu wiele piêk-
nych mebli. Nie kusi³o pana, ¿eby zamiast tego ozdobiæ dwór wytworny-
mi meblami z dobrych sklepów?

Nie by³oby nas staæ, a poza tym meble miejscowej roboty to tak¿e typowo
polski element. We dworach zawsze sta³y kopiowane meble. Dwór powinien
mieæ swojski klimat, nic w nim nie musi byæ na wysoki po³ysk. Ale nie ma tu
mebli przypadkowych. ¯ona pracowicie gromadzi³a odpowiednie projekty.
Odwiedza³a w Waszyngtonie czy Londynie sklepy z antykami i prosi³a, by po-
zwolono jej sfotografowaæ wybrane meble, bo musi sprawdziæ, czy bêd¹ pa-
sowa³y do domu. Potem na podstawie tych zdjêæ nasz stolarz robi³ to, co wi-
daæ dooko³a. 

Przy wejœciu do dworu wisi dzwon z rosyjskim napisem. Sk¹d siê wzi¹³?

Ka¿dy Polak nosi w sobie marzenie o odbudowie dworu, ale nie ka¿dy mo-
¿e je zrealizowaæ, wiêc kiedy bierze siê do tego ktoœ znajomy, ludzie znosz¹
ró¿ne rzeczy, chc¹c siê w to jakoœ w³¹czyæ. Dzwon przywióz³ przyjaciel rodzi-
ców z Niemiec. Nie wiemy tak naprawdê, sk¹d jest. Widaæ na nim napis „Ka-
liniñsk”, wiêc chyba nie jest „trofiejny”, bo Kaliningrad to nazwa powojenna.
Mo¿e zosta³ wykupiony po 1990 roku z jakiejœ sowieckiej jednostki? A przy
okazji – powinniœmy staraæ siê u¿ywaæ nazwy Królewiec, bo Kalinin to by³
stalinowski zbir, który podpisa³ siê na rozkazie rozstrzelania polskich jeñców
w 1940 roku. Gdyby w Niemczech jakieœ miasto nazywa³o siê Himmlerstadt,
to tak ³atwo byœmy tego nie tolerowali.

Na koñcu ogrodu jest zagroda z danielami. To kolejny element szaleñ-
stwa, jak organy?

To symboliczna hodowla. S¹ w niej teraz dwie ³anie i jeden daniel, zreszt¹
po¿yczony. Mia³em ambitne plany za³o¿enia prawdziwej hodowli. Teren siê
do tego nadaje: jest urozmaicony, z w¹wozami, parkiem liœciastym; mamy
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kawa³ iglastego lasu, potem kawa³ pola. Gdyby te szesnaœcie hektarów ogro-
dziæ, mo¿na by tu trzymaæ nawet sto sztuk. Takie stado by³oby ju¿ komercyj-
nie op³acalne. Ale moje œmia³e plany zniweczyli pana koledzy po fachu. Gdy
zosta³em pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych wiceministrem spraw zagranicz-
nych, by³em w trakcie dokupywania skrawka lasu, który klinem wchodzi
w park i kiedyœ nale¿a³ do dworu. I wtedy dobra³a siê do mnie prasa, wietrz¹c
jakieœ przekrêty. Okaza³o siê, ¿e jako cz³onek rz¹du nie mam praw obywatel-
skich i nie mogê kupiæ tego kawa³ka lasu. Oczywiœcie o ¿adnych przekrêtach
nie by³o mowy, tote¿ nigdy nie przedstawiono na nie dowodów. Dosta³em na-
wet przeprosiny od „Trybuny”, które oprawi³em sobie w ramkê i zawiesi³em
w toalecie. Ale do dziœ tej dzia³ki nie kupi³em, wobec czego nie mogê sensow-
nie ogrodziæ terenu, a co za tym idzie – za³o¿yæ pe³nowymiarowej hodowli.
Jedyna korzyœæ z mojego ministadka jest taka, ¿e raz na rok albo raz na dwa
lata odstrzeliwujemy daniela i robimy z niego pyszn¹ kie³basê. Takie miêso
ma bardzo ma³o cholesterolu i t³uszczu. 

Po przeciwnej stronie parku jest staw. Przed odbudow¹ go tu chyba nie
by³o. 

W tym miejscu by³a wilgotna ³¹ka, gdzie lêg³y siê chmary komarów. Stwo-
rzenie stawu ten problem rozwi¹za³o, bo komary nie lêgn¹ siê w wodzie, tyl-
ko na podmok³ych terenach. Staw by³ od pocz¹tku zarybiony, ale dwa lata te-
mu trzeba by³o tê czynnoœæ powtórzyæ, bo z powodu wyj¹tkowo srogiej zimy
wszystkie ryby wymarz³y. Mój ojciec jest na³ogowym wêdkarzem i ten staw
powsta³ g³ównie ze wzglêdu na niego. Ale ma te¿ znaczenie ekologiczne. Kie-
dyœ w Polsce by³y tysi¹ce takich stawów i tysi¹ce m³ynów. A ka¿dy staw
i zbiornik retencyjny poprawia warunki wodne i zapobiega wysuszaniu gleb.
Na tym terenie to szczególnie wa¿ne, bo mamy tu do czynienia ze stepowie-
niem. Dzisiaj na tworzenie podobnych zbiorników mo¿na nawet dostaæ jakieœ
dotacje. Ja za³o¿y³em swój staw w³asnym sumptem. Wodê pobiera powy¿ej ja-
zu przy m³ynie na Noteci. 

Przy wjeŸdzie na pana teren jest s³ynna, oficjalnie wygl¹daj¹ca tablica
z napisem: „Strefa zdekomunizowana”. Sk¹d pomys³, ¿eby j¹ tam posta-
wiæ?

Tablicê umieœci³em na z³oœæ koalicji SLD-PSL, kiedy prawica przegra³a wy-
bory w 1993 roku. Zamówi³em j¹ u Bazarnika na Nowym Œwiecie w Warsza-
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wie. Mój pomys³ znajdowa³ póŸniej wielu naœladowców. Co ciekawe, nikt jej
do tej pory nie ruszy³, a wycieczki i moi goœcie robi¹ sobie przy niej pami¹t-
kowe zdjêcia. Mam w gara¿u kolekcjê bydgoskich tablic ulicznych, które no-
cami osobiœcie zdejmowa³em z pomoc¹ bagnetu w 1989 roku. Mam ulicê 
F. Dzier¿yñskiego, 22 Lipca, Armii Czerwonej, Marcelego Nowotki, a tak¿e
plac PZPR, ale ten ostatni pochodzi z Ko³a. 

Na jednym z czêsto publikowanych zdjêæ siedzi pan obok tej tablicy na
wojskowym motocyklu. Co to za sprzêt?

To trofeum po Armii Czerwonej. Bokser, dwut³okowy, o pojemnoœci szeœciu-
set piêædziesiêciu centymetrów szeœciennych, z koszem, wa³em przenosz¹-
cym napêd na kosz i biegiem wstecznym. Dok³adna sowiecka kopia niemiec-
kiego wojskowego bmw z czasów II wojny œwiatowej. A mo¿e nawet nie ko-
pia, tylko w pewnym sensie orygina³, bo fabryka bmw zosta³a po wojnie za-
rekwirowana, zdemontowana i przeniesiona do Kijowa, gdzie do lat osiem-
dziesi¹tych te motocykle produkowano. Tê maszynê kupi³em w 1991 roku
przez poœrednika od oficera armii sowieckiej, wycofuj¹cego siê z NRD. Wypro-
dukowano j¹ w 1978 roku, ale mia³a na liczniku tylko dwieœcie kilometrów.
Czeka³a sobie w magazynie na inwazjê na Zachód, a¿ do niebieskich wód
Atlantyku. Kiedy motocykl by³ jeszcze nowy, zrobiono przegl¹d. Mechanik po-
wiedzia³, ¿e luzy na t³okach s¹ takie, jakby na liczniku by³o ju¿ sto tysiêcy
kilometrów. Jakoœæ stali radzieckiej by³a a¿ tak z³a. 

To maskotka czy naprawdê go pan u¿ywa?

Od czasu do czasu nim je¿d¿ê. To bardzo praktyczny pojazd do poruszania
siê po okolicy, bo tu s¹ wszêdzie drogi gruntowe. A to jest motocykl tereno-
wy, o wiele odporniejszy ni¿ normalny samochód z delikatnym zawiesze-
niem. Nie oszczêdzam go. Poza tym bardzo dobrze siê sprawdza w roli gad¿e-
tu wyborczego, bo na koszu mo¿na zamocowaæ planszê. I wszêdzie budzi
sensacjê. U¿ywa³em go podczas kampanii w 1998 i w 2005 roku. 

Chce siê pan zestarzeæ w Chobielinie?

Mój dom jest tam, gdzie s¹ moi rodzice, gdzie spêdzi³em z ¿on¹ m³odoœæ,
gdzie dorastaj¹ synowie i gdzie s¹ moje ksi¹¿ki. Czyli tutaj. Oczywiœcie nigdy
nie wiadomo, gdzie cz³owieka rzuci, szczególnie jak ma siê ambitn¹ ¿onê,
która urodzi³a siê w innej czêœci œwiata. Ale Chobielin jest tym miejscem, do



Strefa zdekomunizowana58

którego zawsze wracamy. To tak¿e realizacja odwiecznego marzenia o pol-
skim dworze i próba nawi¹zania ³¹cznoœci z przesz³oœci¹, z któr¹ tak sku-
tecznie próbowa³ zerwaæ komunizm. Powstaje dzisiaj trochê podobnych do-
mów, nawet stawianych od zera, co œwiadczy o tym, ¿e zaczynamy byæ nor-
malnym krajem. 

Poza tym jeœli coœ buduje siê przez dwadzieœcia lat, to przecie¿ nie po to,
¿eby pod wp³ywem jakiegoœ impulsu to sprzedaæ i przenieœæ siê gdzie indziej.
Ten dom jest ju¿ jakby czêœci¹ mnie. Kiedy siê w niego w³o¿y³o tyle pracy, to
zna siê ka¿dy kawa³ek muru. Dwór nie jest jak¹œ tam inwestycj¹ w nierucho-
moœci. Kiedy zaczyna³em odbudowê, mia³em trochê ponad dwadzieœcia lat;
teraz mam trochê ponad czterdzieœci. Chobielin to moja m³odoœæ. I ca³y czas
domaga siê mi³oœci i dopieszczenia. 

I sporo pieniêdzy...

Na pocz¹tku ³udzi³em siê, ¿e odbudowa bêdzie kosztowaæ grosze, bo takie
by³y relacje miêdzy dolarem a z³otówk¹. To by³o w czasach, gdy cz³owiek czu³
siê krezusem, jeœli mu ciotka z Chicago przys³a³a dwadzieœcia dolarów na
œwiêta. PóŸniej pociesza³em siê, ¿e odrestaurujê dwór za równowartoœæ dwu-
pokojowego mieszkania w Londynie. I tak siê faktycznie sta³o, tyle ¿e ceny
dwupokojowych mieszkañ w Londynie od tego czasu znacznie wzros³y. 

O Chobielinie napisa³ pan wspomnian¹ ju¿ ksi¹¿kê The Polish House. 

Zanim powsta³a ksi¹¿ka, by³a seria artyku³ów w tygodniku „The Specta-
tor”, dziêki czemu brytyjscy czytelnicy przez lata wiedzieli o tym dworze wiê-
cej ni¿ ktokolwiek w kraju. Wydaje mi siê, ¿e to korzystnie wp³ynê³o na opi-
niê Brytyjczyków o Polsce, bo oni maj¹ fio³a na punkcie odrestaurowywania
starych domów. Poza tym opowieœæ o odbudowie dworu by³a dla nich meta-
for¹ odbudowy niepodleg³ej Polski. 

The Polish House jest nie tylko opisem mojej pracy nad rekonstrukcj¹ do-
mu. To tak¿e pretekst, ¿eby opowiedzieæ o naszej historii ostatnich kilkuset
lat. Dla Brytyjczyków to by³ szok; nie zdawali sobie sprawy, ¿e przeszliœmy
przez tyle okupacji, zmian granic, najazdów. W czasie najwiêkszych pertur-
bacji, takich jak epoka napoleoñska, mieszkañcy Bydgoszczy byli co kilka
miesiêcy zganiani na rynek, gdzie musieli przysiêgaæ dozgonn¹ wiernoœæ co-
raz to innemu w³adcy. Pochlebia mi, ¿e The Polish House zyska³ kultowy sta-
tus w korpusie dyplomatycznym w Polsce jako jedna z niewielu ksi¹¿ek o hi-
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storii naszego kraju pisana jêzykiem zrozumia³ym dla obcokrajowców. Pra-
wie ka¿dy dyplomata, którego spotykam, zaczyna od tego, ¿e czyta³ moj¹
ksi¹¿kê. Na promocjê wydania niemieckiego w najwiêkszej ksiêgarni Berlina
przyjecha³ specjalnie ówczesny ambasador Niemiec w Polsce, Frank Elbe, co
sprawi³o mi szczególn¹ satysfakcjê. Mówi³, ¿e zdo³a³em przedstawiæ stosun-
ki polsko-niemieckie w zrównowa¿ony sposób.

The Polish House, s. 165–181

Dawny Chobielin

Najlepszym robotnikiem pracuj¹cym przy odbudowie dworu jest

pan Stasiu, miejscowy pijak. W œrednim wieku, z poczciw¹ twarz¹ po-

oran¹ zmarszczkami po kacach. Zawsze ma na sobie znoszony p³aszcz.

Jest bystry, pracowity i silny jak tur. Co ciekawe, jest tak¿e perfekcjo-

nist¹. [...]

O tym, jak jest uczciwy, niech œwiadczy, ¿e gdy podczas kopania ro-

wu dojrza³ w piasku coœ b³yszcz¹cego, natychmiast zawo³a³ mojego

ojca. 

By³a to srebrna moneta, o œrednicy niewiele ponad centymetr,

z królewskim profilem. S¹dz¹c z nierównej krawêdzi, uzna³em, ¿e mu-

si to byæ moneta sprzed XVIII wieku, ale dopiero muzeum w Bydgosz-

czy precyzyjnie j¹ zidentyfikowa³o jako pó³ grosza z czasów Aleksan-

dra Jagielloñczyka, króla Polski w latach 1501–1506. Jest oczywiœcie

mo¿liwe, ¿e ktoœ tê monetê upuœci³, chodz¹c po lesie albo nad brze-

giem rzeki. Jest jednak równie¿ mo¿liwe, ¿e ju¿ wtedy w Chobielinie

sta³ m³yn. Na pocz¹tku XVI wieku dynastia Jagiellonów by³a u szczy-

tu potêgi i presti¿u, zasiadaj¹c na tronach Polski, Czech i Wêgier oraz

rz¹dz¹c pokaŸn¹ czêœci¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Znaczy to,

¿e Jagiellonowie panowali w zasadzie nad ca³¹ Europ¹ Œrodkow¹, od

Pragi na zachodzie po Smoleñsk i granice Krymu na wschodzie oraz

od Adriatyku i Morza Czarnego na po³udniu po Ba³tyk na pó³nocy.

Gdy wybijano monetê, któr¹ odnalaz³ pan Stasiu, kraj by³ w³aœnie

w po³owie dwustuletniego okresu bezprecedensowego rozwoju go-

spodarczego, który obj¹³ tak¿e koryto Noteci. Jako ¿e energia wody

by³a w tamtych czasach jedyn¹ alternatyw¹ wobec si³y miêœni zwie-
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rz¹t albo ludzi, wydaje siê prawdopodobne, ¿e m³yny na tym równin-

nym obszarze powstawa³y wszêdzie tam, gdzie by³y po temu warun-

ki. Dokumenty daj¹ pewne poszlaki. Zapomniany przewodnik po za-

bytkach regionu, wydany w latach szeœædziesi¹tych i dawno ju¿ nie-

wznawiany, pisze, ¿e w œredniowieczu Chobielin nale¿a³ do kasztela-

na zamku w Nakle. Prawdopodobnie dostarcza³ zamkowi produktów

rolnych i rzemieœlniczych. 

W roku 1569 Anna z Chabielina (ta ró¿nica jednej litery w nazwie

nie jest niczym niezwyk³ym, miejsce, gdzie stoi dwór, bywa³o tak¿e

nazywane Kobielinem), wdowa po kasztelanie, by³a w³aœcicielk¹ nie-

ruchomoœci w Bydgoszczy. Rejestr ziemski wci¹¿ wymienia Chobielin

jako dobra królewskie, byæ mo¿e nadane mê¿owi Anny w nagrodê za

zas³ugi wojenne. Chobielin mia³ feudalne obowi¹zki, ale i uprawnie-

nia, takie jak prawo do m³yna i zajazdu. Mo¿na zatem spokojnie za-

³o¿yæ, ¿e m³yn istnia³ tu ju¿ w XVI stuleciu. Mo¿liwe, ¿e pó³groszów-

ka upad³a, potoczy³a siê po pod³odze i wpad³a miêdzy jej deski, gdy

kupiec p³aci³ m³ynarzowi za m¹kê. 

Ta moneta da³a mi do myœlenia. W Polsce ³atwo zak³adaæ, ¿e naj-

wiêksze znaczenie maj¹ te burze dziejowe, o których wszyscy pamiê-

taj¹ – niemieckie i rosyjskie inwazje z XX wieku. Lecz w istocie rzeczy

cykl inwazji i kontrataków jest tu o wiele starszy ni¿ gdziekolwiek na

œwiecie i znacznie bardziej skomplikowany, ni¿ nam siê zdaje. W XVI

wieku Chobielin by³ po³o¿ony w centrum doskonale rozwijaj¹cego siê

kraju. Dwa wieki póŸniej oraz dwa wieki wczeœniej jego po³o¿enie by-

³o ju¿ ca³kiem inne. [...]

Nastêpna pisemna wzmianka o Chobielinie, z czasów po monecie

pana Stasia, pochodzi dopiero z pocz¹tku XVIII stulecia, kiedy to w³a-

œciciel maj¹tku przed³u¿y³ dzier¿awê m³ynarzowi. Informacjê o tym

odnalaz³em w bydgoskim archiwum miejskim, mieszcz¹cym siê w po-

niemieckim budynku z prze³omu wieków, niegdyœ imponuj¹cym, dziœ

mocno zniszczonym. Podobnie jak to by³o z tyloma instytucjami

w Polsce z czasów mojej m³odoœci, funkcjonowanie miejskiego archi-

wum w Bydgoszczy zale¿a³o od jakiegoœ anonimowego, Ÿle op³acane-

go, ciemiê¿onego ma³ego niewolnika, który wbrew wszelkim prze-

ciwnoœciom sprawia³, ¿e jednak ono dzia³a³o. Mog³o tam nie byæ na-

wet porz¹dnego katalogu, o komputerze nie wspominaj¹c, ale by³ ja-
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kiœ pan Henryk albo jakaœ pani Helena, którzy znali na pamiêæ miejsce

ka¿dej teczki czy ksi¹¿ki na pó³kach. Taka instytucja pogr¹¿a³a siê

w kompletnym chaosie, gdy pan Henio lub pani Hela odchodzili na

emeryturê albo umierali z przepracowania. 

Dusz¹ bydgoskiego archiwum by³ pan Roman Mikczyñski, korpu-

lentny i rozmowny, ubrany w szary poliestrowy fartuch poplamiony

kred¹. Mia³ zaledwie oko³o trzydziestki, ale wydawa³ siê równie stary

jak samo archiwum. W zamian za niewielk¹ op³atê przewróci³ dla

mnie archiwum do góry nogami, przekopuj¹c siê przez setki niemiec-

kich i polskich akt z ostatnich trzech stuleci. 

Po kilku tygodniach pan Mikczyñski po³o¿y³ przede mn¹ – na

chwiej¹cym siê stoliku w ciemnym korytarzu archiwum – star¹ szar¹

teczkê. Z jego oczu bi³o poczucie tryumfu, wiedzia³em wiêc, ¿e zdo-

by³ prawdziwe trofeum. Odczyta³em datê, wypisan¹ gêsim piórem

wspania³ym pismem XVIII-wiecznego urzêdnika s¹dowego: dwunasty

sierpnia 1791 roku. By³a to umowa sprzeda¿y Chobielina, zawarta po-

miêdzy Polakiem Josephem Hulewiczem a Niemcem Augustem Fal-

kenbergiem. 

Ze sposobu, w jaki Hulewicz zapisywa³ swoje imiê – „Joseph”, a nie

„Józef” – mo¿na by³o wywnioskowaæ, ¿e zaadaptowa³ siê ju¿ do pru-

skiego panowania, trwaj¹cego wówczas w tej czêœci Polski od dzie-

wiêtnastu lat. Jednak to imiê mog³o byæ tylko przykrywk¹ – podobnie

jak wielu innych Polaków, móg³ wykorzystywaæ dochody ze swojej

posiad³oœci do finansowania polskiego wojska; a mo¿e po prostu mia³

dobra w nieokupowanych czêœciach kraju i potrzebowa³ gotówki na

op³acenie podatków. 

Jest jeszcze inna mo¿liwoœæ. W owym czasie rejon wokó³ Chobieli-

na oraz wzd³u¿ Kana³u Bydgoskiego by³ poddawany intensywnej ger-

manizacji. Byæ mo¿e Hulewicz mia³ doœæ uprzykrzania mu ¿ycia przez

w³adze i sprzeda³ posiad³oœæ, gdy tylko Falkenbergowie – rodzina

wojskowych z dobrym, pruskim pochodzeniem – zaoferowali mu do-

br¹ cenê.

Nowi w³aœciciele okazali siê sprawnymi zarz¹dcami. Gdy w 1886

roku spali³ siê stary m³yn, syn Augusta, Friedrich Falkenberg, wtedy

przedstawiaj¹cy siê ju¿ jako „von Falkenberg”, wybudowa³ nowy. Wy-

kopano specjalnie kilkusetmetrowe nowe koryto dla rzeki, które prze-
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dzielono zapor¹ z kilkoma przepustami. Powy¿ej zapory nawodniono

tysi¹ce akrów ³¹k. Nowy m³yn sk³ada³ siê z dwóch identycznych bu-

dynków z czerwonej ceg³y. W kolejnym, mniejszym budynku pomiesz-

czono tartak. 

W okolicy – podobnie jak w ca³ym zaborze pruskim – nie mog³a

jednak panowaæ harmonia. Spis ludnoœci z lat siedemdziesi¹tych XIX

wieku, opublikowany we wspó³czesnym leksykonie geograficznym,

powiada, ¿e w Chobielinie mieszka³o 176 osób, z tego 104 protestan-

tów i 72 katolików; po³owa to byli analfabeci (leksykon nie informu-

je którzy). Z ca³¹ pewnoœci¹ wiêkszoœæ katolików stanowili Polacy,

a wiêkszoœæ protestantów – Niemcy. Ten religijny podzia³ musia³ siê

stawaæ szczególnie wyraŸny w ka¿d¹ niedzielê. Polacy szli do swoje-

go koœcio³a wys³uchaæ mszy po ³acinie oraz kazania we w³asnym jêzy-

ku, Niemcy szli do swojego. Osobno zawierali ma³¿eñstwa, chrzcili

dzieci i grzebali zmar³ych. ¯yli obok siebie, ale zapewne nie darzyli siê

szczególn¹ sympati¹. Z pewnoœci¹ nawet tutaj dociera³y echa napiêæ

narodowoœciowych – strajków szkolnych i bojkotu sklepów. 

Jednak posiad³oœæ prosperowa³a znakomicie. Spisy dóbr, które wy-

grzeba³ w archiwum pan Mikczyñski, z biegiem czasu robi¹ siê coraz

d³u¿sze. W roku 1912 – ostatnim, dla którego istniej¹ niemieckie za-

pisy – poza dworem i m³ynem by³ tak¿e Eiskeller (ch³odnia), Wagen-

remise (wozownia) oraz Treibhaus (szklarnia lub oran¿eria). Do posiad-

³oœci nadal nale¿a³y prawa do m³yna, który mia³ obowi¹zek mleæ po-

chodz¹c¹ z niej m¹kê za darmo, przerabiaæ w tartaku do czterystu

drzew rocznie, a na œwiêtego Marcina op³acaæ rentê w wysokoœci

dwunastu reichsmarek i piêtnastu fenigów. Wzi¹wszy pod uwagê, ¿e

z czasów dawnej Rzeczyspolitej zosta³o niewiele, a polscy w³aœciciele

Chobielina w latach miêdzywojennych niewiele tu zmienili, konkluzja

by³a nieunikniona: to, co przej¹³em w 1989 roku i co pozosta³o po

dawnych dobrach, by³o w wiêkszoœci niemieckie.

Dlaczego The Polish House nie wyszed³ po polsku?

By³ plan, ¿eby wydaæ ksi¹¿kê po polsku. Jest nawet maszynopis przek³adu.
Ale czytaj¹c go, uœwiadomi³em sobie, ¿e aby przygotowaæ tê ksi¹¿kê dla polskie-
go czytelnika, musia³bym j¹ w³aœciwie napisaæ od nowa. Ca³kiem inaczej pisze
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siê po angielsku dla zachodniego odbiorcy, a inaczej po polsku dla Polaków. Czy-
telnikowi angielskiemu trzeba by³o wyt³umaczyæ sam¹ koncepcjê dworku: jego
typowy wygl¹d, jego rolê na wsi, miejsce w polskiej kulturze czy literaturze.
W Polsce t³umaczenie tego by³oby œmieszne. Pana Tadeusza zna ka¿dy. 

À propos, The Polish House to nie pierwsza ksi¹¿ka, która opowiada o Cho-
bielinie. Wspomnienia napisali przedwojenni w³aœciciele, jest tak¿e przedwo-
jenna powieœæ, której akcja czêœciowo tu siê rozgrywa.

The Polish House, s. 142–154

Wierzbiñski i jego Wolnoœæ

Maciej Wierzbiñski zna³ dobrze Chobielin. Jego nazwisko us³ysza³em

po raz pierwszy od pana S³awiñskiego z Gdyni, krewnego przedwojen-

nych w³aœcicieli Chobielina, który pewnego dnia, wkrótce po tym, jak

rozpoczêliœmy prace, nieoczekiwanie przyjecha³ rzuciæ okiem na plac

budowy. Pan S³awiñski opowiedzia³ moim rodzicom o przedwojennym

pisarzu Macieju Wierzbiñskim, który akcjê swojej powieœci umiejscowi³

we dworze i w jego s¹siedztwie. [...]

Powieœæ nosi³a tytu³ Wolnoœæ, a jej akcja rozgrywa³a siê w pe³nym

dramatyzmu okresie, podczas udanego powstania, które pod koniec

I wojny œwiatowej uwolni³o zachodni¹ Polskê spod niemieckiego pano-

wania. W roku 1918 monarchia Hohenzollernów wali³a siê z powodu

pora¿ek na froncie i rewolucji w kraju. Bolszewicy tryumfowali w Rosji

i przygotowywali siê na podbój Niemiec i Europy. Po ponad stuleciu

niemieckich rz¹dów na tym obszarze nastêpowa³ rozpad struktur 

pañstwa, a w³adza le¿a³a na ulicy. Zdarzenia kreowa³y komitety rewo-

lucyjne. Wierzbiñski ujrza³ w tym materia³ na powieœæ. Pó³ wieku póŸ-

niej Günter Grass mia³ zdobywaæ literackie nagrody za powieœci opo-

wiadaj¹ce mniej wiêcej o tym samym regionie i tych samych czasach.

Odnalaz³em Wolnoœæ w jednej z warszawskich bibliotek i od razu po-

czu³em sympatiê do powieœci oraz jej autora. Chobielin opisywa³ jako

„wspania³y dwór”, którego obszerny hol ozdabia³y rzêdy myœliwskich

trofeów i poro¿y. Jednym tchem przeczyta³em opis z³upienia Chobieli-

na – najprawdopodobniej oparty na faktach – przez piêædziesiêciooso-

bow¹ dru¿ynê z Grenzschutzu, niemieckiej stra¿y granicznej. [...]
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Wolnoœæ mnie wci¹gnê³a, ale w swoim czasie nie zosta³a docenio-

na. Bestsellerem siê nie sta³a. Egzemplarz, który znalaz³em w war-

szawskiej bibliotece, le¿a³ na pó³ce nieruszany od czasu publikacji

w 1927 roku. By³ nietkniêty, mia³ jeszcze niepoprzecinane strony. Je-

œli spojrzeæ na sprawê bez emocji, nietrudno zrozumieæ, dlaczego siê

tak sta³o. 

Z³upienie Chobielina jest punktem zwrotnym powieœci. Widok

spl¹drowanego domu wywo³uje przemianê pana Prusinowskiego,

dot¹d lojalnego wobec Niemiec. Wstrz¹saj¹cy widok porozpruwa-

nych sof, rozw³óczonych po domu sztuæców i roztrzaskanej na pod-

³odze drogiej porcelany sprawia, ¿e ostatecznie budzi siê w nim pa-

triota i Prusinowski zgadza siê na œlub swojej piêknej córki z jej wy-

bawc¹. 

Dziewczyna, jasnow³osa panna Aniela, ma „gwiazdy w swych

ciemnob³êkitnych oczach” i „zadziwia wdziêkiem oraz niezwyk³¹ ¿y-

ciow¹ energi¹”. Wierzbiñski stara siê nadaæ jej postaci pewn¹ twar-

doœæ, czyni¹c z niej pielêgniarkê w szpitalu Czerwonego Krzy¿a. Anie-

la zostaje schwytana w zasadzkê zastawion¹ przez niemieckich kolo-

nistów w lasach w okolicy Chobielina. Nie okazuje jednak nigdy ¿ad-

nych emocji poza romantycznym poruszeniem. XIX-wieczny stereotyp

Polki by³ wyraŸnie ska¿ony kultem Matki Boskiej. Ka¿da dziewczyna

musia³a byæ bezgrzesznym anio³em poœwiêcaj¹cym siê szlachetnej

sprawie. Wychowana w klasztornej szkole Aniela nie zbacza nawet na

moment ze œcie¿ki cnoty. 

Zaleca siê do niej perfidny niemiecki arystokrata, nosz¹cy, co nie-

zwyk³e, nazwisko Kurt Waldheim i obsypuj¹cy Anielê nieszczerymi

komplementami. Jego ma³oœæ zostaje ostatecznie obna¿ona, gdy usi-

³uje zabraæ dziewczynê swoim autem z jej szpitala w Szubinie, niby po

to, ¿eby ocaliæ j¹ przed nieuniknionym atakiem na miasteczko. Na-

prawdê jednak, jak sugeruje Wierzbiñski, chce zgotowaæ jej los gor-

szy od œmierci. 

Jego rywalem w staraniach o Anielê jest Sobies³aw, bez grosza, za

to gorliwy polski patriota: dzielny, dumny, romantyczny, m¹dry i przy-

stojny – mêski odpowiednik dziewiczej Anieli, rycerz bez skazy.

W dzieciñstwie byli przyjació³mi. Wolnoœæ rozpoczyna siê scen¹ ich

spotkania po kilku latach niewidzenia. [...] 
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Choæ dzieli³o nas stulecie (Wierzbiñski urodzi³ siê w roku 1862, a ja

w 1963), odnalaz³em w nim bratni¹ duszê. Chobielin zainspirowa³

nas w podobny sposób. On uk³ada³ niepotrzebne przys³ówki na zbêd-

nych przymiotnikach, ja k³adê tynk na cemencie. On odtwarza³ swoje

s¹dowe bitwy z niemieckimi prokuratorami, ja walczê z têpawymi

biurokratami o zgodê na dokupienie ziemi, abym móg³ odpowiednio

ogrodziæ park. On kreowa³ postaci literackie jako wzory do naœlado-

wania dla swoich wspó³czesnych, ja staram siê moim wspó³czesnym

wyt³umaczyæ, ¿e jest dla cz³owieka rzecz¹ naturaln¹ dbaæ o swoje

miejsce na ziemi. On i ja próbujemy osi¹gn¹æ podobny cel: Polskê po-

godzon¹ z sam¹ sob¹. Mam tylko nadziejê, ¿e mnie odbudowa pój-

dzie lepiej ni¿ Wierzbiñskiemu pisanie.

Czy przypadkiem nie ba³ siê pan, ¿e opis pañskiego eleganckiego domu
wzbudzi w polskich czytelnikach zawiœæ? Taki przejaw polskiego pie-
kie³ka.

Odwagi dodaj¹ mi moi s¹siedzi. Oni widzieli, ile przez dwadzieœcia lat w³o-
¿y³em wysi³ku w Chobielin, i rozumiej¹, ¿e to prawdziwe hobby, takie od ser-
ca, a nie jakaœ fanaberia. Zreszt¹ gdyby ktoœ mia³ w¹tpliwoœci, to w³aœnie sa-
ma treœæ ksi¹¿ki powinna je rozwiaæ.

Owszem, zawiœæ siê w koñcu pojawi³a, ale nadesz³a z zupe³nie nieoczekiwa-
nej strony – od kolegów na najwy¿szych szczeblach w³adzy, którzy wcale The
Polish House nie czytali. S³ysza³em, ¿e wartoœæ domu, jak¹ wpisa³em do
oœwiadczenia maj¹tkowego, wywo³a³a irytacjê jednej z najwa¿niejszych osób
w pañstwie. A ja wpisa³em hipotetyczn¹ sumê na zapas, aby nie byæ oskar¿o-
nym o zani¿anie wartoœci. Dom nigdy nie by³ wyceniany, nie jest na sprzeda¿
i nie wiadomo w ogóle, czy znalaz³by siê amator mieszkania na takim odlu-
dziu. Wicepremier Giertych powiedzia³ mi te¿ kiedyœ, ¿e jego znajomy, dzien-
nikarz w redakcji „Naszego Dziennika”, doniós³ mu, jakoby Zbyszek Ziobro po-
wiedzia³ na spotkaniu, ¿e wykonuje zlecenie na przeœwietlenie moich finansów. 

Czyli okolicznym gospodarzom ³atwo by³o siê przyzwyczaiæ do niezwyk-
³ego s¹siada?

S¹siedztwo jest tu ciekawe. Z jednej strony jest dawny PGR. W latach dzie-
wiêædziesi¹tych dzia³o siê tam bardzo Ÿle, by³o bezrobocie, wal¹ce siê budyn-
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ki, bida z nêdz¹. Teraz jest nowy, sprawny, dynamiczny dzier¿awca i wydaje
siê, ¿e gospodarstwo od¿y³o. Po drugiej stronie mieszkaj¹ œrednio zamo¿ni
gospodarze. Z trzeciej strony jest podmiejskie osiedle z blokami, sypialnia
Nak³a nad Noteci¹. 

Z pocz¹tku oczywiœcie by³a nieufnoœæ i przejawy niechêci. Kiedy mama
pracowa³a w ogródku, ludzie potrafili przyjœæ, gapiæ siê i komentowaæ: „Zo-
bacz, ju¿ sobie wzi¹³ wyrobników”. Byli te¿ tacy, którzy nie mogli poj¹æ, ¿e
zabytek – bo dwór jest wpisany do rejestru zabytków województwa kujaw-
sko-pomorskiego – mo¿e byæ w rêkach prywatnych. 

Ale teraz, gdy dwór sta³ siê wizytówk¹ okolicy, nasza obecnoœæ – mam wra-
¿enie – zosta³a zaakceptowana. M³ode pary z okolicy robi¹ sobie przed nim
zdjêcia œlubne. W gminie i w powiecie dosta³em najwiêcej g³osów w wyborach
do Senatu w 2005 roku. Lokalny patriotyzm jest wiêc silniejszy od zawiœci.



IV. Na murze z Ann¹

Pana ¿ona, laureatka Nagrody Pulitzera Anna Applebaum, lubi Chobielin?

Gdyby by³o inaczej, pewnie nie by³oby tego ma³¿eñstwa. Tu powsta³a czêœæ
ksi¹¿ek Ani. Zreszt¹, jak mówi staropolskie powiedzenie: „Widzia³y ga³y, co
wybiera³y”.

Jak siê poznaliœcie?

W Afganistanie i w Angoli zdoby³em ostrogi dziennikarskie. Po powrocie do
kraju w 1989 roku zastanawia³em siê, czym siê zaj¹æ. Rozmawia³em z redak-
cjami ró¿nych pism – z „Sunday Telegraph”, z „The Economist”. To by³ czas
przemian, zainteresowanie zachodniej prasy Polsk¹ by³o spore. Znajomy, ów-
czesny szef dzia³u europejskiego „The Economist” Daniel Franklin, powiedzia³,
¿e ich tygodnik ma w Warszawie korespondentkê, Amerykankê, ale ona wycho-
dzi wkrótce za m¹¿ i wraca do Stanów, wiêc na jej miejscu bêdzie wakat. Zasu-
gerowa³, ¿ebym j¹ odwiedzi³, a mo¿e uda mi siê przej¹æ po niej posadê. By³a
wtedy ze mn¹ moja pierwsza mi³oœæ, Olivia Williams, dzisiaj znana aktorka
hollywoodzka. Razem poszliœmy na Piwn¹ na Starym Mieœcie w Warszawie,
gdzie mieszka³a Anna, bo to ona by³a t¹ korespondentk¹. Skojarzyliœmy, ¿e stu-
diowa³a na Oksfordzie w tym samym czasie co ja, ale jakoœ nigdy siê tam nie
poznaliœmy, choæ ustaliliœmy, ¿e bywaliœmy na tych samych imprezach. Umó-
wiliœmy siê, ¿e pojedziemy we troje do Kazimierza nad Wis³¹, lecz Olivia siê
rozchorowa³a i powiedzia³a, ¿ebyœmy jechali sami. Wzi¹³em poloneza mojego
ojca i pojechaliœmy. Traf chcia³, ¿e w drodze z³apaliœmy gumê. Umia³em sam
zmieniæ ko³o w samochodzie i moja teoria jest taka, ¿e w³aœnie to wywar³o wte-
dy na Ani du¿e wra¿enie. Ale nasza znajomoœæ nadal mia³a charakter wy³¹cz-
nie dziennikarski. 

Razem obs³ugiwaliœmy wizytê Helmuta Kohla w Polsce w listopadzie 1989
roku. Wizyta jednak zosta³a przerwana i Kohl wróci³ do Niemiec, poniewa¿
niespodziewanie zacz¹³ padaæ mur berliñski. Tego wieczoru podczas transmi-
towanej na ¿ywo konferencji prasowej nasz znajomy, Daniel Johnson z „Time-
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sa”, zada³ Günterowi Schabowskiemu, cz³onkowi politbiura NRD, pytanie,
czy nowe regulacje dotycz¹ce podró¿y oznaczaj¹, ¿e przejœcie jest otwarte.
Schabowski zacz¹³ coœ mêtnie t³umaczyæ, co skonfundowa³o wschodnionie-
mieckich stra¿ników i któryœ z nich otworzy³ szlaban. Historia zmieni³a bieg.

Tymczasem my byliœmy w kropce, bo akcja przenios³a siê do Berlina. Nie
pamiêtam ju¿, czyj to by³ pomys³, ale chcieliœmy znaleŸæ siê w centrum wy-
darzeñ. Zabraliœmy ze sob¹ kolegê, dziœ dziennikarza telewizyjnej Trójki,
Krzysztofa Leskiego, i ruszyliœmy w drogê samochodem Ani. To by³o daihat-
su z silnikiem Diesla, co bardzo nam pomog³o, bo na stacjach benzynowych
ustawia³y siê wtedy ogromne kolejki, ale akurat nie po ropê. Diesle wci¹¿ by-
³y rzadkoœci¹. 

Do Berlina dotarliœmy wiêc ju¿ drugiej nocy od chwili, kiedy mur zacz¹³ pa-
daæ. Wjechaliœmy od wschodu i przejechaliœmy przez s³ynny Checkpoint Char-
lie, który dziœ ju¿ nie istnieje. Na mur weszliœmy od zachodu, tu¿ przy Bramie
Brandenburskiej. Ludzie walili m³otkami w mur, odkorkowywali butelki szam-
pana. Na zdjêciach wygl¹da to bardzo dramatycznie i radoœnie, ale w rzeczywi-
stoœci atmosfera by³a doœæ dziwna. Ile w koñcu mo¿na waliæ m³otkiem w beton
czy coœ wykrzykiwaæ? Wobec tego zachodni entuzjaœci obalenia muru, ¿eby so-
bie umiliæ czas, wymyœlili tak¹ zabawê: zeskakiwali na wschodni¹ stronê,
gdzie sta³ kordon policji i stra¿y granicznej, a mundurowi brali tych podekscy-
towanych m³odzieñców za po³y i wrzucali ich z powrotem na mur. Dzisiaj wie-
my, ¿e mieli strzelaæ, lecz na szczêœcie nie pos³uchali rozkazu. 

Zatrzymaliœmy siê u przyjaciela Amerykanina, który mieszka³ w Berlinie
Zachodnim. Idziemy ulic¹ oko³o trzeciej nad ranem, a on mówi, ¿e coœ mu nie
pasuje. Jest noc, a sklepy s¹ otwarte, wbrew przepisom zachodnioniemieckich
zwi¹zków zawodowych! Weszliœmy do sklepu spo¿ywczego i pytamy w³aœci-
ciela, czy nie boi siê zwi¹zków. A tamten z nut¹ bohaterstwa w g³osie powia-
da: „Wiem, ¿e to bezprawne, ale skoro przejœcie na Wschód jest otwarte, to
i u mnie jest otwarte. Jestem gotów ponieœæ wszelkie konsekwencje”. 

Kohl mia³ wróciæ do Polski, wiêc i my musieliœmy wróciæ. W Krzy¿owej by-
³o zaplanowane spotkanie z Tadeuszem Mazowieckim. Krzysztof Leski zosta³
w Berlinie. Ja z Ani¹ jechaliœmy noc¹ przez ciemny i zapyzia³y Enerdówek.
Docieramy do granicy, a tu problem. Kiedyœ by³y oddzielne przejœcia granicz-
ne dla obywateli „obozu postêpu” i oddzielne dla obywateli krajów kapitali-
stycznych. Ja mia³em paszport polski, a Anna amerykañski i nie chcieli jej
wypuœciæ z NRD do Polski. W koñcu niemiecki stra¿nik mówi: „Wy myœlicie,
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¿e my wszyscy popieraliœmy ten re¿im? Nie wszyscy”. Przy³o¿y³ stempel i nas
wpuœci³. Ta przygoda nas zbli¿y³a. 

Czy mieszane ma³¿eñstwo jest trudne? 

Anna interesuje siê Polsk¹ od dawna, dobrze mówi po polsku. Ju¿ w po³o-
wie lat osiemdziesi¹tych szmuglowa³a pieni¹dze dla podziemnej Solidarno-
œci, pochodz¹ce od sympatyków Polski skupionych wokó³ konserwatywnego
filozofa brytyjskiego Rogera Scrutona. Napisa³a te¿ pierwszy, opublikowany
w zachodniej prasie artyku³ o Pomarañczowej Alternatywie. Zreszt¹ moi ro-
dzice s³yszeli jej nazwisko, zanim j¹ pozna³em. Mianowicie tu¿ po przybyciu
do Polski poprosi³a, na zlecenie „Wall Street Journal”, o wywiad z ówczesnym
premierem, Mieczys³awem Rakowskim. Wyœmia³a wówczas koncepcjê Ra-
kowskiego, ¿e w Polsce bêdzie demokracja, ale bez legalizacji Solidarnoœci.
Sta³a siê przez to negatywnym bohaterem jednej z godzin nienawiœci rzecz-
nika rz¹du PRL Jerzego Urbana, co automatycznie zapewni³o jej sympatiê
moich rodziców. Z tamtych czasów ma te¿ zdjêcie zrobione z okazji wywiadu
z genera³em Jaruzelskim – genera³ Jaruzelski ca³uje j¹ w rêkê.

Ameryka i Polska to ten sam kr¹g cywilizacyjny. Znacznie trudniej by by³o,
gdybyœmy pochodzili z odleg³ych od siebie rejonów i z innych kultur. Jako wi-
ceminister zajmuj¹cy siê sprawami konsularnymi mia³em do czynienia z pro-
blemami Polek, które wysz³y za m¹¿ w krajach arabskich. Czasami nie przewi-
dywa³y, na co siê porywaj¹. Tu jest zupe³nie inaczej. Anna te¿ jest o to pytana
w wywiadach i niezmiennie odpowiada, ¿e nie odczuwa ¿adnych ró¿nic cywi-
lizacyjnych miêdzy nami. No, mo¿e dziwi j¹ powszechne u nas przekonanie, ¿e
mo¿na zapaœæ na grypê od przeci¹gu albo chodzenia boso. Twierdzi te¿, ¿e je-
steœmy jedynym krajem na œwiecie, w którym ludzie wierz¹, ¿e samopoczucie
zale¿y od ciœnienia powietrza.

Macie dwóch synów, Aleksandra i Tadeusza. Sk¹d te imiona? 

Aleksander na czeœæ ówczesnego prezydenta RP…

Pan ¿artuje?

A jak pan s¹dzi? Aleksander urodzi³ siê w Londynie i naturalny wydawa³
siê wybór imienia, które brzmi tak samo w obu jêzykach. Jego tata ma sk³on-
noœci militarystyczne, wiêc skojarzenia z Aleksandrem Macedoñskim te¿ by-
³y nie bez znaczenia. Na drugie imiê – po swoim pradziadku – ma Kazimierz.
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Natomiast Tadziu, warszawianin, otrzyma³ imiê na czeœæ Koœciuszki, ale tak-
¿e ze wzglêdu na skojarzenie z opowiadaniem Tomasza Manna Œmieræ w We-
necji. Zaraz na pocz¹tku, gdy bohater przyje¿d¿a do Wenecji i jest na pla¿y
na Lido, jakaœ kobieta wo³a tam ma³ego blondynka: „Tadziu, Tadziu!” To siê
bardzo mojej ¿onie spodoba³o. „Tadziu” kojarzy siê jej z m³odoœci¹, urod¹ i ta-
jemniczoœci¹ „Wschodu”. Na drugie da³em mu Oktawian i, zgodnie z inten-
cj¹, syn pasjonuje siê histori¹ Rzymu.

Pan mówi do synów po polsku, ¿ona po angielsku. Maj¹ byæ bardziej Po-
lakami, Amerykanami czy mo¿e Brytyjczykami?

Mo¿liwoœæ przekazania dziecku dwujêzycznoœci to dar, bo dzieci ch³on¹ za-
dziwiaj¹co szybko. Moi synowie s¹ biegli w obu jêzykach. Takie dzieci prze-
wa¿nie zaczynaj¹ mówiæ trochê póŸniej, ale dwujêzycznoœæ przyczynia siê do
wiêkszej giêtkoœci intelektualnej. One s¹ w stanie wyobra¿aæ sobie œwiat
z dwóch perspektyw jêzykowych, a mo¿e i kulturowych. Wprawdzie miêdzy
sob¹ mówi¹ po angielsku, ale to dlatego, ¿e kilka lat mieszkali w USA. Pro-
ces repolonizacji po powrocie do kraju jeszcze trwa. Pierwsze s³owo, jakie po-
wiedzia³ Aleksander, brzmia³o „apko”. Skrzy¿owanie „apple” i „jab³ko”. 

Jeszcze przed naszym wyjazdem do pracy w Stanach Aleksander chodzi³ do
warszawskiego przedszkola sióstr urszulanek. Teraz obaj z Tadziem ucz¹ siê
w katolickiej szkole mêskiej. W Waszyngtonie chodzili do polskiej szko³y przy
ambasadzie RP. Mieliœmy tam równie¿ polskie niañki. Dbam o to, ¿eby syno-
wie wiedzieli, kim s¹ i sk¹d siê wywodz¹. Oczywiœcie wiem, ¿e gdy dorosn¹,
bêd¹ inni od nas. W koñcu maj¹ rodziców z ró¿nych krajów. Sami dokonaj¹
¿yciowych wyborów, ale chcê, ¿eby to by³y wybory œwiadome. Nie uciekn¹ od
tego, ¿e s¹ Polakami i jednoczeœnie Amerykanami. 

O panu i Annie Applebaum mówi siê, ¿e jesteœcie ma³¿eñstwem instytu-
cj¹. ¯e macie znakomite kontakty i wejœcia. Oboje piszecie, oboje jeste-
œcie dziennikarzami. Podobno razem bardzo du¿o mo¿ecie, macie spore
wp³ywy. Zgadza siê pan z t¹ ocen¹?

Kontakty i reputacja oczywiœcie pomagaj¹. Gdy jedno z nas pisze artyku³,
ma obok pierwszego krytyka czy doradcê. Je¿eli chcemy zabraæ g³os w jakiejœ
sprawie w prasie czy w mediach krajów atlantyckich, nie musimy siê przebi-
jaæ. Sprzyja nam i to, ¿e interesujemy siê podobnymi zagadnieniami, czyli po-
lityk¹ miêdzynarodow¹, sprawami bezpieczeñstwa, histori¹ komunizmu. Ale
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nie podoba mi siê stwierdzenie, ¿e jesteœmy jak¹œ instytucj¹. Co to ma w³a-
œciwie oznaczaæ? Po prostu – robimy, co lubimy i potrafimy. A jak to wycho-
dzi, nie nam oceniaæ. 

Wielu mê¿czyzn cierpi, jeœli ¿ona ma samodzielne osi¹gniêcia porówny-
walne z ich sukcesami. 

Ja nie cierpiê. Natomiast zauwa¿y³em, ¿e wielu moich rodaków rzeczywi-
œcie ma trudnoœci w nawi¹zywaniu partnerskich relacji z kobietami. Widaæ to
nawet w zwyczajach, jakie panuj¹ na ró¿nych konwentyklach partyjnych.
Mê¿czyŸni potrafi¹ godzinami gard³owaæ, a jak trzeba coœ zrobiæ, to przypo-
minaj¹ sobie o jakieœ skromnej pani Oli, która cierpliwie wykonuje ca³¹ czar-
n¹ robotê. To chyba wynika z historii powstañ, a nawet stanu wojennego.
Mê¿czyŸni zabawiali siê konspir¹ i zbawianiem œwiata, a ca³y ciê¿ar utrzy-
mania rodziny spada³ na kobiety. Natomiast plusem tej sytuacji jest to, ¿e Pol-
ki potrafi¹ ³¹czyæ hart wewnêtrzny z kobiecoœci¹ i ogólnie s¹ odporne na no-
woczesny feminizm, który widzi w nich wy³¹cznie ofiary. 

¯ona, która potrafi i ugotowaæ, i napisaæ ksi¹¿kê, to skarb, ale trzeba mieæ
samemu mocn¹ osobowoœæ, ¿eby zdzier¿yæ blisko siebie inny silny charakter.
Miêdzynarodowe ma³¿eñstwo, na dodatek z tak¹ osob¹ jak Ania, to nieusta-
j¹ce pole negocjacji. To, ¿e ci¹gle jesteœmy w ruchu i ci¹gle realizujemy am-
bitne projekty, uchroni³o nas od rutyny.

Bardzo rzadko pojawiacie siê wspólnie w kolorowych pismach, choæ by-
libyœcie dla nich œwietnym tematem. Chyba niechêtnie dzielicie siê z in-
nymi swoj¹ prywatnoœci¹. 

Unikamy tego. Uwa¿amy, ¿e ¿ycie prywatne takim w³aœnie powinno pozo-
staæ. W Londynie obserwowaliœmy, jak nasi znajomi dawali siê skusiæ magii
kolorowych pism. Wystêpowali w nich jako idealna rodzina, a rok póŸniej by-
li ju¿ po rozwodzie. Nie chcemy ryzykowaæ. 

Wbrew angielskiemu przys³owiu nie zamykacie siê w Chobielinie jak
w twierdzy. Przeciwnie – mo¿na powiedzieæ, ¿e prowadzicie dom otwarty.
Niektórzy twierdz¹, ¿e to dla pana element budowania w³asnego wize-
runku i polityki zjednywania sobie ludzi. 

Z drugiej strony odleg³oœæ od Warszawy – ponad trzy godziny jazdy samo-
chodem – sprawia, ¿e przyje¿d¿aj¹ tylko ci, którzy naprawdê nas lubi¹. Jest
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oczywiste, ¿e taki dom buduje siê równie¿ po to, ¿eby przyjmowaæ w nim go-
œci, a nie tylko po to, ¿eby w nim po prostu siedzieæ. Oboje lubimy, kiedy coœ
siê dzieje. 

Prowadzenie domu otwartego to przecie¿ w Polsce nie nowoœæ. Pamiêtniki
z XVIII czy XIX wieku pe³ne s¹ opowieœci o tym, jak bogate ¿ycie towarzyskie
prowadzono, o odwiedzinach trwaj¹cych tygodniami i gospodarzach, którzy
za nic nie chcieli wypuszczaæ goœci. Ja taki styl ¿ycia uwa¿am za normê. Zo-
sta³a ona wypaczona w Peerelu, szczególnie w latach osiemdziesi¹tych, pod-
czas stanu wojennego. Tamten okres po prostu zabi³ tradycjê ¿ycia towarzy-
skiego. ¯eby podró¿owaæ z miasta albo nawet chodziæ po w³asnym mieœcie
wieczorem, potrzebne by³y przepustki. W sklepach nic nie da³o siê kupiæ,
a podejmowanie goœci stawa³o siê wielkim wysi³kiem, wrêcz poœwiêceniem.
A pamiêtam, ¿e jeszcze w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych moi ro-
dzice chadzali na dansingi czy do kawiarni. Potem przestali. Dziœ tradycja to-
warzyska siê odradza, ale, jak to zwykle bywa, zniszczyæ jest znacznie ³atwiej
ni¿ odbudowaæ. 

Przyjmowanie goœci jest ³atwiejsze, jeœli ¿ona potrafi gotowaæ. Pana ¿o-
na potrafi?

Tak, i dla wielu osób jest to zaskoczeniem: Amerykanka, kobieta bardzo
aktywna, dziennikarka i pisarka – a tu gotuje, i do tego dobrze. To jest si³a
stereotypu. Moja ¿ona stanowi klasyczny przyk³ad ró¿nic miêdzy kobietami
a mê¿czyznami. Mówi, ¿e potrafi sobie wyobraziæ, jak bêd¹ smakowaæ dwa
czy trzy sk³adniki w po³¹czeniu, co mnie siê wydaje zdolnoœci¹ nadprzyro-
dzon¹. Wiele razy kulinarne pomys³y Anny spotyka³y siê ze sceptycyzmem
pañ z okolicy, które jej pomaga³y w gotowaniu. Szczególne w¹tpliwoœci bu-
dzi³a rukola, któr¹ mieliœmy w kuchni chyba pierwsi w regionie, albo miêsa
podawane na zimno. Panie z okolicy by³y przekonane, ¿e goœcie siê obra¿¹
i ¿e nikt tego nie zje.

Z gotowaniem wi¹¿e siê mój pomys³ na ksi¹¿kê, do której namawiam An-
nê. Dziœ jest „Pani¹ Gu³ag”, co czasami j¹ trapi. Wszyscy kojarz¹ j¹ z Gu³a-
giem, za który dosta³a Pulitzera, wiêc zwykle prosz¹ j¹ o recenzje ksi¹¿ek do-
tycz¹cych czystek, obozów koncentracyjnych albo ludobójstwa. Nieraz mówi-
³a: „Czemu ja siê nie zajê³am w³oskim renesansem albo francuskimi wina-
mi?” Dlatego namawiam ¿onê od lat, ¿eby napisa³a ksi¹¿kê po trosze kuchar-
sk¹. Warto by³oby te¿ napisaæ o tych elementach stylu ¿ycia, które zosta³y
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u nas zatracone. W Anglii nadal siê przestrzega tradycyjnego porz¹dku dnia:
herbata jest zawsze o czwartej, a drinka pije siê nie wczeœniej ni¿ o szóstej.
A u nas to wszystko zosta³o spaczone przez rytm, który nada³y ¿yciu wielkie
fabryki w czasach Peerelu. Dawny, bardziej europejski rytm polskiego dnia
dopiero powraca. Czasami daje to komiczne rezultaty. Byliœmy kiedyœ u zna-
jomych w Warszawie, którzy zaprosili nas do siebie na osiemnast¹, ale nie
powiedzieli, czy tylko na podwieczorek, czy na kolacjê. Uznaliœmy, ¿e to za-
proszenie tylko na drinka. Gospodarze podali lody. Zjedliœmy je, o siódmej
zbieramy siê do wyjœcia, a oni nas zatrzymuj¹: przecie¿ jest jeszcze kolacja.
Po lodach. To wszystko przyda³oby siê uporz¹dkowaæ. A w³aœciwie odtwo-
rzyæ, bo tradycji dobrego prowadzenia domu od nikogo œci¹gaæ nie musimy.
Ona jest, tyle ¿e zapomniana. 

A, i jeszcze jedno. ¯ona uwa¿a, ¿e Polska jest w z³ej strefie czasowej. Zu-
pe³nie nie rozumia³em, o co jej chodzi, dopóki nie pojechaliœmy na urlop do
Hiszpanii. A przypominam, ¿e Hiszpania, po drugiej stronie kontynentu, jest
w tej samej strefie co my. Po paru dniach pomyœla³em, jak to mi³o, ¿e nawet
latem s³oñce wstaje oko³o siódmej, zamiast budziæ nas o czwartej trzydzieœci,
i œwieci niemal do jedenastej. Ale wiem, ¿e nie damy siê wetkn¹æ w tê sam¹
strefê co Bia³oruœ, w po³owie miêdzy Rosj¹ a Europ¹ Zachodni¹.



V. Prochy œwiêtych

Co by pan wpisa³ w rubrykê „zawód”?

W wyborczych formularzach rejestracji kandydata wpisywa³em zawsze
„dziennikarz”. 

Nie „polityk”?

Polityk to zajêcie, które siê wykonuje od czasu do czasu. Uwa¿am, ¿e to
bardzo wa¿ne, by politykami zostawali ludzie, którzy nie musz¹ siê tego kur-
czowo trzymaæ. Którzy mog¹ polityce, s³u¿bie publicznej coœ z siebie daæ, coœ
dodatkowego, a nie tylko z polityki czerpaæ. 

Czyli Radek Sikorski to przede wszystkim dziennikarz. Ale w rodzinie nie
by³o ¿adnych dziennikarskich tradycji?

¯adnych. Sta³em siê dziennikarzem, ¿eby pisaæ o Afganistanie. Uzna³em,
¿e to najskuteczniejsza forma pomocy Afgañczykom w ich walce z imperium
z³a. 

Czy to znaczy, ¿e dziennikarstwo by³o wyborem wy³¹cznie pragmatycz-
nym, œrodkiem do celu?

Cz³owiek dzia³a z mieszanych pobudek. Podró¿owanie, pisanie zawsze
mnie poci¹ga³o, wiêc wybór tego zawodu by³ naturaln¹ konsekwencj¹ – z jed-
nej strony – sytuacji politycznej, a z drugiej – mojego temperamentu. 

Kiedy pan debiutowa³ na ³amach prasy?

Jeszcze w Bydgoszczy w latach osiemdziesi¹tych. Z tym ¿e nie mog³em siê
wtedy cieszyæ widokiem w³asnego nazwiska w druku, bo by³y to teksty w na-
szym konspiracyjnym „Orle Bia³ym”, a wiêc oczywiœcie podpisywane pseudo-
nimem. Natomiast pierwszym tekstem na stronach prasy anglojêzycznej by³
mój list do tygodnika „The Spectator”, krytykuj¹cy premier Margaret Thatcher
za jej, jak wtedy s¹dzi³em, zbyt ugodowe komentarze na temat wprowadze-
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nia stanu wojennego w Polsce. Pani premier powiedzia³a wtedy, ¿e zdarzaj¹
siê ró¿ne tragedie, niektóre maj¹ naturalne Ÿród³a, a ta zosta³a przygotowa-
na ludzkimi rêkami. Ale nie powiedzia³a, czyje to rêce i na czym ta tragedia
polega. Dla mnie to by³o o wiele za ma³o. Oczywiœcie póŸniej pani Thatcher
odegra³a bardzo du¿¹ rolê w odradzaniu siê Solidarnoœci i odsuniêciu komu-
nistów od w³adzy. 

Natomiast pierwszy oryginalny tekst po angielsku ukaza³ siê w 1982 roku
w „Sunday Telegraph” i zawiera³ – co uwa¿am dzisiaj za symptomatyczne –
krytykê europejskich planów budowy ruroci¹gu syberyjskiego z ówczesnego
ZSRR do Europy Zachodniej. Ten ruroci¹g zosta³ zbudowany, ale dziêki ge-
niuszowi Ronalda Reagana sta³ siê czêœci¹ planu, który zdecydowa³ o rozpa-
dzie Zwi¹zku Sowieckiego. Pozwolono Sowietom wykraœæ plany przepom-
powni i uk³adów scalonych potrzebnych do obs³ugi ca³ej instalacji, tyle ¿e
z naniesionymi wczeœniej i sprytnie ukrytymi wadami, które powodowa³y
ci¹g³e szkody. 

Mniej wiêcej w tym samym czasie opublikowa³em w londyñskim „Tygodniu
Polskim” swoje pierwsze opowiadanie. Nazywa³o siê Stacz i mówi³o o cz³o-
wieku, który zawodowo zajmuje siê staniem w kolejkach. Pewnego dnia zo-
staje zadŸgany przez wspó³kolejkowiczów parasolami, a ostatecznie umiera,
czekaj¹c w kolejce w szpitalu. Bardzo ponura historia. 

Na studiach nawi¹za³em kontakty dziennikarskie, które potem procento-
wa³y przez lata. Opisa³em sylwetkê sir Laurensa van der Posta, po³udniowo-
afrykañskiego podró¿nika i pisarza, czy Harolda Actona, amerykañskiego es-
tety i historyka, który podj¹³ mnie lunchem w swej wspania³ej willi opodal
Florencji. Opublikowa³em wtedy miêdzy innymi wywiad z Grahamem Gree-
ne’em, jednym z moich ulubionych pisarzy. Odwiedzi³em go w Antibes we
Francji, gdzie mieszka³ od lat szeœædziesi¹tych. Wywiad ukaza³ siê po angiel-
sku w miesiêczniku „Tatler”, który zap³aci³ mi bodaj¿e piêæset funtów – ma-
j¹tek dla studenta! – a po polsku w „Tygodniku Powszechnym”. Co ciekawe,
w kraju zosta³ poddany podwójnej cenzurze. Pierwszy raz przez G³ówny Urz¹d
Kontroli Publikacji i Widowisk, który wykreœli³, z zaznaczeniem miejsca, niepo-
chlebne uwagi Greene’a o Janie Dobraczyñskim, a po raz drugi – przez redak-
cjê „Tygodnika”, która wykreœli³a niepochlebne uwagi Greene’a o papie¿u.
Gdy dzisiaj myœlê o tym wywiadzie, wydaje mi siê doœæ dziwny. Greene mó-
wi³ na przyk³ad, ¿e bardzo podoba mu siê nowy sowiecki przywódca Jurij An-
dropow, który przykrêci³ œrubê dysydentom, co znaczy, ¿e bêd¹ reformy. 
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„Tygodnik Powszechny”, nr 37, 9 wrzeœnia 1984 

Wywiad z Grahamem Greene’em

Nacisn¹³em dzwonek mieszkania Grahama Greene’a w Antibes

z niejak¹ trem¹. Czy bêdzie w domu? Wiedzia³em, ¿e wróci³ z Anglii

zaledwie poprzedniego wieczoru. Rozmawia³em z nim przez telefon

z Cannes i umówiliœmy siê na jedenast¹ rano. Ale czy zauwa¿y³, ¿e

Francuzi zmienili tej nocy czas na letni i wszystko jest przesuniête

o godzinê do przodu?

By³ w domu i oczekiwa³ mnie. Wjecha³em wind¹ na czwarte piêtro.

Gospodarz powita³ mnie na progu i wpuœci³ przez ciê¿ko okute drzwi

do ciasnego korytarza, przez który przeszliœmy do jednego z dwóch

pokoi. Jak reszta mieszkania umeblowany by³ nowoczeœnie, ale bez

wykwintu, niemal surowo. Nad biurkiem wpad³ mi w oko ponury pej-

za¿ Raszkowskiego. Greene wskaza³ mi kanapê, bokiem do okna z wi-

dokiem na las masztów w porcie jachtowym. K¹tem oka zauwa¿y³em

nad kanap¹ s³ynne Kwiaty Portocarrera, obraz podarowany niegdyœ

Greene’owi przez Fidela Castro. Gospodarz usiad³ w bambusowym fo-

telu, ty³em do mebloœcianki wype³nionej ksi¹¿kami. Ubrany by³ w let-

ni¹ koszulê w stylu Acapulco i najwidoczniej zaci¹³ siê przy goleniu.

– Niech pan to sprawdzi od czasu do czasu – powiedzia³, wskazu-

j¹c na mój magnetofon. – Mam destruktywny wp³yw na maszyny. Lu-

bi¹ siê psuæ w mojej obecnoœci.

Czy dlatego, ¿e ma pan zdolnoœci telepatyczne?

Mo¿liwe. Gdy mia³em szeœæ lat, pewnej nocy œni³a mi siê olbrzymia

fala i ton¹cy statek. By³o to w noc tragedii „Titanica”. Gdy w póŸniej-

szych latach by³em pod obserwacj¹ psychoanalityczn¹, znowu œni³o

mi siê morze i znowu by³o to dziwnym trafem w noc, gdy na Morzu

Irlandzkim zaton¹³ statek ze wszystkimi pasa¿erami. Zaintrygowa³o to

oczywiœcie mojego psychiatrê. 

Mia³em te¿ dziwne przeczucia ostatnio. Pewnego ranka tutaj,

w Antibes, dosta³em nag³ego, okropnego ataku depresji. Gdy moja

znajoma przysz³a na obiad, powiedzia³em: „Sta³o siê coœ okropnego,
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mam nadziejê, ¿e nie dotyczy kogoœ z mojej rodziny”. I wtedy us³ysze-

liœmy przez radio, ¿e tego ranka u przyl¹dka Antibes rozbi³ siê samo-

lot. Wœród ofiar by³ mój przyjaciel z Wietnamu, genera³ Cony.

Bardzo mo¿liwe, ¿e jest to nieznana forma energii. Przypuszczam,

¿e tego rodzaju masowa tragedia wysy³a w powietrze fale, jak radio.

Nie s¹dzê, aby porozumiewanie siê bez poœrednictwa jêzyka by³o

czymœ niezwyk³ym. Z rodzeñstwem mieliœmy nawet tak¹ zabawê: na-

sza mama wychodzi³a z pokoju, a my umawialiœmy siê, ¿e bêdziemy

myœleæ o jakimœ przedmiocie. Po powrocie do pokoju mama przewa¿-

nie odgadywa³a, o czym myœleliœmy. [...]

Po cierpieniach lat szkolnych Greene zacz¹³ siê nudziæ.

„S¹dzê, ¿e wiêkszoœæ ludzi jest na co dzieñ znudzona, ale w moim

przypadku nuda by³a po prostu chorobliwa. Od tego czasu wlok³a siê

za mn¹ przez ca³e ¿ycie. Tylko pisanie daje mi uczucie ulgi. Zastana-

wiam siê czasem, jak ludzie, którzy nie pisz¹, komponuj¹ czy maluj¹,

radz¹ sobie z szaleñstwem, melancholi¹ i strachem, nieod³¹cznie

zwi¹zanymi z ludzkim istnieniem”. 

W m³odoœci Greene leczy³ nudê radykalnymi œrodkami. U¿ywa³ do te-

go celu znalezionego przypadkiem rewolweru swego brata. Greene

bra³ rewolwer w odludne miejsce, wsadza³ do komory jeden nabój

i trzymaj¹c broñ za plecami, wirowa³ bêbenkiem. Nastêpnie wsadza³ lu-

fê do ucha i poci¹ga³ za cyngiel. Mia³ szczêœcie. Nabój ani razu nie wy-

pali³. Greene za ka¿dym razem s³ysza³ tylko nieznaczny trzask iglicy

uderzaj¹cej w pust¹ komorê. Lecz zastrzyk adrenaliny do krwi i podnie-

cenie dawa³o mu za ka¿dym razem nowy entuzjazm ¿yciowy. Greene

spróbowa³ tego eksperymentu szeœæ razy, a¿ i to mu siê znudzi³o…

Lata oksfordzkie wspomina jako najszczêœliwszy okres swego ¿ycia:

by³ redaktorem czasopisma studenckiego, napisa³ z³¹ powieœæ, zako-

cha³ siê nieszczêœliwie, zapisa³ siê do partii komunistycznej. [...] „Ale

po miesi¹cu pewien Australijczyk przyst¹pi³ do organizacji i natych-

miast wypisaliœmy siê”. W 1952 roku Greene pokaza³ korespondento-

wi amerykañskiego „Time’a” sw¹ legitymacjê partyjn¹ ze sk³adkami

op³aconymi za cztery tygodnie. Na podstawie dopiero co wprowa-

dzonego aktu McCarrena Greene sklasyfikowany zosta³ jako „poten-

cjalnie niebezpieczny” i do dziœ musi uzyskaæ specjalne pozwolenie

z Waszyngtonu i podaæ szczegó³owe informacje o pobycie. [...]
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Po Oksfordzie przysz³y lata zmagañ. „Ka¿dy pisarz powinien mieæ

ogromn¹ cierpliwoœæ, przygotowaæ siê na d³ugi okres niepowodzeñ.

Moja pierwsza powieœæ, Tchórz, by³a doœæ du¿ym sukcesem”. Greene

s¹dzi³, ¿e mo¿e poœwiêciæ siê pisarstwu ca³kowicie i porzuci³ posadê

w londyñskim „Timesie”, która do tej pory pozwala³a mu utrzymaæ

siebie i rodzinê. Lecz nastêpne dwie powieœci by³y zupe³nymi niepo-

wodzeniami. Greene znalaz³ siê w tarapatach finansowych i nastêpn¹

ksi¹¿kê, Tajny agent, napisa³ w szeœæ tygodni, poch³aniaj¹c ogromne

iloœci œrodków dopinguj¹cych. Benzedryna spowodowa³a dr¿enie r¹k,

które nie ustêpowa³o przez kilka miesiêcy. Aby prze³amaæ na³óg,

musia³ braæ j¹ nadal w mniejszych dawkach. [...]

Czy uwa¿a pan, ¿e osi¹gn¹³ sukces w pisarstwie? 

S¹dzê, ¿e nie jestem z³ym pisarzem, a to jest form¹ sukcesu. Ale

oczywiœcie nigdy nie jest siê tym, kim chcia³oby siê byæ. Chcia³bym,

aby mo¿na by³o mnie wymieniaæ jednym tchem z naprawdê wielkimi

pisarzami, lecz oni wszyscy wydaj¹ siê nale¿eæ do zesz³ego stulecia.

Czy ma pan nadziejê otrzymaæ Nagrodê Nobla?

Nie, jestem na to za stary. Ponadto mam œmiertelnego wroga w ko-

mitecie noblowskim. Artur Lundkvist jest jedynym cz³onkiem komite-

tu, który czyta ksi¹¿ki w oryginalnych jêzykach, ma wiêc bardzo moc-

n¹ pozycjê. Powiedzia³ on kiedyœ, ¿e nagroda zostanie mi przyznana

tylko „po jego trupie”. Nawet nie wiem, czy w ogóle siê z nim zetkn¹-

³em. Swego czasu jeŸdzi³em czêsto do Szwecji. Byæ mo¿e spotkaliœmy

siê przelotnie i powzi¹³ do mnie urazê. Mo¿e to byæ te¿ motywowa-

ne politycznie. On jest laureatem Nagrody Leninowskiej. [...] 

Którego z ¿yj¹cych pisarzy najbardziej pan ceni?

Bardzo lubiê Argentyñczyka Jorge Luisa Borgesa. Podoba mi siê te¿

Brian Moore, który jest pó³nocnym Irlandczykiem, ale mieszka w A-

meryce.

Które z pana w³asnych powieœci uwa¿a pan za najlepsze?

Konsula honorowego uwa¿am za udan¹ ksi¹¿kê. G³ówni bohaterowie

zmieniaj¹ siê tam z biegiem akcji; mo¿e ksi¹dz mniej, ale pozostali dwaj
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doœæ znacznie. W wiêkszoœci moich powieœci bohaterowie nie zmieniaj¹

siê. Na przyk³ad w Mocy i chwale zarówno ksi¹dz, jak i porucznik policji

pozostaj¹ tacy sami. Akcja zamyka siê w krótkim czasie, wiêc jest to

prawdopodobniejsze. Bardzo trudno jest zmusiæ postacie do zmiany. 

Moje cztery ksi¹¿ki, które uwa¿am za najbardziej udane, to Moc

i chwa³a, Podró¿e z moj¹ ciotk¹, Konsul honorowy i Monsignore Ki-

chote. [...]

Greene by³ w Polsce tylko raz, w 1955 roku na zaproszenie Paxu.

„Gdy wyl¹dowa³em w Warszawie, zanim spotka³em siê z oficjaln¹

delegacj¹, podszed³ do mnie Dobraczyñski i ostrzeg³ przed Piaseckim.

Powiedzia³ mi, abym pod ¿adnym pozorem nie pozwoli³ mu zmieniæ

planu naszej podró¿y. Z Piaseckim natychmiast udaliœmy siê do Krako-

wa, a nastêpnie do Zakopanego. W Zakopanem Piasecki poprosi³ mnie,

abym zmieni³ datê mojej wizyty na KUL-u, gdy¿ on chcia³by jechaæ ze

mn¹, ale ten dzieñ ma akurat zajêty. Ja na to, ¿e bardzo mi przykro, ale

planów nie mogê zmieniæ. Wkrótce okaza³o siê, dlaczego chcia³ mnie

zwieœæ. W dniu mojej wizyty studenci KUL-u wystawili Mord w katedrze

T.S. Eliota. W sztuce chór œpiewa w pewnym momencie: «Gdzie jest

nasz arcybiskup? Gdzie jest arcybiskup?» By³o to w okresie uwiêzienia

kardyna³a Wyszyñskiego. Zrozumia³em aluzjê i opisa³em to wydarzenie

w prasie katolickiej w Anglii, a póŸniej w mojej autobiografii. 

Piasecki zaprosi³ mnie potem do domu na kolacjê. Bardzo zdziwi³a

mnie wystawnoœæ i piêkno jego willi na peryferiach Warszawy. Zaczê-

liœmy wieczór od whisky w takich szklankach. – Graham Greene poka-

zuje d³oñmi spor¹ szklanicê. – Kolacja te¿ by³a obficie zakrapiana. Po

kolacji odprawi³ starsz¹ pani¹, Angielkê, która s³u¿y³a za t³umaczkê,

gdy¿ porozumiewaliœmy siê ³aman¹ francuszczyzn¹. Piliœmy brandy,

te¿ z du¿ych kieliszków. Z satysfakcj¹ muszê powiedzieæ, ¿e ja co

prawda ledwo trzyma³em siê na nogach, id¹c do samochodu, lecz on

siê czo³ga³. Do dziœ nie wiem, o co mog³o mu chodziæ.

Dobraczyñskiego lubi³em. Podró¿owaliœmy razem. [...]”. 

Greene zosta³ katolikiem w wieku lat dwudziestu czterech. 

„Krytycy zawsze wszystko myl¹. Pisz¹ na przyk³ad o ksi¹¿kach,

które napisa³em «przed nawróceniem» i «po nawróceniu». Tymcza-

sem z wyj¹tkiem jednej powieœci, któr¹ napisa³em w Oksfordzie
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i która zreszt¹ nigdy siê nie ukaza³a, wszystkie moje ksi¹¿ki napisa-

³em jako katolik”.

Greene nie znosi okreœlenia „pisarz katolicki”. 

„Jestem pisarzem katolikiem, ale nie jestem pisarzem katolickim.

Uwa¿am, ¿e nie ma czegoœ takiego jak «katolicka» czy nawet «chrze-

œcijañska» literatura. Jak powiedzia³ kardyna³ Newman: nie mo¿e byæ

bezgrzesznej literatury o grzesznym cz³owieku.

Nie mia³em ¿adnych powodów emocjonalnych do przejœcia na ka-

tolicyzm. By³em zarêczony z katoliczk¹ i s¹dzi³em, ¿e zapoznanie siê

z jej wiar¹ pomo¿e naszemu ma³¿eñstwu. Ale pobraliœmy siê i tak,

niezale¿nie od mojego nawrócenia. Zreszt¹ uwa¿a³em katolicyzm za

zupe³ny zabobon. Pracowa³em jako dziennikarz na Nottingham i wrzu-

ci³em list z proœb¹ o pouczenie w sprawach religii do skrzynki w tam-

tejszej katedrze. Pozna³em bardzo mi³ego ksiêdza: oty³ego, z nalan¹

twarz¹ – zupe³na karykatura ksiêdza. PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e

wygl¹d zewnêtrzny bardzo go trapi³, gdy¿ w istocie prowadzi³ on bar-

dzo ascetyczny tryb ¿ycia. Po mniej wiêcej trzech miesi¹cach naszych

spotkañ i dyskusji przekonany by³em intelektualnie, ¿e katolicyzm jest

prawdopodobnie najbli¿ej prawdy.

Emocjonalnie zwi¹za³em siê z Koœcio³em dopiero póŸniej, gdy pod-

ró¿owa³em do Meksyku w okresie przeœladowañ w latach 1937–

1938. Widzia³em wsie i miasteczka, gdzie nikomu nie wolno by³o

wchodziæ do koœcio³a lub gdzie wierni byli wpuszczani, ksiê¿a zaœ nie,

i msze by³y odprawiane potajemnie”.

Greene okreœla siê jako „pó³praktykuj¹cy” katolik, katolik-agnostyk.

Lubi czytaæ traktaty teologiczne i czêsto wdaje siê w kontrowersje, lu-

bi dra¿niæ wspó³wyznawców. Jego ostatnia powieœæ Monsignore Ki-

chote jest opowieœci¹ o wspólnej podró¿y przez Hiszpaniê staromod-

nego ksiêdza oraz komunisty, by³ego so³tysa z tej samej parafii. Ksi¹¿-

ka jest prowokacyjna, frywolna, krytykuje Koœció³ hiszpañski za za-

œciankowoœæ i korupcjê. Greene spodziewa³ siê za ni¹ huraganu kryty-

ki, lecz ku jego zdziwieniu ksi¹¿ka zdoby³a w œrodowiskach katolic-

kich popularnoœæ i uznanie.

Greene uwa¿a, ¿e przeœladowania uzdrawiaj¹ Koœció³, oczyszczaj¹

go z elementów oportunistycznych, „zarówno w Polsce, jak i w Ame-

ryce Po³udniowej”.
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Czy wierzy pan w czyœciec?

Tak, mimo ¿e jest to nowszy wynalazek. Lecz ja s¹dzê, ¿e czyœciec

znajduje siê tu, na ziemi. Nigdy nie mog³em uwierzyæ w istnienie pie-

k³a. Gdy pisa³em Monsignore Kichota, siêgn¹³em do Biblii i na po-

twierdzenie mego przekonania zauwa¿y³em, ¿e na przyk³ad œwiêty

Jan ani razu nie wspomina piek³a.

Czy wierzy pan w cuda?

Chcia³bym w nie wierzyæ. Przydarzy³o mi siê pewnego razu coœ, co

bardzo mnie zastanowi³o. By³o to we franciszkañskim klasztorze w Hisz-

panii. Ojciec Pio by³ ksiêdzem, na którego Watykan patrzy³ z niechêci¹,

gdy¿ oni nie lubi¹ ju¿ cudów… Msze wolno mu by³o odprawiaæ jedynie

przy bocznym o³tarzu i jedynie o pi¹tej rano. By³ przysadzistym mê¿czy-

zn¹ o prostej, ch³opskiej twarzy. Ostrze¿ono mnie, ¿e msza potrwa bar-

dzo d³ugo. Mówi³ wyraŸnie po ³acinie i wydawa³o mi siê, ¿e ca³a msza

zajê³a trzydzieœci piêæ do czterdziestu minut. By³o wpó³ do szóstej, gdy

zacz¹³, ale gdy wyszed³em z koœcio³a, spojrza³em na zegarek i by³o wpó³

do ósmej. Wierzyæ mi siê nie chcia³o, ¿e up³ynê³y dwie godziny!

Czy z wiekiem staje siê pan bardziej czy mniej religijny?

Raczej mniej. Moje „przekonanie” jest s³absze, natomiast silna jak

dawniej jest „wiara”. Przekonanie ró¿ni siê tym od wiary, ¿e zawiera

ono element intelektualny i jest racjonalne, natomiast wiara mo¿e byæ

zupe³nie nieracjonalna. Mo¿na mieæ s³abe przekonanie, lecz siln¹ wia-

rê, i w ten sposób byæ pewnym, ¿e w¹tpliwoœci przekonania s¹ nie-

uzasadnione.

Czy Greene’owie s¹ d³ugowieczni?

Niektórzy. Mój stryj Graham spad³ z drzewa, gdy mia³ ponad dzie-

wiêædziesi¹t lat, i nie zabi³ siê.

Czy myœli pan o œmierci?

O tak, du¿o. Nie przera¿a mnie ona, ale zastanawiam siê, czy war-

to zaczynaæ now¹ ksi¹¿kê. Pracujê obecnie nad powieœci¹. Napisa³em

ju¿ oko³o dziesiêciu tysiêcy s³ów. Osadzona jest w Anglii. Pocz¹tek

uwa¿am za udany, ale ciekawe, czy uda mi siê j¹ skoñczyæ.
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Czy d³ugoœæ ¿ycia nale¿y mierzyæ latami, czy intensywnoœci¹?

Mierz¹c intensywnoœci¹, to czujê, jakbym ¿y³ sto dwadzieœcia lat,

i wydaje mi siê, ¿e to ju¿ trochê za d³ugo. Mia³em bardzo d³ugie ¿y-

cie. Czêœciowo dlatego, ¿e by³o intensywne: du¿o podró¿owa³em

i bra³em udzia³ w tylu konfliktach. Nie powiem, aby by³o to nudne

z dnia na dzieñ, ale zaczyna to byæ…mêcz¹ce. Chcia³bym dokoñczyæ

obecne potyczki w s¹dach, zobaczyæ, czy nowa ksi¹¿ka bêdzie suk-

cesem, i dokoñczyæ tê, któr¹ zacz¹³em. Wtedy bêdê gotowy na

œmieræ. W ka¿dym razie na pewno nie chcia³bym do¿yæ dziewiêædzie-

si¹tki.

Gdyby zdefiniowaæ szczêœcie jako stan zadowolenia ze swego ¿y-

cia takim, jakie ono by³o, czy uwa¿a³by pan swe ¿ycie za szczêœliwe?

Nie, nie w tym sensie. Myœlê, ¿e by³em niesprawiedliwy i okrutny

w stosunku do wielu osób. Osi¹gn¹³em sukces jako pisarz, mia³em in-

teresuj¹ce ¿ycie, ale… wielu rzeczy ¿a³ujê.

Podczas studiów na Oksfordzie nawi¹za³em wspó³pracê z parysk¹ „Kultu-
r¹”, gdzie ukaza³o siê parê moich tekstów. W „Zeszytach Literackich” opu-
blikowano moj¹ rozmowê z nikomu wtedy nieznanym historykiem brytyj-
skim, niejakim Normanem Daviesem. Pisa³em te¿ o ¿yciu studenckim. Moje
wejœcie w dziennikarstwo by³o p³ynne. No i dorabia³em w ten sposób do sty-
pendium. 

Trudno by³o emigrantowi z Polski przebiæ siê do angielskich gazet?

Status studenta Oksfordu dawa³ ju¿ na wejœciu kredyt zaufania. Poza tym ga-
zety – tak jak to siê dzieje równie¿ dzisiaj w Polsce – szuka³y nowych autorów,
zw³aszcza takich, którzy byliby w stanie podejmowaæ tematy, jakimi dot¹d nie
mia³ siê kto zajmowaæ albo jakich nikt nie potrafi³ ugryŸæ. Taka by³a sytuacja
z Grahamem Greene’em. On w ogóle nie udziela³ wywiadów. Ale kiedy napisa³em
do niego, opowiadaj¹c o sobie, stwierdzi³, ¿e mnie wywiadu udzieli – w³aœnie dla-
tego, ¿e jestem Polakiem studiuj¹cym na Oksfordzie, co wówczas nie by³o czêste. 

W 1988 zdoby³em trzecie miejsce i nagrodê – komputer Amstrad, który by³
wtedy ostatnim krzykiem techniki – w konkursie dla m³odych pisarzy zorga-
nizowanym wspólnie przez redakcje „The Spectator” i „The Sunday Tele-
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graph”. Nagrodê dali, ale tekstu nie opublikowali, chyba ze strachu. By³ to
satyryczny felieton proponuj¹cy Partii Pracy przerzucenie siê z socjalizmu na
bardziej przysz³oœciow¹ ideologiê, islam.

Sk¹d siê wzi¹³ pomys³, ¿eby jechaæ do Afganistanu?

W tamtym czasie wielu moich rówieœników fantazjowa³o o wykonaniu wy-
roku Polski Podziemnej na Jerzym Urbanie albo o wyjeŸdzie do Afganistanu. Po-
lacy, zw³aszcza z mojego pokolenia, pragnêli braæ udzia³ w tej walce. W Londy-
nie odwiedzi³ mnie Kazimierz Or³oœ, który tak¿e chcia³ wspieraæ Afgañczyków.
By³y nawet pomys³y sformowania legionu œrodkowoeuropejskiego. Gdyby ta
wojna potrwa³a jeszcze parê lat, pewnie bym go stworzy³. Wtedy najskutecz-
niejsz¹ form¹ pomocy by³o pisanie prawdy o tej wojnie. Dostaæ siê do Afgani-
stanu z polskim paszportem by³o praktycznie niemo¿liwe. Lech Zondek, który
walczy³ w Kandaharze i potem zgin¹³ w Nuristanie, pojecha³ tam dopiero, gdy
mia³ w kieszeni paszport australijski. Z moim azylanckim te¿ da³o siê to zro-
biæ, choæ, jak ju¿ wspomnia³em, by³o to bardziej ryzykowne.

Pojecha³ pan jako wys³annik „Spectatora”. Jak uda³o siê przekonaæ re-
dakcjê, ¿eby tam pana pos³a³a?

Na pierwsz¹ wyprawê dosta³em dwie zaliczki, od „Sunday Telegraph” i od
„Spectatora”. Mia³em wtedy dwadzieœcia trzy lata, a naczelnym tego ostat-
niego pisma zosta³ mój starszy, dwudziestokilkuletni kolega ze studiów. Zna³
mnie, publikowa³ moje teksty, wiêc za bardzo siê nie waha³. Dla „Spectatora”
to tak¿e by³a okazja, bo wœród zawodowych brytyjskich dziennikarzy nie
znalaz³o siê wielu chêtnych na wyjazd do Afganistanu. Tygodnik wiele nie
ryzykowa³ – gdybym zgin¹³, straciliby najwy¿ej swoj¹ zaliczkê. Te piêæset
funtów wyda³em zreszt¹ przed wyjazdem na uregulowanie moich d³ugów wo-
bec klubu Bullingdon. Szczêœliwie „The Sunday Telegraph”, który by³ wielk¹,
zamo¿n¹ gazet¹, wtedy jeszcze z siedzib¹ na Fleet Street, da³ mi bodaj tysi¹c
piêæset funtów.

Sk¹d ta niechêæ do wyjazdu wœród profesjonalistów? Trudno mi to sobie dzi-
siaj wyobraziæ, przecie¿ ekipy dziennikarskie obsadzaj¹ niemal ka¿d¹ wojnê. 

Po pierwsze – Rosjanie zapowiadali, ¿e nastêpnego schwytanego przez
nich dziennikarza „zlikwiduj¹”. Po drugie – redakcje zachodnich mediów mia-
³y swoje przedstawicielstwa w krajach „obozu postêpu”, przede wszystkim
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w Moskwie. Wpadka ich dziennikarza w Afganistanie oznacza³aby prawdo-
podobnie nakaz zamkniêcia tych biur. Z tego w³aœnie powodu BBC nie chcia-
³a wysy³aæ swoich ludzi na wojnê. Poza tym trzeba pamiêtaæ, ¿e w po³owie
lat osiemdziesi¹tych zdecydowana wiêkszoœæ analityków, komentatorów
i dziennikarzy uznawa³a Afganistan za stracony. Powszechna by³a opinia, ¿e
jeœli Armia Czerwona dok¹dœ wkracza, to tak, jakby walec przejecha³. Taki
kraj, na sta³e przy³¹czony do „obozu pokoju”, pozostaje w nim po wsze cza-
sy. Tak by³o przecie¿ w ca³ej Europie Wschodniej. My, jad¹cy do Afganistanu,
byliœmy uwa¿ani za straceñców.

Pan wierzy³ w sowieck¹ pora¿kê w Afganistanie?

Przed wyjazdem by³em zdania, ¿e nale¿y stawiæ opór niezale¿nie od tego,
czy jest szansa, ¿e to coœ da, czy nie, ale wielkiej wiary w rych³e zwyciêstwo
nie mia³em. Nabra³em jej po pobycie wœród Afgañczyków. S¹dzi³em, ¿e znaj-
dê siê wœród zastraszonych ludzi, kryj¹cych siê gdzieœ po jaskiniach, a na
miejscu okaza³o siê, ¿e 80 procent kraju jest pod ich kontrol¹. Oni sami uwa-
¿ali, ¿e wygran¹ maj¹ w kieszeni i ¿e to tylko kwestia czasu. 

Pierwszy raz pojecha³ pan do Afganistanu zaraz po studiach.

Tak, w 1986 roku, z angielskim koleg¹ Chrisem Robsonem. Przez ca³y
ostatni rok, zamiast uczyæ siê do egzaminów, przygotowywa³em siê do tej
wyprawy. Zrobi³em pomarañczowy pas w karate, ¿eby wzmocniæ siê fizycz-
nie. Mia³em naprawdê niez³¹ kondycjê. Szeœæ mil pokonywa³em poni¿ej trzy-
dziestu dziewiêciu minut. Trenowaliœmy z Chrisem na stadionie w parku
Battersea w Londynie i w Walii, mieszkaj¹c w tej samej chacie, w której po-
tem przyszed³ do g³owy mnie i moim rodzicom pomys³ kupna ruiny zabyt-
kowego dworu.

No i oczywiœcie zbieraliœmy pieni¹dze, bo przecie¿ taki wyjazd nie by³ ta-
ni. Podró¿, ekwipunek – to wszystko kosztowa³o. Przygotowaliœmy broszurê
o ³amaniu praw cz³owieka w Afganistanie i rozsy³aliœmy j¹ do ró¿nych orga-
nizacji w proœb¹ o wsparcie naszej ekspedycji. Pomaga³y nam niewielkimi su-
mami patriotyczne wdowy z emigracji. Pewien lekarz podarowa³ walizkê le-
ków. Ktoœ inny da³ filmy do aparatu. Bodaj¿e sto piêædziesi¹t funtów przeka-
za³ rz¹d londyñski. Dziesiêæ tysiêcy dolarów po¿yczki dostaliœmy z Fundacji
Spo³eczeñstwa Otwartego George’a Sorosa. O zaliczkach ju¿ mówi³em. Z tych
funduszy kupi³em – i bardzo by³em z tego dumny – pierwszy na rynku model
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lustrzanki z autofocusem, marki Minolta, z takimi picownymi niebieskimi
przyciskami. Mia³em te¿ zapasowego olympusa, a Chris – kamerê filmow¹.
Oczywiœcie zabraliœmy wiele rzeczy, które potem okaza³y siê kompletnie nie-
potrzebne. Wszystko mieliœmy spakowane w dwa czy trzy du¿e marynarskie
wory. Dobór ekwipunku to kwestia doœwiadczenia; na nastêpne wyprawy
bra³em tylko to, co by³o naprawdê niezbêdne. 

Nie mniej wa¿ne od tego wszystkiego okaza³y siê kontakty. Chris zna³ bry-
tyjskiego dziennikarza i prezentera telewizyjnego Sandy’ego Galla, który na-
pisa³ ksi¹¿kê o Afganistanie i mia³ za sob¹ kilka wypraw do Pand¿sziru. Je-
go kamerzyst¹ by³ Polak, Andy Skrzypkowiak, zamordowany potem w Afga-
nistanie przez islamskich fanatyków. To w³aœnie on nam powiedzia³, jak na-
wi¹zaæ kontakt z in¿ynierem Es-Haqem, przedstawicielem partii D¿amijat-e
Eslami w Peszawarze. Sandy Gall da³ nam referencje. Mia³em te¿ akredytacje
„Sunday Telegraph” i „Spectatora”. Nie jechaliœmy wiêc jako osoby zupe³nie
anonimowe, co by³o wa¿ne dla zdobycia zaufania Afgañczyków. 

Do Afganistanu pojecha³ pan, jak sam mówi, walczyæ piórem. Czyli opo-
wiada³ siê pan w tym konflikcie po jednej ze stron. Czy to nie stoi
w sprzecznoœci z zasadami, jakimi powinien siê kierowaæ dziennikarz?

Nie s¹dzê. Ja by³em po jednej stronie, inni po przeciwnej, w tym tak¿e Po-
lacy. Robert Mroziewicz jeŸdzi³ z armi¹ sowieck¹ i opisywa³, jak w Afganista-
nie rewolucja œwiêci tryumfy i buduje siê socjalizm. Ja sta³em siê dziennika-
rzem, ¿eby pomóc Afgañczykom, a nie po to, ¿eby z jakiegoœ wydumanego
neutralnego punktu na zimno obserwowaæ wydarzenia. Widzia³em siê raczej
w roli kronikarza ruchu oporu. Nie chcê nadu¿ywaæ porównania, ale, dajmy
na to, korespondenci „Biuletynu Informacyjnego” Armii Krajowej w czasie po-
wstania warszawskiego na pewno starali siê wiernie opisywaæ wydarzenia,
ale nie mogli byæ wobec nich sztucznie neutralni. Nie pisali na przyk³ad:
„Dzisiaj Niemcy zamordowali tysi¹c mieszkañców Woli, ale nie mo¿emy pa-
trzeæ na to jednostronnie, bo mo¿e ci mieszkañcy te¿ jakoœ zawinili”. By³em
dziennikarzem w s³u¿bie sprawy, któr¹ uwa¿a³em za swoj¹, i jestem dumny
z tego, co robi³em. Zapewniam wszystkich obroñców dziennikarskiej bez-
stronnoœci, ¿e gdybym którejœ nocy podczas przekradania siê przez pustyniê
miêdzy sowieckimi posterunkami wpad³ w zasadzkê specnazu, to machanie
legitymacj¹ prasow¹ niewiele by mi pomog³o. Albo komukolwiek, kto by by³
na moim miejscu. 
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Na zdjêciach z Afganistanu ma pan w rêku broñ. W Prochach œwiêtych
i wielu wywiadach opowiada pan otwarcie o tym, ¿e j¹ pan nosi³. Dzien-
nikarz z broni¹ rêku – czy to w porz¹dku?

Afgañczycy to naród wojowników. Dla nich by³o ca³kiem oczywiste, ¿e
mê¿czyzna powinien nosiæ broñ. Ja nie zawsze j¹ nosi³em, ale czasami
uznawa³em, ¿e mo¿e to rozs¹dne, bo gdyby oddzia³ poszed³ w rozsypkê, za-
pewni³aby mi obronê albo nawet prze¿ycie. Papie¿ brytyjskiego dziennikar-
stwa, George Orwell, w latach trzydziestych walczy³ i strzela³ w Hiszpanii,
i to w doœæ skrajnych formacjach anarchistycznych. A potem opisa³ to
w ksi¹¿ce Ho³d dla Katalonii. Dla mnie noszenie broni mia³o te¿ znaczenie
symboliczne. Uwa¿a³em za punkt honoru, ¿eby nie byæ bezbronnym wobec
przeciwnika, z którym w Polsce walczyliœmy innymi metodami. Odda³em
parê serii…

W powietrze czy w kogoœ? W Prochach œwiêtych pisze pan, ¿e nikogo nie
trafi³.

Proponujê nie epatowaæ czytelników szczegó³ami. 

Zapytam inaczej: czy broñ choæ raz okaza³a siê naprawdê potrzebna?
Uratowa³a pana albo uchroni³a?

Tak. 

Czy podobn¹ postawê zaleci³by pan dzisiaj m³odym dziennikarzom, któ-
rzy chc¹ relacjonowaæ na przyk³ad konflikt bliskowschodni?

Nie, gdy¿ tamta wojna by³a wyj¹tkowa. Polska by³a zniewolona. My i Afgañ-
czycy walczyliœmy o wolnoœæ z tym samym przeciwnikiem. Dzisiaj nie widzê
konfliktu, w który móg³bym siê zaanga¿owaæ tak jak w tamten. Ale wyobraŸmy
sobie, ¿e polska baza w Afganistanie jest oblegana przez talibów i ludzi al-
-Kaidy. Pan jest tam jako dziennikarz i wyje¿d¿a pan z naszymi ¿o³nierzami na
patrol. Al-Kaida atakuje. I co? Bêdzie pan neutralnie relacjonowa³, ¿e wprawdzie
polskiemu ¿o³nierzowi odciêto g³owê, ale nale¿y te¿ rozumieæ racje d¿entelme-
nów z al-Kaidy? 

Trzeba zachowywaæ profesjonalne standardy w relacjonowaniu, ale dzienni-
karz nie przestaje byæ cz³owiekiem maj¹cym w³asny punkt widzenia. Udawanie,
¿e jest inaczej, uwa¿am za nieuczciwe. Ka¿dy z nas ma zakorzenione jakieœ ka-
tegorie – cywilizacyjne, kulturowe, narodowe, ideowe – poprzez które postrzega
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rzeczywistoœæ. Nale¿y otwarcie powiedzieæ, jakie to s¹ kategorie, i rzetelnie re-
lacjonowaæ wydarzenia ze swojego punktu widzenia. 

Mogê sobie wyobraziæ sytuacjê, gdy wyje¿d¿am na patrol z polskimi ¿o³-
nierzami, jesteœmy atakowani, co rzetelnie opisujê, ale piszê te¿ o tym,
¿e sama nasza obecnoœæ w Afganistanie nie jest wcale moralnie jedno-
znaczna. 

Ca³kowicie uprawnione podejœcie.

Mogê sobie tak¿e wyobraziæ, ¿e znalaz³bym siê po tamtej stronie, ¿eby
pokazaæ, jak to wygl¹da z punktu widzenia przeciwników koalicji. 

To by³by ciekawy eksperyment. Namawiam do takiej wyprawy.

Poza Prochami œwiêtych, gdzie opisuje pan swoje afgañskie przygody,
najwiêksz¹ s³awê przynios³o panu zdjêcie kobiety zabitej podczas so-
wieckiego nalotu i przysypanej py³em razem z dzieæmi. Dosta³ pan za nie
nagrodê World Press Photo. W czasie której wyprawy zrobi³ pan to zdjê-
cie?

W czasie trzeciej. 

A ile razy w ogóle by³ pan w Afganistanie? 

Je¿eli liczyæ nielegalne przejœcia granicy afgañskiej, to w latach osiemdzie-
si¹tych cztery razy. W 1986 roku dwukrotnie. To by³ jeden wyjazd do Pakista-
nu i stamt¹d dwa wypady do okupowanego Afganistanu. Pierwszy w okoli-
cach D¿ekdalek, gdzie w 1831 roku wyr¿niêto ostatni pododdzia³ brytyjski.
S¹ tam kopalnie rubinów. Gdy byliœmy w tej okolicy bombardowani przez So-
wietów, Afgañczycy bardzo siê z tego cieszyli, bo w kraterach mo¿na by³o
znaleŸæ drogocenne kamienie. Tam bra³em udzia³ w zasadzce na drodze Ka-
bul–D¿alalabad. 

Druga wyprawa w tym samym roku, trwaj¹ca oko³o dwóch miesiêcy, za-
wiod³a mnie do Tora Bora, do s³ynnego potem had¿iego Abdula Kadira, póŸ-
niejszego wiceprezydenta Afganistanu, zamordowanego w 2002 roku dwa ty-
godnie po zaprzysiê¿eniu. W Tora Bora spotka³em trzech Rosjan, którzy prze-
szli na afgañsk¹ stronê. Stamt¹d przywioz³em informacjê o dostarczeniu na
pole walki rakiet typu Stinger, które wtedy zosta³y u¿yte po raz pierwszy. By-
³y to rakiety ziemia–powietrze, bardzo skuteczne w walce przeciw helikopte-



Tekst z „The Sunday Telegraph”, 2 listopada 1986
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rom. Dziœ wiemy, ¿e przechyli³y szalê zwyciêstwa na stronê mud¿ahedinów.
Tam te¿ wzi¹³em udzia³ w nieudanym ataku partyzantów na komunistyczny
posterunek w miejscowoœci Debala. 

Trzecia wyprawa to podró¿ do Heratu w 1987 roku, która jest osnow¹
ksi¹¿ki Prochy œwiêtych. Czwarty raz by³em w Afganistanie w lutym 1989, na
przedmieœciach Kabulu, z oddzia³em mu³³y Ezata, ¿eby obserwowaæ wycofy-
wanie siê Sowietów.

Rosjanie przeszli na afgañsk¹ stronê? Dlaczego?

Ka¿dy z nich kierowa³ siê innymi pobudkami. Jeden, Wadim, mia³ wujka
w Kanadzie i chcia³ do niego uciec. Nabroi³ w swojej macierzystej jednostce
w Rosji specjalnie, ¿eby wys³ano go do Afganistanu, a tam zdezerterowa³.
Drugi, Siergiej, by³ kierowc¹. Starsi rang¹ tak go drêczyli, ¿e uciek³ w góry
z czystej desperacji. Trzeci, W³adys³aw, by³ dysydentem. Podsy³a³ broñ party-
zantom i w koñcu aresztowa³ go KGB. On uda³, ¿e bêdzie z nimi wspó³praco-
wa³, a kiedy zabrali go w teren, ¿eby wskaza³, gdzie i komu przekazywa³ broñ –
uciek³. Mam tutaj w notesie wpis jednego z nich, po rosyjsku. Opisa³, jak
uciek³ z armii. 

Czy w czasie tych wypraw zdarzy³o siê panu myœleæ, ¿e ju¿ z panem ko-
niec?

Bywa³o. Szczególnie podczas trzeciej, najambitniejszej wyprawy, w 1987
roku. Przemieszczaliœmy siê tygodniami wokó³ Kandaharu, po zupe³nych
bezdro¿ach, noc¹. Dopiero potem siê dowiedzia³em, ile razy otarliœmy siê
o wielkie niebezpieczeñstwo – pobliskie zagony pancerne i posterunki komu-
nistyczne. Wtedy nie wszystko od razu mi mówiono. Kiedy w nocy dochodzi³
sk¹dœ huk strza³ów czy odg³os jad¹cych czo³gów, nie zawsze by³o jasne, czy
to siê dzieje bardzo blisko czy daleko, czy czo³gi jad¹ w nasz¹ stronê czy
w przeciwn¹. 

Do najgroŸniejszych wydarzeñ dosz³o, gdy zalegaliœmy w pewnej wiosce
trzeci dzieñ z rzêdu – niezgodnie z zasadami walki partyzanckiej – i tam za-
atakowa³ nas patrol sowieckich helikopterów Mi-24. Takich samych, jakich
dzisiaj nasze wojsko u¿ywa w Iraku. Zniszczy³y wioskê, rozwali³y kilka na-
szych ciê¿arówek. Œmig³owce tak plu³y rakietami, ¿e myœla³em, i¿ to karabin
maszynowy. Mieliœmy mnóstwo szczêœcia, bo tylko kilku naszych ludzi zosta-
³o rannych; nikt nie zgin¹³. Jedna z rakiet uderzy³a w lepiankê, w której by-



Strefa zdekomunizowana90

³em. Pocisk wpad³ do pomieszczenia obok, a zewnêtrzna œciana aktywowa³a
zapalnik. Kiedy tam potem weszliœmy, ca³y pokój by³ zryty od³amkami. A to
w³aœnie g³ównie od³amki zabijaj¹, nie sam wybuch. 

W czasie tej wyprawy zrobi³ pan s³ynne zdjêcie?

Tak, w sierpniu 1987 roku, we wsi Koszk-e Serwan na wschód od Heratu. Zdjê-
cie zosta³o zrobione w dwóch wersjach: g³ównym aparatem z kolorowym filmem
i zapasowym, z filmem czarno-bia³ym. Nagrodê dosta³o zdjêcie czarno-bia³e. 

Po powrocie wszystkie rolki filmu odda³em fotoedytorowi tygodnika „The
Observer”, który sponsorowa³ tê wyprawê. Nie mia³em pojêcia, jak wysz³y zdjê-
cia. To by³o przecie¿ ponad dziesiêæ lat przed pierwszymi aparatami cyfrowymi.
Ukaza³ siê artyku³ o masakrze w Koszk-e Serwan, zilustrowany w³aœnie t¹ fo-
tografi¹. Redaktor dzia³u foto zdecydowa³, ¿e wyœle j¹ na konkurs. Powiedzia³
mi o tym, ale nie spodziewa³em siê, ¿e bêdê jednym ze zwyciêzców. 

Ceremonia przyznania nagród jest bardzo uroczysta. Dzieje siê to w am-
sterdamskiej katedrze, a statuetki wrêcza premier Holandii. Niestety, zwie-
dzaj¹c wystawê nagrodzonych zdjêæ, prze¿y³em przy swojej fotografii niemi-
³e zaskoczenie. Organizatorzy byli ogromnie dumni, ¿e po raz pierwszy w hi-
storii nagrodzone zdjêcia bêd¹ pokazywane tak¿e w Zwi¹zku Sowieckim.
Wiadomo – Gorbaczow, pierestrojka, g³asnost, to by³ ju¿ 1988 rok. Bardzo siê
ucieszy³em – niech Rosjanie zobacz¹, co ich armia wyprawia w Afganistanie.
Tymczasem moje zdjêcie mia³o podpis: „Ofiary wojny partyzanckiej w Afga-
nistanie”. Czyli – kto winien? Partyzanci. Napisa³em oficjalny protest i pod-
pis zosta³ natychmiast zmieniony. Zapewniano mnie te¿, ¿e w ZSRR moje
zdjêcie by³o pokazywane z w³aœciwym komentarzem. 

Czy pobyt na wojnie w jakiœ sposób zmienia cz³owieka?

O, tak. Wojna jest dziwna, bo przez osiemdziesi¹t procent czasu jest ciê¿-
ko i nudno, przez piêtnaœcie procent jest ciekawie, a przez piêæ procent – tak
ciekawie, ¿e nie da siê tego zapomnieæ do koñca ¿ycia. To mêska przygoda.
Cz³owiek konfrontuje siê z w³asn¹ s³aboœci¹, strachem. Testuje swoj¹ deter-
minacjê i wolê. No i jest to ogromny test odpornoœci fizycznej. Pomijaj¹c ju¿
sytuacje ekstremalne, samo przemieszczanie siê jest bardzo wyczerpuj¹ce.
Brakowa³o jedzenia, czystej wody. JeŸdziliœmy nocami, ledwo udawa³o siê
przespaæ w dzieñ. Forsowne marsze po górach z ciê¿kimi pakunkami. Nawet
konno by³o trudno, bo kilkanaœcie godzin w siodle bardzo mêczy. 
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W Afganistanie by³em wœród bardzo biednych ludzi, którzy dzielili siê ze
mn¹ ostatni¹ misk¹ ry¿u. Za punkt honoru uwa¿ali zapewnienie mi bezpie-
czeñstwa, ale tak¿e bacznie mnie obserwowali i oceniali wed³ug swoich tra-
dycyjnych, rycerskich kryteriów. To ja musia³em im udowodniæ, ¿e jestem
prawdziwym mê¿czyzn¹. Mam wra¿enie, ¿e dziœ te kryteria, wedle których
mnie wówczas szacowano, zbyt ³atwo siê lekcewa¿y. Stawia siê granicê miê-
dzy Zachodem a Trzecim Œwiatem. Dla mnie zaœ najbardziej godne szacunku
by³o u Afgañczyków to, ¿e oni nie uwa¿ali, i¿ s¹ Trzecim Œwiatem. By³o dla
nich oczywiste, ¿e jeœli przyje¿d¿a do nich ktoœ z zewn¹trz, to najpierw trze-
ba sprawdziæ, czy jest godzien braæ udzia³ w ich wojnie. 

W którym momencie zda³ pan ten test?

Moja pierwsza wyprawa by³a takim testem. ZnaleŸliœmy siê pod ostrza-
³em moŸdzierzowym, potem przetrwaliœmy bombardowania. W czasie tych
bombardowañ albo w czasie ataku mojego oddzia³u na sowiecki garnizon
musia³em siê ods³oniæ i spokojnie robiæ zdjêcia. Chyba to ich przekona³o.
Powiedzieli mi zreszt¹, ¿e mieli doœwiadczenia z zachodnimi dziennika-
rzami, którzy zachowywali siê… dziwnie. Nie mówiê tu nawet o tchórzo-
stwie. Po prostu niektórzy z nich nie byli w stanie dostosowaæ siê do wojen-
nych, partyzanckich warunków. Do tego, ¿e na wojnie nie wszystko idzie
zgodnie z planem, ¿e ktoœ tam nawali³, ¿e transport siê spóŸnia, ¿e wypra-
wa, która mia³a zaj¹æ tydzieñ, trwa miesi¹c. A tam redakcja czeka na tekst.
Niektórzy nie wytrzymywali nerwowo, reagowali obraŸliwie dla gospodarzy
albo podejmowali jakieœ nieprzemyœlane dzia³ania. To spowodowa³o, ¿e
Afgañczycy podchodzili do dziennikarzy z rezerw¹. Ka¿dego sprawdzali in-
dywidualnie. 

Jak wygl¹da³a pana praca jako reportera? Dziœ ka¿dy korespondent ma
przy sobie telefon satelitarny i przes³anie tekstu czy zdjêcia cyfrowego
nie jest problemem. Ale wtedy?

Mam tutaj ca³¹ stertê niedu¿ych notatników, w których zapisywa³em swo-
je wra¿enia, fakty, rozmowy. Te szczegó³owe notatki stanowi³y podstawê.
Z korespondencjami nie by³o wtedy poœpiechu, bo w Afganistanie przebywa-
³o bardzo niewielu dziennikarzy. Pierwszy reporta¿ z pierwszej wyprawy na-
pisa³em dopiero, gdy znalaz³em siê z powrotem w hotelu w Pakistanie. Tekst
ukaza³ siê tydzieñ po wydarzeniach, czyli po ataku na sowiecki konwój. 
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Kiedy wróci³ pan do Afganistanu w 2004 roku, wci¹¿ trwa³y przyjaŸnie,
które pan nawi¹za³ z Afgañczykami w latach osiemdziesi¹tych. A prze-
cie¿ to ca³kiem inna kultura…

Tak, ale wojna bardzo zbli¿a ludzi. Czasem wszystko zale¿y od jednego ge-
stu, pozornie niewa¿nego. Czy ktoœ siê schowa za t¹ czy za tamt¹ ska³¹, czy
pomo¿e z baga¿ami czy nie, czy ostrze¿e czy nie – od tego czasem mo¿e zale-
¿eæ ¿ycie. W takich okolicznoœciach bariery cywilizacyjne schodz¹ na drugi
plan. Najwa¿niejsze s¹ cechy cenione we wszystkich kulturach: lojalnoœæ, zde-
cydowanie, opanowanie. Jeœli siê przejdzie przez to wszystko, to taka wiêŸ trwa
latami. Paradoksalnie mo¿e to byæ tak¿e wiêŸ z przeciwnikiem, je¿eli by³o siê
w tej samej niebezpiecznej sytuacji, tyle ¿e po przeciwnych stronach. Ja nie od-
czuwam ¿adnej wrogoœci do rosyjskich weteranów z Afganistanu, których zda-
rza mi siê spotykaæ. Wspominamy wtedy, ¿e byliœmy w tym samym czasie na
przyk³ad w Heracie i braliœmy udzia³ w tej samej operacji. Tyle ¿e staliœmy na-
przeciw siebie. Myœlê, ¿e to norma. Gdy by³em z naszymi weteranami w Tobru-
ku, mówili mi, ¿e dzisiaj nie odczuwaj¹ nienawiœci do Niemców, z którymi wte-
dy walczyli, bo ci Niemcy te¿ byli ¿o³nierzami i wype³niali rozkazy. 

Afganistan nie by³ pana jedynym wyjazdem dziennikarskim. By³ pan tak-
¿e w Angoli. 

Tak, w 1989 roku. To by³ bardzo ciekawy rok, byæ mo¿e najlepszy w moim
¿yciu. W lutym by³em kolejny raz w Afganistanie i na przedmieœciach Kabu-
lu obserwowa³em wycofywanie siê Rosjan. Wiosnê, a¿ do czerwca, spêdzi³em
w Angoli z partyzantami Unity. W sierpniu wróci³em do Polski i by³em w Sej-
mie na zaprzysiê¿eniu Tadeusza Mazowieckiego. W listopadzie siedzia³em ze
swoj¹ przysz³¹ ¿on¹ na murze berliñskim, a w grudniu obserwowa³em rewo-
lucjê w Rumunii i widzia³em, jak w Timi�oarze armia wykurza Securitate 
z fabryki domów.

Motywy pana wyjazdu do Angoli by³y podobne jak w przypadku Afgani-
stanu?

Tak, ale efekt by³ inny. Jad¹c do Afganistanu, nie by³em pewien, co tam za-
stanê i czy poczujê sympatiê do ludzi, których spotkam. Natomiast jad¹c do
Angoli, by³em zdeklarowanym sojusznikiem Unity jako walcz¹cej z komuni-
stycznym re¿imem, a wróci³em mocno rozczarowany. Dziœ jestem dumny z te-
go, ¿e moja póŸniejsza relacja w „National Review” by³a pierwszym krytycz-
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nym tekstem o Unicie w konserwatywnej prasie amerykañskiej. Jonasowi 
Savimbiemu uda³o siê owin¹æ sobie amerykañskich konserwatystów dooko-
³a palca. Niektórzy nazywali go nawet Jerzym Waszyngtonem Afryki. Tym-
czasem ja widzia³em, ¿e Unita jest zorganizowana wed³ug zasad leninow-
skich, ¿e panuje tam kult jednostki i wewnêtrzny terror, ¿e jej g³ówna baza to
jedna wielka wioska potiomkinowska. W Ameryce ludzie Savimbiego udawa-
li zwolenników wolnego rynku, a w Afryce, tam gdzie zwyciê¿ali, nie by³o na-
wet pieniêdzy i panowa³a gospodarka czysto wojenna. Produkty wydziela³a
wszystkim partia. Kto znalaz³ siê w nie³asce, umiera³ z g³odu. PóŸniejsze lo-
sy Unity i poczynania Savimbiego potwierdzi³y moje krytyczne opinie. 

Ró¿nica miêdzy Unit¹ a Afgañczykami by³a uderzaj¹ca. Afgañczycy bardzo siê
od nas ró¿nili kulturowo i religijnie, ale byli w swoich dzia³aniach autentyczni.
Byli wolnymi ludŸmi. Ludzie Unity zaœ byli manipulowani i zniewoleni. Manipu-
lacji ulegli zreszt¹ tak¿e dziennikarze. 95 procent reporterów jeŸdzi³o tylko do
jednej, g³ównej bazy w D¿ambie, gdzie wszystko by³o pod œcis³¹ kontrol¹ i gdzie
widzieli tylko to, co mieli zobaczyæ. Na przyk³ad szpital, w którym pacjenci od-
grywali fizjoterapiê, zupe³nie bez sensu ruszaj¹c rêkami i nogami. Albo Centrum
Ochrony Œrodowiska Naturalnego i Dzikiej Zwierzyny, podczas gdy w wyniku
dzia³añ wojennych wiêkszoœæ dzikich zwierz¹t w Angoli zosta³a wybita. W D¿am-
bie dla stworzenia pozorów sta³ te¿ koœció³, ale wszyscy oficerowie Unity byli nie-
wierz¹cymi marksistami. Ja, razem z partyzantami i znan¹ amerykañsk¹ fotore-
porterk¹ Jann¹ Schneider, uda³em siê na front, do centralnej Angoli. Ekspedycja
trwa³a kilka tygodni. Jechaliœmy ciê¿arówkami, szliœmy przez d¿unglê w otocze-
niu setek tragarzy, nios¹cych na g³owach miny, pociski i baga¿. Wokó³ nas dzia-
³y siê dziwne rzeczy. Nasi gospodarze wieczorami odbywali rytua³y przypomina-
j¹ce wudu, z czym starali siê ukrywaæ. Cia³ poleg³ych wrogów nie zakopywali, 
tylko zostawiali le¿¹ce na ziemi jak œcierwo. Dysydenci z Unity twierdzili, ¿e 
Savimbi w bazie w D¿ambie, gdy nie by³o tam akurat zachodnich dziennikarzy,
pali³ swoich przeciwników politycznych na stosie, oskar¿aj¹c ich o czary. Niedaw-
no dowiedzia³em siê, ¿e moja amerykañska towarzyszka tamtej podró¿y, Janna
Schneider, wtedy piêkna i dynamiczna kobieta, zapad³a na schizofreniê i teraz
jest ¿ebraczk¹ w Nowym Jorku. Nawet nie wiedzia³bym, gdzie jej szukaæ.

Jakie wydarzenie podczas pobytu w Angoli by³o najdramatyczniejsze?

Bitwa, która rozegra³a siê tu¿ przed zawieszeniem broni. Partyzanci Unity
zaatakowali komunistyczny konwój na drodze benguelskiej, ci¹gn¹cej siê na
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niskiej grobli ponad buszem. Uda³o im siê zapaliæ kilka ciê¿arówek. Komuni-
styczne samochody opancerzone przejecha³y na drug¹ stronê szosy i zaczê³y
omiataæ ca³¹ strefê zasadzki z ciê¿kich karabinów maszynowych. Krêci³em to
starcie kamer¹ wideo i w pewnym momencie wolnym okiem zobaczy³em, jak
jeden z naszych siê wykopyrtn¹³. Kula oderwa³a mu nogê. Partyzanci wydo-
byli z ciê¿arówek mnóstwo ¿ywnoœci w puszkach, broni i archiwum partii ko-
munistycznej jednego z g³ównych miast. Zdjêcia zwêglonych cia³ w tych ciê-
¿arówkach do dziœ mi siê œni¹, bo nie mam pewnoœci, czy Unita nie zaaran-
¿owa³a ca³ej potyczki w³aœnie dla mnie i Janny.

W Angoli nie nosi³ pan broni?

Nie. Z nimi tak siê nie identyfikowa³em jak z Afgañczykami. To by³ jednak
bardzo od nas odleg³y konflikt. Po powrocie uwa¿a³em, ¿e nadal warto ich po-
pieraæ, bo bior¹ udzia³ w globalnej walce z komunizmem, ale te¿ nie mo¿na
mieæ z³udzeñ, ¿e zaprowadz¹ u siebie demokracjê i stworz¹ sprawiedliwe 
rz¹dy.

Dlaczego o Angoli nie powsta³a ksi¹¿ka?

Po pierwsze dlatego, ¿e prze¿y³em tam rozczarowanie. Po drugie – ponie-
wa¿ w 1989 roku mia³em ciekawsze rzeczy do roboty ni¿ pisanie ksi¹¿ki
o Angoli. 

Jakie wra¿enia pozosta³y po wyjeŸdzie do Rumunii?

Pisa³em stamt¹d dla dwutygodnika „National Review”, który tymczasem
uczyni³ mnie swym „g³ównym korespondentem zagranicznym”. W Rumunii
okaza³em siê bardziej sceptyczny ni¿ wiêkszoœæ zachodnich dziennikarzy –
i mia³em racjê. Mówiono wtedy, ¿e w Timi�oarze dosz³o do wielkiej masakry,
¿e zabito dwadzieœcia tysiêcy ludzi i wobec tego s¹d polowy nad 
Ceau�escu i jego ¿on¹ by³ uzasadniony. Ale mnie siê coœ od pocz¹tku nie zga-
dza³o. Ka¿dy w naszej czêœci œwiata ma wyobra¿enie, jak wygl¹da masakra
czy ludobójstwo, i dlatego mówi³em swoim zachodnim kolegom, ¿e dwadzie-
œcia tysiêcy trupów nie³atwo jest ukryæ. I pyta³em, gdzie s¹ te zw³oki. Chcia-
³em je zobaczyæ. W³adze pokaza³y trupy wywleczone z jakiejœ kostnicy czy pro-
sektorium, ale tych cia³ by³o raptem trzydzieœci czy czterdzieœci. Zachodni
dziennikarze rzucili siê na to, przes³ali zdjêcia do swoich gazet i byli usatys-
fakcjonowani. Ale bardzo szybko siê okaza³o, ¿e to ja mia³em racjê. Informa-
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cja o dwudziestu tysi¹cach zabitych w Timi�oarze pochodzi³a z sowieckiej
agencji TASS i zmierza³a do wywo³ania zamieszek, kryzysu, w wyniku czego
od w³adzy mia³ zostaæ odsuniêty Ceau�escu, a miejsce jego zgranej komuni-
stycznej ekipy mia³a zaj¹æ nowa komunistyczna ekipa, wiarygodna. My mieli-
œmy odegraæ w tej prowokacji rolê po¿ytecznych idiotów. Tyle ¿e, jak to czêsto
bywa w takich sytuacjach, sprawy wymknê³y siê spod kontroli. 

Co by pan radzi³ m³odym adeptom dziennikarstwa, którzy chcieliby poje-
chaæ w rejon jakiegoœ konfliktu i pokazaæ go ciekawie i uczciwie?

S¹ ró¿ne rodzaje dziennikarstwa. Jest dziennikarstwo reporterskie, które
wymaga z³¹czenia w³asnego losu z losem tych, o których siê pisze. Ale rów-
nie uprawnione jest trzymanie siê na dystans i komentowanie danej sytuacji.
Pod warunkiem, ¿e robi siê to kompetentnie. Ja uprawia³em i jeden, i drugi
rodzaj dziennikarstwa. Natomiast nigdy nie jest uprawnione kreowanie rze-
czywistoœci. Oraz wywy¿szanie siê ponad przedmiot opisu, i to niezale¿nie,
czy s¹ nim jacyœ aborygeni, czy nielubiani politycy.

Kogo spoœród polskich korespondentów, przekazuj¹cych dzisiaj informa-
cje z zapalnych punktów œwiata, szczególnie pan ceni?

Szanowa³em i lubi³em Waldemara Milewicza. On, niestety, potwierdzi³ za-
sadê, ¿e odwa¿ni najczêœciej gin¹. Wiêkszoœæ dziennikarzy, których pozna³em
w Afganistanie, dziœ nie ¿yje. Jeden zgin¹³ w czasie puczu komunistycznego
w Moskwie, innego zabito jeszcze w Peszawarze, Andy’ego Skrzypkowiaka
zamordowano w Afganistanie, kolejny zgin¹³ na Ba³kanach. Spoœród ¿yj¹-
cych polskich reporterów ceniê Wojciecha Jagielskiego z „Gazety Wyborczej”.
Jest nie tylko rzetelny, ale te¿ poœwiêca czas, ¿eby byæ blisko ludzi, o których
pisze. Poza tym ma po prostu dobre pióro. Jego ksi¹¿ka o Afganistanie jest
jedn¹ z najlepszych na œwiecie. 

A Ryszard Kapuœciñski? By³ jakimœ punktem odniesienia?

Z Kapuœciñskim wymienia³em korespondencjê i podziwia³em jego talent li-
teracki, ale nie zawsze ufa³em jego przekazowi. Na przyk³ad, tak jak wszy-
scy, zachwyca³em siê Cesarzem, ale gdy pojecha³em do Etiopii i rozmawia³em
z ludŸmi, tak¿e z mieszkaj¹cymi tam Polakami, dowiadywa³em siê, ¿e Kapu-
œciñski stworzy³ karykaturê Hajle Syllasje, a nie jego portret. Z Cesarza nie
sposób by³o siê dowiedzieæ choæby tego, ¿e Syllasje by³ bohaterem ruchu opo-
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List Ryszarda Kapuœciñskiego
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ru przeciwko W³ochom w czasie II wojny œwiatowej. W relacji Kapuœciñskie-
go wyszed³ na analfabetê, podczas gdy naprawdê by³ wykszta³conym cz³o-
wiekiem. A to, co nast¹pi³o po nim – komunistyczna dyktatura Mengystu –
by³o znacznie gorsze. 

Z kolei w jego ksi¹¿kach o Angoli s¹ barwne opisy, ciekawe, bardzo oso-
biste prze¿ycia, ale czytelnikowi trudno siê zorientowaæ, o co tak naprawdê
tam chodzi³o, zapewne ze wzglêdu na autocenzurê. Kapuœciñski powinien
byæ dla nas wzorem plastycznoœci opisu, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e dzia³a³
w trudnej sytuacji reportera z kraju komunistycznego, którego dzie³a by³y
cenzurowane i który przewiduj¹c interwencje cenzury, musia³ siê pos³ugi-
waæ aluzjami, niedopowiedzeniami. By³a to wiêc literatura czasu niewoli.
Kapuœciñski mia³ dobre recenzje w liberalnej prasie zachodniej, dopóki pisa³
ksi¹¿ki, które stawia³y w negatywnym œwietle autorytarnych sojuszników
Ameryki. Natomiast gdy ju¿ w wolnej Polsce napisa³ œwietn¹, autentyczn¹
ksi¹¿kê o Rosji, Imperium, zachodni recenzenci zaczêli krêciæ nosem.

Na jednym ze zdjêæ jest pan z Kapuœciñskim. Gdzie dosz³o do tego spo-
tkania? 

To zdjêcie ukaza³o siê nie tak dawno w „Gazecie Wyborczej” zaraz po
œmierci Kapuœciñskiego. Z podpisu wynika, ¿e zosta³o zrobione podczas je-
go wizyty w Waszyngtonie. To b³¹d, bo w rzeczywistoœci wykona³em je
w czasie wizyty w Oksfordzie, gdzie spotkaliœmy siê w 1986 roku. Kapuœciñ-
ski przebywa³ tam na dwumiesiêcznym stypendium. Nas, Polaków, by³a wte-
dy na Oksfordzie garstka, wiêc to spotkanie by³o czymœ ca³kiem naturalnym. 

Opowiada³ pan Kapuœciñskiemu o swoich planach wyjazdu do Afgani-
stanu?

Nie. Nikomu nie mówi³em o moich planach zwi¹zanych z tymi wyprawami.
Tej regu³y przestrzega³em tak¿e ju¿ w Pakistanie. Nikt nie wiedzia³, dok¹d jadê
ani jak i kiedy zamierzam przekroczyæ granicê. Mo¿e dlatego prze¿y³em. 

Wiêkszoœæ tego, co pisa³ pan w latach dziewiêædziesi¹tych, zw³aszcza
w prasie anglojêzycznej, to ju¿ raczej publicystyka ni¿ reporta¿e. 

Tak, ale do reporta¿u wraca³em. By³em w bazie wojska polskiego w Babi-
lonie jako reporter na d³ugo przedtem, zanim zosta³em ministrem. Mieszka-
j¹c w Stanach, odwiedzi³em Kubê. 
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„National Review”, 12 maja 2005

Korzystaj¹c z pobytu w USA, pojecha³em – przez Kanadê – na Ku-

bê, udaj¹c turystê. Pod numerem „Playboya” przewioz³em w torbie

podró¿nej piêæset dawek antybiotyków, które za poœrednictwem ro-

dzin trafi³y do wiêŸniów politycznych re¿imu Castro. W drodze po-

wrotnej nara¿ony by³em na wiêksze niebezpieczeñstwo, gdy¿ prze-

szmuglowa³em do USA pude³ko kubañskich cygar, za co – jak siê do-

wiedzia³em po powrocie – na podstawie anachronicznych aktów

utrzymuj¹cych embargo na handel z Kub¹ grozi³a mi amerykañska

grzywna w wysokoœci 15 tysiêcy dolarów. Krytyka polityki USA wobec

re¿imu Castro w g³ównym organie intelektualnym Partii Republikañ-

skiej spotka³a siê z szerokim odzewem.

Podró¿ na Kubê

Gdy zaczêliœmy omawiaæ mój pobyt, ojciec José María jednym,

sprawnym, dobrze wyæwiczonym ruchem wyci¹gn¹³ sznur ze s³u-

chawki. Zna³em dobrze ten nawyk z czasów mojej m³odoœci w komu-

nistycznej Polsce, gdy m¹drze by³o zak³adaæ, ¿e nie tylko ka¿da linia

telefoniczna mo¿e byæ na pods³uchu, ale równie¿ – ¿e ka¿dy aparat

telefoniczny mo¿e byæ u¿ywany jako urz¹dzenie pods³uchowe. Znaj-

dowaliœmy siê na skraju jednego z prowincjonalnych kubañskich

miast, w malutkim pokoju ze zniszczonymi meblami i farb¹ od³a¿¹c¹

ze œcian. Choæ ojciec José mia³ okr¹g³¹, jowialn¹ twarz, by³o w nim

tak¿e jakieœ uduchowienie, podobnie jak u ksiê¿y z Solidarnoœci

w dawnych czasach w Polsce. Ulubion¹ metod¹, jak¹ stosowa³y ku-

bañskie tajne s³u¿by, chc¹c siê kogoœ pozbyæ, by³o przejechanie go

policyjnym samochodem, a ojciec José w ostatnim czasie kilkakrotnie

otar³ siê o œmieræ. [...]

Moim celem by³ jeden z kurortów na po³udniowym wybrze¿u Ku-

by, niezbyt daleko od Guantanamo. Podobnie jak inne enklawy dla tu-

rystów, tak¿e ta by³a otoczona ogrodzeniem, a z ka¿dej strony stali

stra¿nicy. Spoœród miejscowych mogli wchodziæ jedynie zatrudnieni.

Wiêkszoœæ goœci stanowili starsi Europejczycy i Kanadyjczycy, z typu
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tych, którzy lubi¹ zorganizowan¹ gimnastykê na pla¿y. Atmosfera

mia³a w sobie coœ wschodnioniemieckiego: dekretowane rozrywki

i kontrola dokumentów przy bramie. Ku mojemu zaskoczeniu obco-

krajowcy mieli dostêp do Internetu. Po³¹czenie siê nie rwa³o, ale by³o

powolne, podobno z powodu drobiazgowego monitorowania stoso-

wanego przez kubañskie tajne s³u¿by. Pods³ucha³em, jak oficjalny

opiekun jednej z grup turystów mieszkaj¹cych w hotelu zawziêcie po-

ucza³ ich o szeœciuset trzydziestu szeœciu próbach zamachów na ¿ycie

Fidela Castro, jakie mia³a zorganizowaæ CIA. (Agencja nie mog³a chy-

ba byæ a¿ tak nieudolna?) [...]

Dla odwiedzaj¹cego Kubê po raz pierwszy zaskakuj¹ce jest to, ¿e

uderzaj¹ca bieda idzie w parze z wyraŸnie dobrymi nastrojami. Komu-

nizm w fazie schy³kowej zawsze kojarzy³ mi siê z domami niedogrza-

nymi w œrodku zimy, nieuprzejmymi kelnerami oraz s³owiañskim po-

nuractwem ³agodzonym niewiarygodnymi dawkami wódki. Tutaj lu-

dzie s¹ przyjaŸni, dziewczyny piêkne, a powiew znad oceanu ³agodzi

¿ar s³oñca. A ta muzyka! Gdy siedzi siê na tarasie hotelu Casa Gran-

da w Santiago – miejscu, gdzie bywa³ pan Wormold z Naszego cz³o-

wieka w Hawanie Grahama Greene’a – ze wszystkich stron dobiega

wspania³a muzyka. 

Hawana robi jeszcze wiêksze wra¿enie. Je¿eli ktoœ nie cierpi nowo-

czesnej architektury – jak ja – tu mo¿e znaleŸæ XIX-wieczne miasto,

którego Le Corbusier i jego naœladowcy nie mieli szansy zniszczyæ.

Oczywiœcie s¹ to tak¿e slamsy – ob³a¿¹ce fasady, odpadaj¹cy tynk,

œmierdz¹ce klatki schodowe i bramy – ale slamsy, których dawne piêk-

no i zamo¿noœæ wci¹¿ mo¿na sobie wyobraziæ. Dawna Hawana, ze

swoimi XVII-wiecznymi fortami, solidnymi kamienicami i przestronny-

mi placami, przypomina Malagê albo Genuê. Trzeba tam po prostu

pojechaæ, ¿eby poj¹æ, dlaczego Kuba wzbudza takie emocje, i aby po-

czuæ wœciek³oœæ z powodu utraty tego, co mog³oby tam byæ. [...]

Castro ewidentnie udaje siê wci¹¿ wykorzystywaæ nacjonalizm do

swoich celów. Ten emocjonalny trend, na Kubie i w wielu innych miej-

scach, zawiera w sobie wyraŸn¹ potrzebê demokracji, a nawet lepsze-

go ¿ycia. Nacjonalizm, czy mo¿e nawet tylko odmowa klêkania przed

Stanami Zjednoczonymi, wydaje siê dziœ jedynym ideologicznym atu-

tem Castro. Wbrew twierdzeniom kubañskiej propagandy za ka¿dym
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razem, gdy pojawia³a siê mo¿liwoœæ normalizacji stosunków z USA,

Castro robi³ coœ, aby j¹ zniweczyæ. Zapewne wrogoœæ ze strony Ame-

ryki i embargo nieŸle s³u¿¹ jego interesom. 

Spyta³em o embargo ojca José. 

– Doceniamy intencjê – odpowiedzia³. – Jeœli jednak nie odnios³o

skutku przez czterdzieœci lat, to znaczy, ¿e nie odnios³o skutku w ogóle,

za to dwa pokolenia Kubañczyków mia³y z jego powodu ciê¿kie ¿ycie. 

Inni dysydenci widz¹ sprawy odmiennie, jednak pogl¹d kogoœ, kto

odczuwa skutki zarówno re¿imu Castro, jak i amerykañskiej polityki

zagranicznej, z ca³¹ pewnoœci¹ siê liczy. [...]

Polityka innych pañstw wobec Kuby ma wiêcej wspólnego z Amery-

k¹ ni¿ z sam¹ wysp¹. Nic zatem dziwnego, ¿e nowy, lewicowy rz¹d

Hiszpanii wys³a³ jako swojego ambasadora do Hawany by³ego cz³onka

politbiura hiszpañskiej partii komunistycznej, a pod wp³ywem hiszpañ-

skich nacisków wiele krajów Unii Europejskiej zakoñczy³o „wojnê kok-

tajlow¹” z Kub¹ i przesta³o zapraszaæ dysydentów na przyjêcia z okazji

swoich œwi¹t narodowych. Wzi¹wszy pod uwagê tragiczny rating kre-

dytowy Kuby, miliard dolarów, jakie Francja, Niemcy i Hiszpania po¿y-

czy³y jej w ubieg³ym roku, to po prostu subsydia dla re¿imu. 

Jeœli jednak ani appeasement Starej Europy, ani amerykañskie embar-

go nie spowoduj¹ zmiany re¿imu, byæ mo¿e powinniœmy stworzyæ

transatlantycki mechanizm oparty na metodach, które sprawdza³y siê

w przesz³oœci. Kontakty miêdzyludzkie poprzez ¿elazn¹ kurtynê pod-

trzyma³y po naszej stronie przekonanie o przewadze demokracji i wol-

nego rynku nad komunizmem. Stypendia Fulbrighta, przydzielane i dy-

sydentom, i przedstawicielom nomenklatury, pomog³y stworzyæ alter-

natywn¹ elitê, a komunistów pozbawi³y ideologicznej zawziêtoœci. [...]

Re¿imy padaj¹ tylko wówczas, gdy ich funkcjonariusze nie maj¹ ju¿

ochoty o nie walczyæ, zatem nie przekonamy kubañskiej nomenklatu-

ry do zmiany systemu, je¿eli jedynym wyjœciem alternatywnym bêdzie

dla niej harakiri. Unia musi wzi¹æ ostrzejszy kurs, ale musi siê tak¿e

zmieniæ polityka USA: embargo, zamiast pozostawaæ kwesti¹ prawn¹,

powinno odegraæ rolê instrumentu politycznego. Gdyby nagle zosta-

³o zniesione – na przyk³ad przy pierwszym sygnale, ¿e postcastrowski

re¿im wprowadza reformy rynkowe – wstrz¹snê³oby kubañskim sys-

temem politycznym do fundamentów. 
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Jeœli coœ siê wkrótce nie zmieni, nasze kalkulacje mo¿e skompliko-

waæ trzecia si³a, o której nie wolno zapominaæ. Chiny poczyni³y zna-

cz¹ce inwestycje w kubañski przemys³ niklowy, a rezyduj¹cy w Hawa-

nie dyplomaci informuj¹ o czêstych wizytach chiñskich wojskowych

ubranych po cywilnemu. Kubie zawsze potrzebny by³ opiekun, a kto

nadaje siê na niego lepiej ni¿ pó³komunistyczny re¿im od lat rywali-

zuj¹cy ze Stanami Zjednoczonymi? To mia³oby sens tak¿e dla Chin.

Pewnego dnia Pekin mo¿e przedstawiæ Ameryce rozs¹dn¹ ofertê: wy

wspieracie k³opotliw¹ wyspê u naszych wybrze¿y, a my wspieramy

k³opotliw¹ wyspê u waszych – oboje z tym skoñczmy. Stany powinny

zadzia³aæ, zanim do tego dojdzie.



VI. Dziennikarstwo i polityka

Przez ca³e ¿ycie oscyluje pan miêdzy dziennikarstwem a polityk¹. Czy te
dwa zajêcia maj¹ jakieœ punkty wspólne?

Wbrew pozorom – bardzo wiele. I dziennikarz, i polityk musz¹ umieæ
sprowadziæ trudne sprawy do skondensowanej formy, ³atwej do przekazania
odbiorcom lub wyborcom. W jednej i drugiej profesji konieczny jest dar prze-
konywania innych do swoich racji. W jednej i drugiej trzeba mieæ zdolnoœci
medialne. W obu operuje siê s³owem. I w obu trzeba czasem szybko podej-
mowaæ trudne decyzje. 

Czy przeplatanie polityki dziennikarstwem ma sens?

Mile wspominam produkcjê programu Wywiad miesi¹ca dla TVP1, w ra-
mach którego przeprowadziliœmy rozmowy z lady Margaret Thatcher, Henrym
Kissingerem, sir Jamesem Goldsmithem, Otto von Habsburgiem, genera³em
Lebiedziem czy Václavem Klausem. Ma³o kto wie, ¿e wraz z ¿on¹ byliœmy te¿
pomys³odawcami teleturnieju Tele-Peerele – konkursu bezu¿ytecznej wiedzy
o Polsce Ludowej, który cieszy³ siê spor¹ popularnoœci¹. A generalnie dla
mnie wa¿ne jest, ¿eby polityk robi³ coœ jeszcze poza polityk¹. Jednym z naj-
wybitniejszych mê¿ów stanu XX wieku by³ Winston Churchill, który zaczyna³
jako dziennikarz. By³ korespondentem w czasie wojny burskiej i w Sudanie.
Podczas I wojny œwiatowej by³ pierwszym lordem admiralicji, ale potem przez
ca³e lata dwudzieste i trzydzieste para³ siê wy³¹cznie publicystyk¹. Pisa³ miê-
dzy innymi o remilitaryzacji Niemiec i dziêki temu by³ póŸniej wiarygodny,
gdy¿ okaza³o siê, ¿e mia³ racjê. 

Dziœ wœród amerykañskich polityków s¹ ludzie tacy jak Newt Gingrich,
który napisa³ kilka powieœci i ksi¹¿ek popularnonaukowych, a poza tym jest
komentatorem i wyk³adowc¹. Szef republikanów w Senacie jest znanym chi-
rurgiem. Od lat co roku wyje¿d¿a do Afryki, przynajmniej na miesi¹c, i ope-
ruje tubylców. Republikanin John McCain zosta³ zestrzelony nad Wietnamem
i znalaz³ siê w s³ynnym, bardzo ciê¿kim wiêzieniu zwanym Hanoi Hilton. Ja-
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ko synowi prominentnego admira³a oferowano mu wyjœcie na wolnoœæ, ale on
odmówi³. Oznajmi³, ¿e wyjdzie tylko z innymi kolegami. I przesiedzia³ jeszcze
piêæ lat. Takich postaci jest w amerykañskiej polityce wiele. Których polskich
polityków mo¿na by zaliczyæ do podobnej kategorii, czyli do ludzi, którzy ma-
j¹ coœ wa¿nego w ¿yciorysie poza sam¹ polityk¹? Przychodz¹ mi do g³owy
Zbigniew Religa i Wies³aw Walendziak, który z podró¿nikiem Markiem Ka-
miñskim jeŸdzi³ do Kenii i wspina³ siê na Kilimand¿aro. Ludwik Dorn te¿ jest
wielowymiarow¹ postaci¹.

By³ pan w ¿yciu po obu stronach, czasem wystêpuj¹c w roli dziennika-
rza, a czasem polityka. Czy znajomoœæ dziennikarstwa pomaga panu
w kontaktach z mediami, kiedy zajmuje siê pan polityk¹?

Mo¿e to zaskakuj¹ce, ale nie. Gdy na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych po
raz pierwszy wszed³em do polityki, moja dziennikarska przesz³oœæ by³a jed-
nym z powodów, dla których mia³em z³¹ prasê. Dziennikarze nie lubi¹, gdy
któryœ z nich przechodzi na drug¹ stronê barykady. Jednego dnia jest kum-
plem, a nastêpnego maj¹ do niego mówiæ „panie ministrze”? To rani ich mi-
³oœæ w³asn¹. 

Ale przecie¿ takie transfery nie s¹ rzadkie. By³ Andrzej Urbañczyk, naj-
pierw naczelny „Trybuny”, potem pose³ SLD. Jest Andrzej Urbañski, kie-
dyœ naczelny „¯ycia Warszawy”, potem wiceprezydent Warszawy, szef
kancelarii prezydenta, teraz prezes TVP. Pos³em SLD by³ Bronis³aw Cie-
œlak, znany z serialu 07, zg³oœ siê, z zawodu dziennikarz. Dziennikarza-
mi byli Jacek Kurski, Wies³aw Walendziak i Aleksandra Jakubowska. 

Ale ¿adna z tych osób nie cieszy siê szczególn¹ sympati¹ mediów, a nie-
które miewa³y spore problemy. Tego typu przejœcie „na drug¹ stronê” zawsze
jest ryzykowne. 

Wiedza o kulisach dziennikarskiego rzemios³a nie pomaga? Przecie¿ wte-
dy lepiej siê wie, jak sobie radziæ z kolegami po fachu.

To jest z³udne przekonanie. Tak myœli wiêkszoœæ dziennikarzy, którzy po-
stanawiaj¹ siê zaj¹æ polityk¹. Potem siê okazuje, ¿e nie ma tu mowy o ¿ad-
nej solidarnoœci zawodowej, ¿adnej sympatii wynikaj¹cej z tego, ¿e do nie-
dawna uprawia³o siê ten sam zawód. Na dodatek nierzadko trzeba sobie ra-
dziæ z dziennikarzami, którzy wcale nie chc¹ pisaæ i mówiæ uczciwie, lecz
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podchodz¹ do by³ego kolegi po fachu z gotow¹ tez¹ i chc¹ j¹ za wszelk¹ ce-
nê udowodniæ. Mówi¹c wprost – chc¹ dokopaæ per fas et nefas. Mo¿e jeœli
ktoœ stosowa³ wczeœniej podobne metody jako dziennikarz, to sobie z tym po-
radzi. Je¿eli nie – bêdzie mia³ problem. 

Trzeba te¿ zrozumieæ, ¿e nie zawsze pe³na otwartoœæ na media jest wska-
zana. Oczywiœcie ze strony dziennikarzy wygl¹da to inaczej – oni chcieliby
mieæ pe³ny dostêp do polityków. Ale ja przez pierwszy miesi¹c urzêdowania
w MON nie udzieli³em ani jednego wywiadu i okaza³o siê, ¿e by³a to dobra
decyzja. Na krótk¹ metê wchodzi³em w konflikt z mediami, ale dziêki temu
mia³em czas na poznanie sytuacji w resorcie i przyswojenie sobie wa¿nych
informacji. Gdy zacz¹³em siê spotykaæ z mediami, wiedzia³em, o czym mówiê.
Niektórzy politycy zaczynaj¹ siê wypowiadaæ w najtrudniejszych sprawach
ju¿ w dwadzieœcia cztery godziny po objêciu nowego urzêdu, jakby ca³a wie-
dza resortu zosta³a im nagle przetransferowana do g³owy za pomoc¹ kabla
sieciowego. I wtedy media bezlitoœnie ich punktuj¹. 

Wœród dziennikarzy jest pan znany z tego, ¿e odpowiada pan na pytania
bardzo lakonicznie. Na skomplikowane pytanie potrafi pan odpowiedzieæ
jednym krótkim zdaniem. 

Bywa³o, przyznajê, i¿ traktowa³em to jako œwiadomy protest przeciw ma-
nierze dziennikarskiej, która szczególnie mnie irytuje. W trakcie wywiadu
dziennikarz, zamiast próbowaæ siê czegoœ od rozmówcy dowiedzieæ, udowad-
nia swoim czytelnikom albo widzom, ¿e sam te¿ wie, a mo¿e nawet wie le-
piej, wobec czego zadaje rozbudowane, wielocz³onowe pytania. A¿ mnie wte-
dy korci, aby powiedzieæ: „Skoro pan wie lepiej, to mo¿e ja z panem zrobiê
wywiad”. I na takie pytania najbardziej lubiê odpowiadaæ „tak” albo „nie”.
Po drugiej czy trzeciej minilekcji w formie pytania i lakonicznej odpowiedzi
dziennikarz zwykle zaczyna siê orientowaæ, ¿e proporcje s¹ zachwiane. Uwa-
¿am to za mój wk³ad w edukowanie m³odszych kolegów. 

Moje odczucia potwierdza Zbigniew Brzeziñski, który powiedzia³ mi, ¿e dziw-
nie mu siê rozmawia z polskimi dziennikarzami, bo oni najpierw przez kilka mi-
nut rozbudowuj¹ jak¹œ rozleg³¹ teoriê, a potem pytaj¹: „Co pan o tym s¹dzi?”

Jakie mia³ pan sposoby na dziennikarzy jako minister?

Przede wszystkim baczê na to, z kim rozmawiam. Z uprzedzonymi najle-
piej w ogóle nie rozmawiaæ. Nie rozumiem kolegów polityków, którzy godz¹
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siê na rozmowy z chamami, którzy nie przestrzegaj¹ ¿adnych regu³. Mam
wra¿enie, ¿e niektórzy maj¹ taki ci¹g na szk³o, ¿e gotowi s¹ ponieœæ ryzyko
poddania siê stalinowskiemu przes³uchaniu, byle tylko by³o ich widaæ lub
s³ychaæ. A moim zdaniem medialna obecnoœæ nie zawsze jest po¿yteczna.
Bardzo ³atwo siê zgraæ, jeœli polityk doprowadzi do przesytu swoj¹ osob¹.
Warto zabieraæ g³os tylko wtedy, gdy jest po temu jakiœ wa¿ny powód albo
gdy ma siê coœ ciekawego do powiedzenia. Dlatego kolegom politykom radzi³-
bym jedno: zachowaæ wstrzemiêŸliwoœæ we wspó³pracy z mediami. 

Ale wobec pana tak¿e pojawia³y siê zarzuty, ¿e mia³ pan parcie na szk³o. 

Kolejni rzecznicy rz¹du nalegali, abym siê wiêcej udziela³.

Chodzi³o o takie medialne wydarzenia jak skok ze spadochronem czy
udzia³ w teœcie sprawnoœciowym.

To co innego ni¿ bycie gadaj¹c¹ g³ow¹. To by³ PR, który zawsze mia³ prze-
myœlany cel. Jeœli chodzi o skok spadochronowy, dzia³o siê to dzieñ czy dwa
po powo³aniu Antoniego Macierewicza na stanowisko przewodnicz¹cego ko-
misji weryfikacyjnej do spraw WSI i po wyl¹dowaniu mog³em powiedzieæ, ¿e
wspó³praca z panem Antonim bêdzie trochê jak ten skok – sport ekstremalny.
I ta metafora przewy¿szy³a celnoœci¹ moje oczekiwania. Poza tym ten akurat
skok by³ dla mnie czymœ w rodzaju sentymentalnej powtórki, bo uprzednio
skaka³em dwadzieœcia lat wczeœniej w ramach przygotowañ do licencji szy-
bowcowej w aeroklubie bydgoskim. Wyskoczy³em na wysokoœci trzech i pó³
tysi¹ca metrów, z czterdziestoma piêcioma sekundami swobodnego lotu. Kie-
dyœ skaka³em sam, ale ten pierwszy skok ze swobodnym lotem odby³em przy-
troczony do instruktora. Zreszt¹ zapad³ mi w pamiêæ ten moment, trzy kilo-
metry nad ziemi¹, gdy otwarto drzwi helikoptera. Rozgl¹dam siê po kabinie,
wszyscy maj¹ spadochrony, z wyj¹tkiem mnie. Przypomnia³ mi siê dowcip,
w którym jeden delikwent skacze na gaœnicy…

Tu¿ po pañskiej dymisji premier Kaczyñski powiedzia³, ¿e teraz ma mi-
nistra, który skacze bez asekuracji. Zabola³o?

Przyj¹³em to za zapowiedŸ, ¿e pan premier te¿ skoczy… 

Skok ze spadochronem by³ dobrym przyk³adem nowoczesnego PR, który
na wiêksz¹ skalê wprowadzi³ do polityki chyba dopiero duet Marcinkie-
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wicz-Ciesio³kiewicz. Jaki by³ pañski pierwszy tego typu wystêp medialny
w roli ministra obrony?

To by³o w Teraz my! Andrzeja Morozowskiego i Tomasza Sekielskiego. Te-
matem mia³y byæ nowe standardy sprawnoœci fizycznej w wojsku. Zgodzi³em
siê wyst¹piæ pod warunkiem, ¿e obaj gospodarze programu bêd¹ mi towarzy-
szyæ w treningu przed sprawdzianem, który sam zamierza³em przejœæ. Cho-
dzi³o o bieg po £azienkach. Zgodzili siê, ale wysiedli po trzystu metrach, mi-
mo ¿e na pocz¹tku by³o z górki. Muszê jednak przyznaæ, ¿e przewidywali ta-
ki rozwój wypadków: przesiedli siê do melexa i stamt¹d mnie filmowali. 

Musi pan przyznaæ, ¿e to nie by³a typowa metoda kontaktu z mediami. 

Tradycyjne konferencje prasowe te¿ siê odbywa³y. Dla usprawiedliwienia
innych kolegów z rz¹du muszê powiedzieæ, ¿e minister obrony ma wiêcej
mo¿liwoœci, by zaprezentowaæ siê dziennikarzom w ciekawym otoczeniu, ni¿
na przyk³ad minister finansów czy gospodarki. S¹ poligony, strzelnice, lotni-
ska, mo¿na pokazaæ siê w samolocie albo czo³gu, z broni¹ w rêku, w bunkrze
albo okopie. Mo¿na zabraæ z sob¹ dziennikarzy do Iraku albo Afganistanu.
Trzeba tylko trochê wyobraŸni. 

Czy te spektakularne wydarzenia medialne nie by³y po prostu teatrem
obliczonym na przyci¹gniêcie dziennikarzy? Co wynik³o na przyk³ad z te-
go, ¿e swój test sprawnoœciowy zdawa³ pan przed kamerami?

By³o w tym trochê teatru, lecz by³o tak¿e przes³anie, które chcia³em prze-
kazaæ w plastycznej i efektownej postaci. Chodzi³o o wys³anie wojsku czytel-
nego sygna³u: trenujcie, panowie, do egzaminów, bo nie bêdzie zmi³uj. Sko-
ro cywil mo¿e zdaæ wojskowy egzamin na pi¹tkê, to tym bardziej wy. I mam
wra¿enie, ¿e pod wzglêdem stosunku do kwestii sprawnoœci fizycznej nast¹-
pi³a w wojsku nieodwracalna zmiana – tak¿e dziêki takiemu nag³oœnieniu
wydarzenia, o którym mówimy. 

Pañskie lub Kazimierza Marcinkiewicza podejœcie do mediów nale¿y jed-
nak wci¹¿ do wyj¹tków. Czy naprawdê warto robiæ taki show?

Warto, ¿eby w³adza nie by³a nadêta. S¹ sytuacje, w których reprezentuje
siê pañstwo i jego instytucje, i to zobowi¹zuje do powagi i oficjalnego wygl¹-
du. Ale s¹ te¿ okolicznoœci, które umo¿liwiaj¹ swobodniejsze dzia³anie. Trze-
ba ca³y czas pamiêtaæ o tym, ¿e w resorcie jest siê tylko goœciem, ¿e nie jest
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siê dygnitarzem do koñca ¿ycia, ¿e poza tym jest siê normalnym cz³owiekiem,
który akurat sprawuje odpowiedzialn¹ funkcjê. Chodzi o to, ¿eby prze³amaæ
wyniesiony z czasów niewoli podzia³ „my – oni”. 

Niezbêdne s¹ chyba tak¿e poczucie humoru i dystans do siebie.

Je¿eli robi siê to trochê w cudzys³owie, z przymru¿eniem oka, to wszystko
jest do zaakceptowania i jest akceptowane. 

Czy by³ jakiœ wystêp medialny, którego pan ¿a³uje albo który przyniós³
skutek inny, ni¿ pan planowa³?

B³êdem by³o przypomnienie o tym, ¿e wysy³amy wzmocniony kontyngent
do Afganistanu, akurat podczas wizyty z premierem Kaczyñskim w USA. To
siê sta³o w naszej ambasadzie w Waszyngtonie. Decyzja o wys³aniu wiêkszej
liczby polskich ¿o³nierzy do Afganistanu zapad³a oczywiœcie o wiele wczeœ-
niej, jeszcze za rz¹dów SLD. By³a prezentowana przed po³¹czonymi komisja-
mi w Sejmie i Senacie i wtedy wszyscy uwa¿ali j¹ za coœ oczywistego. Gdy by-
liœmy z premierem w Waszyngtonie, zadzwoni³ do mnie sekretarz generalny
NATO, mówi¹c, ¿e trwaj¹ w³aœnie obrady na temat wys³ania do Afganistanu
wzmocnionych si³, ¿e sprawy id¹ bardzo opornie, ¿e jest wielki problem ze
zgromadzeniem odpowiedniej liczby ¿o³nierzy i czy w zwi¹zku z tym nie ze-
chcielibyœmy nag³oœniæ naszej wczeœniejszej decyzji, co mog³oby wywrzeæ
nacisk moralny na inne pañstwa Paktu, tak ¿eby i one zwiêkszy³y swoje za-
anga¿owanie. Uzna³em, ¿e skoro decyzja zosta³a podjêta ju¿ dawno, to jej
przypomnienie nic nas nie bêdzie kosztowaæ i mo¿emy uczyniæ zadoœæ proœ-
bie sekretarza generalnego NATO. Nasza szybka reakcja przynios³a nam
zreszt¹ dodatkowe punkty w Pakcie. 

A potem ca³e odium spad³o na pana…

Trochê zas³u¿enie, a trochê przypadkiem. Nie robi³em przecie¿ niczego bez
konsultacji z premierem. Poniewa¿ to on by³ podczas tej wizyty g³ówn¹ oso-
b¹, wiêc to jego poprosi³em, ¿eby og³osi³ to, o co prosi³ Jaap de Hoop Schef-
fer. Ale premier powiedzia³ mi, ¿e przecie¿ mówi³ to ju¿ przed Bia³ym Domem
podczas rozmowy z dziennikarzami, wiêc nie chce siê powtarzaæ. W drugiej
kolejnoœci by³a to sprawa minister spraw zagranicznych, ale z Ann¹ Fotyg¹
akurat nie mogliœmy siê skontaktowaæ. Wiêc pad³o na mnie i z jakichœ powo-
dów media cytowa³y g³ównie moj¹ wypowiedŸ, a nie to, co wczeœniej powie-
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dzia³ Jaros³aw Kaczyñski. By³ to moment kolejnej turbulencji w koalicji
i sprawê podj¹³ wicepremier Lepper; w efekcie przez dwa dni chodzi³ wielki
news, jak to w Ameryce, w zamian za piêæ minut spotkania z George’em Bu-
shem, decydujemy o wys³aniu naszych ¿o³nierzy do Afganistanu. Co oczywi-
œcie by³o bzdur¹.

Jaki by³ najwiêkszy medialny sukces?

Pi¹tka z testu sprawnoœciowego, wystawiona mi przez wojskowych egza-
minatorów, pod nadzorem dziennikarzy. Natomiast martwi mnie to, ¿e moja
decyzja w sprawie sprawnoœci fizycznej zosta³a zmieniona. Wprowadzi³em
zasadê, ¿e stopniem neutralnym jest czwórka. Za pi¹tkê MON dawa³o nagro-
dê w wysokoœci tysi¹ca z³otych, a za trójê szlaban na premie i nagrody. Ten
bodziec negatywny – pod presj¹ wojskowych fajt³apów – zniesiono, co ozna-
cza, ¿e stopniem neutralnym jest teraz trója.

Z którymi z polskich dziennikarzy najchêtniej pan rozmawia³ i rozma-
wia?

Ceniê Bogdana Rymanowskiego. Potrafi byæ dociekliwy, a jednoczeœnie kul-
turalny, co nie o wszystkich mo¿na powiedzieæ. Dobry jest Jacek Karnowski.
Za jednego z naszych najlepszych korespondentów uwa¿am Piotra Gillerta.
Ceniê Paw³a Reszkê z „Dziennika” i Grzegorza Praczyka, który pracowa³
w „Rzeczypospolitej”, zanim zosta³a odzyskana.

Czy by³ ktoœ, komu pan konsekwentnie odmawia³?

Tak, ale – wybaczy pan – nazwisk nie wymieniê.



VII. Wszystko zawdziêczam komunistom

Mówi pan czêsto, ¿e powinien wystawiæ w Chobielinie pomnik komuni-
stom. Za co jest im pan tak wdziêczny?

To kokieteria z mojej strony, ale jest w niej przewrotna prawda. Jako ch³o-
pak wychowany na Osiedlu Leœnym w Bydgoszczy pewnie nawet nie wpad³-
bym na to, ¿eby staraæ siê o przyjêcie do Oksfordu, gdybym nie zosta³ w Wiel-
kiej Brytanii azylantem. A azylu mo¿e by nie by³o bez stanu wojennego.
I w tym paradoksalnym sensie moje oksfordzkie studia zawdziêczam genera-
³owi Jaruzelskiemu, co mu zreszt¹ mia³em okazjê powiedzieæ. 

Spotka³ pan genera³a?

Tak, i to w doœæ szczególnych okolicznoœciach. By³o to w 1992 roku, pod-
czas mojego pierwszego urzêdowania w MON w charakterze wiceministra,
na przyjêciu w ambasadzie Koreañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
z okazji osiemdziesi¹tych urodzin Wielkiego Przywódcy Kim Ir Sena, który
wtedy jeszcze ¿y³. Poszed³em na to przyjêcie s³u¿bowo, ale zauwa¿y³em tam
wielu genera³ów i urzêdników, którzy przyszli raczej na ochotnika i wyda-
wali siê nieco skonfundowani moj¹ nieoczekiwan¹ obecnoœci¹. Wda³em siê
w mi³¹ rozmowê z intryguj¹c¹ Monik¹ Jaruzelsk¹. Przedstawi³a mnie ojcu
i wtedy z przek¹sem powiedzia³em genera³owi, jak to dziêki niemu zacz¹-
³em studiowaæ na Oksfordzie. On to chyba wzi¹³ na powa¿nie, bo siê ucie-
szy³ i poprosi³ o dwie wódki. Wypiliœmy po piêædziesi¹tce czystej. Brudzia
nie by³o.

Czemu poszed³ pan na przyjêcie do ambasady KRLD? Nie mia³ pan chy-
ba takiego obowi¹zku?

Wtedy re¿imy komunistyczne pada³y jeden za drugim i pomyœla³em, ¿e to
ostatnia szansa, by uczestniczyæ w stalinowskiej uroczystoœci. Moje antyko-
munistyczne pogl¹dy by³y powszechnie znane, wiêc s¹dzi³em, ¿e ironia tego
gestu zostanie dostrze¿ona i doceniona. 



Strefa zdekomunizowana110

I tak siê sta³o?

Obawiam siê, ¿e by³a to jedna z tych sytuacji, w których moje poczucie hu-
moru zosta³o zrozumiane ca³kiem na opak. Wda³em siê w rozmowê z amba-
sadorem i wyrazi³em zaniepokojenie, ¿e w jego kraju mówi siê o nowej dok-
trynie „jeden kraj, dwa systemy”. Ostrzeg³em, ¿eby z tym uwa¿ali, bo skoñ-
cz¹ jak Polska. Ambasador siê rozpromieni³ i od tego czasu mam doskona³e
notowania w ambasadzie Korei Pó³nocnej. Co roku dostajê zaproszenie na
przyjêcia urodzinowe Drogiego Przywódcy. 

Co zreszt¹ okaza³o siê przydatne, gdy w ramach oficjalnych konsultacji od-
wiedzi³em KRLD ju¿ jako wiceminister spraw zagranicznych w rz¹dzie Jerze-
go Buzka. Potraktowano mnie tam lepiej, ni¿ to zapewniaj¹ standardowe wy-
mogi protokolarne. Wyjaœniono mi, ¿e moi gospodarze pamiêtaj¹, jak ich
uszanowa³em, gdy odwrócili siê od nich nawet „tak zwani komuniœci”. Pod-
czas tamtej podró¿y, niedaleko Phenianu, uda³o mi siê odszukaæ polonicum:
drzewko zasadzone przez genera³a Jaruzelskiego w latach osiemdziesi¹tych
podczas oficjalnej wizyty w miejscu urodzin Wielkiego Przywódcy. Nasza am-
basada by³a bardzo zaniepokojona, poniewa¿ na kilka dni przed moim przy-
jazdem zniknê³a mosiê¿na tabliczka informuj¹ca o tym, kto zasadzi³ drzew-
ko. Ale kiedy przyjechaliœmy na miejsce, tabliczka by³a ju¿ z powrotem; oka-
za³o siê, ¿e zosta³a tylko oddana do polerowania na moj¹ czeœæ. Mog³em wiêc
zameldowaæ ministrowi Bartoszewskiemu, ¿e „drzewko genera³a Jaruzelskie-
go ma siê dobrze”. Mia³em nadziejê wygraæ nieformalny konkurs MSZ na naj-
dowcipniejsz¹ depeszê.

I jak Bartoszewski zareagowa³ na tê depeszê?

Stara szko³a, zrozumia³. Zreszt¹ on te¿ pozwala³ sobie na ironiê w kore-
spondencji. Po MSZ chodzi³a anegdota, jakoby po zwyciêstwie Aleksandra
Kwaœniewskiego nad Lechem Wa³ês¹ nasz ambasador w Londynie przys³a³
depeszê relacjonuj¹c¹ lunch z udzia³em ksiêcia Edynburga. W kuluarach
ksi¹¿ê Filip mia³ wyraziæ zaniepokojenie, czy aby zmiana prezydenta w Pol-
sce nie bêdzie oznacza³a zmiany na stanowisku ambasadora przy Dworze
Œwiêtego Jakuba. Nawiasem mówi¹c, taka rozmowa z ksiêciem Filipem wy-
daje mi siê wysoce nieprawdopodobna: ambasador zapewne chcia³ wysondo-
waæ swoj¹ pozycjê przy nowej w³adzy. Bartoszewski mia³ odpowiedzieæ jed-
nym zdaniem: „Podzielamy zaniepokojenie ksiêcia Filipa”. Spyta³em go o to
kiedyœ i potwierdzi³, ¿e w opowieœci jest j¹dro prawdy. 
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Podczas tamtej wizyty mia³em jeszcze jedno niezwyk³e doœwiadczenie.
Wprawdzie prezydent KRLD Kim Ir Sen ju¿ wówczas nie ¿y³, ale i tak go od-
wiedzi³em, podobnie jak inni dyplomaci wizytuj¹cy pó³nocnokoreañsk¹ stoli-
cê. Kim Ir Sen jest bowiem prezydentem nawet nie do¿ywotnio, ale na wiecz-
noœæ. Jego mauzoleum utworzono wewn¹trz pa³acu prezydenckiego. Prowa-
dz¹ tam ci¹gn¹ce siê setkami metrów korytarze i ruchome chodniki. Dzia³a
klimatyzacja. Utrzymanie tego wszystkiego poch³ania znaczn¹ czêœæ PKB
kraju. Mauzoleum Kim Ir Sena jest kilka razy wiêksze ni¿ mauzoleum Leni-
na. Mumii prezydenta, spoczywaj¹cej w szklanym sarkofagu, pok³oni³em siê
z czterech stron, jak nakazuje protokó³, po czym poproszono mnie o wpisanie
siê do ksiêgi goœci. Ambasada przygotowa³a odpowiedni¹ kurtuazyjn¹ formu-
³ê o wielkiej przyjaŸni miêdzy naszymi narodami oraz o szacunku, jaki ¿ywi-
my dla Wielkiego Wodza. Pozosta³o mi tylko j¹ przepisaæ. Ale by³em w rozter-
ce. Jako urzêdnik mia³em obowi¹zek wpisaæ te s³owa, ale by³em przecie¿ an-
tykomunist¹ i wiedzia³em, ¿e ten re¿im kiedyœ padnie, a wtedy ktoœ tê ksiê-
gê przejrzy i powie: „A, nawet ten Sikorski siê im podlizywa³ i poszed³ na
kompromis moralny!” Dylemat rozwi¹za³em w nastêpuj¹cy sposób: wpisa³em
to, co podyktowa³a mi ambasada, po czym dopisa³em od siebie: „Jestem pod
olbrzymim osobistym wra¿eniem tego, co w³aœnie zobaczy³em. Ludzkoœæ nie
widzia³a czegoœ takiego od czasów piramidy Cheopsa”. Ambasador z pocz¹t-
ku by³ przera¿ony, ale póŸniej zdoby³em u urzêdników MSZ punkty, poniewa¿
gospodarze byli moim wpisem zachwyceni. A potem, podczas pikniku w gó-
rach razem z panem ambasadorem – który by³ œpiewakiem amatorem – zain-
tonowaliœmy Miêdzynarodówkê! I odœpiewaliœmy ca³¹ – my po polsku, oni po
koreañsku. Myœlê, ¿e moja teczka w pó³nocnokoreañskiej bezpiece wzbogaci-
³a siê o kolejn¹ pozytywn¹ recenzjê.

A mówi¹c powa¿nie, wizyta w KRLD by³a jednym z najbardziej przygnêbia-
j¹cych doœwiadczeñ w moim ¿yciu. T³umy w Phenianie rozstêpuj¹ce siê na
widok obcokrajowca – bo gdyby o coœ zapyta³, trzeba by z³o¿yæ doniesienie
policji politycznej. Niedo¿ywieni ludzie poruszaj¹cy siê jak w zwolnionym
tempie. Przechodnie omijaj¹cy szerokim ³ukiem drzwi naszej ambasady – aby
nikt nie pomyœla³, ¿e przeczytali informacje o Polsce w gablocie. Pojechaliœmy
do Domu Podarków dla Wielkiego Wodza, a w rzeczywistoœci – gigantyczne-
go schronu atomowego we wnêtrzu góry. Na kilku piêtrach nieskoñczony la-
birynt pomieszczeñ z kilkuset tysi¹cami darów, pogrupowanych kontynent
po kontynencie i kraj po kraju. Dwie pieczary wielkoœci katedry. W jednej
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marmurowy pos¹g Wielkiego Wodza, w drugiej Wielki Wódz jako figura wo-
skowa poœród idyllicznej ³¹ki. A wszystko to oœwietlone i klimatyzowane –
w kraju, w którym nawet wojsko coraz bardziej obni¿a wymogi fizyczne re-
krutów ze wzglêdu na skarlenie ludnoœci. Jechaliœmy tam czteropasmow¹ au-
tostrad¹, na której nie minêliœmy ani jednego samochodu. Proszê sobie wy-
obraziæ: przez pierwsze pó³ godziny jest przyjemnie. I wtedy cz³owiek zdaje
sobie sprawê: nie ma innych pojazdów, bo prywatne samochody s¹ zakaza-
ne. Upiorne wra¿enie. Spotêgowane jeszcze tym, ¿e zieleñ na poboczach jest
utrzymywana przez zastêpy kobiet. Na widok naszych dwóch samochodów –
co oznacza³o oficjaln¹ kawalkadê – kobiety te stawa³y na bacznoœæ, robi³y
w ty³ zwrot i tak czeka³y, a¿ przejedziemy. A¿ ciarki przechodz¹, gdy cz³owiek
sobie wyobrazi, ile terroru by³o potrzeba do takiego wytresowania ludzi.

Rok póŸniej mój pó³nocnokoreañski odpowiednik z³o¿y³ rewizytê i przed³o-
¿y³ nam propozycjê nie do odrzucenia: w zamian za redukcjê ich d³ugu goto-
wi byli pozwoliæ nam zainwestowaæ w ich przedpotopowe górnictwo wêglo-
we. Jednoczeœnie mój odpowiednik podda³ mnie czterdziestopiêciominutowej
ideologicznej perforacji. By³ to jeden z tych momentów, w których ¿a³owa³em,
¿e nie mogê powiedzieæ, co s¹dzê o stalinowskich szujach takich jak on. A po-
tem, podczas oficjalnej kolacji, oznajmi³, ¿e jako przedstawiciel partii rz¹dz¹-
cej ¿yczy nam, partii rz¹dz¹cej w Polsce, czyli AWS, zwyciêstwa w nadcho-
dz¹cych wyborach parlamentarnych. Wiedzia³em wtedy, ¿e ju¿ po nas.

Czy ma pan d³ug wdziêcznoœci wobec jeszcze jakichœ notabli z czasów ko-
munistycznych?

W jakimœ sensie wobec Gierka, bo podczas tych wyjazdów wakacyjnych,
o których opowiada³em, mia³em okazjê przejœæ szko³ê wczesnego kapitalizmu.
Tylko ¿e dzia³o siê to ogromnym kosztem – przecie¿ d³ugi z tamtego okresu
sp³acamy do dzisiaj. Natomiast na pewno mam zobowi¹zanie wobec Mieczy-
s³awa Rakowskiego. W 2005 roku zgodzi³ siê kandydowaæ w okrêgu bydgo-
skim do Senatu i to zmobilizowa³o mnie do startu w wyborach. Pomyœla³em, ¿e
nie wypada, by mój okrêg wyborczy by³ reprezentowany przez takiego dinozau-
ra. Swoje zas³ugi wobec mnie ma tak¿e W³odzimierz Cimoszewicz. Jako mini-
ster spraw zagranicznych anulowa³ moj¹ ambasadorsk¹ nominacjê do Brukse-
li, podpisan¹ ju¿ przez poprzedniego szefa MSZ, premiera i prezydenta oraz za-
twierdzon¹ przez Komisjê Spraw Zagranicznych Sejmu. Jestem dziœ za to Cimo-
szewiczowi ogromnie wdziêczny, bo gdybym pojecha³ do Brukseli, to nie poje-
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cha³bym do Waszyngtonu, a wtedy pewnie nie kandydowa³bym w wyborach
i nie wszed³bym do rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza. 

W³odzimierzowi Cimoszewiczowi nie mia³ pan okazji osobiœcie podziêkowaæ?

Osobiœcie jeszcze nie, ale czyniê to niniejszym. Ma u mnie du¿¹ wódkê.

Mówi pan o sobie, ¿e jest antykomunist¹. Czy to nie jest ju¿ dzisiaj walka
z wiatrakami? Czy s¹ jeszcze jacyœ komuniœci, z którymi mo¿na walczyæ?

Komunizm istnieje – jest na Kubie, w Korei Pó³nocnej, na Bia³orusi, w Wiet-
namie i Chinach. Wszêdzie tam by³em. W Rosji od¿y³a ideologia co prawda nie
wprost komunistyczna, ale neoimperialna z korzeniami sowieckimi. 

To wszystko na œwiecie. Ale czy antykomunizm ma jeszcze sens w Polsce?

W Polsce definicja antykomunizmu jest faktycznie doœæ w¹ska. Przecie¿
w czasach Peerelu byliœmy przede wszystkim demokratami i st¹d bra³ siê
nasz antykomunizm. Dzisiaj uwa¿am siê po prostu za konserwatystê. 

Czy konserwatyzm oznacza tak¿e niechêæ wobec tendencji rewolucyj-
nych? Takie siê co jakiœ czas na polskiej scenie politycznej pojawiaj¹ i na
ogó³ zwi¹zane s¹ z prawic¹. 

Jest czas i miejsce na rewolucyjne zachowania. Takim czasem by³ prze³om
lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Thomas Jefferson powiedzia³, ¿e
drzewo wolnoœci trzeba zraszaæ krwi¹ tyranów i patriotów. Wtedy by³ w³aœci-
wy czas na katharsis – na przejêcie archiwów SB, na kilka pokazowych pro-
cesów, na odsuniêcie od w³adzy zdrajców, na lustracjê i dekomunizacjê. Tego
nie by³o, wiemy, kto zawini³, i to zniekszta³ci³o nasz¹ politykê na dekadê. 

Kto zawini³?

Ci, którzy bardziej bali siê prawicy ni¿ komunistów.

„Rzeczpospolita”, 15 lutego 1996

O zbrodniach i karach

Gdy wyl¹dowa³em kiedyœ na lotnisku Kennedy’ego w Nowym Jor-

ku, wype³ni³em ankietê wizow¹ pe³n¹ rozbrajaj¹cych pytañ typu: „Czy
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jest Pan terroryst¹?”, „Czy przewozi Pan narkotyki?”, „Czy bra³ Pan

udzia³ w przeœladowaniach zwi¹zanych z re¿imem hitlerowskim i je-

go sojusznikami?” Za ka¿dym razem zastanawiam siê, czy ktoœ kiedy-

kolwiek zakreœli³ na formularzu odpowiedŸ „tak”, wyjaœniaj¹c, ¿e ow-

szem, skoro tak uprzejmie pytacie, by³em przez jakiœ czas komendan-

tem obozu na Majdanku. 

Wype³niaj¹c tak¹ ankietê, zastanawia³em siê tak¿e, co by by³o,

gdybym by³ emerytowanym komendantem sowieckiego ³agru i teraz

odwiedza³ Nowy Jork, aby otworzyæ sobie konto w jednym z tych dys-

kretnych banków na Park Avenue, gdzie nie pytaj¹, sk¹d ma siê pie-

ni¹dze, byle by³o ich powy¿ej stu tysiêcy dolarów. Zwa¿ywszy, jak czê-

sto s³yszy siê rosyjsk¹ mowê na ulicach Manhattanu, to pewna liczba

sowieckich zbrodniarzy musia³a bawiæ w Stanach Zjednoczonych

w ostatnich latach. W odró¿nieniu od hitlerowców sowieccy oprawcy

nawet nie musz¹ k³amaæ przy wjeŸdzie. 

Podobnie jest w Wielkiej Brytanii. W tym miesi¹cu ma siê rozpocz¹æ

pierwszy w historii tego kraju proces domniemanego zbrodniarza wo-

jennego. Oskar¿onym jest osiemdziesiêcioczteroletni Szymon Serafino-

wicz, który mia³ osobiœcie zastrzeliæ kilku ¯ydów jako cz³onek kolabo-

ranckiej milicji bia³oruskiej. Pan Serafinowicz nie przyznaje siê do winy

i dopóki nie zapadnie wyrok ³awy przysiêg³ych, powinniœmy powstrzy-

maæ siê od opinii. Wielka Brytania wyda³a co prawda ponad milion fun-

tów na œledztwo w tej sprawie, lecz ostro¿noœæ nie zawadzi. [...]

Sprawa Serafinowicza jest intryguj¹ca niezale¿nie od tego, jakim

werdyktem siê zakoñczy. Oskar¿ony mia³ pope³niæ jedno z zarzuca-

nych mu morderstw w Mirze, miasteczku na Bia³orusi, które odwie-

dzi³em parê lat temu. S¹ tam ruiny zamku Radziwi³³ów, stary koœció-

³ek i rzêdy drewnianych domów zamieszkanych niegdyœ g³ównie

przez miejscowych ¯ydów. ¯y³o ich w okolicy oko³o czterech tysiêcy.

Serafinowiczowi zarzuca siê, ¿e jednego z nich zastrzeli³ na ulicy

w bia³y dzieñ. 

Co mnie zastanawia, to ¿e Mir jest tylko o kilkadziesi¹t minut jaz-

dy samochodem od Kuropat, gdzie w zbiorowych mogi³ach le¿y oko-

³o trzydziestu tysiêcy ofiar komunistycznych czystek. [...] 

Otó¿ radzieccy oprawcy z Kuropat nie mogliby byæ œcigani – ani

w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, ani w ogóle ni-
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gdzie. Brytyjskie prawo o zbrodniach wojennych z 1991 roku dotyczy

jedynie obywateli brytyjskich i definiuje zbrodnie wojenne jako pope³-

nione w okresie od pierwszego wrzeœnia 1939 roku do czerwca 1945

roku „na terenach, które w owym czasie by³y czêœci¹ Niemiec b¹dŸ

pod ich okupacj¹”. Innymi s³owy, masowe zabójstwa s¹ b¹dŸ nie s¹

zbrodni¹ wojenn¹ w zale¿noœci od tego, kto je pope³ni³. Ujmuj¹c to

jeszcze inaczej: Zabij ¯yda w imiê czystoœci rasowej – toœ zbrodniarz.

Zabij ¯yda w imiê szczêœcia ludzkoœci – toœ idealista, który zagalopo-

wa³ siê w rewolucyjnym entuzjazmie. Osiemdziesiêcioletni hitlerowcy

bêd¹ œcigani do koñca swych dni. Inni kaci mog¹ spaæ spokojnie. [...]



VIII. Kupmy sobie broñ j¹drow¹

Jak to siê sta³o, ¿e zosta³ pan wiceministrem obrony w rz¹dzie Olszew-
skiego? Nie zajmowa³ siê pan przecie¿ wczeœniej czynnie polityk¹ – poza
okresem Solidarnoœci w Bydgoszczy na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych?

Rzeczywiœcie, by³a to nominacja bardziej ekspercka ni¿ polityczna. Od
prze³omu minê³y dopiero dwa lata, a przez poprzednie czterdzieœci piêæ lat
sprawy bezpieczeñstwa by³y œciœle odgrodzone, zamkniête, zastrze¿one. Do-
piero rok wczeœniej zostali powo³ani pierwsi cywilni wiceministrowie obrony,
a pierwszym cywilnym ministrem zosta³ Jan Parys. Powo³anie mnie by³o pró-
b¹ wys³ania wyraŸnego sygna³u, ¿e zaczynamy stawiaæ na m³odych, wyedu-
kowanych na Zachodzie, a nie na Wschodzie. 

W jakich okolicznoœciach dosta³ pan propozycjê wejœcia do rz¹du Olszew-
skiego?

Siedzia³em w Chobielinie na dachu odbudowywanego dworu. Nie by³o jesz-
cze dachówek, na papie po³o¿ono dopiero drewniany stela¿. Telefon by³ wtedy
tylko we wczeœniej wyremontowanej leœniczówce, kilkadziesi¹t metrów dalej,
gdzie mieszkaliœmy z rodzicami. Z leœniczówki wysz³a mama i powiedzia³a, ¿e
dzwoni do mnie ktoœ z Warszawy. To by³ minister Parys, który zaprosi³ mnie do
stolicy na powa¿n¹ rozmowê. Kilka miesiêcy póŸniej pods³uch na linii telefo-
nicznej w Chobielinie i w samej leœniczówce za³o¿y³y Wojskowe S³u¿by Infor-
macyjne. Oficer, który go instalowa³, opowiada³ nie tak dawno swojemu prze³o-
¿onemu, ¿e to by³a dosyæ trudna technicznie operacja. Ale wtedy rozmowa zo-
sta³a najprawdopodobniej pods³uchana w sekretariacie Parysa. Kilka dni póŸniej
przeciek o szykuj¹cej siê nominacji poszed³ do jednej z zachodnich gazet, co
ustawi³o mnie w niekorzystnym œwietle i nada³o ton komentarzom prasowym.

Czy podjêcie decyzji – przyj¹æ propozycjê czy nie – zajê³o panu wiele czasu?

Zdecydowa³em siê prawie natychmiast. Zawsze chcia³em byæ w s³u¿bie pu-
blicznej. Mia³em dopiero dwadzieœcia dziewiêæ lat i ta propozycja by³a dla
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mnie nobilitacj¹. Zaledwie trzy lata wczeœniej by³em uchodŸc¹ politycznym,
a teraz mieszkam w wolnej Polsce i proponuj¹ mi wejœcie do pierwszego pro-
natowskiego rz¹du. Oczywiœcie siê zgodzi³em. Spore znaczenie mia³o to, ¿e
w ca³ym MON by³em jedn¹ z dwóch czy trzech osób mówi¹cych po angielsku.
To siê okazywa³o przydatne przy ró¿nych okazjach. Gdy przyjecha³ do nas
z wizyt¹ nie¿yj¹cy ju¿ ówczesny sekretarz generalny NATO Manfred Wörner,
w³aœciwie nie mia³ kto z nim rozmawiaæ, a w przygotowanym dla niego po
angielsku pakiecie informacyjnym by³y skandaliczne b³êdy. Musia³em ten
tekst osobiœcie poprawiæ, a na koñcu zadekretowa³em: „T³umacza rozstrze-
laæ”. Podczas tamtej wizyty po raz pierwszy pad³y bardzo znacz¹ce s³owa, ¿e
drzwi do Paktu stoj¹ dla nas otworem. 

Nie mia³ pan ¿adnych w¹tpliwoœci, czy pójœæ na pañstwow¹ posadê?
Przecie¿ praca by³a niepewna, a pan mia³ na g³owie remont dworu i do-
brze p³atne zajêcie u Murdocha.

Jasne, ¿e wi¹za³ siê z tym drastyczny spadek dochodów, w moim wypadku
o ponad 90 procent. Ma³o kto dzisiaj pamiêta, jaka by³a wtedy pensja wice-
ministra. Na dzisiejsze pieni¹dze to by³o piêæset dziewiêæ z³otych. Do tej po-
ry mam na to kwit z Urzêdu Rady Ministrów, bo inaczej pewnie nikt by mi nie
uwierzy³.  

Czy pamiêta pan swój pierwszy dzieñ w resorcie?

Dosta³em gabinet po Januszu Onyszkiewiczu. Mieœci³ siê w willi na Klo-
nowej, gdzie kiedyœ ponoæ mieszka³a marsza³kowa Pi³sudska. Po pierwsze,
zdziwi³o mnie, ¿e Onyszkiewicz nie kaza³ pozdejmowaæ jakichœ sowieckich
proporców i medali Uk³adu Warszawskiego, którymi upstrzone by³y œciany.
Po drugie, poprosi³em sekretarkê, ¿eby po³¹czy³a mnie z Bruksel¹, na co
us³ysza³em, ¿e bêdê czeka³ cztery godziny. Tymczasem wtedy mo¿na ju¿ by-
³o ³¹czyæ siê z zagranic¹ bezpoœrednio z prywatnych telefonów w mieœcie.
Z rz¹dowych trzeba by³o nadal zamawiaæ rozmowy. Telefon te¿ mia³em wy-
j¹tkowy: ogromny aparat z dziesi¹tkami przycisków. Za¿¹da³em, ¿eby tê
maszynê zabrano i zorganizowano mi normalnego panasonica. Ca³y sekre-
tariat patrzy³ na mnie jak na wariata, bo dla nich oznak¹ znaczenia i miej-
sca w hierarchii by³o, ile przycisków kto ma na telefonie. Szok wywo³a³ mój
laptop – jeden z pierwszych w ogóle. Nazywa³ siê Zenith i mia³ pamiêæ 2 MB.
Ale poczta elektroniczna ju¿ dzia³a³a. Dziœ wiem z raportów WSI na mój te-
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mat, ¿e istnienie tego komputera, a zw³aszcza funkcjonowanie e-maila, wy-
wo³a³o wielkie podejrzenia. Oficerowie s³u¿b raportowali o mnie: „Fachow-
cy stwierdzaj¹, ¿e jest to system komputerowy, gdzie nadawca informacji na
okreœlony kod wysy³a informacje, komputer to przyjmuje i gromadzi, odbior-
ca na okreœlony kod wybiera tak¹ informacjê”. Nie najlepiej œwiadczy to
o zaawansowaniu technologicznym WSI w tamtym okresie. 

By³ pan wiceministrem piêæ miesiêcy. Do tej pory ci¹gnie siê za panem
opinia, ¿e najwiêkszym pañskim dokonaniem by³o wprowadzenie plakie-
tek z nazwiskiem noszonych na mundurach. 

Plakietki sta³y siê regularn¹ czêœci¹ munduru. Niby nic, ale znaczenie te-
go detalu jest wiêksze, ni¿ siê wydaje. One s¹ elementem normalnoœci i u³a-
twiaj¹ ¿ycie podczas misji, bo nasze nazwiska s¹ trudne do zapamiêtania
dla sojuszników. W krajach demokratycznych relacje miêdzyludzkie s¹ bar-
dziej spersonalizowane ni¿ w krajach autorytarnych czy totalitarnych. Tam,
maj¹c do czynienia z urzêdnikiem czy funkcjonariuszem, czêsto nie wiedzia-
³o siê, kto zacz. Nikt siê nie przedstawia³, to by³a jedna „w³adza”. Tabliczki
na drzwiach w centralnych urzêdach w Peerelu by³y zawsze bezosobowe. By-
³o na nich napisane tylko „podsekretarz stanu” albo „wiceminister”. W wol-
nej Polsce pojawi³y siê nazwiska. Funkcja przesta³a byæ anonimowa. O to sa-
mo mi chodzi³o, kiedy wprowadzi³em plakietki: ¿eby ¿o³nierze przestali byæ
anonimowi, a co za tym idzie – ¿eby poczuli wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za
w³asne dzia³ania. Rozkazów nie mia³ ju¿ wydawaæ jakiœ anonimowy major
czy genera³, ale ten konkretny major czy genera³ Nowak. Tak samo mo¿na
by drwiæ z tego, ¿e za ostatniej kadencji w MON wprowadzi³em melodiê
I Brygady do telefonów w resorcie. Niby nic, a ja uwa¿a³em, ¿e to element
budowania patriotycznego wizerunku wojska. A na dodatek dzwoni¹cy do
mnie cywile mówili, ¿e instynktownie stawali na bacznoœæ.

A naprawdê w 1992 roku w MON odpowiada³em g³ównie za kontakty miê-
dzynarodowe. Mieliœmy spotkanie z ówczesnym sekretarzem obrony USA
Dickiem Cheneyem, dziœ wiceprezydentem. Pomaga³em przygotowaæ wizytê
Manfreda Wörnera. JeŸdziliœmy do Brukseli na spotkania w siedzibie Paktu.
Uzyska³em poparcie pani Thatcher dla bezwarunkowego wycofania wojsk ro-
syjskich z Polski i naszego cz³onkostwa w NATO. Nas odwiedzali szefowie
sztabów i ministrowie pañstw Paktu. To by³y pierwsze kontakty cywilnego
ministra obrony z zewnêtrznym œwiatem. W skali MON coœ wtedy absolutnie
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nowego. Ma³o kto dziœ pamiêta, ¿e pierwsza deklaracja naszej chêci przyst¹-
pienia do NATO pad³a z ust Jana Olszewskiego na posiedzeniu kierownictwa
MON w styczniu 1992 roku. Lista osób, które wtedy by³y temu przeciwne, jest
d³uga i zaskakuj¹ca. 

Opór instytucjonalny musia³ byæ spory. 

By³em œwiadkiem nie tyle oporu, ile posuniêtego do granic absurdu ko-
niunkturalizmu. Pamiêtam pierwszy briefing kierownictwa MON z udzia³em
szefa Wojskowych S³u¿b Informacyjnych, kontradmira³a Czes³awa Wawrzy-
niaka. Kontradmira³ opowiada³ nam, korzystaj¹c przy tym obficie z map
i meldunków, ile to samolotów NATO krêci³o siê na granicy naszej przestrze-
ni powietrznej i ilu zachodnich dyplomatów zauwa¿ono w pobli¿u naszych
koszar. Nie chcieliœmy go upokarzaæ przy kolegach, ale po odprawie rozmo-
wê wychowawcz¹ odby³ z nim minister Parys. W nastêpnym tygodniu kontr-
admira³ mia³ kolejny briefing. Tym razem z równym zaanga¿owaniem opo-
wiada³, ile w pobli¿u naszych granic pojawi³o siê rosyjskich samolotów i ilu
dostrze¿ono podejrzanie siê zachowuj¹cych rosyjskich dyplomatów. 

Opór materii zawsze jest, ale trzeba go przezwyciê¿aæ – czasami metod¹
lwa, a czasami metod¹ lisa. W 2005 roku w pierwszych tygodniach urzê-
dowania odtajni³em 95 procent akt Uk³adu Warszawskiego w naszych ar-
chiwach. Historycy prosili o to wszystkich poprzednich ministrów obrony,
ale bez skutku. Wzi¹³em sobie na ambit, aby to wykonaæ. Uprzednio namó-
wi³em Kazimierza Marcinkiewicza, by uj¹³ takie zobowi¹zanie w exposé
rz¹du. Zgodnie z prawd¹ powiedzia³em, ¿e spraw¹ interesuje siê osobiœcie
Lech Kaczyñski i ¿e jej za³atwienie bêdzie miar¹ szacunku wy¿szej kadry
resortu dla nowej ekipy. I muszê przyznaæ, ¿e cz³owiek, któremu to zada-
nie powierzy³em, genera³ Lech Konopka, wykona³ je sumiennie i termino-
wo. Sprawi³o mi to podwójn¹ satysfakcjê, gdy¿ zapewne sporo go to kosz-
towa³o w relacjach z niektórymi starszymi kolegami. 

Inn¹ spraw¹, któr¹ w 2005 roku te¿ mo¿na by wyœmiaæ jak owe plakiet-
ki, by³o odebranie emerytury wojskowej pu³kownik Helenie Woliñskiej, by³ej
prokurator, która przyczyni³a siê do zbrodni s¹dowej na generale Emilu Fiel-
dorfie-Nilu. Dzisiaj, wypowiadaj¹c siê dla prasy brytyjskiej, Woliñska twier-
dzi, ¿e nie mo¿e stan¹æ przed polskim s¹dem, gdy¿ jako ¯ydówka nie ma co
liczyæ u nas na sprawiedliwoœæ. Jest to o tyle ciekawe, ¿e trzyma³a te¿
w areszcie W³adys³awa Bartoszewskiego, honorowego obywatela Izraela.
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Kiedy poleci³em dyrektorowi odpowiedniego departamentu zbadanie tej spra-
wy, przedstawiono mi analizê prawn¹, z której wynika³o, ¿e nic siê nie da
zrobiæ i osoba unikaj¹ca stawienia siê przed polskim s¹dem nadal musi od
pañstwa polskiego otrzymywaæ emeryturê. Powiedzia³em im, ¿e jeœli z MON
wyjdzie jeszcze jeden przelew dla tej pani, to z tego departamentu nie zosta-
nie kamieñ na kamieniu. I co siê okaza³o? Ci sami urzêdnicy wrócili, mówi¹c:
„Panie ministrze, mia³ pan racjê, jej siê w ogóle emerytura nie nale¿a³a. Na-
ci¹gnê³a o kilka miesiêcy swój sta¿ pracy dla wojska, jeszcze powinniœmy j¹
œcigaæ o zwrot nienale¿nych œwiadczeñ”. Wkrótce potem otrzyma³em wzru-
szaj¹cy list od córki genera³a Fieldorfa. Poczu³em wtedy, ¿e wszystko, co do
tej pory robi³em, nie posz³o na marne, skoro mog³em do¿yæ takiej chwili.

Podczas pañskiego urzêdowania w 1992 roku uda³o siê powstrzymaæ bar-
dzo ryzykown¹ akcjê naszych w³adz.

Trudno w to dzisiaj uwierzyæ, ale chodzi³o o zakup g³owic j¹drowych. Po-
mys³ wyszed³ z krêgu pa³acu prezydenckiego. Dowiedzia³em siê o nim w He-
lenowie, w oœrodku MON, od ministra Parysa, który wyjawi³ mi podczas spa-
ceru, ¿e rysuje siê mo¿liwoœæ zakupu g³owic j¹drowych z obszaru by³ego
ZSRS, i zapyta³, co o tym s¹dzê. Powiedzia³em, ¿e – po pierwsze – Polska jest
sygnatariuszem Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni j¹drowej. Wiêc raz,
¿e z³amalibyœmy traktat, a dwa, ¿e dzia³anie takiej broni polega g³ównie na
odstraszaniu, zatem przeciwnik musia³by wiedzieæ, ¿e j¹ mamy. A my prze-
cie¿ nie moglibyœmy siê tym chwaliæ. Po drugie – ¿e bzdur¹ s¹ zapewnienia
WSI, i¿ operacja nie niesie ze sob¹ ¿adnego ryzyka. Po trzecie – jeœli sprawa
wyjdzie na jaw, to bêdzie to kompromitacja rz¹du i Polski. Po czwarte – mo-
wa by³a o kilku g³owicach taktycznych, które tak naprawdê nic by nam nie
da³y. Parê takich g³owic mo¿e unicestwiæ najwy¿ej kilka dywizji. To nie jest
si³a wystarczaj¹ca, ¿eby naprawdê odstrasza³a albo pozwoli³a nam skutecz-
nie siê broniæ. Na dodatek s³u¿by proponowa³y, by najpierw wrêczyæ handla-
rzom pieni¹dze – oko³o miliona dolarów – a potem przy pomocy komando-
sów te pieni¹dze odbiæ i mieæ g³owice za darmo. Jednym s³owem, kompletne
szaleñstwo albo prowokacja. A nawet gdyby siê uda³o, to wizja Lecha Wa³ê-
sy i Mieczys³awa Wachowskiego z palcami na guziku atomowym nie by³a
zachêcaj¹ca. Fakt, ¿e plan nie zosta³ zrealizowany, zawdziêczamy dwóm
osobom. Pierwsz¹ by³ Jan Parys, od którego podpisu zale¿a³o wy³o¿enie pie-
niêdzy na operacjê. On podpisu odmówi³. Drug¹ osob¹ by³ Jan Pawe³ II. Zda-
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waliœmy sobie sprawê, ¿e nikt z nas nie mo¿e wp³yn¹æ na prezydenta Wa³ê-
sê i wybiæ mu tego planu z g³owy. Jedynym cz³owiekiem, który móg³ tego do-
konaæ, by³ Ojciec Œwiêty. Akurat zosta³em zaproszony na konferencjê w col-
lege’u NATO w Rzymie. Tam za poœrednictwem ojca Hejmo skontaktowa³em
siê z biskupem Stanis³awem Dziwiszem. Zrelacjonowa³em mu sprawê, po
czym prawie natychmiast uzyska³em audiencjê u papie¿a. Jan Pawe³ II ju¿
o sprawie wiedzia³, co dowodzi, ¿e mia³ bardzo dobre Ÿród³a informacji. 
Po moim spotkaniu z Ojcem Œwiêtym sprawa w ci¹gu tygodnia ca³kowicie
ucich³a. 

Rz¹d Olszewskiego bywa uznawany za jedyny w latach dziewiêædziesi¹-
tych, który mia³ rewolucyjne inklinacje. Zgadza siê pan z tak¹ opini¹?

Owszem, gabinet Olszewskiego mia³ rewolucyjne zapêdy, ale by³ niesku-
teczny. Co nie zmienia faktu, ¿e ma na koncie istotne osi¹gniêcia. Najwa¿-
niejszym by³o niedopuszczenie do podpisania z³ego traktatu z Rosj¹. W pew-
nym momencie istnia³o niebezpieczeñstwo, ¿e ten traktat pozwoli zainstalo-
waæ w by³ych sowieckich bazach wojskowych mieszane spó³ki typu 
joint venture. £atwo sobie wyobraziæ, jakie by siê tam odbywa³y machinacje
finansowe, celne, wywiadowcze i Bóg wie jakie jeszcze. To by³ tak¿e pierwszy
rz¹d, który jasno powiedzia³, ¿e Polska chce wejœæ do Paktu Pó³nocnoatlan-
tyckiego, co wywo³a³o wówczas furiê pewnych œrodowisk, które zreszt¹ póŸ-
niej popar³y nasze przyst¹pienie do NATO. 

Jednak polityka partyjna i parlamentarna tego rz¹du by³a kiepska, bo ni-
gdy nie uzyska³ on w Sejmie wiêkszoœci. A istnia³a mo¿liwoœæ, ¿eby do koali-
cji wci¹gn¹æ Uniê Demokratyczn¹ w zamian za dwa resorty – finansów
i spraw zagranicznych – których prawica i tak nie kontrolowa³a. MSZ to by³
tak zwany resort prezydencki, a Ministerstwem Finansów kierowa³ Andrzej
Olechowski. 

Czyli mo¿na powiedzieæ: szlachetne intencje, kiepskie wykonanie?

I wszystko podlane patetyczno-patriotyczn¹ retoryk¹. Ten schemat, nie-
stety, powtarza siê w kolejnych ods³onach. Nie chcê obra¿aæ bohaterów, ale
nazwa³bym to polityk¹ w stylu powstania warszawskiego. Tam te¿ intencje
by³y szlachetne, sprawa s³uszna, du¿o zapa³u, bohaterstwo ale rezultat tra-
giczny. Rz¹d Olszewskiego zosta³ odwo³any w wyniku b³êdów politycznych,
powi¹zanych z fataln¹ realizacj¹ planu lustracji. Je¿eli ju¿ gra siê tak twar-
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do, jak zagra³ Macierewicz, uznaj¹c za agentów prezydenta, marsza³ka Sej-
mu i przywódców wiêkszoœci partii w parlamencie, to trzeba siê do tego do-
brze przygotowaæ. Mieæ twarde dowody i upewniæ siê, ¿e ma siê kontrolê
nad gmachami rz¹dowymi, nad telewizj¹ i innymi wa¿nymi instytucjami.
Tymczasem, o ile pamiêtam, Macierewicza nie wpuœci³a do budynku MSW
jego w³asna ochrona. Ca³a akcja zosta³a po prostu spartaczona. Zero szans
na sukces. 

W dodatku fatalnie zosta³a rozegrana kwestia Wa³êsy. Jeœli minister spraw
wewnêtrznych dostaje materia³y, ¿e polski bohater, przywódca Solidarnoœci,
¿ywa legenda i demokratycznie wybrana g³owa pañstwa, mia³ jakiœ epizod
wspó³pracy – to jego psim obowi¹zkiem jest wzi¹æ to na swoje sumienie i za-
mkn¹æ te papiery g³êboko w szafie, ¿eby ochroniæ autorytet urzêdu prezyden-
ta. By³oby to nie tylko s³uszne z punktu widzenia interesu pañstwa, ale
i efektywne politycznie, bo gdyby nie atak na Wa³êsê, to mo¿e lustracja nie
zakoñczy³aby siê klêsk¹ rz¹du.

Po s³ynnym telewizyjnym przemówieniu Jana Olszewskiego dotar³o do
mnie, ¿e polski i zachodnioeuropejski temperament polityczny mocno siê od
siebie ró¿ni¹. Tam liczy siê sukces, a u nas liczy siê sukces moralny, czyli –
pora¿ka. Tamto przemówienie by³o w gruncie rzeczy biadoleniem nad w³asn¹
przegran¹, lecz takie biadolenie jest w naszym kraju bardzo popularne. Przez
trzysta lat przyzwyczailiœmy siê do pora¿ek, wiêc piêkn¹ przegran¹ uznaje-
my za coœ wspania³ego. Kochamy szlachetnych nieudaczników. Przejawem
tej swoistej patologii jest celebrowanie rocznicy upadku rz¹du Olszewskiego,
do czego pierwszy raz dosz³o w 2007 roku. Rozumiem, ¿e to próba budowa-
nia legendy, ale na konferencjê z okazji rocznicy nie poszed³em, choæ mia³em
zaproszenie. Uwa¿am bowiem, ¿e rz¹d Olszewskiego by³ kolejnym polskim
zwyciêstwem moralnym, czyli klêsk¹. A œwi¹t upamiêtniaj¹cych pora¿ki ma-
my a¿ nadto. 

Mam wra¿enie, ¿e bluŸni pan przeciw naszej narodowej tradycji…

Jest w naszej historii tragizm, którego nie rozumiej¹ narody, których nikt
nigdy nie chcia³ eksterminowaæ. Czasem beznadziejny opór jest uzasadniony.
Ale nie ³udŸmy siê, to jest tradycja kraju zniewolonego, którym ju¿ nie jeste-
œmy. Nie zapominaj¹c o bohaterach, którym zawdziêczamy woln¹ Polskê, mo-
¿emy ju¿ pozwoliæ sobie na wy³awianie pogodniejszych w¹tków naszej prze-
sz³oœci.
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Przecie¿ na niej opieraj¹ siê niemal wszystkie nasze narodowe mity!
WeŸmy choæby kult powstañ. Akurat to, które wygraliœmy – powsta-
nie wielkopolskie – jest najmniej pamiêtane i zepchniête gdzieœ na mar-
gines.

No w³aœnie. Uwa¿am, ¿e powinniœmy byæ normalnym europejskim krajem
i zdrowym psychicznie narodem, to znaczy takim, który œwiêtuje swoje suk-
cesy, nie zaœ niepowodzenia. Dlatego ju¿ jako minister obrony apelowa³em do
twórców, ¿eby w koñcu zrobili dobry film o zwyciêstwie w Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku, która wp³ynê³a na losy Europy bardziej ni¿ powstanie war-
szawskie, o którym filmów nie brakuje. I ¿eby by³o jasne: uwa¿am, ¿e boha-
terom przegranych bitew nale¿y siê czeœæ. Ale wzorem godnym naœladowania
s¹ przede wszystkim bitwy wygrane, nie klêski. 

To nie ma odbicia w naszych narodowych œwiêtach. Wprawdzie Jedena-
sty Listopada i Trzeci Maja s¹ z za³o¿enia radosne, ale w przemówie-
niach zawsze jest mowa o martyrologii, ofiarach, chwalebnych przegra-
nych…

Trzeci Maja to symbol naszych aspiracji, ale s¹ historycy, którzy uwa¿a-
j¹, ¿e wobec niemo¿noœci jej obrony Konstytucja 3 maja przyspieszy³a roz-
biory. A gdybyœmy siedzieli cicho i doczekali czasów napoleoñskich jako
istniej¹ce pañstwo w obszernych granicach, to wszystko mog³o potoczyæ siê
inaczej. Natomiast nasze œwiêtowanie jest strasznie monotonne. Taka sa-
ma mówka, takie samo podniesienie flagi, wieñce, defilada. M³odzie¿ tej
nadêtej wersji patriotyzmu ju¿ nie kupuje. Ja najbardziej lubiê œwiêto woj-
ska polskiego, Piêtnasty Sierpnia, z paru powodów. Po pierwsze – bo wtedy
obchodzimy rocznicê wygranej bitwy. Po drugie – bo jest to w sierpniu, czy-
li w porze najlepszej do œwiêtowania. Po trzecie – bo to œwiêto mo¿e byæ wi-
dowiskowe. Jako szef MON po raz pierwszy od dawna zarz¹dzi³em defiladê
najnowszego sprzêtu. By³y transportery Rosomak, samochody Hummer, po-
lecia³y helikoptery. No i trzeba by jeszcze zrewidowaæ retorykê, jak¹ siê opi-
suje to œwiêto i wydarzenie, do którego nawi¹zuje. Mówi siê o „cudzie nad
Wis³¹”, jakby to jakiœ cud nas uratowa³. Ani s³owa o dobrym planie opera-
cyjnym, o dobrym sprzêcie, o z³amaniu bolszewickich szyfrów, co mia³o
kluczowe znaczenie. Nie „œmia³y manewr taktyczny”, sprawne wykonanie,
kunszt i bohaterstwo ¿o³nierzy, tylko „cud”. 
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Jest pan zwolennikiem œwiêtowania w amerykañskim stylu?

Myœlê, ¿e od Amerykanów moglibyœmy siê w tej dziedzinie wiele nauczyæ.
Niektórych irytuje ten manifestacyjny amerykañski patriotyzm, ale Ameryka-
nie kochaj¹ swój kraj w pozytywnym, optymistycznym duchu. Ameryka daje
im poczucie sukcesu i spe³nienia marzeñ. Czwartego Lipca s¹ fajerwerki, pik-
niki, spotkania w parkach. To jest œwiêtowanie sukcesu w³asnego kraju przez
pryzmat sukcesu osobistego. W ich odczuciu jedno ³¹czy siê z drugim. Fryde-
ryk Wielki zdefiniowa³ patriotyzm jako dobrze pojmowany interes w³asny. Do
tego trzeba powróciæ. W czasach niewoli patriotyzm faktycznie bywa³ samo-
poœwiêceniem na o³tarzu odrodzenia ojczyzny. Ale teraz ojczyzna jest odro-
dzona, ogólnie jest krajem sukcesu, wiêc powinniœmy to wreszcie w odpo-
wiedni sposób œwiêtowaæ. 

A konkretnie?

Na przyk³ad w maju unika³bym nudnych przemówieñ. Robi³bym majówki.
I podniós³bym rangê Piêtnastego Sierpnia, bo uratowaliœmy wtedy Europê
przed bolszewickim najazdem, a siebie przed now¹ niewol¹. Gdyby Polska
sta³a siê krajem komunistycznym ju¿ w 1920 roku, dotknê³yby nas najgorsze
czystki stalinizmu i sztucznie wywo³any g³ód. A w listopadzie jest zawsze
zimno, ponuro i wszyscy s¹ przygnêbieni nadchodz¹c¹ zim¹. Zreszt¹ jedena-
sty listopada zosta³ wybrane doœæ arbitralnie, bo co prawda tego dnia w 1918
roku Rada Regencyjna przekaza³a w³adzê Józefowi Pi³sudskiemu, ale by³a to
realizacja wczeœniejszych ustaleñ. Natomiast piêtnasty sierpnia 1920 roku
rzeczywiœcie by³ rozstrzygaj¹cy. 

Powiada pan, ¿e Polska to kraj sukcesu. Nie wszyscy by siê z panem zgo-
dzili. 

Jako czytelnika zachodnich gazet zawsze uderza³o mnie to, ¿e mamy lep-
sz¹ prasê za granic¹ ni¿ u siebie. To, niestety, siê ostatnio zmieni³o. Wiecz-
ne narzekanie, w którym siê lubujemy, jest irytuj¹ce. Kiedy w Stanach zapy-
ta siê kogoœ, jak siê ma, powie, ¿e œwietnie. Co prawda ¿ona zmar³a, firma
zbankrutowa³a i w³aœnie zdiagnozowano mu raka, ale generalnie jest super.
A kiedy spytaæ Polaka, on powie: „E, stara bieda. Kupi³em nowy samochód,
urodzi³ mi siê syn, przeprowadzamy siê do wiêkszego domu. Ale ogólnie –
dno”.
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Skoro jest pan zwolennikiem patriotyzmu w amerykañskim stylu, to dla-
czego nad pana domem nie ma polskiej flagi?

Mam flagê, ale wywieszam j¹ tylko w œwiêta pañstwowe. Flaga powinna
byæ œci¹gana z masztu na noc, a ¿e maszt jest na spadzistym dachu, by³oby
to doœæ k³opotliwe. Za to obok masztu mam specjalny reflektor do podœwiet-
lania flagi oraz dmuchawê, ¿eby ³adnie powiewa³a nawet wtedy, gdy nie ma
wiatru. Wygl¹da lepiej ni¿ kiedyœ czerwona flaga na Komitecie Centralnym
PZPR. Mam te¿ flagi NATO, Unii Europejskiej oraz kilku pañstw cz³onkow-
skich; wywieszam je, gdy goszczê dyplomatów tych krajów.



IX. „Panie Radku, rób pan!” 

Kilka lat po pierwszej rz¹dowej misji rozpocz¹³ pan drug¹: zosta³ pan wi-
ceministrem spraw zagranicznych w gabinecie Jerzego Buzka. Jak to siê
sta³o, ¿e dosta³ pan tê propozycjê?

S³ysza³em wersjê, ¿e nowojorscy rabini kazali profesorowi Geremkowi
wzi¹æ mnie do rz¹du. W rzeczywistoœci trafi³em tam dziêki Antoniemu Ma-
cierewiczowi. 

¯artuje pan.

Bynajmniej. Macierewicz uknu³ intrygê w ówczesnym Ruchu Odbudowy
Polski. Szanta¿owa³ Olszewskiego jakimœ epizodem masoñskim, wiêc ten, s¹-
dz¹c, ¿e go udobrucha, uczyni³ go pe³nomocnikiem list wyborczych przed wy-
borami parlamentarnymi. Pe³nomocnik list powinien odegraæ rolê notariusza,
ale Macierewicz zacz¹³ nimi manipulowaæ, chc¹c doprowadziæ do wewnêtrz-
nego puczu w partii. W okrêgu bydgoskim, gdzie kandydowa³em do Sejmu,
efekt tych manipulacji by³ taki, ¿e œlusarz rencista, niejaki Jerzy Szczotka,
wzi¹³ zatwierdzon¹ przez zarz¹d g³ówny partii listê i w ubikacji urzêdu wo-
jewódzkiego podmieni³ j¹ na inn¹, któr¹ otrzyma³ od pana ministra. Na tej li-
œcie on, Jerzy Szczotka, by³ na pierwszym miejscu. I tak nie wygra³, dosta³
dwa tysi¹ce g³osów. Ja, z drugiego miejsca – szeœæ i pó³. Ale skandal by³ ta-
ki, ¿e mandatu nikt nie zdoby³. Nie wszed³em do Sejmu i dziêki temu Jerzy
Buzek móg³ mi zaproponowaæ stanowisko podsekretarza stanu, które jest 
zamkniête dla pos³ów. Natomiast gdybym wygra³, do MSZ bym nie trafi³, bo
stanowisko sekretarza stanu, otwarte dla parlamentarzystów, obj¹³ ju¿ An-
drzej Ananicz. Mogê wiêc powiedzieæ, ¿e mam podobny d³ug wobec Antonie-
go Macierewicza jak wobec W³odzimierza Cimoszewicza. Co prawda w trak-
cie wspólnej pracy w resorcie Macierewicz mnie za tamt¹ sytuacjê przeprosi³,
jednak ja mam zasadê, ¿e generalnie ufam ludziom, ale tylko do pierwszego
oszustwa. 
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Wczeœniej by³ pan w MON. Teraz mia³ pan trafiæ do MSZ. Nie nachodzi³y
pana w¹tpliwoœci, czy sobie pan poradzi?

Zajmowa³em siê ca³y czas sprawami zagranicznymi, a na prawicy nigdy
nie by³o nadmiaru ludzi znaj¹cych siê na tych problemach. To zreszt¹ w Eu-
ropie rzecz ca³kiem normalna. Prawica jest z natury rzeczy przywi¹zana do
korzeni, do ma³ej ojczyzny. Mniej interesuje siê tym, co na zewn¹trz, nie jest
internacjonalistyczna. By³em wiêc jedn¹ z niewielu osób, które AWS móg³
wydelegowaæ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Jak dogadywa³ siê pan ze swoimi szefami? Pierwszym by³ Bronis³aw Ge-
remek.

Wspó³praca z nim by³a przygod¹ polityczn¹ i intelektualn¹. Nie byliœmy
ludŸmi z tej samej bajki i w niektórych sprawach mieliœmy odmienne zdanie,
ale stara³em siê byæ lojalny, a profesor Geremek by³ szefem, od którego du¿o
siê nauczy³em. Wiedzia³em, ¿e wola³by widzieæ jako swojego zastêpcê kogoœ
innego, wiêc rozumia³em, ¿e jestem na cenzurowanym. Taka œwiadomoœæ jest
bardzo dyscyplinuj¹ca i uczy czegoœ, co w dyplomacji jest niezwykle potrzeb-
ne: unikania potkniêæ. 

Pojawi³a siê ostatnio teza, ¿e MSZ by³o przez lata opanowane przez „kli-
kê Geremka” i nawet gdy on sam ju¿ stamt¹d odszed³, rz¹dzi³ resortem
zza kulis. Zgadza siê pan z t¹ ocen¹?

Bronis³aw Geremek mia³ z ca³¹ pewnoœci¹ spory wp³yw intelektualny i ka-
drowy na MSZ. Przez wiele lat by³ przecie¿ szefem Komisji Spraw Zagranicz-
nych Sejmu, a zatem mia³ wiele do powiedzenia w kwestii nominacji amba-
sadorskich. Mo¿na o profesorze Geremku mówiæ wiele rzeczy, ale na pewno
nie to, ¿e brakowa³o mu klasy czy miêdzynarodowego obycia. Geremek doda-
wa³ Polsce presti¿u, a nie o wszystkich to mo¿na powiedzieæ. 

Za rz¹dów koalicji AWS-UW w sferze stosunków miêdzynarodowych wyda-
rzy³o siê wiele dobrego. Przyst¹piliœmy do NATO i przekroczyliœmy pó³metek
negocjacji z Uni¹ Europejsk¹. Mo¿na oczywiœcie powiedzieæ, ¿e to by³y proce-
sy instytucjonalne, tocz¹ce siê swoim tempem, wiêc je¿eli siê nie pope³ni³o
kardynalnych b³êdów, to trudno by³o coœ zepsuæ. Ale odnieœliœmy tak¿e suk-
ces w sprawie, przed której ruszaniem przestrzegali nas partnerzy i w której
nie by³o gwarancji powodzenia: uda³o nam siê wygraæ negocjacje o odszko-
dowania dla robotników przymusowych III Rzeszy – dziesiêæ miliardów ma-
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rek, których Niemcy wcale nie mieli ochoty zap³aciæ. Wielkie zas³ugi po³o¿y-
li tutaj Bartosz Ja³owiecki i Wies³aw Walendziak, a w MSZ sprawê pilotowali
g³ównie Janusz Stañczyk i Jerzy Kranz. Szkoda, ¿e tak ³atwo o tym sukcesie
zapomniano. 

Bywa³y wtedy napiêcia, ale bywa³y i momenty, które powinny trafiæ do an-
na³ów dyplomacji. Na przyk³ad gdy minister Geremek opowiedzia³ podczas
zebrania kierownictwa resortu nastêpuj¹cy dowcip: Jeden ¯yd mówi do dru-
giego: „Co ja mam zrobiæ? Moja ¿ona od rana do wieczora truje mi o pieni¹-
dzach. Pieni¹dze, pieni¹dze, pieni¹dze, na okr¹g³o”. Drugi pyta: „A na co ona
te pieni¹dze wydaje?” Na co pierwszy: „Nie wiem, bo ja jej nie dajê”. 

Zreszt¹ sprawy stosunków polsko-¿ydowskich by³y mocn¹ stron¹ Gerem-
ka. Pamiêtam, jak podczas jego wizyty w Stanach dziennikarz CNN zapyta³
go o antysemityzm w Polsce. A Geremek na to: „Jestem dzieckiem ³ódzkiego
getta oraz polskim ministrem spraw zagranicznych i uwa¿am pañskie pyta-
nie za niestosowne”. Tamtego zamurowa³o. Punkt dla Polski. 

Szkoda, ¿e Geremek nie stosowa³ tego atutu czêœciej. Jest on charakterolo-
gicznie przeciwieñstwem Jaros³awa Kaczyñskiego – nie lubi konfrontacji.
I pewnie dlatego nie uwzglêdni³ mojego wniosku o odwo³anie z funkcji kon-
sula honorowego niejakiego Jana Kobylañskiego, samozwañczego przywódcy
Polonii latynoamerykañskiej, antysemity i typa spod ciemnej gwiazdy. Dopie-
ro Bartoszewski mia³ doœæ jaj, aby mój ponowny wniosek zaakceptowaæ.
Tymczasem IPN rozwa¿a³ postawienie Kobylañskiemu zarzutu o szmalcow-
nictwo w czasie wojny, co nie przeszkadza mu wywieraæ wp³ywu na obsady
ambasadorskie i konsularne, i to nie tylko w Ameryce £aciñskiej. W¹tpiê, aby
to by³o postêpem w porównaniu z „korporacj¹ Geremka”.

Zreszt¹ ja nie by³em tylko zastêpc¹ profesora Geremka. Zdarzy³o siê, ¿e by-
³em profesorem Geremkiem…

Jak to?

Przebywa³em gdzieœ w Meksyku, gdy okaza³o siê, ¿e sekretarz generalny
ONZ nie przyjedzie na jak¹œ wczeœniej umówion¹ konferencjê w Beninie
w Afryce Zachodniej. Poniewa¿ majestat profesora ucierpia³by, gdyby wzi¹³
on udzia³ w konferencji, z której sekretarz generalny siê wycofa³, dosta³em
instrukcjê z centrali – natychmiast lecieæ do Beninu. Myœla³em: skoczê przez
Atlantyk w drodze do domu, ¿aden problem. Okaza³o siê, ¿e miêdzy Amery-
kami a Afryk¹ praktycznie nie ma po³¹czeñ lotniczych, bo afrykañskie linie
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lotnicze nie spe³niaj¹ ¿adnych standardów bezpieczeñstwa. Dolatujê wiêc
przez Pary¿, po dwudziestu czterech godzinach, ledwie ¿ywy, a tu na lotnisku
witaj¹ mnie jako profesora Geremka. W Beninie nie mamy placówki, tote¿ nie
mia³ kto przekazaæ sygna³u o zamianie, zreszt¹ oni pewnie odró¿niaj¹ nas
tak jak my ich. MSZ Beninu wita profesora Geremka, recepcjonista w hotelu
uœmiecha siê na widok profesora Geremka, kelner przynosi koktajl na basen
dla profesora Geremka. Nie chcia³em robiæ im przykroœci ani powodowaæ za-
mieszania, wiêc podpisa³em wszystkie rachunki jako Bronis³aw Geremek.
Specjalnoœci¹ hotelu by³ zreszt¹ masa¿ wykonywany przez dwie cudnej uro-
dy Murzynki. Pewnie do dzisiaj szczyc¹ siê w swojej wsi, ¿e masowa³y profe-
sora Geremka. 

Jaka by³a pana rola w MSZ?

By³em wiceministrem do koñca kadencji, co rzadko siê zdarza, bo w MSZ
trwa ci¹g³a rotacja miêdzy central¹ a placówkami, tak¿e na szczeblu wicemi-
nistrów. Przez ca³y okres zajmowa³em siê sprawami konsularnymi, które
wbrew pozorom s¹ ca³kiem ciekawe. Uda³o mi siê podnieœæ rangê s³u¿by kon-
sularnej. Czêsto jest ona niedoceniana, a przecie¿ na podstawie sporadycz-
nych kontaktów z konsulami obywatele wyrabiaj¹ sobie opiniê o ca³ej pol-
skiej dyplomacji. Przed wakacjami urz¹dzaliœmy spotkania na temat zagro-
¿eñ, jakie w ró¿nych czêœciach œwiata mog¹ napotykaæ polscy turyœci. Mieli-
œmy te¿ kilka spektakularnych akcji pomocy Polakom, którzy utknêli za gra-
nic¹, gdy bankrutowa³y biura podró¿y. Dwukrotnie przeprowadziliœmy po-
szukiwanie i zakoñczon¹ sukcesem ewakuacjê naszych rodaków porwanych
w Czeczenii. Mia³em szczególn¹ satysfakcjê, gdy uda³o mi siê uratowaæ Ro-
berta Czarkowskiego, który na skutek jakiejœ intrygi gni³ w wiêzieniu gdzieœ
w Kostaryce czy Panamie.

Nadzorowa³em te¿ przez pewien czas ³¹cznoœæ MSZ, czyli system depesz,
który, niestety, by³ i jest przedpotopowy. PóŸniej zajmowa³em siê stosunka-
mi z krajami zamorskimi, to znaczy Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ame-
ryki Po³udniowej. Wtedy du¿o podró¿owa³em w ramach konsultacji z resor-
tami spraw zagranicznych innych pañstw. Mia³em w portfelu wszystkie kra-
je rozbójnicze, takie jak Libia, Syria, Iran, Korea Pó³nocna. Nadzorowa³em
te¿ pracê sekcji interesów amerykañskich w Bagdadzie, bo w tym okresie
nasz dyplomata, Ryszard Krystosik, pe³ni³ rolê opiekuna maj¹tku ambasady
USA w Iraku. Sprawowa³em te¿ pieczê nad promocj¹ kulturaln¹ i wprowa-
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dzi³em konkursowy tryb mianowania dyrektorów instytutów kultury pol-
skiej za granic¹. 

Ma pan na koncie wygran¹ bataliê w obronie dobrego imienia naszego
kraju. Zmusi³ pan do przeprosin medialnego magnata Teda Turnera.

Antypolonizm jest faktem. Mamy na œwiecie mnóstwo przyjació³, ale i ludzi
nam niechêtnych, którym z ró¿nych powodów zale¿y na tym, ¿ebyœmy mieli
z³¹ opiniê. Wprowadzi³em zasadê, ¿e placówki konsularne i dyplomatyczne
maj¹ obowi¹zek natychmiast odpowiadaæ na oszczerstwa. Przedtem bywa³o
ró¿nie. Nasi dyplomaci czêsto udawali, ¿e to deszcz pada, a nie pluj¹ im
w twarz. Mia³em okazjê zareagowaæ osobiœcie w³aœnie w sprawie Turnera,
który na jakimœ wiecu proaborcyjnym w Nowym Jorku zosta³ zapytany przez
dziennikarza, co na tê agitacjê za aborcj¹ powie papie¿. Na co Turner siê za-
œmia³ i zapyta³: „Widzieliœcie kiedyœ polski wykrywacz min?” Zakry³ uszy rê-
kami i zacz¹³ macaæ nog¹ przed sob¹. Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e to zda-
rzenie splot³o siê w czasie z prowadzonymi przeze mnie negocjacjami nasze-
go MSZ z magazynem „Time”, który nale¿y do firmy Time Warner bêd¹cej
wspó³w³asnoœci¹ Turnera. Chodzi³o o du¿¹ wk³adkê o Polsce za jakieœ 200 ty-
siêcy dolarów. Znaj¹c amerykañski system medialny i polityczny, wiedzia³em,
na co mo¿emy sobie pozwoliæ. Rzecznikiem rz¹du by³ wtedy Jaros³aw Sellin.
Wyst¹piliœmy wspólnie na konferencji, na której zada³em pytanie, czy pan
Turner pozwoli³by sobie na takie ¿arty z homoseksualistów, Murzynów czy
¯ydów. Wezwa³em go do wycofania siê z tych obraŸliwych s³ów. Powiedzia-
³em, ¿e polscy saperzy, którzy walczyli z Hitlerem po to, ¿eby pan Turner cie-
szy³ siê wolnoœci¹ prasy, dziêki czemu jest dzisiaj miliarderem, s¹ oburzeni je-
go postêpkiem. Zapowiedzia³em, ¿e jeœli w ci¹gu tygodnia nie otrzymamy
przeprosin, to nie tylko zrezygnujemy z jakiejkolwiek wspó³pracy z koncernem
Time Warner, ale te¿ zaapelujemy do Amerykanów polskiego pochodzenia,
tak¿e przecie¿ bêd¹cych konsumentami, aby wyci¹gnêli z tej sytuacji w³aœci-
we wnioski. „Jeœli pan Turner uwa¿a nas za prostaczków – grzmia³em – to mo-
¿e nie chce pieniêdzy polskiego podatnika. My go zmuszaæ nie bêdziemy”.
W ci¹gu czterdziestu oœmiu godzin mieliœmy przeprosiny, które zosta³y prze-
drukowane w trzydziestu szeœciu gazetach w USA. 

I to jest w³aœciwy sposób dbania o nasz wizerunek za granic¹. Nie poprzez
obra¿anie obra¿aj¹cego, ale przez skuteczne wyegzekwowanie od niego prze-
prosin, tak by nastêpnym razem dwa razy siê zastanowi³, zanim palnie jak¹œ
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g³upotê. Afera z Tedem Turnerem wydarzy³a siê prawie dziesiêæ lat temu. Od
tego czasu z jego strony nie pad³y ju¿ ¿adne oszczercze s³owa o Polsce. 

By³a te¿ sprawa pani Leslie Stahl, znanej komentatorki amerykañskich ka-
na³ów telewizyjnych, która napisa³a w swojej ksi¹¿ce, ¿e „Polacy, z pomoc¹
swych zaprzyjaŸnionych s¹siadów Niemców, zniszczyli swoj¹ klasê handlo-
w¹, ¯ydów”. Po mojej interwencji wydawnictwo zobowi¹za³o siê do usuniê-
cia tego passusu z ksi¹¿ki. 

W tym samym duchu póŸniej, ju¿ w Waszyngtonie, opublikowa³em list do
redakcji „Washington Times”, gdy jeden z felietonistów tego pisma pochwali³
nas za to, ¿e Polacy to takie zuchy, które szar¿uj¹ konno na czo³gi. Mit ten
jest bardzo szeroko rozpowszechniony na Zachodzie, a wywodzi siê z hitle-
rowskiego filmu propagandowego, który bynajmniej nie by³ dla nas pochleb-
ny. Zreszt¹ wiêkszoœæ armii we wczesnej fazie II wojny œwiatowej korzysta³a
g³ównie z taboru konnego. A ostatnia wielka – w sile brygady – zwyciêska
szar¿a konna w Europie mia³a miejsce w 1943 roku na froncie wschodnim
w wykonaniu armii w³oskiej.

W ostatnim czasie dosz³o do kilku incydentów spowodowanych artyku³a-
mi nieprzychylnymi wobec polskich w³adz, g³ównie w prasie niemieckiej.
Najs³ynniejszy dotyczy³ „kartofli”. Warto by³o na nie reagowaæ tak
ostro? 

Wszystko zale¿y od kontekstu. Skutecznoœæ powinna byæ tu zasadniczym
kryterium. W przypadku Turnera akurat le¿a³o na stole 200 tysiêcy dolarów,
a na dodatek jego koncern mia³ wobec naszego kraju jakieœ plany. To by³a
mocna karta przetargowa. Poza tym szef Time Warner dopuœci³ siê wyst¹pie-
nia, które narusza³o podstawy politycznej poprawnoœci, przez co sam na sie-
bie zastawi³ pu³apkê. Wniosek jest taki: broñmy siê, stawiajmy siê, ale tylko
wtedy, gdy istniej¹ du¿e szanse, ¿e to odniesie w³aœciwy skutek i ¿e uda siê
wymusiæ przeprosiny i skruchê, a nie wtedy, gdy prowadzi to tylko do ja³owej
awantury, bo w takim wypadku jedynie siê oœmieszymy. 

Pana drugim szefem w MSZ by³ W³adys³aw Bartoszewski. Praca z nim
chyba bardzo siê ró¿ni³a od pracy z Geremkiem?

Geremek wcale nie chcia³ rozpadu koalicji AWS-UW, choæ sam siê chyba
do niego przyczyni³. By³em wtedy w zarz¹dzie Ruchu Spo³ecznego AWS i lu-
biliœmy siê z Marianem Krzaklewskim. Kiedy Balcerowicz pok³óci³ siê
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z Buzkiem, jedynym sposobem uratowania koalicji by³o wysuniêcie kom-
promisowego kandydata na nowego premiera. Wymyœli³em Longina Komo-
³owskiego, który mia³ zagwarantowane poparcie „œrubokrêtów”, najmoc-
niejszej wtedy frakcji dzia³aczy zwi¹zkowych w AWS. Przekona³em Gerem-
ka do tej kandydatury i on mia³ tego samego dnia przekonaæ do niej Balce-
rowicza jako szefa UW. Coœ jednak zmarudzi³ i gdy Krzaklewski wspomnia³
o tym Balcerowiczowi, okaza³o siê, ¿e ten o niczym nie wie. Potem by³o ju¿
za póŸno.

Stosunki z Geremkiem wyp³ywa³y z tolerowania koalicyjnego nominata,
a Bartoszewski chyba mnie lubi³. Na pocz¹tku powiedzia³ krótko: „Panie
Radku, rób pan. Jak pan coœ spieprzysz, to pana odwo³am, a na razie panu
ufam”. Wspominam ten okres jako satysfakcjonuj¹cy zawodowo, ale te¿
szczególnie wa¿ny ze wzglêdów osobistych, bo mia³em poczucie, ¿e pracowaæ
dla W³adys³awa Bartoszewskiego to nie tylko przyjemnoœæ, ale i zaszczyt.
Mo¿na przy nim do³adowaæ akumulatory, bo emanuje z niego mnóstwo pozy-
tywnej energii. Niejeden dwudziestolatek pozazdroœci³by mu werwy. Borowcy
za nim nie nad¹¿ali. Profesor Bartoszewski by³ autorytetem w dziedzinie,
któr¹ ja znam gorzej, czyli w œwiecie niemieckojêzycznym. Z kolei on wys³u-
chiwa³ moich opinii o sferze anglosaskiej czy w sprawach bezpieczeñstwa.
By³a jeszcze jedna ró¿nica: w rozmowie z Geremkiem by³o zawsze drugie
i trzecie dno, a Bartoszewski wali³ miêdzy oczy. Pisma, które wysy³a³em do
Geremka, wraca³y po tygodniu, przewa¿nie z jakimœ ograniczeniem mojego
pola dzia³ania. Od Bartoszewskiego wszystkie wraca³y z akceptacj¹, prze-
wa¿nie poczt¹ zwrotn¹. Obydwaj byli skutecznymi negocjatorami, lecz tam,
gdzie Geremek oddzia³ywa³ intelektem i klimatem, Bartoszewski szar¿owa³
pasjonuj¹cymi opowieœciami. Partnerzy na wszystko siê godzili, „tylko niech
ju¿ przestanie mówiæ”.

W³adys³aw Bartoszewski to chyba jeden z ostatnich powszechnie akcep-
towanych autorytetów.

W³aœnie: jeden z ostatnich. To budzi we mnie smutn¹ refleksjê. Przecie¿
gdyby nie II wojna œwiatowa, gdyby nie powstanie warszawskie i gdyby nie
lata gnojenia w czasach Peerelu, to ludzi o klasie Bartoszewskiego by³yby ty-
si¹ce. Proszê to sobie wyobraziæ: mentalny i intelektualny krajobraz Polski
wygl¹da³by zupe³nie inaczej. 
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Nagana Antoniego Macierewicza
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Niedawno przeprasza³ pan W³adys³awa Bartoszewskiego za s³owa swo-
jego podw³adnego, Antoniego Macierewicza, który powiedzia³, ¿e „nie-
którzy byli ministrowie spraw zagranicznych byli sowieckimi agentami”. 

Macierewicz powiedzia³ nieprawdê, bo ¿aden by³y minister sowieckim
agentem nie by³. A ju¿ wobec osoby takiej jak profesor Bartoszewski by³aby
to sugestia w najwy¿szym stopniu obraŸliwa. 

Jak zareagowa³ W³adys³aw Bartoszewski na pana przeprosiny?

Powiedzia³, ¿e siê nie obra¿a, bo przecie¿ gdyby obrzyga³ go pijaczek w au-
tobusie, to te¿ by siê na niego nie obrazi³. Macierewicz niby przeprosi³, mó-
wi¹c, ¿e by³ to skrót myœlowy, a tak naprawdê dowiód³, ¿e nie panuje nad
emocjami. W uzgodnieniu z premierem dosta³ ode mnie naganê na piœmie, za
któr¹ zapewne mnie znienawidzi³. Zreszt¹ uwa¿am jej ostatni akapit za pro-
roczy.



X. Iluzja PO-PiS-u

Dlaczego zdecydowa³ siê pan w 2005 roku wróciæ z Waszyngtonu i wy-
startowaæ w wyborach parlamentarnych? 

W moim powrocie nie by³o niczego nadzwyczajnego. Uwa¿a³em swój pobyt
w Stanach Zjednoczonych za czasowy i wymuszony sytuacj¹. Wybory by³y do-
brym powodem, ¿eby wróciæ. Istnia³a szansa, ¿e wiele siê po nich w kraju
zmieni. Poza tym synowie zaczêli mi za bardzo wsi¹kaæ w kulturê amerykañ-
sk¹, która jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci. Ba³em siê, ¿e jeszcze rok czy
dwa i amerykanizacja bêdzie nieodwracalna, a repolonizacja – niemo¿liwa.

Ale czemu Senat, a nie Sejm?

Przede wszystkim dlatego, ¿e jestem zdecydowanym zwolennikiem ordy-
nacji wiêkszoœciowej. Ona pozwala ludziom g³osowaæ na konkretnych kandy-
datów, a nie na listy partyjne. To jest sprawdzian autentycznego znaczenia
i popularnoœci cz³owieka. Jeszcze w 1991 roku napisa³em artyku³, w którym
ostrzega³em, ¿e Ÿle skoñczy siê dla kraju wprowadzenie ordynacji proporcjo-
nalnej w wyborach parlamentarnych. To jest praprzyczyna chaosu, zmienno-
œci, potrzeby zawi¹zywania koalicji, ba³aganu, jaki mamy w naszej polityce.
Dlatego uwa¿am bezpoœrednie wybory burmistrzów, prezydentów i wójtów za
jedno z nielicznych dobrych rozwi¹zañ ustrojowych w naszym kraju. Naj-
œmieszniejsze, ¿e po Peerelu odziedziczyliœmy dobr¹, wiêkszoœciow¹ ordyna-
cjê! Z niej wy³oniony zosta³ Sejm kontraktowy. 

Jest pan zadowolony z senatorskiego fotela? Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e to ta-
kie parlamentarne wakacje. 

Rzeczywiœcie zmieni³bym nieco obecn¹ rolê Senatu, ¿eby nadaæ mu wiêk-
sze znaczenie. Dziœ jest on jedynie miejscem, gdzie mo¿na poprawiaæ niektó-
re pomy³ki Sejmu. To Senat powinien siê zajmowaæ ratyfikacj¹ umów miêdzy-
narodowych i przes³uchaniami kandydatów na ambasadorów. Powinniœmy
zadbaæ o to, ¿eby w Senacie gromadzili siê ludzie o odpowiednim doœwiad-
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czeniu, i dlatego do¿ywotnimi senatorami uczyni³bym by³ych prezydentów
i premierów. Dziœ doœwiadczenie i kontakty tych ludzi s¹ trwonione, a to jest
kapita³, który móg³by s³u¿yæ pañstwu. 

Jak siê panu powiod³o w wyborach?

Jak ju¿ wspomnia³em, w mojej gminie i powiecie uzyska³em najlepszy wy-
nik w ca³ym okrêgu. To dla mnie bardzo nobilituj¹ce. W Nakle g³osowa³a na
mnie po³owa ludzi, co znaczy, ¿e zaufa³ mi co drugi cz³owiek, którego mijam
tam na ulicy. Czujê tê odpowiedzialnoœæ – nie mogê ich zawieœæ. I mam œwia-
domoœæ, ¿e prawdziwym testem bêdzie to, czy wybior¹ mnie ponownie.
A w 2005 roku mia³em doskona³y sztab wyborczy, którego dusz¹ by³ Kon-
stanty Dombrowicz. By³ wczeœniej moim asystentem politycznym w MSZ,
a póŸniej zorganizowa³ zwyciêsk¹ kampaniê swego ojca, te¿ Konstantego, na
prezydenta Bydgoszczy. W tamtej kampanii decyduj¹cym fortelem okaza³o
siê rozdanie przez kandydata indywidualnym wyborcom kilku ton jab³ek.
W naszej kampanii nadzwyczaj skuteczne okaza³y siê tak zwane kozio³ki –
plakaty kandydata na kawa³ku dykty, które rozmieœciliœmy wokó³ rond. Przez
ostatnie trzy dni kampanii Konstanty dwoi³ siê i troi³, szczególnie w ostatni¹
noc, gdy zamalowa³ kilkadziesi¹t moich plakatów, na których jakiœ dowcip-
niœ napisa³ „¯yd”. Zosta³ szefem mojego gabinetu politycznego i w tej funk-
cji zapisa³ siê miêdzy innymi ukróceniem pewnego demoralizuj¹cego zwycza-
ju – polega³ on na tym, ¿e cz³onkowie gabinetów politycznych ministra otrzy-
mywali od wojska mieszkania, na których siê uw³aszczali.

Wystartowa³ pan z listy PiS, choæ nie jest pan cz³onkiem tej partii. To by³
œwiadomy wybór czy czysty traf?

Kandyduj¹c do Senatu, mia³em nadziejê uzyskaæ poparcie dwóch partii:
Prawa i Sprawiedliwoœci i Platformy Obywatelskiej. PO popar³a mnie o tyle,
¿e wystawi³a przeciwko mnie tylko jednego, a nie dwóch kandydatów. Nie
udzieli³a mi natomiast poparcia wprost. Dosz³o chyba do pewnego nieporo-
zumienia. W³adze PO liczy³y prawdopodobnie na to, ¿e wystartujê jako kan-
dydat niezale¿ny. Ale to dzia³o siê tu¿ przed terminem rejestracji list wybor-
czych i zachodzi³o niebezpieczeñstwo, ¿e w tydzieñ nie zbiorê trzech tysiêcy
podpisów. Na negocjacje nie pozosta³o wiele czasu i ostatecznie wystartowa-
³em z listy PiS, które udzieli³o mi silniejszego wsparcia. 
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Czyli, ogólnie rzecz bior¹c, da³ siê pan nabraæ na iluzjê PO-PiS-u.

Nie by³em w tym chyba odosobniony? Mam wra¿enie, ¿e wtedy wiêkszoœæ
spo³eczeñstwa uleg³a tej iluzji, wierz¹c zapewnieniom liderów obu partii, któ-
rzy mówili, ¿e id¹ po w³adzê razem i razem bêd¹ j¹ sprawowaæ. Nadal uwa-
¿am, ¿e najsensowniejsza by³aby koalicja, w której Platforma zajê³aby siê go-
spodark¹, a PiS patrzy³by jej na rêce. Utwierdzaj¹ mnie w tym ostatnie wy-
darzenia.

Startowa³ pan z listy PiS, ale do partii pan nie wst¹pi³.

Nie zaproszono mnie. 

A gdyby zaproszono? 

Uwa¿am siê za patriotê ca³ej polskiej prawicy. Partii by³o ju¿ sporo, jedne
powstawa³y, inne upada³y. Mam nadziejê, ¿e moja u¿ytecznoœæ w polskiej po-
lityce nie zale¿y od tego, do której organizacji akurat nale¿ê. Moja wartoœæ
dodana polega na tym, ¿e potrafiê przedstawiæ polskie stanowisko w BBC czy
w „Washington Post”. Przynale¿noœæ partyjn¹ traktujê jako sprawê drugo-
rzêdn¹. 

I nigdy nie by³ pan w ¿adnej partii?

Przygody w Ruchu Odbudowy Polski, o których ju¿ wspomnia³em, doœæ
mocno mnie zniechêci³y. Kilka lat póŸniej by³em tak¿e w zarz¹dzie krajowym
RS AWS. Wiêkszoœæ aktywnoœci partyjnej by³a ja³owym gadaniem. A gdy pró-
bowa³em coœ zmieniæ, ponios³em pora¿kê. Trzykrotnie stawia³em sprawê wy-
kluczenia z ugrupowania pos³a Marka Kolasiñskiego. I za ka¿dym razem mój
wniosek jakoœ dziwnie siê rozmywa³. Pose³ Kolasiñski nie zosta³ wiêc wyklu-
czony, a póŸniej okaza³ siê aferzyst¹. 

To pana tak zniechêci³o, ¿e nie zapisze siê pan ju¿ nigdy do ¿adnej partii?

Polityk nigdy nie powinien mówiæ „nigdy”. 

Prowadzenie kampanii wyborczej to du¿y wysi³ek, tak¿e finansowy. 

Zw³aszcza ¿e system finansowania nie jest dla kandydatów zbyt ³askawy.
To, co zebra³em ja, moja rodzina i moi sympatycy i co wp³aciliœmy na kam-
paniê PiS, trafi³o potem do mnie w postaci œrodków na moj¹ w³asn¹ kampa-
niê. Ale przecie¿ po wyborach partia dostaje zwrot pieniêdzy z bud¿etu. Tyle
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¿e nic z tego nie wraca do kandydata, zarabia tylko partia. Innymi s³owy, fi-
nansuj¹c swoj¹ kampaniê, zasila siê dane ugrupowanie. Ugrupowanie, które
nie da³o mi ani jednego billboardu.

Jaki system finansowania partii by³by dobry?

Jak zwykle w naszym kraju, przechodzimy z jednej skrajnoœci w drug¹. Kie-
dyœ nie by³o ¿adnych ograniczeñ i mo¿na by³o braæ pieni¹dze od kogokol-
wiek, bez ¿adnej dokumentacji. Dzisiaj mamy system, który petryfikuje aktu-
alny uk³ad polityczny. Obecnie zasiadaj¹ce w Sejmie partie maj¹ tak olbrzy-
mie dotacje na swoj¹ dzia³alnoœæ z bud¿etu pañstwa, ¿e praktycznie stanowi
to barierê dla nowych tworów. Aby zaci¹gn¹æ po¿yczkê na wybory dla nowej
inicjatywy, jej sympatycy musz¹ daæ w zastaw w³asne domy. To wyœrubowa-
ne wymaganie. Poprzeczka wejœcia na rynek polityczny jest wiêc umieszczo-
na bardzo wysoko. Moim zdaniem zbyt wysoko. Uwa¿am, ¿e jeœli jakaœ ini-
cjatywa zdobywa poparcie spo³eczne, to powinna mieæ szansê gry na poli-
tycznym boisku na równych prawach z innymi. Dzisiaj to jest bardzo trudne,
je¿eli nie niemo¿liwe, w³aœnie z powodów finansowych. 

Na œwiecie s¹ ró¿ne modele zasilania partii. W USA bud¿et dok³ada dolara do
ka¿dego dolara, którego wy³o¿¹ obywatele. Takie rozwi¹zanie wydaje mi siê roz-
s¹dne. Premiuje tych, którzy dostaj¹ prawdziwe poparcie – wyra¿ane nie w son-
da¿owych procentach, ale w konkretnych sumach, jakie ludzie przekazuj¹. 

Finanse finansami, ale musia³ pan zabiegaæ o poparcie wyborców w okrê-
gu. Jak siê pan do tego bra³?

Wbrew ustaleniom PiS wystawi³ drugiego kandydata na senatora, co za-
ostrzy³o konkurencjê. Nasz okrêg by³ jednym z dwóch czy trzech w ca³ej Pol-
sce, gdzie o dwa mandaty senatorskie ubiega³o siê trzech kandydatów PO-PiS.
Za to w telewizji, tak¿e ogólnopolskiej, puszczono moje klipy, naprawdê nie-
Ÿle zrobione, zw³aszcza gdy porównaæ je z tymi z mojej poprzedniej kampanii,
gdy startowa³em w barwach ROP. Tamte by³y ¿enuj¹co amatorskie. Z tego
wniosek, ¿e polska polityka jednak siê profesjonalizuje. W reklamówkach wy-
borczych z 2005 roku pokaza³ siê Zbigniew Brzeziñski, zachwalaj¹cy moj¹
kandydaturê. Potem ¿artowa³, ¿e w ten sposób popar³ Prawo i Sprawiedliwoœæ,
na co niekoniecznie mia³ ochotê. 

Przez miesi¹c przed wyborami nie robi³em nic innego, tylko jeŸdzi³em po re-
gionie, rozdaj¹c ulotki i rozmawiaj¹c z ludŸmi, u nich w domach, na ulicach,



Iluzja PO-PiS-u 139

w parkach, na imprezach. By³o mi mi³o, gdy ludzie siê dziwili, ¿e robiê to oso-
biœcie. A dla mnie to by³o naturalne – kandydat powinien sam spotykaæ siê
z ludŸmi, sam z nimi rozmawiaæ i sam zachêcaæ do g³osowania na siebie. 

Z tego wynika³y ró¿ne zabawne sytuacje. W Bydgoszczy na ulicy Mostowej
zaagitowa³em któregoœ dnia grupê Cyganów. Jeden z nich wzi¹³ moj¹ ulotkê,
popatrzy³ na mnie i powiedzia³: „Na PiS? Ja na pana g³osowa³ nie bêdê, bo
w³aœnie wyszed³em z wiêzienia, a wy jesteœcie za podwy¿szeniem kar”. Dzieñ
by³ ³adny, oni siedzieli w ogródku piwnym, wiêc wda³em siê w rozmowê. Po-
wiedzia³em, ¿e kwestia podwy¿szenia kar nie odzwierciedla ca³oœci naszej fi-
lozofii. Postawi³em piwo. Oni wczytywali siê w moj¹ ulotkê i jeden z nich mó-
wi do mnie: „O, pan by³ w Anglii. Ha³ du ju du?” Ja na to, ¿e piêknie mówi
jêzykiem Szekspira, i pytam, gdzie siê uczy³. Odpowiada, ¿e pracowa³ w pu-
bie w Walii. „To niezwyk³y zbieg okolicznoœci – mówiê – bo te¿ pracowa³em
kiedyœ w pubie”. I tak od s³owa do s³owa pogadaliœmy sobie. W koñcu jeden
z nich powiada: „Ten ca³y PiS jest do niczego, ale pan to mo¿e byæ. Przekona³
nas pan, bo nikt z nami tak wczeœniej nie rozmawia³”. Postanowi³em iœæ za
ciosem i zapyta³em, czy móg³bym siê zaprezentowaæ szerszej spo³ecznoœci
bydgoskich Romów i mo¿e uzyskaæ audiencjê u ich króla. A oni na to, ¿ebym
nie wierzy³ w bajki, ¿adnych królów ju¿ nie ma, to oni s¹ liderami miejsco-
wej spo³ecznoœci i dwa i pó³ tysi¹ca g³osów Cyganów z Bydgoszczy mam jak
w banku. Bardzo siê ucieszy³em. Dzieñ po wyborach zobaczy³em na ulicy jed-
nego z moich rozmówców. Szed³ dok¹dœ z synem. Zamacha³em do niego z da-
leka i krzyczê: „Dziêkujê za poparcie!” A on na to: „Tak, tak. To kiedy te wy-
bory?”



XI. Cywil w armii

Znalaz³ siê pan w Senacie, ale wcale nie by³o oczywiste, ¿e znajdzie siê
pan tak¿e w rz¹dzie. Jak do tego dosz³o?

Zaraz po wyborach wydawa³o siê, ¿e powstanie rz¹d PO i PiS. Braci Ka-
czyñskich zna³em od doœæ dawna, choæ nie blisko, i utrzymywa³em z nimi
kontakty tak¿e podczas pobytu w USA. Lech Kaczyñski jako prezydent stoli-
cy by³ honorowym mówc¹ na konferencji poœwiêconej przes³aniu i dziedzic-
twu Ronalda Reagana, któr¹ zorganizowa³em w Warszawie. Jaros³aw Ka-
czyñski siêga³ po moje analizy dotycz¹ce spraw miêdzynarodowych. Wejœcie
do swojego rz¹du zaproponowa³ mi Kazimierz Marcinkiewicz, którego zna-
³em od dawna. Przez jakiœ czas wa¿y³o siê, jaki resort mam obj¹æ. By³a mo-
wa o MON albo o MSZ. 

Dlaczego nie zdecydowa³ siê pan na to drugie?

Ministerstwa Obrony rzeczywiœcie trochê siê ba³em, bo pamiêta³em je
z 1992 roku; kojarzy³o mi siê z twardog³owymi genera³ami i ówczesn¹ na-
gonk¹. Z MSZ mia³em œwie¿sze doœwiadczenia, choæ tu czeka³a mnie kon-
frontacja z warszawk¹, która przywyk³a traktowaæ to ministerstwo jako swój
³up zawodowy i towarzyski. Decyzjê podj¹³em dziêki Annie Fotydze.

Znowu Pan ¿artuje.

Znowu nie. Marcinkiewicz, oferuj¹c mi MSZ, uczciwie zastrzeg³, ¿e trans-
akcja jest wi¹zana i ¿e muszê mianowaæ Annê Fotygê sekretarzem stanu.
A proszê pamiêtaæ, ¿e w MSZ pierwszy zastêpca ministra faktycznie rz¹dzi
przez wiêkszoœæ czasu, gdy minister jest w rozjazdach. Gdybym siê na to zgo-
dzi³, od pocz¹tku by³bym figurantem.

W tej sytuacji, na sugestiê Ryszarda Schnepfa, zwróciliœmy siê do Stefana
Mellera, który by³ profesjonalnym dyplomat¹ i dziêki swoim kontaktom, swobo-
dzie poruszania siê w œrodowisku miêdzynarodowym i autorytetowi móg³ os³a-
biæ pocz¹tkow¹ furiê zagranicznych i krajowych œrodowisk nieprzychylnych no-
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wemu rz¹dowi. Wybór by³ trafiony, bo pokazywa³, ¿e w polityce zagranicznej
stawiamy na ludzi z klas¹, przewidywalnych, obytych i doœwiadczonych. Uro-
dzony w Lyonie, ambasador w Moskwie i Pary¿u, by³y wiceminister, by³y dyrek-
tor departamentu w MSZ – cz³owiek o wyrobionej marce. Meller wiedzia³, ¿e bê-
dzie zderzakiem, ale wszyscy s¹dziliœmy, ¿e w interesie rz¹du jest, aby odgrywa³
tê rolê przez rok lub dwa. Wiarygodnym t³umaczem zawi³oœci polskiej polityki
móg³ byæ znacznie d³u¿ej – niestety, zosta³ do tego skutecznie zniechêcony.

Nie mia³ pan w¹tpliwoœci, czy warto wchodziæ do rz¹du, gdy by³o ju¿ wia-
domo, ¿e bêdzie to rz¹d wy³¹cznie PiS?

Mo¿e to dzisiaj brzmi naiwnie, ale mia³em nadziejê, ¿e wszystko da siê jesz-
cze posk³adaæ. Trudno okreœliæ moment, kiedy sta³o siê absolutnie jasne, ¿e do
koalicji nie dojdzie. Jakimœ prze³omem by³o powo³anie marsza³ka Jurka, ale na-
wet wtedy ³¹czono to z deklaracj¹, ¿e marsza³ka mo¿na w razie potrzeby zmie-
niæ. I w PO, i w PiS nadal byli ludzie naprawdê przekonani o potrzebie stworze-
nia dwupartyjnego rz¹du. Zatem dla mnie wcale nie by³o jasne, ¿e sprawa jest
stracona. Myœlê, ¿e bracia Kaczyñscy jeszcze d³ugo dopuszczali ró¿ne scenariu-
sze. Najlepszym dowodem niech bêdzie to, ¿e zaakceptowali mojego pierwszego
kandydata na wiceministra w osobie genera³a Stanis³awa Kozieja, który kandy-
dowa³ do Senatu z list PO. Zagwarantowano mi te¿, ¿e do MON nie wejd¹ nomi-
naci z LPR i Samoobrony. A poza tym w sprawach zagranicznych i obronnych
istnia³ do tej pory doœæ szeroki konsensus pomiêdzy si³ami politycznymi. To da-
wa³o mi nadziejê, ¿e bêdê móg³ swoj¹ funkcjê pe³niæ spokojnie. 

Wróci³ pan do resortu obrony po trzynastu latach. Telefonu wielkoœci
szafy nie by³o ju¿ pewnie na biurku?

Telefonu szafy wprawdzie nie by³o, ale nie by³o tak¿e komputera. Okaza³o
siê, ¿e jestem pierwszym ministrem obrony, któremu nadano oficjalny adres
mailowy. Zaszokowa³o mnie informatyczne zapóŸnienie MON. Byliœmy
o dziesiêæ lat do ty³u nawet wobec sektora prywatnego w Polsce, nie mówi¹c
o sektorze obronnym w krajach sojuszniczych. Wyda³em pierwsz¹ instrukcjê,
która uprawnia³a do u¿ywania poczty elektronicznej jako formy komuniko-
wania siê w ministerstwie w sprawach jawnych. Je¿eli wczeœniej ktoœ u¿ywa³
e-maila, to prywatnie i bez oficjalnego zezwolenia. 

Mogê nawet powiedzieæ, ¿e dokona³em czegoœ na kszta³t ma³ej rewolucji
informatycznej. W uzgodnieniu z premierem Marcinkiewiczem wprowadzi-
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³em na u¿ytek najwy¿szej kadry dowódczej i urzêdniczej system Blackberry,
oparty na urz¹dzeniach stanowi¹cych po³¹czenie telefonu i palmtopa,
umo¿liwiaj¹cych odbieranie i wysy³anie na bie¿¹co e-maili niewymagaj¹-
cych klauzul poufnoœci oraz zdaln¹ synchronizacjê terminarza. Do mojego
odejœcia rozdysponowano oko³o dwustu takich urz¹dzeñ. Umiejêtnoœæ ich
obs³ugi traktowa³em nie tylko jako sprawdzian otwartoœci na nowe techno-
logie, lecz tak¿e jako swoisty test inteligencji. Nawiasem mówi¹c, nie powin-
niœmy lekcewa¿yæ wp³ywu, jaki technologia mo¿e mieæ na nasze ¿ycie poli-
tyczne. Spotka³em siê z opini¹, ¿e os³awiona seksafera w Samoobronie za-
czê³a siê w³aœnie z powodu mankamentów technicznych. Pose³ £y¿wiñski
mia³ jakoby pos³ugiwaæ siê telefonem komórkowym, którego klawiatura nie
generowa³a polskich znaków diakrytycznych. I wys³a³ jakoby pani Anecie K.
SMS o treœci: „Kiedy wreszcie zrobi mi Pani tê ³askê i zostanie szefow¹ mo-
jego biura poselskiego?” I to w³aœnie mia³o byæ opacznie zrozumiane jako
pocz¹tek molestowania.

Stworzy³em departament informatyki, bo informatyka w wojsku nie ogra-
nicza siê przecie¿ do komputerów – to równie¿ dowodzenie, ³¹cznoœæ, logisty-
ka. Przyspieszy³em tworzenie jednolitego indeksu materia³owego, czyli wiel-
k¹ akcjê umieszczania na ca³ym maj¹tku wojska naklejek z kodami kresko-
wymi. Po jej zakoñczeniu wreszcie bêdziemy mieli szansê wiedzieæ, co tak na-
prawdê wojsko ma i kto za to odpowiada. To by po³o¿y³o kres kradzie¿om
wojskowego maj¹tku. 

Czy coœ pana pozytywnie zaskoczy³o po tych trzynastu latach?

Tak – przemiana mentalna. Jak ju¿ wspomnia³em, po doœwiadczeniach
z 1992 roku mia³em tremê. Wtedy wszed³em do resortu w³aœciwie komuni-
stycznego. Na pierwszym zebraniu kierownictwa przy stole siedzia³o jeszcze
dwóch by³ych cz³onków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Teraz prze-
wa¿ali ludzie o ca³kiem innych horyzontach i nowym podejœciu, w tym wy-
kszta³ceni na Zachodzie. Przemianê widaæ by³o te¿ w zrozumieniu naszej nie-
dawnej historii. Najlepszym tego miernikiem by³ stosunek do pu³kownika Ry-
szarda Kukliñskiego. Uku³em nawet powiedzenie: „Powiedz mi, co s¹dzisz
o Kukliñskim, a powiem ci, kim jesteœ”. W 1992 roku wy¿sza kadra uznawa-
³a go jednoznacznie za zdrajcê, a teraz szef Sztabu Generalnego przyszed³ na
otwarcie muzeum Kukliñskiego na warszawskiej Starówce z w³asnej woli
i nie s¹dzê, aby zrobi³ to z wyrachowania politycznego.
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„National Review”, 12 kwietnia 2004 roku

O ksi¹¿ce Benjamina Weisera Ryszard Kukliñski: ¯ycie œciœle 
tajne

Bohater tej niezwyk³ej ksi¹¿ki, pu³kownik Ryszard Kukliñski, zmar³

dziesi¹tego lutego w szpitalu wojskowym w Tampie. Jego udzia³em

sta³a siê jedna z najniebezpieczniejszych – i najowocniejszych – karier

w wywiadzie czasu zimnej wojny. [...]

Kolejnym amerykañskim administracjom dawa³ bezpoœredni wgl¹d

w wojskowe plany Uk³adu Warszawskiego i wyznaczy³ wzorzec, we-

d³ug którego oceniano inne informacje zza ¿elaznej kurtyny. Kukliñ-

skiemu uda³o siê unikn¹æ wykrycia. Zosta³ przemycony z Polski wraz

z rodzin¹, dopiero gdy zdradzi³ go przeciek z amerykañskiego rz¹du. 

Skazany przez re¿im komunistyczny na œmieræ, Kukliñski do¿y³ cza-

su, gdy wolna Polska wycofa³a wszystkie zarzuty przeciw niemu i gdy

w 1998 roku móg³ tryumfalnie powróciæ do ojczyzny. Zosta³ przyjêty

na obiedzie przez premiera i obsypany honorowymi obywatelstwami

polskich miast – wszystko w ci¹gu tygodnia, w którym senat Stanów

Zjednoczonych g³osowa³ za przyjêciem Polski do NATO. Wzi¹wszy

pod uwagê los wiêkszoœci uciekinierów z bloku sowieckiego – na nie-

których nadal ci¹¿¹ postawione w krajach ojczystych zarzuty krymi-

nalne – jest to historia bohaterstwa i sukcesu z wyj¹tkowo szczêœli-

wym zakoñczeniem. Nie jest to jednak historia w stu procentach

szczêœliwa i Kukliñski nie umar³ z poczuciem pe³nej satysfakcji. Jego

czyny zaakceptowano póŸno, niechêtnie, a ich ocena nadal dzieli pol-

sk¹ opiniê publiczn¹, co jest œwiadectwem trwa³oœci komunistyczne-

go kanonu najnowszych dziejów Polski. 

W drobnej postaci pu³kownika zawieraj¹ siê wszystkie dylematy, ja-

kich oszczêdzono obywatelom tych wolnych krajów, które nigdy nie

by³y okupowane. Jeœli kontrolê nad krajem przejmuje re¿im bêd¹cy

agentem obcej si³y, czy w celu jego obalenia mo¿na uciec siê do zdra-

dy? Czy kraj, w którym panuje odstrêczaj¹ca ideologia, nadal jest

twoim krajem – na dobre i na z³e – czy mo¿e raczej obowi¹zuje lojal-

noœæ wobec narodu, a nie zaw³aszczonego pañstwa? Czy patriotyzm
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musi mieæ zakorzenienie w wartoœciach wy¿szych, czy te¿ wszystko

za³atwia szczepowa solidarnoœæ? I wreszcie – czy pojedynczy cz³owiek

mo¿e na tyle zaufaæ swojemu zmys³owi moralnemu i ocenie konse-

kwencji w³asnych czynów, aby samemu os¹dziæ, czy dzia³anie w nor-

malnych warunkach niegodne pos³u¿y dobru wy¿szemu? Kukliñski

prowokuje w Polsce wszystkie te pytania i w zale¿noœci od tego, jak

siê na nie odpowie, mo¿na dan¹ osobê zaliczyæ do obozu postkomu-

nistycznego lub postsolidarnoœciowego. Jak mówi¹ – powiedz mi, co

myœlisz o Kukliñskim, a powiem ci, kim jesteœ. [...]

W opisanej przez Weisera historii przebija nie tylko idealistyczna

motywacja Kukliñskiego, lecz równie¿ szczególny rodzaj altruistycz-

nego patriotyzmu, pojawiaj¹cy siê zwykle u przedstawicieli tych naro-

dów, które otar³y siê o wyniszczenie. Kukliñski, œwiadek mêczeñstwa

Warszawy podczas wojny – jego ojciec zosta³ zamordowany przez na-

zistów – by³ typowym reprezentantem swojego pokolenia. [...]

Wzmacniaj¹c szansê na zwyciêstwo Zachodu, Kukliñski przyczyni³

siê tak¿e do utrzymania pokoju. Dziêki poufnym informacjom, jakie

dostawali od niego zachodni decydenci – czêsto niemal natych-

miast – uda³o siê unikn¹æ pomy³ek, które mog³y zaowocowaæ niekon-

trolowan¹ spiral¹ zdarzeñ. Na przyk³ad jesieni¹ 1980 roku Bre¿niew

planowa³ zd³awiæ Solidarnoœæ poprzez inwazjê na Polskê. Wiadomo-

œci, jakie nadesz³y od Kukliñskiego, pomog³y prezydentowi Carterowi

w najodpowiedniejszym momencie wystosowaæ celne ostrze¿enie

wobec Sowietów, co prawdopodobnie zapobieg³o inwazji i powa¿nej

konfrontacji miêdzy Wschodem a Zachodem. [...]

Jednak nastroje siê zmieniaj¹. W miarê jak Polska coraz lepiej czu-

je siê wœród zachodnich sprzymierzeñców, a efekty komunistycznego

prania mózgu znikaj¹, Kukliñski jest coraz rzadziej uznawany za za-

granicznego szpiega, a coraz czêœciej za „pierwszego polskiego ofice-

ra w NATO”. Dziœ Lech Wa³êsa, gdy nie musi ju¿ dbaæ o to, aby przy-

podobaæ siê postkomunistycznym genera³om, spuœci³ z tonu i nazywa

Kukliñskiego bohaterem. 

Pu³kownik Kukliñski zostanie pochowany w Polsce z wojskowymi ho-

norami. Do³¹czy do Clausa von Stauffenberga w panteonie tragicznych

bohaterów, którzy zdradzili w³asne pañstwo, aby ocaliæ ojczyznê.
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W chwili gdy zosta³em ministrem, w MON nie by³o ju¿ ani jednego genera-
³a, który otrzyma³ ten stopieñ w Peerelu. To oczywiœcie nie oznacza, ¿e nie
przeprowadza³em sporych zmian kadrowych. W ci¹gu piêtnastu miesiêcy
zmieni³a siê obsada osiemdziesiêciu szeœciu stanowisk generalskich – 56
procent. 

Czêstym zjawiskiem w przypadku takich resortów jak MON czy MSWiA
jest „otorbienie” wchodz¹cego do nich cywilnego ministra. Wojskowi czy
policjanci zapraszaj¹ na manewry, na pokazy i æwiczenia, czêstuj¹ gro-
chówk¹ albo wódeczk¹, nastêpuje zbratanie, a potem ministrowi jest ju¿
g³upio odwo³aæ genera³a, który go podejmowa³, i w ten sposób wszelkie
reformatorskie zamiary i zapa³y s¹ wygaszane. Nie mia³ pan obaw, ¿e
pan te¿ ulegnie temu czarowi munduru?

To naturalne, ¿e wojsko ma w sobie coœ poci¹gaj¹cego dla mê¿czyzny. Mi-
nister jest z urzêdu stra¿nikiem wojskowego etosu i munduru. Ceremonia³
mo¿e niektórym zawróciæ w g³owie: cz³owiek z dnia na dzieñ staje siê skrzy-
¿owaniem supermena z gwiazd¹ filmow¹. Ale cywil w resorcie jest przedsta-
wicielem rz¹du wobec wojska, a nie wojska wobec rz¹du – i o tym musi pa-
miêtaæ. Z tego powodu œwiadomie nie wk³ada³em bluz mundurowych na po-
ligonach, co niektórzy tak lubili. Zrobi³em jeden wyj¹tek, podczas nocnego
patrolu z komandosami w Iraku, ale wtedy chodzi³o o wygodê i wzglêdy bez-
pieczeñstwa.

Stara³em siê na rozmaite sposoby zabezpieczaæ przed „otorbieniem” i uwa-
¿am, ¿e mi siê to uda³o. W ca³ym resorcie by³a tylko jedna osoba, z któr¹ wy-
pi³em brudzia. W mojej adiutanturze pracowa³o trzech cywilów. Wprowadzi-
³em zasadê, ¿e jeœli dyrektorem departamentu jest wojskowy, to zastêpc¹ po-
winien byæ cywil – i na odwrót. Mój gabinet polityczny by³ w ca³oœci z³o¿ony
z cywilów. Wprowadzi³em pierwszego w MON cywilnego szefa kadr, wy³onio-
nego z konkursu. Zale¿a³o mi, ¿eby kadrami zarz¹dza³ ktoœ z zewn¹trz, kto
zacz¹³by wdra¿aæ obiektywne kryteria awansu. Tu zreszt¹ pojawi³y siê trud-
noœci, poniewa¿ mianowanie tej osoby zajê³o nam a¿ cztery miesi¹ce. Nie
dlatego, ¿e tak siê guzdraliœmy, tylko dlatego, ¿e takie bariery stawia³a przed
nami ustawa o s³u¿bie cywilnej. Og³oszenie konkursu, rozstrzygniêcie, odwo-
³ania przegranych i dopiero potem mianowanie zwyciêzcy. 

Moim zdaniem w³aœnie ustawa o s³u¿bie cywilnej przes¹dzi³a o tym, ¿e
w MON wiele stanowisk, które mogliby, a nawet powinni piastowaæ cywile,
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w praktyce zajmuj¹ ¿o³nierze. Z nimi po prostu nie ma takich korowodów.
Wojskowemu wydaje siê polecenie i jest do dyspozycji natychmiast, mo¿na
unikn¹æ ca³ej skomplikowanej i czasoch³onnej procedury. Poza tym cywile nie
zawsze s¹ lepsi na ka¿dym stanowisku. Stara³em siê, ¿eby w ministerstwie
proporcje by³y pó³ na pó³. Zale¿a³o mi na stworzeniu swoistej cywilno-woj-
skowej subkultury, tak ¿eby obie strony na tym korzysta³y. Ale ¿eby to mia³o
sens, cywile zatrudniani w MON musieli byæ kompetentni. To by³ warunek,
inaczej nie zdobyliby szacunku wojskowych. 

Og³asza³ pan konkursy na wiêkszoœæ stanowisk?

Mechanizm konkursowy stosowa³em wszêdzie, gdzie to okazywa³o siê
mo¿liwe. Konkursy by³y i na dyrektorów wojskowych oœrodków wczasowych,
i na dowódców poszczególnych rodzajów si³ zbrojnych, i na stanowiska at-
taché, i na inne zagraniczne placówki. Prawie nigdy nie pozwala³em sobie
przedstawiæ tylko jednego kandydata na dane stanowisko. Nie rezygnowa³em
ze zmian, które narusza³y interesy wielu grup. Zredukowa³em o 20 procent
personel Sztabu Generalnego i zmieni³em jego strukturê. Na zagraniczne pla-
cówki nie wyjechali genera³owie, którzy zbyt s³abo znali jêzyk. Wszyscy zo-
stali poddani testowi sprawnoœci fizycznej. 

Testy jêzykowe wywo³ywa³y podobno du¿¹ panikê. Pan osobiœcie prowa-
dzi³ takie rozmowy sprawdzaj¹ce. Czy pamiêta pan pierwsz¹ z nich?

Tak, chodzi³o o zastêpcê dowódcy korpusu NATO w Grecji. Kandydat by³ bar-
dzo mi³y, a zgodê na wyjazd mia³ ju¿ podpisan¹ przez mojego poprzednika.
W papierach odnotowano p³ynn¹ znajomoœæ jêzyka, wiêc spodziewa³em siê, ¿e
nasze spotkanie bêdzie jedynie formalnoœci¹. Poprosi³em tego oficera, ¿eby opi-
sa³, jak bêd¹ wygl¹da³y jego obowi¹zki. On odpowiedzia³ i wtedy poprosi³em,
¿eby to samo powtórzy³ po angielsku. Na co genera³ zacz¹³ coœ dukaæ tak¹ an-
gielszczyzn¹, ¿e za granic¹ skompromitowa³by nas dokumentnie. Nie zrozu-
mia³by rozkazów i nie umia³by ich wydaæ. Wobec czego nie pojecha³ do Grecji,
a wkrótce odszed³ z wojska. Podobnych przypadków by³o kilkanaœcie. 

Nie dociera³y wtedy do pana jakieœ nieprzychylne komentarze? G³osy
sprzeciwu?

Jasne, ale nie by³o zmi³uj. A póŸniej wszyscy uznali to za coœ oczywistego.
Do tego stopnia, ¿e jeœli podczas konkursowego przes³uchania zapomina³em
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przejœæ na angielski, robili to inni cz³onkowie komisji egzaminacyjnej. Nie bez
znaczenia by³o tak¿e to, ¿e na czele Sztabu Generalnego stan¹³ genera³ Fran-
ciszek G¹gor, pierwszy obcokrajowiec, który skoñczy³ National Defense Uni-
versity w Waszyngtonie jako prymus. 

Prawdziwe egzaminy ze znajomoœci angielskiego by³y czêœci¹ wiêkszego
planu: chcia³em wyeliminowaæ z wojska ró¿nego rodzaju fikcje. Jedna z nich
dotyczy³a w³aœnie umiejêtnoœci jêzykowych. Nawet jeœli ktoœ ledwo mówi³ po
angielsku, w papierach mia³ odnotowan¹ bieg³¹ znajomoœæ jêzyka. Dlatego
wprowadzi³em zasadê, ¿e egzaminatorzy, przyznaj¹c certyfikat, musz¹ siê
pod nim podpisaæ imieniem i nazwiskiem. 

Dot¹d by³o inaczej?!

Owszem. Egzaminuj¹cy w³aœciwie mogli poœwiadczyæ wszystko i nie po-
nosili za to ¿adnej odpowiedzialnoœci. Innym sposobem eliminowania fik-
cji by³y testy sprawnoœciowe. One wprawdzie istnia³y ju¿ wczeœniej, ale z³e
wyniki nie poci¹ga³y za sob¹ jakichkolwiek konsekwencji. Zreszt¹ i tak
wielu ¿o³nierzy do tych sprawdzianów nie przystêpowa³o. Wprowadzi³em
zasadê, ¿e po dwóch niezdanych testach albo w razie nieprzyst¹pienia do
egzaminu delikwent musi po¿egnaæ siê z armi¹. Za trójê – szlaban na pre-
mie i nagrody.

To kij. By³a i marchewka?

Oczywiœcie. Za zdanie egzaminu jêzykowego na poziomie kolejnego stan-
dardu natowskiego przys³ugiwa³a premia w wysokoœci trzech i pó³ tysi¹ca
z³otych, a za pi¹tkê z egzaminu sprawnoœci fizycznej dostawa³o siê tysi¹c
z³otych. 

Opowiada pan o konkursach na ró¿ne stanowiska. Dlaczego jest pan
przywi¹zany do idei konkursów? 

Polskê trapi zmora kultury postsarmackiej: mechanizm sitwy, inaczej zwa-
nej uk³adem. Dzia³a na wszystkich szczeblach: od gminy pocz¹wszy, na w³a-
dzy centralnej skoñczywszy. To nas hamuje w rozwoju i skoñczy siê buntem
m³odego pokolenia. Jednak lekarstwem na sitwê nie jest zastêpowanie „z³ej
sitwy” w³asn¹, „dobr¹ sitw¹”, ale tworzenie mechanizmów merytokratycz-
nych. Tylko dziêki nim m³odzie¿ wykszta³cona, znaj¹ca œwiat, bêdzie mia³a
szansê konkurowaæ, zaistnieæ, znaleŸæ odpowiednie dla siebie miejsce i w ten
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sposób podnieœæ poziom funkcjonowania naszych instytucji. Ci, którzy chc¹
utrzymania mechanizmu sitwy, boj¹ siê tego, bo zdaj¹ sobie doskonale spra-
wê, ¿e w konkurencji z m³odymi nie maj¹ szans. 

W armii problemem jest konkurencja miêdzy rodzajami si³ zbrojnych. Nie
by³ to dla pana problem?

Faktycznie, istnieje Ÿle pojmowana kastowoœæ. Stara³em siê temu zaradziæ.
Chcia³em, ¿eby ludzie z ró¿nych rodzajów si³ zbrojnych nawzajem siê inspi-
rowali i uczyli od siebie. Za mojej kadencji szefem Sztabu Generalnego by³
oficer wojsk l¹dowych, a jego zastêpcy reprezentowali marynarkê wojenn¹
i lotnictwo. Mia³ te¿ powstaæ jeden Uniwersytet Obrony Narodowej, z centra-
mi szkoleñ dla poszczególnych rodzajów. „Po³¹czonoœæ”, czyli w ¿argonie so-
juszniczym „jointnoœæ”, jest œpiewem przysz³oœci.

A pan doda³ jeszcze jeden rodzaj si³ zbrojnych – si³y specjalne. 

To by³o doœæ oczywiste posuniêcie, poniewa¿ si³y specjalne – Formoza,
podlegaj¹ca dot¹d marynarce, GROM oraz Pu³k Specjalny Komandosów z Lu-
bliñca – to bardzo szczególny rodzaj wojsk, a na dodatek nasz atut w Pakcie
Pó³nocnoatlantyckim. Potrzebne im by³o osobne dowództwo, które zrozumie
ich potrzeby i specyfikê, bêdzie koordynowaæ æwiczenia z podobnymi do-
wództwami z pañstw Paktu i bêdzie umia³o myœleæ perspektywicznie. Jako
minister podwoi³em bud¿et GROM-u, a dowódcê wybra³em z konkursu. 

Dlaczego si³y specjalne s¹ takie istotne?

Bo mo¿na je najszybciej przemieœciæ i wykorzystaæ w sytuacjach kryzyso-
wych. Dziêki temu staj¹ siê wa¿nym narzêdziem pañstwa, tak¿e czêœci¹ jego
instrumentarium polityki zagranicznej. 

Powiada pan, ¿e zale¿a³o panu, aby ludzie siê od siebie uczyli, wspó³pra-
cowali, inspirowali siê wzajemnie. Mam wra¿enie, ¿e w polskiej kulturze
instytucjonalnej nie ma takich nawyków. 

W³aœnie to trzeba zmieniæ. Chcia³em wykorzeniæ nawyki sprytnych niewol-
ników i zast¹piæ je etosem obywatelskim, przyzwyczajeniami wolnych ludzi
i wspó³prac¹ dla wspólnego dobra. Mam nadziejê, ¿e zostanê zapamiêtany ja-
ko ktoœ, kto stymulowa³ rzeteln¹ dyskusjê, kto wys³uchiwa³ wszystkich
punktów widzenia. Zebrania kierownictwa resortu za mojej kadencji by³y se-
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minariami decyzyjnymi, na których pada³y sprzeczne argumenty, a ja stara-
³em siê wyci¹gn¹æ z nich rozs¹dne wnioski. 

O tworzeniu kultury instytucjonalnej opowiada³ pan przy okazji prezen-
tacji planów budowy polskiego Pentagonu, czyli nowej siedziby MON. Co
to ma wspólnego z kultur¹ instytucjonaln¹? Po co wydawaæ pieni¹dze?
Jest przecie¿ budynek ministerstwa.

Tak – w przedwojennym szpitalu przy alei Niepodleg³oœci, niespe³niaj¹cym
¿adnych standardów nowoczesnej budowli, nawet cywilnej, a co dopiero mi-
litarnej! Gdyby wybuch³ tam po¿ar, to dyrektor generalny poszed³by siedzieæ,
poniewa¿ ewakuacja jest bardzo trudna. Wojsko i MON s¹ w stolicy rozloko-
wane w sumie w piêædziesiêciu ró¿nych miejscach. Sam transport dokumen-
tów jest bardzo kosztowny i ur¹ga zasadom bezpieczeñstwa. Takie rozprosze-
nie oznacza tak¿e, ¿e ka¿dy jest w swoim ksiêstwie i nie ma mowy o dzia³a-
niu zespo³owym. 

Nowoczesne budowle, nie tylko militarne, s¹ zorganizowane podobnie jak
redakcje gazet – na planie otwartym, ¿eby wszyscy siê wzajemnie widzieli.
Tylko niektóre miejsca musz¹ byæ utajnione. Ale departament zajmuj¹cy siê
zakupem guzików do mundurów nie musi siedzieæ w bunkrze. Chcia³bym, ¿e-
by nowa siedziba MON mia³a nowoczesne osieciowanie informatyczne, zgod-
ne ze standardami ochrony danych. ¯eby wojskowi i cywile spotykali siê tam
w sto³ówkach i mogli sobie podyskutowaæ przy obiedzie, wymieniæ siê pogl¹-
dami i wieœciami. ¯eby by³y tam sale gimnastyczne i inne udogodnienia dla
ciê¿ko pracuj¹cych ludzi. ¯eby ten budynek wytwarza³ poczucie wspólnoty
i etosu. ¯eby chcia³o siê tam pracowaæ. 

Czy podoba siê panu okreœlenie „polski Pentagon”?

Prawdziwy Pentagon jest molochem, ale pos³ugiwa³em siê czêsto tym przy-
k³adem, poniewa¿ zosta³ zbudowany w latach czterdziestych w ci¹gu osiem-
nastu miesiêcy. Gdyby nasz budynek uda³o siê zbudowaæ w cztery lata,
uzna³bym to za sukces. 

Czy ten plan ma szansê na realizacjê?

Mam nadziejê. Jest wszak projektem uwzglêdnionym w exposé sejmowym
rz¹du PiS jeszcze za premiera Marcinkiewicza i zaakceptowanym przez Radê
Ministrów ju¿ za premiera Kaczyñskiego. Stworzy³em stanowisko pe³nomoc-
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nika do spraw budowy wraz z biurem. Uzyskaliœmy zgodê wojewody na lo-
kalizacjê, przeprowadziliœmy uzgodnienia z Urzêdem Miasta Warszawa. Roz-
poczêto proces przemieszczania jednostek, które stacjonuj¹ w miejscu, gdzie
ma stan¹æ budynek, czyli przy ulicy ¯wirki i Wigury. Dziœ jest tam upiorne
centrum konferencyjne MON, w którym genera³ Jaruzelski nagra³ przemówie-
nie w zwi¹zku z og³oszeniem stanu wojennego. 

By³a tak¿e mowa o nowej siedzibie dla Muzeum Wojska Polskiego, trochê
chyba dzisiaj zaniedbanego. 

Muzeum jest straszliwie st³oczone, a w dodatku nie ma ¿adnych praw do
budynku, w którym siê gnieŸdzi. Podpisa³em z ministrem kultury i prezyden-
tem Warszawy umowê o przeniesieniu go do Cytadeli. To szansa na przed³u-
¿enie Traktu Królewskiego i stworzenie wielkiej atrakcji w sercu stolicy, bo
Cytadela ma powierzchniê – o czym ma³o kto wie – wiêksz¹ ni¿ Nowe i Sta-
re Miasto razem wziête. Nasz¹ intencj¹ by³o, aby powsta³o tam coœ na skalê
œwiatow¹, bo miejsce jest szczególne: XIX-wieczna forteca, gdzie mo¿na nie
tylko ulokowaæ same zbiory muzeum, lecz tak¿e organizowaæ pokazy typu
œwiat³o i dŸwiêk, rekonstrukcje bitew, urz¹dziæ zewnêtrzn¹ ekspozycjê sprzê-
tu. Koszt tego przedsiêwziêcia szacowaliœmy na 300–400 milionów z³otych,
a efekt by³by znakomity. Zamierza³em w pewnym stopniu wzorowaæ siê na
Muzeum Powstania Warszawskiego, najnowoczeœniejszym w Polsce i bêd¹-
cym niekwestionowanym sukcesem. Dlatego konsultowa³em moje pomys³y
z twórcami Muzeum Powstania, pos³em Janem O³dakowskim i z Len¹ D¹b-
kowsk¹-Cichock¹. Harmonogram, jaki zostawi³em po sobie, przewidywa³
og³oszenie w tym roku miêdzynarodowego konkursu urbanistyczno-archite-
ktonicznego. 

Armia amerykañska korzysta na du¿¹ skalê z us³ug firm cywilnych. Czy
pan tak¿e stawia³ na cywilnych podwykonawców?

To nie by³a zupe³na nowoœæ, bo pewna liczba wojskowych obiektów ju¿
wczeœniej by³a ochraniana przez prywatne firmy. Natomiast generalnie stara-
³em siê przestrzegaæ zasady, ¿eby wojsko skupia³o siê na wykonywaniu tych
zadañ, które wi¹¿¹ siê z monopolem pañstwa na u¿ycie si³y. Inne kwestie
mo¿na przekazaæ firmom zewnêtrznym i powinna tu dzia³aæ normalna, ryn-
kowa konkurencja. Mowa nie tylko o ochroniarzach, ale te¿ na przyk³ad o ¿y-
wieniu czy us³ugach transportowych i w ogóle o zarz¹dzaniu bazami. 
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Chcia³em zast¹piæ park cywilnych samochodów w dyspozycji armii autami
wyleasingowanymi z zewn¹trz. Nie trzeba by wtedy utrzymywaæ struktury
odpowiedzialnej za szeœæ tysiêcy pojazdów. Na dodatek czêœæ tych aut mia³a
byæ napêdzana biopaliwami. 

Inna inicjatywa dotyczy³a sprzêtu komputerowego. Ze Strategicznego Prze-
gl¹du Obronnego oraz z przeprowadzonego na moje polecenia audytu wyni-
ka³o, ¿e w MON jest szeœæset ró¿nych systemów komputerowych! To znaczy,
¿e nikt nie jest w stanie stworzyæ spójnego centrum obs³ugi i pomocy. Ko-
nieczna jest standaryzacja. Wobec tego ograniczyliœmy liczbê zamawianych
modu³ów sprzêtu komputerowego do trzech czy czterech. Podobnie z telefo-
nami komórkowymi. Kaza³em wygasiæ obecne umowy i og³osiæ przetarg na
jednego strategicznego dostawcê, który da³by lepsze warunki i ni¿sze stawki
na rozmowy wewn¹trz resortu. 

To by siê wydawa³o oczywiste. 

No comment. 

Tylko ¿e to wci¹¿ kwestie organizacyjne czy logistyczne. A co z bardziej
kontrowersyjnymi dziedzinami, takimi jak szkolenia?

Chcia³em i tu wprowadziæ zewnêtrzne firmy. Takie podejœcie to standard
w najwy¿ej rozwiniêtych armiach – najdro¿sze elementy szkolenia ¿o³nierzy
przekazuje siê sektorowi prywatnemu. Szkol¹ siê w ten sposób za³ogi heli-
kopterów, czo³gów, a nawet samolotów – na sprzêcie nale¿¹cym do prywat-
nych firm. To oznacza, ¿e pieni¹dze, które armia musia³aby wydaæ na sprzêt
szkoleniowy, mo¿na przeznaczyæ na sprzêt bojowy. A trzeba pamiêtaæ, ¿e
sprzêt szkoleniowy niszczy siê znacznie szybciej. Sektor prywatny potrafi
czêsto znaleŸæ rozwi¹zania, jakie biurokratom z ministerstwa nie przysz³yby
do g³owy. I okazuje siê, ¿e wiele rzeczy mo¿na zrobiæ szybciej, taniej i lepiej. 

Prasa kpi³a sobie z jednostek wojskowych ochranianych przez prywat-
nych porz¹dkowych, wytykaj¹c wojsku, ¿e samo nie potrafi siê pilnowaæ.
Wyobra¿am sobie rwetes, jaki by siê podniós³, gdyby szkoleniem pol-
skich pilotów mia³a siê zaj¹æ jakaœ prywatna firma. Nie wydaje siê panu,
¿e takie podejœcie jest sprzeczne z polskim myœleniem o roli armii?

Mam nadziejê, ¿e podstawowym za³o¿eniem polskiego myœlenia o wojsku
jest ¿yczenie, abyœmy mieli armiê o jak najwiêkszej sile bojowej. A to mo¿na
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uzyskaæ tylko poprzez racjonalne lokowanie œrodków. Kiedyœ poborowy na
warcie nie kosztowa³ prawie nic. Dzisiaj ¿o³nierz zawodowy nie tylko uczy siê
obs³ugiwaæ najnowoczeœniejszy sprzêt, lecz tak¿e nabywa prawa do mieszka-
nia czy odprawy. Gdyby wykorzystywaæ go do pilnowania paru zardzewia³ych
czo³gów, by³oby to po prostu czyste marnotrawstwo. Jesteœmy zbyt biednym
krajem, ¿eby sobie na to pozwoliæ. Im mniej ma siê pieniêdzy, tym bardziej
trzeba je liczyæ. Musimy siê tego nauczyæ. 

Czy pomys³y na prywatne szkolenia s¹ realizowane po pana odejœciu
z resortu?

O ile wiem, studium wykonalnoœci szkolenia pilotów przez firmy prywatne
jest kontynuowane. Dopiero na podstawie tych badañ bêdzie mo¿na podj¹æ
decyzjê, czy op³aca siê prowadziæ szkolenia w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego, czy te¿ lepiej pozostaæ przy nak³adach z bud¿etu. Podstawo-
wym kryterium powinna tutaj byæ op³acalnoœæ – zwyk³y rachunek ekono-
miczny. 

Na czym jeszcze da³o siê w wojsku zaoszczêdziæ?

Stworzyliœmy na przyk³ad Inspektorat Wsparcia – jedn¹ strukturê, która
logistycznie obs³uguje wszystkie rodzaje si³ zbrojnych. Dot¹d by³o tak, ¿e ma-
rynarka wojenna, lotnictwo i wojska l¹dowe mog³y mieæ obok siebie trzy nie-
zale¿ne magazyny, co niepotrzebnie zwiêksza³o wydatki. Teraz bêdzie jeden.
A przy okazji dowiemy siê, ile naprawdê mamy wojska nadaj¹cego siê do u¿y-
cia w polu. Bo Inspektoratowi Wsparcia podlega ponad trzydzieœci tysiêcy
personelu, a jak sama nazwa wskazuje – s¹ to jednostki pomocnicze.

Normalne zasady biznesowe wprowadzi³em w Agencji Mienia Wojskowego,
gdzie premier Marcinkiewicz powo³a³ na mój wniosek finansistê z sektora
prywatnego, Macieja Olex-Szczytowskiego. Zna³em go jako doradcê Leszka
Balcerowicza we wczesnej fazie reform. Szczytowski by³ pomys³odawc¹ wie-
lu prorynkowych rozwi¹zañ w resorcie. Wynegocjowa³ te¿ dwa wa¿ne poro-
zumienia. 

Po pierwsze – agencja na zasadzie aportu wnios³a grunty lotniska Modlin
do spó³ki z województwem mazowieckim i Polskimi Portami Lotniczymi. Sa-
morz¹dy zwykle domagaj¹ siê, ¿eby wojsko przekazywa³o im grunty bez ¿ad-
nych warunków, i obiecuj¹, ¿e stworz¹ tam lotniska. Ale dobre chêci nie za-
wsze id¹ w parze z umiejêtnoœciami. Umowa w sprawie Modlina powinna byæ
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przyk³adem dla podobnych umów w innych regionach. Wtedy mo¿na pogo-
dziæ potrzeby rozwoju regionalnej sieci lotnisk z d³ugofalowym interesem
MON. Myœlê, ¿e lotnisko w Modlinie powstanie, i to ca³kiem szybko. 

Po drugie – doprowadziliœmy do przejêcia przez pañstwo kontroli nad fir-
m¹ SCOR – Satelitarnym Centrum Operacji Regionalnych. To jedna z kilku na
œwiecie tak zaawansowanych instalacji. Dziêki niej mo¿emy w kilku dziedzi-
nach dokonaæ imponuj¹cego skoku technologicznego. SCOR jest w stanie
tworzyæ nie tylko znakomite mapy wojskowe, lecz tak¿e œwietne mapy na po-
trzeby urbanizacji, rolnictwa, leœnictwa, Stra¿y Granicznej. Ta firma powinna
byæ strategicznym zasobem dla kraju i mo¿e byæ w przysz³oœci bardzo cenna. 

Agencja zamówi³a te¿ dla ministerstwa wycenê jego maj¹tku w nierucho-
moœciach na terenie Warszawy. Dziêki temu wreszcie siê dowiedzieliœmy, ja-
k¹ proporcjê kosztów nowej siedziby mo¿na by pokryæ dochodami ze sprze-
da¿y obecnych budynków. I proszê sobie wyobraziæ, ¿e jedna z gazet opisa³a
t¹ kluczow¹ operacjê jako „stratê” dla resortu!

Ostatnio modne sta³o siê mówienie o wielkich oszczêdnoœciach, jakie rze-
komo mia³yby powstaæ z likwidacji agencji rz¹dowych, w tym dwóch wojsko-
wych – Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ale
pamiêtajmy, ¿e ktoœ musia³by przej¹æ ich zadania – zarz¹dzanie olbrzymim
maj¹tkiem, organizowanie przetargów itp. Kwestia, czy podobne piony funk-
cjonuj¹ obok czy w ramach ministerstwa, nie jest a¿ tak wa¿na – koszty bo-
wiem bêd¹ porównywalne. Wa¿niejsza jest sprawnoœæ procedur oraz jakoœæ
i uczciwoœæ zatrudnionych ludzi.

Przyst¹piliœmy te¿ do sojuszniczego programu SALIS – transportu strate-
gicznego. Zamiast kupowaæ w³asne samoloty transportowe, które przez wiêk-
szoœæ czasu sta³yby w hangarach, zakupiliœmy czas dostêpu do wspólnych
maszyn, które mo¿emy wykorzystywaæ w miarê potrzeby. 

I jeszcze ciekawostka, która mnie samego zaskoczy³a: w armii kilkaset
osób zatrudnionych jest w kasach. Chcia³em to zmieniæ, za³o¿yæ ¿o³nierzom
konta i zmusiæ wojsko do przejœcia na obrót bezgotówkowy. Ale nie wszyscy
tego chcieli. Spotka³em siê ze zdaniem: „To ju¿ ¿adnych zaskórniaków nie
bêdê móg³ ukryæ przed ¿on¹?”



XII. Armia zawodowców

Za najwa¿niejsz¹ pana decyzjê uwa¿am rozpoczêcie planu profesjonali-
zacji armii. Zwolennicy wojska zawodowego czekali na to latami. 

Decyzja dojrza³a dziêki Micha³owi Kamiñskiemu i Adamowi Bielanowi,
którzy za pomoc¹ badañ fokusowych, przeprowadzonych w przeddzieñ wybo-
rów samorz¹dowych, pomogli mi przekonaæ premiera i prezydenta. Szczegól-
nie ¿e by³y wizje alternatywne, w tym propozycja skróconego, lecz rozszerzo-
nego poboru, obejmuj¹cego praktycznie wszystkich zdolnych do s³u¿by woj-
skowej. Takie rozwi¹zanie istnieje na przyk³ad w Szwajcarii. Tylko ¿e im wy¿-
sze zaawansowanie technologiczne wojska, tym dalej powinna byæ posuniê-
ta profesjonalizacja i tym mniej sensu ma pobór powszechny. Gdyby nato-
miast pojawi³a siê koniecznoœæ staniêcia w obronie kraju, jasne jest, ¿e roz-
da³oby siê broñ wszystkim, którzy mog¹ j¹ nosiæ, i ca³y naród stan¹³by do
walki. Nauczenie siê obs³ugi ka³asznikowa czy granatnika to nie kwestia
miesiêcy, ale paru godzin. Do tego pobór nie jest po prostu potrzebny. 

Chyba jednak nie wszystko przebiega³o g³adko. Pan mówi³ o armii zawo-
dowej licz¹cej sto dwadzieœcia tysiêcy ¿o³nierzy, a wkrótce potem, ca³-
kiem niespodziewanie, pan prezydent oznajmi³, ¿e armia musi liczyæ sto
piêædziesi¹t tysiêcy. 

Pan prezydent faktycznie czasami korzysta³ z przywileju og³aszania decyzji,
zanim zapozna³ siê z informacjami swojego ministra obrony, i to nawet decy-
zji, które konstytucyjnie le¿a³y w mojej gestii, tak jak w tym przypadku. Tê zin-
terpretowaliœmy tak, ¿e ¿o³nierzy bêdzie faktycznie sto piêædziesi¹t tysiêcy,
z czego sto dwadzieœcia tysiêcy w koszarach, a reszta w cywilnej rezerwie, na
zasadach kontraktów. Tego typu decyzje nie mog¹ byæ wziête z sufitu. Powin-
ny byæ poprzedzane dog³êbnymi symulacjami operacyjnymi i bud¿etowymi. 

Wspomina pan o kalkulacjach. Przeciwnicy uzawodowienia armii pytaj¹,
czy nas na tak¹ armiê staæ. 
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Pytanie brzmi inaczej: czy staæ nas na wojsko z poboru. Jednym ze skutków
posiadania takiej armii jest bardzo niekorzystna proporcja wydatków na sprzêt
i modernizacjê w stosunku do ogó³u wydatków na wojsko. Mnie uda³o siê j¹
podnieœæ do 23 procent, a jeszcze parê lat temu to by³o tylko 10 procent. 

W resorcie walczy³em z praktyk¹ pomijania w ró¿nych zestawieniach pew-
nych wydatków. To z³udzenie, ¿e rekrut nic nie kosztuje. Owszem, ¿o³d dosta-
je minimalny, ale i tak trzeba go ubraæ, nakarmiæ, utrzymaæ dla niego komi-
sje poborowe i wojewódzkie komendy uzupe³nieñ oraz sieæ koszar, znacznie
bardziej rozbudowan¹ i mniej racjonalnie rozlokowan¹ ni¿ w przypadku ar-
mii zawodowej. Gdybyœmy mieli 120-tysiêczn¹ armiê zawodow¹, zmieœci³a-
by siê ca³a w dwóch bazach morskich, siedmiu bazach lotniczych i tuzinie
baz l¹dowych na obrze¿ach wiêkszych poligonów. To by oznacza³o olbrzymie
oszczêdnoœci, jako ¿e najwiêksze koszty generuje utrzymanie garnizonów
tam, gdzie s¹ one potrzebne w³adzom lokalnym – bo dostarczaj¹ miejsc pra-
cy i zapewniaj¹ orkiestrê na obchody œwi¹t pañstwowych. Ale broñ Bo¿e, ¿e-
by wojsko prowadzi³o tam jak¹kolwiek dzia³alnoœæ uci¹¿liw¹ dla otoczenia,
a zw³aszcza strzela³o!

Jest jeszcze jedna zaleta armii zawodowej o takiej w³aœnie docelowej li-
czebnoœci: to bardzo u³atwia planowanie. Wiedz¹c, ilu bêdzie zawodowych
wojskowych, mo¿emy zaplanowaæ, ilu bêdziemy potrzebowaæ oficerów ró¿-
nych specjalnoœci, jakich œrodków logistycznych, ilu i jak du¿ych poligonów,
ilu lekarzy, jak licznej wojskowej s³u¿by zdrowia, i tak dalej. 

Kiedy w takim razie moglibyœmy mieæ armiê zawodow¹? Pan podawa³
bardzo wczesny termin – nawet 2009 rok. 

¯eby osi¹gn¹æ ten cel, potrzebna jest olbrzymia praca, w tym zmiana mniej
wiêcej piêædziesiêciu ustaw, rozmieszczenia wojsk oraz struktury szkolenia.
Ale to wszystko by³o do zrobienia w czasie kadencji tego Sejmu i mog³oby byæ
du¿ym atutem naszego rz¹du. Ja zacz¹³em dzia³aæ – czêœæ oficerów ze Szta-
bu Generalnego mia³a siê staæ na trzy lata zespo³em do spraw profesjonali-
zacji armii. 

Powinniœmy wzmocniæ szacunek dla armii, a tego mo¿na dokonaæ jedynie
poprzez pe³ne uzawodowienie, a wiêc dobrowoln¹ s³u¿bê w wojsku. Model
przymusu administracyjnego nieod³¹cznie kojarzy siê z poprzednim ustrojem
i nie wpoimy m³odzie¿y, która ma inne plany i aspiracje, szacunku dla s³u¿-
by odbywanej pod przymusem.
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Uwa¿am, ¿e z uzawodowieniem nie ma co czekaæ, poniewa¿ ka¿dy rok ist-
nienia armii w takim kszta³cie jak obecny oznacza niepotrzebne koszty. Poza
tym reformy zbyt rozci¹gane w czasie trac¹ wewnêtrzn¹ dynamikê. Jeœli siê
podjê³o decyzjê, to trzeba j¹ zrealizowaæ za kadencji danego rz¹du. Decyzjê
o profesjonalizacji armii og³osi³ w swoim exposé premier Marcinkiewicz, po-
twierdzi³ j¹ prezydent Kaczyñski i nie ma powodów, ¿eby od niej odchodziæ. 

Tymczasem teraz mówi siê o roku 2012, a i to warunkowo. 

Obietnice sk³adane przez rz¹d, wykraczaj¹ce poza czas danej kadencji Sej-
mu, s¹ niepowa¿ne. Profesjonalizacjê trzeba by wrêcz przyspieszyæ, bo polski
rynek pracy zmienia siê bardzo szybko i m³odzi ludzie mog¹ znaleŸæ coraz
atrakcyjniejsze zajêcia w sektorze cywilnym.

¯o³nierze masowo odchodz¹ z wojska. 

Nigdzie na œwiecie wojsko nie jest finansowo konkurencyjne wobec firm
prywatnych. U nas jest dzisiaj o tyle trudniej, ¿e w wielu sektorach brakuje
r¹k do pracy, wiêc na ¿o³nierzy czyhaj¹ tym silniejsze pokusy. Zatem koniecz-
ne s¹ podwy¿ki – i one s¹. Jeszcze w styczniu tego roku podj¹³em decyzjê
o podwy¿ce w wysokoœci dwustu z³otych niezale¿nie od szar¿y, co oznacza,
¿e m³odsi rang¹ zyskali proporcjonalnie wiêcej. Ale trzeba równie¿ uczyniæ
s³u¿bê atrakcyjniejsz¹. Od dawna mo¿na w wojsku zrobiæ prawo jazdy, ale
dzisiaj to za ma³o. Powinniœmy realizowaæ plan szkoleñ jêzykowych. Mam
nadziejê, ¿e to bêdzie ludzi przyci¹gaæ. Do tego kursy informatyczne – nie tyl-
ko obs³ugi zwyk³ych pecetów, lecz tak¿e sprzêtu wy¿szej klasy, nauka progra-
mowania. Wojsko na tym zyska, bo systemy dowodzenia wkrótce bêd¹ wy-
³¹cznie cyfrowe, a ¿o³nierze posi¹d¹ specjalistyczn¹ wiedzê, która mo¿e im
siê kiedyœ przydaæ na wolnym rynku. Je¿eli armia da im takie mo¿liwoœci, to
pozostan¹ w niej na d³u¿ej. 

Z drugiej strony trzeba zapobiegaæ sytuacjom, w których wojsko wyk³ada
na czyjeœ wyszkolenie naprawdê du¿e sumy, a ten ktoœ po paru miesi¹cach
odchodzi do pracy w prywatnej firmie. Dot¹d by³o tak, ¿e mogliœmy zainwe-
stowaæ dwa miliony dolarów w wyszkolenie pilota F-16 – to s¹ takie pieni¹-
dze! – a on po pó³ roku móg³ podj¹æ pracê na przyk³ad w British Airways. Dla-
tego wprowadzi³em mo¿liwoœæ podpisywania i egzekwowania umów cywil-
noprawnych pomiêdzy armi¹ a pilotami, komandosami, lekarzami wojskowy-
mi – czyli osobami, których wykszta³cenie jest najdro¿sze. 
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To prawna metoda zatrzymywania ludzi w wojsku. A etos ju¿ nie jest
skuteczny?

Etos jest bez w¹tpienia bardzo wa¿ny. Ale nie wszystko mo¿na za³atwiæ
„rozmow¹ patriotyczn¹”. Obawiam siê, ¿e kwestia wynagrodzeñ bêdzie coraz
wiêkszym wyzwaniem dla MON. Czêœciowym rozwi¹zaniem mog¹ byæ misje,
na których zarabia siê teraz trzy razy tyle co w kraju. 

Uderza mnie jedna rzecz: wiele spoœród zmian, o których pan opowiada,
wydaje siê oczywiste, wynika z prostego rachunku ekonomicznego. Jak to
mo¿liwe, ¿e przed panem nikt ich nie przeprowadzi³?

To kwestia mentalnoœci. Stara³em siê zaszczepiæ w ministerstwie ideê re-
wolucyjn¹: ¿e istnieje coœ takiego jak ekonomia pola walki. Nawet dowódcy
polowi powinni ci¹gle myœleæ o kosztach, czyli o tym, jak wykonaæ zadanie
dobrze i zarazem mo¿liwie najoszczêdniej. Jeœli dziœ wydamy pieni¹dze na Ÿle
zorganizowan¹ logistykê, to jutro nie bêdzie ich na sprzêt. W biznesie to re-
gu³y ca³kiem oczywiste, w wojsku jeszcze nie do wszystkich dotar³y. Na przy-
k³ad lotnictwo uwa¿a³o za dziwactwo z mojej strony, ¿e nie chcê im po pro-
stu kupiæ nowego samolotu szkoleniowego. Podchodzono mnie na ró¿ne spo-
soby, ¿ebym zgodzi³ siê na przejêcie od jednego z krajów sojuszniczych ja-
kichœ zdezelowanych samolotów szkolnych, które potem siê wyremontuje
i zmodernizuje. Kiedy dobrze podliczy³em koszty, okaza³o siê, ¿e pisemko
w tej sprawie, które mi niby mimochodem podetkniêto, mia³oby konsekwen-
cje finansowe w skali miliarda z³otych! Tymczasem przekonywano mnie, ¿e
to jest w³aœciwie „za darmo”. Tak¿e gdzieœ po drodze, jakkolwiek by to nie-
wiarygodnie brzmia³o, bior¹c pod uwagê historiê tego projektu, pojawi³y siê
sugestie – i pewne dzia³ania lobbingowe – aby wznowiæ prace projektowe
i wdro¿eniowe nad samolotem Iryda. 

Podobnie „za darmo” przyjêliœmy kiedyœ os³awione fregaty, które do dziœ
potê¿nie drenuj¹ nasz bud¿et. Dlatego podj¹³em decyzjê, ¿e u¿ywana bêdzie
tylko jedna z nich, drug¹ zaœ, w minimalnej konfiguracji, bêdzie siê wykorzy-
stywaæ wy³¹cznie do celów szkoleniowych. 

Natkn¹³em siê w MON na wiele takich absurdów ekonomicznych. Oto inny
przyk³ad: dopiero po pó³ roku po³apa³em siê, jak wygl¹da sytuacja z korwe-
t¹, któr¹ budujemy dla naszej marynarki ju¿ od dziesiêciu lat. Otó¿ okaza³o
siê, ¿e nie by³o wcale kontraktu na jej budowê. By³ tylko kontrakt na budo-
wê kad³uba korwety, a to zasadnicza ró¿nica. Jednego z moich poprzedników
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wmanewrowano, pokazuj¹c mu tylko cz¹stkowe koszty budowy ca³ego okrê-
tu. Rozumowano, ¿e skoro bêdzie ju¿ zbudowany kad³ub, to przecie¿ mini-
ster bêdzie musia³ siê zgodziæ na wyposa¿enie go w systemy napêdu, uzbro-
jenia, nawigacji. To metoda wywodz¹ca siê chyba jeszcze z poprzedniego sys-
temu: z³apaæ przyczó³ek, a potem – jakoœ to bêdzie. 

Wygl¹da na to, ¿e co jakiœ czas natyka³ siê pan na trupa w szafie. 

Dlatego wymaga³em od podw³adnych brutalnej szczeroœci. To by³a jedyna
metoda, ¿eby nie wylecieæ na jakiejœ minie. Mieli mi mówiæ prawdê, choæby naj-
gorsz¹. Tylko wtedy mog³em podejmowaæ racjonalne decyzje. Wola³em wydaæ
du¿e pieni¹dze, ale mieæ œwiadomoœæ, jaki bêdzie ogólny koszt przedsiêwziêcia,
nie tylko samego zakupu sprzêtu, lecz tak¿e jego u¿ytkowania. W dzisiejszych
czasach zakup to zwykle tylko jedna trzecia wszystkich kosztów. 

Namawiano mnie na przyk³ad na kupienie dziesiêciu systemów przeciwlot-
niczych Loara, mimo ¿e w proponowanej konfiguracji ów system nie istnia³
nawet jako prototyp. W sytuacji zorientowa³em siê dopiero wtedy, gdy zacz¹-
³em zadawaæ bardzo szczegó³owe pytania. Postanowi³em wtedy wydaæ spore
pieni¹dze na zbudowanie prototypu, który móg³ siê okazaæ zarówno niewy-
pa³em, jak i sukcesem. Trzeba by go przetestowaæ, wys³aæ na jedn¹ z naszych
misji i dopiero je¿eli siê sprawdzi, zamówiæ wiêksz¹ liczbê. Przecie¿ nie mo¿-
na kupowaæ kota w worku tylko dlatego, ¿e jakaœ fabryka bardzo potrzebuje
zamówieñ. Prêdko siê okaza³o, ¿e przy budowie prototypu powsta³y nieprze-
widziane trudnoœci i opóŸnienia. Chwa³a Bogu dotycz¹ one jednego dzia³a,
a nie dziesiêciu.

By³em gotów przywróciæ niektóre zawieszone programy zbrojeniowe, nawet
doœæ sporym kosztem, ¿eby zmodernizowaæ powstaj¹cy w ich ramach sprzêt
i dostosowaæ go do najnowszych standardów. Podj¹³em na przyk³ad decyzjê
o wydaniu kilkudziesiêciu milionów z³otych na przystosowanie haubicy Krab
do strzelania amunicj¹ inteligentn¹ – to znaczy tak¹, która w koñcowej fazie
lotu naprowadza siê na cel. Mo¿na to te¿ po³¹czyæ ze zdolnoœci¹ do szybowa-
nia w œrodkowej fazie lotu, co podwaja zasiêg. Najnowoczeœniejsze pociski te-
go typu maj¹ zasiêg do osiemdziesiêciu kilometrów, trafiaj¹ z dok³adnoœci¹
oko³o metra i kosztuj¹ tylko dwanaœcie tysiêcy dolarów. A spe³niaj¹ rolê rakie-
ty Cruise, która kosztuje szeœæset tysiêcy dolarów. Oznacza³oby to operacyjny
i technologiczny przeskok, gdy¿ przy u¿yciu takiej amunicji jedna haubica wy-
kona pracê dziesiêciu strzelaj¹cych amunicj¹ zwyk³¹. Wydatek jest wiêkszy, ale
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w sumie siê op³aca. Co jednak niepokoj¹ce, pomys³ ten uda³o mi siê zainicjo-
waæ wy³¹cznie dlatego, ¿e sam wiedzia³em o istnieniu takiej technologii. Bo
w ministerstwie nikt mi o tym nie powiedzia³. 

Gromy na pañsk¹ g³owê œci¹gn¹³ zamiar likwidacji uczelni wojskowych,
z którego zreszt¹ teraz zrezygnowano. Czy ta rewolucja w szkolnictwie
by³a naprawdê konieczna? 

System szkolnictwa wojskowego jest kolejnym miejscem, gdzie olbrzymie
pieni¹dze przeciekaj¹ przez palce. Na piêciu uczelniach kszta³ci siê tysi¹c
dwustu studentów wojskowych, a pracowników naukowych i innych jest
w sumie cztery i pó³ tysi¹ca. Takiej proporcji nie ma nawet w Oksfordzie!
Koszty s¹ porównywalne z kosztami kszta³cenia na najlepszych uniwersyte-
tach zachodnich, ale podejrzewam, ¿e rezultaty s¹ jednak nieco inne. Wojsko-
wa Akademia Techniczna ma dobr¹ renomê, ale gdy zapyta³em jej kadrê o pa-
tenty miêdzynarodowe, zapad³a g³ucha cisza. I jest wojskowa w³aœciwie tyl-
ko z nazwy, bo 95 procent jej studentów stanowi¹ cywile. Otrzymuj¹ niez³e
wykszta³cenie na koszt wojska, ale nie wi¹¿¹ z nim swojej przysz³oœci. Z ko-
lei w Akademii Marynarki Wojennej kszta³ci siê zaledwie dwustu czterdzie-
stu studentów. 

Skoro zosta³a podjêta decyzja o profesjonalizacji armii, to mogliœmy prze-
widzieæ, jakie bêd¹ potrzeby kadrowe wojska. Oszacowaliœmy je na siedmiu-
set–oœmiuset oficerów rocznie. To znaczy, ¿e studentów wojskowych powin-
no byæ do trzech tysiêcy. Niech bêdzie drugie tyle cywilów. Razem szeœæ tysiê-
cy studiuj¹cych. Tyle osób mo¿e pomieœciæ jeden niewielki uniwersytet. Je¿e-
li spojrzeæ na to w ten sposób, widaæ, ¿e dotychczasowy stan rzeczy to po pro-
stu wielkie marnotrawstwo. Proces konsolidacji szkó³ wy¿szych ma w Polsce
miejsce w sektorze prywatnym, a tak¿e w sektorze wojskowym w krajach so-
juszniczych, wiêc nie widzê powodu, dla którego nie mia³by mieæ miejsca
równie¿ u nas w sektorze wojskowym. 

Ponadto chcia³em, ¿eby przyszli oficerowie ró¿nych rodzajów si³ zbrojnych
na pocz¹tku uczyli siê fizyki czy matematyki razem, a specjalizacjê odbywa-
li dopiero potem. Dziêki temu zyskaliby znajomych w innych rodzajach si³
zbrojnych i umieliby póŸniej ze sob¹ rozmawiaæ tym samym jêzykiem. To by-
³oby dobrym antidotum na kastowoœæ, o której wspomina³em. Natomiast, jak
powiedzia³ Henry Kissinger, spory w œrodowisku akademickim s¹ tak za¿ar-
te, gdy¿ „temperatura jest tym wy¿sza, im ni¿sza jest stawka”. 
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Korporacja nauczycieli szkó³ wojskowych mocno siê broni przed zmianami.
Ja mia³em mandat premiera, aby je wprowadziæ.

Ale szko³y wojskowe to przecie¿ tak¿e tradycja i etos. Co by siê sta³o na
przyk³ad ze s³ynn¹ Szko³¹ Orl¹t w Dêblinie?

Pamiêtajmy, ¿e w si³ach powietrznych jest raptem stu kilku pilotów bojo-
wych, natomiast w pionie szkolenia – ponad trzy tysi¹ce etatów! Wiêc te
odziedziczone z przesz³oœci przerosty s¹ tutaj szczególnie ra¿¹ce. Szko³a Or-
l¹t oczywiœcie by zosta³a jako centrum szkolenia pilotów w ramach Uniwer-
sytetu Obrony Narodowej. Ale jako szko³a wy¿sza jest ona dzisiaj fikcj¹.
Zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym Dêblin nie ma uprawnieñ akade-
mickich i podpiera siê protez¹, wysy³aj¹c studentów na naukê do Czêstocho-
wy. Obroñcy pseudoakademickiego statusu Szko³y Orl¹t zapominaj¹, ¿e przed
wojn¹ nie by³a ona wcale wy¿sz¹ uczelni¹, tylko po prostu szko³¹ oficersk¹.
Ca³a para idzie w obronê presti¿u, a nie w zabieganie o nowoczeœniejszy
sprzêt, który najszybciej mo¿na pozyskaæ w partnerstwie z sektorem prywat-
nym. Bo na samolotach Iskra, pochodz¹cych z lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego
wieku, pilota nowoczesnego samolotu wielozadaniowego wyszkoliæ siê nie
da. Dopiero wtedy mo¿na by przenieœæ szkolenie pilotów F-16 ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie siê teraz odbywa, do Polski. I ¿adne pseudopatriotycz-
ne slogany tu nie pomog¹. Przez patriotyzm rozumiem znajdowanie najsku-
teczniejszych rozwi¹zañ dla Polski, a nie utrwalanie anachronizmów.

W wielu krajach to w³aœnie wojsko wymusza³o postêp technologiczny –
mo¿na tu przytoczyæ choæby tak znany przyk³ad jak system GPS. Czy ktoœ
w MON stara siê przewidywaæ przysz³oœæ i wychodziæ jej naprzeciw?

Owszem, przez wiele dziesiêcioleci wojsko by³o si³¹ napêdow¹ przemian
technologicznych, ale to ju¿ w du¿ej mierze przesz³oœæ. MON móg³by przyczy-
niæ siê do modernizacji ca³ej gospodarki, gdyby inne resorty chcia³y szerzej
korzystaæ z satelitarnych map produkowanych przez firmê SCOR, w której
MON za moich czasów wykupi³ kontrolny pakiet udzia³ów. Dzisiaj raczej ar-
mia przejmuje cywilne technologie. Natomiast o przysz³oœci myœleæ trzeba
i dlatego stworzy³em Departament Transformacji Si³ Zbrojnych, podporz¹d-
kowany bezpoœrednio ministrowi. Jego zadaniem ma byæ wy³¹cznie przewi-
dywanie, jak mo¿e wygl¹daæ polskie wojsko za piêtnaœcie czy dwadzieœcia
lat, oraz pilnowanie, ¿eby raz zaakceptowana wizja by³a bezwzglêdnie prze-
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strzeganym planem. Dziêki temu wszelkie podejmowane decyzje – o zaku-
pach sprzêtu, sposobach szkolenia, organizacji struktury armii – bêd¹ z t¹
wizj¹ spójne. Kierownictwo departamentu powierzy³em jednemu z najzdol-
niejszych polskich genera³ów, który dowodzi³ brygad¹ w Iraku, a póŸniej pra-
cowa³ w strukturze NATO w Brukseli. 

Stara³em siê inspirowaæ moich podw³adnych do przedstawiania projektów
mog¹cych pchn¹æ wojsko do przodu pod wzglêdem technologicznym. I przy-
nosi³o to efekty. Przedstawiono mi na przyk³ad doskona³y plan robotyzacji
pola walki. Obejmowa³ nie tylko wykorzystanie inteligentnej amunicji, lecz
tak¿e inteligentnych min, czujników, samolotów bezza³ogowych i wyposa¿e-
nia osobistego ¿o³nierza nowej generacji. Tak bêdzie wygl¹daæ pole walki za
dwadzieœcia lat. Powinniœmy ca³y czas mieæ przed sob¹ tê wizjê, ¿eby prze-
mys³ obronny wiedzia³, w jakie technologie warto inwestowaæ. Innym takim
drogowskazem by³ przyjêty przez Sztab Generalny Zespó³ Wymagañ Opera-
cyjnych, czyli rodzaj planu, który powinny realizowaæ wszystkie rodzaje si³
zbrojnych w ci¹gu najbli¿szych piêtnastu lat i który powinien tak¿e braæ pod
uwagê przemys³ obronny. 

Co jeszcze, poza najbardziej spektakularnymi sprawami, takimi jak Irak czy
Afganistan, zdzia³a³ pan w sferze miêdzynarodowej i miêdzysojuszniczej?

Nie bêdê referowa³ rutynowych wizyt w Waszyngtonie, Londynie, Pary¿u
czy Berlinie. Naturalnie bra³em te¿ udzia³ w spotkaniach ministrów obrony
NATO i Unii Europejskiej. Mo¿e tylko powiem, ¿e relacje z sekretarzem obro-
ny Rumsfeldem przynios³y mi rozczarowanie. Odnios³em wra¿enie, ¿e by³em
dla niego wa¿niejszy jako cz³onek rzeczywisty AEI ni¿ jako minister obrony
kraju NATO. Natomiast bardzo mile wspominam spotkania z Francuzk¹ 
Michèlle Aliot-Marie, która teraz zosta³a ministrem spraw wewnêtrznych.
Zazdroœci³em jej siedziby z portretami marsza³ków napoleoñskich na œcia-
nach. Co wa¿niejsze, zaproponowa³a nam wejœcie do grupy szeœciu najwa¿-
niejszych pañstw UE w dziedzinie obronnoœci. Do tej propozycji trzeba by
powróciæ.

¯andarmeria Wojskowa przyst¹pi³a do Europejskich Si³ ¯andarmerii. Kon-
tynuowaliœmy tworzenie Grup Bojowych Unii Europejskiej. Zaczêliœmy two-
rzyæ Grupê Bojow¹ Wyszehradzk¹. Z³o¿yliœmy aplikacjê do Eurokorpusu. Na-
si ¿o³nierze pojechali z firmowan¹ przez UE misj¹ do Demokratycznej Repu-
bliki Konga. Przyst¹piliœmy do systemu AWACS, co jest dope³nieniem zakupu
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samolotów F-16 i wi¹¿e siê z likwidacj¹ kilkudziesiêciu stacji radiolokacyj-
nych starego typu, jeszcze z lat piêædziesi¹tych. Marnowa³o w nich czas trzy
tysi¹ce ¿o³nierzy, którzy teraz bêd¹ mogli robiæ coœ po¿yteczniejszego. 

Bardzo zabiega³em o umieszczenie w Powidzu natowskiego systemu zwia-
du naziemnego AGS. Z jego pomoc¹ mo¿liwe jest rozpoznanie powietrzne
i naziemne nawet w skali indywidualnego ¿o³nierza. Umieszczenie tej bazy
w Polsce oznacza³oby trzy tysi¹ce natowskich miejsc pracy i cztery miliardy
euro inwestycji. Z punktu widzenia Paktu by³aby to pierwsza du¿a instalacja
wojskowa na terytorium nowych pañstw cz³onkowskich. Mielibyœmy pew-
noœæ, ¿e NATO musia³oby jej broniæ. 

Jako minister zalicza³ pan konflikt za konfliktem. Po uczelniach wojsko-
wych zaprotestowa³y zwi¹zki zawodowe w przemyœle zbrojeniowym, gdy
og³osi³ pan, ¿e przyst¹pimy do europejskiego kodeksu postêpowania
w zamówieniach obronnych.

Owszem, spór by³, ale wcale nie dosz³o do walki na œmieræ i ¿ycie. Przeciw-
nie. G³ównie dziêki wiceministrowi Zaj¹kale i genera³owi Sowie zaczêliœmy
powa¿ne rozmowy ze zwi¹zkowcami, które sz³y dobrze, bo zbrojeniówka ma
szczêœcie do liderów zwi¹zkowych. S¹ sensowni, elastyczni, prorynkowi.
Oczywiœcie broni¹ interesów bran¿y, ale m¹drze. Nie domagaj¹ siê jakichœ
przywilejów czy podwy¿ek, tylko troszcz¹ siê o los swojej ga³êzi przemys³u.
Jak mi wtedy powiedzieli – ministrowie przychodz¹ i odchodz¹, a oni maj¹
swoje interesy, które trwaj¹ nadal. „D³u¿ej klasztora ni¿ przeora” – o tej za-
sadzie ma³o kto dzisiaj pamiêta, wiêc tym bardziej wypada³o takich ludzi po-
traktowaæ powa¿nie. Myœlê, ¿e jakieœ znaczenie ma tutaj etos patriotyzmu
pracowników firm zbrojeniowych, podejœcie propañstwowe, mniej egoistycz-
ne ni¿ w innych ga³êziach przemys³u. 

Wspólnie ustaliliœmy listê spraw, które nale¿a³o za³atwiæ, ¿eby zwi¹zki za-
akceptowa³y przyst¹pienie Polski do kodeksu. Znalaz³y siê na niej miêdzy in-
nymi takie postulaty jak stworzenie prawa holdingowego, konsolidacja za-
k³adów, wzrost œrodków na badania oraz zwiêkszenie w naszych ministerial-
nych zamówieniach odsetka zamówieñ wieloletnich. To oznacza, ¿e teraz
podpisujemy kontrakty, które bêd¹ realizowane po ostatecznym przyst¹pie-
niu Polski do kodeksu. 

Dyskutowaliœmy wiele tygodni nad tymi postulatami oraz kalendarzem ich
realizacji i doszliœmy spokojnie do porozumienia. W ten sposób uda³o siê sto-
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sunkowo bezboleœnie przeprowadziæ sprawê, która mog³a byæ zarzewiem
ogromnego konfliktu. Mam poczucie, ¿e dziêki wspó³pracy ze zwi¹zkami
nasz przemys³ obronny bêdzie lepiej przygotowany na rynkowe wyzwanie. 

Dla mnie osobiœcie bardzo mi³e by³o to, ¿e jeden z postulatów zwi¹zkow-
ców zak³ada³ przekazanie przemys³u obronnego spod nadzoru ministra skar-
bu pod nadzór ministra obrony. Dla Ministerstwa Skarbu przemys³ wojskowy
to margines, a dla MON oczko w g³owie – i zwi¹zkowcy dobrze o tym wiedz¹.
Niestety, tego siê za³atwiæ nie uda³o. Gdy zaczêliœmy o tym dyskutowaæ, da-
³a o sobie znaæ Polska resortowa i minister skarbu stawi³ twardy opór. 

Mam jeszcze jedn¹ osobist¹ satysfakcjê. Ju¿ po moim odejœciu ze stanowi-
ska ministra na jednej z konferencji spotka³em Javiera Solanê, który podszed³
do mnie i powiedzia³: „Chcemy siê panu odwdziêczyæ za to, jak pan tê spra-
wê poprowadzi³: Polska dostanie stanowisko zastêpcy szefa Europejskiej
Agencji Obrony”. To oznacza, ¿e polski genera³ bêdzie mia³ wp³yw na wielo-
miliardowe kontrakty w przemyœle obronnym ca³ego kontynentu. 

Co siê sta³o z attaché wojskowymi? Tajemnic¹ poliszynela by³a ich nie-
oficjalna rola.

To w ogóle nie by³a tajemnica, poniewa¿ ataszaty formalnie podlega³y Woj-
skowym S³u¿bom Informacyjnym. Podporz¹dkowa³em je cywilnym strukturom
ministerstwa jeszcze przed rozwi¹zaniem WSI. Stanowiska stracili wszyscy at-
taché, którzy mieli za sob¹ kursy GRU. Ataszaty mia³y przestaæ pe³niæ funkcjê
szpiegowni i staæ siê prawdziwymi biurami ³¹cznikowymi z si³ami zbrojnymi in-
nych pañstw. Wczeœniej czêsto siê zdarza³o, ¿e gdy trzeba by³o rozwi¹zaæ jakiœ
praktyczny problem miêdzy nasz¹ a obc¹ armi¹, w odpowiednim ataszacie nie
mia³ siê tym kto zaj¹æ, bo byli tam wy³¹cznie ludzie od tak zwanych innych za-
dañ. Chcia³em te¿, ¿eby s³u¿ba w ataszacie sta³a siê normalnym szczeblem ka-
riery dla oficerów. Miejscem, gdzie bêd¹ mogli zyskaæ miêdzynarodowy szlif. 

Z dziennikarskiej perspektywy nietrudno by³o zauwa¿yæ, ¿e zmieni³a siê
obs³uga prasowa MON. Czasem mia³em wra¿enie, ¿e pana poprzednikom
w ogóle nie zale¿a³o na wspó³pracy z mediami, bo dobierali sobie fatal-
nych rzeczników prasowych. Za pana czasów to siê wyraŸnie poprawi³o,
choæ nie by³o jeszcze idealnie. 

Cieszê siê, ¿e zauwa¿y³ pan zmianê. Rzeczywiœcie po raz pierwszy utworzy-
liœmy etatow¹ s³u¿bê prasow¹. Szczêœliwie nie zaliczyliœmy takiej wpadki jak



Strefa zdekomunizowana164

pamiêtna kompromitacja z rakietami Roland w Iraku. Staraliœmy siê kszta³to-
waæ przestrzeñ informacyjn¹, pokazywaæ i podsuwaæ to, co by³o naszym zda-
niem ciekawe i wa¿ne. Myœlê, ¿e Piotr Paszkowski by³ najlepszym rzecznikiem
resortowym tego rz¹du. Razem z pu³kownikiem Leszkiem Laszczakiem, szefem
wojskowych s³u¿b prasowych, stworzyli bardzo skuteczn¹ ekipê.

Ich inicjatyw¹ by³a reforma wydawnictw wojskowych. Ca³kowicie odno-
wiona i odœwie¿ona zosta³a „Polska Zbrojna”. W otwartym konkursie wybra-
ny zosta³ naczelny nowo utworzonej Redakcji Wojskowej, której powierzone
zosta³o redagowanie czasopism wojskowych, w tym nowego tytu³u, „Przegl¹-
du Si³ Zbrojnych”, wydawanego w miejsce trzech zlikwidowanych miesiêcz-
ników. Poprzednio ka¿dy rodzaj si³ zbrojnych mia³ w³asny miesiêcznik i dwu-
tygodnik. Pracowa³o w tych pismach w sumie sporo ludzi, a czytali je g³ów-
nie dowódcy i ich rodziny. To siê tak¿e zmieni³o – dwutygodniki w du¿ej mie-
rze dworskie i ceremonialne, zniknê³y, a rodzaje si³ zbrojnych dosta³y w ich
miejsce swoje wk³adki w „Polsce Zbrojnej”. Zamiast miesiêczników jeden ma-
gazyn, ale oparty na dopracowanej, nowoczesnej makiecie, w piêknej szacie
graficznej, ze starannie dobranymi tekstami reprezentuj¹cymi solidne rze-
mios³o dziennikarskie. W sumie magazyn porównywalny z komercyjnie wy-
dawanymi tytu³ami z najwy¿szej pó³ki, zbieraj¹cy bardzo pochlebne recenzje
prasowców armii sojuszniczych. To by³o tak¿e wzmocnienie „po³¹czonoœci”,
bo teraz ¿o³nierze, chc¹c nie chc¹c, zerkaj¹ na strony poœwiêcone innym ro-
dzajom si³ zbrojnych. Odtworzyliœmy „¯o³nierza Polskiego”, na razie w formie
gazety internetowej, z zamys³em, ¿e byæ mo¿e kiedyœ wróci jako czasopismo.
Ju¿ w pierwszych, próbnych tygodniach mia³a kilkaset tysiêcy ods³on. Z cza-
sem sta³a siê bardzo cenionym Ÿród³em codziennej informacji zarówno dla
¿o³nierzy, jak i dziennikarzy, wymiany opinii i u¿ytecznych rad na forum. Po-
wsta³ profesjonalny newsroom, a strona internetowa MON sta³a siê moim
zdaniem jedn¹ z lepszych stron rz¹dowych. 

Wojsko co jakiœ czas nêka³y oskar¿enia o korupcjê, g³ównie przy roz-
strzyganiu przetargów. Co pan zrobi³ w tej sprawie?

Mianowa³em pierwszego pe³nomocnika do spraw korupcyjnych Macieja
Wnuka, poprzednio skarbnika miêdzynarodowej organizacji zwalczaj¹cej ko-
rupcjê, Transparency International. Pe³nomocnik sprawdzi³ pewn¹ liczbê proce-
dur i wprowadzi³ nowe regulacje maj¹ce uszczelniæ system. Dotyczy³o to miê-
dzy innymi lobbingu. Wczeœniej zdarza³o siê na przyk³ad, ¿e firma zbrojeniowa
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finansowa³a bal lotników, na którym jej przedstawiciele mogli bez problemu
dogadaæ siê z generalsk¹ wierchuszk¹ w ró¿nych istotnych dla nich sprawach. 

Zaostrzy³em kryteria dotycz¹ce cz³onków komisji przetargowych. Teraz
osobom tym ani nikomu z ich gospodarstw domowych nie wolno mieæ jakich-
kolwiek zwi¹zków z firmami, których mog¹ dotyczyæ podejmowane decyzje –
odpadaj¹ nawet tak pozornie b³ahe rzeczy jak kolacja na koszt takiej firmy,
nie mówi¹c ju¿ o fundowanych wyjazdach czy prezentach. Przy zamówie-
niach – jako pierwszy resort – wprowadziliœmy obowi¹zkow¹ dogrywkê w po-
staci aukcji elektronicznej, która daje najwiêksz¹ przejrzystoœæ i najmniejsze
mo¿liwoœci manipulacji. Oszczêdnoœci by³y natychmiastowe. Pierwsza taka
dogrywka dotyczy³a zakupu laptopów pola walki. Ostateczna suma by³a a¿
o 50 procent ni¿sza, ni¿ siê spodziewaliœmy. Dodatkowo dla wszystkich ofi-
cerów i niektórych podoficerów wprowadzi³em obowi¹zek sk³adania oœwiad-
czeñ maj¹tkowych raz w roku. 

Mia³ pan wiele planów, niektóre mocno rewolucyjne. Co panu najbardziej
przeszkadza³o w ich realizacji?

Najwiêkszym problemem jest bezw³adnoœæ instytucji. Jednak, maj¹c w pamiê-
ci wojsko sprzed piêtnastu lat, by³em mile zaskoczony duchem panuj¹cym w re-
sorcie, bardzo ró¿nym od tego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kiedy
w MSZ rzuca siê nowy pomys³, urzêdnicy znajduj¹ natychmiast dziesiêæ dosko-
na³ych powodów, dla których nie da siê go zrealizowaæ, a przynajmniej nie te-
raz. W MON podchodzi siê do tego inaczej: jest zadanie, to trzeba je wykonaæ. 

Gdyby by³ pan ministrem d³u¿ej, o co by pan przede wszystkim zadba³?

Moim g³ównym celem by³oby doprowadzenie do pe³nej profesjonalizacji
wojska do 2009 roku. Na drugim miejscu postawi³bym kwestie ekonomiczne,
czyli przekazanie zewnêtrznym firmom prywatnym tych wszystkich zadañ,
których nie musi wykonywaæ samo wojsko. Na trzecim miejscu by³aby infor-
matyzacja wojska. 

Wiele spoœród pana decyzji zosta³o zmienionych... 

Czasami rzeczywiœcie mia³em wra¿enie, jakby w MON obowi¹zywa³ os³a-
wiony „bilans otwarcia” premiera Leszka Millera, który odpowiedzialnoœæ za
wszystkie swoje niepowodzenia zrzuca³ awansem na swoich poprzedników.
Ja tego nie robi³em, gdy¿ chcia³em zachowaæ niæ porozumienia z poprzedni-
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kami. Liczy³em na to, ¿e gdy zaczn¹ siê schody, w Iraku czy Afganistanie, za-
dzia³a lekka solidarnoœæ by³ych ministrów obrony, którzy rozumiej¹, jak w¹t-
³y jest zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy decyzjami ministra obrony
w Warszawie a – dajmy na to – wybuchem miny w Kandaharze. Nie przeli-
czy³em siê. Moi poprzednicy zachowywali siê wobec mnie fair. Od czasu do
czasu zaprasza³em ich na kolacje w Helenowie, które by³y bardzo kszta³c¹ce.
W historii instytucji wiêkszoœæ pomys³ów ju¿ by³a i dziêki znajomoœci jej pre-
historii omin¹³em niejedn¹ biurokratyczn¹ rafê. 

Zmian i ataków na pana ze strony nastêpcy jest mnóstwo: kwestia refor-
my szkolnictwa, reforma prasy wojskowej, sprawa transporterów Roso-
mak, mnóstwo decyzji personalnych. Ostatnio tak¿e sprawa zawieszenia
poboru. Jak to jest – przez kilkanaœcie miesiêcy by³ pan w porz¹dku, pa-
na decyzje by³y akceptowane, a potem nagle siê okaza³o, ¿e wiêkszoœæ
tego, co pan robi³, by³o do niczego?

Reforma systemu edukacji wojskowej absorbowa³a resort d³u¿ej ni¿ niejed-
na misja zagraniczna, a w poœwiêconych jej dyskusjach bra³ udzia³ tak¿e wi-
ceminister Aleksander Szczyg³o. Moja koncepcja mia³a silne poparcie premie-
ra i ministra Gosiewskiego, a teraz zosta³a wyrzucona do kosza. Zastêpuje j¹
pseudoreforma, która zamiast redukowaæ administracyjn¹ czapê szkolnictwa
wojskowego, tworzy dodatkowy szczebel. 

Jak pan s¹dzi, czemu zrezygnowano z reformy uczelni wojskowych?

Mo¿e to byæ efektem g³êbszej intrygi, która pewnie odegra³a rolê w moim
po¿egnaniu siê ze stanowiskiem ministra. Gdy mieszka³em w USA i pracowa-
³em w American Enterprise Institute, udzieli³em poparcia – wraz z paroma
znanymi postaciami, miêdzy innymi Janem Nowakiem-Jeziorañskim – inicja-
tywie powo³ania w Polsce uniwersytetu amerykañskiego. Takie przedsiêwziê-
cia funkcjonuj¹ z powodzeniem w wielu krajach œwiata. U nas jest ju¿ jedna
taka szko³a, zreszt¹ bardzo dobra, dzia³aj¹ca w œcis³ej wspó³pracy z uczelni¹
amerykañsk¹: kierowana przez Krzysztofa Paw³owskiego Wy¿sza Szko³a Biz-
nesu – National Louis University w Nowym S¹czu. Z czasem zapomnia³em,
¿e w Internecie znalaz³a siê informacja, i¿ jestem cz³onkiem grupy doradczej
tego projektu. Grupy doradczej – podkreœlam – a nie zarz¹du, rady nadzorczej
lub jakichkolwiek innych w³adz fundacji. Ca³a moja rola sprowadza³a siê do
tego, ¿e u¿yczy³em swojego nazwiska, aby przekonywaæ do tej idei. W Wa-
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szyngtonie dwukrotnie spotka³em siê z pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia, Ame-
rykaninem polskiego pochodzenia. Opowiada³ mi o swoich perypetiach z w³a-
dzami Wroc³awia, gdzie oferowano mu na siedzibê stary szpital czy koszary
i, jak to czêsto u nas, wprowadzono go w b³¹d, nie wyjawiaj¹c okolicznoœci,
które uniemo¿liwia³y realizacjê projektu. 

Gdy wróci³em do Polski i zosta³em senatorem, a wkrótce ministrem, stra-
ci³em tê inicjatywê z oczu. Tymczasem fundacja zaktualizowa³a w swoich
materia³ach miejsce mojej pracy na Ministerstwo Obrony Narodowej, bez po-
dania stanowiska. 

Jako szef MON, odwiedzaj¹c wojskowe uczelnie, zachêca³em ich w³adze do
otwarcia siê na œwiat, na przyk³ad poprzez tworzenie programów wizytuj¹cych
profesorów. Polega to na tym, ¿e zaprasza siê wybitnego naukowca na kilka
dni, by prowadzi³ w tym czasie wyk³ady dla studentów i spotyka³ siê z kadr¹.
WAT prawdopodobnie zacz¹³ szukaæ odpowiednich kontaktów w Internecie
i trafi³ na inicjatywê amerykañskiego uniwersytetu w Polsce, któr¹ popiera³em.
Dosz³o do jakichœ uzgodnieñ, w których wyniku pomys³odawca inicjatywy za-
proponowa³ akademii, ¿e sprowadzi z wyk³adem noblistê z USA, podobnie jak
ja popieraj¹cego fundacjê. Przyklasn¹³em temu pomys³owi i zaproponowa³em,
¿e wspomogê sprawê, daj¹c goœciowi nocleg w reprezentacyjnym oœrodku MON
w Helenowie, z uroczyst¹ kolacj¹, oraz samochód z kierowc¹ bêd¹cy w gestii
gabinetu ministra. Niestety, noblista ostatecznie siê wycofa³. Na tym moje kon-
takty z inicjatyw¹ amerykañskiego uniwersytetu w Polsce siê zakoñczy³y. 

Nied³ugo przed moim odejœciem z MON dowiedzia³em siê od wicepremiera
Romana Giertycha, ¿e wicepremier Andrzej Lepper opowiedzia³ mu o swojej
rozmowie z premierem Kaczyñskim. Premier mia³ powiedzieæ, ¿e Sikorskiego
trzeba wywaliæ, bo próbowa³ uw³aszczyæ amerykañsk¹ spó³kê na gruntach
WAT. Bzdura, rzecz jasna. Ale je¿eli Lepper mówi³ prawdê Giertychowi, a ten
z kolei mnie, i jeœli ta sprawa mia³a jakieœ znaczenie dla mojego po¿egnania
z MON, to by³by to drastyczny przyk³ad patologicznego procesu decyzyjnego.
Oznacza³oby to, ¿e premier us³ysza³ jak¹œ plotkê, spreparowan¹ zapewne
przez ludzi niechêtnych reformie, i nie próbowa³ jej zweryfikowaæ u Ÿród³a.
Jakiœ czas potem w jednej z gazet ukaza³ siê artyku³ powtarzaj¹cy to idiotycz-
ne oskar¿enie, który musia³em prostowaæ. A u¿ywaj¹c nieœmiertelnego zwro-
tu Ludwika Dorna – „wiemy, jakie s¹ mechanizmy polityczne, które stoj¹ za
publikacj¹ tego typu tekstów” – coœ mog³o byæ na rzeczy. Nie zdziwi³em siê
te¿, kiedy siê okaza³o, ¿e pseudoreform¹ szkolnictwa wojskowego pokieruje
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cz³owiek, który mia³ mo¿liwoœæ i motyw, aby plotkê o rzekomych – podkreœ-
lam – planach przekazania gruntów puœciæ w obieg. 

Twierdzi pan, ¿e premier tak ³atwo daje wiarê plotkom?

Obawiam siê, ¿e empiryzm jest w Polsce s³abo ukorzeniony. Polega on na
tym, ¿e do prawdy dochodzi siê w wyniku konfrontowania ró¿nych danych
i opinii i nigdy nie mo¿na uznaæ, i¿ jest ona ostateczna – zawsze mog¹ siê
pojawiæ jakieœ nowe informacje, które j¹ odmieni¹. Prawda jako ci¹gle udo-
skonalana hipoteza. Przeciwieñstwem empiryzmu jest w tym sensie aprio-
ryzm, w którym prawda jest tylko jedna, dana raz na zawsze, a wynika na
przyk³ad z regu³ matematyki, albo pojawia siê w jakimœ olœnieniu. Aprioryzm
mo¿e mieæ zastosowanie wobec prawd objawionych, ale jest niebezpieczny
w polityce, poniewa¿ odciêcie siê od dop³ywu nowych danych, wynikaj¹ce
z przekonania, ¿e wszystko ju¿ przecie¿ wiadomo, jest najprostsz¹ drog¹ do
podejmowania z³ych decyzji. 

W ¿yciu spo³ecznym nie ma bezpiecznego brzegu. Bêdzie ci¹g³a dyskusja,
ci¹g³e œcieranie siê argumentów i ci¹g³e analizowanie nowych faktów.

Stara³em siê braæ poprawkê na to, ¿e ka¿dy szef jest przez swoich pod-
w³adnych manipulowany, i ka¿d¹ wa¿niejsz¹ informacjê sprawdza³em w kil-
ku Ÿród³ach – bo przecie¿ ró¿ne osoby maj¹ ró¿ne interesy. Ale ¿eby tak¹ me-
todê mo¿na by³o stosowaæ, ludzie musz¹ wiedzieæ, ¿e nie spotka ich nic z³e-
go za mówienie rzeczy, z którymi zwierzchnik niekoniecznie musi siê zga-
dzaæ. Nie mo¿na te¿ pozwoliæ, ¿eby wiedzieli, ku jakiej opinii sk³ania siê sam
szef, bo wtedy bêd¹ mu mówiæ tylko to, co chce us³yszeæ. 

Szkolnictwo wojskowe to nie jedyna kwestia, w której Aleksander Szczy-
g³o podwa¿a pana wczeœniejsze decyzje. 

Taki nastêpca to dar bo¿y.

Jak to?

Bo dziêki niemu jestem tu i tam dobrze wspominany. A mówi¹c powa¿nie, to
jeœli chodzi o kluczowe sprawy: u¿ytecznoœæ rosomaków w Afganistanie, szko-
lenie pilotów F-16, sposób pozyskania samochodów zwiadowczych Hummer
czy te¿ lojalnoœæ i skutecznoœæ ministra Antoniego Macierewicza – mój nastêp-
ca albo ju¿ zmieni³ zdanie, albo sk³oni¹ go do tego wypadki. Ale raz utracon¹
przychylnoœæ swoich poprzedników bêdzie mu trudno odzyskaæ. Zreszt¹ satys-
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fakcja przysz³a doœæ szybko, bo w podsumowaniu pierwszych trzystu szeœæ-
dziesiêciu piêciu dni swego premierostwa Jaros³aw Kaczyñski jako zas³ugi rz¹-
du w dziedzinie obronnoœci wymieni³ prawie wy³¹cznie sprawy, które ja zaini-
cjowa³em. 

Jaka mo¿e byæ polska armia za dwadzieœcia lat? Scenariusz pozytywny
i negatywny...

Scenariusz negatywny to model chiñsko-rumuñski z lat szeœædziesi¹tych:
armia wielka, z poboru, ale umiej¹ca pos³ugiwaæ siê ka³asznikowem i granat-
nikiem i niczym wiêcej. W ma³ych miasteczkach nadal s¹ garnizony. Wszyst-
ko wygl¹da bardzo patriotycznie, tyle ¿e w chwili próby skoñczy³oby jak ar-
mia Saddama Husajna. Nazwa³bym to modelem sanacyjnym.

Scenariusz pozytywny to wojsko mniejsze, ale na znacznie wy¿szym pozio-
mie technicznym. Armia mobilna, gotowa do przerzutu zarówno na nasze
w³asne granice, jak i do operacji zagranicznych. To by³by rodzaj struktury ka-
drowej, bêd¹cej rdzeniem si³ z powszechnego poboru, zbieranych w wypadku
naprawdê powa¿nego zagro¿enia. 

Jestem zwolennikiem tego drugiego wariantu i dlatego roztoczy³em para-
sol ochronny nad Strategicznym Przegl¹dem Obronnym. Kieruj¹cy nim by³y
sekretarz stanu Andrzej Karkoszka jest cz³owiekiem z innego ni¿ ja obozu po-
litycznego, ale ma³o jest w Polsce cywilów, którzy znaj¹ siê na wojsku tak jak
on. Jeszcze za poprzedniej kadencji Sejmu stworzy³ zespó³ konsultacyjny, do
którego zaprosi³ ludzi zwi¹zanych ze wszystkimi kierunkami politycznymi –
miêdzy innymi mnie. W prace podzespo³ów zajmuj¹cych siê SPO by³o przez
kilka lat zaanga¿owanych kilkaset osób. Póki zatem Andrzej Karkoszka mia³
kontrakt, pracowa³ nad przegl¹dem równie¿ za mojej kadencji, choæ wywo³y-
wa³o to niezadowolenie w Pa³acu Prezydenckim. 

SPO powinien byæ dla nas Ÿród³em inspiracji. To nie jest dokument partyj-
ny. Nie ma partyjnego sposobu wystrzelenia satelity wojskowego ani partyj-
nej oceny wielkoœci wojsk obrony terytorialnej, ani partyjnej symulacji praw-
dopodobnej wielkoœci œrodków na modernizacjê.

Wyrzucenie SPO do kosza po moim odejœciu uwa¿am za b³¹d, zw³aszcza ¿e
dot¹d nie pokazano niczego lepszego w zamian. 

Podczas uroczystego po¿egnania na placu Pi³sudskiego w Warszawie, gdy
odchodzi³ pan z resortu, by³ pan wyraŸnie wzruszony. To by³o szczere?
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Widzê, ¿e niektórzy dziennikarze s¹ bardziej cyniczni od polityków… Tak,
by³em wzruszony. ¯o³nierze po¿egnali mnie w ponadstandardowy sposób.
Pewnych rzeczy nie musieli robiæ. Widocznie chcieli, co bêdê zawsze z senty-
mentem wspomina³. Kilka tygodni wczeœniej powiedzia³em dowódcy garnizo-
nu Warszawa, ¿e gdy by³em z prezydentem Kaczyñskim w Kijowie, kompania
honorowa podczas powitania œpiewa³a hymn ukraiñski. Mówi³em, ¿e to sym-
patyczny akcent, ¿e mo¿e moglibyœmy to kiedyœ wypróbowaæ i u nas. I oni po
raz pierwszy zaœpiewali polski hymn na moim po¿egnaniu. To nie by³o urzê-
dowe. To by³o osobiste. 

A najbardziej urzek³ mnie SMS, jaki pewien widz przys³a³ do Szk³a kontak-
towego podczas retransmisji z po¿egnania: „Rambo, nie rycz”.



XIII. Polityczne F-16?

Jednym z kluczowych punktów pana urzêdowania by³ przylot do Polski
pierwszych myœliwców F-16. Ale nie by³ to sukces bezproblemowy. Za-
cznijmy od zarzutu, ¿e sama decyzja zakupu w³aœnie tych samolotów by-
³a motywowana interesem politycznym, a nie interesem wojska. 

Decyzjê podj¹³ rz¹d SLD, nie znam szczegó³ów i nie potrafiê wydaæ miaro-
dajnego os¹du bez znajomoœci ofert Grippena czy Mirage’a. A pamiêtajmy, ¿e
wszystkie informacje w tych sprawach s¹ zniekszta³cone przez bezczelny lob-
bing i zwi¹zan¹ z tym dezinformacjê. Zdumiewa mnie to, ¿e jako niezale¿ni
eksperci bywaj¹ zapraszani do telewizji czy do komentowania w gazetach lu-
dzie, którzy nawet nie kryj¹ siê z tym, ¿e s¹ na ¿o³dzie jednego z konkuren-
tów. Takie zaanga¿owanie powinno byæ sygnalizowane przy prezentowaniu
opinii tego typu osób. Natomiast zakup F-16 w sumie okaza³ siê bezpiecznym
wyborem. To samolot najbardziej rozpowszechniony w Pakcie Pó³nocnoatlan-
tyckim. Zreszt¹ – jaka by³aby alternatywa? Szwedzko-brytyjski Grippen nie
lata w ¿adnej armii „starego” NATO. A program Eurofightera nie jest chyba
sukcesem.

Czy wybór F-16 by³ wyborem politycznym? Myœlê, ¿e o tym mog¹ wyroko-
waæ prezydent Kwaœniewski, premier Miller czy minister Szmajdziñski, ale
w¹tpiê, aby pozwolili sobie na szczeroœæ. Nie chcê siê w tej sprawie stanow-
czo wypowiadaæ. Tego typu kontrakty to tysi¹ce stron, a ¿eby odpowiedzieæ
na tak postawione pytanie, trzeba by przeanalizowaæ ca³¹ dokumentacjê.
Wiem tyle, ¿e po nas ten sam samolot wybra³o kilka pañstw NATO. 

Przygotowane dla nas pierwsze F-16 nie by³y w stanie bez awarii dole-
cieæ do Polski. PóŸniej pojawi³y siê informacje o kolejnych problemach.
„Newsweek” pisa³ o usterkach awioniki. Kupiliœmy jakiœ szmelc?

Proszê mnie nie obsadzaæ w roli obroñcy amerykañskiego produktu, bo,
powtarzam, nie ja decydowa³em o jego zakupie. Natomiast eksperci twierdz¹,
¿e w nowej maszynie, z³o¿onej z tysiêcy elementów, lec¹cej po raz pierwszy
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przez Atlantyk, ma prawo zepsuæ siê ma³o istotna czêœæ. W jednym przypad-
ku by³a to klapka os³aniaj¹ca wlew do tankowania w powietrzu, w drugim –
trzeci obwód zapasowy radia. To nie s¹ jakieœ kluczowe elementy. To usterki,
które trzeba oczywiœcie usun¹æ, ale nie powód do alarmu. F-16 bêd¹ eksplo-
atowane przez co najmniej trzydzieœci lat. Trudno oczekiwaæ, ¿eby w tym cza-
sie by³y stuprocentowo bezawaryjne. Natomiast informacje o awarii awioni-
ki by³y dementowane przez ministerstwo, a dla mnie brzmi¹ nonsensownie.
W razie „awarii awioniki” samolot po prostu spad³by na ziemiê, poniewa¿
równowagê w powietrzu pozwala mu utrzymywaæ jedynie komputer. Lecia-
³em F-16 i pilotowanie nim jest ³udz¹co proste. Ma siê dŸwigniê gazu i joy-
stick. Ale to oznacza, ¿e wszystko jest sterowane elektronicznie. L¹dowanie
bez awioniki jest niemo¿liwe. 

„Newsweek” zmyœla³?

W naszej prasie pojawia siê wiele konfabulacji w sprawach wojskowych.
Przeciêtny czytelnik ma w tej dziedzinie z natury rzeczy ograniczon¹ wiedzê,
wiêc g³adko prze³yka czasami oczywiste bzdury. W jednym z du¿ych dzienni-
ków ukaza³ siê kiedyœ artyku³, ¿e oszukujê opiniê publiczn¹ i rz¹d, bo braku-
je mi 30 tysiêcy ¿o³nierzy w stosunku do ich deklarowanej liczby. Rzecznik
prasowy zaprzeczy³. Nastêpnego dnia pojawi³ siê tekst zarzucaj¹cy rzeczni-
kowi MON k³amstwo. Zadzwoni³em do naczelnego gazety. Powiedzia³em, ¿e
nie zamierzam wysy³aæ ¿adnych listów i sprostowañ, ale jeœli to, co gazeta
napisa³a, jest prawd¹, powinienem zostaæ natychmiast wyrzucony z mini-
sterstwa, bo to znaczy, ¿e jestem bezczelnym k³amc¹. Ja siê tego jednak nie
bojê, natomiast problem ma on – naczelny – poniewa¿ zatrudnia dziennika-
rza pisz¹cego bzdury. Zasugerowa³em, ¿eby jego informacje daæ komuœ inne-
mu do weryfikacji. Chyba zafrapowa³o go to, ¿e nie domaga³em siê sprosto-
wania, bo po dwudziestu czterech godzinach zadzwoni³ do mnie i powiedzia³:
„Panie ministrze, mia³ pan racjê. Ta osoba ju¿ nigdy nie napisze ani jednego
artyku³u o wojsku”. S³owa dotrzyma³.

Co do F-16 – nie przekonuje mnie pan. Czy wybór F-16 mo¿na traktowaæ
inaczej ni¿ w kategoriach politycznych? Czy mogliœmy wybraæ na przy-
k³ad francuskiego Mirage’a? Jakoœ trudno mi to sobie wyobraziæ. 

Nie wiem, jak by³o wtedy. Wiem, jak ja próbowa³em zapobiegaæ takim po-
dejrzeniom, og³aszaj¹c przetarg na samoloty do przewozu VIP-ów – zreszt¹
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uniewa¿niony przez mojego nastêpcê. Warunki tego przetargu zosta³y usta-
lone pod nadzorem pe³nomocnika do spraw procedur antykorupcyjnych i we
wspó³pracy z Transparency International. Zosta³ te¿ mianowany specjalny
ombudsman, który monitorowa³ ca³y proces. Firmy mog³y zg³aszaæ swoje su-
gestie dotycz¹ce sposobu przyznawania punktów za poszczególne elementy
oferty. By³ to chyba pierwszy w Polsce tak skonstruowany przetarg. Najlepiej
o nim mo¿e œwiadczyæ to, ¿e przyst¹pi³o do niego szeœæ firm, w tym wszyscy
najwiêksi producenci tego typu samolotów.

Skoro ju¿ kupiliœmy F-16, to moglibyœmy odnieœæ z tego jakieœ dodatko-
we korzyœci. Tymczasem sprawa offsetu le¿y. 

Nie mo¿na traktowaæ offsetu jako kwestii politycznej. To jest po prostu
sprawa egzekwowania umowy. Ma³o kto zdaje sobie sprawê, ¿e szeœæ miliar-
dów dolarów, które ma byæ wart offset za F-16, to nie s¹ realne pieni¹dze, tyl-
ko tak zwane punkty offsetowe. Co wiêcej, przyznaje je nasze Ministerstwo
Gospodarki. Je¿eli ono na coœ siê nie godzi, to dany kontrakt nie jest koncer-
nowi Lockheed Martin zaliczany. Zatem tak naprawdê to od nas zale¿y, czy
bêdziemy m¹drze wybieraæ projekty offsetowe i egzekwowaæ ich w³aœciwe
wykonanie. 

Do opinii publicznej docieraj¹ informacje, ¿e wina za niepowodzenie off-
setu le¿y po stronie amerykañskiej. 

Prawda jest inna. Ministerstwo Gospodarki przyzna³o firmie Lockheed
Martin ju¿ oko³o po³owy wszystkich punktów offsetowych. To przecie¿ pol-
skie ministerstwo! Przewodnicz¹cym komitetu offsetowego jest polski wice-
minister gospodarki. To do niego trzeba kierowaæ pretensje, jeœli wybiera z³e
projekty. 

A jeœli zostaje wybrany dobry projekt, lecz Amerykanie go nie realizuj¹
albo realizuj¹ Ÿle?

Wtedy odbiera siê punkty. Sprawê trzeba postawiæ jasno: dopóki Lockheed
Martin nie dostanie wszystkich punktów offsetowych, kontraktu nie uwa¿a
siê za wype³niony i firma mo¿e nie otrzymaæ kolejnej transzy pieniêdzy.
Zreszt¹ nie ma co siê tak zachwycaæ samym systemem offsetu. Naros³o wo-
kó³ niego wiele nieporozumieñ i mitów. 
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To chyba jasne: w zamian za to, ¿e kupujemy produkt danej firmy, ta fir-
ma lub inne firmy z tego kraju musz¹ u nas zainwestowaæ. 

Tak to w³aœnie wygl¹da w oczach opinii publicznej. A to nie jest takie proste.
Offset zosta³ stworzony w celach quasi-korupcyjnych. Za³ó¿my, ¿e mamy prze-
targ na samolot w systemie offsetowym. Dostajemy samolot plus piêædziesi¹t
przedsiêwziêæ z ca³kiem innych dziedzin. Te dodatkowe przedsiêwziêcia bardzo
trudno rzetelnie oceniæ, bo jest ich wiele i zwi¹zane z nimi haczyki po prostu „gi-
n¹ w t³oku”. A to otwiera pole do nadu¿yæ. Ca³kowit¹ iluzj¹ jest tak¿e przekona-
nie, ¿e te dodatkowe elementy s¹ za darmo i tê sam¹ rzecz mo¿emy kupiæ za
identyczn¹ sumê bez offsetu i z offsetem. Tak siê w ¿yciu nie zdarza – nikt ni-
komu nie robi prezentów za miliardy dolarów. W czasach gdy Lockheed Martin
nie mia³ powodu mnie ok³amywaæ, bo zajmowa³em siê innymi sprawami, jego
przedstawiciele mówili mi, ¿e bez offsetu sprzêt mo¿na kupiæ ponad 10 procent
taniej. Wiêkszoœæ ekonomistów uwa¿a offset za rozwi¹zanie u³omne z punktu
widzenia zasad funkcjonowania rynku czy regu³ lokowania produkcji. Przeœle-
dzono losy przedsiêwziêæ offsetowych w ró¿nych krajach œwiata na przestrzeni
ostatnich kilkudziesiêciu lat i okaza³o siê, ¿e znakomita wiêkszoœæ nie przynios-
³a spodziewanych efektów, bardzo wiele zakoñczy³o siê niepowodzeniem. Za-
sadniczy problem polega na tym, ¿e decyzja o umiejscowieniu offsetowej pro-
dukcji nie jest podejmowana w czysto racjonalnym trybie rozstrzygniêæ inwesty-
cyjnych, czyli w drodze znalezienia optymalnej kombinacji czynników – infra-
strukturalnych, wytwórczych, naukowych, rynku pracy i wielu innych – gwaran-
tuj¹cych sukces. Po stronie kraju biorcy oznacza to najczêœciej koniecznoœæ zbu-
dowania du¿ym kosztem bazy wytwórczej, fachowych umiejêtnoœci i nauko-
wych kompetencji w dziedzinie produkcji, w której kraj ten nie posiada natural-
nej przewagi konkurencyjnej. Czyli poczynienia inwestycji, których u¿ytecznoœæ
koñczy siê wraz z zakoñczeniem produkcji objêtej umow¹ offsetow¹. 

To co to za interes, skoro do niego dop³acamy?

Offset zosta³ wymyœlony dla Trzeciego Œwiata, ¿eby tamtejsi politycy mogli
kierowaæ strumieñ inwestycji offsetowych do politycznych lub osobistych zna-
jomych albo do w³asnych okrêgów wyborczych. A poœrednio p³aci podatnik.

To znaczy, ¿e bij¹c siê o offset, zachowaliœmy siê jak kraj Trzeciego Œwiata?

To pan powiedzia³. Politycy ulegaj¹ u nas naciskom firm, które bez offsetu
by zbankrutowa³y, a tak naprawdê p³acimy za to wszyscy. Choæ wydaje mi
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siê, ¿e rozczarowanie offsetem jest tak du¿e, ¿e nawet rodzime przedsiêbior-
stwa przesta³yby naciskaæ na jego stosowanie, gdyby przedstawiæ im alterna-
tywê. A ta jest oczywista. Sprzêt trzeba kupowaæ za najlepsz¹ mo¿liw¹ cenê.
O ile wiem, Lockheed Martin na realizacjê polskiego kontraktu na F-16 ma
w swoim bud¿ecie oko³o 390 milionów dolarów, czyli ponad miliard z³otych.
Z tych pieniêdzy mo¿na by³o utworzyæ nasz w³asny fundusz wspierania za-
awansowanych technologii. Badania Banku Œwiatowego udowodni³y, ¿e off-
set jest jedn¹ z najdro¿szych form ich pozyskiwania. Zreszt¹ pó³ biedy, gdy-
byœmy dziêki niemu naprawdê dostawali dostêp do zaawansowanych techno-
logii. Ale gdzie one s¹? Ministerstwo Gospodarki przyznaje punkty offsetowe
za przedsiêwziêcia takie jak linia technologiczna produkcji prochu, montow-
nia Opla Astry czy coœ tak absurdalnego jak jakieœ fermy hodowlane. Powta-
rzam: jeœli przyznajemy punkty za takie inwestycje, to jest to wy³¹cznie na-
sza wina. W dodatku zbyt czêsto wszystko koñczy siê tak jak w mojej rodzin-
nej Bydgoszczy, gdzie w ramach offsetu Zak³adom Lotniczym nr 2 zapropo-
nowano umowê z firm¹, która pó³ roku póŸniej zbankrutowa³a. 

Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeñ zwi¹zanych z zakupem
F-16 by³ pana lot jednym z samolotów przeznaczonych dla naszego woj-
ska. To by³o podczas wizyty w USA. 

By³o to przy okazji odbioru pierwszego egzemplarza F-16 wyprodukowane-
go specjalnie dla nas. Lot z VIP-em nale¿y przy takich okazjach do tradycji.
Nie by³em pierwszym polskim cz³onkiem rz¹du lec¹cym F-16, bo przede mn¹,
kilka lat wczeœniej, taki lot odby³ premier Leszek Miller. Na ceremoniê mia³
najpierw jechaæ Kazimierz Marcinkiewicz, ale akurat zosta³ odwo³any.
W USA by³em z nowym premierem i usilnie go namawia³em, ¿eby polecia³
myœliwcem. Jaros³aw Kaczyñski mia³ na to du¿¹ ochotê, ale nie da³o siê tego
pogodziæ z jego kalendarzem. Przed lotem Lockheed wymaga³ bardzo rygory-
stycznych, trwaj¹cych kilka godzin badañ i tych kilku godzin premierowi za-
brak³o. Mia³ w tym czasie zaplanowane spotkania z Poloni¹ w Chicago. Pole-
cia³em wiêc ja.

Przechodzi³ pan badania podobne do tych, jakim s¹ poddawani piloci?

Tak. I to bardzo solidne – dosta³em potem certyfikat uprawniaj¹cy mnie do
nauki w amerykañskich szko³ach pilota¿u. Zabawny szczegó³: doktor, który
ten certyfikat wystawi³, nazywa³ siê Roger Moore. 
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Nie ka¿dy ma okazjê przelecieæ siê F-16. Proszê opowiedzieæ, jak by³o. 

Najwiêksze wra¿enie robi sam start. Pilot w³¹cza dopalacze i w ci¹gu piê-
ciu sekund samolot odrywa siê od ziemi, a w ci¹gu nastêpnych dziesiêciu jest
na pu³apie mili. Przypuszczam, ¿e podobnie wygl¹da start rakiety kosmicz-
nej. Co ciekawe, przeci¹¿enie wcale nie jest olbrzymie. Owszem, wbija w fo-
tel, ale naprawdê odczuwa siê je dopiero przy ostrych manewrach. ¯eby za-
pobiegaæ odp³ywowi krwi z mózgu, automatycznie nape³niaj¹ siê wtedy ko-
mory powietrzne skafandra, uciskaj¹c cia³o. Doszliœmy do 8,8 G, czyli tyle ra-
zy wzrós³ mój ciê¿ar. Przy takim przeci¹¿eniu nastêpuje zniekszta³cenie so-
czewki oka i widzi siê tylko na wprost. Jest to tak zwane widzenie tunelowe.
Nie jest to przyjemne wra¿enie. 

Ile trwa³ lot?

Godzinê. W tym czasie lecieliœmy w szyku z inn¹ maszyn¹, wykonaliœmy
kilka akrobacji oraz bardzo szybki lot kosz¹cy tu¿ nad ziemi¹. To ostatnie te¿
robi spore wra¿enie. 

Mia³ pan miêkkie nogi po wyl¹dowaniu?

Nie. By³em pilotem – co prawda szybowcowym, ale akrobacje nie by³y mi
obce. Z dum¹ mog³em pokazaæ, ¿e moja papierowa torebka jest pusta. Nie
ka¿dy VIP móg³ siê tym pochwaliæ. 

Kiedy wysiad³ pan z samolotu, oblano pana wod¹. 

W wodzie by³y kostki lodu, wiêc by³ to naprawdê lodowaty prysznic. Oka-
zuje siê, ¿e to tradycyjny chrzest lotników, ale w ogóle siê tego nie spodzie-
wa³em. By³em autentycznie zaskoczony. 

Na F-16 musi mieæ kto lataæ i tutaj znowu by³y problemy. Oskar¿ano pa-
na o to, ¿e nie chce pan szkoliæ naszych pilotów w Polsce.

By³o dok³adnie odwrotnie. W tej chwili szkolenie pilotów F-16 odbywa siê
wy³¹cznie w USA. Zreszt¹ na koszt Amerykanów, w ramach funduszy pomo-
cowych. Ja chcia³em je przenieœæ do Polski, do dêbliñskiej Szko³y Orl¹t. Ale
¿eby to by³o mo¿liwe, musimy najpierw wyszkoliæ naszych instruktorów
i mieæ odpowiednio nowoczesne maszyny szkoleniowe, bo obecne iskry we-
sz³y do s³u¿by mniej wiêcej w okolicach moich narodzin. Jeszcze trochê i pol-
scy lotnicy bêd¹ naprawdê lataæ na drzwiach od stodo³y. Eskadra nowocze-



Polityczne F-16? 177

snych samolotów szkoleniowych wraz z obs³ug¹, czêœciami, szkoleniami to
wydatek oko³o miliarda z³otych. Alternatyw¹ jest zawarcie, za mniejsze pie-
ni¹dze, kontraktu z prywatn¹ polsk¹ firm¹, która nawi¹¿e partnerstwo
z udzia³owcem doœwiadczonym w tego typu przedsiêwziêciach. Kontrakt mó-
wi³by, ¿e rocznie szkolenie powinno koñczyæ, powiedzmy, piêtnastu pilotów
przez dwadzieœcia lat. P³acilibyœmy kilkadziesi¹t milionów rocznie za us³ugê
kszta³cenia pilotów, a wydatku kapita³owego nie by³oby w ogóle. Zaoszczê-
dzone w ten sposób fundusze mo¿emy wydaæ na zakup sprzêtu bojowego,
którego bardzo potrzebujemy. Uwa¿am, ¿e jest to jedyne rozs¹dne rozwi¹za-
nie. ¯eby by³o jasne: mówimy tutaj tylko o pewnym segmencie szkolenia,
czyli o tych, którzy ju¿ s¹ pilotami, a maj¹ siê nauczyæ lataæ samolotem
szkolnym odpowiadaj¹cym F-16. Ale na tym ich szkolenie by siê nie koñczy-
³o. Lataæ F-16 to jedno, a walczyæ na F-16 – coœ ca³kiem innego. Szkolenie do
walki odbywa³oby siê w jednostkach, bo tego zadania prywatnej firmie ju¿
nie mo¿na przekazaæ. 

Obawiam siê, ¿e reakcja bêdzie identyczna jak w przypadku prywatnych
firm ochroniarskich pilnuj¹cych obiektów wojskowych. Pojawi siê zarzut,
¿e nasze wspania³e polskie wojsko nie potrafi samo wyszkoliæ pilotów. 

Jasne, mo¿na i tak. Mo¿na powiedzieæ, ¿e lepiej olbrzymim nak³adem kosz-
tów zrobiæ wszystko na pañstwowym, niewa¿ne, z jakim marnotrawstwem
ludzkiej pracy i pieniêdzy podatnika. Czyli – patriotycznie, z zadêciem i g³u-
pio. A moim zdaniem mo¿e byæ i patriotycznie, i m¹drze. Bo na czym polega
patriotyzm? Na marnowaniu pieniêdzy czy na inteligentnym wykorzystywa-
niu wypracowanych przez naród œrodków? Ja uwa¿am, ¿e na tym drugim. Ale
wojsko to specyficzna sfera. Nawet jeœli jest niem¹drze zarz¹dzane, na co
dzieñ tego nie widaæ. Lecz jeœli nadejdzie dzieñ próby i wszystkie uprzednie
zaniedbania zgotuj¹ nam klêskê, to bêdzie zapewne za póŸno, aby kogokol-
wiek poci¹gn¹æ za to do odpowiedzialnoœci. Dlatego politycy maj¹ obowi¹zek
o stan wojska dbaæ ju¿ teraz.



XIV. Najtrudniejsze misje

Jako minister odziedziczy³ pan misjê w Iraku. Kuku³cze jajo? 

Moim zdaniem decyzja o inwazji na Irak, a szczególnie o sposobie jej prze-
prowadzenia, by³a z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych b³êdna.
W dwójnasób b³êdna, bo – po pierwsze – dzisiaj wiemy, ¿e Saddam nie mia³
broni masowego ra¿enia i ¿e nie by³o ¿adnego poœpiechu z odsuwaniem go
od w³adzy. Po drugie – b³êdna tak¿e strategicznie, gdy¿ terroryzm islamski –
choæ rzeczywiœcie morderczy – nie stanowi zagro¿enia dla przetrwania na-
szej cywilizacji. Jakkolwiek uci¹¿liwi mog¹ byæ terroryœci, to œwiat islamu
jest zbyt anachroniczny i zbyt podzielony wewnêtrznie, aby nas pokonaæ.
Tymczasem w³¹czenie siê przez nas do islamskiej wojny domowej odci¹ga
nasz¹ uwagê od rosn¹cej roli Chin, które mog¹ siê staæ alternatywnym su-
permocarstwem.

Z punktu widzenia Warszawy b³êdem by³o niewynegocjowanie dobrych
warunków naszego uczestnictwa, natomiast samo wziêcie udzia³u w opera-
cji b³êdem nie by³o i te dwie kwestie trzeba rozró¿niaæ. Gdyby w ca³ym Iraku
sytuacja by³a taka jak w polskim sektorze, to mo¿na by spokojnie mówiæ
o sukcesie. 

Dziêki udzia³owi w tej misji Polska zyska³a znacznie lepsz¹ opiniê w Sta-
nach Zjednoczonych. S¹ te¿ wymierne korzyœci. Bumar realizuje zamówienie
warte ponad 400 milionów dolarów. W samej Grupie Bumar powsta³o dziêki
temu ponad tysi¹c nowych miejsc pracy. 

Wreszcie, gdybyœmy nie wys³ali ¿o³nierzy do Iraku, to dziœ nie wiedzieliby-
œmy, ile tak naprawdê warte jest nasze wojsko. Przypominam, ¿e gdy podej-
mowaliœmy decyzjê, wielu ekspertów, nie tylko u nas, ale i za granic¹, twier-
dzi³o, ¿e Polska nie bêdzie w stanie wys³aæ nawet jednej zmiany. Tymczasem
gdy obejmowa³em MON, w Iraku by³ ju¿ pi¹ty kontyngent naszych ¿o³nierzy.
Przekonaliœmy siê, ¿e wcale nie jesteœmy gorsi od innych. Dziêki Irakowi ma-
my ponad 10 tysiêcy ¿o³nierzy, którzy zaznali prawdziwie wojennych warun-
ków: stresu, zagro¿enia, napiêcia. I co mo¿e najwa¿niejsze, zmieni³ siê spo-
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sób myœlenia ludzi, którzy odpowiadaj¹ za przygotowywanie misji. Teraz
wiedz¹, ¿e kupuj¹ sprzêt nie na poligon czy na defiladê, ale na prawdziw¹ ak-
cjê, w której od niego bêdzie zale¿eæ ¿ycie naszych ch³opaków. 

Na razie wielu to ¿ycie straci³o. Inni stracili zdrowie na zawsze i zostali
kalekami. Skar¿¹ siê czasem w mediach, ¿e wojsko siê nimi nie intere-
suje. 

Nasze straty s¹, na szczêœcie, ograniczone. Do tej pory straciliœmy kilkuna-
stu ¿o³nierzy na ponad 10 tysiêcy wyekspediowanych do Iraku. To nieprawda,
¿e armia nie zajmuje siê tymi, którzy zostali inwalidami. S¹ zapomogi i renty.
Bardzo wzros³y sumy ubezpieczeñ. By³em autorem poprawki, która przywróci-
³a ¿o³nierzom pierwszeñstwo w szpitalach wojskowych, gdzie 98 procent pa-
cjentów stanowi¹ cywile, wzglêdem których ¿o³nierze nie mieli wczeœniej ¿ad-
nych preferencji. Dodatkowo weterani dostali mo¿liwoœæ uzyskiwania darmo-
wych leków, dopóki bêd¹ one potrzebne. Rodzinom poleg³ych przys³uguje 100
procent renty. Dzieci mog¹ liczyæ na stypendia premiera i ministra edukacji. Pod
tym wzglêdem sytuacja naprawdê zmieni³a siê na lepsze. Rozmawia³em oczy-
wiœcie z ¿o³nierzami, którzy wrócili z Iraku jako inwalidzi. To fakt, ¿e s¹ rozgo-
ryczeni, bo pieniêdzmi nie wszystko mo¿na za³atwiæ. Zdrowia nikt im nie przy-
wróci. Powinniœmy inwalidów wojennych zatrudniaæ w instytucjach pracuj¹-
cych na rzecz wojska, takich jak Agencja Mienia Wojskowego. 

O jednym trzeba wszak¿e pamiêtaæ – jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, bo
mówimy o ludzkim ¿yciu – ¿e gdyby w tym samym czasie brygada æwiczy³a
na poligonie w Polsce, to i koszty jej u¿ycia, i straty by³yby porównywalne do
tych z Iraku. 

Jak pan s¹dzi, czemu rz¹d Leszka Millera tak ³atwo zgodzi³ siê na udzia³
w operacji irackiej, w³aœciwie w ogóle nie próbuj¹c negocjowaæ warun-
ków?

Gabinet Leszka Millera zaakceptowa³ po prostu warunki zaproponowane
przez Stany Zjednoczone wszystkim krajom, które uda³o siê przekonaæ do
wspó³pracy. Nie wynegocjowa³ nic ponad to. A zapraszanie Niemiec – o czym
ma³o kto dziœ pamiêta – do rozmieszczenia ¿o³nierzy w naszym sektorze by-
³o albo naiwnoœci¹, albo megalomani¹. Jeden z demokratycznych kandyda-
tów na prezydenta w ostatnich wyborach w USA mówi³ o krajach bior¹cych
udzia³ w misji w Iraku, czyli miêdzy innymi o Polsce, jako o „koalicji przeku-
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pionych”. Ja nie mia³bym nic przeciwko temu, ¿eby nas przekupiono. Tylko
gdzie jest ta nagroda?

Na dodatek, niestety, wybraliœmy na swój sektor jedn¹ z najubo¿szych pro-
wincji, gdzie nie ma ¿adnego przemys³u. A mogliœmy wybraæ Kurdystan, bo-
gaty w ropê i dobrze zorganizowany. Rozumiem, ¿e decyzja by³a trudna, bo
nie da³o siê przewidzieæ, jakie bêd¹ relacje miêdzy Kurdami a Turcj¹, a nie
chcieliœmy siê staæ buforem miêdzy nimi. 

Oceniaj¹c krytycznie sposób, w jaki w³¹czyliœmy siê w misjê w Iraku, na
usprawiedliwienie premiera Millera i prezydenta Kwaœniewskiego trzeba po-
wiedzieæ, ¿e nikt siê nie spodziewa³, a najmniej sami Amerykanie, ¿e ta ope-
racja bêdzie tak nieudolnie wykonana. Przecie¿ gdyby spe³ni³y siê doœæ naiw-
ne amerykañskie scenariusze – szybkie wycofanie wojsk koalicji, Irak mle-
kiem i miodem p³yn¹cy, dynamiczny rozwój struktur demokratycznych, ropa
zasilaj¹ca rynek szerokim strumieniem, wielkie projekty rekonstrukcji kraju –
to tamta decyzja polskiego rz¹du broni³aby siê dzisiaj znacznie lepiej. 

Owszem, w sensie wojskowym operacja w Iraku by³a blitzkriegiem. Patrz¹c
tylko z tego punktu widzenia, mo¿na by³o og³osiæ zwyciêstwo. Ale to nie
zmienia faktu, ¿e decyzja o wejœciu do Iraku zosta³a podjêta na podstawie
nierzetelnych informacji wywiadowczych, co dziœ wiemy ponad wszelk¹ w¹tp-
liwoœæ. Porównajmy to z Afganistanem. Tam koalicji idzie lepiej, poniewa¿
alianci tylko pomogli Afgañczykom w walce o wyzwolenie. Rdzenni miesz-
kañcy s¹ dzisiaj dumni z w³asnych osi¹gniêæ. Od pocz¹tku mieliœmy tam lo-
kalnych sojuszników, którzy s¹ z nami do dziœ. 

Jak d³ugo powinniœmy jeszcze pozostaæ w Iraku?

Zgadza³em siê z prezydentem Lechem Kaczyñskim, gdy na pocz¹tku swej
kadencji mówi³, ¿e musimy zostaæ w Iraku do koñca roku 2006 lub najd³u¿ej
do po³owy 2007. I dlatego proponowa³em, ¿eby druga po³owa 2007 roku by-
³a ju¿ czasem zwijania naszych obozów. Ale prezydent ma oczywiœcie prawo
zmieniæ zdanie i chyba tak siê w³aœnie sta³o, bo nasi ¿o³nierze nie zaczêli siê
jeszcze pakowaæ. 

To dobrze, ¿e znowu zostajemy d³u¿ej?

Mam wielk¹ pokorê wobec trudnoœci misji w Afganistanie i uwa¿am, ¿e to
ona powinna siê staæ naszym priorytetem. Poza tym misja afgañska to misja
NATO, a misja iracka to operacja amerykañska. 
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Ile razy by³ pan w Iraku podczas trwania operacji?
Trzyma³em rêkê na pulsie spraw irackich od wielu lat, gdy¿ – przypom-

nê – jako wiceminister spraw zagranicznych nadzorowa³em pracê dwóch
ambasadorów w Bagdadzie – naszego oraz Ryszarda Krystosika, który by³
szefem sekcji interesów amerykañskich, to znaczy zarz¹dza³ mieniem Sta-
nów Zjednoczonych w Iraku. Krystosik nale¿a³ do starej peerelowskiej gwar-
dii, ale w latach dziewiêædziesi¹tych by³ wielkim atutem naszego kraju za-
równo wobec w³adz irackich, jak i amerykañskich. Wykonywa³ zadania, któ-
re móg³ przyp³aciæ ¿yciem, a które wzmocni³y sojusz polsko-amerykañski.
Obserwuj¹c jego dzia³alnoœæ, przekona³em siê, ¿e ostre dzielenie ludzi wed-
³ug politycznego kryterium na obóz postsolidarnoœciowy i postkomunistycz-
ny jest ju¿ nieuprawnione.

Osobiœcie by³em w Iraku cztery razy. Pierwszy raz, jeszcze zanim zosta³em
ministrem, pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ zmian¹, w Camp Babilon. To by³o nie-
samowicie malownicze miejsce. Mieszkaliœmy w kontenerach tu¿ pod mura-
mi Babilonu, dos³ownie sto metrów od sali tronowej, gdzie zmar³ Aleksander
Wielki i gdzie pojawi³o siê s³ynne pismo na œcianie podczas uczty Baltazara.
Na wzgórzu nieopodal by³ pa³ac Saddama Husajna. Gdy polscy ¿o³nierze
przejmowali kontrolê nad rejonem od amerykañskiej piechoty morskiej, któ-
ra zdoby³a i obsadzi³a pa³ac, nasz patrol podjecha³ pod bramê. Tam zosta³ za-
trzymany, zgodnie z procedur¹, przez marines, którzy wycelowali w naszych
karabiny. Amerykanie pytaj¹: Name?! Nasi na to: „Nejm? No³ nejm”. A Ame-
rykanie: No name? Ah, special forces. Welcome!

Czyli pewne problemy jêzykowe by³y?

Tak, ale kreatywnie rozwi¹zywano je po obu stronach. Amerykanie na wi-
dok polskich ¿o³nierzy mówili: Chest! Co zreszt¹ po angielsku znaczy „pierœ”.
Sam obóz sprawia³ wtedy niezwyk³e wra¿enie, bo byli w nim ¿o³nierze dwu-
dziestu szeœciu nacji. Œliczne Litwinki, Mongo³owie – którzy wzbudzali w Ira-
kijczykach instynktowny lêk, S³owacy, Salwadorczycy, Brytyjczycy – istna
wie¿a Babel, której ruiny by³y zreszt¹ na obrze¿ach obozu. Kierowa³ tym
wszystkim polski genera³ – na pocz¹tku Tyszkiewicz, potem Bieniek. 

Ju¿ jako minister pojecha³em do Iraku tydzieñ po nominacji. Wtedy nasza
baza by³a w Diwanii. Lecieliœmy naszym „Air Force One”, czyli starym tupo-
lewem. Ten samolot zawsze budzi³ we mnie szczególne odczucia. W trakcie
lotu jest czas na to, ¿eby porozmawiaæ z dziennikarzami, kolegami ministra-
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mi czy premierem, a sk¹din¹d wiadomo, ¿e te maszyny s¹ serwisowane
w Moskwie. W tysi¹cach kilometrów kabli mo¿na ukryæ wszystko. 

Spotka³em siê wtedy z ¿o³nierzami i z w³adzami Iraku. Podczas pierwszej
podró¿y widzia³em siê z ministrem obrony Iraku, a podczas drugiej, gdy to-
warzyszy³em prezydentowi Kaczyñskiemu, zostaliœmy przyjêci przez irackich
prezydenta i premiera. Pamiêtam, jak¹ konsternacjê wywo³a³a wtedy w na-
szej delegacji rozmowa o propozycjach polskiego przemys³u. Chodzi³o o kon-
trakt na samoloty Skytruck produkowane w Mielcu. Kiedy opowiadaliœmy
o nich Irakijczykom, us³yszeliœmy: „Znamy je, ale któr¹ ofertê panowie popie-
raj¹? Bo my dostaliœmy z Polski dwie, konkurencyjne”. 

Jak wygl¹da³o spotkanie z ¿o³nierzami?

S³ucha³em ich uwa¿nie, ale mam zasadê, ¿eby nie szafowaæ obietnicami.
Moj¹ dewiz¹ jest, ¿e d¿entelmen nie zobowi¹zuje siê na wyrost, ale to, co
obieca³, na wyrost wykonuje. Pamiêtam, ¿e wtedy wynikn¹³ problem z ¿o³nie-
rzami nadterminowymi. Iluœ chcia³o takimi zostaæ, ale nie mieli matury, któ-
ra jest do tego potrzebna. ZnaleŸliœmy rozwi¹zanie: mogli kontynuowaæ s³u¿-
bê pod warunkiem, ¿e zobowi¹¿¹ siê do zdania egzaminu dojrza³oœci i tego
zobowi¹zania dotrzymaj¹. Z moich rozmów z ¿o³nierzami wynik³a tak¿e pod-
wy¿ka dodatku wojennego, a¿ o 400 procent, co oznacza, ¿e dzisiaj ¿o³nierze
s³u¿¹cy w misjach zarabiaj¹ ju¿ nie dwa, ale trzy razy wiêcej ni¿ w kraju.
Przebywaj¹cy w Iraku i Afganistanie powinni dziêki temu poczuæ, ¿e napraw-
dê robi¹ coœ, do czego siê przygotowywali, a pañstwo premiuje ich i docenia
w³aœnie za to – nie za siedzenie za biurkiem w Warszawie, tylko za nara¿a-
nie ¿ycia podczas misji. 

Po co ci ludzie tak naprawdê tam jad¹? Oficjalne deklaracje s¹ takie, ¿e
chodzi o pomoc Irakijczykom, o przymierze z USA, o wype³nianie –
w przypadku Afganistanu – zobowi¹zañ sojuszniczych. Lecz kiedy czyta
siê rozmowy z ¿o³nierzami, okazuje siê, ¿e mówi¹ tylko o pieni¹dzach. 

Takie stawianie sprawy jest dla ¿o³nierzy obraŸliwe. Wszyscy dzia³amy
z mieszanych pobudek. Wspólnie piszemy wywiad rzekê, bo uwa¿amy, ¿e to do-
bry pomys³; chcemy, ¿eby ta ksi¹¿ka by³a jak najciekawsza, ¿eby siê j¹ dobrze
czyta³o – ale jednoczeœnie z wydawnictwem wynegocjowaliœmy umowê, bez
której byœmy tego nie robili. To ca³kiem naturalne. Dziennikarz mo¿e lubiæ swo-
j¹ pracê, lecz przecie¿ bierze za ni¹ pieni¹dze. Tak samo jest z ¿o³nierzem.
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Wzi¹³ pan tak¿e udzia³ w patrolu. Jak by³o?

Pojecha³em na nocny patrol z ¿o³nierzami Pu³ku Specjalnego z Lubliñca.
Brodaci, w kamizelkach kuloodpornych przesi¹kniêtych kurzem pustyni, ka-
rabiny z laserowymi celownikami, noktowizory – przynajmniej wizualnie nie
ró¿nili siê od ¿o³nierzy z najnowoczeœniejszych armii œwiata. Przejechaliœmy
kilkanaœcie kilometrów szos¹, na której ¿o³nierze przeszukali kilka podejrza-
nych ciê¿arówek. Potem skrêciliœmy na pustyniê, aby ze wzgórza obserwo-
waæ ruch samochodowy. Noc¹, na pustyni, wœród szczêku broni, naturalnie
przypomnia³o mi siê, jak dwadzieœcia lat wczeœniej te¿ b³¹ka³em siê po pu-
styni z ¿o³nierzami. Tylko ¿e wtedy unika³em patroli regularnych wojsk. A te-
raz by³em szefem ¿o³nierzy wolnej Polski. I jak tu nie wierzyæ w cuda?

Niestety, nie uda³o mi siê zrealizowaæ mojej powa¿niejszej ambicji zwi¹za-
nej z operacj¹ afgañsk¹. GROM obieca³, ¿e zabierze mnie na 24-godzinny pa-
trol w góry. Zanim to siê uda³o, przesta³em byæ ministrem. 

Powiedzia³ pan, ¿e ma pan wielk¹ pokorê wobec misji afgañskiej. Wszy-
scy mówi¹, ¿e ¿o³nierze bêd¹ wracaæ stamt¹d w trumnach znacznie czê-
œciej ni¿ z Iraku. Nie boi siê pan tego?

Oby tak nie by³o. Dlatego nie odwa¿y³bym siê powiedzieæ – jak jeden z mi-
nistrów – ¿e Afganistan bêdzie bezpieczniejszy ni¿ Irak. Chwa³a Bogu na razie
jest mniej krwawy. Od 2001 roku do pocz¹tku 2007 – czyli w okresie d³u¿szym
nawet ni¿ II wojna œwiatowa – poleg³o tam siedemdziesiêciu jeden ¿o³nierzy
NATO. Razem z Amerykanami – blisko szeœciuset. A pamiêtajmy, ¿e nie wszy-
scy zginêli w walce. Czêœæ straci³a ¿ycie w wypadkach.

Najnowszy raport Human Rights Watch mówi, ¿e w 2006 roku w wyniku
dzia³añ wojennych zginê³o oko³o szeœciuset cywilów. To straszne – ale gdy
podró¿owa³em w latach osiemdziesi¹tych po Afganistanie, ginê³y tam dzie-
si¹tki tysiêcy ludzi miesiêcznie. W latach dziewiêædziesi¹tych, gdy trwa³a
wojna domowa, rocznie ginê³y tysi¹ce. Ró¿nica jest wyraŸna. 

Nie zaprzecza pan, ¿e ofiary bêd¹. I ¿e mo¿e ich byæ wiêcej ni¿ w Iraku. 

Prawo wielkich liczb na pewno zadzia³a. By³em na pogrzebie ¿o³nierza
z 16 dywizji zmechanizowanej z Elbl¹ga, sier¿anta Tomasza Murkowskiego,
który zgin¹³ dziesi¹tego listopada 2006 roku, gdy patrol wjecha³ na minê. To
jest bardzo dojmuj¹ce prze¿ycie. Widzi siê dzieci mdlej¹ce ze zgryzoty na po-
grzebie ojca, trzeba spojrzeæ w oczy wdowie. To powoduje, ¿e czuje siê potem
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ca³y ciê¿ar odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje. Ale b¹dŸmy doroœli:
nie ma mo¿liwoœci u¿ycia wojska za granic¹ bez ryzyka ponoszenia ofiar.
Gdyby na to liczyæ, to w³aœciwie trzeba by zlikwidowaæ wojsko, bo ofiary s¹
te¿ na poligonach. 

Dlaczego musieliœmy jechaæ do Afganistanu?

My tam byliœmy od 2002 roku, tyle ¿e w bardzo ma³ej liczbie. W przelicze-
niu na mieszkañców nasz kontyngent by³ najmniejszy. Do 2006 roku w licz-
bach bezwzglêdnych plasowaliœmy siê w okolicach Litwy i Luksemburga. Te-
raz chodzi³o tylko o zwiêkszenie naszego udzia³u. Nie powinniœmy siê przed
tym wahaæ, je¿eli wyznajemy zasadê, ¿e obci¹¿enia i obowi¹zki w Pakcie Pó³-
nocnoatlantyckim powinny byæ w miarê równomiernie roz³o¿one. 

Za ma³o podkreœla siê fakt, ¿e misja w Afganistanie jest misj¹ NATO. Jad¹c
do Iraku, wyœwiadczaliœmy przys³ugê Stanom Zjednoczonym. Jad¹c do Afga-
nistanu, ponosimy konsekwencje decyzji, która zapad³a jednomyœlnie,
i w której podejmowaniu braliœmy czynny udzia³. Jak siê powiedzia³o „a”, to
trzeba powiedzieæ i „b”. Powinniœmy tê operacjê traktowaæ tak, jak chcieliby-
œmy, ¿eby w razie potrzeby zosta³a potraktowana przez naszych sojuszników
operacja wzmocnienia Polski. Czy chcielibyœmy, ¿eby w sytuacji zagro¿enia
inni cz³onkowie NATO zaczêli siê zastanawiaæ: „A mo¿e nie warto tej Polsce
pomagaæ? Ona taka awanturnicza. A mo¿e to bracia Kaczyñscy przygadali ja-
koœ £ukaszence i st¹d ten incydent graniczny? Pewnie zgin¹ nasi ¿o³nierze,
poniesiemy koszty. Mo¿e lepiej poczekajmy”. Gdybyœmy to my byli zagro¿eni,
to nie oczekiwalibyœmy po naszych sojusznikach, ¿e rozpoczn¹ debaty parla-
mentarne czy rozpisz¹ referendum, tylko przyœl¹ ¿o³nierzy.

Pan podaje przyk³ad obrony terytorium pañstwa cz³onkowskiego NATO.
Operacja w Afganistanie toczy siê daleko poza obszarem Paktu. 

To prawda. Ale z terytorium afgañskiego wysz³o uderzenie na cz³onka NA-
TO. W zamachach zginê³o wiêcej ludzi ni¿ w nalocie na Pearl Harbor. We
wszystkich spektakularnych atakach ostatnich lat przypisywanych al-Kai-
dzie: w Nowym Jorku, w Madrycie, w Londynie, nawet na Bali – zginêli Pola-
cy. Natomiast akceptujê logikê pañskiego pytania – mianowicie, ¿e Polska
wstêpowa³a do starego NATO, trzy tygodnie przed jego zaanga¿owaniem na
Ba³kanach, to jest takiego, które mia³o byæ instrumentem obrony Europy
przed zagro¿eniem ze Wschodu. Natomiast dzisiaj ma³o który z naszych za-



Najtrudniejsze misje 185

chodnich sojuszników widzi jakiekolwiek zagro¿enie wojskowe ze strony Ro-
sji. Gdyby NATO mia³o byæ nadal sojuszem zabezpieczaj¹cym nas przed hipo-
tetycznym zagro¿eniem rosyjskim, to obawiam siê, ¿e ani administracja, ani
podatnicy amerykañscy nie widzieliby sensu w ³o¿eniu w taki sojusz, bo oni
siê ju¿ po prostu Rosji nie boj¹. Nasi politycy lubi¹ mówiæ o „strategicznym
partnerstwie” czy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a ja uwa¿am, ¿e te re-
lacje, owszem, s¹ strategiczne, ale tylko po naszej stronie. Osobiœcie wolê
mówiæ o niepisanym kontrakcie ze Stanami Zjednoczonymi: my bêdziemy po-
magaæ wam w tych operacjach ekspedycyjnych w rejonie szeroko pojêtego Bli-
skiego Wschodu, które wy uwa¿acie za kluczowe dla swojego bezpieczeñ-
stwa, pod warunkiem wszak¿e, ¿e wy, Amerykanie, co jakiœ czas bêdziecie
nas upewniaæ, ¿e tradycyjna powinnoœæ NATO, polegaj¹ca na ochronie tery-
torium swych cz³onków, nadal obowi¹zuje. I dlatego tak stanowczo podkre-
œlam potrzebê zawarcia miêdzyrz¹dowej umowy w sprawie ewentualnej tar-
czy antyrakietowej i wzmocnienia polskiej obrony przeciwlotniczej rakietami
Patriot. W ten sposób moglibyœmy namacalnie siê przekonaæ, czy Ameryka-
nie akceptuj¹ istnienie takiego kontraktu.

Operacja iracka trwa; nic nie wskazuje na to, ¿ebyœmy mieli siê stamt¹d
wycofaæ. Czy w takich okolicznoœciach staæ nas na wys³anie tysi¹ca lu-
dzi do Afganistanu?

Tysi¹c ¿o³nierzy to nie jest du¿y kontyngent. U szczytu zaanga¿owania
w Iraku mieliœmy tam dwa tysi¹ce czterystu ¿o³nierzy. Dziœ jest ich dziewiê-
ciuset. W Afganistanie bêdzie tysi¹c dwustu. To jest nadal poni¿ej liczby
z Iraku, a grubo poni¿ej tego, co jest oficjalnie potwierdzon¹ ambicj¹ Polski.
Nasza armia liczy dziœ 150 tysiêcy ludzi. Jeœli wys³anie tysi¹ca ¿o³nierzy, czy-
li jednego batalionu, ma przekraczaæ nasze si³y, to jest to po prostu niepo-
wa¿ne. Zasady Paktu mówi¹, ¿e powinniœmy byæ zdolni do przerzutu 40 pro-
cent naszej armii, a 8 procent powinno braæ udzia³ w akcjach albo siê do nich
przygotowywaæ. Te 8 procent to dwanaœcie tysiêcy – dywizja. My mamy w tej
chwili za granic¹ zaledwie oko³o dwóch i pó³ tysi¹ca ¿o³nierzy. 

Czy jesteœmy przygotowani na Afganistan?

¯o³nierze æwiczyli w miejscach przypominaj¹cych afgañskie warunki. Nie
jesteœmy wyekwipowani tak jak najnowoczeœniejsze armie œwiata – nie ma-
my na przyk³ad zwiadu satelitarnego. Ale bêdziemy mieæ samoloty zwiadow-
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cze. Nie od samego pocz¹tku bêd¹ helikoptery. Ale có¿ – walczy siê takim
wojskiem, jakie jest. Nie mo¿emy przecie¿ czekaæ piêciu lat na dostawê no-
woczeœniejszego sprzêtu. Nie mo¿na ¿o³nierzom kazaæ latami siedzieæ w ko-
szarach, a¿ bêdziemy mieli lepsze wyposa¿enie. ¯o³nierze musz¹ dostawaæ
zadania, najlepiej powa¿ne, inaczej trac¹ nawyki, zdolnoœci, gnuœniej¹. 

Wygl¹da na to, ¿e ludzie tej argumentacji nie podzielaj¹. Z ka¿dego ko-
lejnego badania wynika, ¿e wiêkszoœæ Polaków jest przeciwna wzmacnia-
niu afgañskiego kontyngentu. 

Ale podzielaj¹ j¹ ¿o³nierze. Gdy spotyka³em siê z nimi, zwykle pyta³em, kto
by³ ju¿ na misji. Na ogó³ podnosi³ siê las r¹k. Potem pyta³em, kto chce jechaæ
jeszcze raz – i znowu by³ las r¹k. To nie by³y wyre¿yserowane spotkania. 

Ale sonda¿e s¹ dla misji nieprzychylne. 

To jest w demokracji rzecz normalna. Ludzie chcieliby, ¿eby pozostawiæ ich
w spokoju, tak ¿eby mogli bez stresu pracowaæ, wypoczywaæ, dorabiaæ siê,
zapewniæ dobr¹ przysz³oœæ dzieciom. Sprawy obronnoœci s¹ w tym wszystkim
nieprzyjemnym marginesem. Nikt nie ma ochoty zastanawiaæ siê nad poten-
cjalnymi zagro¿eniami dla dobrobytu. To trochê jak z ubezpieczeniem miesz-
kania. Póki nie zdarzy siê nieszczêœcie, wydaje siê, ¿e to pieni¹dze wyrzuco-
ne w b³oto. 

Jak d³ugo powinniœmy pozostaæ w Afganistanie?

Gdy podejmowaliœmy decyzjê, by³a mowa o roku. To by by³ optymalny
okres. Ale wiemy, ¿e ³atwo nie bêdzie, bo niespecjalnie widaæ chêtnych do
zluzowania polskiego kontyngentu. Dlatego powinniœmy wykorzystaæ czas,
gdy tam bêdziemy, na bardzo powa¿ne rozmowy z naszymi sojusznikami
o stworzeniu systemu rozk³adania ryzyka i ciê¿arów, zwi¹zanych z operacja-
mi Paktu. Organizacja stworzona na potrzeby odparcia sowieckiej inwazji ta-
kiego systemu nie potrzebowa³a. Sytuacja by³a jasna: w razie czego wszyscy
przeprowadzaj¹ totaln¹ mobilizacjê i zaczyna siê wojna œwiatowa bez licze-
nia kosztów. Dziœ jest inaczej: to nie s¹ wojny z musu, tylko trochê z wybo-
ru. Trzeba stworzyæ mechanizm bodŸców, które zachêca³yby pañstwa NATO
do brania w nich udzia³u, poniewa¿ sytuacja jest paradoksalna: im bardziej
jest siê pronatowskim, im bardziej chce siê uczestniczyæ w operacjach – tym
wiêcej to kosztuje i tym mniej pozostaje danemu krajowi œrodków na moder-
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nizacjê wojska. Trzeba za³o¿yæ wspólny fundusz NATO, z którego by³aby
op³acana czêœæ wydatków zwi¹zanych z operacjami. Trzeba tak¿e opracowaæ
system rotacji, ¿eby uczciwie roz³o¿yæ obci¹¿enie. 

Czy moglibyœmy sobie pozwoliæ na udzia³ w kolejnej podobnej misji?
Gdyby na przyk³ad coœ zaczê³o siê dziaæ w Iranie.

Akurat w Iran nie powinniœmy siê anga¿owaæ. Ale potrafiê sobie wyobra-
ziæ na przyk³ad porozumienie polityczne w sprawie statusu Naddniestrza
i miêdzynarodowy kontyngent maj¹cy tam nadzorowaæ wolne wybory. To ca³-
kiem inna sytuacja: relatywnie blisko naszych granic, niemal bezpoœrednie
powi¹zania z naszymi s¹siadami, pogranicze Unii Europejskiej i NATO. Wziê-
cie udzia³u w takiej operacji le¿a³oby w naszym w³asnym narodowym intere-
sie i powinno byæ nas staæ na wys³anie kontyngentu wiêkszego ni¿ afgañski.
Podobna by³a logika powo³ania dowództwa si³ specjalnych. Cieszê siê, ¿e
podjêto te¿ decyzjê o oddaniu mu do dyspozycji eskadry œmig³owców z pilo-
tami, którzy zostan¹ wyszkoleni we wspieraniu dzia³añ specjalnych. Koman-
dosi to z definicji najbardziej mobilny rodzaj wojsk. Rz¹d bêdzie móg³ rzucaæ
ich na szalê w ró¿nych sytuacjach miêdzynarodowych, które bêd¹ rozstrzy-
ga³y o naszych interesach.



XV. Bunt studentów i nic wiêcej

W 2005 roku zdecydowa³ siê pan na wejœcie do rz¹du PiS. Czy osoba Ka-
zimierza Marcinkiewicza odegra³a tu jak¹œ rolê?

O tak. Moja kandydatura by³a naturalnie uzgodniona z braæmi Kaczyñski-
mi, ale w¹tpiê, aby sami z siebie zaprosili mnie do rz¹du. A Marcinkiewicz to
cz³owiek, który pozwala³ swoim ludziom pracowaæ na wizerunek rz¹du. Da-
wa³ margines swobody. Przy Marcinkiewiczu obowi¹zywa³o przeœwiadczenie,
¿e je¿eli jego minister odnosi sukcesy, to jest to atut dla rz¹du, a nie zagro-
¿enie dla pozycji szefa.

Co nie mniej wa¿ne, zgadzaliœmy siê co do tego, jak nale¿y modernizowaæ
pañstwo. Pewne pomys³y premier aprobowa³ ju¿ na wstêpie – na przyk³ad bu-
dowê nowej siedziby ministerstwa czy profesjonalizacjê armii. Przyj¹³ rów-
nie¿ ciep³o moj¹ decyzjê o odtajnieniu akt Uk³adu Warszawskiego. Jednym
s³owem – nadawaliœmy i odbieraliœmy na tej samej fali. 

Czy wchodz¹c do rz¹du, zdawa³ pan sobie sprawê z tego, ¿e Kazimierz
Marcinkiewicz jako premier nie bêdzie w pe³ni samodzielny?

Moim zdaniem by³ samodzielny, przynajmniej w tych kwestiach, które doty-
czy³y mojego resortu. Kierowa³ rz¹dem zgodnie z zasad¹, ¿e trzeba szanowaæ
autonomiê ministrów, którzy o swojej dziedzinie maj¹ lepsze pojêcie ni¿ ktoœ
z zewn¹trz. Mia³em poczucie, ¿e premier wys³uchuje moich racji, i mog³em
z nim nawi¹zaæ dialog na partnerskich zasadach. Wobec ministrów zachowy-
wa³ siê jak marsza³ek wobec genera³ów, a nie jak pu³kownik wobec sier¿antów.
By³ to po prostu normalny klimat ekipy rz¹dowej w krêgu cywilizacji ³aciñskiej. 

Czy z pana punktu widzenia moment zawi¹zania formalnej koalicji z LPR
i Samoobron¹ stanowi³ rodzaj zwrotu? Czy coœ siê dla pana wtedy zmieni³o?

Niewiele. Oczywiœcie zachwycony nie by³em. Do koñca liczy³em na to, ¿e
dojdzie do zawarcia koalicji z Platform¹ Obywatelsk¹. Ale muszê uczciwie
przyznaæ, ¿e koalicjanci z Samoobrony i LPR nie mieszali siê do spraw obron-
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nych. Mia³em tylko jeden przypadek, kiedy ktoœ z partii Andrzeja Leppera po-
prosi³ mnie o „przys³ugê”. Zadzwoni³a jedna z pos³anek tego ugrupowania
i powiedzia³a, ¿e jej bardzo zdolny syn zdawa³ na Akademiê Obrony Narodo-
wej, ale zabrak³o mu raptem dwóch czy trzech punktów. Pyta³a, czy nie mo¿-
na by daæ mu drugiej szansy. Jak ka¿d¹ interwencjê poselsk¹ czy senatorsk¹,
i tê potraktowa³em powa¿nie. Sprawdzi³em u komendanta AON, jak siê spra-
wy maj¹. Synowi pos³anki brakowa³o nie trzech, ale dziesiêciu punktów. Wy-
t³umaczy³em jej wiêc, ¿e dla w³asnego dobra nie powinniœmy naruszaæ pro-
cedur, bo artyku³ o tym na pierwszej stronie dziennika „Fakt” wygl¹da³by
bardzo niekorzystnie. 

Samoobrona co jakiœ czas odgra¿a³a siê, ¿e musi mieæ swojego cz³owie-
ka w MON i ¿e ma do tego prawo. To panu nie przeszkadza³o?

To nie by³y powa¿ne naciski. Samoobrona z pocz¹tku wykazywa³a siê bar-
dzo pragmatycznym nastawieniem i chcia³a tylko symbolicznego gestu. By³a
gotowa namaœciæ profesjonalnego kandydata, który przyszed³by do wicepre-
miera Leppera, porozmawia³ o sprawach obronnoœci i otrzyma³ jego b³ogos³a-
wieñstwo. Potem zrezygnowa³a nawet z tego. Na wypadek powa¿niejszych
nacisków na powierzenie stanowisk w MON Samoobronie zamierza³em za-
proponowaæ tej formacji utworzenie specjalnie dla niej stanowiska pe³nomoc-
nika ministra obrony narodowej do spraw reaktywacji festiwalu piosenki ¿o³-
nierskiej w Ko³obrzegu. Natomiast jednym z powa¿niejszych b³êdów naszego
rz¹du by³o niewykonanie, albo wykonanie pozorne, procesu dopuszczenia
Andrzeja Leppera do tajemnicy pañstwowej. Jest to polityk o niejasnych po-
wi¹zaniach ze œwiatem zewnêtrznym. ¯e wspomnê jego peany na czeœæ dyk-
tatora Bia³orusi, pielgrzymkê na kongres rosyjskich nacjonalistów czy próbê
z³o¿enia wizyty Saddamowi Husajnowi w ostatnich tygodniach jego re¿imu.
Albo przyjmowanie honorowych stopni naukowych od szemranych uniwersy-
tetów na Ukrainie. Zreszt¹ do Kijowa lecieliœmy kiedyœ tym samym samolo-
tem – ja jako obserwator wyborów podczas pomarañczowej rewolucji, a on –
aby odebraæ doktorat honoris causa z antysemickiej uczelni. Tymczasem ka¿-
dy, kto ma mieæ dostêp do tajemnicy pañstwowej, przechodzi procedurê
sprawdzaj¹c¹, która mo¿e byæ dog³êbna i d³ugotrwa³a. Ankiety bezpieczeñ-
stwa osobowego przy dopuszczaniu do poziomu „œciœle tajne” s¹ bardzo
szczegó³owe i mog¹ byæ podstaw¹ do drobiazgowego przeœwietlenia danej
osoby. Mo¿na kazaæ kandydatowi wype³niaæ kolejne arkusze uzupe³nieñ i do-
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precyzowañ. Sam przechodzi³em tak¹ procedurê kilka razy, ostatnio, ju¿ jako
minister obrony, bardzo drobiazgow¹, otrzymuj¹c w efekcie najwy¿sze certy-
fikaty bezpieczeñstwa. Zreszt¹ nie tylko polskie, lecz tak¿e NATO i Unii Eu-
ropejskiej, o klauzulach top secret, atomal, cosmic i crypto. I otó¿ prosi³em,
b³aga³em wrêcz, ministra Wassermanna oraz najwy¿szych przywódców, aby
wykorzystaæ te rutynowe procedury do sprawdzenia raz na zawsze, z kim
mamy do czynienia w przypadku Andrzeja Leppera. Ale odnoszê wra¿enie, ¿e
realia polityczne na to nie pozwoli³y. Szkoda, bo przecie¿ mo¿na by³o w¹tpli-
woœci co do jego osoby wyjaœniæ w ten w³aœnie, zgodny z wymogami prawa
sposób.

Gdy Lepper wchodzi³ do rz¹du, wizytowa³em akurat poligon drawski, upa-
miêtniony s³ynnym obiadem, na którym wskutek sugestii Lecha Wa³êsy gru-
pa genera³ów pozwoli³a sobie zag³osowaæ za odejœciem ministra obrony. Je-
dziemy wiêc przez Drawsko i dowódca æwiczeñ mówi mi: „Panie ministrze,
Lepper w rz¹dzie, koniec œwiata, tak byæ nie mo¿e! Jakby pan minister chcia³,
¿ebyœmy coœ zrobili, pan powie”. Polubi³em owego genera³a i zmartwi³o
mnie, gdy – po moim odejœciu – o swoim odwo³aniu z wa¿nej funkcji wojsko-
wej dowiedzia³ siê z telewizji.

Jak siê panu pracowa³o z nowymi wicepremierami?

Andrzej Lepper, mimo braku kwalifikacji etycznych, jest niew¹tpliwie cz³o-
wiekiem bardzo zdolnym. S³uchaj¹c go na radach ministrów i nie wiedz¹c, ¿e
Lepper to Lepper, mo¿na by powiedzieæ: energiczny, inteligentny, panuj¹cy nad
swoj¹ materi¹ cz³onek rz¹du. Jeszcze przed jego przyjœciem nakaza³em sporz¹-
dzenie programu przejœcia wszystkich niebojowych pojazdów w dyspozycji
MON na biopaliwa i w tej sprawie mieliœmy niæ porozumienia. Natomiast star-
liœmy siê w Radzyminie podczas mszy za poleg³ych w Bitwie Warszawskiej.
Lepper wcisn¹³ siê poza programem i waln¹³ mówkê o „cudzie na Wis³¹” tak
przepojon¹ antykomunizmem i ¿arem religijnym, ¿e mo¿na by pomyœleæ, i¿
sam prowadzi³ tyraliery ochotników na bolszewickie maximy. Takie s³owa, pa-
daj¹ce z ust by³ego cz³onka PZPR nad grobami poleg³ych, w obecnoœci dwóch
ostatnich ¿yj¹cych weteranów bitwy, by³y po prostu niesmaczne. Zanim zacz¹-
³em przemawiaæ, skomentowa³em, ¿e jak uczy Matka Koœció³, najwiêkszym cu-
dem jest ka¿de nawrócenie. Piêæ tysiêcy ludzi wybuch³o œmiechem.

Z kolei Roman Giertych imponowa³ wiedz¹ prawnicz¹ i regularnie zagina³
na niej tych, którzy z urzêdu powinni byli wiedzieæ lepiej. 
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Kogo ma pan na myœli?

Piszemy dla ludzi inteligentnych, domyœl¹ siê. Zreszt¹ nara¿ê siê pewnie
wielu, gdy powiem, ¿e Roman Giertych jest prywatnie czaruj¹cym cz³owie-
kiem, dowcipnym, oczytanym, towarzyskim. Nie zauwa¿y³em u niego œladu
patriarchalnego podejœcia w stosunku do piêknej i inteligentnej ¿ony. I podej-
rzewam, ¿e ambarasuj¹ go antydarwinowskie wyskoki jego ojca. Mia³ te¿ kil-
ka znakomitych wywiadów w „Gazecie Wyborczej” o tradycji endeckiej. Feno-
men, bo politycy przewa¿nie staraj¹ siê byæ mili na zewn¹trz, nawet jeœli pry-
watnie s¹ ostatnimi gburami. Giertych przyj¹³ oryginaln¹ strategiê odwróce-
nia tych regu³ prezentacyjnych. 

Spekulowano wtedy na temat pana odejœcia. Niektórzy twierdzili, ¿e z³o-
¿enie stanowiska to kwestia smaku. Stefan Meller odszed³. 

Minister Meller nie odszed³ przede wszystkim z tego powodu. Raczej czu³
siê upokorzony, poniewa¿ Lech Kaczyñski demonstracyjnie okazywa³ mu
brak zaufania. Niepowo³anie urzêduj¹cego ministra spraw zagranicznych do
Rady Bezpieczeñstwa Narodowego by³o publicznym afrontem. 

Pan te¿ mia³ z tym problem. Jak wygl¹da³a wspó³praca MON pod pana
kierownictwem z prezydentem?

Wiedzia³em, ¿e bêdê ministrem tylko tak d³ugo, jak d³ugo uk³adaæ siê bê-
dzie wspó³praca z prezydentem. Zgodnie z konstytucj¹ prezydent jest zwierzch-
nikiem si³ zbrojnych. Reprezentuje Rzeczpospolit¹ i dlatego nale¿y mu siê
najwy¿szy szacunek. Podpisuje równie¿ generalskie nominacje, a minister
nie mo¿e dobrze sprawowaæ swojej funkcji, jeœli na owe nominacje nie ma
wp³ywu. Ka¿dy pu³kownik ma ambicjê zostaæ genera³em. Dlatego minister
musi utrzymywaæ z prezydentem dobre stosunki. W przeciwnym wypadku Pa-
³ac Prezydencki bêdzie skutecznie sabotowa³ jego politykê kadrow¹. 

Niestety, wokó³ konstytucyjnego sformu³owania o prezydencie jako
zwierzchniku si³ zbrojnych naros³o nieporozumienie. Zaczêto je interpreto-
waæ tak, jakby prezydent by³ naczelnym wodzem, mia³ prawo do wydawania
rozkazów i zarz¹dzania armi¹. Tymczasem konstytucja mówi, ¿e swoje
zwierzchnictwo prezydent sprawuje poprzez ministra obrony narodowej, któ-
ry za decyzje dotycz¹ce wojska odpowiada przed Rad¹ Ministrów, premierem,
a w ostatecznoœci przed Trybuna³em Stanu. Uwa¿am, ¿e ta problematyczna
sytuacja to skutek z³ych rozwi¹zañ przyjêtych w naszej konstytucji, za któr¹
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nie g³osowa³em. Prezydent ma prawo czuæ siê pe³noprawnym szefem pañ-
stwa, bo ma bardzo silny mandat spo³eczny, pochodz¹cy z bezpoœredniego
wyboru. Lecz pomimo tego silnego mandatu w³adzê ma niewielk¹ i na doda-
tek raczej negatywn¹: wetuje ustawy, mianuje ambasadorów i genera³ów.
Mo¿e przeszkadzaæ. Jednym s³owem, pomieszanie z popl¹taniem – raczej po-
twierdzenie naszego antytalentu do budowania instytucji.

„Rzeczpospolita”, 6 lutego 1997

O konstytucji kwietniowej

Mieszka³em parê lat w Wielkiej Brytanii, kraju, który nie ma konsty-

tucji spisanej w postaci jednego dokumentu, i nie odnios³em wra¿enia,

aby tubylcy byli tam uciskani lub rz¹d nie móg³ rz¹dziæ. Tote¿ nie po-

dzielam podniecenia naszych klas gadaj¹cych wokó³ sprawy nowej

konstytucji, bez której Polska mia³aby jakoby zgin¹æ. Niektórzy history-

cy uwa¿aj¹, ¿e na przyk³ad Konstytucja 3 maja, wobec braku wystarcza-

j¹cej woli jej obrony, zamiast uratowaæ, raczej przyspieszy³a rozbiór

pañstwa. Zreszt¹ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania maj¹ od dwustu

lat niezmienne w zasadzie systemy rz¹dów, a mimo to ich wzglêdne

potêgi uleg³y odwróceniu. A wiêc nie konstytucje decyduj¹ o losach na-

rodów. Uwa¿am wiêc, ¿e jeœli mamy uchwalaæ now¹ konstytucjê, to

bez poœpiechu i tylko dobr¹. Nie jestem prawnikiem, ale oœmielê siê

wtr¹ciæ swoje trzy grosze, gdy¿ wydaje mi siê, ¿e dobra konstytucja po-

winna byæ na tyle czytelna i logiczna, aby móg³ j¹ zrozumieæ nie tylko

laik, ale wrêcz uczeñ siódmej klasy szko³y podstawowej na lekcji wycho-

wania obywatelskiego, czy jak to siê dzisiaj nazywa. 

Pod jednym wzglêdem projekt jest naprawdê imponuj¹cy. Mo¿e je-

stem umys³owo ociê¿a³y, ale przeczytanie 237 artyku³ów na trzech

kolumnach „Rzeczypospolitej” zabra³o mi wiêksz¹ czêœæ weekendu.

Gdyby iloœæ przechodzi³a w jakoœæ, to by³aby to niew¹tpliwie jedna

z najlepszych konstytucji na œwiecie. 

Przypad³o mi te¿ do gustu kilka nowoœci, które projekt ten wpro-

wadza. [...] Nareszcie wprowadzono mo¿liwoœæ zrzeczenia siê immu-

nitetu poselskiego. Stwarza to przynajmniej presjê moraln¹ na po-

s³ów aferzystów. Ciesz¹ mnie równie¿ ró¿ne prawa, które pos³owie
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tak hojnie chc¹ mi nadaæ kosztem moich podatków. Zapewne dziêki

umieszczeniu ich w konstytucji mieszkania, miejsca pracy i ³ó¿ka szpi-

talne zaczn¹ rozmna¿aæ siê przez p¹czkowanie. Lecz w sumie tych kil-

ka nowinek i pustych praw nie przekonuje mnie jednak do projektu,

który w swej ca³oœci jest lingwistycznym, politycznym i, wydaje mi siê,

prawnym potworkiem. [...]

To nie równowaga, lecz dwuw³adza 

Co do konstrukcji pañstwa w ogóle, mo¿na by napisaæ parê to-

mów, wiêc powiem tylko, ¿e jestem zwolennikiem systemu prezy-

denckiego wzglêdnie kanclerskiego – nawet gdyby skorzystaæ mia³ na

tym mój przeciwnik polityczny – a wiêc proponowana tu hybryda

oczywiœcie mi nie odpowiada. Nie rozumiem, dlaczego potrzeba nam

bizantyjskiej procedury powo³ywania rz¹du. Nie wiem, dlaczego w³a-

dzê wykonawcz¹ koniecznie trzeba podzieliæ miêdzy rz¹d a prezyden-

ta. Co to znaczy na przyk³ad, ¿e (art. 130 pkt 3) prezydent „wspó³-

dzia³a” z premierem i w³aœciwym ministrem w sprawach polityki za-

granicznej? To znaczy, jeœli maj¹ odrêbne zdanie, to kto podejmuje

decyzjê i kto jest za ni¹ odpowiedzialny? Niepotrzebna jest Rada Ga-

binetowa, czyli posiedzenie rz¹du z udzia³em prezydenta (art. 138),

jeœli nie ma ona prawa podejmowania decyzji. Wystarczy, ¿e prezy-

dent zaprosi ministrów do siebie na kawê. 

I niech mi nikt nie mówi, ¿e chodzi o jak¹œ „równowagê”. Klasycy

demokracji proponowali checks and balances miêdzy rodzajami w³a-

dzy, czyli miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹, wykonawcz¹ a s¹downicz¹.

Natomiast „równowa¿enie” wewn¹trz w³adzy wykonawczej, czyli

mieszanie sfer dzia³alnoœci i dawanie wspó³zawodnicz¹cych ze sob¹

kompetencji rz¹dowi i prezydentowi, to nie ¿adna równowaga, lecz

dwuw³adza. Na tej zasadzie dowódcê równowa¿y³ w Armii Czerwo-

nej komisarz albo równowa¿¹ siê kierowcy w samochodzie o dwóch

kierownicach. Wszystko jest cacy, dopóki obaj chc¹ jechaæ w tym sa-

mym kierunku. Jest to przepis na permanentn¹ wojnê na górze. [...]

Konstytucja nie mo¿e blokowaæ zmian.

Za wyj¹tkowo szkodliwe uwa¿am wpisywanie do konstytucji zasady,

¿e wybory do Sejmu musz¹ byæ proporcjonalne. Jak pokazuj¹ ostatnie

perypetie Unii Wolnoœci, nie wzmacnia to nawet w³adzy przywódców
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partyjnych, a na pewno nie wi¹¿e pos³a z wyborcami jak w systemie

wiêkszoœciowym. Mamy œwie¿e doœwiadczenia z rozdrobnieniem parla-

mentarnym. Kraje takie jak W³ochy z bólem odchodz¹ od proporcjonal-

noœci, a w dopiero co og³oszonym projekcie kodeksu wyborczego pre-

zydent Kwaœniewski uznaje zalety okrêgów jednomandatowych w wy-

borach do Senatu. Dlaczego wiêc mielibyœmy konstytucyjnie blokowaæ

sobie mo¿liwoœæ zmiany ordynacji na wiêkszoœciow¹? 

W¹tpiê, aby potrzebne nam by³y zarówno Trybuna³ Stanu, jak i Try-

buna³ Konstytucyjny, chyba ¿e chodzi o zapisan¹ w konstytucji wio-

d¹c¹ rolê pañstwa w walce z bezrobociem. Bogatsze od nas kraje ma-

j¹ tylko S¹d Najwy¿szy i jakoœ sobie radz¹. Jeœli, wed³ug tego projek-

tu, S¹d Najwy¿szy jest wystarczaj¹co kompetentny do orzekania

o wa¿noœci wyborów, to czy nie móg³by orzekaæ o zgodnoœci z usta-

wami czy odpowiedzialnoœci ministrów? Albo niechby zaj¹³ siê tym

Senat, jak Izba Lordów. À propos, bardzo przyda³aby siê ta ostatnia.

Diukami, wicehrabiami czy parami mo¿na by mianowaæ co bardziej

zas³u¿onych polityków, szczególnie tych od zwyciêstw moralnych,

aby ³atwiej ustêpowali miejsca innym. 

Sfera ideolo

Rozumiem, ¿e ten czy inny projekt konstytucji musi odzwierciedlaæ

przekonania religijne i filozoficzne. Dlatego nie ¿yczê sobie, aby mo-

ja ojczyzna by³a krajem „sprawiedliwoœci spo³ecznej” (art. 2). Jak ju¿

tego doœwiadczyliœmy, tam, gdzie jest sprawiedliwoœæ, demokracja

czy praworz¹dnoœæ kwalifikowana, tam nie ma sprawiedliwoœci, de-

mokracji czy praworz¹dnoœci zwyk³ej. Jak w starym dowcipie: miêdzy

demokracj¹ a demokracj¹ socjalistyczn¹ jest taka sama ró¿nica jak

miêdzy krzes³em a krzes³em elektrycznym. Nie inaczej jest ze sprawie-

dliwoœci¹. Zreszt¹ konia z rzêdem temu, kto mi wyt³umaczy, co „spra-

wiedliwoœæ spo³eczna” w ogóle oznacza. W praktyce zapewne robin-

hoodyzm i wysokie podatki. [...]

Nie tylko m¹dra, ale i piêkna

Móg³bym jeszcze d³ugo. I naprawdê nie chodzi o to, ¿e projekt ten

pochodzi z nieprawego ³o¿a. Uwa¿am po prostu, ¿e aby budziæ przy-

wi¹zanie, konstytucja powinna byæ nie tylko m¹dra, ale i piêkna.
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A z tego projektu przebija poetyka schy³kowej PRL. Ta konstytucja by-

³aby wielkim postêpem, gdyby nada³ j¹ genera³ Jaruzelski na zakoñ-

czenie stanu wojennego. Wprowadzona dzisiaj by³aby natychmiasto-

wym anachronizmem. Nie móg³bym o niej z czystym sumieniem po-

wiedzieæ, jak ka¿dy Amerykanin o swojej, ¿e mamy najlepsz¹ konsty-

tucjê na œwiecie. 

Niestety, jak uczy historia, to, i¿ jakiœ pomys³ jest do kitu, nie ozna-

cza, ¿e nie bêdzie realizowany. O socjalizmie krytycznie wypowiadali

siê ju¿ recenzenci Marksa, ale up³yn¹æ musia³o sto lat i zgin¹æ sto mi-

lionów, aby dowieœæ, ¿e mieli racjê. W ka¿dym razie ja niniejszym prag-

nê wpisaæ siê do grona krytycznych recenzentów. 

Nie znaczy to, ¿e po wsze czasy skazani jesteœmy na konstytucjê

stalinowsk¹. Istnieje bowiem konstytucja, któr¹ mog¹ poprzeæ g³ów-

ne si³y w pañstwie – prawica, lewica, prezydent i Koœció³ – konstytu-

cja kwietniowa. Prawica uzyska³aby przywrócenie ci¹g³oœci pañstwo-

wej niepodleg³ej Polski. Lewica by³aby zadowolona, ¿e nie poruszono

kwestii ochrony ¿ycia. Prezydent uzyska³by wiêksz¹ w³adzê. A Koœció³

przyklasn¹³by zapewne powrotowi do tradycji i do konstytucji, któr¹

ju¿ kiedyœ aprobowa³. Proponujê zaoszczêdziæ sobie nerwów, garde³

i wydatków i zawrzeæ ten kompromis ju¿ teraz. Powrócilibyœmy do

konstytucji, która nie tylko budowa³a na doœwiadczeniach politycz-

nych podobnych do dzisiejszych i zda³a egzamin w najczarniejszym

okresie naszej historii, ale jeszcze napisana jest po polsku.

Oczywiœcie od samego pocz¹tku zale¿a³o mi na dobrych stosunkach z pa-
nem prezydentem. Spotyka³em siê z nim ju¿ po wyborach, zanim jeszcze for-
malnie obj¹³ urz¹d, co stwarza³o pewne trudnoœci, poniewa¿ w Polsce nie ma
¿adnych mechanizmów przejmowania urzêdu prezydenckiego. Przez dwa
miesi¹ce miêdzy wyborami a zaprzysiê¿eniem referowa³em Lechowi Kaczyñ-
skiemu sprawy resortu w³aœciwie bez podstawy prawnej. 

Prezydent w pewien sposób kontrolowa³ pana resort poprzez swoich lu-
dzi. Nie krêpowa³o to pana?

Dla nikogo nie by³o tajemnic¹, ¿e sekretarz i podsekretarz stanu w MON,
czyli Aleksander Szczyg³o i Marek Zaj¹ka³a, byli ludŸmi z krêgu Lecha Ka-
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czyñskiego. Ale nikt mi ich nie musia³ narzucaæ. Spotka³em siê z nimi i uzna-
³em, ¿e udŸwign¹ swoje obowi¹zki. Marek Zaj¹ka³a jest w dodatku sympa-
tycznym i lojalnym koleg¹. Fakt, ¿e prezydent chcia³ mieæ w resorcie ludzi,
poprzez których by mnie nadzorowa³, nie wp³ywa³ na moj¹ ocenê, ¿e z tymi
osobami da siê pracowaæ. Natomiast jest moj¹ pora¿k¹ wychowawcz¹ to, ¿e
Aleksander Szczyg³o, który trafi³ do MON na mój wniosek, nie umie zacho-
waæ zasad dobrego wychowania wobec swoich poprzedników.

Czy nale¿y przez to rozumieæ, ¿e prezydent nie mia³ do pana zaufania?

Podobnie by³o w innych ministerstwach, wiêc nie czu³em siê dyskrymino-
wany. Zaufanie stara³em siê budowaæ, modernizuj¹c wojsko i s³u¿¹c pañ-
stwu, najlepiej jak umia³em.

Gdy Stefana Mellera zast¹pi³a w MSZ Anna Fotyga, mówi³o siê, ¿e ze
wzglêdu na swoje miêdzynarodowe kontakty i obycie, których minister
Fotydze brakuje, wchodzi³ pan nierzadko w rolê ministra spraw zagra-
nicznych. I ¿e ona sama niezbyt dobrze to przyjmowa³a. 

To by³y komentarze osób niekoniecznie mi ¿yczliwych. MON ma oczywiœcie
do czynienia ze sprawami miêdzynarodowymi, ale to nie wynika z chêci za-
w³aszczania czyjejœ sfery odpowiedzialnoœci, tylko ze specyfiki tego olbrzy-
miego resortu. O ministrach obrony mówi siê na Zachodzie, ¿e s¹ „ma³ymi
premierami”, poniewa¿ ich ministerstwa s¹ olbrzymie i obejmuj¹ mnóstwo
dziedzin: nie tylko wojsko, ale i s³u¿by specjalne, przemys³ obronny, a tak¿e
w jakimœ zakresie sprawy zagraniczne, bo s¹ przecie¿ kontyngenty w misjach
pokojowych, wspólne æwiczenia z sojusznikami, spotkania z innymi mini-
strami obrony, wymiana informacji wywiadowczych. Do tego dochodzi sport,
relacje z ordynariatami, sprawy w³asnoœciowe, oczywiœcie te¿ kwestie finan-
sowe. MON zarz¹dza 2 procentami dochodu narodowego. Dla porównania:
bud¿et MSZ to miliard z³otych, a bud¿et MON – 20 miliardów. MSZ ma 3 ty-
si¹ce pracowników, MON – 150 tysiêcy. 

Rzecz jasna, nie ucieka³em od spraw zagranicznych, zw³aszcza ¿e mia³em
za sob¹ lata pracy w MSZ. A ¿e niektóre moje wypowiedzi czy decyzje by³y
zauwa¿ane przez prasê zagraniczn¹, to chyba dobrze? 

Tymczasem Anna Fotyga przez pierwsze miesi¹ce swojego urzêdowania
nie udziela³a ¿adnych wywiadów. Wiêc pole do konfliktów jednak by³o. 
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Pani minister nie skar¿y³a siê na moje wyst¹pienia. Przecie¿ gdyby chcia-
³a, mog³aby siê sama wypowiadaæ. Mówi dobrze po angielsku. Owszem, mie-
liœmy jeden powa¿ny spór w sprawie promocji zagranicznej. MON dosta³ na
2007 dobry bud¿et, podczas gdy w MSZ jak zwykle brakowa³o pieniêdzy. Dla
mojego resortu przeznaczenie nawet kilkudziesiêciu milionów z³otych na pro-
mocjê spraw obronnoœci nie by³oby problemem. Szczególnie warto by³o siê
skupiæ na Stanach Zjednoczonych, od których oczekujemy g³êbszej wspó³pra-
cy wojskowej i gdzie profesjonalny lobbing mo¿e byæ bardzo skuteczny. Za-
proponowa³em wiêc drobn¹ zmianê legislacyjn¹, która pozwoli³aby mi pro-
wadziæ tak¹ promocjê za pieni¹dze MON. Ataszat wojskowy móg³by wtedy
wynaj¹æ firmê lobbingow¹, która pomog³aby ambasadzie dotrzeæ do najwa¿-
niejszych kongresmanów, urzêdników, polityków. Odnios³em wra¿enie, ¿e
premier Kaczyñski docenia wagê sprawy, ale przekonano go, ¿e MSZ wykona
to zadanie jako priorytet. Moj¹ inicjatywê zablokowano, lecz wzmo¿onej ak-
tywnoœci MSZ dot¹d nie odnotowa³em, mimo ¿e w 2007 roku z w³asnej ini-
cjatywy przekaza³em z bud¿etu MON 15 milionów z³otych dla MSZ na sprawy
zwi¹zane z reprezentowaniem Polski w USA i w Niemczech. 

Mówi³ pan, ¿e Kazimierz Marcinkiewicz pozwala³ pracowaæ. Czy nie by³o
konfliktu miêdzy jego postaw¹ a ambicjami Pa³acu Prezydenckiego,
zmierzaj¹cymi do kontrolowania MON?

Pierwszy konflikt dotyczy³ sposobu likwidacji Wojskowych S³u¿b Informa-
cyjnych. To ja odwo³a³em ze stanowiska szefa WSI genera³a Marka Duka-
czewskiego, a powo³a³em na jego miejsce osobê polecon¹ przez ministra Zbi-
gniewa Wassermanna i zaaprobowan¹ przez prezydenta. By³ to wówczas
pu³kownik, a potem genera³ – Jan ¯ukowski, dziœ komendant ¯andarmerii
Wojskowej. Optowa³em za utworzeniem w miejsce WSI dwóch s³u¿b – wy-
wiadu i kontrwywiadu – które jednak powinny pozostaæ czêœci¹ resortu
obrony i si³ zbrojnych. I w³aœnie umiejscowienie nowych s³u¿b sta³o siê ko-
œci¹ niezgody. 

Dlaczego zale¿a³o panu na takim, a nie innym podporz¹dkowaniu no-
wych s³u¿b?

Bo wywiad i kontrwywiad wojskowy, umieszczone poza wojskiem, s¹ nie-
bezpiecznym dziwol¹giem. Minister Wassermann swoje rozwi¹zanie t³uma-
czy³ potrzeb¹ lepszej organizacji: nad zgodnoœci¹ dzia³añ s³u¿b cywilnych
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i wojskowych mia³a czuwaæ jedna osoba – koordynator do spraw s³u¿b, czy-
li on. Uwa¿a³, ¿e specyfika s³u¿b wojskowych nie ma tutaj zasadniczego zna-
czenia. Ja mam w tej sprawie inne zdanie. 

Spór przechodzi³ przez ró¿ne fazy, ale w pewnym momencie w³¹czy³ siê do
niego prezydent Kaczyñski i popar³ stanowisko Zbigniewa Wassermanna,
prezentuj¹c jego projekt jako w³asny. Na tym dyskusja siê zakoñczy³a. Was-
sermann i tak nie zrealizowa³ swojej wizji koordynatora jako de facto mini-
stra s³u¿b specjalnych. Mam wra¿enie, ¿e po kilku incydentach, gdy powie-
dzia³ w telewizji o s³owo za du¿o, s³u¿by zaczê³y mu dozowaæ informacje bar-
dzo oszczêdnie.

Drugi spór, równie¿ jeszcze za czasów Kazimierza Marcinkiewicza, doty-
czy³ krzy¿a Virtuti Militari. Chcia³em, ¿eby zaczêto przyznawaæ go ¿o³nie-
rzom, którzy oka¿¹ odwagê podczas takich misji jak te w Afganistanie czy
Iraku. Postanowi³em wykonaæ gest wobec prezydenta, ¿eby to on, jako
zwierzchnik si³ zbrojnych, wyst¹pi³ z tym projektem, wiêc przekaza³em goto-
wy projekt ustawy Pa³acowi Prezydenckiemu. Niestety, wysz³o kompletnie na
opak. Zamiast poszerzyæ potencjalne grono kawalerów Virtuti Militari, stwo-
rzono nowy krzy¿, bez ¿adnej tradycji i ca³kiem innej rangi, przyznawany wy-
³¹cznie za misje pokojowe. Tak jakby akty bohaterstwa w misjach mia³y inn¹
wagê ni¿ podczas wojny. Obawiam siê, ¿e takie rozwi¹zanie mo¿e oznaczaæ
œmieræ Virtuti Militari, bo od szeœædziesiêciu lat nie uczestniczyliœmy w kon-
flikcie, gdzie formalnie zadeklarowano by stan wojny, a kapitu³a krzy¿a jest
ju¿ bardzo sêdziwa. 

Przeciwko pañskiej idei protestowali kawalerowie Virtuti Militari. 

Protestowa³ jeden cz³onek kapitu³y, który najpierw sam mnie namawia³ do
tego nowego rozwi¹zania. PóŸniej zacz¹³ mu siê sprzeciwiaæ tylko dlatego, ¿e –
znów w geœcie wobec Lecha Kaczyñskiego – chcia³em ustanowiæ prezydenta,
z urzêdu, wielkim mistrzem kapitu³y. To by oznacza³o, ¿e straci stanowisko
dotychczasowy wielki mistrz, czyli w³aœnie ten protestuj¹cy. By³o to nie¿o³-
nierskie zachowanie, bo przekazanie takiego urzêdu w rêce prezydenta wol-
nej Polski powinno byæ dla niego zaszczytem. 

Podobno podczas spotkañ z prezydentem Kaczyñskim nie by³ pan w sta-
nie omówiæ z nim wa¿nych decyzji, a potem pan prezydent og³asza³ na-
gle w³asn¹ ich wersjê, bez uzgodnienia z panem. 
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Stara³em siê przekazaæ prezydentowi jak najwiêcej bie¿¹cych informacji
o pracy resortu. Na biurko ministra obrony trafia codziennie od trzech do piê-
ciu bardzo grubych teczek pe³nych dokumentów do podpisu, a ka¿dy z nich
³¹czy siê z olbrzymi¹ odpowiedzialnoœci¹. Trudno przekazaæ tak¹ porcjê wie-
dzy, czasem bardzo szczegó³owej, podczas krótkiego spotkania organizowa-
nego raz na tydzieñ albo i rzadziej. 

Czy to prawda, ¿e Lech Kaczyñski mówi³ przez ca³y czas i nie dawa³ pa-
nu dojœæ do g³osu?

Kiedy prze³o¿ony mówi, podw³adny s³ucha. Ale faktycznie, nie zawsze
mia³em mo¿liwoœæ zdaæ sprawê z mych dzia³añ, a potem trafia³y do mnie pre-
tensje, ¿e tego czy tamtego nie uzgadniam. Na przyk³ad prezydent ¿¹da³
uzgadniania nominacji oficerskich do poziomu dowódcy brygady w³¹cznie,
co w tym trybie pracy by³o niewykonalne. Mia³em wiêc wybór: albo – wzorem
Anny Fotygi – przyj¹æ postawê dyrektora generalnego, czyli czekaæ na in-
strukcje i sparali¿owaæ resort. Albo wykonywaæ obowi¹zki konstytucyjnego
ministra, ze œwiadomoœci¹, ¿e ryzykujê g³owê. Wybra³em to drugie.

Pojawi³a siê opinia, ¿e „lordowski Radek” dra¿ni³ prezydenta, który lubi,
gdy m³odsi od niego s³uchaj¹ na bacznoœæ.

To akurat nieprawda, przynajmniej w sensie dos³ownym, bo Lech Kaczyñski,
naradzaj¹c siê w wa¿nych sprawach, lubi spacerowaæ po pokoju. Na pocz¹tku,
z szacunku, wstawa³em wtedy z krzes³a. Ale prezydent powiedzia³, ¿ebym siê
przyzwyczai³ do tej maniery i spokojnie pi³ herbatê. Natomiast prezydent fak-
tycznie uczulony jest na punkcie etykiety, szczególnie wobec kobiet. Zawsze
szanowa³em sacrum gabinetu g³owy pañstwa, zostawiaj¹c pistolet i telefon ko-
mórkowy w sekretariacie. Tu zreszt¹ te¿ chyba podpad³em, bo Lech Kaczyñski
lubi uzgadniaæ sprawy na bie¿¹co w³aœnie przez telefon komórkowy. A ja nie
by³em w stanie rozmawiaæ w taki sposób o sprawach s³u¿bowych. Mo¿e dlate-
go, ¿e przez okno gabinetu ci¹gle ogl¹da³em ambasadê jednego z naszych s¹-
siadów, mia³em nieustann¹ œwiadomoœæ totalnej inwigilacji. Stara³em siê u¿y-
waæ bezpoœredniej linii z mojego biurka na biurko prezydenta.

Nie by³o okazji, ¿eby coœ wtr¹ciæ?

By³y – na przyk³ad podczas wyjazdów zagranicznych. Pan prezydent przy-
j¹³ tak¿e moje zaproszenie do oœrodka reprezentacyjnego Wojska Polskiego
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w podwarszawskim Helenowie. By³o dla mnie wielkim zaszczytem goœciæ pa-
na prezydenta i pani¹ prezydentow¹, która jest dobrym duchem tej ekipy. Mia-
³em wra¿enie, ¿e polubili moj¹ ¿onê. Panu prezydentowi przypad³o chyba do
gustu kilka moich dowcipów, szczególnie jeden, o tym, jak minister spraw za-
granicznych kaza³ pisaæ projekt karc¹cej depeszy do ambasadora. Pan pre-
zydent powiedzia³ mi wtedy, ¿e w opowiadaniu dowcipów prawie dorównujê 
Januszowi Kaczmarkowi, ówczesnemu prokuratorowi krajowemu, póŸniej sze-
fowi MSWiA. Zanotowa³em to mentalnie i umówi³em siê z Kaczmarkiem na
lunch, aby go podpytaæ, jak on to robi, ¿e ma takie œwietne notowania. Do g³o-
wy mi nie przysz³o, ¿e ¿ycie dopisze tak zaskakuj¹cy fina³ ich znajomoœci.

Ja z kolei latem 2006 roku odwiedzi³em Lecha Kaczyñskiego w oœrodku
prezydenckim w Juracie. Po kolacji przesiedzieliœmy wieczór w s³ynnej wie¿y
widokowej. Wind¹ wje¿d¿a siê na szczyt, gdzie zbudowano doœæ przestronny
okr¹g³y salon o powierzchni oko³o stu metrów. Jest stamt¹d wspania³y widok
na zatokê. Wie¿ê wzniesiono za prezydenta Kwaœniewskiego i odzywa³y siê
wtedy g³osy, ¿e to niepotrzebna ekstrawagancja. Bzdura. Prezydent Polski po-
winien mieæ do dyspozycji takie miejsca. Bardzo dobrze, ¿e oœrodek w Juracie
jest wykorzystywany do organizowania spotkañ z bardzo wa¿nymi osobami,
takimi jak Angela Merkel czy George Bush. W swobodniejszej atmosferze czê-
sto rozmawia siê zupe³nie inaczej ni¿ w Pa³acu Prezydenckim. 

Jeden z publicystów, który ma dobre kontakty w pa³acu, napisa³ te¿, ¿e
prezydent mia³ do pana pretensjê o mianowanie zastêpcy szefa Sztabu
Generalnego bez konsultacji z g³ow¹ pañstwa. 

Mea culpa, mianowa³em zgodnie z moimi kompetencjami. By³ to wynik ro-
szady personalnej, któr¹ zapocz¹tkowa³a decyzja samego Lecha Kaczyñskie-
go. Otó¿ prezydent mianowa³, zgodnie ze swoimi kompetencjami, szefa Szta-
bu Generalnego, zreszt¹ wybitnego oficera, genera³a Franciszka G¹gora, któ-
ry s³u¿y³ wtedy jako przedstawiciel wojskowy przy NATO. Poniewa¿ na jego
miejsce musia³ natychmiast jechaæ nastêpca, wys³a³em tam dotychczasowe-
go pierwszego zastêpcê szefa sztabu, genera³a Mieczys³awa Cieniucha. Ob-
serwowa³em go wczeœniej w kontekstach miêdzynarodowych i mia³em pew-
noœæ, ¿e da sobie radê. Wtedy, niejako z automatu, o oczko wy¿ej awansowa³
drugi zastêpca, genera³ Lech Konopka, oficer, który rzetelnie wykona³ odtaj-
nienie akt Uk³adu Warszawskiego i egzekwowa³ nowe zasady egzaminów
z wychowania fizycznego. S¹dzi³em wiêc, ¿e bêd¹ to niekontrowersyjne decy-
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zje, nie wzi¹³em jednak pod uwagê, ¿e obydwaj nie cieszyli siê wzglêdami
ówczesnego pu³kownika Romana Polki, który zacz¹³ odgrywaæ rolê kadrowe-
go w BBN. Pretensja prezydenta w tej sprawie musia³a byæ umiejêtnie podsy-
cana, bo przypomina³ mi o tym do koñca naszej wspó³pracy. 

Jak siê zmieni³a pana praca, gdy premierem zosta³ Jaros³aw Kaczyñski?

Marcinkiewicz jako premier mia³ do swoich ministrów stosunek podobny
do tego, jaki ma prezes zarz¹du do cz³onków wy³onionych przez wa¿nych ak-
cjonariuszy. Kaczyñski jest premierem bardziej w³adczym, ze wszystkimi tego
pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. 

Jedna rzecz na pewno zmieni³a siê na gorsze: za Marcinkiewicza w trakcie
obrad Rady Ministrów serwowano kanapki. Dziêki temu oszczêdza³o siê czas –
nie trzeba by³o jeœæ obiadu. A to w napiêtym kalendarzu ministra naprawdê
ma znaczenie. Za Kaczyñskiego kanapki zlikwidowano. Z kolei podczas wie-
czornych, mniej formalnych obrad rz¹du za Marcinkiewicza podawano wino,
a nawet koniak. I to siê skoñczy³o po zmianie premiera. Nie wiem, czy nie
przesadzamy z tym tanim pañstwem... 

Problemy zaczê³y siê dla pana po zmianie szefa rz¹du? Z Jaros³awem Ka-
czyñskim nie ³¹czy³o pana chyba takie intelektualne porozumienie jak
z Kazimierzem Marcinkiewiczem.

Po czêœci dlatego, ¿e miêdzy mn¹ a nowym premierem by³a ró¿nica po³o-
wy pokolenia. Jaros³aw Kaczyñski budzi³ szacunek jako szef, który panuje
nad swoj¹ materi¹. Z tym ¿e dopóki na stanowisku premiera by³ Kazimierz
Marcinkiewicz, to on bra³ na siebie czêœæ nacisków z ró¿nych stron.

Bracia Kaczyñscy wydaj¹ siê nie ufaæ ludziom, którzy nie nale¿¹ do bli-
skiego krêgu ich partyjnych towarzyszy. Pan do tego krêgu nie nale¿y. 

Faktycznie, nie by³o mi dane. Choæ znam Jaros³awa Kaczyñskiego od wie-
lu lat. Legendarna jest jego znakomita pamiêæ, czego sam kiedyœ doœwiadczy-
³em. Otó¿ premier przypomnia³ mi pewnego dnia, ¿e poznaliœmy siê jeszcze
w 1990 roku, kiedy odwiedzi³em go w redakcji „Tygodnika Solidarnoœæ”. Ja
ju¿ o tamtym spotkaniu zd¹¿y³em zapomnieæ. 

Trudno mi powiedzieæ, czy istnia³ miêdzy nami problem braku zaufania.
Natomiast pamiêtam dobrze zdarzenie, które odebra³em jako wyraŸny sygna³
ostrzegawczy i po którym pogodzi³em siê z perspektyw¹ odejœcia z rz¹du. To
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by³a poufna narada klubu parlamentarnego PiS w Falentach, na prze³omie
2006 i 2007 roku. Premier podsumowywa³ na niej dotychczasow¹ pracê re-
sortów. O ka¿dym z ministrów mia³ do powiedzenia coœ ciep³ego. Szczególnie
pochwali³ pracê Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja siedzia³em akurat na-
przeciwko Jaros³awa Kaczyñskiego. Premier spojrza³ na mnie i powiedzia³:
„Jest tu minister Sikorski, który w³aœnie rozpocz¹³ reformê szkolnictwa woj-
skowego i ma z tego powodu strajk studentów”. I to by³o wszystko, co mia³
do powiedzenia na temat piêtnastu miesiêcy mojej pracy. Uzna³em, ¿e albo
nie ma dostatecznych informacji, albo musi Ÿle oceniaæ moje dokonania.
A przecie¿ jeszcze kilka miesiêcy wczeœniej nie by³o do mnie zastrze¿eñ, sko-
ro przy okazji zmiany na stanowisku premiera dosta³em od prezydenta, zgod-
nie z konstytucj¹, powtórn¹ nominacjê na szefa MON. By³em wiêc na mini-
stra obrony mianowany dwa razy: pierwszy raz przez Aleksandra Kwaœniew-
skiego w 2005 roku i drugi – przez Lecha Kaczyñskiego w roku 2006. 

Mam uwierzyæ, ¿e premier sta³ siê wobec pana krytyczny z dnia na
dzieñ? To musia³o narastaæ.

Jaros³aw Kaczyñski przez d³ugi czas chcia³ mnie zatrzymaæ w rz¹dzie. Kil-
ka razy zainteresowa³ siê wyjaœnieniem ró¿nych intryg. Natomiast z zamia-
rem z³o¿enia dymisji nosi³em siê ju¿ we wrzeœniu 2006 roku. Rozmawiaj¹c
z premierem w jego gabinecie mia³em w folderze przed sob¹ piêknie wydru-
kowan¹ i podpisan¹ dymisjê. Wycofa³em siê, gdy premier odwo³a³ Antoniego
Macierewicza z funkcji wiceministra obrony i obieca³ mi, ¿e do koñca listopa-
da odwo³a go równie¿ ze stanowiska szefa S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowe-
go. Zatem przynajmniej we wrzeœniu by³em jeszcze Jaros³awowi Kaczyñskie-
mu potrzebny. Zasadniczym powodem rezygnacji z moich us³ug by³ stosunek
do mnie Pa³acu Prezydenckiego, co zreszt¹ potwierdzi³ w rozmowie ze mn¹
sam premier. Natomiast ja mia³em swoje powody, dla których nie chcia³em
kontynuowaæ wspó³pracy za wszelk¹ cenê. Czu³em siê ledwo tolerowanym
ministrem. W polityce trzeba mieæ grub¹ skórê i nie przejmowa³em siê tym a¿
do czasu, gdy otrzyma³em zadanie wys³ania polskich ¿o³nierzy na wojnê
w Afganistanie. A w takich okolicznoœciach minister obrony musi czuæ moc-
ne poparcie zwierzchników. Tymczasem ¿aden cz³onek Rady Ministrów – mi-
mo moich usilnych próœb – nie wspiera³ mnie w wyjaœnianiu celów tej misji,
ani w Sejmie, ani w mediach. Jak gdyby to by³a operacja MON lub wrêcz mo-
ja prywatna wojna, a nie sojusznicza misja pañstwa polskiego. Sygna³ by³



Bunt studentów i nic wiêcej 203

czytelny – przy pierwszych trudnoœciach koz³em ofiarnym bêdzie minister
obrony.

W po³owie stycznia na radzie ministrów omawialiœmy projekt lustracji ma-
j¹tkowej urzêdników. Zaoponowa³em przeciwko zapisowi zakazuj¹cemu wy¿-
szym urzêdnikom pracy w dziedzinie, któr¹ nadzorowali w rz¹dzie, przez trzy
lata po dymisji. Brzmi to piêknie – antykorupcyjnie i surowo – ale realia s¹
takie, ¿e ja ju¿ nie mog³em znaleŸæ kandydatów na wiceministrów, bo osoby
o odpowiednich kwalifikacjach mog¹ zarobiæ w sektorze prywatnym dos³ow-
nie piêæ do dziesiêciu razy tyle co w rz¹dzie. Gdybyœmy jeszcze zabronili im
wykonywania zawodu przez trzy lata po odejœciu, bez ¿adnej rekompensaty
finansowej – to kto normalny zgodzi³by siê zostaæ ministrem czy wicemini-
strem, którym czêsto siê bywa przez kilka czy kilkanaœcie miesiêcy? Z kolei
Giertych podniós³ problem, jaki nastrêczy na³o¿enie na ma³¿onków oraz oso-
by ¿yj¹ce w konkubinatach obowi¹zku informowania siê wzajemnie o swoim
stanie maj¹tkowym i dochodach. I w ogóle jaka jest definicja konkubinatu:
na przyk³ad ile razy w tygodniu trzeba spêdziæ z kimœ noc, aby byæ uznanym
za konkubenta? Premier powiedzia³, ¿e z konkubinatami rzeczywiœcie trzeba
uwa¿aæ, bo naskocz¹ na nas dziennikarze, którzy maj¹ sk³onnoœæ do ¿ycia na
koci¹ ³apê. Na to ja, w duchu tej definicji konkubinatu, ¿e to unikatowa szan-
sa pokazania proeuropejskiego, postêpowego oblicza i os³oniêcia rz¹du przed
atakiem mediów. Tylko musimy przepisem obj¹æ zarówno konkubinaty dwu-
p³ciowe, jak i jednop³ciowe. Rada Ministrów w œmiech, z wyj¹tkiem premie-
ra, który zmierzy³ mnie niesympatycznym spojrzeniem. Wiedzia³em wtedy, ¿e
moje dni s¹ policzone.



XVI. Pan Antoni pisze raport

Czy prawd¹ jest, ¿e jednym z g³ównych powodów pana odejœcia z rz¹du
by³y spory wokó³ Wojskowych S³u¿b Informacyjnych i osoby Antoniego
Macierewicza?

Generalnie – tak. Z tym ¿e chodzi³o nie tyle o WSI, ile o ich nastêpcê: S³u¿-
bê Kontrwywiadu Wojskowego. 

Pana stosunek do WSI by³ bardzo krytyczny. Przecie¿ ta s³u¿ba inwigilo-
wa³a pana w latach dziewiêædziesi¹tych – st¹d teczka „Szpak”. 

„Inwigilowa³a” to nie jest w³aœciwe s³owo. To by³a operacja dyskredytacji.
Mo¿na siê o tym przekonaæ, czytaj¹c materia³y z mojej teczki. By³o dla mnie
od pocz¹tku oczywiste, ¿e likwidacja WSI, wpisana na sztandary PiS i obie-
cywana podczas kampanii wyborczej, zostanie zrealizowana. Przy okazji
pierwszych kontaktów z t¹ s³u¿b¹, ju¿ jako minister obrony, przekona³em siê,
¿e radykalna reforma jest rzeczywiœcie niezbêdna. Na pocz¹tku urzêdowania
dostawa³em na przyk³ad proœby o zgodê na zniszczenie, niby zgodnie z pro-
cedurami, wielkich partii jakichœ bli¿ej nieokreœlonych dokumentów. Liczono
byæ mo¿e, ¿e nowy, niedoœwiadczony minister da siê z³apaæ w pu³apkê i pod-
pisze. Nie zgodzi³em siê i pos³a³em do WSI kontrolê. 

Rozmawia³em równie¿ z oficerami, którzy teraz utrzymywali kontakty
z PiS, a kiedyœ byli w tych s³u¿bach, wiêc znali je od wewn¹trz. Ich opinie
upewnia³y mnie w przekonaniu, ¿e ta struktura nie mo¿e trwaæ w obecnej po-
staci, a dzia³aæ trzeba natychmiast. Dlatego prawie wszyscy oficerowie WSI,
którzy pokoñczyli kursy GRU, zostali zdymisjonowani jeszcze przed rozpo-
czêciem procesu likwidacji. 

¯eby daæ prezydentowi poczucie komfortu, odpowiedzialnym za Wojskowe
S³u¿by Informacyjne uczyni³em sekretarza stanu Aleksandra Szczyg³ê, cz³o-
wieka prezydenta – o czym siê dzisiaj czêsto zapomina. Jego zadaniem by³a
miêdzy innymi weryfikacja kadr. Zatem jeszcze przed likwidacj¹ WSI przesz³y
gruntown¹ czystkê. PóŸniej premier Kaczyñski wyda³ mi polecenie na piœmie
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wydania zarz¹dzenia, które dawa³o Antoniemu Macierewiczowi pe³ne kom-
petencje ministra obrony wobec WSI. 

Wstêp do odtajnionej teczki akcji „Szpak” (ca³oœæ na stronach

www.radeksikorski.pl w rubryce Autolustracja)

Szanowni Pañstwo,

Przekazujê do Pañstwa wiadomoœci teczkê o kryptonimie „Szpak”,

jak¹ zgromadzi³y o mnie w latach 1992–1995 Wojskowe S³u¿by Infor-

macyjne. O jej istnieniu dowiedzia³em siê od obecnego szefa WSI

w trakcie jednego z briefingów zwi¹zanego z moim nadzorem nad pra-

c¹ tej s³u¿by. Jej ujawnienie, odtajnienie i publikacja odbywaj¹ siê z mo-

jej inicjatywy. Jako polityk uwa¿am, ¿e w odniesieniu do mojego ¿ycia

prywatnego stosuj¹ siê wy¿sze wymogi jawnoœci ni¿ w przypadku osób

niezaanga¿owanych w ¿ycie publiczne. Doœwiadczenie naszej niedos-

kona³ej demokracji sugeruje ponadto, ¿e ka¿da teczka prêdzej czy póŸ-

niej jest elementem gry politycznej. Nie ¿yczê sobie, aby mn¹ grano. 

Precedensem jest odtajnienie i ujawnienie materia³ów wytworzo-

nych ju¿ w wolnej Polsce – przed czym generalnie bym przestrzega³.

Usprawiedliwia to fakt, ¿e – jak wynika z samej zawartoœci teczki

„Szpak” – WSI wczesnych lat dziewiêædziesi¹tych by³y instytucj¹ g³êbo-

ko zanurzon¹ w mentalnoœci i metodach PRL. Robiê to w uzgodnieniu

z Prezydentem RP, przewodnicz¹cym sejmowej komisji do spraw s³u¿b

specjalnych i ministrem koordynatorem do spraw s³u¿b specjalnych. 

Ujawniaj¹c j¹ do wiadomoœci publicznej, targaj¹ mn¹ mieszane

uczucia: satysfakcja, obawa, obrzydzenie, z³oœæ. Na szczêœcie lektura

dostarcza tak¿e pozytywnych wra¿eñ – nie mog³em siê nie œmiaæ,

czytaj¹c niektóre ustêpy. 

Satysfakcjê daje mi fakt, ¿e trzy lata przeœwietlania przez WSI nie

da³o ¿adnych podstaw do podwa¿ania mojej wiarygodnoœci.

W p³aszczyŸnie czysto ludzkich emocji nie sposób nie odczuæ zado-

wolenia, ¿e to, w co tylu w¹tpi³o – inwigilacja prawicy i prowokacje

wobec cz³onków pierwszego w pe³ni demokratycznie wy³onionego

rz¹du RP – znajduje tak namacalne potwierdzenie. Napawa otuch¹

fakt, ¿e wiêkszoœæ ¿o³nierzy, którzy pracowali ze mn¹ w trudnym
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okresie prze³omu pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, odmówi³a dono-

szenia na mnie. Podnosi na duchu i umacnia wiarê w sens ludzkich

przyjaŸni to, ¿e ówczesnym WSI nie uda³o siê zwerbowaæ ¿adnego

z moich przyjació³ czy znajomych. Nie sposób nie uœmiechn¹æ siê,

czytaj¹c na jednej stronie kserokopiê artyku³u prasowego o sobie,

mówi¹cego, ¿e obawa o pods³uchy jest dowodem na moj¹ maniê

przeœladowcz¹, a kilka stron dalej omówienie z pods³uchu. S³uchanie

o trudnoœciach, jakie przezwyciê¿y³ oficer WSI, do dziœ pracuj¹cy

w tej s³u¿bie, zanim uda³o mu siê za³o¿yæ pods³uch w moim domu,

by³o dla mnie Ÿród³em bardzo wysublimowanych odczuæ.

Natomiast okreœlenie „inwigilacja przez WSI”, jakiego u¿y³y media

dla opisu wczesnych danych pochodz¹cych z tego materia³u, nie od-

daje istoty sprawy. Jako osoba o bogatym ¿yciorysie nie mia³bym

pretensji, gdybym w czasie pe³nienia s³u¿by publicznej na wa¿nym

dla bezpieczeñstwa kraju stanowisku podlega³ pog³êbionemu

sprawdzaniu. Natomiast materia³ sugeruje, ¿e by³em ofiar¹ kampa-

nii dezinformacji i próby dyskredytacji ju¿ po odejœciu ze stanowiska.

Kampania by³a zreszt¹ o tyle skuteczna, ¿e jej echa pobrzmiewaj¹

w niektórych œrodowiskach do dziœ. Zasada „szkalujcie œmia³o, coœ

zawsze przylgnie”, niestety, obowi¹zuje nadal.

Ludzie mi nie¿yczliwi zechc¹ wyrwaæ z kontekstu pojedyncze zda-

nia, wzi¹æ je za prawdê i u¿yæ ich przeciwko mnie. Zapewne niepo-

chlebne opinie informatora WSI na mój temat bêd¹ z luboœci¹ cyto-

wane. Nie w¹tpiê, ¿e powielone zostan¹ banialuki, których u¿yto ja-

ko pretekstu do za³o¿enia mi pods³uchu. Niech ryzyko, które

w zwi¹zku z tym ponoszê, bêdzie moim wk³adem w tocz¹c¹ siê

w Polsce wa¿n¹ debatê. By³em i jestem zwolennikiem lustracji, ale

nie mogê nie zauwa¿yæ, ¿e relacje pomieszczone w teczce „Szpak”

nie s¹ prawd¹ i tylko prawd¹. S¹ co najwy¿ej pó³prawd¹ z domiesz-

k¹ fa³szu. Jak ka¿de u³omne dzie³o cz³owieka relacje informatorów

WSI odwzorowuj¹ rzeczywistoœæ w sposób szczególnie zdeformowa-

ny – optyk¹ s³u¿b, ignorancj¹ i zawodowym niechlujstwem. I nie

chodzi wcale o autentycznoœæ dokumentów. Dokument mo¿e byæ

autentyczny, ale przekazywaæ fa³sz. Oficerom, którzy szukali na mnie

haków, po prostu zdarza³y siê pomy³ki, naci¹ganie faktów i zwyk³e

konfabulacje. Na przyk³ad wbrew informacjom zawartym w teczce
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moi rodzice nie byli i nie s¹ rozwiedzeni; m³oda kobieta, któr¹ goœci-

³em w rezydencji MON w Helenowie, a która powoduje „uwagi co do

mojej moralnoœci”, to moja ówczesna narzeczona i dzisiejsza ¿ona;

stwierdzam kategorycznie, ¿e moje kontakty z dyplomatami obcych

pañstw nigdy nie wychodzi³y poza przyjête normy. Teczka „Szpak”

potwierdza s³usznoœæ s³ów Prymasa Polski o tym, ¿e nie ma teczki,

która nie zawiera³aby k³amstw, nienawiœci, pod³oœci i zdrad.

Mówi¹c o optyce s³u¿b – nieodparcie lekturze teczki towarzyszy

poczucie obrzydzenia, kiedy czyta siê o sobie w specyficznej poetyce

s³u¿b specjalnych. „Figurant”, OZI (osobowe Ÿród³o informacji), spra-

wa operacyjna – nie sposób nie reagowaæ na opis intymnej, prywat-

nej sfery oddany semantyk¹ operacyjnej nomenklatury.

Jako urzêdnik pañstwowy, który dzisiaj nadzoruje pracê WSI,

stwierdzam, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych s³u¿ba dzia³a³a

schematycznie i rutynowo. Wielomiesiêczne rozpracowywanie

mieszkania, w którym od dawna nie mia³em ju¿ swego biura. Spraw-

dzanie danych meldunkowych Bogu ducha winnych ludzi mieszkaj¹-

cych w budynku, w którym zatrzyma³em siê u znajomych na kilka

dni. Wyci¹ganie aktów notarialnych domu, który wynajmowa³em od

obcych. Nawet nie potrafiono ustaliæ pe³nego numeru rejestracyjne-

go mojego samochodu. Czytaj¹c teczkê „Szpak”, odnosi siê wra¿e-

nie, ¿e s³u¿ba sz³a po linii najmniejszego oporu: zmyœliæ pretekst do

za³o¿enia „techniki”, a potem czekaæ, czy mo¿e coœ siê na „figuran-

ta” znajdzie. Jako minister obrony narodowej zamierzam spowodo-

waæ, aby nowe s³u¿by wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, które

powstaj¹ w miejsce WSI, dzia³a³y bardziej profesjonalnie.

Ocenê legalnoœci dzia³añ i kontekst polityczny tamtych czasów pozo-

stawiam komisji do spraw s³u¿b specjalnych i historykom wczesnego

okresu transformacji. Jak mówi¹ mi specjaliœci, sprawa prowadzona by-

³a nieformalnie, bez wymaganych w takich wypadkach dokumentów

i zatwierdzeñ. By³ to czas zemsty na ludziach pierwszego rz¹du, który

mo¿e u³omnie, ale w dobrej wierze, próbowa³ przerwaæ patologie

odziedziczone po okresie dyktatury. Oby nadu¿ycie w³adzy, które mia-

³o miejsce wobec mnie, ju¿ nigdy siê nie powtórzy³o. 

Mam nadziejê, ¿e ujawnienie teczki „Szpak” bêdzie stanowi³o

ostrze¿enie dla oficerów dzisiejszych s³u¿b specjalnych i polityków,
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którzy ich nadzoruj¹, aby powierzonej sobie w³adzy nad ludzkimi lo-

sami u¿ywali wy³¹cznie w interesie publicznym. Zanim ktokolwiek

wyda, lub wykona, nielegalny rozkaz, powinien mieæ na przestrodze

to, ¿e jego dzia³anie mo¿e byæ kiedyœ ujawnione i ocenione. 

¯yczy³bym te¿ sobie, aby w przysz³oœci koledzy dziennikarze mniej

ochoczo dawali siê u¿ywaæ do gier s³u¿b. Jeden z najbardziej bulwer-

suj¹cych aspektów teczki „Szpak” to ewidentny przep³yw inspiracji

i dezinformacji z ówczesnych WSI do artyku³ów w znanych dzienni-

kach i tygodnikach. Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e paszkwile

w³¹czone do teczki „Szpak” s¹ trofeami tego, co w ¿argonie s³u¿b

okreœla siê jako „dzia³ania aktywne”.

Wreszcie kolekcjonerom humoru s³u¿b specjalnych dedykujê pas-

sus z pierwszego meldunku w teczce, opis najbardziej podejrzanego

zachowania „figuranta”: 

„Sta³y kontakt «S» utrzymuje z pracownikiem ambasady Wielkiej

Brytanii – panem o nazwisku McQuiban. Jest to specjalista od testo-

wania i organizowania tzw. poczty elektronicznej. Fachowcy stwier-

dzaj¹, ¿e jest to system komputerowy, gdzie nadawca informacji na

okreœlony kod wysy³a informacje, komputer to przyjmuje i gromadzi,

odbiorca na okreœlony kod wybiera tak¹ informacjê. Zalet¹ tego typu

poczty elektronicznej jest to, ¿e bez znajomoœci kodu nikt nie potrafi

ustaliæ, kto tak¹ informacjê przes³a³ do komputera poczty, i nie ustali

siê, kto tê informacjê wybiera”. 

Wiedzia³em, ¿e mój prywatny laptop – pracuj¹c jeszcze jako dzien-

nikarz zachodnich gazet, by³em jednym z pierwszych u¿ytkowników

takiego sprzêtu w Warszawie – wywo³a³ w ówczesnym MON sensa-

cjê. Ale ¿eby a¿ tak…

Z informatyzacj¹ nadal jest w MON kiepsko. W 2005 roku zosta-

³em pierwszym ministrem obrony narodowej, któremu resort nada³

adres internetowy. Rewolucja informatyczna ministerstwa to jeden

z priorytetów, które sobie wyznaczam. Mam nadziejê, ¿e tym razem

wywo³uje lepsze emocje.

Rados³aw Sikorski
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Zaœwiadczenie IPN
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W opinii niektórych WSI by³y centrum z³a. Maj¹c wgl¹d w dokumenty, ja-
ko minister, móg³ pan sam tê tezê zweryfikowaæ. Czy siê potwierdzi³a?

Wgl¹d w dokumenty teoretycznie mia³em, ale przecie¿ na ich przegl¹danie nie
mog³em poœwiêciæ ca³ego mojego czasu. Minister obrony ma na g³owie mnóstwo
innych spraw. Dowiedzia³em siê jednak wystarczaj¹co wiele, ¿eby stwierdziæ, ¿e
przy wszystkich swoich grzechach Wojskowe S³u¿by Informacyjne mia³y na kon-
cie te¿ sukcesy. O wiêkszoœci spraw nie mogê mówiæ, ale niektóre przyk³ady s¹
znane. Choæby ten, ¿e w Iraku oficerowie WSI schwytali zabójców polskiego re-
portera wojennego Waldemara Milewicza. Po powrocie do kraju dostali ode mnie
nagrody finansowe. Uzna³em, ¿e nale¿y im je przyznaæ, zw³aszcza w atmosfe-
rze bardzo wobec WSI nieprzychylnej. A to byli akurat ludzie, którzy dobrze wy-
konywali swoj¹ robotê. W gruncie rzeczy – podobnie jak wielu ich kolegów – p³a-
cili za b³êdy poprzedników. Odnios³em bowiem wra¿enie, ¿e od pierwszej po³o-
wy lat dziewiêædziesi¹tych zaanga¿owanie polityczne WSI mala³o. W miarê
up³ywu czasu tego typu sprawy przesunê³y siê na margines, a w centrum zna-
laz³y siê kwestie czysto wojskowe. Pamiêtajmy te¿, ¿e do polityki wci¹gnêli ofi-
cerów politycy. Podejrzewam, ¿e polecenie przeprowadzenia akcji „Szpak” przy-
sz³o z Belwederu. Tymczasem znacz¹co obni¿y³a siê tak¿e œrednia wieku w WSI.
W momencie likwidacji wynosi³a zaledwie trzydzieœci piêæ lat. W latach dzie-
wiêædziesi¹tych rozpoczê³o tam pracê wielu m³odych ludzi, zaraz po studiach,
bardzo zdolnych, niemaj¹cych nic wspólnego ze starymi uk³adami. 

Dzia³alnoœæ WSI w Iraku zapewne mog³a byæ bardziej owocna. Kontrwy-
wiad zajmowa³ siê g³ównie personelem misji, a nie przewidywaniem zagro-
¿eñ choæby ze strony miejscowych zatrudnionych w polskiej bazie, ale rezul-
taty i tak by³y. Podoba³o mi siê równie¿ wiele analiz, które dostawa³em z WSI –
na przyk³ad zestawienia porównawcze sprzêtu wojskowego z ca³ego œwiata.
Gdy zastanawialiœmy siê, czy kontynuowaæ któryœ z naszych programów
zbrojeniowych, dziêki tym analizom wiedzieliœmy, jakie s¹ trendy technolo-
giczne. Dobrze wspominam równie¿ techniczn¹ analizê systemu tarczy anty-
rakietowej. W dniach kryzysu politycznego na Ukrainie analizy WSI by³y
w kilku kluczowych przypadkach celniejsze ni¿ te z Agencji Wywiadu. 

Czy mo¿na choæ w przybli¿eniu okreœliæ, jaka czêœæ dzia³añ WSI wykra-
cza³a poza zakres ich kompetencji i granice prawa?

Nadzorowa³em WSI niespe³na przez rok – do czasu ich rozwi¹zania. Nie
znam wszystkich tajników tej s³u¿by. Podobnie jak ka¿demu ministrowi,
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tak¿e i mnie na pewno nie mówiono ca³ej prawdy. Zreszt¹ nigdy nie wnika-
³em w sposoby przeprowadzania operacji czy to¿samoœæ agentury. Uwa¿am,
¿e taka wiedza jest politykom niepotrzebna. Jestem ostatni¹ osob¹, która
chcia³aby broniæ WSI, bo w latach dziewiêædziesi¹tych by³em ich ofiar¹.
W teczce „Szpak” mo¿na przeczytaæ, ¿e tu w Chobielinie, gdzie teraz rozma-
wiamy, by³ wtedy pods³uch za³o¿ony przez s³u¿by wojskowe na zamówienie
polityczne. Lecz to wszystko nie przeszkadza mi dostrzec, ¿e wokó³ WSI na-
ros³y te¿ krzywdz¹ce mity. Typowy przyk³ad to s³ynna afera bakszyszowa
z oficerami, którzy w Iraku brali ³apówki. Przypisuje siê j¹ Wojskowym S³u¿-
bom Informacyjnym, a tymczasem ona przez te s³u¿by zosta³a wykryta
i dziêki nim trafi³a do s¹du! To samo z handlem broni¹. Czasami pañstwo
potrzebuje dostarczyæ broñ partnerom niekoniecznie najczystszej wody i kto,
jeœli nie s³u¿by tajne, ma tak¹ operacjê wykonaæ? Co innego, gdyby ktoœ
uprawia³ prywatê, ale wtedy mamy do czynienia po prostu z przestêpstwem,
niekoniecznie obci¹¿aj¹cym instytucjê jako ca³oœæ. Prokurator, który nadzo-
rowa³ sprawê handlu broni¹, powiedzia³ mi, ¿e obros³a ona mitami praso-
wymi, a materia³ dowodowy nie nadaje siê do przes³ania do s¹du. Wniosek
jest taki, ¿e mówi¹c o WSI, trzeba zachowaæ proporcje, a nie powielaæ w³as-
n¹ propagandê. Mam wra¿enie, ¿e wiêkszoœæ zatrudnionych tam ludzi chcia-
³a po prostu wykonywaæ swoje obowi¹zki. Na razie nie widzia³em dowodów
na to, aby by³ to jakiœ zwi¹zek przestêpczy. Pamiêtajmy te¿, ¿e miêdzy s³u¿-
bami wojskowymi a cywilnymi od zawsze istnia³a zdrowa dla pañstwa rywa-
lizacja. Jak powiedzia³ mi jeden z weteranów WSI jeszcze z czasów Peerelu:
„Ziœci³ siê odwieczny cel SB, aby nas zlikwidowaæ”. 

À propos mówienia ca³ej prawdy zwierzchnikom. Któregoœ dnia otrzyma-
³em pilny ustny meldunek od genera³a, który pe³ni³ obowi¹zki szefa WSI, ¿e
kilka godzin wczeœniej grupa oficerów tych s³u¿b rozochoci³a siê w jakimœ
pubie w miasteczku na œcianie wschodniej i wda³a siê w bójkê z cywilami. Po-
dobno posz³o o dziewczynê. ¯o³nierze wydobyli broñ i mog³o siê ró¿nie zda-
rzyæ, gdyby nie interwencja policji. Zapewne dziêki domniemaniu, ¿e sprawa
zaistnieje publicznie, w ogóle siê o niej dowiedzia³em. Natomiast wiele rado-
œci sprawi³ mi pisemny raport z owego incydentu, dostarczony na moje biur-
ko kilka dni póŸniej. Wynika³o z niego niezbicie, ¿e Bogu ducha winni ¿o³nie-
rze zostali bez powodu napadniêci przez oprychów i w obawie o w³asne ¿y-
cie byli zmuszeni zagroziæ im broni¹. Myœlê, ¿e to specyfika ka¿dej du¿ej or-
ganizacji, mo¿e szczególnie wojska, ale niekoniecznie WSI. Z sympatii do
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wojska zaakceptowa³em ten raport. Nie mo¿na wymagaæ, by anio³ami byli lu-
dzie, którym w razie potrzeby ka¿emy walczyæ i zabijaæ dla ojczyzny. ¯o³nie-
rze musz¹ mieæ odpowiedni poziom testosteronu we krwi.

Kiedy spotka³ siê pan po raz pierwszy z genera³em Markiem Dukaczewskim?

Gdy obejmowa³em resort, szef WSI mia³ status dyrektora departamentu,
wiêc spotka³em siê z nim w ramach rutynowych rozmów nowego ministra
z dyrektorami. Dukaczewski to bez w¹tpienia bardzo zdolny cz³owiek. Ma ce-
chê, któr¹ szczególnie ceniê u ludzi, zw³aszcza podw³adnych – umiejêtnoœæ
precyzyjnego formu³owania myœli. Przez kilka tygodni bra³ jeszcze udzia³
w posiedzeniach kierownictwa MON, podczas których dyskutowaliœmy o tym,
jak maj¹ wygl¹daæ przysz³e struktury wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
Zastanawia³em siê g³oœno, jaki bêdzie plan ministra Wassermanna, na co ge-
nera³ Dukaczewski powiedzia³: „Panie ministrze, mogê panu powiedzieæ, ja-
ki to bêdzie plan”. A ja na to: „Tak? To proszê o raport w ci¹gu dwudziestu
czterech godzin”. I wywo³uj¹c œmiech przys³uchuj¹cych siê, doda³em: „To bê-
dzie test sprawnoœci dzia³ania podleg³ych panu s³u¿b”. I taki raport dosta-
³em. Muszê przyznaæ, ¿e sprawdzi³ siê co do joty. Dukaczewski twierdzi³, ¿e
dane zebra³ z jawnych Ÿróde³. 

Rzecz jasna, genera³ Dukaczewski by³ mocno zwi¹zany z lewic¹. Sprzeci-
wia³ siê lustracji i bojkotowa³ Instytut Pamiêci Narodowej. Jako szef WSI ewi-
dentnie utrudnia³ dostêp do tak zwanego zbioru zastrze¿onego. Ustawê zin-
terpretowa³ w taki sposób, ¿e dostêp do tych dokumentów mo¿e mieæ tylko
prezes IPN w jego obecnoœci. Dlatego jedn¹ z moich pierwszych decyzji by³o
wrêczenie odpowiedniego upowa¿nienia, de facto umo¿liwiaj¹cego badanie
tego zbioru, pewnej liczbie oficerów oraz pracowników IPN.

Ale tu znów okaza³o siê, ¿e WSI pad³y czêœciowo ofiar¹ mitu. Zorientowa³em
siê, ¿e trudnoœæ w dostêpie do zbioru zastrze¿onego nie wynika³a wy³¹cznie
z postawy genera³a Dukaczewskiego. Otó¿ ustawa mówi, ¿e teczki agentów
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego powinny trafiæ do IPN. Tyle ¿e w archi-
wum wojskowym jest zmagazynowanych osiemset tysiêcy teczek personal-
nych, które s¹ ustawione alfabetycznie wed³ug nazwisk. ¯eby odnaleŸæ teczki
w³aœciwe – to znaczy personelu s³u¿b PRL – trzeba przejrzeæ ca³y zbiór. A to
przecie¿ musi potrwaæ. Inny mit dotyczy³ tego, ¿e WSI z³oœliwie przekazywa³y
do IPN kopie akt, a nie orygina³y. Po zbadaniu okaza³o siê, ¿e to poprzedni pre-
zes instytutu, Leon Kieres, zawar³ z WSI tak¹ w³aœnie umowê.
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Jak wygl¹da³o odwo³anie genera³a Marka Dukaczewskiego?

Odwo³uj¹c genera³a Dukaczewskiego, mia³em w pamiêci, w jaki sposób kil-
ka tygodni wczeœniej odwo³ano szefa Agencji Wywiadu Andrzeja Ananicza:
bezceremonialnie, z naruszeniem procedur, upokarzaj¹co i wyj¹tkowo nieele-
gancko. Stara³em siê tego nie powielaæ, choæ skróci³em procedury. Zdymisjo-
nowanie szefa WSI wymaga³o ode mnie zasiêgniêcia opinii sejmowej komisji
do spraw s³u¿b specjalnych, premiera i prezydenta. Przez pierwsze dwa mie-
si¹ce mojego urzêdowania prezydentem by³ Aleksander Kwaœniewski, który
nigdy nie da³ mi tej opinii na piœmie. Odwo³a³em Dukaczewskiego mimo to,
uznaj¹c, ¿e rozmawia³em o sprawie z Aleksandrem Kwaœniewskim i w trakcie
tej rozmowy prezydent swoj¹ opiniê wyrazi³. By³a to naturalnie opinia nega-
tywna, ale Kwaœniewski nie mia³ z³udzeñ, ¿e i tak Dukaczewskiego odwo³amy.
To, ¿e nie chcia³em z³amaæ procedur tak drastycznie, jak to siê sta³o w przypad-
ku ministra Ananicza, niektórym kolegom w rz¹dzie wyda³o siê podejrzane. 

Kontrowersje wywo³a³y pana rzekome plany wobec genera³a Dukaczew-
skiego. Naprawdê chcia³ go pan wys³aæ do NATO?

To czyjeœ urojenie. Po pierwsze – wiedz¹c, ¿e Dukaczewski by³ dla braci Ka-
czyñskich radioaktywny, musia³bym byæ niespe³na rozumu, ¿eby coœ takiego
zaproponowaæ. Po drugie – jak ju¿ wspomnia³em, rok wczeœniej mianowa³em
na to stanowisko genera³a Cieniucha, który prawid³owo wype³nia³ swoje obo-
wi¹zki. Po trzecie – to by by³a niew³aœciwa nominacja, bo Dukaczewski jest
zwi¹zany z inn¹ ekip¹, a w NATO minister i Sztab Generalny musz¹ mieæ
cz³owieka, z którym bêdzie siê im dobrze wspó³pracowaæ. Poza tym gdybym
chcia³, tobym wys³a³, bo to jest decyzja na podpis ministra obrony. 

W rzeczywistoœci ¿o³nierza nie mo¿na tak po prostu wywaliæ na bruk, to
wynika wprost z ustawy. Oficer zwalniany ze stanowiska trafia do rezerwy
kadrowej szefa MON i czeka na inne mianowanie. Dopiero jeœli po up³ywie
okreœlonego czasu nie ma dla niego stanowiska, mo¿na mu w ogóle podziê-
kowaæ. 

Zastanawiaj¹c siê nad przysz³oœci¹ genera³a, bra³em pod uwagê kilka
czynników. Po pierwsze – szacunek dla munduru. Minister obrony jest depo-
zytariuszem ¿o³nierskiego etosu i jako cywil musi okazywaæ szacunek na-
wet tym oficerom, z którymi siê nie zgadza. Nie ma prawa nimi pomiataæ.
Prawie zawsze sam oznajmia³em genera³om decyzje i powody rozstania.
Minister powinien mieæ odwagê spojrzeæ zwalnianym w oczy. Po drugie – 
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jeœli ktoœ ponad cztery lata by³ szefem wojskowych s³u¿b specjalnych, wie
bardzo du¿o. Czêœæ tej wiedzy jest potencjalnie niebezpieczna dla niego sa-
mego i dla pañstwa. Dlatego nie powinno siê go, ot tak, wyrzucaæ z pracy.
Doœwiadczenie wielu s³u¿b specjalnych wskazuje, ¿e by³ych agentów nie
wolno traciæ z pola widzenia nawet po ich odejœciu z pracy. Oni musz¹ ca³y
czas czuæ siê zwi¹zani z pañstwem. W ten sposób pozostaj¹ wobec niego lo-
jalni, gwarantuj¹c tym samym zachowanie pewnych spraw w tajemnicy. I na
odwrót – przypadki zdrady pañstwa czêsto bior¹ pocz¹tek w pomiataniu
ludŸmi. Po trzecie – oficerowie, którzy zostan¹ zwolnieni z WSI jeszcze przed
ich likwidacj¹ oraz w jej trakcie, mog¹ utworzyæ kilkutysiêczne œrodowisko,
rozgoryczone i roz¿alone tym, jak ich potraktowano. Nie warto dawaæ im in-
teligentnego i energicznego lidera, maj¹cego dobre powi¹zania z mediami
i politykami. 

Doszed³em zatem do wniosku, ¿e genera³owi Dukaczewskiemu trzeba za-
proponowaæ jak¹œ now¹ rolê, a jednoczeœnie odsun¹æ go jak najdalej od War-
szawy. 

Mam tak¹ manierê, ¿e o trudnych sprawach lubiê g³oœno myœleæ w towa-
rzystwie rozmaitych rozmówców, bo liczê, ¿e dialog z nimi podsunie mi ja-
kieœ rozwi¹zanie. I o tej sprawie tak¿e g³oœno myœla³em podczas spotkania
z panem prezydentem. Przysz³o mi do g³owy – co powiedzia³em luŸno – ¿e
genera³a Dukaczewskiego mo¿na by mianowaæ dowódc¹ Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego. A trzeba wiedzieæ, ¿e okrêg wojskowy dzisiaj to coœ ca³kiem in-
nego ni¿ w czasach Peerelu – zaledwie kilka komend uzupe³nieñ i parê ma-
gazynów. Okrêgi s¹ strukturami wy³¹cznie logistycznymi – nie podlegaj¹ im
¿adne jednostki bojowe. 

Drugi, powa¿niejszy zamys³ by³ taki, by genera³a Dukaczewskiego wys³aæ
tam, gdzie s³u¿y³ ju¿ co najmniej jeden by³y szef WSI: do ambasady RP w Pe-
kinie, jako attaché wojskowego. Dziœ Dukaczewski, zamiast doradzaæ Alek-
sandrowi Kwaœniewskiemu, w jaki sposób powróciæ do w³adzy, opowiada³by
Chiñczykom, jak przyjaŸnie do ich kraju nastawiony jest Lech Kaczyñski i jak
wizjonerskie s¹ reformy ministra Szczyg³y. Teraz widzê, ¿e moje teoretyczne
rozwa¿ania zosta³y zinterpretowane jako w najwy¿szym stopniu podejrzany
i bezzasadny zamiar ochraniania genera³a Dukaczewskiego. Jestem tym zdu-
miony, bo dla ka¿dego, kto mnie s³ucha³, musia³o byæ jasne, czemu moje pro-
pozycje maj¹ s³u¿yæ. W atmosferze hiperpodejrzliwoœci nie daje siê pracowaæ
i musz¹ rodziæ siê b³êdne decyzje. 
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Genera³ Dukaczewski zosta³ odwo³any. Wiadomo by³o, ¿e lada chwila
WSI maj¹ byæ zlikwidowane. Jakie by³o pana stanowisko w tej sprawie?

Na kszta³t ustawy o likwidacji Wojskowych S³u¿b Informacyjnych mia³em
niewielki wp³yw. Polega³ on g³ównie na tym, ¿e s³u¿by prawne MON stara³y
siê wy³owiæ w niej ewentualne b³êdy. Generalnie uwa¿a³em, ¿e aby zapobiec
w przysz³oœci patologiom, które niew¹tpliwie wystêpowa³y, trzeba kompe-
tencje i mo¿liwoœci dzia³ania WSI zawêziæ do spraw czysto wojskowych, to
znaczy zadbaæ o to, by pe³ni³y one wy³¹cznie funkcjê profesjonalnego mili-
tarnego wywiadu. Z tym ¿e funkcjonariusze takich s³u¿b musieliby byæ in-
tegraln¹ czêœci¹ jednostek, w których szukaliby szpiegów albo którym do-
starczaliby informacji wywiadowczych z ich otoczenia. Niestety, zwyciê¿y³a
ca³kiem odmienna koncepcja: ludzie wojskowych s³u¿b specjalnych mieli po-
chodziæ nie tylko spoza jednostek, ale wrêcz w ogóle spoza wojska. A funk-
cjonariusze, czyli cywile, zatrudnieni w nowych s³u¿bach zarabiaj¹ dwa ra-
zy wiêcej ni¿ ¿o³nierze, co jest dziwne w instytucji, która powinna s³u¿yæ
wojsku.

Dlaczego?

Mam wra¿enie, ¿e to efekt braku zaufania do wojska. ¯eby by³o jasne –
wprowadzenie cywilów do struktur militarnych uwa¿a³em za dobry pomys³
i sam go realizowa³em. Dobrze mieæ w ró¿nych miejscach ludzi, którzy s¹
oczami i uszami cywilnego kierownictwa. Jednak przyjêta koncepcja okaza³a
siê o wiele radykalniejsza. WSI zarzucano, ¿e wyrwa³y siê spod kontroli mi-
nistra obrony, tymczasem dzisiejsze, nowe s³u¿by wywiadu i kontrwywiadu
wojskowego s¹ z definicji poza kontrol¹ szefa MON! 

Przecie¿ istnieje formalna podleg³oœæ. 

Ca³kowicie iluzoryczna. Wszelkiego rodzaju instytucje kontroluje siê po-
przez wp³yw na ich bud¿et i kadry. A poniewa¿ SWW i SKW ustanowiono ja-
ko centralne organa administracji poza wojskiem, minister ma na nie taki
wp³yw, jaki szefowie s³u¿b – z poczucia obowi¹zku lub ³askawoœci – uznaj¹
za stosowny. W tej sytuacji s³u¿by, zamiast umo¿liwiaæ ministrowi obrony
i wojsku wype³nianie zadañ, staj¹ siê elementem nadzoru nad ministrem.
Szefowie SWW i SKW podlegaj¹ trzem urzêdnikom pañstwowym: prezyden-
towi, premierowi i ministrowi obrony. W praktyce mog¹ wiêc lawirowaæ miê-
dzy tymi trzema osobami, autonomizuj¹c siê wobec wszystkich. 
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Kiedy siê pan dowiedzia³, ¿e likwidatorem WSI ma byæ Antoni Maciere-
wicz?

Jeszcze zanim Jaros³aw Kaczyñski zosta³ premierem. Prawdê mówi¹c, by-
³em przekonany, ¿e prezes PiS ¿artuje, i bardzo mnie to rozweseli³o. Zawsze
uwa¿a³em, ¿e s³u¿bami specjalnymi powinni zajmowaæ siê ludzie, którzy nie
s¹ nimi zafascynowani, maj¹ do nich dystans i staæ ich na ch³odne spojrze-
nie. Œwiat s³u¿b to œwiat luster, gdzie wszyscy wszystkimi wci¹¿ manipulu-
j¹, gdzie jest mnóstwo dezinformacji, gdzie konstruowane s¹ ca³e operacje
tylko po to, aby jakiegoœ decydenta przekonaæ do jakiejœ fa³szywej tezy. Zaj-
muj¹c siê s³u¿bami, trzeba mieæ umys³ na tyle giêtki, aby interpretowaæ ten
sam materia³ Ÿród³owy na wiele ró¿nych sposobów. Innymi s³owy – trzeba
mieæ cechy, którymi w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci Antoni Maciere-
wicz nigdy siê nie wykaza³. 

Jaka by³a reakcja premiera Marcinkiewicza?

Kazimierz Marcinkiewicz powiedzia³ mi, ¿e nie zgodzi siê na nominacjê
Macierewicza. Niestety, wkrótce przesta³ byæ premierem. 

Czy ten brak zgody móg³ byæ jednym z powodów jego odejœcia?

Nie s¹dzê. Rzecz nie zd¹¿y³a jeszcze stan¹æ na ostrzu no¿a i Jaros³aw Ka-
czyñski nie wiedzia³, ¿e w tej kwestii Marcinkiewicz jest zdeterminowany. 

Zapewne Antoni Macierewicz ma obsesjê na punkcie s³u¿b, ale byæ mo¿e
w³aœnie dlatego nadawa³ siê na likwidatora. 

Mianowanie go likwidatorem by³oby jeszcze zrozumia³e. Jeœli uwa¿a³o siê,
tak jak deklarowa³ premier Kaczyñski, ¿e WSI to j¹dro ciemnoœci, to na Ma-
cierewiczu mo¿na by³o polegaæ – ju¿ on by o to zadba³, by z tej instytucji nie
pozosta³ kamieñ na kamieniu. Tyle ¿e Macierewicz wyst¹pi³ w trzech oso-
bach. Po pierwsze – by³ szefem komisji weryfikacyjnej maj¹cej przesiaæ kan-
dydatów do nowej s³u¿by. Nie nale¿y tego myliæ z likwidacj¹ WSI. Po dru-
gie – zosta³ wiceministrem obrony. Po trzecie – szefem S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego. W ramach logiki, któr¹ nie do koñca podziela³em, Antoni Ma-
cierewicz móg³ jeszcze od biedy zostaæ weryfikatorem kadr nowych s³u¿b. Nie
rozumia³em jednak, dlaczego musia³ zostaæ mianowany wiceministrem obro-
ny, a ju¿ zupe³nie nie widzia³em go w roli twórcy nowej struktury. Maciere-
wicz nigdy nie udowodni³, ¿e potrafi cokolwiek zbudowaæ. 
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Czy na pewno nadawa³ siê do likwidowania WSI? Zapad³a mi w pamiêæ sce-
na, gdy przed siedzib¹ Wojskowych S³u¿b Informacyjnych t³oczyli siê ich
pracownicy, których pewnego dnia po prostu nie wpuszczono do budynku. 

W informacjach przekazanych premierowi i prezydentowi nie uwzglêd-
niono w pe³ni aspektu organizacyjnego tej skomplikowanej operacji, któ-
ra faktycznie zosta³a przeprowadzona nieudolnie. Natomiast gdy zg³osi³em
litaniê groŸnych zaniedbañ, premier odwo³a³ nie Macierewicza, lecz ge-
nera³a Jana ¯ukowskiego, który zg³osi³ je w najlepszej intencji jako pe³no-
mocnik do spraw utworzenia nowej s³u¿by. Wtedy skonstatowa³em, ¿e nie
mogê byæ dobrym podw³adnym ludzi, których reakcji ca³kowicie nie rozu-
miem. 

Czy by³ moment, gdy stare s³u¿by przesta³y ju¿ funkcjonowaæ, a nowych
jeszcze nie by³o, czyli gdy wojsko zosta³o bez ochrony kontrwywiadu?

Myœlê, ¿e mój wniosek o odwo³anie ministra Macierewicza jest wystarcza-
j¹co obrazowy. 

Macierewicz zosta³ panu narzucony jako wiceminister. Nie protestowa³ pan?

Zgodzi³em siê na trzy miesi¹ce, czas potrzebny na zlikwidowanie WSI. Tê
cenê by³em sk³onny zap³aciæ za mo¿liwoœæ kontynuowania pracy nad zmia-
nami w MON. Uwa¿am siê za cz³owieka kompromisu. Nie chcia³em wyjœæ na
ambicjonera, który rzuca zabawkami z powodu jednej nominacji nie po jego
myœli. Zreszt¹ Macierewicz od piêtnastu lat nie pe³ni³ funkcji rz¹dowych.
Mo¿na by³o siê ³udziæ, ¿e dojrza³. 

Macierewicz faktycznie przesta³ byæ wiceministrem, ale chyba póŸniej
ni¿ po trzech miesi¹cach?

Nominacjê dosta³ w lipcu, a odwo³ano go na samym pocz¹tku paŸdziernika
2006 roku, i to dopiero gdy moja zapowiedŸ dymisji chodzi³a ju¿ na pasku in-
formacyjnym w TVN24. Jednoczeœnie premier obieca³ mi solennie, ¿e Maciere-
wicz bêdzie szefem SKW tylko do koñca listopada, do wyborów samorz¹do-
wych. To by³a obietnica, która sk³oni³a mnie do podpisania wniosku o powo-
³anie Macierewicza na szefa SKW. S¹dzi³em, ¿e przez trzy miesi¹ce formalnej
dzia³alnoœci nowej s³u¿by wiele nie zdzia³a, a potem – w obliczu przygotowañ
do wyjazdu na wojnê w Afganistanie – premier pozwoli mi powo³aæ apolitycz-
nego, doœwiadczonego ¿o³nierza. Po wyborach poprosi³em o spe³nienie obietni-
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cy. Lekkoœæ, z jak¹ Jaros³aw Kaczyñski odpowiedzia³, ¿e w polityce nie wszyst-
kich umów mo¿na dotrzymywaæ, wywar³a na mnie du¿e wra¿enie.

Jak wygl¹da³a pana wspó³praca z Antonim Macierewiczem?

Wbrew doniesieniom o konflikcie personalnym przez ca³y czas utrzymywali-
œmy normalne stosunki. Macierewicz jest inteligentny, pracowity i kulturalny.
By³ u nas w Chobielinie w 1993 czy 1994 roku i moja mama do dzisiaj powta-
rza, ¿e ¿aden z naszych goœci nigdy nie pozostawi³ po sobie ³ó¿ka tak piêknie
poœcielonego jak Antoni Macierewicz. Mieszkaliœmy wtedy jeszcze w leœniczów-
ce, rodzice na dole, my na górze. Kolacja z rodzicami by³a zakrapiana, nie po-
wiem, po czym zaprosi³em pana ministra na górê, na rozmowy o polityce. Wró-
ci³em w³aœnie z Londynu, a by³o to przed naszym wejœciem do Unii Europej-
skiej, kiedy mia³em zwyczaj zaopatrywaæ siê w alkohol na lotniskach, bezc³o-
wo. Wyci¹gam whisky Glenfiddich kupion¹ na Heathrow, nalewam i mówiê:
„Panie ministrze, prosto z Londynu, s³u¿bowa, z MI6”. Macierewicz ³ypn¹³ na
mnie oczyma i zrozumia³em, ¿e pomyœla³: „Nalany, wygada³ siê”. Jest jakaœ
niekonsekwencja w tym, ¿e kandydat na attaché musi przejœæ dog³êbne bada-
nie na wariografie, a senatorem, ministrem czy szefem s³u¿by specjalnej mo¿-
na zostaæ bez elementarnego badania psychologicznego.

Macierewicz ma nadprzyrodzon¹ zdolnoœæ do mówienia z pe³nym przeko-
naniem rzeczy, które ewidentnie mijaj¹ siê z prawd¹. Ktoœ, kto nie zna histo-
rii choroby, mo¿e z ³atwoœci¹ daæ wiarê, ¿e ten przepe³niony ¿arem cz³owiek
szczerze wierzy w to, co mówi. Przy³apany na braku precyzji, podwaja staw-
kê. Pan minister ma te¿ sk³onnoœæ do wyci¹gania z okruchów informacji da-
lece nieuprawnionych wniosków. Budowa³ na nich rozbudowane teorie, któ-
re, bez poddania ich jakimkolwiek procedurom weryfikacyjnym, wysy³a³ na
najwy¿szy poziom decyzyjny.

„Brewiarz dyplomatyczny”, Baltasar Gracián, 1692, w przek³adzie

Bohdana Gajewicza
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Kapryœne usposobienie – to jakby wrzód ropiej¹cy. To syn pierwo-

rodny nieposkromionej namiêtnoœci, który wszystko robi na opak.

Niektórzy w ci¹g³ej s¹ ze wszystkimi podjazdowej wojnie. W rozmo-
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wie zachowuj¹ siê jak opryszki. W poczynaniach swych stale chcieliby

odnosiæ tryumfy. Nie pojmuj¹, jak mo¿na zachowywaæ siê spokojnie.

W zakresie dowodzenia czy te¿ sprawuj¹c rz¹dy, s¹ po prostu szkod-

liwi, bo rz¹dy ich – to zwi¹zek napastniczy, ludzi zaœ, których by na-

le¿a³o traktowaæ jak dzieci, uwa¿aj¹ za wrogi sobie obóz. Pragnêliby

wszystkich na w³asn¹ przerobiæ mod³ê i wszystko jak ³up zagrabiæ, na-

le¿ny ich domniemanej sprawnoœci. Lecz gdy otoczenie przejrzy tak¹

paradoksaln¹ postawê, ludzie zaczynaj¹ siê ich wystrzegaæ. Urojenia

fantastów bywaj¹ mitygowane i w rezultacie – dalecy od osi¹gniêcia

celów – przysparzaj¹ sobie tylko mnóstwa k³opotów, bo ka¿dy chêt-

nie by ich upokorzy³. Nieszczêœni! Wypaczony maj¹ rozs¹dek, czêsto

zaœ równie¿ – nikczemne serce. Chc¹c siê uwolniæ od takich potwo-

rów, uciec warto na drugi koniec œwiata, bo nawet wœród barbarzyñ-

ców pobyt jest znoœniejszy ni¿ miêdzy drapie¿cami tego pokroju.

Jako wiceminister, a potem szef SKW, by³ teoretycznie moim podw³adnym,
ale nie mia³em z³udzeñ, ¿e zdo³am nad nim zapanowaæ. Sabotowa³ lub igno-
rowa³ moje polecenia. Wskutek tego by³em niemal ca³kowicie odciêty od infor-
macji kontrwywiadowczych. Któregoœ dnia dowiedzia³em siê od urzêdnika
MON, ¿e Macierewicz, jako wiceminister, powo³a³ pe³nomocników ministra
obrony – czyli moich. Bez konsultacji ze mn¹ i bez podstawy prawnej. Poza
tym mia³ w³asnego rzecznika prasowego i nie uznawa³ zasady wspólnej poli-
tyki informacyjnej resortu. Czy w takich okolicznoœciach mo¿na przekonuj¹co
udawaæ, ¿e siê kieruje resortem? Macierewicz widzi siê jako skrzy¿owanie Pi³-
sudskiego z Piotrem Skarg¹, wiêc nie wchodzi w grê, aby podporz¹dkowa³ siê
jakimœ pomniejszym œmiertelnikom. Nawet prezydent mia³ œwiadomoœæ, ¿e
dla Macierewicza nie jest ¿adnym autorytetem. Wielokrotnie ostrzega³em pre-
miera Kaczyñskiego, ¿e rachunek za jego poczynania bêdzie s³ony.

Dosz³y mnie tak¿e s³uchy, ¿e Macierewicz w doœæ selektywny sposób têpi³
stare kadry w resorcie. Na przyk³ad zapa³a³ spor¹ sympati¹ do pewnego ofi-
cera z czasów Peerelu, którego g³ównym powodem do chwa³y zawodowej po-
przednich lat by³o to, ¿e uda³o mu siê za³o¿yæ pods³uch tu, w Chobielinie, co
by³o ponoæ skomplikowan¹ operacj¹. Koniaczek, pochwa³y, panie pu³kowni-
ku, przecie¿ jest pan fachowcem, na pewno nie rozpoczêliœcie operacji
„Szpak” bez powodu, trzeba do niej powróciæ i j¹ dokoñczyæ.
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Jednym s³owem, Macierewicz chcia³ z pana zrobiæ brytyjskiego agenta? 

To, ¿e mój zastêpca, kontynuuj¹c dzie³o SB i WSI, próbowa³ mnie dyskre-
dytowaæ, nie budowa³o miêdzy nami wiêzi zaufania. S³ysza³em, ¿e dzia³ania
te nabra³y rozmachu po moim odejœciu, wiêc zapewne jeszcze o nich us³yszy-
my. Pewnie podczas którejœ kampanii wyborczej. 

Wstêp do teczki SB, kryptonim „Bastard” (pe³ny tekst na stronach

www.radeksikorski.pl)

Przekazujê do Pañstwa wiadomoœci kolejn¹ porcjê dokumentów,

jakie zgromadzi³y na mój temat komunistyczne s³u¿by specjalne, tym

razem materia³y wywiadu SB o kryptonimie „Bastard”.

Podobnie jak w przypadku teczki „Szpak”, widaæ tu sporo ama-

torszczyzny. Nie potrafiono ustaliæ faktycznych dat moich studiów na

Uniwersytecie Oksfordzkim. Spekulowano, ¿e by³em szefem Solidar-

noœci na Oksfordzie, podczas gdy w rzeczywistoœci Zwi¹zek nie mia³

tam swojego przedstawicielstwa. By³em natomiast przewodnicz¹-

cym Stowarzyszenia Polaków na uniwersytecie (Oxford University Po-

lish Society). Satysfakcjê daje fakt, ¿e SB s¹dzi³a, ¿e moja matka by-

³a szeregowym cz³onkiem Solidarnoœci, i nie odkry³a jej roli jako

skarbnika struktur podziemnych zwi¹zku. SB da³a siê te¿ ponieœæ fan-

tazji, spekuluj¹c o Ÿródle finansowania moich studiów na Oksfor-

dzie. Nie przysz³o jej do g³owy, ¿e mog³o nim byæ zwyk³e stypendium

z londyñskiej gminy, w której mieszka³em, przys³uguj¹ce mi jako ofi-

cjalnie uznanemu uchodŸcy politycznemu. Nieprawd¹ jest, jakobym

dosta³ siê na studia na Oksfordzie poprzez jak¹œ nierutynow¹ proce-

durê, co potwierdza³ w 1992 w „Gazecie Wyborczej” cz³onek komi-

sji egzaminacyjnej, profesor Zbigniew Pe³czyñski.

Nie sposób nie odczuwaæ przykroœci, dowiaduj¹c siê, ¿e SB obda-

rzy³a mnie tak niesympatycznym kryptonimem, ale z drugiej strony

g³aszcze moj¹ pró¿noœæ to, ¿e uzna³a mnie za cz³owieka „nieprze-

ciêtnego”. Cieszê siê te¿, ¿e wreszcie wyjaœni³o siê, ¿e to SB by³a Ÿró-

d³em pomówieñ mnie o powi¹zania z obcymi s³u¿bami specjalnymi

i ¿e, tradycyjnie, nie przedstawi³a cienia dowodu. Ciekawostk¹ jest

fakt, ¿e pan Alfred Piechowiak, bibliotekarz na Oksfordzie, który mia³

byæ u¿yty do „rozmowy operacyjnej” skierowanej przeciwko mnie,
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by³ „kontaktem pionu wojskowego”. Innym smaczkiem jest to, ¿e

notatkê na mój temat zatwierdza³ „Brig”, ten sam oficer wywiadu

PRL, który prowadzi³ londyñsk¹ dzia³alnoœæ Bogus³awa Wo³oszañ-

skiego.

Wyra¿aj¹c zdumienie, ¿e s³u¿by specjalne PRL poœwiêca³y tak wie-

le uwagi tak m³odemu cz³owiekowi, deklarujê chêæ podzielenia siê

z Pañstwem – w duchu otwartoœci ¿ycia publicznego w naszym kra-

ju – wszelkimi nowymi materia³ami z podobnych Ÿróde³, które trafi-

³yby w moje rêce.

Rados³aw Sikorski

Czy nowa S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego w ogóle wype³nia³a swoje
zadania?

Nieszczególnie. Czy mo¿na stworzyæ sprawn¹ s³u¿bê kontrwywiadu wojsko-
wego na bazie redakcji czasopisma „G³os”? Sprawdzian praktyczny by³ rozcza-
rowuj¹cy. Zmor¹ rz¹dz¹cych s¹ przecieki medialne, a w przypadku MON mog¹
one byæ czasami bardzo powa¿nej natury. Jeœli do prasy wyciekaj¹ wyniki testu
balistycznego naszych pojazdów opancerzonych – czyli informacje, w którym
miejscu i jakim kalibrem nale¿y je ugodziæ, aby zabiæ najwiêksz¹ liczbê polskich
¿o³nierzy – to chyba nie trzeba nikogo przekonywaæ o powadze sprawy. Tymcza-
sem SKW, zamiast uszczelniæ obieg informacji, sama para³a siê kontrolowanymi
przeciekami, zgodnie z najgorsz¹ tradycj¹ WSI.

Sk¹d taki wniosek?

Z tekstów tych samych autorów, które pojawiaj¹ siê w ró¿nych pismach 
i zawieraj¹ dane pochodz¹ce z archiwów likwidowanego WSI. 

Plonem dzia³alnoœci Antoniego Macierewicza jako likwidatora WSI by³
s³ynny raport. Jak pan go ocenia?

Nie do przyjêcia by³o dla mnie, ¿e mój podw³adny publikuje raport, w któ-
rym znajduj¹ siê opisy tajnych operacji, instrukcje s³u¿b wywiadowczych i li-
sty personelu. Spodziewa³em siê – jak siê okaza³o, s³usznie – ¿e z powodu te-
go raportu minister obrony bêdzie jako przedstawiciel skarbu pañstwa pozy-
wany do s¹du przez osoby, które uznaj¹, ¿e zosta³y w tym dokumencie spost-
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ponowane. Tymczasem, bêd¹c formalnie zwierzchnikiem Antoniego Maciere-
wicza, nie tylko nie mia³em na tê publikacjê ¿adnego wp³ywu, lecz tak¿e nie
mia³em do niej wgl¹du przed jej upublicznieniem. Czyli znowu zosta³em po-
stawiony w roli figuranta. 

Uporz¹dkujmy: jakie s¹ pañskie g³ówne zarzuty wobec raportu Maciere-
wicza?

Po pierwsze – opisano w nim aktualn¹ operacjê opatrzon¹ w raporcie kryp-
tonimem „Zen”, bêd¹c¹ przedmiotem rozmów z sojusznikami na najwy¿szych
szczeblach. Antoni Macierewicz przyj¹³ jedn¹, skrajnie niekorzystn¹ interpre-
tacjê tej operacji, a tymczasem sprawa nie by³a tak prosta. Operacja „Zen”
mog³a mieæ swoje aspekty patologiczne, ale mia³a te¿ aspekty wiarygodne.
Trwa³a kilka lat, zbiera³a zró¿nicowane oceny, i u nas w kraju, i ze strony so-
juszników, a ponadto zawiera³a w sobie element samoweryfikacji, co ozna-
cza, ¿e po up³ywie okreœlonego czasu mia³a przynieœæ pewien wymierny re-
zultat. Wystarczy³o poczekaæ trzy, mo¿e cztery miesi¹ce, i mielibyœmy pew-
noœæ, czy warto dalej j¹ ci¹gn¹æ, czy te¿ nie. Oczywiœcie publikacja raportu
ten plan zniweczy³a. 

W takich sprawach prowadzi siê czêsto wiele dzia³añ, opieraj¹c siê na naj-
rozmaitszych Ÿród³ach. Wiêkszoœæ okazuje siê chybiona, ale to nie znaczy, ¿e
nie sprawdza siê kolejnych tropów. To normalna praktyka. Traktowa³em ope-
racjê „Zen” na zasadzie jednego z tropów, którym warto iœæ, dopóki siê nie
upewnimy, ¿e brniemy w œlep¹ uliczkê. Czynienie s³u¿bom zarzutu z tego, ¿e
jakaœ jedna operacja mog³a – podkreœlam: mog³a, poniewa¿ nie byliœmy
w stanie tego ostatecznie sprawdziæ – siê nie udaæ, jest niepowa¿ne. Nato-
miast karygodne jest ujawnianie takiej operacji w powszechnie dostêpnym
dokumencie. Nara¿ono w ten sposób nie tylko sam¹ operacjê, lecz równie¿
bezpieczeñstwo Ÿróde³. No i naruszono presti¿ kraju, bo operacja by³a prowa-
dzona we wspó³pracy z sojusznikami i by³a poddana wspólnym procedurom
weryfikacyjnym. Nawet gdybyœmy doszli do wniosku, ¿e zosta³a oparta na
fa³szywych przes³ankach, nie mia³a szans powodzenia i os³ania³a jak¹œ pry-
watê, to powinniœmy zakoñczyæ j¹ dyskretnie i poinformowaæ naszych sprzy-
mierzeñców, ¿e postanowiliœmy j¹ z ró¿nych przyczyn wygasiæ. Tymczasem
Antoni Macierewicz oznajmi³ wszem wobec, ¿e operacja by³a dêta, a najwy¿-
si przedstawiciele pañstwa polskiego mówili sojusznikom bzdury. 

Chcê przy okazji przypomnieæ, ¿e operacja „Zen” rozpoczê³a siê na d³ugo
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przed moim przyjœciem do MON, a podczas mojego urzêdowania by³a bezpo-
œrednio nadzorowana przez wiceministra Szczyg³ê oraz nowego szefa WSI,
genera³a Jana ¯ukowskiego, zaufanego ministra Wassermanna. 

Po drugie – raport zawiera³ listy oficerów s³u¿b. Ci ludzie dzia³ali w ró¿-
nych krajach, mieli ró¿ne kontakty i te kontakty zosta³y teraz nara¿one na
niebezpieczeñstwo. S³u¿by specjalne nie s¹ od robienia rzeczy mi³ych i przy-
jemnych. Czasami realizuj¹ zadania nieeleganckie, pos³uguj¹c siê ludŸmi
o w¹tpliwej reputacji i funkcjonuj¹c na granicy prawa. Dlatego nie mam w¹tp-
liwoœci, ¿e listy oficerów, które znalaz³y siê w raporcie, zosta³y bardzo do-
k³adnie sprawdzone przez wiele s³u¿b specjalnych w pañstwach nam nie¿ycz-
liwych. To nam mo¿e w przysz³oœci bardzo utrudniæ pracê. 

Po trzecie – raport zawiera³ równie¿ nazwiska wspó³pracowników WSI, któ-
rzy w latach dziewiêædziesi¹tych w dobrej wierze zaoferowali swoje us³ugi le-
galnie dzia³aj¹cej s³u¿bie demokratycznego pañstwa. Uwa¿am ujawnienie ich
nazwisk za pod³oœæ. Nawi¹zuj¹c wspó³pracê z tymi osobami, pañstwo polskie
zawar³o z nimi domniemany kontrakt, ¿e fakt ich wspó³dzia³ania pozostanie
tajemnic¹. Podobn¹ umowê mo¿na z³amaæ tylko w absolutnie wyj¹tkowych
okolicznoœciach, na przyk³ad gdyby ktoœ ze wspó³pracowników dopuœci³ siê
zbrodni. W przypadku ¿adnej z osób wymienionych w raporcie nic takiego nie
mia³o miejsca.

Po czwarte – raport roi³ siê od przeinaczeñ, szkolnych b³êdów i konfabula-
cji. Macierewicz, pogromca zbrodniczych WSI, jednoczeœnie traktowa³ ka¿dy
skrawek papieru z logo s³u¿b jako prawdê objawion¹, niewymagaj¹c¹ ¿adnej
weryfikacji.

W sytuacji, w której wymienienie w raporcie by³o równoznaczne z ob³o¿e-
niem infami¹, nale¿a³o ka¿de zdanie wyj¹tkowo starannie przefiltrowaæ. Tym-
czasem Macierewicz wrzuci³ do raportu wszystko, co mu siê nawinê³o pod rêkê. 

Raport by³ potrzebny partii rz¹dz¹cej, aby wykazaæ, ¿e nie ma sensu re-
formowaæ WSI, tylko trzeba je zlikwidowaæ. Domaga³a siê go równie¿
opozycja. Chyba jednak musia³ powstaæ?

Tak, tylko ¿e ka¿d¹ rzecz mo¿na zrobiæ rzetelnie lub nieudolnie. Osobiœcie
zawsze lubi³em pracowaæ z profesjonalistami, a nie z partaczami. Skutek pu-
blikacji raportu z likwidacji WSI jest taki, ¿e powsta³ antyraport, przygotowa-
ny przez pos³ów Platformy Obywatelskiej, a w s¹dach wyl¹dowa³y dwa tuzi-
ny pozwów przeciw MON i Antoniemu Macierewiczowi. 
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Wiele miesiêcy po moim odejœciu spotka³em pana Antoniego na raucie
w sojuszniczej ambasadzie i zakomunikowa³em mu radoœnie, ¿e przyjmujê
na mieœcie zak³ady o to, czy wiêcej procesów wygra, czy przegra. O dziwo,
przyzna³, ¿e pewnie wiêcej przegra. Myœlê, ¿e pogodzi³ siê z myœl¹, ¿e jego
ostatnim spektakularnym wystêpem na polskiej scenie politycznej bêdzie za-
granie roli mêczennika wielkiej sprawy likwidacji WSI. A szkoda, bo przy lep-
szym wykonaniu móg³ to byæ niekwestionowany atut partii rz¹dz¹cej.

Czy Antoni Macierewicz bêdzie w stanie dostarczyæ informacji kontrwy-
wiadowczych, potrzebnych naszym ¿o³nierzom w Afganistanie?

Informacje – to raz, a ich interpretacja – dwa. W ramach przygotowañ do 
misji afgañskiej bra³em udzia³ w naradach dotycz¹cych wys³ania tam oficerów
naszego wywiadu i kontrwywiadu. Dobre jest to, ¿e istniej¹ dziœ dwie s³u¿by,
a ka¿da z nich wysy³a na misjê tylu oficerów, ilu wczeœniej wysy³a³y same WSI.
Czyli agentów mamy tam w sumie dwa razy wiêcej ni¿ kiedyœ. Naciska³em na
to, ¿eby ci ludzie byli dobrze przygotowani, ¿eby znalaz³ siê wœród nich ktoœ mó-
wi¹cy farsi, ktoœ mówi¹cy pasztu, osoby znaj¹ce lokalne obyczaje, otrzaskane
z wojn¹ w Iraku, zaopatrzone w odpowiedni sprzêt. Co ciekawe, do Afganistanu
wys³ano niemal wy³¹cznie oficerów by³ych WSI. Zak³adam, ¿e informacje, jakie
ci oficerowie zbior¹ na miejscu, mog¹ byæ dobrej jakoœci. Problem zacznie siê tu,
w centrali, gdy przyjdzie do ich interpretacji. Ameryka posz³a na wojnê z Irakiem
miêdzy innymi dlatego, ¿e centrala CIA opacznie interpretowa³a uzyskane przez
siebie informacje. To samo – z zachowaniem wszelkich proporcji – mo¿e siê zda-
rzyæ i nam. Mia³em ju¿ tego próbkê. Antoni Macierewicz jako szef SKW przed-
stawi³ ca³kiem powa¿nie tezê, ¿e ca³y pó³nocny Afganistan znajduje siê pod kon-
trol¹ Rosji. Podkreœlam: nie pod wp³ywem czy infiltrowany przez rosyjskich
agentów, ale wprost „pod kontrol¹”. Twierdzi³, ¿e nowa armia afgañska, któr¹
ca³y œwiat uwa¿a za szkolon¹ i w znacznej mierze fundowan¹ przez Stany Zjed-
noczone, równie¿ jest pod kontrol¹ Rosji. O afgañskim Sojuszu Pó³nocnym – czy-
li g³ównej sile, która przez trzynaœcie lat walczy³a z re¿imem komunistycznym 
i Zwi¹zkiem Sowieckim, a potem odbi³a miêdzy innymi Kabul z r¹k talibów i al-
-Kaidy – mówi³ dok³adnie to samo: ¿e jest pod kontrol¹ Rosji. Dla ka¿dego znaw-
cy Afganistanu tak kategoryczne os¹dy musz¹ byæ po prostu œmieszne. Ja by³em
w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e znam tamten kraj i potrafi³em sam odsiaæ tezy mia-
rodajne od bzdur. Ale tak¹ wiedzê ma niewiele osób. Gdyby ktoœ potraktowa³ te
stwierdzenia powa¿nie, móg³by sprowadziæ na nasze wojska nieszczêœcie.
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W jakim stopniu poczynania Macierewicza i sama jego obecnoœæ przyczy-
ni³y siê do pana odejœcia?

Dopóki kontynuowaliœmy misjê w Iraku, gdzie podczas ca³ego mojego
urzêdowania by³a zaledwie jedna ofiara œmiertelna wœród ¿o³nierzy, sier¿ant
Tomasz Murkowski, i osi¹galiœmy pewne sukcesy wywiadowcze, zamieszanie
wokó³ s³u¿b by³o jeszcze do zniesienia. Mia³em jednak œwiadomoœæ, ¿e Afga-
nistan bêdzie znacznie wiêkszym wyzwaniem. Uwa¿a³em, ¿e skoro obarczo-
no mnie tak trudn¹ misj¹, to jako minister mam prawo mieæ woln¹ rêkê
w sprawie doboru sprzêtu, ludzi i procedur. 

Problem z Macierewiczem trzeba tu widzieæ w szerszym kontekœcie. Z jednej
strony jest prezydent jako zwierzchnik si³ zbrojnych, który chce mieæ coœ do po-
wiedzenia. Przy prezydencie istnieje Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, gdzie
pracuje kilkadziesi¹t osób, a ka¿da ma swoje ambicje. No i jest minister obrony
narodowej, na którym spoczywa ca³a odpowiedzialnoœæ, a któremu, podpieraj¹c
siê autorytetem prezydenta, zaczyna siê podsuwaæ ró¿ne rozwi¹zania. W takiej
sytuacji móg³bym odpowiadaæ za pora¿ki czy straty ponoszone w wyniku decy-
zji narzuconych mi przez ludzi ca³kowicie wolnych od odpowiedzialnoœci. 

Czy nie by³a to z pana strony ucieczka przed odpowiedzialnoœci¹?

Uwa¿a³em, ¿e skoro mam ponosiæ odpowiedzialnoœæ, to powinienem mieæ
te¿ prawo decydowaæ. By³em gotów pozostaæ na stanowisku, gdyby spe³nio-
no ten warunek. Macierewicz by³ dla mnie symbolem ca³ego splotu okolicz-
noœci, które prowadzi³y do ubezw³asnowolnienia mnie jako ministra obrony.
Doszed³em do wniosku, ¿e jeœli nie wyegzekwujê dotrzymania obietnicy, jak¹
mi dano w sprawie odwo³ania Macierewicza, to zostan¹ figurantem. A kon-
stytucja nie przewiduje ministra obrony w takiej roli. 

Wspomina³ pan tak¿e, ¿e by³o panu coraz trudniej porozumieæ siê z Pa-
³acem Prezydenckim. 

Coraz trudniej by³o mi uzyskaæ audiencjê u Lecha Kaczyñskiego. Za po-
œrednictwem premiera trafia³o do mnie coraz wiêcej pretensji, czasami ca³-
kiem niedorzecznych. Do tej kategorii nale¿a³a przytoczona ju¿ przez pana
wieœæ, jakobym chcia³ mianowaæ genera³a Dukaczewskiego przedstawicielem
Polski przy NATO.  

Ktoœ naopowiada³ te¿ prezydentowi, ¿e forsujê jednego z naszych genera³ów
na dowódcê si³ po³¹czonych NATO w Europie, czyli tak zwanego SACEUR-a,
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podczas gdy by³o ca³kowicie jasne, ¿e podobna akcja nie ma najmniejszych
szans powodzenia. SACEUR pokie³basi³ im siê z przewodnicz¹cym Komitetu
Wojskowego, ale zamiast zapytaæ mnie, jak jest, s¹czono, ¿e oto Sikorski
chce prezydenta wpuœciæ na minê. Tego typu plotki stale podwa¿a³y moj¹
wiarygodnoœæ, a brak zaufania oznacza³, ¿e na okr¹g³o musia³em siê t³uma-
czyæ z rzeczy oczywistych. Reformowa³em sztab generalny, szkolnictwo woj-
skowe, szykowa³em nasz¹ armiê na najtrudniejsz¹ operacjê od pó³wiecza,
a zamiast s³ów wsparcia s³ysza³em jedynie pretensje. Mia³em poczucie, ¿e
idê na wojnê nie tylko ze zwi¹zanymi z ty³u rêkoma, lecz jeszcze z no¿em
w plecach. 

Jak dok³adnie przebiega³a pana dymisja?

Kiedy uzna³em, ¿e sprawy nale¿y rozstrzygn¹æ, z³o¿y³em u premiera pismo
z proœb¹ o odwo³anie Antoniego Macierewicza z funkcji szefa SKW. Mia³em
pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e albo wniosek bêdzie spe³niony, co przywróci mój auto-
rytet w resorcie i da mo¿liwoœæ normalnej pracy, albo – co by³o bardziej praw-
dopodobne – doprowadzi do mojej dymisji. 

Jakiœ czas potem zosta³em zaproszony do gabinetu premiera.  
Niech szczegó³y rozmowy w gabinecie premiera pozostan¹ owiane tajem-

nic¹, ale domyœli siê pan, ¿e rozmawialiœmy o rozejœciu siê. By³a mowa o mo-
ich rzekomych planach wobec Dukaczewskiego w NATO. Wywi¹za³a siê miê-
dzy nami krótka, ¿ywa dyskusja, w trakcie której próbowa³em przekonywaæ,
¿e to bzdura. Pos¹dzenie mnie o próbê wys³ania Dukaczewskiego do NATO
by³o o tyle absurdalne, ¿e jeszcze w grudniu, na proœbê Lecha Kaczyñskiego,
zwolni³em Dukaczewskiego z zawodowej s³u¿by wojskowej. By³ w³aœnie
w okresie trzymiesiêcznego wypowiedzenia, które dope³ni³o siê pod koniec
lutego, ju¿ po moim odejœciu. Ja z kolei nalega³em na realizacjê obietnicy
w sprawie Macierewicza. Nie doszliœmy do porozumienia, wiêc wróci³em do
gabinetu i napisa³em proœbê o dymisjê, przekazuj¹c jednoczeœnie rzeczniko-
wi rz¹du, ¿e odejœcie bêdzie z mojej strony aksamitne. W sumie mam wra¿e-
nie, ¿e premier Kaczyñski podj¹³ decyzjê pod wp³ywem mylnych informacji,
jakie uzyska³ od brata.

Ma pan pretensjê do prezydenta?

Tak. O to, ¿e do dzisiaj nie odda³ mi stówy, któr¹ po¿yczy³em mu na mszy
w Radzyminie podczas obchodów Œwiêta Wojska Polskiego w 2006 roku.
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Wniosek o odwo³anie Macierewicza
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¯artuje pan?

Jasne.

Ma pan za sob¹ ciê¿kie doœwiadczenia w rz¹dzie PiS. Czy patrz¹c z per-
spektywy, uwa¿a pan, ¿e partia Jaros³awa Kaczyñskiego ma szansê na
powtórzenie wyborczego sukcesu?

Osobiœcie pogubi³em siê w meandrach polityki PiS. Myœla³em, ¿e po doko-
naniu rozliczeñ z przesz³oœci¹ przyjdzie czas na realizacjê planu pozytywne-
go. Rozliczenia by³y potrzebne, nie mam co do tego w¹tpliwoœci. Jednak na-
st¹pi³y przynajmniej o dziesiêæ lat za póŸno, a przede wszystkim w³adza nie
mo¿e siê opieraæ tylko na nich. Niestety, mam wra¿enie, ¿e kolejne podejmo-
wane przez Jaros³awa Kaczyñskiego próby nowego otwarcia s¹ niweczone
przez walkê polityczn¹, która wci¹ga ca³¹ politykê jak ruchome piaski. I nie
uwa¿am za sukces tego, ¿e na pocz¹tku kadencji prawie wszyscy chcieli z PiS
wspó³rz¹dziæ, a dzisiaj prawie nikt. Jeszcze kilka takich „sukcesów” i po-
twierdzi siê ponownie pierwsze prawo Sikorskiego…

Które brzmi?

Nie ma takiej koniunktury, której polska prawica nie by³aby w stanie zmar-
nowaæ.

Co pan s¹dzi o przywództwie Jaros³awa Kaczyñskiego?

Zgadzam siê z Janem Rokit¹, ¿e to cz³owiek wybitny, wyj¹tkowe zwierzê
polityczne. Poza tym ma tê przewagê nad innymi, ¿e polityce odda³ siê dusz¹
i cia³em, a w dzisiejszych czasach sukces mo¿na osi¹gn¹æ tylko wtedy, gdy
siê jakiejœ sprawie poœwiêca bez reszty. Ma zadatki na polskiego Helmuta
Kohla, który z partyjnego polityka wyrós³ na mê¿a stanu. Ale grozi mu te¿ los
Richarda Nixona, który te¿ by³ wybitny, ale poddawa³ siê ciemnej stronie
swojej duszy. I odszed³ w nies³awie, mimo ¿e – jak dziœ wiadomo – nie wie-
dzia³ wczeœniej o w³amaniu do biur opozycji, które zapocz¹tkowa³o aferê Wa-
tergate. Czasami wystarczy dobraæ nadgorliwych ludzi i stworzyæ atmosferê
przyzwolenia na chodzenie na skróty, aby doprowadziæ do nieszczêœcia.

Jaki jest pana stosunek do has³a IV RP?

Nijaki. Zreszt¹ nie zosta³o ono wylansowane przez kogoœ z PiS, tylko przez
profesora Paw³a Œpiewaka, pos³a Platformy. A jeszcze wczeœniej mówi³ o nim
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zdaje siê Maciej Strzembosz. Ja odczuwam lojalnoœæ wobec Polski, a nie III,
IV czy którejkolwiek RP. Przy wszystkich swoich cieniach oceniam dekadê lat
dziewiêædziesi¹tych jako jedn¹ z najlepszych w naszej historii ostatnich trzy-
stu lat. Poza tym jako konserwatysta jestem podejrzliwy wobec sztucznie wy-
znaczanych nowych pocz¹tków. Konserwatysta rozumie, ¿e nie da siê odci¹æ
przesz³oœci od teraŸniejszoœci. Rzeczywistoœæ mo¿na jedynie próbowaæ nagi¹æ
do swojej woli; nie da siê jej zmieniæ jakimœ jednym potê¿nym aktem woli.
Zapowiedzi rewolucyjnych zmian to czêsto polityczna ³atwizna. Proœciej jest
roztoczyæ wielk¹ wizjê nowej, jedynie s³usznej Rzeczypospolitej ni¿ zapropo-
nowaæ sensown¹ reformê s³u¿by zdrowia. £atwiej rzuciæ w kogoœ teczk¹ ni¿
zbudowaæ autostradê, stadion czy lotnisko.

Po ukazaniu siê tych wypowiedzi PiS uzna pana za wroga?

To zale¿y, jak koledzy podejd¹ do krytyki. Zauwa¿y³em, ¿e w ¿yciu s¹ dwa
rodzaje krytyki: jedna to ta, w której d¹¿ymy do poprawy tego, co krytykuje-
my. Druga – to czysta destrukcja. A chyba jasne jest, ¿e mnie zale¿y na po-
wodzeniu prawicy. Wiêc mo¿na sobie moje s³owa wzi¹æ do serca albo siê na-
bzdyczyæ. To bêdzie ciekawy test. Bo jeœli do tej pory panowa³a kurtuazja, 
a teraz mia³bym siê okazaæ czêœci¹ os³awionego uk³adu, to dawa³oby to do
myœlenia. Albo gdyby przypadkiem w³aœnie teraz do opinii publicznej zaczê³y
trafiaæ jakieœ konfabulacje z teczek. A ja chcia³bym zachowaæ przyjació³ w po-
przek podzia³ów partyjnych. 

Momentem prze³omu w moim stosunku emocjonalnym do rz¹du by³a pró-
ba zaszanta¿owania Trybuna³u Konstytucyjnego w chwili, gdy rozstrzyga³ on
losy ustawy lustracyjnej. Ju¿ same groŸby w³adzy wykonawczej wobec w³a-
dzy s¹downiczej s¹ w cywilizowanym œwiecie niedopuszczalne. A wywleka-
nie na chybcika teczek na sêdziów po to, ¿eby zmieniæ ich orzeczenie, to prze-
stêpstwo przeciw demokracji. Szczególny mój niesmak spowodowa³o to, ¿e
jednego z nich usi³owano przedstawiæ jako agenta tylko dlatego, ¿e odby³ roz-
mowê z esbekiem. I dopiero póŸniej okaza³o siê, ¿e wtedy, w latach siedem-
dziesi¹tych, ten dzisiejszy sêdzia mia³ odwagê powiedzieæ esbekowi, ¿e nie
bêdzie z nim wspó³pracowa³ „z powodów moralnych”. Nie wiem, czy by³oby
mnie na to staæ. Wiêkszoœæ z nas pewnie by siê miga³a, mówi¹c, ¿e nie nada-
je siê do takiej pracy. A tu cz³owiek powiedzia³ w gruncie rzeczy – na drzewo,
kolaborancie. I to mia³ byæ powód do podwa¿enia moralnych kwalifikacji sê-
dziego do orzekania w sprawie lustracji. Gdzie myœmy zabrnêli? Albo to, ¿e
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ludziom robi siê kipisz w domu bez nakazu przeszukania, choæ w tamtym
momencie nie postawiono im ¿adnych zarzutów. A to, ¿e dzisiaj sobie tu sie-
dzimy i na zimno prorokujemy, ¿e byæ mo¿e bêd¹ przecieki z poufnych mate-
ria³ów, co przecie¿ samo w sobie jest przestêpstwem, œwiadczy o tym, ¿e re-
wolucja moralna, z któr¹ siê identyfikowa³em, zatoczy³a pe³ne ko³o. Nie o ta-
k¹ Polskê walczy³em.

Jak pan ocenia osobisty bilans swego zaanga¿owania w ten rz¹d?

Zdecydowanie pozytywnie. Satysfakcji z tego, czego dokona³em, nikt mi
nie odbierze. A poza tym przedtem przechodnie zaczepiali mnie na ulicy, mó-
wi¹c, ¿e jestem podobny do Kwaœniewskiego. A teraz mówi¹, ¿e jestem po-
dobny do Sikorskiego. À propos, czy wie pan, jak cz³owiek siê dowiaduje, ¿e
ju¿ nie jest ministrem? Schodzi rano do samochodu, siada na tylnym siedze-
niu, rozk³ada gazetê i... nic. Samochód, bez kierowcy, nie jedzie.



XVII. W fabryce idei

Wyjechawszy do Waszyngtonu w 2002 roku, zosta³ pan cz³onkiem rze-
czywistym think-tanku American Enterprise Institute. Jak to siê sta³o, ¿e
dosta³ pan pracê w³aœnie tam?

Gdy W³odzimierz Cimoszewicz uniemo¿liwi³ mi objêcie posady ambasado-
ra w Brukseli, pracy szuka³em tak, jak to siê zwykle robi – przez znajomych.
Odezwa³em siê do Johna O’Sullivana, mojego dawnego znajomego, niegdyœ
doradcy lady Margaret Thatcher, potem redaktora naczelnego „National Re-
view” i autora doskona³ej ksi¹¿ki Prezydent, papie¿, premier. Od niego do-
wiedzia³em siê, ¿e ówczesny szef Nowej Inicjatywy Atlantyckiej – jednego
z programów AEI – dosta³ w³aœnie doskona³¹ ofertê przejœcia do innego
think-tanku, w Europie. To oznacza³o, ¿e American Enterprise Institute bê-
dzie szuka³ jego nastêpcy. Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o, ¿e Bo¿e Narodzenie,
które spêdzam co drugi rok w Polsce lub w USA, akurat wtedy wypada³o
w Ameryce. Przy okazji pobytu w Waszyngtonie u teœciów odwiedzi³em AEI,
porozmawia³em z kierownictwem instytutu i z³o¿ono mi ofertê.

¯ona nie pomog³a? Niektórzy twierdzili, ¿e to ona za³atwi³a panu tê
pracê. 

Nic podobnego. Mogê nawet powiedzieæ: wrêcz przeciwnie. Pracê w AEI za-
cz¹³em w marcu, a rodzinê zostawi³em jeszcze na kilka miesiêcy w Polsce.
Anna martwi³a siê, ¿e mieszkaj¹c piêtnaœcie lat poza Stanami, wypad³a
z obiegu i bêdzie jej trudno znaleŸæ pracê w amerykañskich mediach. Ja za-
cz¹³em w Waszyngtonie odnawiaæ ró¿ne kontakty i umówi³em siê na spotka-
nie z Jacksonem Diehlem, cz³onkiem kolegium redakcyjnego „Washington
Post”. Ode mnie dowiedzia³ siê, ¿e moja ¿ona szuka posady, i wtedy pojawi³
siê pomys³ w³¹czenia jej do rady redakcyjnej tej gazety. 
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Co to w³aœciwie jest think-tank?

To sta³a czêœæ waszyngtoñskiego krajobrazu politycznego. Najbli¿szym
polskim odpowiednikiem pojêcia „think-tank” by³by chyba „instytut”, choæ to
nie oddaje w pe³ni sensu angielskiego okreœlenia. Mo¿e nale¿a³oby wymyœliæ
inne – na przyk³ad „fabryka idei”. Wa¿niejszych – maj¹cych powy¿ej piêæ-
dziesiêciu osób personelu i powy¿ej 10 milionów dolarów bud¿etu – jest nie-
co ponad dziesiêæ. Wszystkich razem jest znacznie wiêcej. W think-tankach
politycy, zw³aszcza ci, których partia jest aktualnie w opozycji, do³adowuj¹
akumulatory – prowadz¹ projekty badawcze, uczestnicz¹ w debatach i je or-
ganizuj¹, pisz¹ ksi¹¿ki i artyku³y. Think-tanki to coœ poœredniego miêdzy uni-
wersytetami a resortowymi instytutami badawczymi. Dzia³aj¹ dziêki prywat-
nym pieni¹dzom, ale maj¹ ambicje wp³ywania na decyzje rz¹du. Napêdzaj¹
ca³¹ debatê publiczn¹ w USA, a ich „produkcja” jest traktowana bardzo po-
wa¿nie przez establishment polityczny i biznesowy. 

Czy to znaczy, ¿e think-tanki s¹ rodzajem poczekalni dla polityków, dla
których nie ma w danym momencie wolnego stanowiska – coœ jak w Pol-
sce niektóre rady nadzorcze?

W pewnym sensie tak, bo pomiêdzy think-tankami a administracj¹ zawsze
istnieje przep³yw ludzi. Ale jest i zasadnicza ró¿nica: u nas rady nadzorcze
albo innego rodzaju posady to zwyk³e synekury zaw³aszczane przez polity-
ków, którzy nic nie musz¹ robiæ, za to maj¹ ciep³e miejsce na kilka lat i do-
brze przy tym zarabiaj¹. Amerykañskie think-tanki to oœrodki autentycznej
debaty intelektualnej, a trafiaj¹cy tam politycy wykazuj¹ siê w³asnymi publi-
kacjami i pomys³ami. Pracy w nich w ¿adnym razie nie mo¿na okreœliæ mia-
nem synekury. 

Gdy nadchodzi polityczna zmiana, nowa administracja zawsze siêga po lu-
dzi z think-tanków. Tak te¿ by³o, kiedy George Bush zdoby³ prezydenturê – a¿
jedna czwarta cz³onków rzeczywistych z AEI trafi³a wówczas na wysokie sta-
nowiska rz¹dowe.  

Czym siê zajmuje American Enterprise Institute?

Powsta³ w latach czterdziestych. Jego twórców inspirowa³y obawy, ¿e po
wojnie Stany Zjednoczone czeka recesja. Recesji nie by³o, wrêcz przeciwnie –
nast¹pi³ boom, ale mo¿e czêœciowo w³aœnie dziêki pomys³om z AEI. PóŸniej,
w latach siedemdziesi¹tych, instytut sta³ siê oœrodkiem reaganomiki, czyli li-
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beralnego podejœcia do gospodarki i tendencji do temperowania nadmiernego
rozrostu pañstwa. Wœród jego cz³onków by³y takie osoby jak Newt Gingrich
czy niedawno zmar³a Jeane Kirkpatrick. AEI nale¿y do think-tanków interdy-
scyplinarnych. W Polsce jest najbardziej znany ze swojej dzia³alnoœci w sfe-
rze miêdzynarodowej, ale zajmuje siê wieloma dziedzinami: od polityki za-
granicznej, poprzez obronnoœæ, bioetykê, feminizm, badania opinii publicz-
nej, a¿ po gospodarkê i politykê spo³eczn¹. To w AEI powsta³a baza danych
o podatkach we wszystkich krajach OECD z ostatnich trzydziestu lat, lecz
tak¿e ksi¹¿ka o historii honoru. S¹ równie¿ think-tanki o w¹skich specjaliza-
cjach. Niektóre zajmuj¹ siê na przyk³ad tylko podatkami albo tylko polityk¹
celn¹ na œwiecie. 

Z czego AEI siê utrzymuje?

Nie bierze ani grosza z funduszy federalnych, dzia³a wy³¹cznie dziêki
wsparciu osób prywatnych i firm oraz fundacji, które stawiaj¹ sobie za cel fi-
nansowanie tego typu dzia³alnoœci. Rezygnacja z pieniêdzy pañstwowych to
œwiadoma decyzja. Wyt³umaczono mi, ¿e jest z tym bardzo wiele problemów,
a potem zawsze pojawiaj¹ siê jakieœ oskar¿enia o nieprawid³owoœci, wiêc wy-
godniej po prostu daæ sobie spokój. Dla think-tanków korzystny jest uprzywi-
lejowany status bezpodatkowy, ale ¿eby go utrzymaæ, musz¹ byæ ca³kowicie
niezale¿ne od partii i przynajmniej udawaæ polityczn¹ bezstronnoœæ. St¹d ich
sk³ad personalny nie jest nigdy jednolity. W AEI dominuje filozofia republi-
kañska, ale wœród cz³onków rzeczywistych s¹ równie¿ demokraci. To wymu-
sza dialog, ci¹g³¹ dyskusjê, nieustanne konfrontowanie swoich racji z racja-
mi drugiej strony. Nie ma czasu na intelektualne lenistwo. Aktualna admini-
stracja musi uzasadniaæ ka¿de swoje posuniêcie i za ka¿dym razem mierzyæ
siê z krytykami. Think-tanki natomiast rozumiej¹, ¿e dobr¹ pozycjê mog¹ so-
bie wyrobiæ jedynie zachowuj¹c autonomiê wobec rz¹dz¹cych i wolnoœæ mó-
wienia rzeczy, które siê nie podobaj¹ partyjnym liderom. W AEI wielokrotnie
krytykowana by³a polityka George’a Busha, zw³aszcza rozbudowa admini-
stracji i pog³êbianie deficytu bud¿etowego. 

Jak jest zorganizowana praca think-tanku?

AEI mieœci siê w biurowcu w centrum Waszyngtonu, gdzie zajmuje trzy
piêtra. Pracuje tam oko³o stu piêædziesiêciu osób, z czego nieco ponad trzy-
dzieœci to cz³onkowie rzeczywiœci. O American Enterprise Institute mówiono,
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¿e jego recepta na sukces to szare komórki i dobra kuchnia. Nie ma w tym
wielkiej przesady, bo dobre jedzenie faktycznie zachêca ludzi do spotykania
siê na lunchach czy kolacjach, a w³aœnie na spotykaniu siê i wymianie pogl¹-
dów ta praca g³ównie polega. To jest cenne, zw³aszcza gdy – tak jak w AEI –
ludzie zajmuj¹ siê najró¿niejszymi dziedzinami. Codziennie odbywa siê po
kilka seminariów poœwiêconych rozmaitym problemom. Przypomina³o mi to
trochê Oksford. Tam chodzenie na wyk³ady nie by³o obowi¹zkowe, wiêc wy-
biera³em te, które mnie interesowa³y, nawet je¿eli nie by³y œciœle powi¹zane
z przedmiotem moich studiów. Do AEI zaprasza siê najciekawszych ludzi
z ca³ego œwiata. W dzisiejszych czasach ka¿dy prêdzej czy póŸniej przyje¿d¿a
do Waszyngtonu. Najwa¿niejsi politycy maj¹ dla goœci niewiele czasu, ale
w think-tankach mog¹ spotkaæ ludzi, którzy wspó³tworz¹ intelektualny kli-
mat Ameryki. 

Jakie s¹ ró¿nice pomiêdzy prac¹ w podobnej instytucji w Polsce i w Ame-
ryce?

Ró¿nica w stosunku do naszego œrodowiska akademickiego polega na tym,
¿e tam nie ma jakichœ formalnych mianowañ ani bardzo zhierarchizowanych
struktur. Ca³y mój anga¿ do AEI to by³ dwuakapitowy list: zapraszamy ser-
decznie do naszego instytutu; plus warunki finansowe, wczeœniej uzgodnio-
ne. Inny jest tak¿e sposób komunikowania siê miêdzy sob¹. Jakieœ 80 procent
tej komunikacji odbywa siê mailem. To tam nabra³em nawyku porozumiewa-
nia siê ze swoj¹ asystentk¹ w³aœnie tak. Ona siedzia³a piêæ metrów ode mnie
i mog³em jej po prostu powiedzieæ, czego potrzebujê, ale dziêki mailowi mia-
³em zapis sprawy i pewnoœæ, ¿e gdzieœ nie wsi¹knie. 

Jak wygl¹da³ pana pierwszy dzieñ w nowej pracy?

To by³o zapoznanie siê z miejscem, ludŸmi i obowi¹zkami. Mia³em prze-
wodniczkê, która wszystko mi pokazywa³a i opowiada³a, jakie s¹ zasady
dzia³ania – od korzystania ze sto³ówki po zamawianie papieru do drukarki.
Ale najwa¿niejszym punktem tego wprowadzenia by³a instrukcja, jak nale¿y
siê zachowywaæ wobec przedstawicieli p³ci przeciwnej. K³adziono na to szcze-
gólny nacisk, poniewa¿ kilka miesiêcy wczeœniej jeden z pracowników wyle-
cia³ z instytutu za uwagê, któr¹ wyg³osi³ wobec pewnej dziewczyny. Moja
przewodniczka opowiada³a mi wiêc o tych zasadach – a by³a to œliczna mor-
monka z Utah. Kiedy skoñczy³a, powiedzia³em: „A teraz proszê mi podaæ
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przyk³ady takich niestosowanych zachowañ, ¿ebym wiedzia³, czego siê mam
wystrzegaæ”. Bardzo siê sp³oni³a. 

Stosowa³ siê pan do tych regu³?

Z umiarem. Jak to zwykle w ¿yciu, trzeba wiedzieæ, na co w jakiej sytuacji
mo¿na sobie pozwoliæ. 

Ten cz³owiek, którego wczeœniej zwolniono z AEI, tego nie wiedzia³?

Podobno pozwoli³ sobie zacytowaæ s³owa znanej amerykañskiej aktorki
z lat trzydziestych, Mae West, która patrz¹c na pewnego pana, powiedzia³a:
„Czy to jest banan, czy mi³o ci mnie widzieæ?” 

Nawet w polskich warunkach takie s³owa by³yby doœæ impertynenckie.

Ale chyba nie do tego stopnia, ¿eby kogoœ wyrzucaæ z roboty. Tak europej-
scy – czy mo¿e amerykañscy – jeszcze nie jesteœmy. W moich oczach potwier-
dzi³o to bana³, ¿e Amerykanie s¹ tolerancyjni wobec przemocy i pruderyjni
wobec spraw damsko-mêskich.

A w Stanach, nawet w konserwatywnym AEI, króluje poprawnoœæ poli-
tyczna?

Mo¿e nawet nie o to chodzi. Motywacj¹ dla takich ograniczeñ i ostrze¿eñ jest
nie tyle polityczna poprawnoœæ, ile strach przed pozwami. Do nas to tak¿e po-
woli dociera, tyle ¿e tam pozew mo¿e oznaczaæ wiele milionów dolarów odszko-
dowania. Oczywiœcie ten strach nie dotyczy wy³¹cznie kwestii zwi¹zanych z sek-
sem. W Waszyngtonie wielokrotnie zamykano szko³y, bo spad³o raptem piêæ
centymetrów œniegu. Chodzi³o o to, ¿e gdyby z powodu tego œniegu autobus
szkolny mia³ wypadek, to rodzice jad¹cych nim dzieci pozwaliby w³adze stano-
we, kontroluj¹ce system szkolnictwa, o olbrzymie odszkodowania. Mieszkaj¹c
w Waszyngtonie, sam by³em œwiadkiem, jak któregoœ dnia zamkniêto metro, co
praktycznie sparali¿owa³o miasto. Przyczyn¹ by³ silny wiatr. Kilka koñcowych
stacji jest na powierzchni i gdyby kogoœ zwia³o z peronu pod wagonik, to rodzi-
na ofiary mog³aby wytoczyæ proces o olbrzymie pieni¹dze. 

To jednak lekka paranoja. 

Oczywiœcie. Ale takie s¹ koszty antyautorytarnego podejœcia do pañstwa,
odwrotnego ni¿ u nas. W Polsce, przynajmniej w teorii, o bezpieczeñstwo oby-
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watela dba pañstwo poprzez swoich urzêdników. W naprawdê wolnym kraju
firmy czy pracodawcy nie s¹ silnie kontrolowani, ale za to wiedz¹, ¿e w razie
czego zostan¹ pozwani. Ta œwiadomoœæ, w po³¹czeniu z prawem precedenso-
wym, jest dla nich naprawdê dyscyplinuj¹ca. Jeœli w jednym s¹dzie ktoœ wy-
gra sprawê na przyk³ad o to, ¿e rozbi³ sobie g³owê, bo pracodawca nie dostar-
czy³ mu kasku ochronnego, to podobny przypadek tak samo rozpatrz¹ s¹dy
gdzie indziej, nawet na drugim koñcu kraju. To jest oddolny, a nie odgórny
sposób organizowania ¿ycia publicznego. 

Który sposób jest lepszy?

Oba maj¹ wady i zalety. Tylko ¿e nasz system istnieje w³aœciwie jedynie
teoretycznie. Produkujemy mnóstwo z³ych przepisów, których potem wcale
siê nie przestrzega, wiêc w praktyce system nie dzia³a. 

Wracaj¹c do think-tanków – czy korzystaj¹ z nich dziennikarze?

Naturalnie – tam spotykaj¹ odwiedzaj¹cych je polityków i tam bardzo 
czêsto szukaj¹ tematów. Relacje z moich konferencji pojawia³y siê w naj-
wa¿niejszych amerykañskich stacjach telewizyjnych, a tak¿e na przyk³ad
w telewizji Al Jazeera. Jedn¹ z moich pierwszych decyzji by³o stworzenie
technicznych mo¿liwoœci transmitowania takich wydarzeñ na ¿ywo przez
Internet. 

T³umy by³y nawet wówczas, gdy konferencje dotyczy³y tematów tak egzo-
tycznych z waszyngtoñskiego punktu widzenia jak ³amanie praw cz³owieka
na Bia³orusi. Przecie¿ takich pañstw, gdzie ³amane s¹ prawa cz³owieka, jest
na œwiecie kilkadziesi¹t i tamtejsi dzia³acze chc¹ zainteresowaæ amerykañ-
skie elity swoj¹ sytuacj¹. Na wspomnianej konferencji by³o oko³o trzystu
osób, przemówienie wyg³osi³ znany senator John McCain, a jednym z po-
œrednich rezultatów spotkania by³o podpisanie przez prezydenta Busha
uchwa³y o wspieraniu demokracji na Bia³orusi. W trakcie ukraiñskiej poma-
rañczowej rewolucji podczas zorganizowanej przeze mnie dyskusji przedsta-
wiciel Bia³ego Domu po raz pierwszy powiedzia³, ¿e Stany Zjednoczone po-
pieraj¹ wyst¹pienie narodu Ukrainy. Te przyk³ady pokazuj¹, ¿e to, co siê
dzieje w think-tankach, mo¿e siê potem przek³adaæ ca³kiem konkretnie na
politykê rz¹du. 

Organizowa³em tak¿e konferencje w Europie: na zamku Windsor o przy-
sz³oœci ONZ, we Francji o przysz³oœci stosunków amerykañsko-europejskich,
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w Rzymie o przysz³oœci NATO. Ale najbardziej dumny jestem z tych debat,
które przygotowa³em w Polsce. Jedna, w Warszawie, dotyczy³a dziedzictwa
Ronalda Reagana, a przemawia³ na niej Lech Kaczyñski, wówczas jeszcze
prezydent Warszawy. Druga, która jest dla mnie szczególnie wa¿na, odby³a
siê w Gdañsku z okazji dwudziestopiêciolecia powstania Solidarnoœci. Byli na
niej dysydenci z Zimbabwe, Kuby, Bia³orusi, uciekinier z Korei Pó³nocnej,
opozycjoniœci z Iranu i Rosji. Specjalnym goœciem by³ Zbigniew Brzeziñski,
pojawi³ siê równie¿ Lech Wa³êsa. W realizacji programu pomaga³ mi dosko-
na³y zespó³, którego najmocniejszymi postaciami byli W³oszka Ida Garibaldi
oraz Bartosz Ja³owiecki, który za rz¹dów AWS – w nagrodê za sw¹ rolê 
w uzyskaniu odszkodowañ od Niemiec dla robotników III Rzeszy – by³ preze-
sem fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Proponowa³em mu potem stano-
wisko wiceministra obrony, ale tymczasem przeszed³ do sektora prywatnego. 

Zastanawiam siê, ile jest think-tanków w Warszawie: Instytut Spraw Pu-
blicznych, Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, Centrum imienia
Adama Smitha, Instytut Sobieskiego... i koniec?

To i tak dobrze. W Waszyngtonie nie by³o tygodnia, ¿eby nie odwiedzi³ mnie
w biurze jakiœ Europejczyk, który podziwia³ AEI i pyta³, co trzeba by zrobiæ, ¿e-
by u niego w kraju te¿ stworzyæ taki instytut. Tymczasem to nie takie proste.
W USA to siê udaje, poniewa¿ dzia³a efekt skali, o czym Europejczycy zapomi-
naj¹. Stany Zjednoczone s¹ olbrzymie i dlatego think-tanki maj¹ wiêksze po-
le do dzia³ania i wiêcej pieniêdzy. Nie da siê przecie¿ niczego zorganizowaæ
bez funduszy. W USA jest wystarczaj¹co wiele firm, które chc¹ sponsorowaæ
fabryki idei. Nic dziwnego, skoro gospodarka osi¹ga wartoœæ 12 bilionów do-
larów. W poszczególnych krajach europejskich skala jest znacznie mniejsza
i dlatego tutaj fabryki idei tej wielkoœci co w USA s¹ rzadkoœci¹. 

W Polsce mamy dobry pocz¹tek, ale biznes musi jeszcze dojrzeæ do powa¿-
nego sponsorowania instytutów badawczych. Musi zrozumieæ to, co poj¹³ ju¿
dawno biznes amerykañski: ¿e lobbing w parlamencie to jedna sprawa, ale
druga, równie wa¿na, to tworzenie odpowiedniego strategicznego klimatu in-
telektualnego. 

Powiedzia³ pan, ¿e rezultaty pracy waszyngtoñskich think-tanków s¹
przez tamtejsz¹ elitê traktowane bardzo powa¿nie. W Warszawie rz¹dz¹-
cy niemal zupe³nie ignoruj¹ think-tanki. Sk¹d ta ró¿nica?
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Miêdzy innymi st¹d, ¿e pracownicy ka¿dej kolejnej amerykañskiej admini-
stracji wywodz¹ siê w znacznej mierze w³aœnie z think-tanków. Oczywiœcie
w Stanach Zjednoczonych istnieje tradycja opracowywania i dyskutowania
o planach strategicznych, raportach, analizach. U nas jej nie ma. Nasi decy-
denci czerpi¹ wiêkszoœæ pomys³ów z wewnêtrznej biurokracji i st¹d tak dra-
styczny rozdŸwiêk pomiêdzy tym, co partie obiecuj¹ przed wyborami, a tym,
co potem realizuj¹. Ale sytuacja siê poprawia. Politycy zaczynaj¹ doceniaæ
pracê fabryk idei. Znaczenie Jana Rokity jako polityka wzros³o nie tylko
w wyniku jego b³yskotliwej roli w komisji do spraw afery Rywina, ale tak¿e
dlatego, ¿e potrafi³ napisaæ opracowania, które przedstawia³y spójn¹ wizjê
tego, co chcia³by wykonaæ, gdyby uzyska³ w³adzê.



XVIII. W stolicy imperium

Czym siê ró¿ni polityka w Waszyngtonie od polityki w Warszawie?

Przede wszystkim ró¿ni¹ siê od siebie systemy polityczne, co czêœciowo
wynika z samej wielkoœci krajów. Stany Zjednoczone to przecie¿ prawie kon-
tynent. Najlepiej sobie uœwiadomimy, co to oznacza, jeœli przyjrzymy siê fi-
nansom. Na przyk³ad w ustawie o wspieraniu niekonwencjonalnych Ÿróde³
energii, nad któr¹ debatowano w Kongresie, by³a mowa o dotacjach, czasami
mocno naci¹ganych, na sumê 120 miliardów dolarów. A zatem jedna, wcale
nie pierwszoplanowa ustawa mia³a skutkowaæ wydatkami równymi po³owie
ca³ego dochodu narodowego Polski. Bud¿et Pentagonu wynosi 500 miliardów
dolarów. Dla nas ju¿ miliard dolarów to mnóstwo pieniêdzy. Moja ¿ona od-
kry³a kiedyœ, ¿e jakiœ urzêdnik Ÿle zinterpretowa³ przepis dotycz¹cy systemu
refundacji stypendiów studenckich, co poci¹gnê³o za sob¹ wydatki z bud¿etu
zawy¿one o miliard dolarów. Nikomu nie chcia³o siê zrobiæ z tym porz¹dku,
bo chodzi³o „tylko” o miliard dolarów. 

Oczywiœcie ró¿ne s¹ te¿ systemy wyborcze. Amerykañska ordynacja jest
wiêkszoœciowa, dziêki czemu ukszta³towa³ siê system dwupartyjny. W Sena-
cie zasiada po dwóch przedstawicieli ka¿dego stanu, a przecie¿ niektóre
z nich mog³yby dorównaæ statusem europejskim mocarstwom. Na przyk³ad
gdyby Kalifornia by³a niepodleg³ym pañstwem, pod wzglêdem dochodu naro-
dowego zajmowa³aby dziewi¹te miejsce w œwiecie. 

Czy polskie i amerykañskie kategorie prawicy i lewicy pokrywaj¹ siê?

Stany s¹ bardzo zró¿nicowanym krajem, niemniej generalnie mam wra¿enie,
¿e ca³a amerykañska polityka jest przesuniêta na prawo. Umiarkowany europej-
ski konserwatysta to umiarkowany amerykañski demokrata. Twardy europejski
konserwatysta to amerykañski umiarkowany republikanin. W Europie odpo-
wiednika twardej amerykañskiej prawicy w³aœciwie w ogóle nie ma. Podobnie
jak w Stanach nie ma niemal odpowiednika europejskiej wyrazistej lewicy,
zw³aszcza w aspekcie ekonomicznym. 
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Sam doœwiadcza³em tego skutków. W kategoriach nie tylko polskich, ale
i europejskich, uchodzi³em zawsze za przedstawiciela wyrazistej prawicy.
W kategoriach amerykañskich, przynajmniej w niektórych kwestiach, by³em
postrzegany jako cz³owiek centrum czy nawet stoj¹cy na lewo od niego. Uwa-
¿am na przyk³ad, ¿e w Polsce dzia³a doœæ dobry system licencjonowania do-
stêpu do broni: trzeba udowodniæ potrzebê jej posiadania, byæ niekaranym
oraz przejœæ badania lekarskie i testy psychologiczne. Wyra¿aj¹c tak¹ opiniê,
w oczach wiêkszoœci Amerykanów jestem lewicowcem. Republikanie uwa¿a-
j¹, ¿e pytanie pañstwa o zgodê na posiadanie broni jest sprzeczne z konsty-
tucj¹, a w dodatku mo¿e prowadziæ do zaw³aszczania przez rz¹d kolejnych
obszarów wolnoœci obywatelskich. Polskie regulacje s¹ dla nich niewyobra-
¿alnie restrykcyjne. 

Czy jêzyk amerykañskiej polityki jest bardziej czy mniej dosadny od na-
szego?

Mo¿e to zaskakuj¹ce, ale w USA przetrwa³o wiêcej elementów staro-
œwieckiej kurtuazji i uprzejmoœci politycznej. To jest zwi¹zane z tym, ¿e lu-
dzie s¹ tam w ogóle dla siebie uprzejmi. Z drugiej strony w Polsce nie jest
z kultur¹ polityczn¹ a¿ tak Ÿle. Porównajmy nasze parlamentarne obyczaje
z tymi z Korei Po³udniowej czy Tajwanu, gdzie w parlamencie regularnie
dochodzi do bójek. W Hiszpanii z kolei jeszcze ca³kiem niedawno wtargn¹³
do Kortezów pewien oficer i zacz¹³ strzelaæ. Wola³bym, ¿eby przy du¿ej na-
wet dosadnoœci nasi politycy potrafili trzymaæ klasê. Wa¿na jest forma:
„Mój szanowny oponent raczy byæ sk...synem”. Pierwszy cz³on jest równie
wa¿ny jak drugi.

Czy dojœcie do w³adzy nowej ekipy oznacza w USA tak¹ sam¹ czystkê
wœród urzêdników ró¿nego szczebla jak w Polsce?

To, co my uznajemy za czystkê, w Stanach jest rutyn¹. W Waszyngtonie
wybór nowego prezydenta oznacza, ¿e tysi¹c szeœæset osób automatycznie
zmienia pracê. Na przyk³ad wraz z odejœciem prezydenta USA podaj¹ siê do
dymisji wszyscy ambasadorowie. U nas nie ma takiej praktyki. Ró¿nica pole-
ga na tym, ¿e w Polsce jako ³upy polityczne traktowane s¹ stanowiska for-
malnie niezale¿ne od zmiany w³adzy. W Ameryce sprawa jest jasna, a zakres
zmian wyraŸnie okreœlony. 
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Czy istnieje amerykañski odpowiednik polskiego piekie³ka?

O tak! Na przyk³ad wywlekanie spraw intymnych zaczê³o siê tam wczeœ-
niej ni¿ u nas. Kilkanaœcie lat temu pewien genera³, którego wszyscy wy-
chwalali, nie zosta³ przewodnicz¹cym po³¹czonych sztabów – odpowiednik
naszego szefa Sztabu Generalnego – bo odkryto, ¿e przed trzynastu laty
mia³ romans. Natomiast ta typowo amerykañska powierzchowna uprzej-
moœæ jest sympatyczna. Jak mawia moja ¿ona – lepsza powierzchowna
¿yczliwoœæ ni¿ powierzchowna gburowatoœæ, zw³aszcza ¿e wiêkszoœæ kon-
taktów miêdzy ludŸmi ma w³aœnie powierzchowny charakter. Amerykanie
autentycznie siê ciesz¹, gdy ktoœ ze znajomych odnosi sukces, bo wierz¹,
¿e to pomo¿e im samym, a na pewno czuj¹ siê wtedy zdopingowani do dzia-
³ania. Ludzie raczej sobie pomagaj¹, zamiast próbowaæ podstawiaæ sobie
nogê. 

Ale konkurencja jest olbrzymia. Czy to nie stresuj¹ce?

Amerykanie przywykli do tego, ¿e nieustannie poddawani s¹ ocenom
i wci¹¿ musz¹ siê œcigaæ. Jest dla nich czymœ naturalnym, ¿e konkurencja jest
dobra, a wygraæ ma najlepszy. Trwa bezustanne wy³awianie ludzi z talentem,
najdynamiczniejszych, najbardziej pomys³owych. Mam wra¿enie, ¿e u nas
jest dok³adnie odwrotnie. W naszej naturze le¿y œci¹ganie w dó³ tych, którym
uda siê wybiæ dziêki talentowi, pracowitoœci, samozaparciu. 

Amerykanie s¹ otwarci na innych. Naturalne wydaje im siê, ¿e jeœli tylko
ktoœ zobaczy, jaka wspania³a jest Ameryka, i odniesie choæby skromny sukces,
na pewno bêdzie chcia³ tam zostaæ na zawsze. Doœwiadczy³em tego na w³asnej
skórze. Mniej wiêcej po roku, kiedy wyrobi³em sobie jak¹ tak¹ markê, rozma-
wia³em z Jeane Kirkpatrick. Ona uzna³a za oczywiste, ¿e skoro dobrze siê czu-
jê w Stanach, robiê karierê, dostajê podwy¿kê, to przyjmê amerykañskie oby-
watelstwo i zostanê na sta³e w najlepszym kraju na œwiecie. By³a niezmiernie
zdziwiona, gdy odpowiedzia³em, ¿e owszem, Stany Zjednoczone bardzo mi siê
podobaj¹, ale mam w³asny kraj, do którego zamierzam wróciæ. 

Amerykañskie kampanie wyborcze s¹ prowadzone w bardzo profesjonal-
ny sposób. Czy jesteœmy bardzo w tyle?

Amerykañska polityka sprofesjonalizowa³a siê wcale nie tak dawno, bo
gdzieœ w latach szeœædziesi¹tych. Dopiero wtedy zosta³y unormowane zasady
finansowania kampanii wyborczych i w pe³ni doceniono rolê telewizji jako na-
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rzêdzia uprawiania polityki. Ale w Polsce w ci¹gu ostatnich siedemnastu lat
profesjonalizacja ¿ycia politycznego postêpowa³a z prêdkoœci¹ œwiat³a. Przypo-
mnijmy sobie pierwsze w pe³ni demokratyczne wybory z 1991 roku. Zasady
kandydowania i rejestracji partii by³y wówczas bardzo liberalne. Pamiêtam, ¿e
do parlamentu startowa³ wtedy jakiœ jasnowidz, który w swoim klipie wybor-
czym po prostu sta³ przed kamer¹ i hipnotyzowa³ wyborców, ¿eby na niego za-
g³osowali. To by³o ledwie parênaœcie lat temu! Dziœ nic takiego ju¿ siê nie dzie-
je. Ktoœ taki jak Krzysztof Kononowicz, kandydat na prezydenta z Bia³egosto-
ku, kilkanaœcie lat temu móg³by kandydowaæ do Sejmu i mia³by spore szanse
na zdobycie mandatu. Teraz stanowi³ tylko lokalny folklor. 

Chyba jednak daleko nam do amerykañskiego zawodowstwa z doskona-
le funkcjonuj¹c¹ machin¹ wyborcz¹. 

W USA kampania wyborcza to ca³y przemys³. Specjalne programy kompu-
terowe analizuj¹ dostêpne oficjalnie dane – takie jak kredyty, prenumerata
czasopism, wykszta³cenie, marka samochodu, miejsce zamieszkania, wiel-
koœæ rodziny, rozmiar dochodu – i typuj¹ wyborców niezdecydowanych. Do
tych ludzi dzwoni¹ wolontariusze albo odtwarza im siê przez telefon nagra-
ne pos³anie kandydata, tych ludzi odwiedza siê w domach. 

U nas z takimi dzia³aniami by³by jednak problem, bo wiêkszoœæ danych,
które w Stanach s¹ ogólnie dostêpne, w Polsce jest poufna. Automatycznego
telefonowania do wyborców próbowa³ w kampanii samorz¹dowej Kazimierz
Marcinkiewicz, ale nie wysz³o to tak, jak sobie zaplanowa³. Z powodu jakie-
goœ b³êdu firmy zarz¹dzaj¹cej systemem komputerowym telefony dzwoni³y
u ludzi w œrodku nocy. 

Jednak nie chcia³bym, ¿eby polskie kampanie sta³y siê tak kosztowne i tak
zautomatyzowane jak amerykañskie. Tam oligarchizacja polityki wynika
w pewnym stopniu z kosztów, które poch³ania machina wyborcza. Szacuje
siê, ¿e aby dostaæ siê do Izby Reprezentantów, trzeba wydaæ od miliona do
dwóch milionów dolarów. Start do Senatu to ju¿ powy¿ej 10 milionów, a do
prezydentury – powy¿ej 100 milionów dolarów. Moi amerykañscy znajomi
byli pod du¿ym wra¿eniem, gdy dowiedzieli siê, ¿e zosta³em senatorem RP,
wydaj¹c z w³asnych pieniêdzy u³amek tych sum. 

Czy w Stanach Zjednoczonych mia³by szansê polityk, polegaj¹cy jedynie na
swoim chwalebnym ¿yciorysie, a niedbaj¹cy zupe³nie o swój wizerunek?
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Nie s¹dzê. Ale i na odwrót. Bill Clinton dba³ bardzo o PR, lecz jego wyczy-
ny z czasu drugiej kadencji bardzo zaci¹¿y³y na tym pracowicie dopieszczo-
nym wizerunku. Z kolei prezydent Bush ma bardzo profesjonaln¹ ekipê, ale
choæby nie wiem jak siê stara³, nic nie poradzi na to, ¿e ca³a jego prezyden-
tura bêdzie oceniana przez pryzmat wojny w Iraku. Nie mitologizujmy PR-u.
W Polsce wizerunek ma jeszcze mniejsze znaczenie i byæ mo¿e to dobrze.
W ostatniej kampanii prezydenckiej Donald Tusk mia³ ewidentnie lepszy PR,
by³ bardziej g³adkim kandydatem. Lech Kaczyñski wygra³, bo sprawia³ wra-
¿enie bardziej autentycznego. 

Którzy z polskich polityków, bior¹c pod uwagê ich zdolnoœci do kreowa-
nia wizerunku, zjednywania ludzi, skutecznego dzia³ania, mieliby naj-
wiêksze szanse w Ameryce?

Zbigniew Ziobro to polityczny naturszczyk w stylu Rudy’ego Giulianiego.
Mia³by wielkie perspektywy. Kazimierz Marcinkiewicz te¿ dobrze by siê wpa-
sowywa³ w amerykañski wzorzec polityka z przysz³oœci¹. Andrzej Lepper
mia³by mocny atut: Amerykanie uwielbiaj¹ self-made manów. Takim wize-
runkiem bardzo skutecznie na rzecz Polski gra³ w USA Lech Wa³êsa: cz³owiek
z ludu zostaje prezydentem. LudŸmi z nizin spo³ecznych byli Richard Nixon
i Ronald Reagan. Z tym ¿e Lepper nawi¹zywa³by do czasów antyelitarnych
buntów z prze³omu XIX i XX wieku. Ten pr¹d przejê³a nastêpnie Partia Demo-
kratyczna. Widzia³bym go w gronie populistycznych senatorów, którzy czasa-
mi spadaj¹ jak komety. Olbrzymie szanse móg³by mieæ Roman Giertych.
W ci¹gu ostatnich trzydziestu lat bardzo wzros³a rola religijnej prawicy
w Partii Republikañskiej. Szef LPR mia³by w USA szansê zostaæ jednym
z przywódców tak zwanej moralnej wiêkszoœci. Byæ mo¿e nawet mia³by per-
spektywy na prezydenturê, poniewa¿ w tym wyœcigu niemal zawsze zwyciê-
¿ali wy¿si. Debaty z kolei wygrywali ci, którzy najmniej mrugali oczami. 

„Washington Post”, 7 listopada 2003

Ameryka traci Europê Œrodkow¹

W czasie transatlantyckiej sprzeczki ma³¿eñskiej o Irak Europa Œrod-

kowa nie straci³a przyjaznych uczuæ do Stanów Zjednoczonych. Nowe

demokracje nie tylko narazi³y siê na gniew Francji i Niemiec, których
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sympatii potrzebuj¹ przy wkraczaniu do Unii Europejskiej, ale nawet

popar³y swoje s³owa czynami. Polskie si³y specjalne walczy³y w porcie

Umm Kasr, a potem w szeœædziesiêciu innych akcjach. ¯o³nierze z Bu³-

garii, Rumunii, Wêgier, Litwy, £otwy i Ukrainy s³u¿¹ w polskiej strefie

miêdzy Basr¹ a Bagdadem, zastêpuj¹c tam oko³o dziesiêciu tysiêcy

amerykañskich ¿o³nierzy. Teraz polskie si³y ponios³y pierwsz¹ ofiarê, gdy

na drodze miêdzy amerykañsk¹ baz¹ Dogwood a polsk¹ w Babilonie

zosta³ zabity major Hieronim Kupczyk. Je¿eli jednak Stany Zjednoczone

nie zaczn¹ dzia³aæ, to mo¿e byæ to ostatnia operacja, w której Ameryka

mo¿e liczyæ na poparcie Europy Œrodkowej. [...]

By³oby jednak b³êdem zak³adaæ, ¿e Europa Œrodkowa ca³kowicie

popiera amerykañskie dzia³ania w Iraku. Wprawdzie podpisuje siê

pod argumentami zwi¹zanymi z prawami cz³owieka, ale wiêkszoœæ jej

mieszkañców nigdy nie czu³a siê bezpoœrednio zagro¿ona przez Sad-

dama Husajna i sceptycznie zapatrywa³a siê na argumenty o jego bro-

ni masowej zag³ady. W rezultacie nawet w takim najbardziej proame-

rykañskim pañstwie w Europie jak Polska wiêkszoœæ spo³eczeñstwa

przeciwna jest militarnemu zaanga¿owaniu w Iraku, przy czym son-

da¿e wykazywa³y to, jeszcze zanim zgin¹³ pierwszy polski ¿o³nierz.

Rz¹dy Europy Œrodkowej mimo to postanowi³y uczestniczyæ w irackiej

kampanii, gdy¿ w przeciwieñstwie do niektórych pañstw Europy Za-

chodniej nie czu³y siê zagro¿one przez Stany Zjednoczone i popieraj¹

amerykañskie przywództwo. Jednoczeœnie zaœ mia³y nadziejê, ¿e ich

udzia³ spotka siê ze stosownym odwzajemnieniem – ¿e Stany Zjedno-

czone zechc¹ pokazaæ, i¿ op³aca siê byæ ich przyjacielem. 

Teraz wygl¹da na to, ¿e przyjdzie im siê rozczarowaæ. Choæ minê³o

ju¿ pó³ roku od zakoñczenia dzia³añ wojennych, œrodkowoeuropejskie

firmy nadal mog¹ siê tylko przygl¹daæ, jak na iracki rynek wkraczaj¹

amerykañskie giganty. W Iraku pracowa³y kiedyœ dziesi¹tki tysiêcy pol-

skich i bu³garskich specjalistów przy budowie dróg, fabryk i linii ener-

getycznych. Dlatego pañstwa te mia³y nadziejê, ¿e – staj¹c po stronie

Amerykanów – zdo³aj¹ przynajmniej odzyskaæ czêœæ z miliardów do-

larów, których Irak nigdy im nie zap³aci³ za wykonan¹ pracê. Teraz

jednak wywiera siê na nie naciski, ¿eby o tych d³ugach zapomnia³y,

choæ ich wartoœæ jest wielokrotnie wiêksza (w stosunku do ich PKB)

ni¿ to, co Irak by³ winien USA. 
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Europa Œrodkowa mia³a równie¿ nadziejê, ¿e Amerykanie pomog¹

zmodernizowaæ jej si³y zbrojne. Poniewa¿ wysy³anie do Iraku zagra-

nicznych ¿o³nierzy jest o wiele tañsze ni¿ amerykañskich, wydawaæ by

siê mog³o, i¿ nie ma lepszego momentu na wsparcie przez Ameryka-

nów procesu szybszego dostosowania œrodkowoeuropejskich armii

do standardów NATO. Dziêki temu przecie¿ ich rozmieszczanie u bo-

ku Amerykanów by³oby o wiele ³atwiejsze. Tymczasem Europa Œrod-

kowa musi odk³adaæ w³asne inwestycje w si³y zbrojne, aby finanso-

waæ operacjê w Iraku. 

Dla wielu obywateli Europy Œrodkowej jeszcze bardziej irytuj¹ce jest

to, w jaki sposób traktowani s¹ przez amerykañskie s³u¿by imigracyjne.

Skoro jesteœmy dobrymi sojusznikami – pytaj¹ – to dlaczego nie mo¿e-

my wje¿d¿aæ do USA bez wiz jak Francuzi czy Niemcy? Amerykanie nie

potrzebuj¹ wiz do wiêkszoœci pañstw tego regionu, natomiast ich

mieszkañcy p³ac¹ po sto dolarów tylko za przywilej z³o¿enia podania

o amerykañsk¹ wizê, znacznie subsydiuj¹c w ten sposób amerykañskie

s³u¿by imigracyjne, i to bez gwarancji otrzymania wizy. [...]

Od przysz³ego roku obecnoœæ Europy Zachodniej w Europie Œrod-

kowej znacznie wzroœnie. Miliony kierowców przeje¿d¿aæ bêd¹ obok

tablic znakuj¹cych finansowane przez Uniê Europejsk¹ projekty inwe-

stycyjne, miliony rolników dostan¹ czeki z unijnymi subsydiami, a ty-

si¹ce dziennikarzy, naukowców i studentów zyskaj¹ mo¿liwoœæ ubie-

gania siê o unijne granty. Jeœli Stany Zjednoczone chc¹ pozostaæ w tej

grze, to mo¿e byæ ju¿ na to za póŸno. 

Jest coœ takiego jak warszawka. Czy istnieje równie¿ waszyngtonek?

Jeœli warszawkê rozumieæ jako swego rodzaju towarzystwo wzajemnej ado-
racji, kisz¹ce siê we w³asnym sosie i nierozumiej¹ce ¿ycia poza stolic¹, to naj-
bli¿szym odpowiednikiem by³by inside the beltway, czyli „wewn¹trz obwodni-
cy”. Pojawiaj¹ siê oskar¿enia, moim zdaniem czêœciowo uzasadnione, ¿e wa-
szyngtoñska elita poczu³a siê autentycznie zagro¿ona nowego typu terrory-
zmem g³ównie dlatego, ¿e al-Kaida uderzy³a miêdzy innymi w Waszyngton. 

Z drugiej strony Waszyngton nie stwarza idealnych warunków dla klasycz-
nego krêgu wzajemnej adoracji, poniewa¿ jest miastem przejœciowym. Pracu-
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je siê tam bardzo intensywnie, wiêc ludziom pozostaje niewiele wolnego cza-
su, a na dodatek trwa nieustaj¹ca rotacja. Wielu waszyngtoñczyków nie tyle
mieszka w stolicy, ile pomieszkuje, bo akurat kandydat ich partii zosta³ pre-
zydentem albo kongresmanem. S¹ w tym mieœcie przez czas jego kadencji,
a potem wracaj¹, sk¹d przyjechali. Moja ¿ona jest pod tym wzglêdem niety-
powa, bo urodzi³a siê w Waszyngtonie. Od czasów jej dzieciñstwa wiele siê
tam zmieni³o. Kiedy by³a ma³a, Waszyngton by³ raczej prowincjonalnym mia-
stem. Nie mia³a tam siedziby ¿adna wielka firma. Dziœ rodowitych waszyng-
toñczyków jest coraz wiêcej, poniewa¿ bardzo rozrós³ siê sektor us³ug dla
rz¹du. Jest wiele firm prawniczych, lobbingowych, zajmuj¹cych siê PR-em, s¹
think-tanki i wszystko, co siê z tym siê wi¹¿e. Swego czasu Microsoft – któ-
ry ma g³ówn¹ siedzibê w Redmond w stanie Waszyngton, na drugim koñcu
kraju – uwa¿a³, ¿e bêdzie firm¹ niezale¿n¹ od rz¹du i nie bêdzie mia³ siedzi-
by w stolicy. Okaza³o siê, ¿e tak siê nie da. Musia³ otworzyæ w Waszyngtonie
swoje przedstawicielstwo. 

Jednak Waszyngton nadal sprawia wra¿enie doœæ kameralnego miasta
o europejskim charakterze. 

Obowi¹zuje zasada, ¿e budynki nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ kolumna Wa-
szyngtona, mierz¹ca niespe³na sto siedemdziesi¹t metrów, wiêc miasto nie
rozros³o siê zbytnio do góry. Owszem, dzielnice mieszkalne s¹ stosunkowo
kameralne, ale proszê siê przyjrzeæ dzielnicy rz¹dowej, tam gdzie jest Kapi-
tol, Bia³y Dom, National Mall ci¹gn¹cy siê do Potomacu, mauzoleum Lincol-
na, pomnik ¿o³nierzy walcz¹cych w Wietnamie i Korei, pomnik poleg³ych 
w II wojnie œwiatowej. Zawsze uderza³o mnie, ¿e to wszystko jest zbudowa-
ne na olbrzymi¹, imperialn¹ skalê, nawet trochê megalomañsk¹. A by³o pro-
jektowane i rozplanowywane jeszcze pod koniec XVIII wieku przez francu-
skiego architekta Pierre’a Charles’a L’Enfanta, gdy Ameryka by³a wci¹¿ zbio-
rowiskiem œrednio zamo¿nych kolonii na antypodach ówczesnego cywilizo-
wanego œwiata. Tymczasem w korespondencji Jerzego Waszyngtona z L’En-
fantem ju¿ przewija siê przekonanie, ¿e kiedyœ bêdzie to stolica imperium. 

Czy nadzwyczajna ochrona, jak¹ otacza siê prezydenta USA, to przypad-
kiem nie inny przejaw tej megalomanii?

To z jednej strony dodawanie sobie imperialnego presti¿u, a z drugiej
symptom wci¹¿ trwaj¹cej psychozy po zabójstwie Johna Kennedy’ego. Wi-
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dzieliœmy to w czerwcu, gdy George Bush przylecia³ do Polski. Ju¿ sam Air For-
ce One robi ogromne wra¿enie, a na dodatek prezydent przylatuje z w³asnymi
limuzynami, a nawet z w³asnymi helikopterami. No i oczywiœcie armi¹ agen-
tów Secret Service. To wszystko mo¿e byæ szalenie uci¹¿liwe dla otoczenia. 

Pamiêtam szczyt ministrów obrony NATO w Taorminie na Sycylii. Nasza
delegacja liczy³a siedem osób. By³a to zreszt¹ jedna z wiêkszych delegacji, ja-
kie zdarzy³o mi siê zabraæ na jakikolwiek wyjazd. Mieliœmy zarezerwowane
pokoje w bardzo ³adnym hotelu, w renesansowej willi. Po przyjeŸdzie okaza-
³o siê jednak, ¿e zamieszkamy nie tam, tylko w jakimœ podrzêdnym hoteliku,
poniewa¿ ca³¹ willê w ostatniej chwili przejê³a delegacja amerykañska: Do-
nald Rumsfeld z minimaln¹ grup¹ najbli¿szych wspó³pracowników – bagate-
la, sto dwadzieœcia szeœæ osób! 

Ta pompa wokó³ prezydenta i jego najwa¿niejszych urzêdników jest kryty-
kowana w samych Stanach Zjednoczonych. Nie tylko kosztuje olbrzymie pie-
ni¹dze, ale – co mo¿e nawet bardziej Amerykanów martwi – stanowi odstêp-
stwo od roli prezydenta, jak¹ wyznaczyli mu ojcowie za³o¿yciele. Ca³y ich za-
mys³ mia³ zapobiegaæ przywróceniu w³adzy królewskiej na terytorium USA.
No i króla nie ma, jest za to imperator z olbrzymi¹ œwit¹. 

Ogl¹daj¹c pomnik poleg³ych w II wojnie œwiatowej, usytuowany miêdzy
mauzoleum Lincolna a kolumn¹ Waszyngtona, zauwa¿y³em wœród p³a-
skorzeŸb, pokazuj¹cych rozmaite sceny wojenne, symboliczny uœcisk
d³oni, który ¿o³nierz amerykañski wymienia z ¿o³nierzem sowieckim.
Zrobi³o to na mnie przykre wra¿enie. 

Tylko ¿e wersja II wojny œwiatowej z punktu widzenia aliantów mocno siê
ró¿ni od naszej. Dla Amerykanów ta wojna by³a olbrzymim tryumfem, ponie-
wa¿ dziêki niej Stany Zjednoczone z kraju bêd¹cego na obrze¿ach wielkiej po-
lityki sta³y siê jednym z jej dwóch centrów, niekwestionowanym supermocar-
stwem. W czasie wojny podwoi³y swój dochód narodowy. I to wszystko kosz-
tem relatywnie niewielkim w porównaniu z tym, czego dozna³y inne kraje.
Ameryka straci³a w sumie 300 tysiêcy ludzi, czyli jedn¹ trzeci¹ liczby poleg-
³ych w samej blokadzie Leningradu i tylko trochê wiêcej, ni¿ zginê³o w po-
wstaniu warszawskim. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ ofiar ponieœli Europejczycy,
g³ównie ze Wschodu. 

Ten wzrost znaczenia USA sprawi³, ¿e zaczêto tam myœleæ o polityce zagra-
nicznej i obronnej na sposób autentycznie globalny. Kiedyœ myœleli w ten spo-
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sób Europejczycy, ale to siê skoñczy³o wraz ze zmierzchem zamorskich kolonii.
Dzisiaj nam siê wydaje, ¿e osi¹ œwiata jest linia miêdzy Europ¹ a Ameryk¹.
Z Waszyngtonu to tak nie wygl¹da. Owszem, ta oœ jest uznawana za bardzo
wa¿n¹, mo¿e nawet najwa¿niejsz¹, ale nie jedyn¹ i nie konieczn¹. Trwa tam de-
bata nad tym, czy NATO jest im nadal potrzebne i czy warto wci¹¿ wspieraæ jed-
nocz¹c¹ siê Europê, bo naprawdê zjednoczona mog³aby siê zacz¹æ przeciwsta-
wiaæ Ameryce. Ponadto olbrzymi¹ wagê przywi¹zuje siê do kwestii Izraela i Bli-
skiego Wschodu, co nam tutaj raczej trudno sobie wyobraziæ. 

Sytuacja w gospodarce te¿ nie jest tak jednoznaczna, jak mog³oby to wygl¹-
daæ z europejskiej perspektywy. Nadal najintensywniejsza jest wymiana gospo-
darcza ze Starym Kontynentem, ale to w znacznej mierze od Chin zale¿y obec-
ny amerykañski boom gospodarczy, bo to one akumuluj¹ od wielu lat gigan-
tyczne rezerwy finansowe denominowane w dolarach, udzielaj¹c w ten sposób
USA tanich po¿yczek. Wystarczy, ¿eby Chiny przestan¹ gromadziæ te rezerwy,
a konsekwencje dla amerykañskiej gospodarki mog¹ byæ fatalne. Z punktu wi-
dzenia Waszyngtonu jest to nie mniej wa¿ne ni¿ stosunki z Europ¹. 

Koszt wojny by³ dla Stanów Zjednoczonych niewielki, a do tego wszyst-
kie dzia³ania rozgrywa³y siê poza ich granicami. Bior¹c to pod uwagê,
mo¿na zrozumieæ, czemu jedenasty wrzeœnia by³ dla Amerykanów takim
szokiem. 

Szok faktycznie by³ olbrzymi. Waszyngton nie by³ obiektem wrogiego ata-
ku od 1812 roku, gdy Brytyjczycy podpalili Kapitol. Amerykanie czuli siê fi-
zycznie bezpieczni w swojej ojczyŸnie, oddzielonej od wrogów dwoma oce-
anami. Nagle okaza³o siê, ¿e to bezpieczeñstwo by³o z³udne, ¿e mo¿na ich za-
atakowaæ na ich w³asnej ziemi. Ma³o tego: uderzenie na Pentagon upokorzy-
³o amerykañsk¹ armiê i samo biuro sekretarza obrony. Wysz³o na to, ¿e nie
potrafili zapobiec nie tylko atakowi na kraj, lecz tak¿e na samych siebie. 

Kilka dni po zamachach z jedenastego wrzeœnia rozmawia³em ze Zbignie-
wem Brzeziñskim. By³em wtedy wiceministrem spraw zagranicznych. Brze-
ziñski w³aœnie wybiera³ siê do Donalda Rumsfelda na rozmowê dotycz¹c¹
sposobów pokonania talibów i metod walki z al-Kaid¹ w Afganistanie. Mia-
³em na podorêdziu ramowy plan dzia³ania, przygotowany dla prezydenta
Kwaœniewskiego, z aprobat¹ ministra Bartoszewskiego. Za ich zgod¹ przes³a-
³em plan Zbigniewowi Brzeziñskiemu, który tego samego dnia przekaza³ go
Rumsfeldowi. Plan zawiera³ rekomendacje, jak s¹dzê, doœæ oczywiste dla
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osób znaj¹cych Afganistan. Napisa³em w nim, ¿e trzeba wykorzystaæ
i wzmocniæ Sojusz Pó³nocny, wspomóc go bombardowaniami oraz zrzutami
sprzêtu i pieniêdzmi. Ogólna teza by³a taka, ¿e kraj powinien zostaæ wyzwo-
lony przy amerykañskiej pomocy, ale afgañskimi si³ami. Lubiê myœleæ, ¿e ta
opinia zewnêtrzna mog³a mieæ jakiœ wp³yw na m¹dry sposób podejœcia do
operacji usuniêcia talibów z Afganistanu. 

Mówi pan, ¿e w Europie ulegamy z³udzeniu, ¿e jesteœmy centrum 
œwiata...

Temu z³udzeniu ulegamy nawet w Warszawie.

Ale w Waszyngtonie myœli siê w podobny sposób. St¹d te wszystkie dow-
cipy o tym, jak Amerykanie wyobra¿aj¹ sobie œwiat. 

Tylko ¿e oni maj¹ do takiego myœlenia znacznie mocniejsze podstawy ni¿
my. Bezpieczeñstwo morskich szlaków handlowych na œwiecie zale¿y od
szesnastu grup lotniskowców amerykañskiej marynarki wojennej. Od USA
zale¿y tak¿e bezpieczeñstwo handlu rop¹ pochodz¹c¹ z regionu Zatoki Per-
skiej. Zwiad satelitarny i œwiatowe systemy komunikacyjne s¹ amerykañskie.
Nie wspominaj¹c ju¿ o ekspansji amerykañskiej kultury popularnej, czemu
sprzyja znaczenie jêzyka angielskiego. Dorzuæmy do tego innowacyjnoœæ
i najwiêksze osi¹gniêcia naukowe, a zobaczymy, ¿e istniej¹ przes³anki, by
Amerykanie mogli siê uwa¿aæ za pêpek œwiata. 

By³ pan kilka razy w Bia³ym Domu. Jakie to miejsce?

Wbrew oczekiwaniom – kameralne. To wynika z ducha konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Dla ojców za³o¿ycieli spraw¹ kluczow¹ by³o to, ¿eby prezydent
nie zosta³ królem. St¹d a¿ do pocz¹tku XX wieku jego rola by³a bardzo skrom-
na i pod tym k¹tem zaprojektowano Bia³y Dom. L’Enfant chcia³ zbudowaæ
znacznie wiêkszy pa³ac prezydencki, lecz tego planu nie zaakceptowano. Sku-
tek jest dzisiaj taki, ¿e we w³aœciwym Bia³ym Domu – bo oba skrzyd³a, wschod-
nie i zachodnie, dobudowano o wiele póŸniej – jest ciasno. Najwy¿si rang¹
urzêdnicy maj¹ biura o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Godz¹
siê na to, bo alternatyw¹ jest wprawdzie przestronny pokój, ale w Old Executive
Building. Oni wol¹ mieæ pokój malutki, byle blisko prezydenckiego ucha. 

W Bia³ym Domu wisi sporo dobrych XVIII-wiecznych obrazów, które s¹ tam
od dawna, podobnie jak oryginalne meble z tamtego okresu. To ilustruje cie-
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kawy paradoks: Stany Zjednoczone maj¹ poczucie, i¿ s¹ krajem nowym,
wci¹¿ dopiero siê kszta³tuj¹cym, podczas gdy tak naprawdê s¹ krajem sta-
rym, najstarsz¹ demokracj¹. W Karolinie Pó³nocnej odwiedzi³em posiad³oœæ,
gdzie alejê przed domem ocieniaj¹ platany licz¹ce po czterysta lat. 

Ochrona w rezydencji prezydenta jest pewnie znacznie szczelniejsza ni¿
w warszawskim Pa³acu Prezydenckim?

Prezydent USA jest najpilniej strze¿onym przywódc¹ na œwiecie. A mimo to –
i mimo zagro¿enia terrorystycznego – do Bia³ego Domu ca³y czas wpuszcza-
ne s¹ wycieczki, tak¿e do tych pomieszczeñ, w których prezydent pracuje.
Oczywiœcie wtedy, gdy go tam nie ma. Tymczasem w Polsce, gdzie zagro¿enie
jest o wiele mniejsze, wycieczki bywaj¹ w Pa³acu Prezydenckim tylko od wiel-
kiego dzwonu. 

Z kim spotyka³ siê pan w Bia³ym Domu?

Towarzyszy³em podczas spotkania premiera Kaczyñskiego z George’em
Bushem we wrzeœniu 2006 roku. Natomiast kilkakrotnie rozmawia³em z wi-
ceprezydentem Dickiem Cheneyem. Mi³ym gestem by³o to, ¿e zaprosi³ mnie
na zakoñczenie mojej pracy w American Enterprise Institute, gdy wraca³em
do kraju. Mia³em do przekazania nieformalne przes³anie od nominowanego
ju¿ wtedy na premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Prosi³ o przekazanie wi-
ceprezydentowi, ¿e Polska gotowa jest jeszcze przez jakiœ czas pozostaæ w Ira-
ku, ale liczy na zwiêkszenie amerykañskiej pomocy wojskowej. 

Zreszt¹ Cheney czy Rumsfeld bywali w AEI regularnie, bo by³ to ich ma-
tecznik. Dopiero w takich okolicznoœciach istnia³a mo¿liwoœæ naprawdê nie-
formalnej rozmowy. Pamiêtam jedno z takich spotkañ podczas konferencji in-
stytutu w Kolorado. Mówi³em wtedy wiceprezydentowi, jak moim zdaniem
poradziliby sobie z al-Kaid¹ Rosjanie. Otó¿ siêgnêliby po podobn¹ metodê
prowokacji, jak¹ zastosowali wobec emigracji antybolszewickiej w latach
dwudziestych, tworz¹c grupê Trust, albo wobec polskiego WiN po wojnie, gdy
powo³ali jego V Zarz¹d. Czyli stworzyliby fa³szyw¹ al-Kaidê bis, która oskar-
¿y³aby tê oryginaln¹ o ugodowoœæ i zdradê, przyci¹gnê³a radyka³ów do sie-
bie, po czym obciê³a im ³by. Niestety, Stanom Zjednoczonym realizacjê takiej
operacji uniemo¿liwia ich konstrukcja polityczna: nic by siê tam nie utrzyma-
³o w tajemnicy, a Waszyngton nie ma w sobie rosyjskiej brutalnoœci, niezbêd-
nej do przeprowadzenia takiej akcji. 
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Z wy¿szymi urzêdnikami spotyka³em siê czêsto w Bombay Club, nieopodal
Bia³ego Domu. I to tam, podczas obiadu z Ianem Brzezinskim, synem Zbi-
gniewa, który by³ wtedy jednym z wiceministrów obrony, dotar³a do nas wia-
domoœæ o rych³ej œmierci papie¿a. Myœlê, ¿e ma³o kto zdaje sobie sprawê, jak
wielk¹ przys³ugê wizerunkowi naszego kraju odda³ Jan Pawe³ Wielki nawet
po œmierci. Poprzednio kwestia uczestnictwa prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych w pogrzebie papie¿a by³a kontrowersyjna – wysy³ano wiceprezydenta.
Tym razem Air Force One zabra³ prezydenta i trzech by³ych prezydentów.
Zdjêcie czterech prezydentów oddaj¹cych czeœæ Janowi Paw³owi II, spoczywa-
j¹cemu w purpurze na katafalku w Bazylice Œwiêtego Piotra, znalaz³o siê na
pierwszych stronach amerykañskich gazet. By³o to iœcie imperialne po¿egna-
nie. A amerykañskie stacje telewizyjne przez tydzieñ nadawa³y reporta¿e na
¿ywo z Krakowa, co by³o przejmuj¹ce, ale i wspania³e wizualnie. Amerykanie
ujrzeli Polskê jako ciekawy, emocjonalnie g³êboki i piêkny kraj. W tych dniach
mia³a te¿ miejsce rozmowa, której lubiê u¿ywaæ dla zilustrowania natury
wspó³czesnych mediów. Otó¿ najbardziej znany prezenter telewizji CNN Lar-
ry King zaprosi³ do studia któregoœ z kardyna³ów i w zwi¹zku z papie¿em za-
pyta³ go: „S¹dzi pan, ¿e jest w niebie? Mamy trzydzieœci sekund”. 

Zosta³ pan równie¿ zaproszony na przes³uchanie w Kongresie. Takie wy-
darzenia znamy w Polsce tylko z filmów. 

Klimat jest podobny jak na filmach. Wszystko dzieje siê na Kapitolu, komisja
siedzi na podwy¿szeniu, przes³uchiwany stoi na czymœ w rodzaju podium. Opra-
wa jest bardzo podnios³a. Przes³uchania przed komisj¹ Kongresu nie nale¿y jed-
nak uto¿samiaæ z naszymi przes³uchaniami przed komisj¹ œledcz¹ Sejmu. Ono
przypomina raczej now¹ w Polsce instytucjê wys³uchania publicznego. Zreszt¹
przewodnicz¹cy zwyk³ej komisji sejmowej równie¿ mo¿e zaprosiæ na jej posiedze-
nie przedstawicieli ró¿nych œrodowisk i najrozmaitszych ekspertów, tyle ¿e takie
wydarzenia w Polsce maj¹ znacznie ni¿sz¹ rangê, skromn¹ oprawê i nie odbijaj¹
siê tak g³oœnym echem. Natomiast w œwiecie amerykañskich think-tanków za-
proszenie na przes³uchanie przed komisj¹ Kongresu jest uznawane za wielki za-
szczyt i traktowane jako œwiadectwo znaczenia danego œrodowiska i osoby. 

O czym mia³ pan mówiæ kongresmanom?

To by³o apogeum taræ miêdzy Europ¹ a Stanami Zjednoczonymi w zwi¹z-
ku z wojn¹ w Iraku. Kongres zaniepokoi³ siê stanem stosunków transatlan-
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tyckich. Jego cz³onkowie chcieli siê zorientowaæ w sytuacji – co pokazuje, jak
znacz¹c¹ rolê odgrywa amerykañski parlament w kreowaniu polityki zagra-
nicznej. Prócz mnie zaproszono jeszcze trzy osoby – Niemca Dietera Dettke,
Francuza Justina Vaisse’a i W³ocha Gianniego Riottê. Mia³em poczucie, ¿e
przemawiam nie tylko w imieniu swojego kraju, lecz tak¿e ca³ej Europy Œrod-
kowej. Powiedzia³em wówczas miêdzy innymi, ¿e Pary¿ chcia³ stworzyæ sytu-
acjê, w której Niemcy by³yby koniem, reszta Europy wozem, a Francja woŸni-
c¹; obawiam siê tylko, ¿e poprowadzi³aby ona ten wóz do czo³owego zderze-
nia z amerykañskim czo³giem. Z perspektywy paru lat s¹dzê, ¿e Francja za-
chowywa³a siê w tamtych dniach wobec Europy tak, jak Stany Zjednoczone
wobec ca³ego œwiata. Wzajemne oskar¿anie siê Francuzów i Amerykanów
o arogancjê jest zazwyczaj doœæ zabawne. Francji nie uda³o siê przekonaæ po-
³owy Europy do swych racji, mimo ¿e dziœ wiemy, ¿e generalnie mia³a racjê,
ostrzegaj¹c przed wik³aniem siê w Irak.

Dzia³o siê to dok³adnie w tym samym czasie, gdy w Polsce trwa³y przes³ucha-
nia przed komisj¹ badaj¹c¹ aferê Rywina. Myœla³em sobie, ¿e niektórzy musz¹
tam zeznawaæ z powodu politycznych machlojek, a ja jestem przes³uchiwany
z ca³kiem innych przyczyn i w ca³kiem innym miejscu. I by³a to przyjemna myœl. 

Jak siê pan przygotowywa³ do tego wyst¹pienia?

Mia³em u³atwione zadanie, bo przewodnicz¹cy komisji przes³a³ mi zawcza-
su pytania. Na piœmie przygotowa³em odpowiedzi, które w pe³nym brzmieniu
wesz³y do protoko³u, ja zaœ przedstawi³em podczas przes³uchania ich wersjê
skrócon¹. 

Zeznanie przed Kongresem „Przysz³oœæ stosunków transatlantyckich,

spojrzenie z Europy”, 17 czerwca 2003, Waszyngton, DC

Panie Przewodnicz¹cy, cz³onkowie Kongresu!

Dziêkujê za zaproszenie w te dostojne progi. Zadaliœcie mi w nim

dociekliwe pytania. Pozwólcie, ¿e na nie odpowiem. 

Czy w stosunkach transatlantyckich naprawdê mamy do czy-

nienia z kryzysem?

Przyjaciele i sprzymierzeñcy nawzajem dobrze sobie ¿ycz¹, ponie-

wa¿ oczekuj¹, ¿e sukces jednego bêdzie oznaczaæ wzmocnienie i po-
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prawê dla innych. Rywale – odwrotnie: sukces jednego uznaj¹ za

groŸny dla pozosta³ych. Podczas ostatniej wojny w Iraku jedna trze-

cia francuskiego spo³eczeñstwa ¿yczy³a zwyciêstwa Saddamowi Hu-

sajnowi, a nie swoim formalnym sprzymierzeñcom – Amerykanom.

Jakiekolwiek by³y tego przyczyny, tak¹ sytuacjê okreœli³bym jako kry-

zys, tym powa¿niejszy, ¿e siêgaj¹cy od elit dyplomatycznych i poli-

tycznych do zwyk³ych ludzi. Inny wa¿ny europejski sprzymierzeniec,

Niemcy, po raz pierwszy od zjednoczenia tak silnie podkreœli³ swoj¹

suwerennoœæ. Pod pretekstem pacyfizmu odmówi³ Ameryce pomocy

w sprawie dotycz¹cej jej istotnego interesu narodowego – po raz

pierwszy od pó³ wieku. Inne kraje wspar³y USA w ich konfrontacji

z Saddamem Husajnem, mimo ¿e ich rz¹dy nie by³y w pe³ni przeko-

nane co do powodów rozpoczêcia wojny, a opinia publiczna w wiêk-

szoœci by³a jej przeciwna. Europa podzieli³a siê na pañstwa, którym

odpowiada amerykañskie przywództwo, i na te, którym ono nie od-

powiada. Jak s¹dzê, to dobra definicja tego, co nazwano „star¹”

i „now¹” Europ¹. [...]

Czy transatlantycki rozdŸwiêk to coœ wiêcej ni¿ tylko spór

w kwestii polityki zagranicznej?

Tak twierdz¹ niektórzy w Europie. [...] Wielu z nich nie uwa¿a

pañstwa narodowego za obiekt, któremu s¹ winni lojalnoœæ, ani za

najbardziej naturalne narzêdzie sprawowania demokratycznej kon-

troli nad rz¹dem, ale postrzega je jako czynnik sprzyjaj¹cy wojnom,

które spustoszy³y kontynent podczas ostatniego stulecia. Liczni Eu-

ropejczycy uznaj¹, ¿e tylko projekt europejskiej integracji sprawi, ¿e

wojny znikn¹, i gotowi s¹ za to zap³aciæ utrat¹ suwerennoœci, co by-

³oby nie do pomyœlenia dla amerykañskiej opinii publicznej i polity-

ków. [...]

Decyzja, aby pójœæ na wojnê z Irakiem bez konsultacji ze sprzymie-

rzeñcami i bez wyraŸnej przyczyny, wzmocni³a tendencje, o których

wspomina³em, i sprawi³a, ¿e europejskim rz¹dom trudniej by³o wyt³u-

maczyæ swoim obywatelom powody konfrontacji. Gdyby Stany Zjed-

noczone zdecydowa³y siê obaliæ Husajna w chwili, gdy wyrzuci³ z kra-

ju inspektorów Narodów Zjednoczonych, popar³oby je wiêcej Euro-

pejczyków. Ameryka mniej stara³a siê uzasadniæ drug¹ ni¿ pierwsz¹



Strefa zdekomunizowana254

wojnê w Zatoce Perskiej, mimo ¿e przyczyna pierwszej – inwazja na

s¹siaduj¹ce pañstwo – by³a znacznie wyraŸniejsza. Amerykañskie wy-

si³ki dyplomatyczne wydawa³y siê nieszczere i z ca³¹ pewnoœci¹ by³y

nieefektywne. 

Czy spór w sprawie Iraku by³ przejawem roz³amu w stosun-

kach transatlantyckich, czy jedynie politycznej niezgody z cztere-

ma pañstwami europejskimi?

Obie odpowiedzi s¹ trafne, poniewa¿ kraje, które popar³y USA,

nie uczyni³y tego ze wzglêdu na wiarê w s³usznoœæ przytaczanych

przez Waszyngton uzasadnieñ, tylko dlatego, ¿e uzna³y za istotne

okazaæ solidarnoœæ z Ameryk¹ w sprawie, któr¹ amerykañska admi-

nistracja uwa¿a³a za kluczow¹ dla bezpieczeñstwa narodowego.

Rz¹dy popieraj¹ce Stany Zjednoczone stwierdzi³y, ¿e potrzeba za-

chowania dobrych relacji z Waszyngtonem przewa¿a nad w¹tpliwo-

œciami co do w³¹czania siê w wojnê rozpoczêt¹ bez jednoznacznej

przyczyny. 

Pêkniêcie w Europie tak naprawdê nie dotyczy³o Iraku, ale tego, jak

zareagowaæ na globaln¹ dominacjê Ameryki. [...]

Czy europejskie widzenie œwiata, postrzeganie niebezpie-

czeñstw i sposobów zapobiegania im jest naprawdê tak odmien-

ne od amerykañskiego?

Tak, i to czêœciowo z powodu amerykañskiego wp³ywu. Jednym

z najwiêkszych intelektualnych zaskoczeñ, jakie spotykaj¹ Europejczy-

ka w Waszyngtonie, jest tutejsze myœlenie w skali globalnej. [...]

Poza kilkoma wyj¹tkami, takimi jak brytyjska wojna o Falklandy czy

francuskie interwencje w Afryce, Europejczycy nie s¹ ju¿ zaintereso-

wani podejmowaniem globalnej odpowiedzialnoœci, tote¿ stracili

wi¹¿¹ce siê z ni¹ nawyki. Poniewa¿ rozwój Unii Europejskiej postêpo-

wa³ jako negocjacyjny proces uzgadniania prawa, coraz wiêksza licz-

ba Europejczyków s¹dzi, ¿e wiêkszoœæ sporów mo¿na rozstrzygn¹æ

w ten w³aœnie sposób. Unia opiera siê na etosie przezwyciê¿ania na-

rodowej suwerennoœci i dlatego wielu zachodnich Europejczyków po-

dejrzliwie patrzy na kraje, które pos³uguj¹ siê rodzimym jêzykiem

i dzia³aj¹ tak, jak kiedyœ dzia³a³y ich w³asne pañstwa. 
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Czy w Europie narasta sentyment antyamerykañski, czy te¿

ostatnie protesty przeciwko Stanom Zjednoczonym dotyczy³y je-

dynie si³y militarnej Ameryki i jej dzia³añ w stosunku do Iraku?

Europejski antyamerykanizm poprzedza powstanie Stanów Zjed-

noczonych i bêdzie istnia³ zawsze. W niektórych krajach, na przyk³ad

we Francji, jest naturalny, podczas gdy w innych, tak jak w Polsce, jest

niemal nieobecny. [...]

Jednak¿e pojawiaj¹cy siê czasem kulturowy antyamerykanizm wy-

bucha tylko w reakcji na konkretne amerykañskie posuniêcia: kiedyœ

w zwi¹zku z Wietnamem lub umieszczeniem rakiet typu Cruise w Eu-

ropie, dziœ w zwi¹zku z polityk¹ wobec Bliskiego Wschodu. 

Zasób sympatii wobec Stanów Zjednoczonych w Europie Wschod-

niej jest po czêœci skutkiem twardego stanowiska Ameryki wobec ko-

munizmu, a po czêœci programów realizowanych w czasie trwania

zimnej wojny. Korzystaj¹c ze stypendiów Fulbrighta, do USA przy-

je¿d¿ali i dysydenci, i partyjni aparatczycy. Jedni i drudzy s³uchali Ra-

dia Wolna Europa i Radia Liberty. Dziœ tysi¹ce m³odych Europejczyków

ze Wschodu wyje¿d¿a na stypendia naukowe sponsorowane przez

Uniê, a jedynie dziesi¹tki jad¹ do USA. Je¿eli ten trend siê nie zmieni,

kolejna generacja Europejczyków stanie siê bardziej europocentrycz-

na. [...]

Czy Europejczycy mog¹ byæ jednoczeœnie proeuropejscy i pro-

atlantyccy, czy te¿ te dwa stanowiska stoj¹ w coraz wiêkszej

sprzecznoœci?

Francja ma alternatywn¹ geostrategiczn¹ wizjê „europejskiej Eu-

ropy”, która mia³aby stanowiæ równowagê dla si³y Stanów Zjedno-

czonych. Uciekaj¹c siê do metafory – Francja chcia³aby doprowadziæ

do sytuacji, w której Niemcy by³yby koniem, Europa wozem, a Fran-

cja by powozi³a. Mo¿na mieæ obawy, ¿e pokierowa³aby ten wóz

wprost na zderzenie z amerykañskim czo³giem. Uwa¿am, ¿e to nie

le¿y w interesie wiêkszoœci Europejczyków, a nawet w interesie samej

Francji. 

S¹dzê, ¿e olbrzymia wiêkszoœæ mieszkañców naszego kontynentu

nadal chce byæ zarazem proeuropejska i proatlantycka. [...]
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Czy bezpieczeñstwo Europy i Ameryki nie jest ju¿ nierozdzielne?

Przeciwnie. Uwa¿am, ¿e Europa i Ameryka maj¹ dwa kluczowe

wspólne punkty swoich interesów geostrategicznych. Po pierwsze –

oczyszczenie pola po rozpadzie Zwi¹zku Sowieckiego i wsparcie na-

rodów wyzwolonych w przejœciu do wolnorynkowej demokracji. Po

drugie – demokratyzacjê Bliskiego Wschodu. 

Czy w Europie istniej¹ si³y, których celem jest zmarginalizowa-

nie amerykañskich wp³ywów na Starym Kontynencie i w NATO? 

Stanów Zjednoczonych w NATO nie da siê zmarginalizowaæ, ponie-

wa¿ bez nich Pakt nie móg³by istnieæ. Nale¿y zatem raczej spytaæ o tych,

którzy pragnêliby zast¹piæ NATO czysto europejskim paktem obron-

nym. Owszem, s¹ zwolennicy takiego rozwi¹zania, zarówno na lewym,

jak i na prawym skrzydle europejskiej polityki oraz na peryferiach euro-

pejskiej biurokracji. Dyskusja wokó³ Iraku przekona³a równie¿ wielu

cz³onków g³ównego europejskiego nurtu, ¿e jeœli chc¹ mieæ wp³yw na

Waszyngton, musz¹ lepiej skoordynowaæ swoj¹ politykê. 

Jak bardzo – z europejskiego punktu widzenia – ucierpia³y UE

i NATO z powodu wojny w Iraku?

Dobr¹ stron¹ ca³ej sytuacji by³o to, ¿e Europa podzieli³a siê pó³ na

pó³ w sprawie, w której europejska opinia publiczna by³a jednomyœl-

na. Ci, którzy chcieliby budowaæ Europê na fundamencie antyamery-

kanizmu, powinni zrozumieæ, ¿e jeœli nie da³o siê zjednoczyæ jej

w opozycji do niepopularnej, prowadzonej przez Amerykanów wojny

w Iraku, to taki projekt nie mo¿e siê udaæ. 

W okresie przejœciowym korzyœæ powinno odnieœæ tak¿e NATO.

Wojna w Iraku oznacza³a koniec okresu postzimnowojennego i chyba

ka¿dy zrozumia³, ¿e Pakt musi siê zmieniæ, aby sprostaæ nowym wy-

zwaniom. [...]

Jakich Stanów Zjednoczonych chce Europa?

Zale¿y, kogo w Europie o to spytaæ. Niektórzy z nas, zw³aszcza re-

prezentuj¹cy prawicê w nowych demokracjach, ciesz¹ siê, ¿e Amery-

ka jest liderem Zachodu, zarówno w sferze miêdzynarodowej, jak

i w sprawach wewnêtrznych, gdzie pokazuje, jak pozbyæ siê socjali-
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zmu. Inni, g³ównie przedstawiciele lewicy w Europie Zachodniej,

chcieliby, aby USA sta³y siê jak wielka Kanada, kraj, który uznaje wy¿-

szoœæ europejskiego modelu gospodarczego, sprawy wojskowe spy-

cha na dalszy plan, a w kwestiach filozofii pañstwa i stylu ¿ycia pod¹-

¿a za elitami miêdzynarodowego postêpu. 

Wiêkszoœæ Europejczyków chcia³aby Stanów Zjednoczonych, które

respektowa³yby œwiatow¹ opiniê, bardziej stara³yby siê wyjaœniaæ

swoje racje na scenie miêdzynarodowej i które utrzymywa³yby przy-

wództwo, korzystaj¹c z perswazji i w³asnego przyk³adu. 

Panie Przewodnicz¹cy, na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e mimo

zastrze¿eñ, jakie tu wyrazi³em, uwa¿am, i¿ to, co ³¹czy Europê i USA,

jest nadal znacznie g³êbsze i wa¿niejsze ni¿ to, co je dzieli. Gdy obie

czêœci zachodniej cywilizacji dzia³aj¹ wspólnie, przewodz¹ œwiatu;

gdy siê dziel¹, ka¿dy na tym cierpi. Tak wiêc w interesie naszych na-

rodów le¿y, aby pracowaæ na rzecz poprawy naszych wzajemnych re-

lacji. 

Pe³ny tekst:

http://foreignaffairs.house.gov/archives/108/87796.PDF

Czy da³oby siê wprowadziæ w Polsce przes³uchanie na kszta³t amerykañski?

W USA teatr polityki jest inny ni¿ w naszym kraju, zgrabniejszy, ³adniej-
szy. ¯eby podnieœæ poziom naszego politycznego teatru, musielibyœmy mieæ
lepszy budynek Sejmu. Nasz nie spe³nia dobrze funkcji œwi¹tyni demokracji,
oœrodka politycznego sacrum, a takie znaczenie powinien mieæ w demokracji
gmach parlamentu. 

Ale jest podobno jednym z najprzyjemniejszych i najprzytulniejszych
parlamentów na œwiecie. Ma charakter. 

Nie podzielam tej opinii. Nawet Wêgrzy maj¹ budynek parlamentu z praw-
dziwego zdarzenia. Razi mnie, ¿e w Sejmie nie ma miejsca, gdzie politycy mog-
liby ze sob¹ swobodnie porozmawiaæ. To jedna z przyczyn agresywnego sty-
lu polskiej polityki – pos³owie nieustannie graj¹, gdy¿ na ka¿dym kroku s¹
zwierzyn¹ ³own¹ dla dziennikarzy. Wy³¹czona jest z tego tylko sala posie-



Strefa zdekomunizowana258

dzeñ. Poza tym nie ma ¿adnego azylu. Nie mo¿na nawet wypiæ kawy w ba-
rze, ¿eby na stoliku od razu nie znalaz³ siê magnetofon. 

W Kongresie jest inaczej?

Tak. S¹ miejsca, gdzie dziennikarze mog¹ siê swobodnie spotykaæ z polity-
kami, ale s¹ te¿ takie, gdzie wstêpu nie maj¹. Politycy, korzystaj¹c z pe³nej
swobody ruchów, mog¹ tam bez skrêpowania przedyskutowaæ miêdzy sob¹
projekty i propozycje, zanim przedstawi¹ je opinii publicznej. Sam jestem za-
równo politykiem, jak i dziennikarzem, lecz uwa¿am, ¿e brak takich stref
w polskim parlamencie przynosi wielk¹ szkodê naszemu ¿yciu publicznemu.

Czy w Europie s¹ dzisiaj mo¿liwi liderzy na miarê Ronalda Reagana czy
Theodore’a Roosevelta?

„Rzeczpospolita”, 5 czerwca 1999

O pomniku Reagana, przemówienie na Zamku Królewskim

w Warszawie

[...]

Przywództwo rozumiem jako zdolnoœæ do sk³onienia ludzi do uczy-

nienia tego, czego w innym wypadku by nie zrobili. Aby wiêc doceniæ

przywództwo Ronalda Reagana, musimy najpierw powróciæ do mo-

mentu startu jego prezydentury, a tak¿e wyobraziæ sobie, co mog³o-

by byæ bez jego zaanga¿owania.

W dniu inauguracji Ronalda Reagana na prezydenta USA, w stycz-

niu 1981 roku, œwiat nie wygl¹da³ obiecuj¹co dla mi³oœników wolno-

œci. Zwi¹zek Radziecki, nadal rz¹dzony rêk¹ Leonida Bre¿niewa, wyda-

wa³ siê u szczytu swej potêgi: w poprzedniej dekadzie obóz komuni-

styczny powiêkszy³ siê o dziesiêæ krajów, ZSRR w³aœnie najecha³ na

Afganistan i wiêkszoœæ komentatorów uznawa³a, ¿e skoñczy siê to

„normalizacj¹”, tak jak kiedyœ na Wêgrzech i w Czechos³owacji. Trwa-

³a ofensywa maj¹ca na celu okr¹¿enie Zachodu poprzez Trzeci Œwiat:

w Angoli, Nikaragui, Etiopii i Kambod¿y trwa³y re¿imy komunistycz-

ne, korzystaj¹ce z aktywnego poparcia ojczyzny socjalizmu. ZSRR po-

siada³ nie tylko przewagê w Europie w broni konwencjonalnej, lecz
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tak¿e wy³¹cznoœæ na rakiety nuklearne œredniego zasiêgu oraz rosn¹-

c¹ przewagê w rakietach miêdzykontynentalnych.

Przez prawie dekadê trwa³a polityka odprê¿enia – któr¹ Zachód zapo-

cz¹tkowa³ jako kolejn¹ próbê sk³onienia ZSRR, aby zachowywa³ siê jak

d¿entelmen, a któr¹ komuniœci uwa¿ali za legitymizacjê zdobyczy tery-

torialnych i milcz¹c¹ akceptacjê doktryny Bre¿niewa o ograniczonej su-

werennoœci pañstw socjalistycznych. Stany Zjednoczone – os³abione

przegran¹ w Wietnamie, pogr¹¿one w kryzysie ekonomicznym i energe-

tycznym oraz œwie¿o upokorzone nieudan¹ prób¹ odbicia zak³adników

w Iranie – wydawa³y siê potêg¹ schodz¹c¹. Dziœ mo¿e siê to wydaæ nie-

prawdopodobne, ale wtedy wielu rozs¹dnym ludziom wydawa³o siê, ¿e

zwyciêstwo komunizmu na ca³ym œwiecie jest tylko kwesti¹ czasu.

Pierwsz¹ cech¹ wielkiego przywództwa jest zdolnoœæ przewidywa-

nia. Tu Reagan nie ma sobie równych. W czasach gdy modni intelek-

tualiœci argumentowali na rzecz wy¿szoœci gospodarki planowej nad

wolnym rynkiem albo w najlepszym wypadku mówili o konwergencji

kapitalizmu i socjalizmu, Ronald Reagan twierdzi³ bez ogródek: „Za-

krawa to na ironiê, ale okazuje siê, ¿e Karol Marks mia³ racjê. Jeste-

œmy œwiadkami rewolucyjnego kryzysu. Ale kryzys ma miejsce nie na

wolnym, niemarksistowskim Zachodzie, ale w kolebce marksizmu-

-leninizmu, w Zwi¹zku Sowieckim... to Sowiety maszeruj¹ przeciwko

biegowi historii... d¹¿enie do wolnoœci i demokracji pozostawi mark-

sizm-leninizm na œmietniku historii”.

Po drugie, prawdziwy przywódca musi byæ niez³omny. Ka¿dy

z tych, których dziœ uznajemy za wielkich, od Chrystusa poczynaj¹c,

musia³ prze³amywaæ g³upotê, ma³oœæ i brak wiary maluczkich. Tak jak

z Pi³sudskiego œmiano siê, gdy prorokowa³ woln¹ Polskê, a z pani

Thatcher – gdy wprowadzi³a pierwsze programy prywatyzacji, tak Ro-

nalda Reagana na ka¿dym kroku zniechêcali ci, którym uszu brak³o

dla nowej muzyki. Gdy szóstego czerwca 1987 roku Reagan powie-

dzia³ pod Bram¹ Brandenbursk¹: „Panie Gorbaczow, otwórz tê bra-

mê, zburz ten mur”, by³o to, naturalnie, wbrew opinii Departamentu

Stanu i ca³ej umiarkowanej prasy. By³ to kolejny wybryk nieodpowie-

dzialnego kowboja.

Po trzecie, wymiernym kryterium przywództwa jest œwiadome osi¹g-

niêcie zamierzonych celów. Oddajmy g³os rodzimemu „¯o³nierzowi
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Wolnoœci”, w którym niejaki kapitan Jerzy Markowski w artykule pod

tytu³em Krucjata (z dwudziestego trzeciego listopada 1982 roku)

podsumowa³ pierwsze dwa lata prezydentury Reagana tak: „Patrz¹c

obiektywnie na takie dzia³ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e mamy do czynie-

nia z ca³¹ strategi¹ rewan¿u. Przy czym chodzi tu o wykorzystanie

wszelkich œrodków – od zwiêkszenia wyœcigu zbrojeñ do bezpoœred-

niej dywersji – w celu rozstrzygniêcia historycznego sporu miêdzy sys-

temami na korzyœæ kapitalizmu, w celu podporz¹dkowania dalszego

biegu historii interesom amerykañskiego imperializmu”. Przek³adaj¹c

z nowomowy na nasze: Ronald Reagan œwiadomie d¹¿y³ do obalenia

komunizmu. Nikt dziœ nie w¹tpi, ¿e sukces zosta³ w du¿ej mierze osi¹g-

niêty. (Panie ministrze Szeremietiew, jeœli kapitan Markowski jest jesz-

cze w s³u¿bie – a znaj¹c ten resort, s¹dzê, ¿e jest – nale¿y go doceniæ

za przenikliwoœæ).

Po czwarte, dzia³alnoœæ prawdziwie wielkiego przywódcy musi s³u-

¿yæ moralnym celom. I tu znowu Ronald Reagan góruje nad wspó³-

czesnymi. I nie chodzi mi tylko o to, ¿e nazwa³ imperium z³a po imie-

niu i doprowadzi³ do jego upadku. To nawet jego najzawziêtsi kryty-

cy dziœ przyznaj¹. Natomiast ma³o kto docenia Ronalda Reagana za

to, ¿e by³ pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który do-

prowadzi³ nie do redukcji przyrostu iloœci uzbrojenia, lecz do zniszcze-

nia ca³ej kategorii broni: mianowicie rakiet œredniego zasiêgu w Euro-

pie, oraz do g³êbokich ciêæ w liczbie rakiet miêdzykontynentalnych.

Dopiero stanowczoœæ Reagana doprowadzi³a przywódców sowiec-

kich do prawdziwych ustêpstw.

Wreszcie wielki przywódca to taki, który nie rozwi¹zuje tylko pro-

blemów bie¿¹cych, lecz siêga w przysz³oœæ i – co za tym idzie – które-

go postaæ jest w pe³ni doceniana dopiero po jakimœ czasie. Tu te¿ Ro-

nald Reagan wytrzymuje test.

Minê³o piêtnaœcie lat od dnia, w którym Ronald Reagan og³osi³

Strategiczn¹ Inicjatywê Obronn¹ – program budowy systemu, który

pozwoli³by na niszczenie rakiet balistycznych podczas lotu, a nie tyl-

ko na odstraszanie perspektyw¹ wspólnego samobójstwa. Dopiero

dzisiaj, gdy broñ masowego ra¿enia ju¿ zosta³a u¿yta przez odra¿aj¹-

ce re¿imy, a technologia jej przenoszenia jest dostêpna nawet dla kra-

jów, które nie potrafi¹ wy¿ywiæ swych obywateli, zaczynamy doce-
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niaæ praktyczne wizjonerstwo propozycji Reagana. Z ka¿dym mijaj¹-

cym rokiem bêdziemy coraz bardziej potrzebowaæ systemu „wojen

gwiezdnych”.

Mog³o byæ tak: komunizm gnije wprawdzie wewnêtrznie, ale wol-

ny œwiat w¹tpi we w³asne si³y i nie podejmuje rywalizacji. Gospodar-

ka planowa jest porzucona, ale w³adza partii komunistycznej trwa.

Komuniœci przestaj¹ proklamowaæ komunizm, ale nadal gnêbi¹ wol-

noœæ, demokracjê i spo³eczeñstwo otwarte. Zamiast komunizmu wy-

znawaæ mog¹ kapitalizm mafijny lub ksenofobiê albo jedno i drugie

jednoczeœnie. Wiemy, ¿e tak mog³o byæ – tak¿e w Polsce – bo tak jest

w krajach, których nie nazwê. Uk³ad Warszawski wcale nie musia³ siê

rozwi¹zaæ, a Zwi¹zek Radziecki – rozsypaæ. Polska nie by³aby wolna.

To, ¿e jednak jest wolna, zawdziêczamy miêdzy innymi wysi³kom bo-

haterskiego lokatora Bia³ego Domu.

[...] Rzadko kiedy w historii œwiata zdarza³ siê polityk, który w tak

krótkim czasie osi¹gn¹³ tak wiele: usun¹³ widmo zag³ady nuklearnej,

zmusi³ do samolikwidacji jeden z najkrwawszych re¿imów w historii

œwiata, rozpostar³ idea³y demokracji i wolnoœci na setki milionów

mieszkañców naszej planety, da³ swoim rodakom i niespotykanej

przedtem czêœci globu mo¿liwoœci dobrobytu, o jakim wiêkszoœæ

z nich przedtem nie marzy³a. Jeœli to nie mia³oby wystarczyæ jako mia-

ra wielkoœci, nic nie wystarczy.

Za zas³ugi dla œwiata, Europy i Polski Warszawa winna jest pomnik

prawdziwemu autorowi koñca zimnej wojny.

Trudno jednoznacznie na takie pytanie odpowiedzieæ. Brak nam teraz
w Europie wybitnych liderów. Ale weŸmy choæby Helmuta Kohla. Przez wie-
le lat by³ przeciêtnym, prowincjonalnym politykiem, jednak w momencie,
gdy dosta³ historyczn¹ szansê, jak¹ by³o zjednoczenie Niemiec, dorós³ do
swojej roli i sta³ siê po prostu wielki. Konrad Adenauer znajdowa³ siê jed-
nak w innej sytuacji, bo obj¹³ stanowisko kanclerza zaraz po wojnie, w bar-
dzo specyficznych warunkach. Margaret Thatcher by³a odpowiedzi¹ na za-
³amanie gospodarcze i spo³eczne w Wielkiej Brytanii. Te postacie potwier-
dzaj¹ opiniê, ¿e wielkie czasy i kryzysowe sytuacje sprzyjaj¹ pojawianiu siê
wielkich ludzi, a gdy jest dobrze, ich miejsce zajmuj¹ politycy g³adcy, kon-
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sumuj¹cy zdobycze poprzedników – tacy Blairowie, Clintonowie i Kwaœ-
niewscy. 

Co chcia³by pan przenieœæ z Ameryki do Polski?

Po pierwsze – zaufanie do obywateli. W USA bardzo du¿o urzêdów pocho-
dzi z powszechnego wyboru: sêdziowie, prokuratorzy, urzêdnicy ni¿szego
szczebla, szeryfowie. To w³aœnie przejaw zaufania wobec ludzi, wobec ich
zdolnoœci do dokonywania dobrego wyboru. Coœ takiego chcia³bym zaszcze-
piæ u nas. Z wyboru mogliby pochodziæ na przyk³ad starostowie, a nawet wo-
jewodowie. Ci ostatni s¹ przedstawicielami rz¹du, ale przecie¿ jedno nie wy-
klucza drugiego. 

Uwa¿a pan, ¿e Polacy potrafi¹ m¹drze wybieraæ?

Jak najbardziej. Jeœli przeœledziæ decyzje wyborcze po 1989 roku, to ka¿da
z nich okazywa³a siê uzasadniona. W 1989 roku odsuniêcie od w³adzy komu-
nistów. Potem – Lech Wa³êsa zostaje pierwszym prezydentem z powszechne-
go wyboru. Musia³ wygraæ, to by³o oczywiste. Potem – odsuniêcie od w³adzy
obozu solidarnoœciowego, gdy podzieli³ siê i pok³óci³. Nastêpnie – przegrana
komunistów, gdy prawica siê zjednoczy³a, po czym wygrana Kwaœniewskie-
go, gdy ludzie mieli ju¿ doœæ wojenek Wa³êsy. Kiedy jednak obóz solidarno-
œciowy po³¹czy³ siê pod sztandarem AWS, znowu wygra³. A póŸniej, gdy stra-
ci³ impet i zacz¹³ siê dzieliæ – przegra³. I znowu czerwoni polegli, gdy okaza-
³o siê, ¿e patronuj¹ korupcji i politycznemu kapitalizmowi. By³bym napraw-
dê spokojny: naród wybiera s³usznie. Jest coœ takiego jak m¹droœæ zbiorowa. 

Po drugie – chcia³bym do nas przenieœæ coœ z ducha amerykañskiego opty-
mizmu. Jest dla mnie wielkim i przykrym paradoksem, ¿e prze¿ywamy nasz
najlepszy okres od ponad trzystu lat, a narzekamy i jesteœmy z siebie nieza-
dowoleni. Nadal nie potrafimy siê sobie sami podobaæ, nie podoba nam siê
nasz w³asny kraj, nie potrafimy siê z niego szczerze cieszyæ. Nie umiemy
sprawiæ, ¿eby ludzie, którzy wyje¿d¿aj¹ z Polski, chcieli do niej wracaæ. Ma-
terialne podstawy sukcesu ju¿ mamy, ale nie jesteœmy w stanie dokonaæ
zmiany w sferze mentalnej. Nadbudowa nie nad¹¿a za baz¹.

Amerykanom zazdroszczê ich optymizmu, nadziei na przysz³oœæ, specy-
ficznej mieszanki patriotyzmu z wiar¹ w indywidualny sukces. Dla nich pa-
triotyzm to tyle, co dobrze rozumiany interes w³asny. Takiej syntezy nam
brak, pañstwo dla wielu z nas jest nadal wrogiem i uwa¿amy, ¿e stoi na dro-
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dze naszego osobistego powodzenia. Co zreszt¹ w wielu przypadkach jest
prawd¹. 

Jaka w takim razie jest recepta na zaszczepienie amerykañskiego opty-
mizmu w Polsce?

Trzeba w koñcu przestaæ rozpamiêtywaæ, jak to zostaliœmy skrzywdzeni
przez historiê. Czas zejœæ z kozetki psychoanalityka. S¹ kraje znacznie bar-
dziej skrzywdzone, a nam siê ostatnio wyj¹tkowo dobrze powodzi. Politycy
zaœ musz¹ zadbaæ o to, ¿eby pañstwo faktycznie przesta³o stawaæ na drodze
osobistych aspiracji swoich obywateli, bo w przeciwnym wypadku oni go ni-
gdy szczerze nie pokochaj¹.



XIX. Skutecznoœæ w ramach regu³

Czy zgadza siê pan ze stwierdzeniem, ¿e po 1989 roku polska polityka
zagraniczna by³a niemal zawsze prowadzona na kolanach?

Przez wiêkszoœæ tego okresu byliœmy suplikantem, krajem kandyduj¹cym
do ró¿nych struktur, a co za tym idzie – musieliœmy wype³niaæ warunki usta-
lane przez innych oraz poddawaæ siê regu³om, których byæ mo¿e nie mieliœmy
ochoty akceptowaæ. To mog³o stwarzaæ wra¿enie przymusu, lecz jest ono fa³-
szywe, bo przecie¿ do wszystkich tych instytucji – od Rady Europy poczyna-
j¹c, poprzez OECD i NATO, na Unii Europejskiej koñcz¹c – przystêpowaliœmy
z w³asnej, nieprzymuszonej woli. Zatem ograniczenia, jakim podlegaliœmy,
narzuciliœmy sobie w gruncie rzeczy sami. 

Owszem, by³y momenty nieprzyjemne. Jako wiceminister spraw zagranicz-
nych dowiedzia³em siê – a by³ to rok 1999 lub 2000 – ¿e mój szef, Bronis³aw
Geremek, pojecha³ do Brukseli i przez dwie godziny czeka³ w przedpokoju
któregoœ z komisarzy europejskich. A przecie¿ profesor Geremek nie jest oso-
b¹ pozbawion¹ poczucia godnoœci – wrêcz przeciwnie. 

Tylko ¿e prawdziwym probierzem jakoœci polityki zagranicznej nie jest to,
czy komuœ siê wydaje, ¿e naruszono nasz¹ godnoœæ lub honor, tylko jej sku-
tecznoœæ w realizacji interesów pañstwa i narodu. Pod tym wzglêdem polity-
ka zagraniczna poprzednich lat by³a skuteczna, bo nie s¹dzê, byœmy drogê do
celów, jakie sobie wyznaczyliœmy, mogli przebyæ szybciej. A skoro je ju¿ osi¹g-
nêliœmy, nie musimy przesiadywaæ w przedpokoju byle komisarza UE. 

Czy nawyki z okresu, kiedy musieliœmy nieco zginaæ kark, nie przenios³y
siê do czasów, gdy mo¿emy ju¿ zdecydowanie upominaæ siê o swoje?

Pewnie jakieœ nawyki zosta³y. Ale to te¿ nieuniknione, bo trochê czasu mu-
sia³o up³yn¹æ, zanim wybadaliœmy, jaka jest nasza faktyczna si³a, ile znaczy-
my i na ile mo¿emy sobie pozwoliæ. Podczas pomarañczowej rewolucji na
Ukrainie, szeœæ miesiêcy po naszej akcesji do Unii, ju¿ zachowywaliœmy siê
jak wspó³gospodarz, a nie petent. 
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Polityka zagraniczna rz¹du PiS jest bardzo ostra, czêsto przeciwstawia-
j¹ca siê naszym europejskim partnerom, bo ma byæ prowadzona „nie na
kolanach”. Czy to dobra metoda?

Jak w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, wiêksza asertywnoœæ mo¿e byæ okazywana m¹-
drze albo niem¹drze, w sprawach wa¿nych albo nieistotnych. Mo¿e przynosiæ
po¿¹dany skutek albo szkody. Wszystko zale¿y od okolicznoœci. 

Je¿eli mówimy o Unii Europejskiej, to musimy pamiêtaæ, ¿e w tej strukturze
trudno cokolwiek zdzia³aæ w pojedynkê. Trwa w niej – po pierwsze – wspó³pra-
ca na wielu polach, a po drugie – nieustaj¹ce œcieranie siê interesów ró¿nego ro-
dzaju – pañstwowych, regionalnych, ekonomicznych, grupowych, sektorowych –
i na tych licznych p³aszczyznach co chwila powstaj¹ doraŸne koalicje w najroz-
maitszych konfiguracjach. My równie¿ powinniœmy byæ zdolni do tworzenia ta-
kich koalicji, bo to najwa¿niejsza metoda dzia³ania wewn¹trz Unii. 

W takich warunkach stawianie siê mo¿e byæ dobrym sposobem, ale tylko wów-
czas, gdy wiadomo, ¿e jest szansa na sukces. Stawianie siê dla zasady – na po-
trzeby wewn¹trzkrajowego PR-u, dla podbudowania poczucia w³asnej wartoœci
lub zakrzyczenia kompleksów – nie ma sensu i przynosi jedynie szkody. S¹dzê,
¿e najskuteczniejsza polityka to taka, która nie zajmuje siê rozwi¹zywaniem kry-
zysów, ale je uprzedza i pozwala ich unikn¹æ. Stawianie spraw na ostrzu no¿a
powinno byæ uwa¿ane za ostatecznoœæ, a nie za regu³ê. Nie powiem nic oryginal-
nego, jeœli przypomnê, ¿e trzeba umieæ byæ zarówno lwem, jak i lisem.

Byæ mo¿e taki mój pogl¹d bierze siê st¹d, ¿e d³ugo mieszka³em w kraju Unii
Europejskiej – wówczas jeszcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – czyli
w Wielkiej Brytanii. Tam mog³em obserwowaæ, jak prowadziæ skuteczn¹ polity-
kê wewn¹trz Unii. Pani Thatcher uda³o siê wtedy wywalczyæ specjalny rabat we
wp³atach do wspólnej kasy unijnej, z którego Wielka Brytania do dzisiaj nie zre-
zygnowa³a. Margaret Thatcher by³a eurosceptyczk¹, ale doskonale rozumia³a,
¿e je¿eli mówi siê twarde „nie”, to trzeba partnerom dobrze swoje stanowisko
wyt³umaczyæ, a w innych sprawach – ust¹piæ. I dlatego w 1986 roku podpisa³a
Jednolity Akt Europejski, który podda³ s¹downictwo brytyjskie pod jurysdykcjê
s¹downictwa EWG. Dla wielu ten dokument by³ granic¹ oddzielaj¹c¹ EWG jako
wspólnotê czysto gospodarcz¹ od wspólnoty politycznej. 

Czy s³usznie post¹piliœmy, blokuj¹c negocjacje w sprawie nowego trakta-
tu Unii Europejskiej z Rosj¹? To modelowy przyk³ad polityki prowadzo-
nej „nie na kolanach”.
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Weto by³o w tym wypadku uzasadnione. Ale by³oby jeszcze lepiej, gdyby-
œmy dla naszej sprawy zjednali zawczasu tylu partnerów, by wszyscy ³atwo
zrozumieli, ¿e trzeba nas poprzeæ w sprawie miêsa i ¿e póki ten problem nie
zostanie rozwi¹zany, rozmowy z Rosj¹ nadal bêd¹ blokowane. 

Skoro o Rosji mowa – jak powinniœmy z ni¹ rozmawiaæ?

Stosunki z Rosj¹ by³y, s¹ i najprawdopodobniej bêd¹ ch³odne. 
Po pierwsze – istniej¹ miêdzy nami obiektywne ró¿nice interesów, zw³asz-

cza w kwestii naszego s¹siedztwa. Nam zale¿y nie tylko na tym, ¿eby Bia³o-
ruœ i Ukraina by³y formalnie niepodleg³e, ale te¿ ¿eby by³y demokratyczne,
i jako takie widzielibyœmy je w³¹czone trwale w orbitê Zachodu w tych sa-
mych strukturach, w których my dziœ jesteœmy. Rosja natomiast ma ambiwa-
lentny stosunek do niepodleg³oœci tych pañstw i nie do koñca siê z ni¹ pogo-
dzi³a. Chce je mieæ w swojej sferze wp³ywów i jest jej wszystko jedno, jaka for-
ma rz¹dów tam funkcjonuje. Wrêcz preferuje dyktaturê, bo wtedy ³atwiej
sprowadziæ stosunki z tymi krajami do quasi-kolonialnej zale¿noœci. 

Po drugie – miêdzy m³od¹ polsk¹ demokracj¹ a Rosj¹, zmierzaj¹c¹ w prze-
ciwnym kierunku, istnieje naturalne napiêcie. Tam z ka¿dym rokiem zawê¿a
siê pole swobody jednostki, wolnoœci s³owa, mediów, stowarzyszeñ, prawo-
rz¹dnoœci. 

Po trzecie – Rosja ma z³e stosunki z wiêkszoœci¹ swoich s¹siadów: z kra-
jami ba³tyckimi, z Mo³dawi¹, ró¿nie bywa z Bia³orusi¹, utrzymuje siê napiê-
cie w kontaktach z Ukrain¹, bardzo z³e s¹ relacje z Gruzj¹. Wobec wielu swo-
ich s¹siadów, nie tylko wobec Polski, Moskwa zastosowa³a bojkot ró¿nego ro-
dzaju towarów. Zabawne s¹ dwa przypadki dotycz¹ce Gruzji. Rosja wprowa-
dzi³a embargo na s³ynn¹ gruziñsk¹ wodê mineraln¹ Bor¿omi, która przez sto
piêædziesi¹t lat ³agodzi³a skutki rosyjskich kaców, po czym nagle, ca³kiem
niedawno, okaza³a siê niezmiernie szkodliwa dla zdrowia. Podobnie jak gru-
ziñskie wino. W tej sprawie mog³em przyjœæ Gruzinom z symboliczn¹ pomo-
c¹, kiedy odwiedzi³em ich kraj jako pierwszy natowski minister obrony. Od-
kry³em wtedy, ¿e w tej dramatycznej sytuacji rosyjskiego bojkotu mój gruziñ-
ski odpowiednik pe³ni drug¹ funkcjê – jest promotorem lokalnych win. Zade-
klarowa³em wiêc w tamtejszych mediach, ¿e ichnie wino ma smak wolnoœci,
a po powrocie nakaza³em podawaæ w oœrodkach reprezentacyjnych Wojska
Polskiego wy³¹cznie wino z Gruzji. Gdy podawaliœmy je goœciom z Rosji, de-
klarowali, ¿e bardzo im smakuje.
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Po czwarte – Rosja ma nadal kaca po utracie imperialnego statusu. Kie-
dyœ Zwi¹zek Sowiecki d¹¿y³ do konfrontacji z ca³ym œwiatem – i przegra³.
Dzisiaj na tak¹ konfrontacjê Rosji ju¿ oczywiœcie nie staæ, ale staæ j¹ wci¹¿
na choæby symboliczn¹ konfrontacjê z pojedynczymi krajami, takimi jak Es-
tonia, Gruzja czy Polska. St¹d takie gesty jak ustanowienie œwiêta pañstwo-
wego w rocznicê wypêdzenia Polaków z Kremla, próby zaprzeczania praw-
dzie o zbrodni katyñskiej czy bezpodstawne oskar¿anie nas o ludobójstwo
na sowieckich jeñcach w czasie wojny 1920 roku. Widaæ z tego, ¿e Rosja nie
jest gotowa zmierzyæ siê ze swoj¹ zbrodnicz¹ przesz³oœci¹ oraz ¿e przejê³a
spor¹ czêœæ sowieckiego, imperialnego etosu. Poza tym w³adza oparta na lu-
dziach dawnego KGB, którzy szczyc¹ siê tym, ¿e w tej s³u¿bie zaczynali ka-
rierê, nie mo¿e byæ Polsce ¿yczliwa. 

Po pi¹te – Rosja wydaje siê kompletnie nie pojmowaæ, czym jest Unia Eu-
ropejska i jakimi zasadami siê rz¹dzi. Dra¿ni j¹ natomiast, ¿e musia³aby
rozmawiaæ z UE nie jak równy z równym, tylko jak partner o mniejszym po-
tencjale i mniejszej sile oddzia³ywania. St¹d wysi³ki Rosji, ¿eby Uniê podzie-
liæ i wybieraæ sobie „odpowiedzialnych” partnerów do rozmowy, takich jak
Niemcy, a odrzucaæ „nieodpowiedzialnych m¹cicieli”, takich jak Polska.
Zreszt¹ Rosjan musi boleæ, ¿e ka¿de wielkie centrum dzisiejszego œwiata –
nie tylko Unia Europejska, lecz tak¿e Chiny czy Stany Zjednoczone – jest
wprawdzie gotowe z ni¹ rozmawiaæ, ale jako z partnerem ni¿szej rangi.
Wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e stosunki polsko-rosyjskie ciep³e byæ nie
mog¹, i by³oby naiwnoœci¹ oczekiwaæ, ¿e niebawem takie siê stan¹. 

„Rzeczpospolita”, 15 listopada 1997

Wywiad miesi¹ca TVP, rozmowa z genera³em Aleksandrem 

Lebiedziem, Moskwa

Aleksandrze Iwanowiczu, s³u¿y³ pan w Afganistanie. Gdzie

i kiedy?

By³em komendantem I batalionu 345 wydzielonego pu³ku desan-

towego w Bagram, w latach 1980–1981. Pod moj¹ komend¹ znajdo-

wa³a siê ca³a bagramska dolina. Z trudem nad¹¿a³em dolewaæ paliwo

i uzupe³niaæ zapasy amunicji. 
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Który z nas by³ w tej wojnie po stronie sprawiedliwoœci?

Myœlê, ¿e ¿aden. 

Dlaczego? 

Dlatego, ¿e by³a to sprawa Afgañczyków i oni sami najlepiej by so-

bie z tym poradzili. No, a my weszliœmy tam z dwóch stron i pomog-

liœmy im organizowaæ wojnê. Trwa ju¿ ona dziewiêtnaœcie lat i no-

we pokolenie urodzi³o siê i wyros³o na tej wojnie, pokolenie, które

umie na razie tylko zabijaæ, i nie wiadomo, czym siê to wszystko

skoñczy. 

Ta wojna zaczê³a siê, kiedy Zwi¹zek Radziecki najecha³ na Afga-

nistan. 

Bezwarunkowo, niew¹tpliwie. I to oznacza³o pocz¹tek koñca

Zwi¹zku Radzieckiego. 

Dlaczego Zwi¹zek Radziecki przegra³ tê wojnê? 

Bo niemo¿liwoœci¹ by³o j¹ wygraæ. ¯o³nierz, który odbiera komuœ

¿ycie i ryzykuje w³asne ¿ycie, powinien bardzo dobrze wiedzieæ, dla-

czego to robi. Dlaczego w XX wieku republika rosyjska skurczy³a siê

do rozmiarów XV-wiecznego Ksiêstwa Moskiewskiego i potem znów

nagle siê rozros³a? I dlaczego tych samych ¿o³nierzy rosyjskich Polacy

w XX wieku odparli od Warszawy? Bo w ka¿dym takim przypadku

ka¿dy walczy³ o swoj¹ ziemiê i bardzo dobrze wiedzia³, o co siê bije.

A kiedy rosyjscy ¿o³nierze byli pod Warszaw¹, nie wiedzieli, po co tam

przyszli. 

Znaczy, ¿e w Afganistanie Afgañczycy walczyli o swoj¹ ziemiê? 

Bezspornie. 

I sprawiedliwoœæ by³a po ich stronie? 

Jeœli walczyli o swoj¹ ziemiê – bezspornie. Nie rozumiem, dlaczego

tam poszliœmy. To znaczy, rozumiem. Spróbowaliœmy tego ju¿ w 1968

roku w Czechos³owacji i zrozumieliœmy, ¿e nie mo¿emy tego wiêcej

robiæ w krajach cywilizowanych. Wiêc wdarliœmy siê do niecywilizo-

wanych. 
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Jak pan s¹dzi, jako genera³, z czysto wojskowego punktu wi-

dzenia: dlaczego armia rosyjska przegra³a? 

Ona tam nie przegra³a i nie wygra³a. 

Tak jak w Wietnamie, Amerykanie te¿ nie przegrali ani jednej

bitwy, ale musieli odejœæ... 

Oni post¹pili znacznie m¹drzej. Oznajmili, ¿e s¹ zwyciêzcami,

i odeszli. Powinniœmy byli zrobiæ tak samo. G³oœno krzyczeæ, ¿e zwy-

ciê¿yliœmy. 

Jak¹ naukê wyniós³ pan osobiœcie z kampanii afgañskiej?

Oto Rosja, ziemia, na której siê urodzi³eœ, bogata, hojna, porz¹d-

ku w niej tylko brakuje, ale siê go zaprowadzi. Na tej ziemi jest

wszystko, ¿eby ¿yæ piêknie i bogato, swobodnie odbudowywaæ sto-

sunki ze wszystkimi krajami, w cywilizowany sposób. Nie ma po 

co chodziæ i domagaæ siê tego, co do ciebie nie nale¿y i nale¿eæ nie

bêdzie. 

A czy teraz Rosji potrzebna jest na przyk³ad Bia³oruœ? 

A po co Rosji Bia³oruœ? S¹ to dwa suwerenne pañstwa. S¹ to naro-

dy wywodz¹ce siê z jednego korzenia, pañstwa o jednym w gruncie

rzeczy jêzyku, jednej historii, jednej kulturze, takiej samej tradycji wo-

jennej, dlatego mo¿na i trzeba odbudowywaæ cywilizowane stosunki

miêdzy nimi, miêdzy bratnimi narodami. [...]

Dlaczego rozpad³ siê Zwi¹zek Radziecki? 

Zwi¹zek Radziecki by³ imperium, gdzie wszystkim rz¹dzi³a partia.

Partia mia³a piêœæ pod nazw¹ KGB. Wszystkich inaczej myœl¹cych wbi-

jano t¹ piêœci¹ w ziemiê. Dopóki by³y pieni¹dze, dopóki by³o jakieœ

tam kierownictwo, system siê trzyma³. Przede wszystkim dlatego, ¿e

Rosja by³a szkieletem tego pañstwa. Rosja mia³a wszystko, by³a boga-

ta, a kresy by³y biedne, kresy przesz³y prosto od feudalizmu do komu-

nizmu i dlatego trzeba by³o za to p³aciæ. To by³o wygodne dla wszyst-

kich. Potem partia zgni³a. Ku³ak usech³. S³abi i schorowani pieniêdzy

nigdy nie maj¹. Elity polityczne, które przetrwa³y, zebra³y siê w 1991

roku, omówi³y sytuacjê i pokojowo siê rozesz³y, zadecydowawszy, ¿e
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razem dalej nie maj¹ co robiæ. Pamiêtajmy, ¿e rozstano siê pokojowo

i w³adza po trzech dniach upad³a, spokojnie i bez kurzu. [...]

Czy s¹dzi pan, ¿e Zwi¹zek Radziecki móg³ na przyk³ad przyj¹æ

model chiñski? 

Móg³, oczywiœcie. I móg³ siê dziêki temu utrzymaæ jeszcze przez ja-

kiœ czas. Móg³ w miejsce Gorbaczowa postawiæ Jelcyna. Jelcyn, maj¹-

cy w tym czasie energiê, zrobi³by wszystko, aby swoje carstwo obro-

niæ i utrzymaæ. Ale by³ to system skazany na zag³adê, bo po prostu

czasy imperiów siê skoñczy³y. 

Ale w Rosji jest jeszcze wielu takich, którzy chcieliby imperium

odtworzyæ. 

Oczywiœcie, ¿e chcieliby. Ale nie dlatego, ¿e marz¹ o partii, o par-

tyjnych sk³adkach, partyjnych komitetach, partyjnych komisjach – nie.

Po prostu wiêkszoœæ ludzi w Rosji ma dziœ przed sob¹ œcianê. Oni nie

maj¹ dok¹d iœæ. I wtedy ich g³owa niezale¿nie od ich woli odwraca

siê, chc¹c nie chc¹c, do ty³u, patrz¹ w przesz³oœæ. A przesz³oœæ jak za-

wsze siê idealizuje – przecie¿ wtedy nie wszystko by³o z³e. 

Jeœli pan by³by prezydentem, to czy rosyjskie wojska by³yby na-

dal na przyk³ad w Tad¿ykistanie czy Armenii? 

By³yby. 

Dlaczego?

Lepiej trzymaæ wojska obrony pogranicza na granicy z Tad¿ykista-

nem, ni¿ zabraæ je stamt¹d i zastaæ mud¿ahedinów na w³asnej grani-

cy, gdzie jest ona niewytyczona. Zdrowy rozs¹dek dyktuje, aby broniæ

siê na dalekich rubie¿ach. 

Jako prezydent co by pan zrobi³ z okrêgiem kaliningradzkim?

Czy zrobi³by pan tam bazê wojenn¹ czy Hongkong na Ba³tyku?

Wola³bym Hongkong. Wszystko, co potrzebne do tego, tam jest.

Po diab³a mi baza wojenna. Wystarczy ju¿ tej obrony przed wszystki-

mi, wystarczy szykowania siê do wojny z ca³ym œwiatem. Wystarcza-

j¹co siê ju¿ nawojowaliœmy. [...]
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Które pañstwo jest g³ównym rywalem Rosji na arenie miêdzy-

narodowej – Ameryka czy Chiny? 

Po co nam rywale? Rosja le¿y w centrum Eurazji. Szeœæ dziesi¹tych

terytorium to Azja, cztery dziesi¹te – Europa. Pó³ Europy to Rosja. Jak

to mo¿na rozstrzygn¹æ? Historyczna misja Rosji to stworzyæ ¿ycie na

tej kolosalnej przestrzeni. A chodziæ i zastanawiaæ siê, z kim i przeciw-

ko komu bêdziemy siê sprzymierzaæ? Po co nam to? Przelewanie krwi,

walki, rewolucje, wszystko to siê skoñczy³o. Wed³ug ró¿nych danych

w tym wieku w wojnach, rewolucjach zginê³o 75 milionów ludzi, zro-

bi³a siê wyrwa demograficzna. [...]

Czy Rosja jest jeszcze supermocarstwem? 

Nie. 

Czy Rosja powinna byæ supermocarstwem? 

Po co? Rosja jest wielka i taka pozostanie. Nie potrzebuje zostaæ wiel-

k¹ i po dziesiêciu latach przestaæ ni¹ byæ. Ona by³a wielka ju¿ w czasach

Puszkina, To³stoja czy Dostojewskiego. Godna by³a miana wielkiego na-

rodu. Nie musimy hodowaæ musku³ów i wszystkim ich pokazywaæ. [...]

Chcia³bym porozmawiaæ tak¿e o wzajemnych stosunkach miê-

dzy Polsk¹ a Rosj¹. Czy Rosja przynosi³a Polsce w ostatnich stule-

ciach wiêcej szkody, czy wiêcej po¿ytku?

Trudno powiedzieæ. To skomplikowana historia. Jeœli rozpatrywaæ

od XVIII wieku, to Polska wtedy stanowi³a czêœæ imperium rosyjskie-

go. Potem by³a masa powstañ, potem oddzielenie, wojna, póŸniej –

jak by tu powiedzieæ – tak jakby przynieœliœmy wam wolnoœæ i zaraz

potem znowu was zniewoliliœmy rêkami samych Polaków. Skompliko-

wana i popl¹tana historia. Trudno powiedzieæ, czego wiêcej. 

W ci¹gu ostatnich trzech setek lat wojska rosyjskie by³y na te-

rytorium Polski przez 90 procent czasu. 

To jest bezsprzecznie fakt historyczny. Ale powinniœmy patrzeæ nie

do ty³u, tylko przed siebie. Jest suwerenna, niepodleg³a Polska. Jest

suwerenna, niepodleg³a Rosja. Trzeba odbudowaæ nasze wzajemne

cywilizowane stosunki – bez starszych i m³odszych braci. 
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Dlaczego stosunki miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ s¹ tak ch³odne? 

Polska i Rosja to jak dwaj s¹siedzi mieszkaj¹cy za œcian¹. Ja jego nie

ruszam, on mnie nie rusza, nie k³ócimy siê, ale ¿adne wzajemne sto-

sunki miêdzy nami nie istniej¹. 

Wiêkszoœæ polityków w Rosji uwa¿a, ¿e Polska to taka „œred-

nia” zagranica, i jest przeciw wst¹pieniu Polski do NATO.

Ja nie wiem, co to takiego ta „œrednia” zagranica. Europa jest jak

mieszkanie komunalne. Tam w ci¹gu jednej godziny dolecisz, dok¹d

chcesz. A u nas odleg³oœci mierzy siê w dniach podró¿y. Co siê tyczy

Polski i NATO – nie wiem, jakich polityków ma pan na myœli, ja bardzo

spokojnie siê do tego odnoszê, ca³kiem spokojnie. 

Zmieni³ pan zdanie w tej kwestii. 

Mo¿liwe, mo¿liwe. Po pierwsze, to jest wasza polska sprawa. Po

drugie, uwa¿am, ¿e Polska zawsze tradycyjnie nale¿a³a do zachodniej

cywilizacji i zaproszenie Polski do NATO jest w istocie jedynie praw-

nym uregulowaniem faktycznego stanu rzeczy. 

A Rosja to pañstwo czy inna cywilizacja?

Inna cywilizacja. 

A gdzie jest granica miêdzy tymi dwiema cywilizacjami?

Trudno powiedzieæ. 

Kraje nadba³tyckie po jakiej s¹ stronie?

To inna cywilizacja. One zawsze by³y obcym cia³em w strukturach

Zwi¹zku Radzieckiego.

A Bia³oruœ, Ukraina...? 

To ta sama cywilizacja co w Rosji. [...]

Jak pan s¹dzi, na czym opiera siê pana popularnoœæ w Rosji?

Podejrzewam, ¿e wielu ludzi zaczê³o czytaæ Bibliê, a w Biblii jest na-

pisane – nie wed³ug s³ów, lecz wed³ug czynów macie s¹dziæ. I tak za-

czêli oceniaæ wed³ug czynów. Przecie¿ ja wojen nie zaczyna³em, ja je

koñczy³em. 
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Wœród kogo jest pan bardziej popularny, wœród kobiet czy

wœród mê¿czyzn? 

Wed³ug moich danych wœród kobiet. 

Dlaczego?

Coœ je przyci¹ga. Mo¿e mój ³agodny wyraz twarzy, a mo¿e ujmuj¹-

cy g³os.

Gdyby s³ucha³ pana Francuz albo Niemiec, o Rosjaninie nie mówi¹c, po-
wiedzia³by: „No tak, kolejny polski rusofob”. 

Akurat Francuzi zajmowali doœæ zasadnicze stanowisko na przyk³ad
w sprawie wojny w Czeczenii. Ale pamiêtajmy, ¿e „fobia” pochodzi od grec-
kiego s³owa oznaczaj¹cego „strach”. Jeœli rusofobiê zdefiniowaæ jako strach
przed Rosj¹, szczególnie neoimperialn¹, niedemokratyczn¹, to – mea culpa.
Uwa¿am, ¿e mamy ca³kiem racjonalne powody do dystansu, a nawet obawy.
Nie wiem, czy ktokolwiek oskar¿a³by na przyk³ad ¯ydów o przesadn¹ ostro¿-
noœæ wobec Niemców. Francuz, ¿eby zrozumieæ nasze obawy i w¹tpliwoœci,
musia³by siê chyba cofn¹æ do czasów podboju Galii przez Juliusza Cezara, bo
nawet wojna z Prusami w 1870 roku, o II wojnie œwiatowej nie mówi¹c, nie
da³aby mu pojêcia o tym, czego doznaliœmy ze strony Rosji. 

W ci¹gu ostatnich trzystu lat naprawdê wiele od Rosji wycierpieliœmy. Natu-
ralnie nie zapominamy o zbrodni katyñskiej, ale nie wszyscy wiedz¹, ¿e rozkaz
nr 00485 Niko³aja Je¿owa z 1937 roku by³ faktycznym poleceniem ekstermina-
cji Polaków w ZSRR, w wyniku którego zamordowano ponad sto tysiêcy naszych
rodaków. II wojna œwiatowa skoñczy³a siê dla nas w³aœciwie dopiero w 1989 ro-
ku. W roku 1945 zamieniliœmy okupacjê niemieck¹ na sowieck¹, choæ nie posu-
n¹³bym siê tak daleko, ¿eby je ze sob¹ zrównywaæ. Pierwsza by³a ekstermina-
cyjna, druga „tylko” totalitarna. By³o to mniejsze z³o, lecz nadal wielkie. 

Polska jest krajem s³abszym, na dodatek po³o¿onym na pograniczu naszej
sfery cywilizacyjnej oraz strefy równowagi i stabilnoœci. Powinniœmy byæ pro-
motorem Rosji, ale Rosji chc¹cej graæ wed³ug cywilizowanych regu³, czyli Ro-
sji demokratycznej, rosyjskiego spo³eczeñstwa, a nie Rosji dawnych kage-
bowców. Rzecz jasna, musimy staraæ siê u³o¿yæ sobie relacje z obecnymi w³a-
dzami rosyjskimi – na takiej samej zasadzie, na jakiej uk³adamy je z innymi
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krajami, których filozofii nie podzielamy. Nie zrywamy przecie¿ stosunków
dyplomatycznych z pañstwami tak skrajnymi jak teokratyczna dyktatura
irañska czy totalitarna dyktatura komunistyczna Korei Pó³nocnej. ¯eby
utrzymywaæ z jakimœ krajem stosunki dyplomatyczne, nie trzeba siê zgadzaæ
z tym, co robi¹ jego w³adze, ani darzyæ go sympati¹. 

Wywiad miesi¹ca TVP z pu³kownikiem Olegiem Gordijewskim,

Forte Crest Hotel, Guildford, Anglia, 15 stycznia 1996 (ze wzglêdu

na ci¹¿¹cy na nim nadal wyrok œmierci pu³kownik nie mo¿e spotykaæ

siê w domu i nie utrzymuje bezpoœredniego kontaktu telefonicznego)

Kiedy wst¹pi³ pan do KGB i jak d³ugo pan tam s³u¿y³?

Mam teraz piêædziesi¹t siedem lat, a do KGB wst¹pi³em w roku

1962 jako m³ody cz³owiek i spêdzi³em tam w sumie dwadzieœcia trzy

lata. Moja kariera w szeregach KGB zosta³a przerwana w roku 1985,

gdy by³em pu³kownikiem i szefem rezydentury KGB w Londynie.

W jakich krajach pe³ni³ pan s³u¿bê?

Rozpocz¹³em karierê w Niemczech Wschodnich, nie bêd¹c jeszcze

wtedy w KGB. Potem przenios³em siê do Skandynawii. S³u¿y³em

g³ównie w Danii, a ostatecznie przenios³em siê do Wielkiej Brytanii,

do Londynu.

Kiedy zerwa³ pan z KGB?

To doœæ skomplikowana historia, poniewa¿ z KGB odchodzi³em

w³aœciwie dwa razy. Po raz pierwszy w 1974, kiedy postanowi³em

przejœæ na stronê pañstw zachodnich. Zacz¹³em pomagaæ Zachodowi,

g³ównie brytyjskim s³u¿bom wywiadowczym. A drugi raz w 1985 ro-

ku, kiedy KGB dowiedzia³ siê o mojej dzia³alnoœci, praktycznie przy³a-

pa³ mnie, i zmuszony by³em uciekaæ.

Dlaczego postanowi³ pan pomagaæ Zachodowi? Dla pieniêdzy?

Nie, nie dla pieniêdzy. Z powodów ideologicznych. Od najm³od-

szych lat by³em politycznym dysydentem. Czu³em siê jak inni dysyden-
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ci, tacy jak W³adimir Bukowski, Sacharow albo So³¿enicyn. Nabra³em

nienawiœci do systemu komunistycznego. Podczas moich pierwszych

lat w KGB dowiedzia³em siê tak wiele o tych wszystkich okropnych

zbrodniach, jakie KGB pope³ni³ przeciw Rosjanom i krajom Europy

Wschodniej. Czu³em siê winny za wszystko, co siê sta³o. Postanowi-

³em wiêc pracowaæ przeciwko systemowi komunistycznemu. Jedy-

nym sposobem dla mnie jako oficera KGB – bo otwarty opór by³by sa-

mobójstwem – by³a wspó³praca z demokratycznymi, liberalnymi i cy-

wilizowanymi pañstwami zachodnimi. Wybra³em Wielk¹ Brytaniê. Ja-

ko oficerowi KGB powodzi³o mi siê znacznie lepiej ni¿ wiêkszoœci oby-

wateli Zwi¹zku Radzieckiego. Szczególnie kiedy pracowa³em na Za-

chodzie. Moj¹ najwiêksz¹ proœb¹ do wywiadu brytyjskiego by³o to, by

nie p³acono mi za wspó³pracê. Pracowa³em z nimi dla idei. Taka by³a

sytuacja. Kiedy musia³em uciekaæ i znalaz³em siê w Wielkiej Brytanii

bez œrodków do ¿ycia, a nie mia³em ze sob¹ nawet najmniejszej wa-

lizeczki, pomogli mi kupiæ mieszkanie i przyznali skromn¹ pensyjkê.

Czy uwa¿a pan, ¿e inni dysydenci w s³u¿bach specjalnych, jak

pu³kownik Kukliñski, mogli nawi¹zaæ wspó³pracê z Zachodem

równie¿ z powodów patriotycznych?

Jestem o tym przekonany. Nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego na

przyk³ad w Czechos³owacji ludzie, którzy pomagali Zachodowi, s¹

uwa¿ani za bohaterów – a cz³owiek, który walczy³ o liberaln¹, demo-

kratyczn¹ przysz³oœæ, woln¹ przysz³oœæ dla wolnej Polski, pomagaj¹c

Stanom Zjednoczonym, nie jest uznawany za bohatera i doceniany

w swoim w³asnym kraju. [...]

By³y szef rezydentury KGB w Warszawie, pu³kownik Paw³ow,

mia³ powiedzieæ, ¿e nie musia³ nigdy nak³aniaæ nikogo do wspó³-

pracy, bo polscy komuniœci ustawiali siê wrêcz w kolejce, by in-

formowaæ go o tym, co siê dzia³o. Chcê wiêc zapytaæ, czy mo¿na

powiedzieæ, ¿e wysoko postawieni polscy komuniœci byli agenta-

mi niejako z definicji?

Zupe³nie coœ innego. W czasach kiedy komunizm kwit³ w Polsce,

wszyscy wyznawali tak¹ sam¹ ideologiê, byli cz³onkami tego samego

stowarzyszenia wojskowego, wiêc wtedy wszystko by³o w porz¹dku.
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Oni chcieli po prostu porozmawiaæ z panem Paw³owem, który by³ bar-

dzo bystrym cz³owiekiem i bardzo groŸnym jako oficer KGB w ca³ej po-

wojennej historii. Agenci natomiast byli im potrzebni na przysz³oœæ. Po

drugie, potrzebowali ludzi, którzy bêd¹ dostarczaæ informacji niejako

od ty³u. Ci, którzy ustawiali siê w kolejce, mówili o tym, co czuli, co

chcieli, i by³o to niejako bezpoœrednie i oficjalne Ÿród³o informacji. KGB

natomiast chcia³ konfrontowaæ informacje pochodz¹ce z ró¿nych Ÿró-

de³. Dziêki temu mogli siê dowiedzieæ, co ci stoj¹cy w kolejkach zacho-

wali dla siebie. A poza tym, jak ju¿ powiedzia³em, potrzebowali wspó³-

pracowników na przysz³oœæ, kiedy sytuacja siê zmieni.

Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³owieka. Ustawiamy siê

w kolejkach w latach siedemdziesi¹tych czy osiemdziesi¹tych

i nagle nastêpuje za³amanie siê komunizmu, a ludzie z przyzwy-

czajenia postêpuj¹ tak, jak postêpowali wczeœniej.

Tak, po upadku systemu komunistycznego w Polsce niektórzy poli-

tycy dalej ustawiali siê w takich kolejkach, spotykali siê, rozmawiali.

Wtedy równie¿ zmieni³a siê sytuacja dla KGB, który natychmiast za-

uwa¿y³ w nich potencjalnych agentów. Bo skoro nawet po upadku

komunizmu oni wci¹¿ do nich przychodzili, mogli wci¹gn¹æ ich do

kartotek i zacz¹æ o nich zabiegaæ. Pozak³adano wiêc im kartoteki, po-

niewa¿ zachowywali siê jak bardzo wygodni agenci.

Innymi s³owy, ktoœ, kto nadal utrzymywa³ oficjalne stosunki

z ambasad¹ radzieck¹ czy rosyjsk¹ w Polsce, móg³ zamieniæ siê

w agenta, nie zmieniaj¹c w najmniejszym stopniu swojego

zachowania?

Tak, niektórzy byli tak naiwni, ¿e nawet nie zauwa¿yli, ¿e przestali

byæ tylko starymi, dobrymi przyjació³mi, a stali siê agentami obcego,

w du¿ym stopniu wrogiego wywiadu. Inni jednak doœæ szybko zorien-

towali siê, co siê sta³o i ¿e stali siê szpiegami w swoim w³asnym kra-

ju. Mamy wiêc bardzo naiwnych po jednej stronie, bystrych po dru-

giej i szar¹ strefê w œrodku. [...]

Czy uwa¿a pan, ¿e nawet dziœ Polska jest przedmiotem zainte-

resowania KGB?
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Polska jest bardzo wa¿nym celem dla obu rosyjskich agencji wywia-

dowczych – KGB i GRU, to jest wywiadu wojskowego. Polska, praktycz-

nie rzecz bior¹c, jest krajem granicz¹cym z Rosj¹. Miêdzy nimi znajdu-

je siê tylko Bia³oruœ. Po drugie – Polska jest równie¿ bardzo wa¿nym

krajem œrodkowoeuropejskim. Po trzecie, Moskwa, a szczególnie takie

stare struktury jak KGB, jest bardzo nieufna w stosunku do Polski, uwa-

¿a, ¿e Polska spiskuje z krajami zachodnimi – z Francj¹, Wielk¹ Brytani¹

czy Stanami Zjednoczonymi – przeciwko Rosji. Kolejnym powodem do

niepokoju jest fakt, ¿e zachodnie agencje wywiadowcze funkcjonuj¹ce

obecnie w Polsce dzia³aj¹ g³ównie przeciwko Rosji. Wspomnia³em rów-

nie¿, ¿e Polska jest potencjalnym cz³onkiem NATO, a im bardzo siê to

nie podoba, szczególnie si³om reakcjonistycznym. Reakcjoniœci – komu-

niœci i tacy jak ¯yrinowski – nawet nie chc¹ s³yszeæ o wst¹pieniu Polski

do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. Wojskowe s³u¿by wywiadowcze rów-

nie¿ maj¹ swoje powody. Polska jest krajem kluczowym i zainteresowa-

nie Moskwy Polsk¹ jest ogromne. Dlatego w Polsce dzia³aj¹ a¿ dwie dy-

namiczne, stosunkowo du¿e rosyjskie rezydentury. [...]

Czy nie wydaje siê panu, ¿e jeœli Rosja bêdzie dalej prowadzi³a

dzia³alnoœæ wywiadowcz¹ w Polsce, to potwierdzi wszystkie pol-

skie obawy wobec siebie i utrudni zbudowanie nowych stosun-

ków miêdzy naszymi krajami?

Historia Zwi¹zku Radzieckiego to siedemdziesi¹t piêæ lat szpiegowa-

nia wszelkich narodowoœci, a szczególnie demokratycznego œwiata za-

chodniego. Tak bardzo przyzwyczaili siê do prowadzenia dzia³alnoœci

wywiadowczej, ¿e szpiegowanie sta³o siê czêœci¹ ich filozofii i sposo-

bu ¿ycia. Oni uwa¿aj¹, ¿e wszyscy szpieguj¹. Amerykanie, Brytyjczycy,

a jest to nonsens. Wielka Brytania posiada tylko jednego przedstawi-

ciela wywiadu w Moskwie. A Polska? Ilu polskich oficerów znajduje siê

w Moskwie? Mo¿e jeden albo dwóch. Za to w Polsce pracuje ca³y le-

gion rosyjskich szpiegów. Jest to dzia³alnoœæ szpiegowska na ogromn¹

skalê. Nie rozumiej¹ jednak, ¿e w ten sposób niszcz¹ dobr¹ wolê miê-

dzy oboma krajami i ¿e st¹d w³aœnie bierze siê podejrzliwoœæ w stosun-

ku do Rosji. Tak wiêc rosyjska dzia³alnoœæ wywiadowcza i protesty

przeciwko rozszerzaniu NATO bezsprzecznie dowodz¹, ¿e Rosja nie

jest jeszcze demokratycznym pañstwem. Poniewa¿ kraje demokratycz-
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ne nie szpieguj¹ innych demokratycznych krajów. Kraj demokratyczny

równie¿ nie by³by przeciwko wst¹pieniu innego demokratycznego kra-

ju do takiej organizacji jak NATO. Finlandia, Szwecja, Cypr, Szwajcaria

wcale nie cierpia³y z powodu bliskoœci NATO. Wrêcz przeciwnie, czu³y

siê bezpieczniejsze. Rosja równie¿ mog³aby siê poczuæ bezpiecznie,

gdyby NATO zbli¿y³o siê do jej granic. A mimo to sprzeciwiaj¹ siê te-

mu, poniewa¿ sprzeciwiaj¹ siê równie¿ demokracji.

Demokratyczna Rosja – to ³adnie brzmi, ale rosyjscy liberalni demokraci
nie s¹ tam dzisiaj ¿adn¹ si³¹. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa jest wpatrzona
we W³adimira Putina jak w obrazek. 

Tak samo kiedyœ mówiono i o naszej opozycji. W latach osiemdziesi¹tych wie-
lu zachodnioeuropejskich m¹drali wyg³asza³o lekcewa¿¹ce s¹dy: „E tam, Soli-
darnoœæ, ten ca³y Wa³êsa, co to w ogóle jest? B¹dŸmy realistami. Liczy siê pol-
ski patriota, genera³ Jaruzelski. To mocny cz³owiek, z nim trzeba rozmawiaæ”.
I nie myœleli tak wcale jedynie jacyœ zdeklarowani lewacy, lecz nawet tacy ludzie
jak wieloletni przewodnicz¹cy niemieckiej CSU, Franz Josef Strauss. 

Oczywiœcie wielu polityków mia³o wtedy z nami ten sam problem, jaki my
mamy dzisiaj z Rosj¹ czy tym bardziej z Bia³orusi¹: jak oddzieliæ stosunek do
pañstwa i jego w³adz od stosunku do zwyk³ych ludzi. Ministerstwa spraw za-
granicznych z zasady istniej¹ po to, by utrzymywaæ kontakty z rz¹dami, wiêc
trudno im jednoczeœnie zacieœniaæ stosunki z opozycj¹, zw³aszcza je¿eli nie
jest ona tolerowana przez przywództwo danego kraju. Ale bierzmy przyk³ad
z wielkich tego œwiata. W latach osiemdziesi¹tych Margaret Thatcher i Ro-
nald Reagan znaleŸli sposób na równoczesne utrzymywanie stosunków ze
Zwi¹zkiem Sowieckim, jego w³adzami i w³adzami pañstw satelickich oraz
z tymi, którzy siê tym w³adzom przeciwstawiali. Takie dzia³anie jest inwesty-
cj¹ w przysz³oœæ. Nasza obecna sympatia wobec Stanów Zjednoczonych ma
przecie¿ swoje Ÿród³o tak¿e w pamiêci o tym, ¿e prezydent Reagan okazywa³
nam swoj¹ przychylnoœæ jako narodowi walcz¹cemu o wolnoœæ. Podkreœlam:
narodowi, a nie wierchuszce PZPR. Ten sam mechanizm móg³by zadzia³aæ
dzisiaj miêdzy Polakami i Rosjanami. Wierzê, ¿e oni w którymœ momencie
upomn¹ siê o swoje prawa polityczne. Dojdzie do tego tym szybciej, im szyb-
ciej stawaæ siê bêd¹ w³aœcicielami, im wiêcej bêd¹ jeŸdziæ za granicê, im czê-
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œciej bêd¹ mogli siê przygl¹daæ, jak ¿ycie publiczne jest zorganizowane w in-
nych krajach. Na razie dopad³o ich przekleñstwo bogactwa w ropê naftow¹.
Mieli pecha – dojœcie do w³adzy W³adimira Putina niemal co do miesi¹ca
zbieg³o siê z trwaj¹cym do dziœ trendem zwy¿kowym na rynku ropy. To stwo-
rzy³o iluzjê, ¿e demokrata Jelcyn nie by³ w stanie na czas wyp³acaæ pensji
i emerytur, a autokrata Putin to potrafi. Czyli – demokracja to chaos, a dyk-
tatura to przywrócenie porz¹dku i godnoœci narodowej. Ale wysokie ceny ro-
py nie bêd¹ siê utrzymywaæ wiecznie. 

Wszystko to spójna i sensowna argumentacja. Ale jak j¹ przedstawiaæ
naszym europejskim partnerom, którzy – jak sam pan powiedzia³ – nie
potrafi¹ siê wczuæ w nasz¹ sytuacjê, kwituj¹c to jedynie wzruszeniem ra-
mion i stwierdzeniem: „Wiadomo, ci Polacy...”?

Widzê postêp. Pod wp³ywem nowych cz³onków Unia przyjê³a w³aœciwe sta-
nowisko wobec Ukrainy – to sama Ukraina zmarnowa³a doskona³¹ koniunk-
turê w miesi¹cach po pomarañczowej rewolucji. Tak¿e w sprawie poszanowa-
nia praw cz³owieka na Bia³orusi czy integralnoœci terytorialnej Mo³dawii sta-
nowisko Unii ewoluuje w dobrym kierunku. Problem jednak jest g³êbszy. Nie
chodzi tylko o stosunek do Rosji, ale i o to, jak sprawiæ, ¿eby Europa sta³a siê
obszarem wspólnej pamiêci. Dziœ granica starych i nowych pañstw UE pokry-
wa siê z granic¹ œwiadomoœci historycznej. Jest tak dlatego, ¿e poszerzenie
Unii o kraje Europy Œrodkowej zosta³o przeprowadzone trochê tak jak zjed-
noczenie Niemiec, czyli przy za³o¿eniu jak najmniejszego wysi³ku, tak¿e in-
telektualnego, ze strony tych, do których siê przy³¹czaliœmy. Uwa¿am, ¿e
prawdziwe zjednoczenie Europy nast¹pi dopiero wówczas, gdy tamta strona
wykona skok mentalny. Nasi zachodni partnerzy musz¹ poj¹æ, ¿e to, co my-
œmy prze¿yli w XX wieku, to w takim samym stopniu historia Europy jak te
wakacje od historii, które by³y ich udzia³em w drugiej po³owie minionego stu-
lecia. Powinni uœwiadomiæ sobie, i to nie powierzchownie, lecz do szpiku ko-
œci, czym by³ komunizm, czym by³a sowiecka dominacja, czym by³ brak wol-
noœci. Dopiero z uzgodnienia historii mog¹ siê wy³oniæ wspólna europejska
œwiadomoœæ i poczucie wspólnego europejskiego interesu.

Tylko jak sprawiæ, ¿eby oni to zrozumieli i poczuli?

Nie ma recept na szybki sukces. Prowadzimy dziœ w Polsce politykê histo-
ryczn¹. Trzeba j¹ inteligentnie rozszerzyæ na ca³¹ Europê. W naszym intere-
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sie le¿y, ¿eby inni zrozumieli historiê tej czêœci kontynentu. Powinniœmy na
przyk³ad postaraæ siê zbudowaæ, za pieni¹dze Unii Europejskiej, muzeum to-
talitaryzmów. Ale nie w Warszawie, tylko w Brukseli. Tak ¿eby deputowani
do Parlamentu Europejskiego oraz europejscy biurokraci mieli do niego blisko
i mogli tam uzupe³niæ swoj¹ wiedzê o przesz³oœci. Niektórym z nich to by siê
bardzo przyda³o. Dlatego by³bym zwolennikiem europejskiego podrêcznika
historii, naturalnie jako dodatku do podrêczników narodowych i pod warun-
kiem, ¿e traktowa³by sprawiedliwie wszystkie regiony naszego kontynentu.

¯eby realizowaæ takie inicjatywy, trzeba znaczyæ wystarczaj¹co wiele. Ile
tak naprawdê znaczymy? Czy nie przeceniamy przypadkiem naszego po-
tencja³u?

Bardzo dobrym punktem odniesienia jest dla nas Hiszpania. Jej przyk³ad
pokazuje, jak wielk¹ cenê zap³aciliœmy za komunizm. Jeszcze w 1950 roku
mieliœmy dochód narodowy na mieszkañca trochê wy¿szy ni¿ w Hiszpanii.
U nas by³o to oko³o 700 dolarów, tam – 590. Przez nastêpne kilkadziesi¹t lat
dochód narodowy na mieszkañca Peerelu, owszem, wzrós³ – do 1800 dolarów
w roku 1989. Tylko ¿e jednoczeœnie w Hiszpanii – choæ przez znaczn¹ czêœæ
tego okresu nie by³a demokracj¹ – wzrós³ do 7700 dolarów. Gdyby nie komu-
na, moglibyœmy osi¹gn¹æ ten sam poziom. 

Hiszpania pod koniec lat osiemdziesi¹tych, nied³ugo po przyst¹pieniu do
UE, by³a jakiœ czas na cenzurowanym. Bêd¹c œwie¿¹ demokracj¹, nowym
cz³onkiem wspólnoty, przez dobrych parê lat dostosowywa³a siê do unijnych
standardów, których spe³nienia zreszt¹ nie wymagano od niej od pocz¹tku,
inaczej ni¿ póŸniej od Polski. Tymczasem w latach dziewiêædziesi¹tych,
w ci¹gu zaledwie dwóch kadencji parlamentu, pod przywództwem premiera
José Marii Aznara, Madryt sta³ siê powa¿nym europejskim graczem, i to
w wielu dziedzinach: infrastruktury, turystyki, bezpieczeñstwa. Wszed³ do
europejskiej pierwszej ligi. 

I teraz nagle z niej wypad³. Hiszpania ma dzisiaj premiera, który nie raczy
przybywaæ na umówione spotkania zagraniczne i podejmuje egzotyczne de-
cyzje, takie jak handel broni¹ z Wenezuel¹ czy przyjazne gesty wobec dykta-
tury braci Castro na Kubie. Dla wszystkich by³o jasne, ¿e po przejêciu w³adzy
premier Zapatero wycofa hiszpañskie wojsko z Iraku. Ale to mu nie wystar-
czy³o – zrobi³ to w sposób maksymalnie obraŸliwy dla wa¿nego strategiczne-
go partnera, jakim s¹ dla jego pañstwa Stany Zjednoczone. 
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Ta historia powinna daæ nam do myœlenia. Wniosek z niej jest taki, ¿e da-
ny kraj mo¿e czasami zyskaæ znaczenie wiêksze, ni¿ to wynika wprost z jego
potencja³u, a czasem mo¿e na w³asne ¿yczenie znaleŸæ siê na marginesie. 

Na jakim etapie my dzisiaj jesteœmy?

Na razie na etapie uczenia siê. Uwa¿am, ¿e nasz konstruktywny g³os po-
winien byæ s³yszany wszêdzie tam, gdzie decyduj¹ siê sprawy Europy. Nikt za
nas nie bêdzie broni³ naszych interesów. Je¿eli dobrze wykorzystamy w³asne
atuty, mo¿emy ugraæ co najmniej tyle, ile ugra³a Hiszpania za premiera Azna-
ra. A jeœli nie, to grozi nam spadek do roli Grecji lat osiemdziesi¹tych, czyli
kraju, który wszyscy najchêtniej by z Unii wykluczyli. 

Czy polski rz¹d postêpuje dzisiaj wed³ug zdrowej zasady?

Zobaczymy, jakie bêd¹ skutki obecnej polityki. Za intencje bêdziemy oce-
niani na S¹dzie Ostatecznym. W polityce licz¹ siê wyniki. Dla mnie przyk³a-
dem takiej skutecznoœci by³a osobista interwencja premiera Buzka u premie-
ra Aznara podczas decyduj¹cej fazy szczytu w Nicei – w efekcie zyskaliœmy
w podpisanym tam traktacie tyle samo g³osów w Radzie Unii Europejskiej co
Hiszpania. Traktat nicejski zagwarantowa³ nam bardzo korzystny system
g³osowania. Pewnie nie da siê go utrzymaæ i wobec tego nasz¹ dzisiejsz¹ dy-
plomacjê trzeba oceniaæ wedle tego, co uzyskaliœmy za te ustêpstwa. Nato-
miast sytuacja, w której otr¹biamy sukces negocjacyjny, ale nie bardzo wia-
domo, na czym on polega, a po jakimœ czasie okazuje siê, ¿e by³ iluzoryczny
albo ¿e podobny rezultat mo¿na by³o osi¹gn¹æ bez awantury – jest dowodem
braku profesjonalizmu.

Jak pan ocenia nasze stosunki z Niemcami? Po bliskim przymierzu pozo-
sta³y chyba tylko ruiny.

Mam wra¿enie, ¿e niektórzy nasi politycy zapominaj¹, i¿ Niemcy s¹ na-
szym sojusznikiem. Jesteœmy te¿ cz³onkami tej samej europejskiej rodziny.
Berlin by³ silnym orêdownikiem naszego przyst¹pienia do Unii Europejskiej
i w kluczowych momentach – tak¿e dotycz¹cych bud¿etu – wiele nam po-
móg³. Jako by³y minister obrony powinienem te¿ chyba powiedzieæ rzecz
oczywist¹, ¿e nic nam nie grozi ze strony Niemiec – wrêcz przeciwnie, utrzy-
mujemy dobr¹ wspó³pracê wojskow¹. Nale¿y o tym pamiêtaæ. Z drugiej stro-
ny powinniœmy prowadziæ wobec Niemców energiczn¹ politykê historyczn¹.
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Nie mo¿e byæ tak, ¿e kanclerz Schröder, wspominaj¹c o ofiarach II wojny
œwiatowej, przywo³uje ¯ydów, gejów i Romów, lecz pomija Polaków. Inny pro-
blem, nad którym nie mo¿na przejœæ do porz¹dku dziennego, to ruch tak zwa-
nych wypêdzonych. Przewodz¹c¹ mu Erikê Steinbach uwa¿am za niebez-
pieczn¹ oszustkê – rzekom¹ wypêdzon¹, a jej dzia³alnoœæ – za wyj¹tkowo
szkodliw¹ dla relacji polsko-niemieckich. Jakoœ w¹tpiê, czy uwa¿a³aby siê za
wypêdzon¹, gdyby tatuœ z Wehrmachtu sp³odzi³ j¹ w okupowanym Pary¿u,
a nie w okupowanej Rumii. Trzeba mówiæ jasno, ¿e powojenne przesiedlenia
Niemców s¹ podstaw¹ pokoju w Europie, i domagaæ siê, aby rz¹d niemiecki
przesta³ finansowaæ tego Frankensteina, jakim s¹ ziomkostwa.

Pamiêtaj¹c o tym wszystkim, nie mo¿na sobie nie uœwiadamiaæ, jak nie-
bywa³¹ przemianê przesz³y stosunki Polski z Niemcami na przestrzeni wie-
ków. Sto lat temu Niemcy nas wynaradawiali, szeœædziesi¹t lat temu – eks-
terminowali, a dzisiaj p³ac¹ za budowê naszych obwodnic i autostrad. Trud-
no siê z tego nie cieszyæ. Choæ polityka Niemiec nie uleg³a zasadniczej zmia-
nie, mam poczucie, ¿e kanclerz Angela Merkel jest politykiem nam ¿yczli-
wym. Jej podejœcie do Polski, a tak¿e do Rosji, jest odmienne ni¿ podejœcie
jej poprzednika, Gerharda Schrödera, który nie tylko by³ wielbicielem W³a-
dimira Putina, ale te¿ – jak siê okaza³o, kiedy ju¿ odszed³ z urzêdu – mia³
w tym ca³kiem prywatny interes. Przy Angeli Merkel stosunki polsko-ni-
emieckie mo¿na by³o u³o¿yæ lepiej. Pani kanclerz – co wœród polityków za-
chodnich jest wyj¹tkowe – rozumie doœwiadczenie komunizmu, bo ¿y³a
w NRD. Bywa³a zreszt¹ w Polsce za tamtych czasów. Obawiam siê, ¿e czê-
œciowo zmarnowaliœmy szansê, jak¹ da³o nam objêcie przez Angelê Merkel
urzêdu kanclerza. Antyniemieckie gesty akurat w tamtym momencie by³y
kontrproduktywne. To by³ dobry czas na pozytywny zwrot, a nie na za-
ostrzanie stosunków. Miejmy nadziejê, ¿e by³y to tylko bóle porodowe,
a cierpliwoœæ wyda owoce.

Czy mamy w ogóle w Unii jakichœ sta³ych, bardzo bliskich sprzymierzeñ-
ców, na których zawsze powinniœmy stawiaæ?

Zale¿y, w jakich sprawach. Na przyk³ad w kwestii rozwi¹zañ konstytucyj-
nych na ogó³ blisko nam bêdzie do Wielkiej Brytanii z jej wysok¹ kultur¹
prawn¹ i praktycznym podejœciem do rozwi¹zañ instytucjonalnych. Jesteœmy
krajem, który niedawno odzyska³ suwerennoœæ i jej ewentualne ograniczanie
w imiê interesu europejskiego musia³oby siê wi¹zaæ z konkretnymi korzyœcia-
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mi w dziedzinie bezpieczeñstwa. Z kolei w sprawie dotacji dla rolników bli-
¿ej powinno nam byæ do Francji. 

Jest pan zwolennikiem utrzymania dop³at?

Dop³aty dla rolników uwa¿am za wykoœlawienie wolnego rynku i aberra-
cjê, ale mam do nich stosunek pragmatyczny. Zachodni farmerzy korzystali
z nich przez lata, dziêki czemu rozwinêli swoje gospodarstwa, zmodernizo-
wali je, zwiêkszyli wydajnoœæ. Nasi rolnicy powinni mieæ te same mo¿liwoœci.
Dopóki wspólna polityka rolna funkcjonuje i dopóki Polska nie jest p³atni-
kiem netto do unijnego bud¿etu – jestem za ich utrzymaniem. 

Z kolei w kwestiach polityki historycznej czy polityki wobec Wschodu za-
wsze najbli¿ej nam bêdzie do innych dawnych krajów bloku wschodniego.
W bardziej szczegó³owych sprawach powinniœmy zawieraæ choæby i najdziw-
niejsze koalicje ad hoc, ¿eby nasze by³o na wierzchu. Cytuj¹c brytyjsk¹ mak-
symê – nie mamy sta³ych przyjació³, mamy interesy. 

Chcia³bym, ¿ebyœmy – stosuj¹c tê zasadê – zdobyli pewn¹ g³êbiê strategicz-
n¹. Hiszpania na przyk³ad zawdziêcza j¹ hiszpañskojêzycznym krajom Ame-
ryki £aciñskiej. W naszym przypadku ich odpowiednikiem s¹ by³e narody
ujarzmione, zw³aszcza te, z którymi przez setki lat ³¹czy³ nas wspólny los:
Ukraina, Bia³oruœ, kraje ba³tyckie. 

Traktat z Maastricht deklaruje, ¿e celem Unii Europejskiej jest sta³e jej
pog³êbianie – ever closer union. Zgadza siê pan z takim podejœciem?

„Rzeczpospolita”, 26 lutego 2001

Polska w Unii – federalizm

– Przyst¹piliœmy do wojny z powodu Polski – rzek³ jeden z polity-

ków nale¿¹cych do brytyjskiego gabinetu cieni. 

Piliœmy piwo na warszawskim Starym Mieœcie, a mój rozmówca

rozgadywa³ siê coraz bardziej. 

– Wasi piloci przewa¿yli szalê zwyciêstwa w bitwie o Angliê. Dosta-

liœmy od was Enigmê. 

Mój podziw dla jego wiedzy rós³ z ka¿dym s³owem. 

– Teraz – kontynuowa³ – musimy razem stawiæ czo³o Brukseli. Wy,
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Polacy, jesteœcie dumnym narodem. Nie chcecie, ¿eby rz¹dzi³a wami

Bruksela, tak samo jak nie chcieliœcie, ¿eby rz¹dzi³a wami Moskwa. Ra-

zem mo¿emy powstrzymaæ tego molocha federalizmu. 

Ma³o brakowa³o, a rozla³by piwo na stó³, mnie natomiast ogarnê-

³o poczucie nierealnoœci. [...]

S¹dzê jednak, ¿e powinienem byæ szczery wobec moich brytyjskich

przyjació³. Podzielam wasze ukochanie tradycji oraz przedk³adanie te-

go, co lokalne, nad to, co globalne. Podziwiam brytyjsk¹ tradycjê sa-

morz¹du, która niegdyœ by³a drogowskazem dla œwiata. Zgadzam siê

tak¿e z tym, ¿e sceptycyzm jest sensownym podejœciem do wszelkich

instytucji stworzonych przez cz³owieka. Zgadzam siê nawet z tym, ¿e

traktat z Maastricht by³ niew³aœciwym ruchem w okresie upadku ko-

munizmu, poniewa¿ uk³ad ten oparty by³ na udawaniu, ¿e na Wscho-

dzie nie dzieje siê nic wa¿nego. Niemniej teraz, kiedy na nowo po-

ch³onê³a mnie polityka mojego kraju, ¿a³ujê, ¿e Wielka Brytania pod-

chodzi do Europy z tak¹ rezerw¹. Eurosceptycyzm, tak jak siê go for-

mu³uje w Wielkiej Brytanii, a w³aœciwie eurofobia (to jest strach przed

Europ¹), jest moim zdaniem intelektualnie niespójny i politycznie nie-

dojrza³y.

Niekonsekwencja polega na tym, ¿e Wielka Brytania nie dokonuje

jasnego wyboru. Mog³aby wszak zdecydowaæ, ¿e nie chce mieæ nic

wspólnego z integracj¹ europejsk¹. Nawet dziœ nie by³oby jeszcze

dyshonorem oznajmiæ: dosyæ tego, wycofujemy siê. [...]

Lecz Wielka Brytania tego nie zrobi³a. Zg³osi³a chêæ przyst¹pienia

do EWG, zosta³a odrzucona przez Francuzów, ponowi³a sw¹ kandy-

daturê i zosta³a przyjêta. Decyzjê zatwierdzono w referendum. Kolej-

ni brytyjscy premierzy, z wielk¹ lady Margaret Thatcher w³¹cznie, pod-

pisywali uk³ady pog³êbiaj¹ce integracjê: jednolity akt europejski,

uk³ad z Maastricht, traktat z Amsterdamu. Mo¿liwe, ¿e wasi przywód-

cy, wasi konserwatywni przywódcy, sk¹po dozowali prawdê, gdy

przedstawiali brytyjskiej opinii publicznej konsekwencje ka¿dego ko-

lejnego aktu integracyjnego. Nie ma jednak sensu winiæ za to cudzo-

ziemców. Nie ma te¿ sensu zgadzaæ siê na pog³êbion¹ integracjê i jed-

noczeœnie ³amaæ rêce nad utrat¹ niezale¿noœci. [...]

Wy, Brytyjczycy, macie szczêœcie: nigdy nie byliœcie okupowani. Pol-

ska podczas II wojny œwiatowej straci³a wolnoœæ, szeœæ milionów
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swych obywateli i po³owê bogactwa narodowego. Tote¿ wolimy, by

Niemcy wywiera³y na Europê swój wp³yw poprzez organizacjê, w któ-

rej mamy prawo g³osu, a nie – jak to elegancko uj¹³ jeden z eksper-

tów CDU od polityki zagranicznej – „tradycyjnymi œrodkami”. Wolimy

inwazjê inwestorów od inwazji czo³gów.

Jesteœmy zmêczeni naszym usytuowaniem miêdzy Rosj¹ a Niemca-

mi, dwoma kamieniami m³yñskimi, które w przesz³oœci œciera³y nas na

proch. Nie jest dobra rola pañstwa buforowego, lepiej byæ przyl¹d-

kiem, z którego stabilnoœæ i euroatlantyckie wartoœci promieniuj¹ na

Wschód. Polska ma dwie tradycje, jeœli chodzi o politykê zagraniczn¹:

œredniowieczn¹ tradycjê piastowsk¹, której g³ównym osi¹gniêciem

by³o zakotwiczenie nas na Zachodzie poprzez przyjêcie ³aciñskiego

chrzeœcijañstwa, oraz tradycjê jagielloñsk¹, która polega³a na rozprze-

strzenianiu wp³ywów zachodnich dalej na wschód. Cz³onkostwo

w Unii Europejskiej umo¿liwi nam realizacjê obu tych celów.

Ale jeœli ju¿ mamy znaleŸæ siê w UE, chcielibyœmy, by by³a ona nie

tylko skuteczna, lecz tak¿e demokratyczna. Nie chcemy chodziæ i na-

rzekaæ na wtr¹caj¹cych siê we wszystko tyranów z Brukseli. Chcemy,

¿eby UE funkcjonowa³a lepiej. Tak oto dochodzimy do s³owa, na któ-

rym chcia³bym siê skoncentrowaæ. Tym s³owem jest „federalizm”.

Kiedy wymawiam to s³owo, nie mam na myœli przemo¿nej presji

dla stworzenia europejskiego superpañstwa. Nie chcê byæ œwiadkiem

zanikania prastarych tradycji i uwa¿am, ¿e ka¿dy Anglik powinien da-

lej – wbrew Europie – mieæ prawo zjeœæ czekoladê marki Cadbury i na-

zwaæ j¹ czekolad¹. W moim kraju federalizm oznacza dzielenie w³a-

dzy – dok³adne okreœlenie kompetencji w³adzy lokalnej i w³adzy pañ-

stwowej oraz tych, które mog¹ zostaæ przekazane na szczebel federa-

cji. Niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer rozpocz¹³

karierê polityczn¹ od pobicia policjanta, ja rozpocz¹³em swoj¹, prze-

dzieraj¹c siê w towarzystwie antykomunistycznych partyzantów

przez pola minowe Afganistanu. Ale uwa¿am, ¿e ma on racjê, jeœli

chodzi o propozycje dla Europy. Potrzebujemy nie mniej federalizmu,

lecz wiêcej.

Zg³aszaj¹c swoje ubieg³oroczne propozycje, które w Wielkiej Bryta-

nii zosta³y powitane chórem krytyki, Fischer nareszcie powiedzia³

o pañstwie narodowym jako podstawowym elemencie konstrukcyj-
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nym Europy – jako o czymœ, co pozostanie na zawsze. By³o to milcz¹-

ce przyznanie, ¿e wczeœniejsze plany zast¹pienia historycznych naro-

dów Europy Europ¹ regionów by³y niebezpieczn¹ fantazj¹. Europa

opieraj¹ca siê na swych narodach to krok we w³aœciwym kierunku. Te-

raz winniœmy zbudowaæ europejsk¹ demokracjê, tak by nasze narody

czu³y, ¿e maj¹ jakiœ wp³yw na gnomów z Brukseli. Potrzebujemy sil-

niejszych instytucji demokratycznych, silniejszego europejskiego par-

lamentu, by nadzorowaæ prace Komisji Europejskiej. [...]

Joschka Fischer zasugerowa³ równie¿, byœmy zaczêli myœleæ nie tyl-

ko o bie¿¹cych targach w obrêbie UE, lecz tak¿e o ostatecznych roz-

wi¹zaniach konstytucyjnych, jakich pragnêlibyœmy dla Europy, tak by

zagwarantowane zosta³y nasze swobody, nasze prawo zajmowania

siê naszymi sprawami i nasza demokracja. W tym w³aœnie kontekœcie

mamy okazjê wyznaczyæ ostateczne konstytucyjne granice integracji

europejskiej. Jednym z powodów, dla których ludzie boj¹ siê integra-

cji, jest poczucie, ¿e ten proces nigdy siê nie skoñczy, ¿e bêdzie trwaæ

do chwili, a¿ wszyscy staniemy siê uœrednionymi Europejczykami

w beretach na g³owie, mówi¹cymi po frangielsku. Natomiast federa-

lizm rozumiany w³aœciwie pozwala nam potwierdziæ, ¿e nasze narody

bêd¹ podmiotami tego procesu i nigdy nie ulegn¹ rozmyciu w super-

pañstwie zwanym Europ¹. I nie wolno nam pomin¹æ tej okazji tylko

dlatego, ¿e niektórzy Ÿle zrozumieli znaczenie s³owa „federalizm” lub

utracili zdolnoœæ twórczego myœlenia na skalê kontynentaln¹. My

w Polsce nie mamy takich zahamowañ.

Zdajê sobie sprawê, ¿e czêœæ moich uwag rozczaruje tych moich

konserwatywnych przyjació³, którzy s¹dz¹, ¿e Polska pomo¿e im

w rozbiciu lub rozmyciu UE, w sprowadzeniu jej do zwyk³ego obsza-

ru wolnego handlu. Mój zaprzyjaŸniony brytyjski eurosceptyk oczeki-

wa³, ¿e Polska zajmie stanowisko przeciwko organizacji, do której

chce wst¹piæ z w³asnej nieprzymuszonej woli. Chcia³, byœmy potwier-

dzili podejrzenia wyra¿one przez niektórych kontynentalnych partne-

rów Polski, sprowadzaj¹ce siê do tego, ¿e Polska to potencjalny an-

glosaski koñ trojañski wewn¹trz Unii. Chcia³, byœmy zaczêli pobrzêki-

waæ szabelkami, choæ ten koñ jest jeszcze przed bramami. My jednak

zupe³nie nie mamy ochoty zostaæ trojañskim os³em. [...]
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To sformu³owanie znalaz³o siê ju¿ w traktacie rzymskim z 1957 roku. Ró¿-
ni ludzie ró¿nie to rozumiej¹. Jeœli chodzi o wspó³pracê transgraniczn¹, to je-
stem za i ona rzeczywiœcie jest coraz œciœlejsza i prawie zawsze korzystna.
Natomiast to has³o mo¿e tak¿e tworzyæ wra¿enie, ¿e Unia bêdzie siê jedno-
czyæ tak d³ugo, a¿ powstanie obszar zupe³nie homogeniczny pod ka¿dym
wzglêdem, tak¿e na przyk³ad w sferze kulturowej czy obyczajowej. Innymi
s³owy – ¿e powstanie jakiœ jednolity naród europejski, w którym roztopi¹ siê
nacje wczeœniej istniej¹ce. Narody europejskie nie przyjm¹ takiej wizji, która
zreszt¹ jest ca³kowicie utopijna. Takie has³o mo¿e wywo³ywaæ podejrzliwoœæ
wobec samej idei europejskiej. Kto z nas chcia³by zostaæ jakimœ wystandary-
zowanym euroobywatelem? Zamiast sformu³owania o ever closer union
chcia³bym widzieæ wyraŸnie wyznaczon¹ granicê, zabezpieczaj¹c¹ istnienie
poszczególnych narodów i ich to¿samoœci. Prawdziwa i po¿¹dana jednoœæ eu-
ropejska powinna polegaæ na tym, ¿e uznajemy dodatkowy szczebel identyfi-
kacji – z Europ¹ – a nie na tym, ¿e ta identyfikacja zastêpuje wszystkie inne. 

Natomiast za niedorzecznoœæ uwa¿am upatrywanie zagro¿enia w tym, ¿e
UE mog³aby siê staæ tworem politycznym czy wrêcz pañstwowym, poniewa¿
Unia ju¿ nim jest. Amerykañskie przys³owie mówi, ¿e jeœli coœ wygl¹da jak
kaczka i kwacze jak kaczka, to jest kaczk¹. Je¿eli wiêc instytucja ma swoj¹
flagê, parlament, s³u¿bê dyplomatyczn¹, zal¹¿ki armii, wspóln¹ politykê
handlow¹, si³y policyjne, politykê obronn¹, coœ na kszta³t rz¹du – to ma ce-
chy pañstwa federalnego, a zatem nim jest, choæ mo¿e jeszcze nie wszyscy to
dostrzegli. 

I nie widzi pan w tym niebezpieczeñstwa?

Nie, pod warunkiem ¿e ta konstrukcja zostanie dope³niona w³aœciwie ro-
zumian¹ konstytucj¹. Ten dokument nie mo¿e byæ kolejn¹ realizacj¹ ambicji
biurokratów i zbiorem nieostrych pojêæ, które urzêdnicy mog¹ potem inter-
pretowaæ w wygodny dla siebie sposób, tak aby zwiêkszyæ w³asne kompeten-
cje i mo¿liwoœci wtr¹cania siê w ¿ycie obywateli. Konstytucja Unii Europej-
skiej powinna byæ swego rodzaju statutem spó³ki akcyjnej, jak¹ w pewnym
sensie jest pañstwo federalne, okreœlaj¹cym zasady, którymi siê ta spó³ka
kieruje. Musi byæ nie tylko instrumentem dla biurokratów, ale tak¿e orê¿em
obywatela, który dziêki niej bêdzie móg³ siê broniæ przed nadmiernymi zaku-
sami aparatu administracyjnego. Musi równie¿ w ostateczny i definitywny
sposób opisywaæ architekturê Unii i zawarowaæ te obszary, które po wsze
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czasy pozostan¹ w domenie pañstw cz³onkowskich. Nie ma wiêc mowy
o sformu³owaniach typu „coraz œciœlejsza unia”. Zasady powinny zostaæ
okreœlone raz na zawsze i nie powinny byæ zmieniane. 

Na razie konstytucji unijnej nie bêdzie, bêdzie jedynie „traktat reformu-
j¹cy”. ¯a³uje pan projektu traktatu konstytucyjnego, który przygotowa³
kilka lat temu konwent?

Ani trochê. Przede wszystkim tamten dokument by³ o wiele za d³ugi i sta-
nowi³ modelow¹ ilustracjê jednej z g³ównych pomy³ek Karola Marksa, który
twierdzi³, ¿e iloœæ przechodzi w jakoœæ. Projekt, który odrzucili w referendach
Francuzi i Holendrzy, mia³ siedemdziesi¹t siedem tysiêcy s³ów. Konstytucja
Stanów Zjednoczonych Ameryki, której orygina³ mo¿na obejrzeæ w amery-
kañskim archiwum pañstwowym przy Constitution Avenue, mieœci siê na
czterech pergaminach, maj¹c zaledwie siedem tysiêcy s³ów, czyli jest jedena-
œcie razy krótsza. Byæ mo¿e dziêki temu przetrwa³a dwieœcie lat. Podejrze-
wam, ¿e projekt konwentu nie by³ jedenaœcie razy lepszy. Z ca³¹ pewnoœci¹
natomiast zajmowa³ siê sprawami, którymi zajmowaæ siê nie powinien, taki-
mi jak kara œmierci czy idiotyczne gwarancje socjalne w rodzaju prawa do do-
radztwa przy zmianie pracy. Wprawdzie konstytucja Indii normuje podobno
liczbê przerw na herbatê w czasie dnia pracy, ale niekoniecznie musimy czer-
paæ z takich wzorów. Gdyby prawa cz³owieka i obywatela wyp³ywa³y z piêk-
nych s³ów zapisanych w konstytucjach, to by³yby doskonale chronione w nie-
œwiêtej pamiêci Zwi¹zku Sowieckim, który mia³ piêknie brzmi¹c¹ konstytu-
cjê. W rzeczywistoœci wyp³ywaj¹ z jakoœci instytucji pañstwowych, relacji
miêdzy nimi i prawoœci ludzi, którzy je reprezentuj¹.

W konstytucji powinny siê znaleŸæ regulacje daj¹ce obywatelom pewnoœæ,
¿e nie bêd¹ zagro¿eni przez brukselskiego lewiatana. Takie bezpieczniki mo¿-
na by wzorowaæ w³aœnie na konstytucji USA. Znajdujemy tam na przyk³ad
zdanie, ¿e „Stany Zjednoczone nie bêd¹ uchwalaæ ¿adnych praw dotycz¹cych
religii”. À propos, pamiêtajmy, ¿e ten zapis znalaz³ siê tam nie dlatego, ¿e za-
³o¿yciele USA byli zwolennikami radykalnego rozdzia³u pañstwa od Koœcio-
³a, lecz wrêcz przeciwnie – dlatego, ¿e poszczególne stany mia³y swoje urzê-
dowe religie i nie ¿yczy³y sobie, aby instytucje federalne w to ingerowa³y. 

Chcia³bym, ¿eby konstytucja europejska zawiera³a podobne sformu³owa-
nia, na wieki zastrzegaj¹ce kwestie kulturowe, obyczajowe, edukacyjne czy
religijne – wszystko to, co wi¹¿e siê ze specyfik¹ narodow¹ – do wy³¹cznej
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kompetencji pañstw cz³onkowskich. Dziêki temu skuteczniej bêdzie mo¿na
realizowaæ w ramach wspólnych kompetencji te zadania, gdzie po³¹czone in-
teresy maj¹ sens. 

Tylko jak napisaæ krótk¹ konstytucjê, nie stosuj¹c ogólnych sformu³o-
wañ, podatnych na rozszerzaj¹c¹ interpretacjê ze strony urzêdników? 

To oczywiste, ¿e ka¿dy tego typu tekst bêdzie potem poddawany interpreta-
cjom. W USA ca³e federalne prawodawstwo dotycz¹ce gospodarki – tysi¹ce
ustaw – zosta³o wyprowadzone z bardzo w¹t³ej podstawy w postaci jednego zda-
nia w konstytucji USA, mówi¹cego o oparciu stosunków handlowych pomiêdzy
stanami na zasadzie równoœci. Jednak problem z projektem traktatu polega³ na
tym, ¿e by³ on nie tylko nieprawdopodobnie rozwlek³y, lecz tak¿e wyj¹tkowo nie-
jasny. Swego czasu zaprosi³em na konferencjê w Waszyngtonie, poœwiêcon¹
traktatowi konstytucyjnemu, dwóch cz³onków konwentu, by³ych premierów –
Lamberta Diniego z W³och i Johna Brutona z Irlandii. Spyta³em ich, czy na pod-
stawie traktatu mo¿na stworzyæ armiê europejsk¹. Bruton, jako polityk z kraju
neutralnego, odpowiedzia³, ¿e nie mo¿na. Dini – ¿e oczywiœcie tak. A to jednak
dosyæ wa¿na kwestia. 

Czy istnieje coœ takiego jak patriotyzm europejski?

Osobiœcie po raz pierwszy poczu³em siê Europejczykiem w sensie politycz-
nym dopiero w Waszyngtonie. S³ysza³em tam tyle zrzêdzenia na Europê, czê-
sto nieuzasadnionego, ¿e si³¹ rzeczy budzi³a siê we mnie tradycyjna polska
przekora. Zreszt¹ do wojny secesyjnej (czy, jak by powiedzieli moi znajomi
z Po³udnia, wojny obronnej przed pó³nocn¹ agresj¹) Amerykanie te¿ ponoæ
poczuwali siê do amerykañskoœci dopiero podczas podró¿y po Europie. U sie-
bie byli Nowojorczykami czy Wirginijczykami. Do wojny secesyjnej mówili
„Stany Zjednoczone” w liczbie mnogiej. To¿samoœæ przewa¿nie wynika nie tyl-
ko z tego, kim jesteœmy, lecz tak¿e z tego, kim nie jesteœmy, oraz z tego, jak
postrzegaj¹ nas inni. Wystarczy pojechaæ do Arabii Saudyjskiej i natychmiast
cz³owiek poczuje siê chrzeœcijaninem, nawet jeœli by³by szczerym ateist¹. Pa-
triotyzm europejski jest s³aby, ale trzeba go wzmacniaæ. Jest nam niezbêdny,
je¿eli chcemy zapobiec podminowaniu Europy przez mniejszoœci imigrantów
z innych grup etnicznych i czêsto z innego krêgu kulturowego i religijnego.
Dziœ nie ma sensu spieraæ siê o to, czy zassanie milionów ludzi z by³ych kra-
jów kolonialnych do ich dawnych europejskich metropolii by³o rozs¹dne czy
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nie. Wiemy ju¿ na pewno, ¿e wielu Algierczyków, Tunezyjczyków, Pakistañ-
czyków czy Turków nie zostanie nigdy Francuzami, Niemcami czy Anglikami.
Nie da siê ich jednak z naszego kontynentu wyrzuciæ, a w takim razie trzeba
staraæ siê ich w jakiœ sposób zintegrowaæ. I tutaj przychodzi w sukurs, jako
wzór postêpowania, specyficzna sytuacja Wielkiej Brytanii. Polacy, Hindusi
czy Rosjanie, którzy tam zamieszkali, nie zostan¹ nigdy prawdziwymi Angli-
kami czy Walijczykami. Ale ponad Angli¹, Wali¹ czy Szkocj¹ jest Wielka Bry-
tania. Jej symbolem nie s¹ flagi poszczególnych czêœci wspólnoty, tylko Union
Jack. Polacy, którzy zamieszkali na wyspie, mog¹ zostaæ w³aœnie Brytyjczyka-
mi, bo to jest to¿samoœæ bardziej uniwersalna, bardziej inkluzywna. Jej spo-
iwem jest brytyjska monarchia i dlatego uwa¿am, ¿e ostatnimi monarchista-
mi na Wyspach Brytyjskich bêd¹ w³aœnie imigranci. Jak powiedzia³ mi kiedyœ
Norman Davies – gdyby przysz³o do likwidacji monarchii w Wielkiej Brytanii,
to okopem Œwiêtej Trójcy bêdzie Ognisko Polskie na Exhibition Road w Lon-
dynie. Na podobnej zasadzie trzeba wzmacniaæ to¿samoœæ europejsk¹ w³aœ-
nie po to, ¿eby imigranci mogli siê z ni¹ uto¿samiæ. W przeciwnym wypadku
bêdziemy mieæ z nimi olbrzymi problem, który dotknie Polskê szybciej, ni¿
nam siê wydaje. Przecie¿ pod koniec roku przystêpujemy do systemu infor-
macyjnego Schengen. Gdybym by³ zbuntowanym muzu³mañskim m³odzieñ-
cem, to wola³bym mieszkaæ w Krakowie ni¿ w jakimœ narzuconym sobie get-
cie na przedmieœciach Pary¿a.

Czy ten europejski patriotyzm ma byæ tylko sztucznym konstruktem na u¿y-
tek imigracji? Czy pierwotni mieszkañcy Europy te¿ powinni go odczuwaæ?

Europejski patriotyzm uznajê za to¿samy z poczuciem wspólnoty. A ta jest
niezbêdna dla funkcjonowania demokracji. Jeœli w demokratycznych wyborach
w kolejnym cyklu wyborczym wygrywam nie ja, lecz mój oponent, to nie prze-
wracam pionków na szachownicy, nie zabieram moich zabawek i nie obra¿am
siê, tylko czekam spokojnie cztery lata, a¿ bêdê mia³ kolejn¹ szansê, i mo¿e
wtedy moja opcja zwyciê¿y. Dlaczego? Bo nale¿ymy z moim oponentem do tej
samej wspólnoty i umówiliœmy siê, ¿e takie bêd¹ regu³y gry. Je¿eli oponent de-
cyduje, ¿e wa¿niejsze jest dla niego wspieranie mniejszoœci obyczajowych ni¿
obronnoœæ, to ja protestujê, ale siê z tym czasowo godzê, bo gdy ja przejmê w³a-
dzê, mogê zmieniæ priorytety. Podobny mechanizm dotyczy Unii Europejskiej
i Europy w ogóle. Musi istnieæ poczucie przynale¿noœci do jednego organizmu,
¿eby ludzie chcieli odsuwaæ swoje aspiracje – polityczne czy konsumpcyjne –
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w czasie. Dziœ Europa pomaga Polsce, licz¹c na to, ¿e gdy staniemy siê zamo¿-
niejsi, bêdziemy wp³acaæ wiêcej do wspólnej kasy. I my siê na to godzimy, bo
w tej wspólnocie s¹ takie regu³y gry, a my je zaakceptowaliœmy. Musi tak¿e ist-
nieæ jedna opinia publiczna, poniewa¿ dyskurs powinien siê odbywaæ w ramach
jednego krwiobiegu. Obawiam siê – choæ nie jest to mi³e z punktu widzenia mo-
ich sympatii geopolitycznych – ¿e jednolita europejska opinia publiczna naro-
dzi³a siê przy okazji wojny w Iraku. Ró¿ne rz¹dy w ró¿nych krajach mia³y ró¿-
ne zdanie w tej sprawie, ale obywatele w niemal ca³ej Europie byli wobec tego
konfliktu nastawieni sceptycznie. Wielka szkoda, ¿e katalizatorem by³a tutaj
niechêæ wobec pochopnej decyzji Stanów Zjednoczonych. 

Jak pogodziæ europejski patriotyzm z patriotyzmem polskim? Czy to
w ogóle mo¿liwe?

Nie widzê miêdzy tymi odczuciami sprzecznoœci. Przy podejmowaniu ró¿nych
decyzji bêdziemy rozwa¿aæ przede wszystkim interes Polski – to oczywiste. Jed-
nak ten interes polega równie¿ na tym, ¿eby tam, gdzie sami nie jesteœmy w sta-
nie sobie poradziæ, zadzia³a³a wspólnota krajów, z którymi jesteœmy w Unii. Za-
tem oba te patriotyzmy siê uzupe³niaj¹. Nowoczesny polski patriotyzm powinien
polegaæ na rozpychaniu siê ³okciami w procesie budowy Unii Europejskiej, tak
aby w stu procentach wykorzystywaæ mo¿liwoœci, jakie ona nam daje. 

Wielu Polaków chyba jednak widzi sprzecznoœæ miêdzy patriotyzmem
polskim a europejskim. Uwa¿aj¹, ¿e dobry polski patriota powinien bro-
niæ kraju przed zaw³aszczaniem kolejnych czêœci jego suwerennoœci
przez ponadnarodow¹ strukturê.

Debata o suwerennoœci zawsze jest frustruj¹ca, poniewa¿ ró¿ni ludzie ro-
zumiej¹ pod tym pojêciem ró¿ne sprawy. Zacznijmy od tego, ¿e Unia Europej-
ska nie dokona³a anschlussu Polski i nie jesteœmy pod unijn¹ okupacj¹. We-
szliœmy do tej struktury dobrowolnie, po d³ugich i ciê¿kich staraniach oraz po
referendum, w którym wypowiedzia³ siê naród. A sonda¿e wskazuj¹, ¿e po-
parcie Polaków dla UE stale roœnie.

Ja definiujê suwerennoœæ tak: suwerenem jest ten, kto danemu terytorium
nadaje najwy¿sze prawo – nie w sensie formalnym, ale faktycznie. Z tego
punktu widzenia Peerel suwerenny nie by³, bo – jak wiemy z kopii ustawy za-
sadniczej z odrêcznymi notatkami Józefa Stalina – prawdziwym suwerenem
by³ w nim nie naród polski, tylko sowiecki dyktator.
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Ale skoro prawo europejskie ma prymat nad prawem krajowym...

Prawo tak, ale nie konstytucja. Drugi test suwerennoœci polega na pytaniu,
czy moglibyœmy z Unii wyjœæ. A co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Gdybyœmy
chcieli wyst¹piæ z UE, wystarczy³oby przeprowadziæ podobn¹ procedurê jak
przy wstêpowaniu: by³oby zapewne referendum, by³aby odpowiednia ustawa,
byæ mo¿e o randze konstytucyjnej, a potem wypowiedzenie traktatu wspólno-
towego na zasadach konwencji wiedeñskiej o traktatach miêdzynarodowych.
Pozosta³aby ewentualnie kwestia kosztów „rozwodowych”, bo Unia mog³aby
mieæ wobec nas jakieœ roszczenia. Dziœ nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e
moglibyœmy wyst¹piæ z Unii Europejskiej, gdyby taka by³a nasza wola – a za-
tem jesteœmy krajem suwerennym. 

Czy w naszej polityce zagranicznej nie ma zbyt wiele romantyzmu?

Wszystko zale¿y od tego, jak rozumiemy romantyzm. Jeœli definiujemy go
jako przeœwiadczenie, ¿e w naszym interesie le¿y poszerzanie sfery wolnoœci
i dzia³anie na rzecz demokracji – to po prostu poetycko ujmujemy coœ, co jest
naszym konkretnym interesem. Mianowicie – zabezpieczenie naszej niepod-
leg³oœci. Moim zdaniem s³uszne jest spostrze¿enie, ¿e demokracje na ogó³ ze
sob¹ nie walcz¹. Wol¹ siê w spokoju bogaciæ, a w przypadku sporów – nego-
cjowaæ. Z tego punktu widzenia wspieranie wolnoœciowych aspiracji Ukraiñ-
ców, Bia³orusinów czy Irakijczyków przestaje siê wydawaæ altruistyczn¹ na-
iwnoœci¹, a zaczyna byæ zasadne z pragmatycznego punktu widzenia. 

Spójrzmy na œwiat od prze³omu XIX i XX wieku w mniej wiêcej dwudzie-
stoletnich przedzia³ach. Po pierwszym podniesieniu kurtyny nie widzimy
zbyt wielu pañstw demokratycznych: Stany Zjednoczone, kilka krajów Impe-
rium Brytyjskiego, sama Wielka Brytania, Francja, do pewnego stopnia wil-
helmiñskie Niemcy, Skandynawia. Dwadzieœcia lat póŸniej pañstw demokra-
tycznych jest wiêcej, potem jeszcze wiêcej – a¿ w koñcu dzisiaj proporcje siê
odwróci³y: dyktatur mamy znacznie mniej ni¿ demokracji i cieszymy siê jed-
nym z najd³u¿szych okresów pokoju w historii kontynentu. 

Czy jest pañstwo, którego dyplomacjê stawia³by pan naszej za wzór?

Nie ma kraju, który powinniœmy naœladowaæ wprost. ¯eby prowadziæ poli-
tykê gaullistowsk¹, mocno podkreœlanej suwerennoœci, musielibyœmy mieæ
w³asny potencja³ atomowy, tradycjê takiej dyplomacji i inn¹ pozycjê instytu-
cjonaln¹ w Unii Europejskiej. Zreszt¹ uwa¿am, ¿e ta polityka dla samej Fran-
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cji jest ju¿ dzisiaj kontrproduktywna. Myœlê, ¿e prezydent Sarkozy bêdzie siê
stara³ od niej w du¿ej mierze odejœæ, nawet jeœli tego oficjalnie nie zadekla-
ruje. Nie jesteœmy te¿ w stanie odwzorowaæ polityki brytyjskiej, poniewa¿
Wielka Brytania ma ca³kiem inne po³o¿enie geograficzne, jêzyk bêd¹cy
wspó³czesn¹ lingua franca, po³owê swojego handlu prowadzi z Europ¹,
a drug¹ po³owê – z partnerami zamorskimi. Jest te¿ wielkim inwestorem
w USA. 

Polska powinna wypracowaæ w³asny model dyplomacji, w³asny zewnêtrz-
ny wizerunek. Gdy przeciêtny Amerykanin myœli „Polska”, ma skojarzenie
„sympatyczny kraj, przyjaciel, sojusznik”. Ale to nie wystarczy. Powinien my-
œleæ: „Powa¿ny sojusznik”. 

I potrzebujemy marki, która by³aby rozpoznawalna na ca³ym œwiecie. Jest
ona dla nas oczywista, bardzo mocna i korzystna, tylko trzeba j¹ wzmocniæ.
Polska powinna siê kojarzyæ jako kraj, który kocha i umie eksportowaæ wol-
noœæ.



XX. Wuj Sam – nasz przyjaciel

Obserwuj¹c polsk¹ politykê zagraniczn¹ po 1989 roku, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e jest jeden sta³y przyjaciel – Stany Zjednoczone. 

Mam œwiadomoœæ, ¿e bywam pos¹dzany o skrzywienie anglosaskie w widze-
niu œwiata. Skoñczy³em studia w Wielkiej Brytanii, mam ¿onê Amerykankê, pra-
cowa³em w Waszyngtonie. Uczciwie przyznajê, ¿e lepiej znam œwiat anglosaski
ni¿ na przyk³ad niemieckojêzyczny. I chcê mówiæ szczerze o swoich prze¿y-
ciach w Stanach. Ale jednoczeœnie chcia³bym pana przekonaæ, ¿e nie zapomi-
nam, i¿ Polska le¿y w Europie. Dlatego miêdzy innymi tak pielêgnowa³em sto-
sunki wojskowe z Francj¹ i Niemcami i doprowadzi³em do spotkania trójk¹ta
weimarskiego ministrów obrony nawet w lodowcowym okresie stosunków
polsko-niemieckich. A wracaj¹c do pytania, uwa¿am, ¿e Polska sporo zawdziê-
cza Ameryce. Z wyj¹tkiem decyzji podjêtych w Ja³cie, gdzie prezydent Franklin
Delano Roosevelt odegra³ – z naszego punktu widzenia – jak najgorsz¹ rolê.
I jest dla mnie niezrozumia³e, dlaczego ma ulicê swego imienia w Warszawie,
a nie ma jej Ronald Reagan, który przyczyni³ siê do zmycia tej hañby. 

Nasze zwi¹zki z amerykañsk¹ demokracj¹ s¹ starsze, ni¿ mog³oby siê wy-
dawaæ. Jeœli wzi¹æ Uniwersa³ po³aniecki Koœciuszki, to znajdziemy w nim
fragmenty niemal ¿ywcem przepisane z Deklaracji niepodleg³oœci Stanów
Zjednoczonych. Amerykañsk¹ rewolucjê i walkê o niepodleg³oœæ oraz nasz¹
Konstytucjê 3 maja i towarzysz¹cy jej ruch oœwieceniowy napêdza³ ten sam
duch czasu. Idee by³y identyczne: republikanizm z trójpodzia³em w³adzy,
przesi¹kniêty duchem wolnoœci, szacunku dla prawa, dla procedur i instytu-
cji. Mo¿e ktoœ pomyœli, ¿e to megalomania, ale Ameryka jest dla mnie przy-
k³adem tego, czym mog³aby siê staæ Rzeczpospolita, gdyby – tak jak Stanom
Zjednoczonym – uda³o jej siê wygraæ wojnê o swoj¹ niepodleg³oœæ. Niestety,
oni wygrali, myœmy przegrali. Dla nas to oznacza³o dwieœcie lat niewoli. Oni
w tym czasie powoli budowali dzisiejsze supermocarstwo, niemal zawsze
nam ¿yczliwe. W trakcie I wojny œwiatowej USA nie mia³y ¿adnego wielkiego
interesu w tym, ¿eby w swoim programie umieszczaæ odbudowê pañstwa pol-



Wuj Sam – nasz przyjaciel 295

skiego z dostêpem do morza. Owszem, by³ to wp³yw Ignacego Paderewskie-
go; by³ tak¿e powszechny wówczas pr¹d myœlowy, zak³adaj¹cy, ¿e tworzenie
pañstw narodowych jest najlepsz¹ metod¹ zapewnienia pokoju. Ale przecie¿
mo¿na by³o równie dobrze odtworzyæ Polskê jako mutacjê Królestwa Kongre-
sowego. Sta³o siê na szczêœcie inaczej. 

Gdy po wojnie polsko-bolszewickiej zapanowa³ w naszym kraju straszliwy
g³ód, tysi¹ce polskich dzieci zawdziêcza³o ¿ycie pomocy docieraj¹cej do nas
z Ameryki dziêki ówczesnemu sekretarzowi handlu, a potem prezydentowi –
Herbertowi Hooverowi, który zreszt¹ ma w Warszawie, przy Krakowskim
Przedmieœciu, ma³y skwer swojego imienia. Po II wojnie œwiatowej pod so-
wieck¹ presj¹ odrzuciliœmy plan Marshalla, ale wiele rodzin pamiêta do dziœ
marmoladê z UNRRA – programu zainicjowanego przez USA. W moim domu
przez lata puszka po tej marmoladzie s³u¿y³a do przechowywania cukru. PóŸ-
niej mieliœmy amerykañsk¹ pomoc dla Solidarnoœci i wsparcie w walce z ko-
munizmem. Po odzyskaniu niepodleg³oœci wyp³ynê³a kwestia granicy polsko-
-niemieckiej. Wtedy, po spotkaniu z kanclerzem Helmutem Kohlem, prezydent
George Bush senior oznajmi³, ¿e niemiecki lider zaakceptowa³ ostatecznie
trwa³oœæ tej granicy, co dla Kohla by³o sporym zaskoczeniem, ale nie mog³o
podlegaæ dalszej dyskusji. Nastêpnie by³o nasze wejœcie do NATO, do którego
bez poparcia Waszyngtonu z ca³¹ pewnoœci¹ by nie dosz³o. A to z kolei znacz-
nie u³atwi³o nam przyst¹pienie do Unii Europejskiej.

Miejmy œwiadomoœæ, ¿e nasz sukces po 1989 roku by³ dla Ameryki wa¿ny,
bo pokazywa³, ¿e warto by³o walczyæ ze Zwi¹zkiem Sowieckim, z komuni-
zmem, ¿e wygrana w zimnej wojnie ma sens. Dobrze, ¿e wtedy USA w³aœnie
z Polski uczyni³y showcase, czyli przypadek wzorcowy ustrojowej transfor-
macji w tym rejonie Europy, bo s³ychaæ by³o g³osy, ¿e, owszem, przemiany na
Wêgrzech i w Czechach siê powiod¹, ale z Polsk¹ bêdzie problem. By³o wielu,
którzy twierdzili, ¿e jesteœmy krajem o tendencjach nacjonalistycznych i an-
tysemickich, ¿e jesteœmy politycznie chaotyczni i niekompetentni, zatem nie
mo¿na w nas zbyt wiele inwestowaæ. Dziêki Bogu niektórzy Amerykanie,
w tym liczni pochodzenia ¿ydowskiego, tacy jak Daniel Fried, póŸniejszy amba-
sador w Polsce i wiceminister, uwierzyli w Polskê bardziej ni¿ niektórzy z nas.

Czy jednak nie mamy do Ameryki zbyt uleg³ego albo wrêcz wasalnego
stosunku? S³ynne s¹ opowieœci o ambasadorze USA z pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych, który dyktowa³ naszym w³adzom, co maj¹ robiæ. 
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Mówimy o Thomasie Simonsie – to by³ wyj¹tkowo arogancki dyplomata.
Potem trafi³ na placówkê do Pakistanu, gdzie zachowywa³ siê podobnie jak
w Warszawie. Ale mieliœmy przecie¿ u nas tak¿e znakomitych ambasadorów
amerykañskich, wybitnych dyplomatów i ludzi ¿yczliwych nam do dzisiaj, ta-
kich jak Daniel Fried czy Christopher Hill. 

Pamiêtam Christophera Hilla jako ambasadora USA. Nie mia³em wcale
wra¿enia, ¿e jest nam ¿yczliwy. Niechêtnie rozmawia³ z dziennikarzami,
a jeœli ju¿, to traktowa³ ich arogancko. Ambasadê zamieni³ w niedostêp-
n¹ twierdzê, nie zrobi³ nic, ¿eby u³atwiæ Polakom oczekiwanie na prze-
s³uchanie w sprawie wizy. To za jego kadencji na Piêknej pod ambasad¹
amerykañsk¹ sta³y najwiêksze kolejki. 

Prywatnie lubiê Chrisa, wiêc nie bêdê go publicznie krytykowa³. Na pewno
nie mo¿na mu odmówiæ profesjonalizmu. Zanim przyjecha³ do nas, by³ na
Ba³kanach, gdzie prowadzi³ bardzo trudne rozmowy miêdzy innymi ze Slobo-
danem Miloševiciem. Zaliczy³ naprawdê podbramkowe sytuacje, na granicy
u¿ycia przemocy. Dzisiaj jest g³ównym amerykañskim negocjatorem z Kore¹
Pó³nocn¹. Zatem jednego mo¿emy byæ pewni: swój pobyt w Warszawie, w po-
równaniu z tymi dwiema misjami, wspomina bardzo mi³o. Poza tym i on,
i Daniel Fried w³o¿yli wiele wysi³ku w naukê polskiego, co odczytujê jako
przejaw szacunku wobec nas. Wysi³ki czynili te¿ Brytyjczycy i Francuzi. Na-
tomiast nie przypominam sobie, ¿eby rezydowa³ u nas w ostatnich latach
ambasador Niemiec mówi¹cy dobrze po polsku. 

Wracam jednak do mojego pytania: czy niektórzy nie przenieœli dawnego
sposobu myœlenia, naznaczonego uleg³oœci¹ wobec Zwi¹zku Sowieckie-
go, na stosunki z USA?

S³absze kraje i zakompleksieni politycy zawsze lubi¹ czuæ za plecami po-
tê¿niejszego patrona. A imperia takie potrzeby pragmatycznie wykorzystuj¹.
Ale porównanie jest nieuprawnione. Wojska amerykañskie nie okupuj¹ na-
szego kraju i nie wywozi³y naszych obywateli na Alaskê, a prezydent USA nie
napisa³ naszej konstytucji i nie nakaza³, ¿e prawica ma rz¹dziæ po wiek wie-
ków. Nie ma tu mowy o stosunkach wasalnych. Jest mowa o przyjaŸni pomiê-
dzy krajami o bardzo ró¿nych potencja³ach. Ma pan racjê o tyle, ¿e przyjaŸñ
nie zwalnia z myœlenia. Fakt, ¿e jesteœmy z jakimœ krajem w bardzo dobrych
stosunkach, nie oznacza, ¿e nie mamy jasno przedstawiaæ swoich postulatów
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i broniæ swojego interesu. Zajmuj¹c oficjalne stanowisko, zawsze stara³em
siê tak postêpowaæ. By³em pierwszym ministrem obrony, który przekaza³ na
piœmie sekretarzowi obrony USA listê naszych postulatów dotycz¹cych na
przyk³ad sprzêtu, jaki chcielibyœmy od Amerykanów uzyskaæ w ramach po-
mocy wojskowej w perspektywie dekady. Wasalnoœæ mo¿emy sobie najwy¿ej
narzucaæ sami, poprzez w³asn¹ nadgorliwoœæ.

Czy to nie dziwne, ¿e by³ pan pierwszym ministrem, który zrobi³ coœ tak
oczywistego? 

Mam wra¿enie, ¿e za rz¹dów SLD Waszyngtonowi uda³o siê stworzyæ me-
chanizm wspó³zawodnictwa miêdzy – jak to siê wtedy mówi³o – „ma³ym pa-
³acem” a „du¿ym pa³acem”, czyli miêdzy premierem a prezydentem, o to, kto
pierwszy zagwarantuje spe³nienie amerykañskich ¿yczeñ. Tak¿e za naszych
czasów chodzi³ po gmachach rz¹dowych jeden z dyplomatów USA i próbowa³
przekazywaæ sugestie co do sk³adu polskiego rz¹du czy wyboru instytucji od-
powiedzialnej za negocjacje w sprawie tarczy antyrakietowej. Notatki rz¹do-
we nie powinny wyciekaæ do opinii publicznej, ale z tej, która wyciek³a z roz-
mowy pomiêdzy doradc¹ premiera do spraw zagranicznych a tym dyplomat¹,
wynika³o, ¿e niektórzy z nas trzymali fason w relacjach z amerykañskimi so-
jusznikami. Uwa¿am, ¿e premier Kaczyñski jest w swoich kalkulacjach ch³od-
niejszy i bynajmniej nieskory do nadskakiwania. Ale ostatecznym tego
sprawdzianem bêdzie decyzja w kwestii tarczy antyrakietowej – najwa¿niej-
sza w stosunkach polsko-amerykañskich w tym dziesiêcioleciu. Ona okreœli,
jaki bêdzie nasz status wobec Stanów Zjednoczonych. Je¿eli Ÿle do tej spra-
wy podejdziemy, mo¿emy zostaæ – tak jak w latach dziewiêædziesi¹tych –
sympatycznym pupilem, protegowanym, na którego sukcesie Ameryce bêdzie
zale¿eæ, ale który nie bêdzie traktowany zbyt powa¿nie. 

Opisa³ pan mechanizm rywalizacji dwóch pa³aców o amerykañskie
wzglêdy. Wyci¹gam z tego wniosek, ¿e jeœli tylko Amerykanie dostrzeg¹
nasze s³aboœci, bêd¹ gotowi bezwzglêdnie je wykorzystaæ dla w³asnej ko-
rzyœci. 

Amerykanie to wytrawni dyplomaci. Kieruj¹ siê interesem swojego kraju,
to ca³kiem oczywiste. Zadaniem Departamentu Stanu jest s³u¿enie Stanom
Zjednoczonym, a nie jakiemuœ innemu krajowi. Nie zostaje siê supermocar-
stwem przez rozdawanie cukierków. 
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Nie ma pan wra¿enia, ¿e polscy politycy czasami o tym zapominaj¹?

Owszem. Podejrzewam wrêcz, ¿e wielu z nich w przesz³oœci œwiadomie re-
zygnowa³o z psychicznej suwerennoœci wobec USA. Ma³o kto gotów by³ siê
naraziæ na zmarszczenie brwi amerykañskiego dyplomaty. Bo to nie wiado-
mo, czy cioci dadz¹ wizê. A tak, to mo¿e zaprosz¹ na lukratywny wyk³ad al-
bo córce dadz¹ stypendium. Tymczasem jeœliby ju¿ mia³o dojœæ do transakcji,
to Ameryka powinna sk³adaæ ofertê Polsce, a nie indywidualnym polskim po-
litykom. 

Oby o tym nie zapomniano podczas negocjacji dotycz¹cych tarczy antyra-
kietowej. Jak rozmawiaæ z Amerykanami w tak wa¿nej dla nas sprawie?

Przede wszystkim trzeba siê do tych rozmów bardzo profesjonalnie przygo-
towaæ. Nasi negocjatorzy powinni mieæ w ma³ym palcu szczegó³y techniczne
instalacji. Ale to nie wystarczy – trzeba siê równie¿ orientowaæ w mechani-
zmach funkcjonowania amerykañskich instytucji, a to s¹ prawdziwe biuro-
kratyczne imperia. Tak naprawdê przypomina to bardziej negocjowanie
z Uni¹ Europejsk¹ ni¿ z pojedynczym krajem. Gdy cz³onkowie UE zgodz¹ siê
ju¿ w jakiejœ sprawie i ustal¹ wspólne stanowisko, bardzo trudno je potem
zmieniæ – trzeba debatê zacz¹æ od pocz¹tku. Tak samo wygl¹da to w przypad-
ku amerykañskich instytucji. Kiedy coœ uzgodni¹ Departament Stanu, Naro-
dowa Rada Bezpieczeñstwa, Pentagon, a zatwierdzi to Kongres – zmiana te-
go stanowiska staje siê niemal niemo¿liwa. 

Trzeba rozumieæ, ¿e procedury i terminy s¹ w Waszyngtonie œwiêtoœci¹.
Nie ma mowy o tym, ¿eby z jakimiœ dokumentami nie zd¹¿yæ na czas. Trze-
ba wiedzieæ, ¿e Kongres ma znacznie wiêkszy wp³yw na bie¿¹c¹ politykê
obronn¹ i zagraniczn¹ ni¿ parlamenty w krajach europejskich. Je¿eli te me-
chanizmy zna siê i rozumie, to mo¿na doœæ skutecznie wp³ywaæ na amery-
kañsk¹ politykê. Jeœli jednak potraktuje siê USA jak kraj europejski, to zna-
czy taki, który jest reprezentowany na zewn¹trz g³ównie przez swoje MSZ,
skutki mog¹ byæ przykre. 

Jak¹ powinniœmy obraæ strategiê negocjacyjn¹ w tej i innych sprawach?

To jak negocjowanie kupna samochodu na gie³dzie. Po pierwsze – druga
strona musi mieæ przeœwiadczenie, ¿e mo¿emy siê wycofaæ z transakcji. Bo
jeœli od razu powiemy, ¿e ten samochód musimy mieæ, to sprzedaj¹cy bêdzie
podbija³ cenê. Po drugie – musimy pokazaæ, ¿e mamy alternatywê. O tym, ¿e
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czeka nas bardzo wa¿na rozgrywka z Waszyngtonem, wiedzieliœmy od roku.
To by³ czas na ocieplenie stosunków z partnerami europejskimi. Tak siê, nie-
stety, nie sta³o. Zatem Waszyngton wie, ¿e mamy z³e stosunki z Rosj¹, kiep-
skie z Niemcami i s³abe notowania w Unii Europejskiej. Amerykanie rozumie-
j¹, ¿e w takich okolicznoœciach bêdzie nam szczególnie zale¿a³o na dobrych
relacjach przynajmniej z nimi. Po trzecie – trzeba swoje postulaty zg³aszaæ
w przyjaznym tonie, ale bardzo wyraŸnie i jednoznacznie. Niestety, wydaje mi
siê, ¿e miewamy trudnoœci z artyku³owaniem naszych postulatów. I to nie tyl-
ko w stosunkach z niektórymi krajami, ale w ogóle. 

Co pan ma na myœli?

Niezdolnoœæ do grzecznego, ale wyraŸnego formu³owania swoich potrzeb.
Jakby to by³o coœ wstydliwego. Syndrom niedojrza³ego polskiego inteligenta.
Pamiêtam taki przypadek. W 1992 roku, w zwi¹zku z wejœciem do rz¹du, zre-
zygnowa³em z posady korespondenta „Sunday Telegraph” w Warszawie. Swo-
j¹ rolê przekaza³em dobremu znajomemu, jednemu z bardziej dziœ znanych
dziennikarzy. Po up³ywie ponad pó³ roku kolega z londyñskiej redakcji powie-
dzia³ mi, ¿e jest im strasznie g³upio, bo za spraw¹ pomy³ki ksiêgowej gazeta
przez ca³y ten czas nie wyp³aca³a mojemu nastêpcy pensji. Tylko s¹ trochê
zdziwieni, ¿e on sam ani razu nie upomnia³ siê o swoje pieni¹dze. Mój znajo-
my zachowa³ siê zatem jak typowy polski inteligent, który uwa¿a, ¿e o pieni¹-
dzach rozmawiaæ nie wypada. To siê oczywiœcie zmienia, m³odzi ludzie ju¿ tak
nie rozumuj¹, ale mam wra¿enie, ¿e taka postawa pokutuje wœród czêœci kla-
sy politycznej, szczególnie w relacjach z zamo¿niejszymi partnerami. 

Czy nie jest to równie¿ skutek etosu romantycznego w naszej polityce?
Tego, który sprawi³, ¿e w haœle „Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹” s³owo „na-
sza” jest na drugim miejscu, albo który kaza³ ministrowi Beckowi sta-
wiaæ honor ponad ca³oœæ pañstwa i istnienie narodu. 

Ten etos jest do pogodzenia z podejœciem merkantylnym, choæ nam siê wy-
daje, ¿e miêdzy tymi postawami istnieje jakaœ fundamentalna sprzecznoœæ.
I tym siê ró¿nimy od Amerykanów. Oni, podobnie jak my, kochaj¹ wolnoœæ
i s¹ przekonani, ¿e bardzo czêsto walczyli o ni¹ dla kogoœ innego – w I i II
wojnie œwiatowej albo w Iraku. Tylko ¿e takie spojrzenie doskonale wspó³ist-
nieje z protestanckim pragmatyzmem. Wolnoœæ to dla nich równie¿ wolnoœæ
robienia interesów, dobijania targów, dbania o swoje. Przynieœli Irakijczykom
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wyzwolenie, a przy okazji uwolnili zasoby ropy naftowej. Amerykanie ten
wolnoœciowo-merkantylny stosunek do rzeczywistoœci maj¹ w genach. Ich
kraj oblewaj¹ dwa oceany, s¹ potêg¹ morsk¹, od zarania kraju ¿yli z ekspan-
sji gospodarczej i handlu. 

Gdzie tak naprawdê jest Polska w amerykañskiej hierarchii sojuszy?

Patrzmy realistycznie: o sympatiê Stanów Zjednoczonych zabiegaj¹ niemal
wszystkie pañstwa na œwiecie. Prawie dla ka¿dego z nich stosunki z USA s¹
najwa¿niejsze w ich polityce zagranicznej. Ale to dzia³a naturalnie tylko
w jedn¹ stronê. 

Z punktu widzenia Waszyngtonu Polska jest krajem mi³ym, ale bardzo od-
leg³ym. Sympatia do nas wzros³a znacz¹co dziêki naszemu udzia³owi w mi-
sji irackiej. Zniknê³y chyba na dobre Polish jokes, czyli chamskie dowcipy
o Polakach, oraz z³agodnia³a agresja, jak¹ wobec nas przejawia³a czêœæ dia-
spory ¿ydowskiej w USA. Na nasz¹ korzyœæ dzia³a³o dodatkowo to, ¿e w la-
tach 2001–2005 Stany Zjednoczone mia³y z³e stosunki jednoczeœnie z Fran-
cj¹ i z Niemcami, wobec czego desperacko poszukiwa³y jakichkolwiek sojusz-
ników na kontynencie europejskim. Znalaz³y nas, znalaz³y W³ochy pod rz¹-
dami Silvia Berlusconiego oraz Hiszpaniê rz¹dzon¹ przez Aznara. Tu zreszt¹
przejawi³ siê amerykañski pragmatyzm. Berlusconi i Aznar ideowo stali po tej
samej stronie co George Bush, ale przecie¿ Aleksander Kwaœniewski w wiêk-
szoœci kwestii œwiatopogl¹dowych by³ ca³kiem gdzie indziej. To im jednak nie
przeszkadza³o. 

W tamtym czasie mog³a powstaæ iluzja, podsycana zreszt¹ przez samego
prezydenta Kwaœniewskiego, ¿e ³¹cz¹ go z George’em Bushem szczególnie
bliskie stosunki. Owszem, Aleksander Kwaœniewski z³o¿y³ wizytê w Bia³ym
Domu, wydano na jego czeœæ oficjaln¹ kolacjê, lecz na teksaskie ranczo pre-
zydenta Busha, gdzie ubija siê prawdziwe interesy, nie zosta³ zaproszony.
A bywali tam i premier Tony Blair, i król Arabii Saudyjskiej, i prezydent Mek-
syku. Prezydent Putin zosta³ zaproszony do rodzinnego domu Bushów
w Kennybunkport, i to wkrótce po tym, jak porówna³ Stany Zjednoczone do
III Rzeszy. To pokazuje, jak¹ rangê mamy jako sojusznik Ameryki. Sympatia
to jedno, ale realistycznie odmierzana w Waszyngtonie waga naszego kraju –
to ju¿ coœ innego. Jesteœmy partnerem regionalnym i b³êdem by³oby s¹dziæ,
¿e mo¿emy byæ dla USA czymœ wiêcej. W polityce trzeba realistycznie oceniaæ
korelacje si³.
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Z drugiej strony amerykañscy przywódcy dawali nam odczuæ w sferze sym-
bolicznej, ¿e nas ceni¹. Przyje¿d¿ali do nas wszyscy prezydenci USA od 1989
roku. George Bush senior autentycznie lubi Polskê. Jego syn wyg³osi³
w czerwcu 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim swoje najlepsze, moim
zdaniem, przemówienie w pierwszej kadencji – prawdziwy majstersztyk.
Z kolei na miejsce og³oszenia inicjatywy przeciw rozprzestrzenianiu broni
masowego ra¿enia wybra³ Kraków. 

Czy wobec tego mamy jak¹kolwiek mo¿liwoœæ wp³ywania na amerykañ-
sk¹ politykê poprzez sugestie czy lobbing w Waszyngtonie?

Jak udowodni³a sprawa Iraku, dziœ ¿aden pojedynczy kraj europejski nie
ma wp³ywu na amerykañsk¹ politykê w jej najwa¿niejszych aspektach. To
jest dla mnie argument za wprowadzeniem mechanizmów koordynacji polity-
ki zagranicznej na poziomie europejskim, bo Europa tylko jako ca³oœæ mo¿e
mieæ wp³yw na dzia³ania Stanów Zjednoczonych. Dowodem na prawdziwoœæ
tej tezy s¹ stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Unijny negocjator do
spraw handlu rozmawia ze swoim amerykañskim odpowiednikiem jak rów-
ny z równym, bo nasze gospodarki s¹ porównywalne. Jeœli my sami chcieli-
byœmy wp³ywaæ na amerykañsk¹ politykê, moglibyœmy to zrobiæ jedynie po-
przez zbiorowe instytucje, których jesteœmy cz³onkiem, takie jak NATO czy
Unia. A to oznacza, ¿e powinniœmy byæ w nich jak najaktywniejsi, jak naj-
sprawniejsi, mieæ jak najwiêkszy wk³ad w formu³owanie ich stanowisk.

Mówi pan o amerykañskiej sympatii dla Polski. Na pewno inne zdanie
o niej maj¹ ci, którzy musz¹ wci¹¿ przechodziæ upokarzaj¹c¹ procedurê
wizow¹ przed podró¿¹ do USA. 

Nie traktujmy wiz jako probierza stosunku Stanów Zjednoczonych do nas.
Spójrzmy, co siê sta³o ze specjalnymi stosunkami USA z Meksykiem. George
Bush wprowadza³ siê do Bia³ego Domu pod has³ami zbli¿enia z Ameryk¹ £a-
ciñsk¹. U w³adzy w Meksyku sta³ Vicente Fox, pierwszy od niepamiêtnych
czasów proamerykañski prezydent tego kraju. Jednak po jedenastym wrzeœ-
nia w Stanach zupe³nie nie by³o klimatu do rozluŸnienia regu³ imigracyj-
nych. Œrodek ciê¿koœci polityki zagranicznej Waszyngtonu przesun¹³ siê da-
leko poza Amerykê Po³udniow¹ i zamiast ocieplenia stosunków z Meksy-
kiem nast¹pi³o drastyczne oziêbienie. G³ówn¹ przyczyn¹ by³ ca³kowity brak
postêpu w kwestii uregulowania statusu nielegalnych imigrantów z Meksy-
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ku. Tak wiêc nie odnoœmy sprawy wiz do siebie. To przejaw nie jakiejœ czar-
nej niewdziêcznoœci wobec Polski, tylko braku warunków politycznych do
zniesienia wiz. Teraz ³atwiej przepchn¹æ w Kongresie projekt sfinansowania
muru, maj¹cego siê ci¹gn¹æ na granicy z Meksykiem przez pustynie Kalifor-
nii, ni¿ ustawê reguluj¹c¹ status milionów nielegalnie pracuj¹cych w USA
Latynosów. 

Tylko ¿e wizy dla Polaków to jaskrawy absurd. Jakie jest prawdopodo-
bieñstwo, ¿e do Ameryki przylec¹ z Warszawy terroryœci? Ju¿ prêdzej
przybêd¹ z Pary¿a czy Londynu. Wizy mog¹ mieæ sens dla Pakistañczy-
ków czy Indonezyjczyków, ale dla nas?

Zgoda – sam wiele razy u¿ywa³em tego argumentu. Jest szansa, ¿e ten spo-
sób myœlenia siê przebije. Kolejne amerykañskie inicjatywy, maj¹ce za³atwiæ
kwestiê ruchu bezwizowego z niektórymi pañstwami europejskimi, wprowa-
dzaj¹ kryterium krajów, które pomog³y Ameryce w Iraku okreœlon¹ liczb¹ ¿o³-
nierzy, a których obywatele nie stanowi¹ potencjalnego zagro¿enia terrory-
stycznego. To kryterium oczywiœcie obejmuje i nas. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e polityka wizowa jest spraw¹ Kongresu, administracja zaœ ma na Kongres
ograniczony wp³yw. Bia³y Dom mo¿e nam przyrzec wszystko, a potem roz³o-
¿yæ rêce i powiedzieæ, ¿e to Kongres siê nie zgodzi³. Jest to darowywanie nam
Inflantów. Z tego powodu nie powinniœmy u¿ywaæ sprawy wiz jako karty
przetargowej w innych sprawach, ale traktowaæ j¹ jako kwestiê niezale¿n¹
i odpowiednio urabiaæ Kongres. 

Tylko powiedzmy sobie szczerze, po co nam w³aœciwie ruch bezwizowy
z Ameryk¹. Owszem, ubieganie siê o wizê USA bywa ¿mudne oraz upoka-
rzaj¹ce i chodzi o to, ¿eby to obci¹¿enie z nas zdj¹æ. Ale te¿ o to, ¿eby nie-
którzy mogli ³atwiej wyjechaæ do nielegalnej pracy w USA. Zreszt¹ nawet
z tego punktu widzenia zniesienie wiz do Stanów nie jest ju¿ tak istotne jak
jeszcze choæby piêæ lat temu. Przecie¿ otwieraj¹ siê dla nas kolejne rynki pra-
cy w Unii Europejskiej. W wielu zawodach, w krajach takich jak Irlandia, za-
robki s¹ porównywalne z tymi w USA, a do Irlandii, Wielkiej Brytanii czy
Hiszpanii jest o wiele bli¿ej. Z mojej Bydgoszczy codziennie odlatuje samo-
lot do Londynu i Dublina. Leci siê nim nie osiem godzin, ale dwie. W Unii
Europejskiej Polacy maj¹ pe³ne prawa socjalne, ubezpieczenie, opiekê me-
dyczn¹ i, co najwa¿niejsze, mog¹ bez problemu pracowaæ legalnie. Po co je-
chaæ tam, gdzie nas nie chc¹ i utrudniaj¹ nam wjazd, skoro bli¿ej mamy bar-
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dziej przyjazne miejsca? W moim przekonaniu najwiêksze wra¿enie na Ame-
rykanach robi argument, ¿e jeœli od Polaków wol¹ imigrantów latynoskich
czy arabskich, to my siê nie narzucamy. Podejrzewam, ¿e sprawa wiz zosta-
nie za³atwiona dopiero, gdy Unia Europejska zawrze umowê konsularn¹ ze
Stanami Zjednoczonymi w imieniu wszystkich jej cz³onków. Wtedy nawet
nasze niekorzystne wskaŸniki odmowy wizy czy przed³u¿enia pobytu roz-
my³yby siê w œredniej europejskiej. Warto te¿ zabiegaæ o – powiedzmy –
dwieœcie tysiêcy wiz do USA z prawem do pracy. Wtedy reszta to byliby
prawdziwi turyœci.

Czy w naszym poczuciu lojalnoœci jesteœmy rozdarci pomiêdzy Uni¹ Eu-
ropejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi?

„Fakt – Europa”, 24 listopada 2004 

Rozmowa z Paulem Wolfowitzem

Niedawno odwiedzi³ pan Warszawê, sk¹d pochodzi pañska ro-

dzina. By³ pan na Umschlagplatz, z którego naziœci wywozili ¯y-

dów do komór gazowych w Treblince, byæ mo¿e tak¿e cz³onków

pañskiej rodziny. Jak pan to prze¿y³?

Mniej dramatycznie, ni¿ ludzie zwykli mówiæ w takich sytuacjach.

Holokaust to coœ wyj¹tkowego w tym znaczeniu, ¿e Niemcy dokona-

li go metod¹ przemys³ow¹, ale by³y inne przypadki ludobójstwa.

W sumie bardziej prze¿y³em, w sensie pozytywnym, widok Warszawy

odrodzonej, najpierw po wojnie, a potem po latach komunizmu. To

by³a rozkosz siedzieæ w tym piêknym warszawskim mieszkaniu w po-

godny jesienny dzieñ i rozmawiaæ z Janem Nowakiem-Jeziorañskim,

bohaterem, który przywióz³ do Wielkiej Brytanii i Ameryki informacje

o Holokauœcie. I pomyœleæ, ¿e jeszcze dwadzieœcia lat temu ¿adnemu

z nas nie przysz³oby do g³owy, ¿e Jan Nowak-Jeziorañski kiedykolwiek

zamieszka w wolnej Warszawie. [...]

Jak sam pan mówi, najwiêksze sukcesy w ostatnich latach Sta-

ny Zjednoczone odnios³y tam, gdzie umo¿liwi³y swoim przyjacio-

³om zrobienie tego, co ci i tak chcieli zrobiæ. Dlaczego nie post¹-
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piliœmy tak samo w Iraku? Czemu nie urz¹dziliœmy tego tak, by

Irakijczycy sami wyzwolili Bagdad – zyskali wiarygodnoœæ, obala-

j¹c Saddama, a potem objêli w³adzê? Dlaczego ¿o³nierze amery-

kañscy musieli ich w tym wyrêczyæ?

Dlaczego USA musia³y wzi¹æ na siebie to zadanie? To sprawa kom-

pletnie nierozumiana, bo te¿ prawie nikt jej nie wyjaœnia. Dziêki temu

ludzie mog¹ mówiæ, ¿e od dziesiêciu lat mam niezmienne pogl¹dy na

kwestiê irack¹. Tymczasem przed atakami z jedenastego wrzeœnia ci

z nas, którzy nawo³ywali, by skoñczyæ z hipokryzj¹ i przestaæ mówiæ:

„Chcemy wyzwolenia Iraku, ale nic w tej sprawie nie zrobimy”, nie by-

li zwolennikami inwazji na Bagdad. Niektórzy twierdzili, ¿e w ogóle

nie powinniœmy u¿ywaæ w tym kraju amerykañskich si³ l¹dowych. Ja

by³em trochê bardziej sk³onny uznaæ, ¿e si³y l¹dowe mog¹ byæ nie-

zbêdne do stworzenia przyczó³ka w pó³nocnym albo po³udniowym

Iraku. Mogliœmy wybraæ na przyk³ad Basrê, drugie co do wielkoœci

miasto Iraku, które rzeczywiœcie przywita³o nas z otwartymi ramiona-

mi, kiedy przegoniliœmy fedainów Husajna. Ale jedenasty wrzeœnia

i zamachy z u¿yciem w¹glika, które nast¹pi³y zaraz potem, zmieni³y

nasze plany. Zamiast nadal pozwalaæ Saddamowi, by stawa³ siê coraz

wiêkszym zagro¿eniem, trzeba by³o jak najszybciej przyst¹piæ do kon-

frontacji. 

Nale¿a³ pan do tych, którzy mieli racjê w kwestii zimnej wojny.

Ale czy nie grozi nam, ¿e wyci¹gniemy z niej b³êdne wnioski? Na-

rody Europy Wschodniej wyzwoli³y siê z pomoc¹ Zachodu, ponie-

wa¿ chcia³y demokracji. Jednak¿e w takich krajach jak Kuba,

gdzie pragnienie demokracji zderza siê z jeszcze potê¿niejsz¹ si³¹ –

nacjonalizmem, nie odnieœliœmy sukcesu. Demokracja mo¿e zwy-

ciê¿yæ tam, gdzie nie ma nacjonalistycznych resentymentów wo-

bec USA.

Nie jestem pewien, czy zgodzi³bym siê z t¹ tez¹. Na przyk³ad nacjo-

nalizm na Filipinach jest trochê antyamerykañski, co nie przeszkodzi-

³o we wprowadzeniu tam demokracji. Niezwykle silny jest nacjona-

lizm koreañski, ale nasze stosunki z Kore¹ s¹ dzisiaj bardzo dobre miê-

dzy innymi dziêki temu, ¿e przed dwudziestu laty dopomogliœmy jej

w transformacji demokratycznej i nie ci¹gnie siê za nami piêtno utrzy-
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mywania tyranii u w³adzy. Nacjonalizm arabski wszêdzie ma zabar-

wienie antyamerykañskie, lecz arabscy demokraci s¹ bardzo zadowo-

leni z dokonañ naszego prezydenta. 

Ale Stany Zjednoczone wspieraj¹ niedemokratyczne rz¹dy

w Egipcie i innych krajach. W jakim stopniu projekt eksportu de-

mokracji do œwiata arabskiego jest realny, a w jakim jest tylko

elementem kampanii propagandowej uzasadniaj¹cej interwencjê

w Iraku?

„Eksport demokracji” to nie jest dobre sformu³owanie. Próbuje-

my rozkuæ z kajdan narody pragn¹ce demokracji. Najlepsz¹ strate-

giê stanowi zachêcanie rz¹dów, by obra³y drogê stopniowych re-

form, poniewa¿ inaczej nie uniknie siê kataklizmów. Poza tym sytu-

acja jest znacznie trudniejsza tam, gdzie mamy do czynienia z do-

moros³¹ tyrani¹, a nie tworem w gruncie rzeczy okupacyjnym, jak to

by³o w Polsce, poniewa¿ takie spo³eczeñstwa s¹ bardziej prze¿arte

korupcj¹. W tym kontekœcie Irak w wiêkszym stopniu przypomina

Serbiê.

Wielka Brytania, W³ochy, Polska i Ukraina wspar³y was w Iraku

wojskowo, ale spo³eczeñstwa tych krajów sceptycznie odnosz¹

siê do wojny.

Wrogi stosunek spo³eczeñstw europejskich do wojny w Iraku bie-

rze siê w pewnej mierze z g³êboko zafa³szowanego obrazu sytuacji.

Lewicowi akademicy mówi¹, ¿e to wojna o ropê, o wp³ywy Hallibur-

tona czy inne podobne bzdury. Przywódcy polityczni powinni walczyæ

z tymi k³amstwami i demagogi¹. Gdyby prezydent Ameryki wypowia-

da³ siê o Europie równie regularnie i krytycznie jak niektórzy przywód-

cy europejscy o USA, to przypuszczalnie w naszym kraju panowa³yby

znacznie silniejsze nastroje antyeuropejskie ni¿ obecnie. Dziwi mnie,

¿e szeœædziesi¹t lat po tym, jak Ameryka dokona³a dla Europy wielkie-

go poœwiêcenia, tak ma³o Europejczyków uwa¿a, i¿ naród iracki i na-

ród afgañski zas³uguj¹ na podobn¹ pomoc. Ze zdumieniem s³ucham

libera³ów i socjalistów, w Europie i u nas, którzy w gruncie rzeczy mó-

wi¹, ¿e faszystowsk¹, ludobójcz¹ dyktaturê Saddama nale¿a³o zosta-

wiæ w spokoju. [...]
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Przywódca brytyjskich torysów, pronatowski Michael Howard,

jest traktowany przez Bia³y Dom oziêble, poniewa¿ oœmieli³ siê

skrytykowaæ Tony’ego Blaira za sposób prezentacji sprawy irac-

kiej. Czyli dzisiaj cz³owiek musi byæ potulny, ¿eby go przyjêto

w Bia³ym Domu?

Gdybyœmy oczekiwali potulnoœci, nie utrzymywalibyœmy ¿adnych

stosunków z Europ¹. Nasz¹ normaln¹ praktyk¹ jest spotykaæ siê z po-

litykami z ca³ego spektrum. Mamy za sob¹ piêædziesi¹t lat istnienia

najskuteczniejszego sojuszu w dziejach. Zdarza³y mu siê gorsze chwi-

le. Teraz trwa wojna, której jeszcze nie wygraliœmy, jest ciê¿ko i gene-

ralnie wojen nikt nie lubi. Potrafiê zrozumieæ ludzi, którzy sprzeciwia-

j¹ siê wojnie, mimo ¿e znaj¹ wszystkie fakty, ale nadal uwa¿am, ¿e

wolnoœæ jest potê¿n¹ si³¹, która pomo¿e nam wykaraskaæ siê z tej sy-

tuacji. Wolnoœæ jest tak¿e spoiwem, które trzyma nas razem. Czy dzie-

siêæ lat temu ktokolwiek by uwierzy³, ¿e wojska NATO bêd¹ pilnowa-

³y pokoju w Kabulu, aby Afganistan móg³ zbudowaæ demokracjê?

Konserwatyœci nieufnie odnosz¹ siê do przedsiêwziêæ, które

maj¹ na celu zmianê ludzkiej natury. Sprzeciwiaj¹ siê in¿ynierii

spo³ecznej. Tymczasem wy z ideologicznym zapa³em proponuje-

cie obc¹ formê ustrojow¹ ludziom, którzy s¹ zupe³nie inni od nas.

Czy to nie sprzecznoœæ?

Tylko przy takim ujêciu sprawy jak to, które przed chwil¹ pan

przedstawi³. My nie proponujemy obcej formy ustrojowej ludziom

innym od nas. Próbujemy rozkuæ kajdany, które nie pozwalaj¹ tym

ludziom realizowaæ swoich pragnieñ. I okazuje siê, ¿e zaskakuj¹co

wielu z nich pragnie czegoœ zbli¿onego do naszych rozwi¹zañ. By³em

asystentem sekretarza stanu do spraw Azji, kiedy za administracji Rea-

gana po raz pierwszy podjêliœmy walkê z Marcosem na Filipinach. 

Ludzie mówili: „Co wy robicie? Skoñczycie jak Carter w Iranie”. Przy-

cisnêliœmy jednak mocno Marcosa – i uda³o siê. Sprzecznoœci¹ jest

twierdzenie, ¿e kiedy pozwalamy ludziom dobrowolnie wybraæ for-

mê rz¹dów, narzucamy im swoje koncepcje. By³a taka wspania³a

chwila podczas konferencji w Waszyngtonie, kiedy ktoœ powiedzia³,

¿e postêpujemy arogancko, narzucaj¹c nasze wartoœci œwiatu arab-

skiemu. Podniós³ siê na to jakiœ Arab i zareplikowa³, ¿e arogancj¹ jest
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mówienie przez Zachód o „naszych” wartoœciach, poniewa¿ s¹ to

wartoœci uniwersalne.

W przededniu wojny w Iraku spyta³em jednego z pañskich

wspó³pracowników, czy warto zyskaæ Irak, ale straciæ Europê. Od-

par³, ¿e gdy zwyciê¿ymy, rzecznicy europejskich ministerstw

spraw zagranicznych bêd¹ na wyœcigi udowadniali, i¿ od pocz¹t-

ku byli z nami. Tak siê jednak nie sta³o. Europa nie pogodzi³a siê

z wasz¹ decyzj¹. Nie martwi pana, ¿e Francja wygrywa spór o Irak

na p³aszczyŸnie politycznej?

Jest o wiele za wczeœnie, by powiedzieæ, jakie skutki przyniesie

zwyciêstwo w Iraku, poniewa¿ wojna wci¹¿ trwa. A decyzji w tak

wa¿nej kwestii, co i jak zrobiæ w Iraku, nie mo¿na podejmowaæ na

podstawie sonda¿y opinii publicznej. Prêdzej czy póŸniej opinie pójd¹

za faktami.

Ale wojna w Iraku przyczyni³a siê do powstania czegoœ takiego

jak europejska opinia publiczna, która jest antyamerykañska, na-

wet w krajach bior¹cych udzia³ w wojnie. 

Uwa¿am, ¿e w wielu zasadniczych dziedzinach mamy z Europ¹

wspólne interesy, w niema³ej mierze oparte na wspólnych warto-

œciach. W œrednim i d³ugim planie czasowym to bêdzie rozstrzygaj¹-

ce. Na projekcie zreformowania œwiata arabskiego, lansowanym

przez prezydenta, Europa skorzysta bardziej ni¿ USA. Jeœli znajdziemy

sposób na rozwi¹zanie konfliktu izraelsko-palestyñskiego, z powo³a-

niem pañstwa palestyñskiego, jak ¿yczy sobie tego prezydent, prze-

obrazi to stosunki miêdzy Europ¹ i Ameryk¹. Ale jeœli ktoœ chce doko-

naæ zmian, które – moim zdaniem – s¹ konieczne, nie mo¿e siê ogl¹-

daæ na doraŸne, czêsto emocjonalne odczucia wiêkszoœci. Na przyk³ad

na Ba³kanach sta³o siê wiele z³ego, bo po obu stronach Atlantyku po-

litycy unikali trudnych decyzji. A kiedy administracja Clintona wresz-

cie je podjê³a, zakoñczy³o siê to ogromnym sukcesem. [...]

Czy wspieranie integracji europejskiej nadal le¿y w interesie

Ameryki, czy te¿ USA powinny walczyæ o jak najluŸniejsz¹ struk-

turê UE?
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Znacznie wiêkszy nacisk po³o¿y³bym na kszta³towanie stosunków

z Europ¹, a nie na jej struktury. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e niektó-

re pañstwa europejskie s¹ bardziej sk³onne do œcis³ej wspó³pracy

z nami ni¿ inne. Poza tym nie s¹dzê, by nale¿a³o siê kierowaæ tak

zwanymi nastrojami spo³ecznymi. WeŸmy taki przyk³ad: dziesiêæ lat

temu prezydent Chirac namawia³ USA do bardziej zdecydowanych

dzia³añ na rzecz pokoju w Boœni i zareagowaliœmy na to pozytyw-

nie. [...]

Prezydent USA by³ kiedyœ postrzegany jako przywódca wolne-

go œwiata, a nie tylko g³owa jednego pañstwa, Ameryka zaœ

uchodzi³a za ³agodne globalne imperium. Po jedenastym wrzeœ-

nia, co zrozumia³e, Stany Zjednoczone s¹ krajem bardziej patrio-

tycznym, a mo¿e nawet bardziej nacjonalistycznym. Ale czy kosz-

ty utrzymania imperium nacjonalistycznego nie bêd¹ znacznie

wy¿sze od kosztów utrzymania imperium kooperatywnego? Na

przyk³ad nak³ady na pierwsz¹ wojnê w Zatoce Perskiej siê zwró-

ci³y, podczas gdy obecna wojna w Iraku jest bardzo droga.

W pañskim pytaniu zawarte jest za³o¿enie, ¿e Stany Zjednoczone

zamierzaj¹ utrzymywaæ imperium, ale nie ma czegoœ takiego jak im-

perium amerykañskie. Spójrzmy na Japoniê i Koreê. W okresie zimnej

wojny nale¿a³y do tego tak zwanego imperium. Po II wojnie œwiato-

wej i po wojnie koreañskiej zainwestowaliœmy potê¿ne œrodki

w obronnoœæ i gospodarki tych krajów, które ogromnie skorzysta³y na

tym, ¿e militarnie i ekonomicznie stanê³y na w³asnych nogach. Teraz

przyczyniaj¹ siê do rozwoju ca³ej gospodarki œwiatowej. Znacznie le-

piej jest mieæ w Japonii silnego partnera gospodarczego ni¿ kalekê

nieumiej¹cego na siebie zapracowaæ. Jeœli Stany Zjednoczone mia³yby

podpadaæ pod termin „imperium”, trzeba by³oby dokonaæ pewnych

zabiegów semantycznych. Nie próbujemy przej¹æ kontroli nad tymi

krajami, by eksploatowaæ ich surowce. Staramy siê dopomóc im sta-

n¹æ na w³asnych nogach, bo z doœwiadczenia wiemy, ¿e dla nas rów-

nie¿ bêdzie to korzystne. Wracamy do absurdalnego stwierdzenia, i¿

próbujemy narzucaæ innym swoje koncepcje, kiedy pomagamy im siê

zdemokratyzowaæ. Bardziej zasadne jest pytanie, czy gotowi jesteœmy

zaakceptowaæ to, co przyniesie stale niepewny proces demokratycz-
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ny. W demokracji zawsze istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e zostan¹ wy-

brani nieodpowiedni ludzie. Wracaj¹c do poprzedniej kwestii – có¿ to

za osobliwe imperium, które umo¿liwia realizacjê takich podstawo-

wych ludzkich pragnieñ jak pragnienie wolnoœci, dostatku i pokoju!

Wa¿nym elementem obecnej sytuacji historycznej jest to, ¿e ¿adne

pañstwo nie wierzy, by mog³o stworzyæ armiê, marynarkê wojenn¹

czy lotnictwo zdolne do zmierzenia siê z potêg¹ Ameryki. Powinno to

skierowaæ wrodzon¹ cz³owiekowi ¿¹dzê wspó³zawodnictwa na bar-

dziej produktywne i pokojowe tory. [...]

Ju¿ nie. Z obydwoma bytami politycznymi chcemy mieæ dobre relacje na
pokolenia. Tu nie ma ¿adnego alternatywnego wyboru, to niem¹dre stawia-
nie sprawy. A ju¿ na pewno nie jest tak, ¿e maj¹c z³e stosunki z partnerami
z Unii, zarabiamy dziêki temu punkty w Waszyngtonie albo pokazujemy
w ten sposób, ¿e jesteœmy bardziej proatlantyccy. Jest dok³adnie odwrotnie.
Nie przypadkiem Stany Zjednoczone wspiera³y nasze przyst¹pienie do UE.
Dla Ameryki jesteœmy tym istotniejszym partnerem, im wiêcej znaczymy
w Unii. To wynika z prostego rachunku interesów. Jeœli Amerykanom zale¿y
na przyk³ad na takim, a nie innym uregulowaniu rynku fonograficznego, to
rozumiej¹, ¿e Polska dobrze radz¹ca sobie w Europie bêdzie mieæ spory
wp³yw na te unijne regulacje. Polska sekowana, samotna, na uboczu – bêdzie
mieæ wp³yw znacznie mniejszy. 

Czy to nie oznacza, ¿e Amerykanie chcieliby nas traktowaæ jako swojego
konia trojañskiego w UE, który za³atwia³by dla nich ró¿ne sprawy?

Dla ka¿dego kraju europejskiego jego stosunki ze Stanami Zjednoczonymi
s¹ najwa¿niejszymi spoœród relacji zagranicznych, co przecie¿ nie oznacza, ¿e
taki kraj staje siê amerykañskim agentem wewn¹trz Unii. Znaczenie Polski
dla USA wynika st¹d, ¿e jesteœmy naturalnym przywódc¹ by³ych pañstw
ujarzmionych z naszego regionu i w tej sferze czêsto interesy polskie i ame-
rykañskie s¹ zbie¿ne. Wspólnie udaje nam siê czasem wp³yn¹æ na stanowis-
ko Unii Europejskiej. Na przyk³ad dziêki amerykañskiej ustawie o wspieraniu
demokracji na Bia³orusi przesunê³o siê ono w po¿¹danym dla nas kierunku.
Powinniœmy umieæ wygrywaæ rywalizacjê instytucjonaln¹ miêdzy Stanami
a Uni¹ w sprawach polityki wobec Wschodu. 
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Je¿eli Ÿle poprowadzimy negocjacje w sprawie tarczy, to stracimy na za-
wsze szansê na umocnienie naszej pozycji w waszyngtoñskiej hierarchii
sojuszników?

Uwaga Stanów Zjednoczonych jest jak migawka aparatu fotograficznego:
otwiera siê tylko na moment i w tym czasie trzeba szybko przekazaæ odpo-
wiedni sygna³, który zarejestruje siê na kliszy. Takie okazje pojawiaj¹ siê raz
na kilka lat. W latach dziewiêædziesi¹tych zarejestrowa³ siê obraz „Polska ja-
ko kraj sukcesu, któremu uda³o siê przeprowadziæ transformacjê”. Na pocz¹t-
ku XXI wieku mieliœmy obraz „Polska, która bez strojenia fochów pomog³a
nam w Iraku”. Teraz zarejestruje siê obraz z negocjacji o tarczy antyrakieto-
wej. Albo bêdzie to obraz „Polska, z któr¹ trzeba siê liczyæ i braæ j¹ powa¿-
nie”, albo „Polska, której s³uchaæ nie musimy, bo i tak zgodzi siê na wszyst-
ko na naszych warunkach”. Oby z³ym prorokiem okaza³ siê mój znajomy Ale-
xander Vondra, wicepremier Czech, który w przeddzieñ szczytu brukselskie-
go w sprawie traktatu rewiduj¹cego Unii Europejskiej powiedzia³: „Polacy lu-
bi¹ twardo pogadaæ, ale na koniec na wszystko siê godz¹”.



XXI. Warto wracaæ

Proszê ksiêdza, czy wolny rynek jest dobry?
Synu, wolny rynek jest bardzo dobry.
A demokracja?
Demokracja jest jeszcze lepsza.
Proszê ksiêdza, a co jest najlepsze?
Synu, najlepsze to wyjechaæ.

zas³yszane

Gdzie zasta³a pana wiadomoœæ o wyborach czwartego czerwca?

By³em na wypadzie z angolskimi partyzantami antykomunistycznymi Jo-
nasa Savimbiego. Pamiêtam bardzo dobrze, jak us³ysza³em w BBC informa-
cjê o polskich wyborach. Tylko ¿e to, co kiedyœ mog³o byæ g³ównym newsem,
wtedy zosta³o przes³oniête innymi wiadomoœciami: tego samego dnia czo³gi
wjecha³y na plac Tiananmen i zmar³ ajatollah Chomeini. Ale dla mnie to
wszystko nie mia³o znaczenia. Niespodziewanie zmieni³ mi siê ogl¹d œwiata.
Byliœmy w œrodku buszu, mieliœmy w³aœnie za sob¹ udan¹ zasadzkê na kon-
wój wojsk komunistycznych. Filmowa³em to dla sieci NBC. I nagle, w tych
okolicznoœciach, taka wiadomoœæ. Owszem, pisa³em teksty, w których prze-
widywa³em, ¿e komunizm upadnie, ale tak naprawdê cz³owiek do koñca w to
nie wierzy³. Mo¿e za dziesiêæ, dwadzieœcia, trzydzieœci lat... Tymczasem to
siê sta³o ju¿. Wtedy nasz³a mnie myœl: co ja robiê tutaj, w tym buszu, w œrod-
ku Afryki, wœród Murzynów? Trzeba wracaæ do kraju. Wiêc jeszcze w czerw-
cu by³em w Angoli, a w lipcu – z powrotem w Londynie. Wyci¹gn¹³em 
z Home Office mój stary peerelowski paszport, odda³em dokumenty uchodŸ-
cy i poszed³em do konsulatu. By³em tam rok wczeœniej, z brytyjskim paszpor-
tem, staraj¹c siê o polsk¹ wizê. Wtedy mi jej nie dali i namawiali do zrzecze-
nia siê polskiego obywatelstwa. Teraz ten sam konsul oznajmi³, ¿e „paszpor-
cik bêdzie w try miga”. I rzeczywiœcie, w ci¹gu tygodnia mia³em w kieszeni
paszport konsularny. 
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Jak wygl¹da³ pana powrót do Polski?

To by³ sierpieñ 1989 roku. Bilet na samolot z Londynu do Warszawy dro-
go wtedy kosztowa³. Taniej by³o lecieæ do Berlina Zachodniego. Doœwiadczy-
³em jeszcze wszystkich kontroli granicznych, bo przecie¿ mur nadal sta³. Do
Berlina przyjechali po mnie rodzice swoim du¿ym fiatem. Na polskiej grani-
cy wopista otworzy³ mój paszport, przyjrza³ siê uwa¿nie, przerzuci³ czarn¹
ksiêgê z list¹ trefnych nazwisk. Nie znalaz³szy wœród nich mojego, wbi³ stem-
pel, a potem szeroko siê uœmiechn¹³ i powiedzia³: „Paszport konsularny,
mieszkamy w Wielkiej Brytanii? Bardzo dobrze. Tylko pan pamiêta: tam za-
rabiaæ, tu wydawaæ”. 

By³ moment wzruszenia, kiedy pan wjecha³ do kraju?

Wzruszenia – owszem, ale i olbrzymiego przygnêbienia. Osiem lat to ni-
by nie tak du¿o, ale przez ten czas ¿y³em jednak w innej rzeczywistoœci. Je-
chaliœmy w nocy. Kiedy nadszed³ œwit, widaæ by³o pierwsze kolejki przed
sklepami. Przy drodze sta³y kanki na mleko. Poboczem snuli siê jacyœ pija-
cy. Konie, furmanki. Kolejki na stacjach benzynowych. Przygnêbiaj¹ce mia-
steczka. Polska pod koniec lat osiemdziesi¹tych by³a wyczerpana, zmêczo-
na, straszliwie ponura. A kiedy wjecha³em do Bydgoszczy i znalaz³em siê
na osiedlu, gdzie siê wychowa³em, uderzy³o mnie, ¿e tam jakby czas siê za-
trzyma³. Tyle ¿e wszystko by³o brudniejsze, bardziej zu¿yte. Kiedy wy-
je¿d¿a³em, zaczynano budowê dwustumetrowego dojazdu z centrum miasta
do dzielnicy B³onie. W dniu mojego powrotu ten dojazd nadal nie by³ skoñ-
czony. 

Czy chocia¿ przez chwilê siê pan zastanawia³: po co w³aœciwie wracam,
co ja tu bêdê robi³?

Nie, nie przesz³o mi to przez myœl. Dla mnie powrót by³ czymœ tak oczy-
wistym, ¿e w ogóle nie zadawa³em sobie takich pytañ. Co zreszt¹ wyczu³a
natychmiast moja ówczesna angielska dziewczyna, Olivia Williams, która
kilka dni póŸniej do mnie do³¹czy³a. Byliœmy razem od czterech lat. Ona
chcia³a byæ aktork¹ i zorientowa³a siê, ¿e historia nas rozdziela. Zrobi³a
póŸniej karierê w Hollywood. Gra³a z Kevinem Costnerem w Wys³anniku
przysz³oœci, Bruce’em Willisem w Szóstym zmyœle, Mickiem Jaggerem w Grze
w s³owa. Móg³bym dzisiaj ca³ymi dniami le¿eæ w hamaku przy basenie i po-
pijaæ koktajle!
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Mieszkaj¹c tyle lat za granic¹, nie sta³ siê pan kosmopolit¹? Nadal czu³
pan siln¹ ³¹cznoœæ z krajem?

Moim zdaniem to mit, ¿e ludzie, którzy mieszkaj¹ d³u¿ej za granic¹, tra-
c¹ poczucie narodowej to¿samoœci. Bywa odwrotnie. ¯yj¹c tylko w Polsce,
nabieramy przekonania, ¿e inni rozs¹dni ludzie widz¹ œwiat tak jak my, wiêc
musz¹ wiedzieæ, jaka jest nasza historia, dokonania, miejsce w œwiecie.
Trzeba pomieszkaæ trochê za granic¹, aby siê przekonaæ, ¿e to nieprawda.
O Polsce na zachodzie Europy – a co dopiero na drugim brzegu Atlantyku! –
ma³o kto coœ wie, a jeœli nawet, to zwykle jakieœ bzdury. W brytyjskich pod-
rêcznikach historii Polska pojawia siê dwa razy: przy okazji zaborów i bry-
tyjskich gwarancji przed II wojn¹ œwiatow¹. Zatem przeciêtny Anglik uwa-
¿a, ¿e Polska to kraj pogr¹¿ony nieustannie w nieszczêœciach i maj¹cy sam
ze sob¹ niekoñcz¹ce siê k³opoty. Myœli te¿, ¿e szlachetni Brytyjczycy przy-
st¹pili do wojny dla ratowania Polski. Potem mo¿e przeczyta jeszcze coœ
o papie¿u i Solidarnoœci. Dopiero spotykaj¹c siê z tak¹ ignorancj¹, z tak¹
obojêtnoœci¹ wobec naszego kraju, uœwiadamiamy sobie, ¿e gdyby Polska ju-
tro zniknê³a z mapy, wielu ludzi nawet by tego nie dostrzeg³o. Wyp³ywa st¹d
wniosek, ¿e trzeba siê o nasz kraj bardziej staraæ. W konfrontacji z niezro-
zumieniem i nieœwiadomoœci¹ innych stajemy siê lepszymi patriotami. Za-
uwa¿y³em to zjawisko u m³odych polskich dyplomatów jad¹cych po raz
pierwszy na przyk³ad do Brukseli. Dopiero tam widz¹, jak inni zabiegaj¹
o swoje interesy, jak rozpychaj¹ siê ³okciami. Dociera do nich, ¿e tak wypa-
da, ¿e to jest w porz¹dku. ¯e skoro inni tak robi¹, to i my musimy. Kisiel po-
wiedzia³ kiedyœ, ¿e zabory by³y w pewnym sensie ciekawym czasem. Polacy
koñczyli uniwersytety w Berlinie, w Petersburgu, w Wiedniu. Byli urzêdni-
kami imperium austriackiego czy rosyjskiego, a potem stawali siê ¿arliwy-
mi polskimi patriotami. 

Ile w sumie lat mieszka³ pan za granic¹?

Osiem lat w Anglii. Tych trzech w Stanach Zjednoczonych nie traktujê
jako emigracji, bo od pocz¹tku mia³em zamiar wróciæ i ¿y³em w równoleg-
³ych rzeczywistoœciach. Natomiast w Wielkiej Brytanii w latach osiem-
dziesi¹tych by³em czêœci¹ wielkiej fali emigracji politycznej, której do dziœ
dok³adnie nie oszacowano. Byæ mo¿e wyjecha³o nawet do miliona Pola-
ków. W³adze Peerelu zachêca³y wtedy swoich przeciwników do opuszcza-
nia Polski. 
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I za pierwszym, i za drugim razem móg³ pan zostaæ. W Anglii by³ pan
urz¹dzony, w Stanach wrêcz pana zachêcano do osiedlenia siê na sta³e.
Mimo to wraca³ pan do kraju. Dlaczego?

Czy to naprawdê trzeba t³umaczyæ? Polska jest moj¹ ojczyzn¹. D³ugi pobyt
w Wielkiej Brytanii wynika³ wprost z sytuacji politycznej, ze zniewolenia na-
szego pañstwa. Z kolei trzy lata w USA to by³ normalny wyjazd obywatela
wolnego kraju do pracy za granic¹. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. 

Jednak, podobnie jak w przypadku wyjazdu do Anglii, do USA jecha³ pan
zmuszony sytuacj¹. 

Mówi pan o cofniêciu przez W³odzimierza Cimoszewicza mojej nominacji
na ambasadora w Brukseli? By³a ju¿ nawet wyznaczona data mojej audien-
cji u króla. Ja chcia³em pracowaæ dla swojego kraju, ale ówczesny rz¹d SLD
nie chcia³ korzystaæ z moich umiejêtnoœci. Nie by³em zreszt¹ jedyn¹ ofiar¹
ówczesnej czystki i st¹d dzisiejsze lamenty postkomunistów nad upolitycz-
nianiem instytucji pañstwowych nie brzmi¹ dla mnie przekonuj¹co.

Nie da³o siê znaleŸæ zajêcia w Polsce?

U nas ka¿dy wyrazisty polityk po zejœciu ze œwiecznika dostaje wilczy bi-
let. Nawet sektor prywatny czêsto woli nie mieæ na stanie opozycyjnego poli-
tyka. Nigdy nie zapomnê kampanii, jak¹ uruchomi³ jeden z tabloidów prze-
ciwko mojemu by³em szefowi Janowi Parysowi. Nawet gdy dosta³ pracê
w prywatnej firmie, tak d³ugo nêkano jej w³aœciciela napastliwymi artyku³a-
mi, a¿ ten siê podda³ i Parysa wyrzuci³. St¹d miêdzy innymi zdarzaj¹ siê de-
presje ludzi, którzy kiedyœ byli na œwieczniku. Do parlamentu nie kandydo-
wa³em, poniewa¿ prezydent Kwaœniewski osobiœcie zaproponowa³ mi wyjazd
do Brukseli, a gdy zbli¿a³y siê wybory, sam z siebie da³ s³owo honoru, ¿e zo-
stanê ambasadorem. Przekona³em siê, ile ono jest warte. Podejrzewam, ¿e do
dziœ mu z tego powodu g³upio.

I wobec takiej sytuacji i przykroœci, jakich pan dozna³, naprawdê nie ku-
si³o pana, ¿eby pozostaæ w Ameryce?

Waszyngton to przyjemne i bardzo ciekawe miejsce. Ale przypomina mi
siê maksyma Marksa, wyryta na jego nagrobku w Londynie: „Filozofowie
rozmaicie tylko interpretowali œwiat; idzie jednak o to, aby go zmieniæ”.
W American Enterprise Institute mia³em œwietne miejsce do obserwacji i opi-
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sywania œwiata. Ale zmieniaæ go mia³em szansê jedynie poprzez w³¹czenie
siê w politykê. 

Jak ocenia pan ludzi, którzy wyemigrowali w latach osiemdziesi¹tych lub
wczeœniej, tak jak pan, ale po prze³omie w 1989 roku nie wrócili?

Nie podejmujê siê nikogo oceniaæ. To s¹ trudne, indywidualne wybory
i przyk³adanie do nich jakiejœ jednej miary by³oby nie w porz¹dku. Wiem ty-
le, ¿e trzeba tworzyæ takie warunki, aby w koñcu zachcia³o siê im wróciæ.
Piêtnowaæ kogokolwiek nie ma sensu, to ich tylko zniechêci. Owszem, s¹
spektakularne przyk³ady, do których mo¿na siê odnieœæ. Jerzy Giedroyæ co
prawda znalaz³ siê za granic¹ znacznie wczeœniej, ale mam mu do dziœ za z³e,
¿e nigdy nie powróci³ do wolnej Polski. Nie rozumia³em jego motywacji. By³-
by tu bardzo potrzebny i wywiera³by o wiele wiêkszy wp³yw na rzeczywi-
stoœæ, ni¿ móg³ to czyniæ z Maisons-Laffitte. Mia³em wra¿enie, ¿e obrazi³ siê
na Polskê – czêsta poza. Ca³kiem inaczej zachowa³ siê Jan Nowak-Jeziorañski
i sta³ siê w ojczyŸnie pod koniec ¿ycia bardzo wp³ywow¹ postaci¹. 

Mam wiele zrozumienia dla ludzi, którzy opuœcili kraj w latach osiemdzie-
si¹tych. Nie chodzi tylko o stan wojenny czy wszechogarniaj¹c¹ biedê, ale te¿
o ogólny peerelowski syf. Polska by³a wtedy miejscem, w którym odechciewa-
³o siê ¿yæ. Pamiêta pan film 300 mil do nieba? Dwoje dzieci ukry³o siê pod
ciê¿arówk¹, aby uciec do Danii. To by³o wziête z ¿ycia. Istnieje coœ takiego jak
narodowa depresja, czasem nazywana z rosyjska smut¹. Dziœ ogarnia na
przyk³ad Iran. Ludzie zamykaj¹ siê we w³asnych rodzinach, uciekaj¹ w pry-
watnoœæ, wewnêtrznie izoluj¹ siê od w³asnego kraju i innych jego mieszkañ-
ców. W takich warunkach znalezienie siê na emigracji by³o dla wielu jak wyj-
œcie z ciemnawego, dusznego pokoju na otwart¹ przestrzeñ. Mam wra¿enie,
¿e dopiero teraz zaczynamy z tej depresji wychodziæ. 

Czy ludzie, którzy s¹ poza krajem dziesiêæ, dwadzieœcia, czasem trzydzie-
œci lat, maj¹ prawo zabieraæ g³os w naszych wewnêtrznych sprawach?
Przecie¿ przebywaj¹ piêtnaœcie tysiêcy kilometrów st¹d, nie czuj¹ tej at-
mosfery, brakuje im odpowiedniej wiedzy, mimo to czêsto uwa¿aj¹ siê za
najm¹drzejszych. 

Amerykañscy ojcowie za³o¿yciele rozwa¿ali wprowadzenie prawa, które
automatycznie pozbawia³oby obywatelstwa osobê przebywaj¹c¹ poza krajem
d³u¿ej ni¿ siedem lat... 
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Nikt nie mówi o pozbawianiu obywatelstwa, ale mo¿na by na przyk³ad
pomyœleæ o odebraniu prawa g³osu. 

Jesteœmy narodem emigrantów. Takie by³o doœwiadczenie ka¿dego poko-
lenia Polaków od trzystu lat. Niektóre fale emigracyjne mia³y olbrzymi
wp³yw na losy narodu. Polacy to nie tylko ludzie mieszkaj¹cy w Polsce. Na
Poloniê sk³ada siê klasyczna emigracja, ale równie¿ ci, którzy z kraju nigdy
nie wyjechali i nigdy nie zrzekli siê obywatelstwa – zostali pozbawieni go
odgórnie, gdy ich miejsce zamieszkania znalaz³o siê poza granicami Polski.
Czy na przyk³ad Polacy z Grodzieñszczyzny kiedykolwiek opuœcili ojczyznê?
Dzisiejsza Rzeczpospolita to w zasadzie dawny zabór niemiecki i austriacki.
Pamiêtajmy, ¿e po trzecim zaborze Warszawa by³a pod panowaniem Prus.
Z tego, co zosta³o wtedy wcielone do Rosji, terytorialnie najwiêkszego zabo-
ru, nie mamy dzisiaj nic prócz skrawka Suwalszczyzny. St¹d paradoksy
i tragedie polskich losów: ktoœ, kto wyjecha³ ju¿ w latach dziewiêædziesi¹-
tych do Nowego Jorku, ¿eby sobie dorobiæ, a Polsk¹ od tamtego czasu spe-
cjalnie siê nie interesuje, ma obywatelstwo, zatem tak¿e prawo g³osu. Poto-
mek polskich zes³añców z powstañ narodowych albo mieszkaniec ¯yto-
mierszczyzny, który wbrew sobie znalaz³ siê poza krajem, nawet nie rusza-
j¹c siê z rodzinnej miejscowoœci, obywatelstwa nie ma i wobec tego nie ma
te¿ prawa g³osu. 

Co w takim razie nale¿a³oby zrobiæ z czynnym prawem wyborczym? Mo-
¿e jednak jakaœ kategoria emigrantów powinna zostaæ go pozbawiona?

Przeciwnie – ja bym to prawo rozszerzy³. Rozwa¿ane s¹ dzisiaj pomys³y
g³osowania korespondencyjnego lub przez pe³nomocników. To mog³oby u³a-
twiæ Polakom z zagranicy uczestniczenie w wyborach. Trzeba uczyniæ jak naj-
wiêcej, ¿eby zwi¹zaæ emigrantów z krajem. Poszed³bym jeszcze dalej: uwa-
¿am, ¿e polska diaspora powinna mieæ swoich przedstawicieli w parlamen-
cie. Mog³oby to byæ na przyk³ad dwóch senatorów – jeden reprezentuj¹cy Po-
loniê ze Wschodu, drugi – z Zachodu. 

Rz¹d stworzy³ Kartê Polaka. Podoba siê panu ten pomys³?

Z Kart¹ Polaka bêdziemy mieli k³opoty. Rozumiem, ¿e to próba stworzenia
namiastki polskiego obywatelstwa w krajach, które klasycznego podwójnego
obywatelstwa nie uznaj¹. Doceniam intencjê. Jednak Niemcy do niedawna
tak¿e nie uznawa³y podwójnego obywatelstwa, a mimo to dawa³y obywatel-



Warto wracaæ 317

stwo niemieckie obywatelom Polski, i to masowo – po kilkadziesi¹t tysiêcy
przypadków rocznie. 

Co pan s¹dzi o repatriowaniu rodzin Polaków wywiezionych kilkadziesi¹t
lat temu na przyk³ad do Kazachstanu? 

Jestem za tym, ¿eby tych ludzi przyci¹gaæ i u³atwiaæ im powrót. To mo¿e
mieæ znaczenie zw³aszcza przy naszej kiepskiej sytuacji demograficznej. Al-
ternatyw¹ jest otwieranie siê na imigracjê z krajów obcej kultury, a to bêdzie
nieuchronnie wywo³ywaæ tarcia. 

Tylko ¿e historie takich powrotów bywaj¹ smutne. Zdarza siê, ¿e repa-
trianci, którzy przybywaj¹ do Polski po latach ¿ycia w innej rzeczywisto-
œci, wkrótce siê staczaj¹, nie radz¹ sobie na rynku pracy, maj¹ ¿al do
pañstwa o brak pomocy. Bywa nawet, ¿e wyje¿d¿aj¹ z powrotem. 

Nie s¹dzê, ¿eby nasze pañstwo by³o zdolne do przeprowadzenia akcji repa-
triacyjnej na wielk¹ skalê, takiej, jak¹ zorganizowali w latach piêædziesi¹tych
Niemcy. Lepsze by³oby podejœcie amerykañskie: dostajesz paszport, chcesz
wróciæ – proszê bardzo. Ale po powrocie radŸ sobie sam. Wolny kraj. Tak by-
³oby taniej i uczciwiej. 

Jak siê ¿yje Polakowi za granic¹?

Wyjazd, zw³aszcza na d³ugo, jest wielkim wyzwaniem. Na co dzieñ w kra-
ju nie zdajemy sobie sprawy, jak du¿¹ rolê odgrywa siatka spo³ecznych i to-
warzyskich powi¹zañ. Rodzina, znajomi rodziców, koledzy ze szko³y, z woj-
ska, ze studiów, z pracy, s¹siedzi – ta struktura odgrywa znacz¹c¹ rolê
w trudniejszych momentach ¿yciowych, na przyk³ad przy zmianie pracy. Na
emigracji, przynajmniej na pocz¹tku, cz³owiek jest pozbawiony tego wspar-
cia. Nie dzia³aj¹ te¿ pewne sygna³y, punkty odniesienia, u³atwiaj¹ce ¿ycie
w kraju. Jeœli studiowa³o siê na jakiejœ uczelni, pracowa³o w okreœlonym
miejscu, to ludzie od razu wiedz¹, co o tobie myœleæ. Jest jednak i druga stro-
na medalu: brak tych mechanizmów na obczyŸnie sprzyja wyrobieniu w so-
bie pewnej twardoœci, przedsiêbiorczoœci, ducha konkurencji, umiejêtnoœci
polegania tylko na sobie. ¯eby sprawdziæ siê na emigracji, trzeba byæ dwa ra-
zy lepszym ni¿ tubylcy. 

S¹ oczywiœcie kraje mniej i bardziej przychylne imigrantom. Wielka Brytania
nale¿y zdecydowanie do tych ostatnich. Ma tradycjê kolonialn¹, elita brytyjska
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odznacza siê otwartym stosunkiem do przybyszów, a Londyn zawsze by³ wiel-
k¹ miêdzynarodow¹ metropoli¹. Jednym z wielkich atutów tego kraju jest me-
chanizm zasysania ludzi. Warunek jest jeden: dobra znajomoœæ angielskiego. 

W Wielkiej Brytanii mia³ pan okazjê zetkn¹æ siê ze star¹ emigracj¹,
z czasów II wojny œwiatowej?

Ta emigracja, ideowa i antykomunistyczna, nadawa³a jeszcze wtedy ton
ca³emu polskiemu œrodowisku. Moj¹ przepustk¹ i listem polecaj¹cym by³a
praca dla Solidarnoœci. Od razu zaczêto mnie zapraszaæ na spotkania w In-
stytucie Sikorskiego czy Bibliotece Polskiej. Pisa³em dla „Tygodnia Polskie-
go”. Wtedy Polak w Anglii budzi³ szczególnie mi³e skojarzenia: ¿o³nierz, lot-
nik, bohater wojenny. Do nich do³¹czy³y kolejne, zwi¹zane z Solidarnoœci¹,
która w latach osiemdziesi¹tych wywo³a³a na Zachodzie wielk¹ falê sympa-
tii dla naszego kraju. Mia³em szczêœcie byæ jej beneficjentem. Bra³em udzia³
w marszach poparcia dla polskiej opozycji, w wiecach w Hyde Parku przeciw-
ko stanowi wojennemu. Fenomen Solidarnoœci w USA i Anglii polega³ na tym,
¿e popierali j¹ wszyscy – od lewicy, dla której stanowi³a ruch zwi¹zkowy, po
prawicê, widz¹c¹ w niej ruch antykomunistyczny. 

Dzisiaj Polacy równie¿ dobrze sobie radz¹ w Wielkiej Brytanii.

Mi³o o tym s³uchaæ i czytaæ. Przypuszczam, ¿e wynika to po czêœci z nasze-
go konserwatywnego podejœcia, które zak³ada, ¿e goœæ winien siê dostosowaæ
do obyczajów gospodarzy. Polacy nigdy nie stawiali barykad, nie palili samo-
chodów i nie domagali siê jakiegoœ specjalnego traktowania, jak to robi¹ nie-
którzy imigranci. Za to dobrze wtapiali siê w œrodowisko. Polscy imigranci
w Wielkiej Brytanii robili karierê ju¿ dawno temu. Gdy mieszka³em w Londy-
nie, w City funkcjonowa³ Ski Club. Nie mia³ on wbrew pozorom nic wspólne-
go z narciarstwem. Nazwa pochodzi³a od nazwisk, koñcz¹cych siê na „-ski”.
Do klubu nale¿eli Polacy pracuj¹cy jako maklerzy, doradcy finansowi, bankie-
rzy. Ju¿ wtedy by³o ich trochê, a teraz? Syn mojego przyjaciela dosta³ w³aœnie
ofertê zmiany pracy – z banku w Warszawie na bank w Londynie. Zaakcep-
towa³ j¹, bo tam zaoferowano mu miesiêcznie tyle, ile tutaj zarabia rocznie. 

Nie traktuje pan takich decyzji jako œwiadectwa braku patriotyzmu?

Nie, i mam nadziejê, ¿e pracuj¹c tam przez kilka lat, ten m³ody cz³owiek
zarobi doœæ, ¿eby wróciæ i u nas za³o¿yæ w³asn¹ firmê albo i bank. 
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Jak to jest, ¿e w Wielkiej Brytanii czy Irlandii Polacy pracuj¹ wydajniej
i lepiej ni¿ w kraju?

Nie dziwi mnie to. Polacy nie ró¿ni¹ siê przecie¿ od innych narodów nasze-
go krêgu cywilizacyjnego. Jeœli stworzy siê im odpowiednie warunki do uczci-
wej i dobrze wynagradzanej pracy, to s¹ znakomitymi pracownikami. To
zreszt¹ dzieje siê ju¿ i w Polsce. Warszawa jest miastem buzuj¹cym energi¹. 

Czyli w ogóle nie powinniœmy siê przejmowaæ tym, ¿e ludzie masowo
emigruj¹?

Tego nie powiedzia³em. Ka¿da emigracja jest pora¿k¹ – nie osoby wy-
je¿d¿aj¹cej, ale kraju, z którego ona pochodzi. Tu, na miejscu, cz³owiek ma
rodzinê, przyjació³, znajomych, dom, a mimo to dochodzi do wniosku, ¿e
gdzieœ indziej bêdzie mu lepiej. Musimy jednak zrozumieæ, ¿e œwiatem rz¹dz¹
dzisiaj bezwzglêdne zasady. Trwa walka o dobrze wykwalifikowanych i wy-
kszta³conych imigrantów, a do tego kompatybilnych kulturowo. Co najmniej
cztery pañstwa w œwiatowej czo³ówce: USA, Kanada, Izrael i Australia – zo-
sta³y zbudowane na imigracji. 

Pan jecha³ do USA, otrzymawszy propozycjê pracy w presti¿owej instytu-
cji, zgodn¹ z pana aspiracjami i zdolnoœciami. Tymczasem wyje¿d¿a tam
równie¿ wielu Polaków, którzy maj¹ w kraju dobrze u³o¿one ¿ycie, w³as-
ny dom, firmê, pracê, a tam godz¹ siê wykonywaæ najprymitywniejsze 
zajêcia i zaczynaj¹ niemal od zera. Dobrze pokazywa³ to swego czasu se-
rial dokumentalny TVP Zielona karta. Z czego to wynika?

Przede wszystkim odró¿nijmy emigracjê zarobkow¹ z czasów komuny
i z czasów najnowszych. W Peerelu emigracja zarobkowa by³a skutkiem na-
szej pauperyzacji, wynikaj¹cej ze zniewolenia. W Wielkiej Brytanii pozna³em
Polaka, który mia³ firmê budowlan¹. Dowcipkowa³ sobie, ¿e jego ambicj¹ jest
stworzenie brygady murarskiej z³o¿onej z polskich chirurgów. Nie wiem, czy
skompletowa³ ca³¹ brygadê, ale faktycznie pracowali u niego lekarze z Polski.
Relacje ekonomiczne by³y wtedy pora¿aj¹ce. Pracuj¹c przez dwa miesi¹ce wa-
kacji w Londynie, zarabia³em wiêcej ni¿ moi rodzice w Polsce przez piêæ lat!
A oni mieli ponadprzeciêtnie dobre pensje. Tylko ¿e w przeliczeniu wolnoryn-
kowym by³o to dziesiêæ–dwadzieœcia dolarów miesiêcznie. Ja w pubie w ci¹-
gu tygodnia mia³em oko³o stu funtów. Jako osiemnastolatek zarabia³em
osiemdziesi¹t razy tyle co mój ojciec, ceniony projektant budowlany. Maj¹c
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w Polsce w banku piêæ tysiêcy dolarów, mo¿na by³o nie pracowaæ i ¿yæ z pro-
centów. To by³o chore. 

Sytuacja z Zielonej karty to ju¿ co innego, bo te¿ czasy s¹ inne. Decyzje lu-
dzi, o których pan mówi, s¹ niezrozumia³e przy za³o¿eniu, ¿e cz³owiek kieru-
je siê wy³¹cznie racjonalnymi przes³ankami. Ja zak³adam, ¿e w grê wchodz¹
tak¿e emocje. Wielu naszych rodaków ulega mitowi Ameryki – pozytywnemu
zreszt¹ – jako kraju, gdzie dolary rosn¹ na drzewach, a ka¿dy odnosi sukces.
Ten mit jest tak potê¿ny, ¿e ludzie, którym siê tam nie powiod³o, boj¹ siê wró-
ciæ i przyznaæ do pora¿ki. A to z kolei znaczy, ¿e legenda nigdy nie jest w kra-
ju weryfikowana. Jednak wielu Polaków osi¹ga w USA naprawdê dobr¹ pozy-
cjê, i to w zawodach wymagaj¹cych najwy¿szych kwalifikacji. Boli mnie, ¿e
ten sukces nie przek³ada siê na polityczne znaczenie tamtejszej Polonii.
W Chicago Polacy stanowi¹ wiêcej ni¿ jedn¹ czwart¹ mieszkañców, lecz jesz-
cze nigdy nie by³o tam polskiego burmistrza, a dziœ nie ma nawet polskiego
kongresmana. Dziesiêciomilionowa polska grupa etniczna ma w Stanach
Zjednoczonych o wiele s³absze wp³ywy ni¿ znacznie mniej liczne, za to lepiej
zorganizowane mniejszoœci. 

Trzeba jednak uczciwie przyznaæ, ¿e nasza diaspora potrafi siê zmobilizo-
waæ, je¿eli w grê wchodz¹ sprawy najwa¿niejsze. Dowiod³a tego w czasie
I wojny œwiatowej, gdy stawk¹ by³o odrodzenie Polski, oraz ca³kiem niedaw-
no, kiedy trzeba by³o poprzeæ polskie starania o wejœcie do NATO. Tylko ¿e ta-
kie sytuacje zdarzaj¹ siê raz na pokolenie. Tymczasem o sile diaspory stano-
wi³aby mrówcza praca wyspecjalizowanych instytucji, grup roboczych, lobbi-
stów. Nowa emigracja próbuje tworzyæ takie mechanizmy, ale to dopiero po-
cz¹tki. 

Dlaczego polska diaspora jest tak s³aba?

Po pierwsze – to kwestia naszego charakteru; daj¹ tu o sobie znaæ polskie
piekie³ko, zawiœæ, przesadny indywidualizm. Po drugie – brak œwiadomoœci,
¿e realizacjê skutecznej polityki zapewniaj¹ tylko du¿e pieni¹dze. Kiedyœ asy-
stent demokratycznej senator Barbary Mikulski z Marylandu t³umaczy³ mi,
dlaczego Polacy w USA maj¹ niewielkie wp³ywy i czemu Partia Demokratycz-
na nawet o nich specjalnie nie zabiega. Otó¿ podczas kampanii wyborczej or-
ganizuje siê kolacje dla sponsorów. Gdy pani senator zwraca siê do diaspory
¿ydowskiej, jej cz³onkowie wykupuj¹ miejsca przy stolikach, po tysi¹c dola-
rów za jedno, i tak udaje siê zebraæ piêædziesi¹t albo i sto tysiêcy dolarów
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w jeden wieczór. To ju¿ spora suma i oznacza, ¿e na tê grupê ludzi nale¿y
zwracaæ uwagê, staraæ siê zdobywaæ ich przychylnoœæ i liczyæ siê z nimi. Na-
si rodacy, owszem, te¿ daj¹ pieni¹dze – jak na mszy: piêæ, dziesiêæ dolarów. 

Zbigniew Brzeziñski powiedzia³ mi, ¿e by³ kiedyœ œwiadkiem spotkania sze-
fa sztabu wyborczego prezydenta Cartera z przywódcami mniejszoœci ormiañ-
skiej. Ci ostatni postawili na stole magnetofon i powiedzieli: jeœli wy nam to
i to w sprawie takiej to a takiej, to my wam gwarantujemy tyle to a tyle g³o-
sów w takich to a takich okrêgach wyborczych. Gdy przychodzili Polacy, wy-
starczy³o poczarowaæ o Koœciuszce i Pu³askim, daæ panom prezesom miejsca
w pierwszym rzêdzie na jakimœ spotkaniu z prezydentem, i jedli z rêki.

Czy fala emigracji z ostatnich kilku lat, zw³aszcza od chwili wejœcia Pol-
ski do Unii Europejskiej, jest inna ni¿ wczeœniejsze?

Dzisiejsza emigracja jest w³aœciwie czysto ekonomiczna. Martwi mnie na-
tomiast, ¿e wyje¿d¿aj¹ ludzie bardzo m³odzi, ledwo pamiêtaj¹cy Peerel,
a wiêc nieska¿eni tamtym sposobem myœlenia, nierzadko bardzo dobrze wy-
kszta³ceni albo wykonuj¹cy poszukiwane zawody. Mamy pecha: na prze³omie
wieków ze szkó³ i uniwersytetów wysz³o pokolenie wy¿u demograficznego,
maj¹cego Ÿród³o w stanie wojennym, i zetknê³o siê z bardzo trudn¹ sytuacj¹
na rynku pracy. Na pocz¹tku minionej dekady, jeœli ktoœ zna³ trochê angiel-
ski i nie ba³ siê komputera, by³ rozrywany przez pracodawców. Potem warun-
ki diametralnie siê zmieni³y: m³odzi ludzie mówili trzema obcymi jêzykami
i mieli œwietne wykszta³cenie, a pracy dla nich nie by³o albo by³a znacznie
poni¿ej ich kwalifikacji i fatalnie p³atna. Otwarcie unijnych rynków stworzy-
³o nowe mo¿liwoœci, z których oczywiœcie skorzystali. 

Dzisiejsze przyczyny emigracji rozk³adaj¹ siê, moim zdaniem, w nastêpu-
j¹cych proporcjach: 80 procent to przymus ekonomiczny lub chêæ spróbowa-
nia si³ w warunkach wiêkszych szans rozwojowych i przyjaŸniejszego rynku
pracy; pozosta³e 20 procent to klimat panuj¹cy w Polsce – gorszy, ni¿by to
wynika³o z trzeŸwej oceny rzeczywistoœci. To atmosfera z³ych stosunków
miêdzy pañstwem a obywatelami, wzajemnej pogardy, narzekañ, rozdziera-
nia szat, niemocy. Atmosfera kraju, który sam siebie nie lubi, wiêc i nie daje
siê lubiæ. Jesteœmy karykatur¹ pañstwa dobrobytu, w którym na przyk³ad
opieka zdrowotna teoretycznie powinna byæ bezp³atna, a w praktyce jest na
fatalnym poziomie i wcale nie za darmo. Nic dziwnego, ¿e to wywo³uje fru-
stracjê.
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Zapomina siê, ¿e poziom ¿ycia nie zale¿y tylko od zarobków, ale równie¿
od zakumulowanego bogactwa. Anglia przez tysi¹c lat nie by³a przedmiotem
inwazji i dziêki temu zbudowa³a infrastrukturê, o jakiej my mo¿emy marzyæ.
W Polsce wszystko to niemal ka¿de pokolenie musia³o budowaæ od nowa. 

Czyli co – nic, tylko braæ nogi za pas i emigrowaæ?

Mam nadziejê, ¿e nie. W Polsce dynamika rozwoju i szanse dla zdolnych
ludzi s¹ wy¿sze ni¿ na zachodzie Europy. Tam wszystko jest ju¿ u³adzone, za-
stane i zakonserwowane. Role spo³eczne s¹ rozdane. Owszem, mo¿na siê do-
robiæ, ale gdy chodzi o wyzwania, o tworzenie czegoœ nowego – mo¿liwoœci
s¹ mniejsze. 

Mówi pan o klimacie, a przecie¿ my sami go w du¿ej mierze tworzymy.
Nie mogê poj¹æ, jak to siê dzieje, ¿e tutaj, na ulicy, w sklepie, w kinie, Po-
lacy patrz¹ jeden na drugiego wilkiem, przepychaj¹ siê, s¹ wobec siebie
chamscy i wrodzy, jakby toczyli walkê na œmieræ i ¿ycie, pracuj¹ na od-
wal siê i wci¹¿ narzekaj¹. Potem jad¹ do Wielkiej Brytanii czy Irlandii
i nagle staj¹ siê œwietnymi pracownikami – s¹ rozluŸnieni, uprzejmi, kul-
turalni, ¿yczliwi wobec innych i uœmiechniêci. 

To coœ wiêcej ni¿ tylko wp³yw Peerelu, który sprzyja³ schamieniu, bo ostat-
ni stali siê pierwszymi. To pok³osie trzystu lat niewoli, podczas których po-
nosiliœmy g³ównie klêski, wskutek czego zw¹tpiliœmy w nasze mo¿liwoœci.
Na tym polega klasyczny mechanizm postkolonialny: utrata wiary we w³asne
si³y oraz wywy¿szanie siê ponad swój kraj poprzez potêpianie wszystkiego
w czambu³. To jest ucieczka od syndromu klêski. Za granic¹ uwalniamy siê
od niego i st¹d ta zmiana, o której pan mówi. 

Nie wydaje siê panu, ¿e to tak¿e kwestia mniej lub bardziej przyjaznego
stosunku ró¿nych instytucji do obywatela i klienta? Wystarczy pomyœleæ,
jak¹ trzeba przejœæ drogê przez mêkê, ¿eby za³atwiæ sobie w Polsce zwy-
k³y kredyt, ile trzeba zebraæ papierów, ile wydaæ na ró¿ne odpisy i za-
œwiadczenia...

Z tym bym nie przesadza³. Jak mówi przys³owie – zawsze dobrze tam,
gdzie nas nie ma. Zakup domu w Waszyngtonie chcieliœmy z ¿on¹ sfinanso-
waæ z kredytu. I tu spotka³a mnie uci¹¿liwoœæ, której móg³bym siê mo¿e spo-
dziewaæ w latach piêædziesi¹tych, ale nie dziœ. Odkry³em, ¿e przebywaj¹c
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w Stanach Zjednoczonych legalnie i z prawem do pracy, nie mogê uzyskaæ
kredytu na dom ani nawet karty kredytowej. Wszystko dlatego, ¿e nie mia-
³em swojej credit history, czyli osobistej historii kredytowej. Oczywiœcie nie
mog³em jej mieæ, bo nigdy wczeœniej nie mieszka³em w USA i nie zaci¹ga³em
tam ¿adnych kredytów. Ale od dwudziestu lat mia³em kartê kredytow¹ lon-
dyñskiego banku, mieliœmy wk³ad w³asny ze sprzeda¿y mieszkania w Londy-
nie, a ja pracowa³em w znanej i szanowanej instytucji. Wszystko na nic. Ist-
ny paragraf 22: nie mia³em karty kredytowej ani nie chciano mi daæ kredytu
na dom, bo nie mia³em historii kredytowej, a nie mia³em jej, bo nie mia³em
karty ani kredytu do sp³acania. Czu³em siê jak ktoœ, kto po d³ugim wyroku
wyszed³ z wiêzienia. 

A najzabawniejsze, ¿e bêd¹c w takiej sytuacji, pojecha³em do salonu samo-
chodowego – na dodatek w weekend, gdy banki by³y zamkniête – i podpisu-
j¹c czek, którego pokrycia sprzedawca nie by³ w stanie sprawdziæ, wyjecha-
³em nowym jeepem. 

Ostatnio ju¿ u nas, w Nakle nad Noteci¹, potrzebowa³em wpisaæ adnotacjê
do dowodu rejestracyjnego o przerobieniu owego jeepa na gaz. Wszed³em
normalnie, z ulicy, i spodziewa³em siê kilkugodzinnej gehenny, tymczasem
mi³a pani urzêdniczka za³atwi³a mnie w kwadrans. Jeszcze dekada wolnoœci
i bêdzie dobrze.

Jak siê skoñczy³a historia z kredytem?

Kolega z American Enterprise Institute zadzwoni³ do prezesa banku i za-
sugerowa³, ¿eby na kwestiê mojej historii kredytowej spojrza³ przez palce.
Czyli tak jak u nas. 

Wracaj¹c do œwie¿ej emigracji: czy ci ludzie wróc¹? Przecie¿ zapuszczaj¹
korzenie w Irlandii, Anglii, Hiszpanii. 

Irlandia mnie nie dziwi – jesteœmy do Irlandczyków ca³kiem podobni. Ma-
my podobn¹ historiê walki o niepodleg³oœæ, jesteœmy katolikami, lubimy
strzeliæ sobie w szyjê. Ale ¿e Polacy zaczynaj¹ stanowiæ istotn¹ czêœæ miesz-
kañców Islandii – to jest dopiero fenomen! 

Czy zostan¹? Mówi siê, ¿e najwa¿niejsze s¹ pierwsze trzy lata na emigra-
cji. Jeœli w tym czasie kupi siê mieszkanie albo dom, przewa¿nie siê zostaje.
Historyczne statystyki mówi¹, ¿e do kraju powraca oko³o jednej trzeciej emi-
grantów. Do przedwojennej Polski wróci³o z USA wielu emigrantów sprzed
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I wojny œwiatowej. A nawet ci, którzy teraz zostan¹ w Europie Zachodniej,
byæ mo¿e przyjad¹ tu na emeryturê, ¿eby na staroœæ byæ wœród swoich. Do-
brym argumentem mog¹ byæ dla nich koszty ¿ycia, które w naszym kraju
jeszcze d³ugo bêd¹ ni¿sze ni¿ na Zachodzie. 

Jednak wielu polskich œwie¿ych emigrantów deklaruje w sonda¿ach, ¿e
zadomowili siê w swoich nowych krajach i nie maj¹ ochoty wracaæ. Chy-
ba powinno nas to niepokoiæ?

To taka zgrywa, ¿eby pokazaæ, jak bardzo brzydz¹ siê niektórymi stosun-
kami w Polsce – normalny odruch wiêkszoœci emigrantów. A mówi¹c powa¿-
nie, si³a pañstw opiera siê dzisiaj w du¿ej mierze na zdolnoœci do przyci¹-
gania produktywnych mieszkañców. Produktywnych, czyli nie ¿yj¹cych
z opieki spo³ecznej, lecz p³ac¹cych podatki. Je¿eli takie osoby z Polski wy-
je¿d¿aj¹, to oczywiœcie powinniœmy siê tym przejmowaæ. Jednak moje podej-
œcie do tego problemu jest nieortodoksyjne, co byæ mo¿e wynika z osobistych
doœwiadczeñ. 

Po pierwsze – uwa¿am, ¿e za s³abo wierzymy w trwa³oœæ naszej polskiej
to¿samoœci. Polak osiedlaj¹cy siê za granic¹ wcale tak ³atwo nie przestaje byæ
Polakiem. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, jak silnie nasz¹ narodow¹ to¿sa-
moœæ determinuje polski jêzyk, dla obcokrajowców trudny. Richard Pipes –
zreszt¹ z pochodzenia polski ¯yd – powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e spotka³ obcokra-
jowców mówi¹cych po rosyjsku jak rodowici Rosjanie, ale nigdy nie spotka³
obcokrajowca mówi¹cego po polsku jak rodowity Polak. WeŸmy nawet dosko-
nale mówi¹cego po polsku Normana Daviesa. S³ychaæ, ¿e polski nie jest jego
rodzimym jêzykiem. Moja ¿ona jest zwi¹zana z Polsk¹ od dwudziestu lat,
wci¹¿ s³yszy wokó³ siebie jêzyk polski, z moimi rodzicami rozmawia wy³¹cz-
nie po polsku, a i tak pope³nia drobne b³êdy i ma amerykañski akcent. 

Po drugie – dzisiejsza emigracja zarobkowa w ramach Unii Europejskiej
nie jest w³aœciwie emigracj¹. To tylko przemieszczanie siê za prac¹, bêd¹ce
czymœ naturalnym dla ka¿dego Amerykanina. I tam, i tu odbywa siê to
w skali kontynentu, zreszt¹ u nas na mniejszych dystansach. Amerykanie
mieszkaj¹ w jednym miejscu œrednio przez siedem lat. Czymœ zupe³nie nor-
malnym jest przeprowadzka z Karoliny Po³udniowej do Kalifornii albo z Tek-
sasu do stanu Waszyngton czy na Alaskê, bo tam akurat dosta³o siê dobr¹
ofertê pracy. Moja ¿ona ma dwie siostry, tak jak ona urodzone i wychowane
w Waszyngtonie. Jedna mieszka i pracuje na Florydzie, druga w San Franci-
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sco. Do San Francisco leci siê z Waszyngtonu siedem godzin, a nie jak z Du-
blina do Warszawy – dwie. 

Zatem zamiast wpadaæ w panikê nad migracjami wewn¹trz Unii, pozwól-
my dzia³aæ mechanizmowi rynkowemu. W sektorach, gdzie w kraju zaczy-
na brakowaæ r¹k do pracy, pracodawcy ju¿ podwy¿szaj¹ pensje. Potêguje to
jeszcze coraz mocniejsza z³otówka. Dziêki temu kolejnym chêtnym emigra-
cja przestanie siê op³acaæ, a mo¿e nawet zaczn¹ wracaæ ci, co zd¹¿yli wyje-
chaæ. Ten system zadzia³a pod warunkiem, ¿e go nie zepsujemy, otwieraj¹c
nasz rynek pracy dla masowej imigracji, która by³aby w interesie pracodaw-
ców, ale niekoniecznie pracowników. Trendy migracyjne s¹ odwracalne. Ir-
landia, o której ju¿ mówiliœmy, przez wieki by³a krajem emigracji, a dzisiaj
jest krajem imigracji, i to tak¿e dla Amerykanów irlandzkiego pochodzenia.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e ju¿ dzisiaj nie musimy namawiaæ Amerykanów pol-
skiego pochodzenia do wyrabiania sobie polskich paszportów. Wygodnie
jest mieæ prawo do osiedlenia siê w Unii Europejskiej bez biurokratycznych
korowodów.

Czy gdyby wróci³ pan do aktywniejszej polityki, wyst¹pi³by z dramatycz-
nym apelem do emigrantów: „Wracajcie, kraj was potrzebuje!”?

Od apeli skuteczniejsze jest propagowanie polskiego sukcesu, pokazywanie,
¿e polski polityk nie musi dawaæ obciachu. Staram siê udzielaæ wywiadów
zachodnim telewizjom. Nie mnie to oceniaæ, ale uwa¿am wywiad Hardtalk dla
BBC World, który obejrza³o ponoæ dwieœcie milionów ludzi, za dzia³anie w tym
duchu (http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/6925888.stm). Apel
by³by zreszt¹ o tyle chybiony, ¿e za ma³o zwraca siê uwagê na dobre strony emi-
gracji. ZnaleŸliœmy siê w przesz³oœci po z³ej stronie ¿elaznej kurtyny i z tego po-
wodu przez piêædziesi¹t lat cierpieliœmy na syndrom peryferii. Byliœmy wbrew
naszej woli odciêci od g³ównych nurtów rozwoju intelektualnego, naukowego,
technologicznego. Dzisiaj studia na Oksfordzie, które ja zawdziêcza³em du¿emu
szczêœciu, nie s¹ ju¿ dla Polaków czymœ wyj¹tkowym. Wczoraj dosta³em maila
od znajomego profesora z Oksfordu, który pisze, ¿e w tym mieœcie jest teraz je-
denaœcie tysiêcy Polaków. Oczywiœcie nie wszyscy studiuj¹ na s³ynnym uniwer-
sytecie, ale wielu z nich – tak, korzystaj¹c z faktu, ¿e jako obywatele Unii Euro-
pejskiej nie musz¹ p³aciæ podwy¿szonego czesnego wed³ug stawek dla obcokra-
jowców. Na czesne w normalnej wysokoœci, takie jakie p³ac¹ Brytyjczycy, staæ ju¿
co zamo¿niejsze polskie rodziny. Podczas gdy na czesne na Harvardzie nie by³o-
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by ich staæ. Uwa¿am zreszt¹, ¿e bêdzie to mia³o wp³yw na relacje transatlantyc-
kie i stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj dziesi¹tki tysiêcy Po-
laków zdobywaj¹ wykszta³cenie w Europie Zachodniej, a nie w USA. 

Europa bardzo siê skurczy³a, ale nie wszyscy otworzyli swoje rynki 
pracy. 

I dobrze – cieszê siê, ¿e zrobi³y to akurat takie kraje jak Irlandia i Wielka
Brytania, a nie Niemcy. Dzisiaj zaczynaj¹ mieæ z tego powodu problemy i do-
ciera ju¿ do nich, ¿e post¹pili niem¹drze, ale my na tym skorzystaliœmy. Mam
bowiem wra¿enie, ¿e w Niemczech wci¹¿ trwa uprzedzenie wobec Polaków,
jakiœ kompleks wy¿szoœci. Co œmieszne, zazna³a go równie¿ Anna. By³a mia-
nowicie przez semestr na stypendium w Akademii Amerykañskiej w Berlinie.
Po œci¹gniêciu naszego mienia ze Stanów i zarejestrowaniu w Polsce owego
jeepa, o którym ju¿ wspomina³em, sprowadzi³em go do Berlina, gdzie wozi³a
nim dzieci do szko³y. Amerykanka w Berlinie w jeepie na polskiej rejestracji.
I otó¿ odnios³a wra¿enie, ¿e wygra¿ano jej piêœci¹ czêœciej, ni¿ gdyby jeŸdzi-
³a na amerykañskich numerach.

Gdy podró¿ujê po Niemczech, zdumiewa mnie, ¿e w hotelowych sieciach
telewizyjnych prawie nigdy nie ma polskich kana³ów. Jest naturalnie BBC
i CNN, prawie zawsze Euronews oraz telewizje hiszpañska i francuska, czêsto
tunezyjska, turecka czy dubajska, a polskiej prawie nigdy. Zawsze zostawiam
wtedy po sobie uprzejmy, ale ironiczny list do dyrekcji hotelu. Tak samo dziw-
ne jest to, jak niewielu berliñczyków odwiedzi³o do tej pory nasz kraj, odleg³y
o siedemdziesi¹t kilometrów.

W krajach anglosaskich tego nie ma. Tam jesteœmy traktowani normalnie.
Polacy ucz¹ siê tam, jak mog¹ wygl¹daæ normalne stosunki pracy, a na doda-
tek przyswajaj¹ sobie angielski, wspó³czesn¹ ³acinê. Za parê lat bêd¹ dobrze
rozumieæ, na czym polega zglobalizowana gospodarka, zdrowa konkurencja,
przesi¹kn¹ atmosfer¹ kraju, gdzie trwa tradycja dawnego handlu morskiego,
z jej otwartoœci¹ na œwiat. Wróciwszy kiedyœ do kraju, bêd¹ rozsadnikami in-
nego, nowoczesnego stylu myœlenia o œwiecie. A w Niemczech przesi¹kliby
biurokratycznym socjalizmem, tyle ¿e na wy¿szym poziomie zamo¿noœci.

Mo¿e nie zmiana pokoleniowa przekszta³ci nasze ¿ycie publiczne, ale
w³aœnie ludzie wracaj¹cy z emigracji na Zachodzie? Gdyby oni weszli do
polityki...
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Je¿eli zostan¹ dopuszczeni przez tych, którzy ju¿ s¹ w systemie. Ja jestem
jedn¹ z niewielu osób, które wróci³y do Polski z emigracji i zaistnia³y jakoœ
w ¿yciu publicznym. A spójrzmy na trzy pañstwa ba³tyckie: jeszcze niedaw-
no wszyscy ich prezydenci byli repatriantami z Zachodu. Ale zgodzê siê, ¿e
powracaj¹cy Polacy zmieni¹ ¿ycie naszego kraju. Nawet je¿eli sami nie zajm¹
siê polityk¹, to oni i ich rodziny bêd¹ inaczej g³osowaæ i w ten sposób wymu-
sz¹ zmianê na decydentach. Odczujemy to wszyscy.



XXII. Polityk – zawód niewdziêczny

Jaki jest typowy polski polityk?

Politycy s¹ tacy sami jak spo³eczeñstwo.

Ale spo³eczeñstwo za nimi nie przepada.

I to mnie zawsze zastanawia: dlaczego w Polsce politycy s¹ tak nisko
w hierarchii presti¿u spo³ecznego, wed³ug niedawnych badañ poni¿ej sprz¹-
taczek. A przecie¿ ktoœ na nich g³osowa³, bardzo czêsto maj¹c pe³n¹ œwiado-
moœæ, ¿e s¹ to ludzie, mówi¹c delikatnie, u³omni. S¹dzê, ¿e ta pogarda wo-
bec polityków jest wyrazem rozczarowania Polaków wobec samych siebie
i naszego kraju. Aspiracje mamy wy¿sze, ka¿dy nosi w sercu wyidealizowa-
ny obraz Polski, do którego chcia³by d¹¿yæ, a tymczasem zwykli ludzie, jaki-
mi s¹ pos³owie czy ministrowie, do niego nie dorastaj¹. Dlatego obdarzani s¹
niechêci¹ wiêksz¹, ni¿ na to zas³uguj¹. 

I jeszcze jeden paradoks: Polacy chcieliby, ¿eby politycy pracowali za psie
pieni¹dze, a jednoczeœnie rekrutowali siê spoœród najlepszych i najzdolniej-
szych z nas i trzymali najwy¿sze standardy moralne. Jest takie amerykañskie
powiedzenie: You pay peanuts, you get monkeys – „Jak siê p³aci orzeszkami,
dostaje siê ma³py”. Minister obrony zawiaduje bud¿etem ponad dwudziestu
miliardów z³otych i podejmuje decyzje w sprawie kontraktów na miliardy do-
larów, a zarabia mniej ni¿ cz³onek zarz¹du do spraw marketingu niewielkiej
spó³ki. Na stanowisku ministra, po wejœciu w wy¿szy próg podatkowy, dosta-
wa³em netto nieca³e osiem tysiêcy z³otych i ¿adnych premii. À propos, nie-
dawno dowiedzia³em siê, ¿e minister rolnictwa dostawa³ comiesiêczne pre-
mie w wysokoœci tysi¹ca siedmiuset z³otych, co utwierdza mnie w przekona-
niu, ¿e by³em ledwie tolerowanym ministrem. Coœ tu jest nie tak. Pensja pre-
zydenta, który zarabia dzisiaj kilkanaœcie tysiêcy z³otych, powinna byæ po-
równywalna z pensj¹ prezesa du¿ego banku, a pensja ministra z pensj¹ me-
nad¿era.
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Tymczasem Polacy uwa¿aj¹, ¿e politycy nawet teraz zarabiaj¹ za du¿o. 

Skoro tak, to nie powinni mieæ pretensji, ¿e s¹, jacy s¹. Dziœ wykszta³ce-
ni i ambitni ludzie maj¹ olbrzymie mo¿liwoœci w biznesie w kraju i za gra-
nic¹. Konkurencja na rynku pracy jest ostra, a polityka jest tu tylko jedn¹
z mo¿liwoœci. I oferuje znacznie gorsze warunki przy znacznie wy¿szym ry-
zyku, wobec czego przegrywa. Czyli mamy w niej do czynienia z selekcj¹ ne-
gatywn¹. 

Problem polega na tym, ¿e wielu Polaków ma w g³owie obraz polityka ja-
ko spo³ecznika, który w ¿yciu ju¿ coœ osi¹gn¹³ i teraz na jakiœ czas porzuca
swój zawód, chc¹c daæ coœ z siebie spo³eczeñstwu. Tylko ¿e takich polityków
jest dzisiaj niewielu. Polityka, podobnie jak wszystkie inne zawody, uleg³a
silnej specjalizacji. Potrzebujemy polityków, którzy umiej¹ napisaæ projekt
ustawy, poprowadziæ komisjê zajmuj¹c¹ siê w¹sk¹ dziedzin¹, siêgn¹æ po od-
powiednich ekspertów i dobrze wykorzystaæ ich wiedzê. Trzeba zacz¹æ myœleæ
w kategoriach doboru ludzi do specyficznego zawodu, jakim jest polityka.
Bardzo dobr¹ drog¹ kariery, pozwalaj¹c¹ wy³owiæ prawdziwe per³y, jest admi-
nistracja lokalna, samorz¹dy. Ale trzeba tak¿e sprawiæ, ¿eby politykami
chcieli zostawaæ ludzie zdolni, nie tylko partyjni aparatczycy. 

Skoro w polityce pieni¹dze s¹ niespecjalne, to mo¿e takie osoby zachêci
perspektywa posiadania w³adzy?

Po pierwsze – gdyby ktoœ chcia³ zostaæ politykiem tylko dlatego, ¿e nêci go
czysta w³adza, to w¹tpi³bym w jego kwalifikacje moralne. W³adza nie ma byæ
celem, lecz jedynie narzêdziem. Po drugie – praca w polityce wbrew pozorom
wcale nie jest taka przyjemna, za to bywa wyj¹tkowo ryzykowna. Ca³y czas
jest siê na celowniku mediów, a sprawowanie wysokiej funkcji publicznej
wi¹¿e siê z olbrzymim stresem dla rodziny. Do tego dochodzi mo¿liwoœæ zna-
lezienia siê pod lup¹ prokuratora, nawet w zwi¹zku z decyzjami, które podej-
mowa³o siê zgodnie ze sw¹ najlepsz¹ wol¹ i wiedz¹. 

Czy dobór negatywny dotyczy tak¿e parlamentarzystów?

On dotyczy w jakimœ stopniu prawie wszystkich id¹cych do polityki. Nato-
miast o tym, kto dostaje siê do Sejmu czy Senatu, w znacznej mierze decydu-
je ustalona przez partyjnego pe³nomocnika pozycja kandydata na liœcie wy-
borczej, maj¹ca niewiele wspólnego z jego zaletami. Oczywiœcie zdarza siê, ¿e
osoba startuj¹ca z pierwszego miejsca nie dostaje siê do Sejmu. Jeœli ktoœ
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z dalszego miejsca na liœcie potrafi przebiæ kandydata z czo³ówki, zawdziê-
cza to wy³¹cznie sobie. 

Czy zatem listy partyjne to patologia wynikaj¹ca z proporcjonalnego sys-
temu wyborczego?

Ich istnienie nie wynika tylko z systemu wyborczego. Partie potrzebuj¹ list
jako instrumentu dyscyplinowania pos³ów, a dyscyplina partyjna jest potrzeb-
na, bo bez niej nie ma zaplecza dla rz¹du. Niemniej jest to tak¿e w pewnym
sensie patologia zwi¹zana z systemem wyborczym. By³em i pozostajê zwolen-
nikiem wyborów wiêkszoœciowych w jednomandatowych okrêgach. Najlepszym
dowodem na ich wy¿szoœæ nad wyborami proporcjonalnymi jest jakoœæ polity-
ków zasiadaj¹cych w Senacie, w mojej opinii wy¿sza ni¿ jakoœæ polityków za-
siadaj¹cych w Sejmie. Inny dowód to wyniki bezpoœrednich wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. W nich upatrujê szansê na wejœcie do krajo-
wej polityki ludzi nowych, energicznych, niewpl¹tanych w partyjne gry. 

Wprowadzenie wyborów wiêkszoœciowych do Sejmu mog³oby byæ tak¿e spo-
sobem na zmniejszenie liczebnoœci izby ni¿szej. W takim systemie okrêgi wy-
borcze by³yby znacznie mniejsze ni¿ obecnie, wielkoœci powiatu, i przypada³by
na nie tylko jeden pose³. Wyborcy wiedzieliby o nim znacznie wiêcej, ni¿ dziœ
wiedz¹ o swoich przedstawicielach, a on by³by w stanie osobiœcie siê spotkaæ
z du¿¹ czêœci¹ swojego elektoratu. By³by prawdziwym przedstawicielem lokal-
nej spo³ecznoœci. Dziœ w moim okrêgu wyborczym, licz¹cym pó³tora miliona lu-
dzi, jest jedenastu pos³ów. Trudno tu mówiæ o zwi¹zku z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. 

Tylko ¿e szanse na wprowadzenie ordynacji wiêkszoœciowej s¹ nik³e. Go-
dzi³aby ona w interes partyjny. 

Ale¿ partie nie s¹ czymœ z³ym i ich interes te¿ trzeba uwzglêdniaæ. Dlatego
najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem wydaje siê system mieszany: po³owa pos³ów
wybierana w jednomandatowych okrêgach, a druga po³owa z list partyjnych. 

Jedn¹ z przyczyn, dla których Polacy nie ceni¹ polityków, jest ich czêste
chowanie siê za immunitetem w sprawach odleg³ych od dzia³alnoœci po-
litycznej. Jakie jest pana zdanie w kwestii zniesienia immunitetu parla-
mentarnego?

Jestem rozdarty. Z jednej strony uwa¿am, ¿e immunitet powinien chroniæ
tylko w przypadku wypowiedzi zwi¹zanych ze sprawowaniem mandatu. Po-
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winien byæ instrumentem ochrony wolnoœci s³owa, a nie s³u¿yæ temu, ¿eby
pan pose³ albo prokurator mogli jeŸdziæ samochodem na podwójnym gazie.
Zreszt¹ ten problem zdaje siê za³atwi³ minister Ludwik Dorn, instruuj¹c po-
licjê, ¿e jest to przypadek z³apania na gor¹cym uczynku. Z drugiej strony
w Polsce nadu¿ywane jest aresztowanie tymczasowe. Mam wra¿enie, ¿e pro-
kuratorzy czêsto pakuj¹ ludzi do aresztów na podstawie bardzo w¹t³ych do-
wodów. Proszê sobie przypomnieæ sprawê Zbigniewa Farmusa, dawnego asy-
stenta ministra obrony Romualda Szeremietiewa. Owszem, w tamtej sprawie
zapad³ wyrok skazuj¹cy, wiêc nie ma co broniæ winnego. Ale czy naprawdê
musia³ siedzieæ w areszcie, tu niedaleko, w Potulicach, przez trzy lata bez wy-
roku?! Pan Dochnal te¿ pewnie niewini¹tkiem nie jest, lecz trzymanie
w areszcie przez trzy lata bez wyroku kojarzy mi siê ze standardem cywiliza-
cyjnym Rosji, a nie kraju Unii Europejskiej. Mamy te¿ œwie¿sze przyk³ady.
Gdyby s¹dy dzia³a³y sprawnie, gdyby prokuratura by³a apolityczna, gdyby
wymiar sprawiedliwoœci budzi³ zaufanie, to bez wahania opowiedzia³bym siê
za drastycznym zawê¿eniem immunitetu. Wzorowa³bym siê byæ mo¿e na
Wielkiej Brytanii. Tam immunitet oznacza jedynie, ¿e pos³a nie mo¿na za-
skar¿yæ za wypowiedzi wyg³oszone w izbie parlamentu. 

Czy bierne prawo wyborcze powinny mieæ osoby z wyrokami na koncie?

Tak¿e w tej kwestii mam ambiwalentne odczucia. Bo niby dlaczego prawo
mia³oby ograniczaæ obywateli w wyborze ich przedstawicieli? Na mój gust
wystarczy³aby odpowiednia informacja na obwieszczeniach wyborczych, tak
jak dzisiaj widnieje na nich informacja o przyznaniu siê do wspó³pracy z SB.
Myœlê, ¿e tê sprawê powinny regulowaæ precedensy i ¿e nale¿a³oby jednak za-
ufaæ wyborcom. 

Nawet gdyby mia³o chodziæ o osoby skazane prawomocnymi wyrokami
za przestêpstwa umyœlne, œcigane z urzêdu?

Takim przestêpstwem mo¿e byæ znies³awienie kogoœ. Przyk³adem jest spra-
wa w³óczêgi Huberta H., który na Dworcu Centralnym w Warszawie zwymy-
œla³ prezydenta i zosta³ oskar¿ony przez nadgorliwych prokuratorów. Hubert
H. nie jest moim kandydatem na pos³a, ale przecie¿ prokuratorzy mog¹ re-
agowaæ przesadnie choæby na ostr¹ kampaniê wyborcz¹. Myœlê wiêc, ¿e taki
sztywny zapis móg³by byæ niebezpieczny. Otworzy³oby siê pole do politycz-
nych manipulacji. 
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Jak to wygl¹da w Wielkiej Brytanii i w USA?

O ile wiem, w Wielkiej Brytanii nie mo¿na kandydowaæ na pos³a, jeœli ma
siê na koncie wyrok albo jeœli siê og³osi³o bankructwo. W ka¿dej kadencji
Kongresu USA ktoœ zostaje skazany za korupcjê. To zaœ, co przy wyznacza-
niu granic okrêgów wyborczych wyrabiaj¹ politycy obu partii w Stanach Zjed-
noczonych – tak zwany gerrymandering – jest modelowym przyk³adem tego,
jak demokracja nie powinna dzia³aæ. Zdarzaj¹ siê okrêgi maj¹ce dwadzieœcia
kilometrów szerokoœci i sto kilometrów d³ugoœci. Wszystko po to, ¿eby wy-
gra³ w nich kandydat danej partii. Niektóre stany s¹ s³ynne z oszustw wybor-
czych – na przyk³ad Oklahoma. Gdzie indziej z kolei jeszcze do niedawna sto-
sowano ró¿ne niecne metody, by nie dopuœciæ Murzynów do g³osowania. To
tylko nam siê wydaje, ¿e polska demokracja jest bardziej kulawa ni¿ inne. 

Chce mnie pan najwyraŸniej przekonaæ, ¿e u nas nie jest najgorzej, bo
gdzie indziej te¿ jest Ÿle. Wiêc weŸmy konkretny przyk³ad: Renata Beger
dosta³a siê do Sejmu najprawdopodobniej za spraw¹ fa³szowania list po-
parcia dla swojej kandydatury. Danuta Hojarska sfa³szowa³a przepustkê
do wiêzienia, ¿eby odwiedziæ syna. Stanis³aw £y¿wiñski jest oskar¿any
o molestowanie seksualne, a nawet gwa³t. W poprzedniej kadencji –
choæby spektakularny upadek Aleksandry Jakubowskiej. I tak dalej, i tak
dalej. To wszystko mog³oby siê zdarzyæ w Stanach?

Te historie to w wiêkszoœci dowód na s³aboœæ nie systemu politycznego, ale
wymiaru sprawiedliwoœci. Osoby, o których pan mówi, ju¿ dawno by³yby wy-
eliminowane z gry, gdyby ich sprawy nie toczy³y siê latami, odsy³ane od jednej
instancji do drugiej. To jest prawdziwa przyczyna bezkarnoœci wielu polityków. 

Czy Renata Beger mog³aby zostaæ cz³onkini¹ Kongresu albo Izby Gmin?

W latach osiemdziesi¹tych w Wielkiej Brytanii do parlamentu byli wybie-
rani terroryœci z IRA. I regularnie nie obejmowali mandatów. To chyba jednak
coœ gorszego ni¿ przewiny pani Beger. Z kolei Jacques Chirac, gdyby nie zna-
laz³ siê w Pa³acu Elizejskim, poszed³by siedzieæ, bo jako mer Pary¿a finanso-
wa³ setki fikcyjnych etatów dla cz³onków swojej partii. A Helmut Kohl, sk¹d-
in¹d wielki m¹¿ stanu swojego kraju, za³atwi³ CDU lewe finansowanie z pie-
niêdzy z jakichœ prywatyzacji we wschodnich Niemczech. Ka¿dy system poli-
tyczny ma swoje patologie, nasz tak¿e, ale one naprawdê nie wykraczaj¹ po-
za normê. 
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To, co pan mówi, jest trochê demobilizuj¹ce. Skoro gdzie indziej nie jest le-
piej, to mo¿e nie warto siê staraæ naprawiæ polskiego ¿ycia publicznego?

Nie taka jest moja intencja. Chcê tylko pokazaæ, ¿e nasza sk³onnoœæ do sa-
mobiczowania jest przesadna. Owszem, mamy problemy, z którymi musimy
sobie poradziæ, ale nie ulegajmy pokusie, aby prosiæ innych o os¹dzanie
u³omnoœci polskiej demokracji. Ona ma siê dobrze. 

Czy lepiej, ¿eby polityk by³ ubogi czy bogaty?

Niezale¿noœæ finansowa jest elementem wolnoœci. Dlatego kraje, gdzie ist-
nieje w³asnoœæ prywatna, s¹ bardziej wolne ni¿ te, gdzie istnieje g³ównie w³as-
noœæ pañstwowa. W³asnoœæ prywatna jest dla pañstwa barier¹, wyznacza
strefê swobody. Z politykami jest podobnie. Je¿eli ktoœ nie ¿yje z polityki, lecz
traktuje j¹ jako s³u¿bê, a nawet hobby, to ma mniejsz¹ pokusê podejmowania
decyzji motywowanych interesem w³asnym, nie zaœ dobrem publicznym. No
i nie bêdzie siê trzyma³ sto³ka rêkami i nogami. 

Natomiast retoryka zawiœci wobec tych, którym siê powiod³o, razi mnie.
Jest to granie na potê¿nych, bardzo destruktywnych emocjach. Niektórzy nie
mog¹ siê przyzwyczaiæ, ¿e w kapitalizmie s¹ kapitaliœci. Zadaniem pañstwa
jest upewniæ siê, ¿e graj¹ wed³ug uczciwych regu³.

Czy idealny polski polityk winien mieæ jakieœ szczególne cechy?

Chyba Bismarck powiedzia³, ¿e m¹¿ stanu to ktoœ, kto uto¿samia w³asne
interesy i d¹¿enia z interesami i d¹¿eniami pañstwa. Innymi s³owy – ¿eby
uzyskaæ w³adzê, mo¿na siê pos³ugiwaæ instrumentami partyjnymi, ale kiedy
ju¿ siê j¹ zdobêdzie, trzeba kierowaæ siê innymi priorytetami, znacznie szer-
szymi. Tak¹ postawê uwa¿am za najwa¿niejsz¹ cechê dobrego polityka. 

Poza tym trzeba byæ odpornym, trzeba umieæ mówiæ „nie”. Jedn¹ z najistot-
niejszych cech jest znajomoœæ charakterów, zdolnoœæ przewidywania, czego
po kim mo¿na siê spodziewaæ. Przepisy i machina biurokratyczna s¹ w dzi-
siejszych czasach tak skomplikowane, ¿e polityk nie jest w stanie podj¹æ sam
wszystkich decyzji. Nowoczesne przywództwo nie polega na ingerowaniu
w ka¿dy detal, ale na nadawaniu ogólnego tonu, wyznaczaniu strategii, ge-
neralnego kierunku i dobieraniu sobie do realizacji celów ludzi, którzy tê
strategiê instynktownie wyczuwaj¹. 

Tê umiejêtnoœæ ilustruje znakomicie incydent z lat osiemdziesi¹tych,
z okresu pierwszej kadencji prezydenta Ronalda Reagana. Na Morzu Œród-
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ziemnym dosz³o wtedy do konfrontacji miêdzy VI flot¹ amerykañskiej mary-
narki wojennej a libijskimi myœliwcami w zatoce Wielka Syrta. Libia uwa¿a
j¹ za swoje wody terytorialne, reszta œwiata – za morze otwarte. Tamtego
dnia libijskie MiG-i w³¹czy³y systemy radiolokacyjne i namierzy³y amerykañ-
skie F-16 do zestrzelenia. Amerykanie nie czekali – pierwsi zestrzelili samo-
loty libijskie. Wszystko to dzia³o siê noc¹ czasu waszyngtoñskiego, gdy pre-
zydent USA smacznie spa³. By³ to okres zimnej wojny; nie by³o wiadomo, do
czego mo¿e doprowadziæ taki incydent. Jednak najbli¿si wspó³pracownicy Rea-
gana na tyle dobrze znali jego sposób myœlenia i na tyle byli pewni decyzji,
jak¹ by podj¹³, gdyby nie spa³, ¿e uznali, i¿ nie warto go budziæ. Rano Reagan
oczywiœcie pochwali³ ich dzia³ania. 

Nowoczesne przywództwo oznacza sp³aszczenie hierarchii w³adzy oraz nie-
ustaj¹c¹ komunikacjê miêdzy szefem a podw³adnymi. Pewien brytyjski genera³
powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e zanim wyda polecenie, spogl¹da w górê, w dó³, w pra-
wo i w lewo. To bardzo s³uszne podejœcie – ¿eby podj¹æ dobr¹ decyzjê, trzeba
mieæ jak najwiêcej informacji. Œwiat jest zbyt skomplikowany, ¿eby lider wie-
dzia³ wszystko najlepiej. Musi potrafiæ gromadziæ opinie, tak¿e tych ludzi, z któ-
rymi siê nie zgadza. Lecz jednoczeœnie musi byæ czujny na próby manipulacji, bo
ka¿dy polityk otoczony jest osobami, które chc¹ wywieraæ na niego wp³yw. Jak
mówi w Brewiarzu dyplomatycznym Baltasar Gracián, XVII-wieczny jezuita i pi-
sarz: „K³amstwo zawsze przybywa pierwsze, a prawda lubi siê spóŸniaæ”. 

Czy polityk ma prawo oczekiwaæ od swoich bliskich wspó³pracowników
bezwzglêdnej lojalnoœci?

Niektórzy liderzy pod pojêciem lojalnoœci rozumiej¹ pos³uszeñstwo. Ja na-
tomiast za najwy¿sz¹ formê lojalnoœci uwa¿a³em to, ¿e moi wspó³pracowni-
cy potrafili mi powiedzieæ: „Panie ministrze, robi pan b³¹d, proszê to rozwa-
¿yæ ponownie”. Prawdziwa lojalnoœæ polega na tym, ¿e mówi siê szefowi coœ,
czego on nie chce us³yszeæ. 

Jeœli natomiast chodzi o wspó³pracowników bêd¹cych zarazem potencjal-
nymi rywalami, to tu wiecznych lojalnoœci i przyjaŸni nie ma. Brytyjski pre-
mier rozumie, ¿e lojalnoœæ jego kolegów to funkcja ich strachu przed utrat¹
stanowisk oraz nadziei na pozbawienie go premierostwa. Nikogo to nie po-
winno dziwiæ, bo na najwy¿sze szczeble w³adzy trafiaj¹ tylko ludzie bardzo
ambitni. Jak powiedzia³ mój znajomy, nie¿yj¹cy ju¿ brytyjski polityk i pamiêt-
nikarz Alan Clark: „Nie ma prawdziwych przyjació³ w polityce. Wszyscy jeste-
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œmy rekinami kr¹¿¹cymi w wodzie”. S³ysza³em te¿ niemieckie powiedzenie
o stopniowaniu nienawiœci: wróg, œmiertelny wróg, kolega partyjny.

Lojalnoœæ oczywiœcie dzia³a w dwie strony. Szef mo¿e siê spodziewaæ, ¿e
jego ludzie bêd¹ wobec niego lojalni – choæ nie powinien oczekiwaæ, ¿e nie
bêd¹ na niego psioczyæ po k¹tach; to jest normalne w ka¿dym miejscu pracy.
Myœlê, ¿e jakikolwiek szef, który za³o¿y³by pods³uch we w³asnym sekretaria-
cie, doprowadzi³by siê do rozstroju nerwowego. A z drugiej strony on powi-
nien swoich ludzi chroniæ, gdy powinie im siê noga w pomniejszych spra-
wach, bo nikt z nas nie jest nieomylny. No i dotrzymywaæ danego s³owa.

Zawsze? Za wszelk¹ cenê?

Nie mo¿na tutaj tworzyæ ogólnych zasad, poniewa¿ ka¿dy przypadek jest
inny. 

By³o wiele sytuacji, gdy przeciw osobie zajmuj¹cej eksponowane stano-
wisko wytaczano bardzo powa¿ne oskar¿enia, ale jej zwierzchnik – pre-
mier czy minister – oznajmia³, ¿e w te zarzuty nie wierzy, ¿e ufa swoje-
mu podw³adnemu, a poza tym obowi¹zuje zasada domniemania niewin-
noœci i dlatego obwinionemu w³os z g³owy nie spadnie. Odpowiada panu
takie stawianie sprawy?

Naturalnie nie, ale s¹ tak¿e przypadki odwrotne. Proszê sobie przypomnieæ
sprawê Zyty Gilowskiej. Premier Marcinkiewicz odwo³a³ j¹, choæ bardzo sta-
nowczo zaprzecza³a oskar¿eniom i nie by³o jeszcze ¿adnych dowodów ani pro-
cesu. Gilowska by³a wicepremierem, jednym z najwa¿niejszych ministrów. Mo-
im zdaniem powinno siê jej daæ wiarê, póki nie wysz³yby na jaw twarde fakty.
Poza tym polityk nie mo¿e odwo³ywaæ swoich ludzi po ka¿dym artykule w ga-
zecie. Przecie¿ wtedy zbiorowym premierem zostaliby redaktorzy gazet. 

Polityk w ogóle nie powinien zwracaæ uwagi na to, co twierdz¹ media?

Tego nie mówiê. Przecie¿ ka¿da sytuacja jest inna. Zreszt¹ polityk podej-
muje decyzje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Nie odwo³uj¹c podw³adnego, wo-
bec którego wysuwane s¹ wiarygodnie brzmi¹ce oskar¿enia, ryzykuje, ¿e je-
œli te oskar¿enia siê potwierdz¹, on sam straci posadê. 

Nie ka¿da wpadka zas³uguje od razu na dymisjê. Pamiêtam, jak minister
Krzysztof Jurgiel da³ siê podpuœciæ fa³szywemu asystentowi ojca Rydzyka,
podstawionemu przez „Fakt”, i podes³a³ limuzynê dla ojca dyrektora. Premier
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kaza³ wtedy ministrowi zwróciæ pieni¹dze za tamten przejazd. Ju¿ samo to
by³o dla niego wystarczaj¹co upokarzaj¹ce. 

Bywa te¿, ¿e media podkrêcaj¹ sprawy, za które w ogóle nie powinno siê
nikogo karaæ, i przedstawiaj¹ je jako wielkie afery. Mnie mo¿na by³o na przy-
k³ad przy³apaæ na tym, ¿e s³u¿bowym samochodem podwozi³em do szko³y
moich synów. Ten sam „Fakt” stawia³ za podobne sprawy w stan oskar¿enia
miêdzy innymi Kazimierza Ujazdowskiego. Tylko jak w takim razie mia³em
postêpowaæ? Gdybym mia³ siê œciœle trzymaæ podzia³u na sferê publiczn¹
i prywatn¹, powinienem najpierw prywatnym samochodem zawieŸæ ch³opa-
ków do szko³y, co rano zajmuje czterdzieœci piêæ minut, wróciæ do domu, prze-
si¹œæ siê do s³u¿bowej limuzyny i pojechaæ ni¹ do ministerstwa. Straci³bym
na to grubo ponad godzinê. Jad¹c s³u¿bowym samochodem z synami, niemal
nie nadk³ada³em drogi, a oszczêdza³em mnóstwo czasu. Politykom p³aci siê
ma³o, lecz w zamian daje siê im bonusy w rodzaju s³u¿bowych aut. One s¹
po to, ¿eby mogli siê sprawnie poruszaæ i efektywnie wype³niaæ swoje zada-
nia. Nie widzê tu wielkiej afery.

W Szwecji albo nawet w Wielkiej Brytanii nie przyjêto by pana argumen-
tów. Tam granica miêdzy tym, za co p³aci podatnik, a tym, co prywatne,
jest wytyczona bardzo rygorystycznie. 

Uwa¿am, ¿e rozs¹dek powinien byæ granic¹ dla moralnego rygoryzmu. Je-
œli w œrodku dnia roboczego minister ma moment na to, ¿eby pojechaæ do fry-
zjera, to co – ma braæ taksówkê? A je¿eli znajduje jakieœ pó³godzinne okien-
ko i potrzebuje jechaæ w prywatnej sprawie do banku, to ma wsiadaæ do au-
tobusu? To jest niewykonalne. Gazety powinny piêtnowaæ prawdziw¹ prywa-
tê, a nie graæ na populistycznych emocjach t³umu.

WeŸmy inny przyk³ad: niedawno pojawi³y siê informacje, ¿e oficerowie
Biura Ochrony Rz¹du wyprowadzaj¹ na spacery psa, którego marsza³ek
Ludwik Dorn zabiera ze sob¹ do Sejmu. To tak¿e jest uzasadnione? Prze-
cie¿ w ten sposób marsza³ek oszczêdza czas, który musia³by przeznaczyæ
na spacer z Sab¹. 

Wprowadzaj¹c swojego psa do Sejmu, Ludwik Dorn narazi³ siê na zarzut
profanacji miejsca, które powinno byæ sacrum demokracji. Natomiast nie bar-
dzo rozumiem, po co marsza³kowi ochrona BOR? Nie s³ysza³em, ¿eby mar-
sza³kowi polskiego Sejmu lub Senatu kiedykolwiek grozi³o jakieœ niebezpie-
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czeñstwo. Spiker brytyjskiego parlamentu nie ma ochrony. W¹tpiê, ¿eby mia³
j¹ spiker amerykañskiej Izby Reprezentantów. 

Marsza³ek Sejmu jest jednak formalnie drug¹ osob¹ w pañstwie. 

Ale Biuro Ochrony Rz¹du, jak sama nazwa wskazuje, ma chroniæ, a nie
stawaæ siê wyznacznikiem presti¿u. Zreszt¹ marsza³ek ma w³asn¹ formacjê
ochronn¹, stra¿ marsza³kowsk¹.

Pan jako minister obrony mia³ ochronê. 

Bra³em j¹ ze sob¹ tylko na wyjazdy do niebezpiecznych krajów i nie po-
chodzi³a z BOR, lecz z oddzia³u specjalnego ¯andarmerii Wojskowej. Do kra-
jów sojuszniczych jeŸdzi³em bez ochrony. Rozwa¿a³em te¿ wzmocnienie
ochrony o ¿o³nierzy GROM, gdyby dosz³o do wyjazdu do Nuristanu – jedne-
go z najniebezpieczniejszych rejonów Afganistanu. Wedle potrzeby. Nato-
miast na co dzieñ porusza³em siê z kierowc¹ i jednym ¿o³nierzem ¿andar-
merii. Uwa¿am, ¿e to najzupe³niej wystarcza³o i ¿e podobna ochrona by³aby
odpowiednia dla wiêkszoœci naszych dostojników. Bardzo siê nara¿ê tym, co
powiem, ale moim zdaniem BOR jest zbyt rozbudowany jak na potrzeby na-
szego pañstwa. Trzy tysi¹ce ludzi – po co a¿ tylu? Politykom to siê, nieste-
ty, podoba. Ulegaj¹ opowieœciom o rzekomych zagro¿eniach, podsuwanym
im przez samych oficerów ochrony, którym zale¿y na tym, ¿eby uznawano
ich za niezbêdnych. A przecie¿, dziêki Bogu, jesteœmy krajem niskiego zagro-
¿enia terroryzmem.

Jak w takim razie powinna wygl¹daæ ochrona najwa¿niejszych osób
w pañstwie? 

Powinny byæ chronione skutecznie, ale dyskretnie. W Wielkiej Brytanii po-
licyjni motocykliœci potrafi¹ przeprowadziæ samochód VIP-a przez miasto tak,
¿e wiêkszoœæ kierowców nawet tego nie zauwa¿a. Nikomu nie przysz³oby do
g³owy blokowanie ca³ych miast na wiele godzin. 

BOR powinien siê skupiæ na uprzedzaniu faktycznych zagro¿eñ, a nie na
budowaniu fa³szywego presti¿u ochranianych osób. To daje czasami efekty
wrêcz karykaturalne, by wspomnieæ wypady wicepremiera Leppera w teren,
gdzie wystêpowa³ otoczony tabunami borowców. Albo s³ynn¹ historiê z funk-
cjonariuszami BOR, którzy maszerowali przed prezydentem Lechem Kaczyñ-
skim ze specjalnymi teczkami podczas uroczystej odprawy wart przed Gro-
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bem Nieznanego ¯o³nierza. Wra¿enie by³o fatalne, bo wygl¹da³o to tak, jak-
by prezydent ba³ siê w³asnych ¿o³nierzy. 

Nigdy nie zapomnê wizyty w Londynie z jednym z naszych polityków, któ-
ry zabra³ ze sob¹ ca³¹ œwitê goryli. Brytyjczycy pytali mnie, niby troskliwie,
a faktycznie ironicznie: „Czy pan wicepremier czuje siê w naszym kraju za-
gro¿ony? Bo nie mieliœmy w Londynie morderstwa zagranicznego polityka od
stu siedemdziesiêciu lat”. Podczas podró¿y zagranicznych VIP-om bardziej by
siê przyda³ ordynans.

Czy polityk powinien byæ kompromisowy?

Nie ma ogólnej regu³y. S¹ sytuacje, w których kompromis jest dobry i po¿¹da-
ny, a s¹ takie, gdy trzeba waln¹æ piêœci¹ w stó³ i robiæ swoje. Wad¹ polskiej po-
lityki w ostatnim czasie jest nie tylko to, ¿e brakuje sk³onnoœci do kompromisu,
lecz tak¿e to, ¿e je¿eli do niego dochodzi, to jedynie pod wp³ywem bardzo twar-
dych realiów, a nie dlatego, ¿e obie strony maj¹ do siebie minimum zaufania. To
Ÿle, bo zaufanie jest w polityce czymœ w rodzaju smaru, który ³agodzi tarcia. 

Przyczyny braku gotowoœci do kompromisu w naszym dzisiejszym ¿yciu pu-
blicznym upatrywa³bym paradoksalnie w dziedzictwie dawnej opozycji demokra-
tycznej. Nasz¹ politykê po prawej stronie tworz¹ przecie¿ ludzie wywodz¹cy siê
z ruchu Solidarnoœci, a wœród jej dzia³aczy kompromisowoœæ by³a nisko na liœcie
po¿¹danych cech. W tamtym czasie liczy³y siê takie cechy jak idealizm, twarde
przywi¹zanie do wartoœci, zdecydowanie w walce ze z³em totalitaryzmu. Dawni
opozycjoniœci przenieœli te cechy do nowej rzeczywistoœci i s¹ im wierni do dzi-
siaj. Walcz¹c o demokracjê w czasach Peerelu, nie mieli okazji nabyæ przymiotów
w samej demokracji potrzebnych. Sekretu kariery Aleksandra Kwaœniewskiego
upatrujê w jego miêkkoœci. Mo¿na spytaæ, sk¹d u niego taka umiejêtnoœæ. Otó¿
Kwaœniewski funkcjonowa³ w partii totalitarnej, pozbawionej konkurencji, ale
jednak partii, wewn¹trz której musia³ zawieraæ kompromisy, przekonywaæ do
swoich racji, dogadywaæ siê. To go lepiej przygotowa³o do funkcjonowania w wol-
nym kraju. Wiem, brzmi to jak gruba niesprawiedliwoœæ, ale tak w³aœnie jest. 

Z dawnej opozycji zrodzi³a siê w polskiej polityce formacja, która mia³a a¿
nadmiern¹ zdolnoœæ do kompromisu z postkomunistami, a mimo to w³aœci-
wie zniknê³a ze sceny. Myœlê o Unii Demokratycznej, potem Unii Wolnoœci,
potem Demokratach.pl. Jej znikniêcie nie wynika z nadmiaru kompromisowo-
œci, tylko z grzechu pychy. Zbyt widoczna by³a pogarda cz³onków tej forma-
cji dla zwyk³ego wyborcy.
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Powiada pan, ¿e brak kompromisów to równie¿ skutek braku zaufania. To
ostatnie bierze siê chyba st¹d, ¿e politycy nie dotrzymuj¹ s³owa – ju¿ na-
wet nie wyborcom, bo do tego siê przyzwyczailiœmy, ale sobie nawzajem. 

Pod tym wzglêdem mamy do czynienia wrêcz z patologi¹. Pamiêtam takie
zdarzenie z czasów rz¹dów Margaret Thatcher. Pani premier nie pa³a³a mi³o-
œci¹ do zwi¹zków zawodowych, ale któremuœ z nich coœ obieca³a w trakcie
negocjacji. Minê³o trochê czasu i podczas posiedzenia gabinetu na Downing
Street ktoœ stwierdzi³, ¿e tego przyrzeczenia mo¿na by ju¿ w³aœciwie nie do-
trzymywaæ, bo zwi¹zek i tak nie jest w stanie wymóc jego spe³nienia. Na co
pani Thatcher powiedzia³a: „Zrobimy to, bo daliœmy s³owo”. Taka postawa
jest u nas zdecydowanie zbyt rzadka. 

Czy ktoœ pamiêta, ¿eby jakaœ ekipa dotrzyma³a obietnicy swoich poprzedni-
ków? Politycy powinni sobie zdawaæ sprawê, ¿e obietnic nie sk³adaj¹ jako mi-
nister Iksiñski, ale mówi¹ i obiecuj¹ w imieniu pañstwa. Obietnice sk³ada pañ-
stwo ich ustami i pañstwo powinno je spe³niaæ. A jak jest w rzeczywistoœci? Za
rz¹du Jerzego Buzka Leszek Balcerowicz obieca³, ¿e przy podwy¿szaniu akcyzy
na olej opa³owy stworzy system refundacji dla indywidualnych klientów, szpi-
tali, szkó³ i innych instytucji. Trzy miesi¹ce póŸniej rozpad³a siê koalicja AWS
z UW, Balcerowicz przesta³ byæ wicepremierem i ministrem, a ludzie, którzy po-
zostali w rz¹dzie, stwierdzili, ¿e obietnica by³ego szefa resortu finansów ich nie
obowi¹zuje. I jak siê potem dziwiæ ludziom, ¿e nie wierz¹ politykom?

Politycy nie dbaj¹ o swoj¹ wiarygodnoœæ, a przecie¿ to ich jedyny kapita³.
Nie rozumiem, jak polski polityk mo¿e powiedzieæ, ¿e odchodzi z polityki, po
czym po szeœciu miesi¹cach wracaæ do niej jak gdyby nigdy nic. Na Zachodzie
polityk przychwycony na takiej niekonsekwencji wylatuje poza nawias.
W Wielkiej Brytanii cz³onek Izby Gmin przy³apany na k³amstwie w mowie
parlamentarnej zostaje wyeliminowany z ¿ycia publicznego. To jest nieprze-
kraczalna granica. Taki sam standard powinien obowi¹zywaæ u nas: k³am-
stwo z trybuny sejmowej powinno oznaczaæ koniec politycznej kariery. 

Chcia³by to pan uregulowaæ ustawowo?

Tego siê nie da uregulowaæ przepisami. To kwestia zbiorowego instynktu
samozachowawczego, którego nasza klasa polityczna najwyraŸniej jest po-
zbawiona. I nie nabêdzie go, póki wyborcy nie zaczn¹ karaæ polityków za po-
dobne zachowania.



XXIII. Nowoczesny konserwatysta

Jakie lektury ukszta³towa³y pana polityczny œwiatopogl¹d?

Wychowa³em siê na Wolnej Europie, Kisielu i Giedroyciu. W Anglii lizn¹-
³em filozofii empirycznej Davida Hume’a i klasyków – Bogactwo narodów
Adama Smitha, Demokracjê amerykañsk¹ Alexisa de Tocqueville, Burke’a.
Z kanonu XX wieku – Isaiah Berlin, Carl Popper, Ludwig von Mises i zw³asz-
cza Droga do niewolnictwa Friedricha von Hayka. Za m³odu czyta³em Myœli
nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego. Feliks Koneczny opisywa³ zja-
wiska, które dzisiaj Samuel Huntington odkrywa na nowo. Zarazem trud-
no by³o nie zostaæ admiratorem Pi³sudskiego. Jasienica. Wszyscy ci ludzie
opisywali pewne wa¿ne, uniwersalne prawa rz¹dz¹ce spo³eczeñstwami,
ekonomi¹ i polityk¹, dzia³aj¹ce podobnie na ca³ym œwiecie, a wiêc równie¿
w Polsce. WeŸmy Ÿród³a dobrobytu. One s¹ wszêdzie identyczne: pokój, pro-
ste i niskie podatki oraz sprawna administracja i wymiar sprawiedliwoœci.
Czy mo¿na dorzuciæ wiele do tego, co ju¿ w XVIII wieku stwierdzi³ Adam
Smith? 

Czy w Polsce ma sens dzielenie sceny politycznej na lewicê i prawicê? 

Ten podzia³ nie jest przejrzysty nie tylko w naszym kraju. W Stanach Zjed-
noczonych jest znacznie mniej klarowny, ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Partie de-
mokratyczna i republikañska s¹ koalicjami ludzi o bardzo ró¿nych pogl¹-
dach. Socjalizuj¹ca, etatystyczna prawica nie jest wy³¹cznie polsk¹ specjal-
noœci¹. Podobne instynkty przejawia³a prawica w³oska czy francuska. Takie
myœlenie po prawej stronie sceny politycznej ma na kontynencie europejskim
d³ug¹ tradycjê. Zgadzam siê jednak, ¿e opis rzeczywistoœci oparty na dwóch
tylko kategoriach – lewica i prawica – jest zbyt ubogi. Potrzebne s¹ inne dwie,
a w Polsce nawet trzy kategorie. Pierwsz¹ stanowi stosunek do gospodarki,
czyli antynomia: wolnoœæ gospodarcza kontra etatyzm. Drug¹ s¹ kwestie
œwiatopogl¹dowe, obyczajowe i religijne. Trzecia kategoria to stosunek do to-
talitarnej przesz³oœci. 
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Realistyczny obraz naszej polityki mo¿na dobrze rozrysowaæ dopiero na-
kreœlaj¹c te trzy osie. Mamy na przyk³ad religijnych solidarnoœciowców, któ-
rzy s¹ zwolennikami etatyzmu i rozliczeñ. Ale spotka³em te¿ solidarnoœciow-
ców ateuszy, zwolenników liberalizmu gospodarczego i zmêczonych lustra-
cj¹. Mamy wolnorynkowych postkomunistów i postkomunistów etatystycz-
nych. Mamy postkomunistów, którzy siê ochrzcili i chodz¹ do koœcio³a, a ma-
my te¿ takich, którzy wyznaj¹ tradycyjny lewicowy antyklerykalizm. Wystê-
puj¹ wszystkie permutacje. 

To znaczy, ¿e u¿ywanie pojêæ „lewica” i „prawica” w³aœciwie nie ma ju¿
sensu. 

Ma sens, bo w publicznym dyskursie trzeba pewne pojêcia upraszczaæ, sto-
sowaæ kalki i schematy. Pojêcia „prawica” i „lewica” to skróty okreœlaj¹ce
pewne koalicje œrodowisk i pogl¹dów. 

Jednak pojêcia „lewica” i „prawica” wywo³uj¹ sporo zamieszania. Widaæ
to zw³aszcza w artyku³ach o Polsce publikowanych w zachodniej prasie.
Samoobronê nazywa siê w nich parti¹ skrajnej prawicy, podczas gdy zda-
niem wiêkszoœci komentatorów w kraju to skrajna, populistyczna lewica. 

Samoobrona to ani lewica, ani prawica, tylko hucpa, wiêc nie zatrzymuj-
my siê nad tym przyk³adem. Ale ma pan racjê, ¿e elementarne b³êdy w opisie
naszej sceny politycznej nie s¹ w zachodnich mediach rzadkoœci¹. W latach
osiemdziesi¹tych byli w Polsce ca³kiem dobrze poinformowani koresponden-
ci zagraniczni, którzy opisuj¹c podziemn¹ scenê polityczn¹, klasyfikowali
Konfederacjê Polski Niepodleg³ej jako skrajn¹ prawicê, bior¹c pod uwagê wy-
³¹cznie jej antykomunizm. Tymczasem KPN wywodzi³a siê z tradycji pi³sud-
czykowskiej, otwartej na inne nacje, nieendeckiej, a zatem o wra¿liwoœci ra-
czej centrowej, mo¿e nawet centrolewicowej, ale na pewno nie skrajnie pra-
wicowej. 

Czy polskiej polityce przyda³by siê proces konsolidacji partii politycz-
nych, mo¿e nawet do systemu dwu- lub trójpartyjnego, jak w USA czy
w Wielkiej Brytanii?

Konsolidacja jest dobra, ale w Polsce mamy tendencjê do popadania
w skrajnoœci. Skrajnoœæ mog³aby w tym wypadku oznaczaæ oligarchizacjê po-
lityki, czyli tak¹ dominacjê dwóch partii, ¿e nikt nie by³by w stanie stworzyæ
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nowego ugrupowania, nawet gdyby istnia³o wyraŸne spo³eczne zapotrzebo-
wanie. Innymi s³owy – potrzebny jest z³oty œrodek. Oczywiœcie kluczowe zna-
czenie ma tutaj system wyborczy, o czym ju¿ wspominaliœmy. 

Ale w USA i Wielkiej Brytanii nie ma w³aœciwie miejsca na now¹ partiê,
a nikogo to specjalnie nie martwi i nikt nie wyra¿a zaniepokojenia oli-
garchizacj¹ ¿ycia politycznego. Mo¿e by³oby dobrze, gdyby nasz system
partyjny siê domkn¹³ i ograniczy³ do dwóch albo trzech partii?

Generalnie – zgoda. W tego typu systemach, jeœli istniej¹ce partie ignoru-
j¹ jakieœ wa¿ne problemy spo³eczne, powstaje nowa si³a, która prêdzej czy
póŸniej jest przez któr¹œ z partii absorbowana – albo organizacyjnie, albo tyl-
ko w sensie ideowym. Na przyk³ad we Francji odpowiedzi¹ na Jeana Marie Le
Pena jest przejêcie przez prawicê g³ównego nurtu jego hase³ dotycz¹cych imi-
gracji. 

Natomiast oligarchizacja te¿ mo¿e byæ szkodliwa. Na przyk³ad jednym
z powodów, dla których tak trudno bêdzie przewidzieæ wynik najbli¿szych
wyborów prezydenckich w USA, jest to, ¿e kandydatem mo¿e zostaæ bur-
mistrz Nowego Jorku, miliarder Michael Bloomberg. Inni kandydaci musz¹ spê-
dziæ kilkanaœcie miesiêcy na podró¿ach po kraju i zbiórce funduszy. A Bloom-
berg mo¿e w ostatniej chwili podpisaæ czek na miliard dolarów i mieæ porów-
nywaln¹ kampaniê. Pewnie nie wygra, ale od tego, komu zabierze wiêcej
zwolenników, mo¿e zale¿eæ wynik wyborów.

Jaka jest pana opinia o lustracji i ujawnianiu archiwów? Czy przesz³oœæ
mo¿e ca³kowicie przekreœliæ cz³owieka?

Odtajnianie archiwów i lustracja maj¹, a przynajmniej powinny mieæ trzy
cele. Po pierwsze – kwestia bezpieczeñstwa. To dotyczy g³ównie lustracji. Nie
mo¿na pozwoliæ na to, ¿eby nasi urzêdnicy i politycy byli szanta¿owani tecz-
kami przez jakieœ zewnêtrzne si³y. Po drugie – wyrównanie krzywd. Ci, którzy
w Peerelu ¿yli uczciwie, poœwiêcali swoje kariery, a czasami znacznie wiêcej,
nie powinni byæ dziœ w sytuacji identycznej lub nawet gorszej ni¿ ci, którzy ich
kilkadziesi¹t lat wczeœniej przeœladowali. Po trzecie – czynnik wychowawczy.
M³odzi ludzie powinni wiedzieæ, ¿e nie warto byæ œwini¹, bo to mo¿e zostaæ
ocenione i napiêtnowane nawet za kilkadziesi¹t lat.

Lustracja, otwarcie archiwów mia³y byæ wymierzone w takich ludzi jak Le-
s³aw Maleszka, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, który by³ gorliwym kapusiem
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i z³ama³ ¿ycie wielu patriotom. Tymczasem teraz ofiarami odtajniania akt pada-
j¹ jakieœ nieznane osoby, które maj¹ na koncie jedno, niewiele znacz¹ce spotka-
nie z pracownikiem SB. Albo naukowcy, którzy zaliczyli sakramentaln¹ rozmo-
wê z esbekiem przed wyjazdem zagranicznym. A ju¿ na pewno nie powinno siê
piêtnowaæ sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, którzy w latach siedemdziesi¹-
tych mieli odwagê powiedzieæ funkcjonariuszowi, ¿e nie bêd¹ z nim wspó³pra-
cowaæ z powodów moralnych. Patrz¹c na to, co siê dzisiaj dzieje wokó³ lustracji
i teczek, mam wra¿enie, ¿e to karykatura odkrywania prawdy o przesz³oœci.
W ustawie lustracyjnej, któr¹ odrzuci³ Trybuna³ Konstytucyjny, wszystkie przy-
padki kontaktów z SB próbowano podci¹gn¹æ pod jeden paragraf, a przecie¿ te-
go nie da siê oceniæ metod¹ zero-jeden. Ka¿dy przypadek by³ inny. 

A dekomunizacja? ¯a³uje pan, ¿e do niej nie dosz³o?

Tak, ona by³a wa¿niejsza ni¿ lustracja i teczki. Przecie¿ to partia by³a kon-
trolerem S³u¿by Bezpieczeñstwa. Tylko ¿e w³aœciwy czas, ¿eby siê tymi spra-
wami zaj¹æ, by³ zaraz po 1989 roku. Teraz jest ju¿ o wiele, wiele trudniej. 

Czy zatrudni³by pan jako swojego asystenta osobê, o której by pan wie-
dzia³, ¿e ma za sob¹ epizod wspó³pracy z SB?

Gdyby ta wspó³praca by³a dobrze udokumentowana – na pewno nie. Ale
chcia³bym poznaæ okolicznoœci. WeŸmy by³ego ministra w kancelarii prezy-
denta, Andrzeja Krawczyka. Mia³ kiedyœ moment s³aboœci, aresztowano go,
w domu zosta³a ¿ona z ma³ym dzieckiem. Zgodzi³ siê na wspó³pracê, ale ni-
gdy jej nie podj¹³. Tê chwilê za³amania odkupi³ potem ca³ym swoim opozycyj-
nym ¿yciem. Andrzeja Krawczyka bym zatrudni³ na ka¿dym stanowisku. Al-
bo Lech Wa³êsa. Przecie¿ przyzna³ siê, ¿e kiedyœ podpisa³ papiery, których nie
powinien by³ podpisywaæ, ale wynagrodzi³ to swoj¹ póŸniejsz¹ dzia³alnoœci¹.
Mo¿e warto sobie nawet przypomnieæ œwiêtego Paw³a, który jeszcze jako Sza-
we³ by³ nie tylko wspó³pracownikiem, ale wrêcz kadrowym oficerem re¿imu.
Najpierw przeœladowa³ chrzeœcijan, a potem zosta³ ojcem Koœcio³a. Dzisiaj
mia³by przechlapane. Nie dziwota, ¿e m³odzie¿ opowiada sobie dowcip o tym,
jak Pan Jezus wychodzi³ z IPN. „O rany – mia³ powiedzieæ – a ja myœla³em, ¿e
to tylko Judasz!”

Myœlê, ¿e prezydent Lech Kaczyñski ma wielk¹ zas³ugê w tym, ¿e naresz-
cie doceni³ i zacz¹³ honorowaæ bohaterów naszej walki o wolnoœæ. Z lustra-
cj¹ posz³o mu gorzej.
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Co to znaczy: byæ nowoczesnym konserwatyst¹?

To znaczy rozumieæ, ¿e ka¿dy kraj i ka¿da instytucja s¹ uformowane przez
ich przesz³oœæ. Mieæ œwiadomoœæ, ile zawdziêczamy poprzednim pokoleniom.
Zdawaæ sobie sprawê, ¿e realizacja polityki nie polega – jak chcia³aby lewica –
na usadzaniu intelektualistów za biurkiem i oczekiwaniu na wymyœlane
przez nich rozwi¹zania. Konserwatysta, w odró¿nieniu od nacjonalisty, czu-
je dziedzictwo ca³ej cywilizacji europejskiej. Wie, ¿e to¿samoœæ ma ró¿ne po-
ziomy. Na najni¿szym jesteœmy cz³onkami naszych rodzin, potem spo³eczno-
œci lokalnych, potem Polakami, a potem tak¿e Europejczykami. Dlatego no-
woczesny konserwatysta w³¹cza siê w projekt, jakim jest Unia Europejska,
opracowany przecie¿ tak¿e przez konserwatystów. W jeszcze szerszym planie
czujemy siê cz³onkami spo³ecznoœci euroatlantyckiej, a w najszerszym – ro-
dziny ludzkiej. 

W planie ekonomicznym nowoczesny konserwatyzm przej¹³ dorobek kla-
sycznego gospodarczego liberalizmu – nie myliæ z aferalnym rozkradaniem
maj¹tku. Punktem odniesienia s¹ ludzie, którzy w XIX wieku stworzyli potê-
gê gospodarcz¹ Zachodu, i ci, którzy ostrzegali, gdy w Europie w wieku XX
rozszala³ siê etatyzm. Mam jednak nadziejê, ¿e debatê o tym, czy lepszy jest
socjalizm czy te¿ kapitalizm i wolny rynek, mamy ju¿ za sob¹. Pozosta³a je-
dynie debata o proporcjach miêdzy wolnym rynkiem a aktywnoœci¹ pañstwa.
Spór wokó³ tego zagadnienia trwa teraz w Polsce. I zw³aszcza tu istnieje sil-
ny argument za pañstwem minimum. Pañstwo powinno byæ regulatorem,
a nie konkurowaæ w gospodarce z obywatelami. Poza tym ka¿dy z nas mo¿e
jak z rêkawa rzuciæ przyk³ady niewydolnych pañstwowych rozwi¹zañ. Parê
kilometrów st¹d gmina zbudowa³a domy komunalne dla ubogich, tyle ¿e od
pocz¹tku jakoœ podejrzanie ³adne. I dok³adnie tak, jak przewidywa³em, za-
mieszkali w nich przewa¿nie urzêdnicy gminni. To typowy przyk³ad prawi-
d³owoœci dawno ju¿ opisanej w zachodniej politologii: biurokracje pañstwo-
we wcale nie kieruj¹ siê interesem obywateli, tylko interesem urzêdników.
Jest na to jeden sposób: ograniczenie ich w³adzy do niezbêdnego minimum. 

Czyli pañstwo minimum?

Silne pañstwo minimum, sprawnie wype³niaj¹ce te nieliczne funkcje, jakie
do niego nale¿¹: obronê, monopol u¿ycia przemocy, bezpieczeñstwo we-
wnêtrzne, wyznaczanie standardów, regulacjê rynków, zapewnianie m³odzie-
¿y równego startu, dyscyplinowanie monopoli, które drenuj¹ nasze kieszenie.
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Do tych funkcji z ca³¹ pewnoœci¹ nie nale¿y konkurowanie z sektorem pry-
watnym w jakiejkolwiek dziedzinie. 

Jakie jest pañskie polityczne kredo?

„Do odwa¿nych œwiat nale¿y”? Nie, ¿artujê, nie mam czegoœ takiego. Czas
jasnych, spójnych, jednozdaniowych kredo siê skoñczy³. O kredo mo¿na by³o
pytaæ bolszewika albo faszystê. Dzisiejszy œwiat jest zbyt ró¿norodny, ¿eby
mo¿na go by³o skomentowaæ jednym zdaniem. Zrozumienie tego jest istot¹
konserwatyzmu. Bo konserwatyzm nie jest ideologi¹. To rodzaj wra¿liwoœci
i temperamentu. Pokora wobec rzeczywistoœci, sceptycyzm, zadawanie pytañ.
Natomiast jestem bardzo przywi¹zany do efektywnoœci, sprawnoœci, profesjo-
nalizmu, umiejêtnoœci pracy zespo³owej, kompetencji, dobrej orientacji w do-
stêpnym instrumentarium – prawnym, gospodarczym. To nie kredo, ale po
prostu cechy, które wydaj¹ mi siê we wspó³czesnym œwiecie wa¿ne. No i cno-
ty dnia powszedniego, których tak u nas brakuje: punktualnoœæ, odpowiada-
nie na pisma, dotrzymywanie s³owa.

Czy s¹ w Polsce politycy, którzy te zalety maj¹?

Tak – mówiliœmy ju¿ na przyk³ad o Kazimierzu Marcinkiewiczu. Dobr¹,
spokojn¹ wra¿liwoœæ patriotyczn¹ i historyczn¹ reprezentuje Kazimierz Ujaz-
dowski. Przynajmniej w sferze wolnorynkowej retoryki zgadzam siê z Zyt¹
Gilowsk¹. W gospodarce wielkie zas³ugi po³o¿y³ Leszek Balcerowicz. Nie
ustrzeg³ siê b³êdów, jak ka¿dy z nas, ale myœlê, ¿e kiedyœ bêdziemy mu sta-
wiaæ pomniki, poniewa¿ wybra³ dla naszego kraju dobr¹ drogê. Mia³em do
niego pretensjê o to, ¿e niektóre reformy sz³y zbyt wolno. Reprywatyzacja na
przyk³ad powinna by³a zostaæ przeprowadzona na samym pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych. Mimo to bilans jego dzia³añ jest zdecydowanie pozytywny.
Z osób nie z pierwszej linii wskaza³bym Konrada Szymañskiego, europos³a
PiS, m³odego, nowoczesnego europejskiego konserwatystê. 

Mówi pan, ¿e kiedyœ bêdziemy stawiaæ pomniki Balcerowiczowi. Czy po-
lityk musi ¿yæ ze œwiadomoœci¹, ¿e jeœli zostanie doceniony, to dopiero
po œmierci?

Obawiam siê, ¿e tak jest w Polsce, gdzie z wyj¹tkiem Jana Paw³a II nikt za
¿ycia nie jest doceniany. W 1923 roku Józef Pi³sudski z³o¿y³ wszystkie funk-
cje publiczne, udaj¹c siê na wewnêtrzn¹ emigracjê do Sulejówka. Tego dnia



Strefa zdekomunizowana346

na po¿egnalnym spotkaniu z przyjació³mi w Sali Malinowej hotelu Bristol
wyg³osi³ przemówienie, w którym wspomina³, ¿e w jego karierze politycznej
zawsze towarzyszy³ mu karze³ ludzkiej zawiœci, z³oœci, nie¿yczliwoœci. I na-
wet w momentach jego najwiêkszych poœwiêceñ dla ojczyzny oskar¿ano go
o Bóg wie jakie przewiny. I faktycznie – gdy w 1920 roku Pi³sudski jako Na-
czelnik Pañstwa toczy³ bitwê, która okaza³a siê zbawienna dla Polski i Euro-
py, mali zawistnicy oskar¿yli go o to, ¿e zaw³aszczy³ dla siebie insygnia kró-
lewskie. A mówimy o cz³owieku, który dla kraju poœwiêci³ wszystko. To po-
kazuje, ¿e nie potrafimy doceniæ wybitnych ludzi, gdy s¹ jeszcze wœród nas.
Jesteœmy pod tym wzglêdem odwrotnoœci¹ Amerykanów. W nasze DNA wpi-
sana jest postawa wywodz¹ca siê z czasów I Rzeczypospolitej: nieustannie
boimy siê w³adzy absolutnej, na zbyt wysoki piedesta³ wynosimy osobist¹
autonomiê. Amerykanie umiej¹ to po³¹czyæ ze sk³onnoœci¹ do wspó³pracy 
w zespo³ach, a my mamy wobec tego opory. Mo¿e subkultura biznesu wresz-
cie to zmieni. Dlatego ka¿da wybitna osobowoœæ wywo³uje u nas reakcjê aler-
giczn¹. To jest specyficzny, polski republikanizm godnoœciowy, niepozbawio-
ny zreszt¹ tak¿e i dobrych stron. To w³aœnie on za czasów Peerelu uchroni³
nas przed ostr¹ postaci¹ totalitaryzmu. Po prostu nie da³o siê w Polsce urz¹-
dziæ takiego obozu jak w Niemczech, Rosji czy Rumunii. Tylko ¿e dziœ ta po-
stawa sprzyja anarchizacji i obni¿eniu standardów. Staje siê powszechna,
a jej skutkiem jest to, ¿e ludzie wybitni czuj¹ siê u nas niechciani. Ten me-
chanizm t³umaczy popularnoœæ Samoobrony. Filozofiê tej partii mo¿na stre-
œciæ tak: do 1989 roku wszyscy byliœmy biedni, ale równi; dzisiaj niektórzy
stali siê zamo¿niejsi, zdobyli wy¿sz¹ pozycjê spo³eczn¹, a my chcemy, ¿eby
by³o z powrotem po równo. Najœmieszniejsze jest to, ¿e najwiêcej bogatych
polityków jest w³aœnie w Samoobronie. Czyli wszystko na opak. Jak to u nas.

Zastanawia mnie, dlaczego w Polsce tak ¿ywe emocje budz¹ tematy, któ-
rych miejsce powinno byæ wy³¹cznie w debatach czysto historycznych.
Nie mówiê ju¿ nawet o powstaniu warszawskim. Ale czy nie jest dziwne,
¿e mog¹ trwaæ k³ótnie o to, czy racjê mia³ Pi³sudski czy Dmowski, albo
nawet o powstanie koœciuszkowskie czy o Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego?

O Pi³sudskim i Dmowskim ju¿ Giedroyæ mówi³, ¿e Polsk¹ rz¹dz¹ dwie
trumny. Ale w tych debatach nie ma niczego dziwnego. Przecie¿ rozbiory zde-
terminowa³y nasz los na dwieœcie lat, a ich granice s¹ do tej pory widoczne
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chocia¿by w strukturze sieci kolejowej. Albo niech pan spróbuje przejechaæ
z Warszawy do Wroc³awia samochodem po jakichœ jednopasmowych drogach.
W sensie infrastrukturalnym Polska jeszcze siê nie zjednoczy³a. Nie jest to
zreszt¹ ¿aden wyj¹tek w skali œwiatowej. W Stanach Zjednoczonych zadziwi-
³a mnie nieprawdopodobna liczba ksi¹¿ek o ojcach za³o¿ycielach i o wojnie
secesyjnej. Do dziœ s¹ to w Ameryce dwa bardzo ¿ywe i bardzo kontrowersyj-
ne tematy. Pañstwa i narody przechodz¹ przez pewne kluczowe momenty,
które okreœlaj¹ ich przeznaczenie na kilkadziesi¹t, czasem kilkaset lat. Ame-
rykanie maj¹ swoje, my mamy swoje. A ¿e nasze pañstwo le¿y w tym, a nie
innym regionie kontynentu – mieliœmy tych momentów zwrotnych stosunko-
wo wiele. To naturalne, ¿e do nich wracamy i je rozpamiêtujemy. 

Jaki okres w naszej historii najbardziej ci¹¿y na dzisiejszej Polsce?

Zabory. Fakt, ¿e Polska zniknê³a z mapy, mia³ kolosalny wp³yw na nasze
dzieje. Gdyby siê tak nie sta³o, gdyby Polska pozosta³a niezale¿na choæby
w czêœci swojego dawnego terytorium, wiele spraw potoczy³oby siê inaczej.
Napoleon w 1812 roku mia³by znacznie lepsz¹ bazê wypadow¹ dla swojej
wyprawy na Rosjê, co mog³oby przes¹dziæ o innym jej wyniku. Wystarczy³o-
by jeszcze kilkadziesi¹t lat trwania wolnej Polski, a elity ukraiñskie spoloni-
zowa³yby siê tak, jak spolonizowa³y siê elity litewskie. Gdyby nie zabory,
spolonizowaliby siê równie¿ polscy ¯ydzi. Dlaczego dzisiaj wiêkszoœæ amery-
kañskich ¯ydów ma niemiecko brzmi¹ce nazwiska, choæ ich rodziny wywo-
dz¹ siê z Polski? Bo po trzecim rozbiorze, kiedy Warszawa znalaz³a siê w za-
borze pruskim, rezydowa³ w niej urzêdnik Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann,
którego praca polega³a miêdzy innymi na nadawaniu nazwisk polskim ¯y-
dom. By³y to oczywiœcie nazwiska niemieckie. A proszê sobie wyobraziæ, o ile
wy¿sze mog³yby byæ dzisiaj notowania Polski w Stanach Zjednoczonych, gdy-
by amerykañscy ¯ydzi o polskich korzeniach mieli polskie, a nie niemieckie
nazwiska. Gdyby nie rozbiory, ca³y ¿ywio³ ¿ydowski na ziemiach polskich
by³by czêœci¹ naszej kultury, oczywiœcie autonomiczn¹, ale jednak. Nie mó-
wiê ju¿ o tym, ¿e gdyby nie zabory, prawdopodobnie moglibyœmy unikn¹æ I,
a co za tym idzie – tak¿e II wojny œwiatowej. 

¯eby poj¹æ, jak wiele straciliœmy wskutek znikniêcia naszego pañstwa
z mapy, musimy zrozumieæ XIX wiek. To by³ czas kszta³towania siê nowoczes-
nej Europy. Rozwija³ siê przemys³, zbudowano sieæ po³¹czeñ kolejowych, za-
czêto masowo wykorzystywaæ elektrycznoœæ, tworzy³y siê demokratyczne in-
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stytucje pañstwowe. By³ to okres relatywnie najwiêkszego rozkwitu cywiliza-
cyjnego i gospodarczego naszego kontynentu. 

Ale przecie¿ brak Polski na mapach nie oznacza³, ¿e byliœmy z tych pro-
cesów wy³¹czeni. 

Tak, tylko ¿e to wszystko nie dzia³o siê w warunkach niepodleg³ego pañ-
stwa polskiego. Trochê jak dzisiejsi emigranci, funkcjonowaliœmy w obcych
instytucjach, zamiast uczyæ siê je tworzyæ. Gdybyœmy prze¿ywali wiek XIX we
w³asnym kraju, mielibyœmy poczucie, ¿e to Polska, nasze pañstwo, odnosi
sukces. Myœl¹c o Bydgoszczy i szeroko zdefiniowanej Wielkopolsce, wiem, ¿e
w XIX wieku powstawa³y tam banki, towarzystwa samopomocowe, du¿e pol-
skie firmy, ale muszê te¿ pamiêtaæ, ¿e odbywa³o siê to w ramach pañstwa
i prawa niemieckiego. Spójrzmy na architekturê. To, co z niej pozosta³o z XIX
wieku w moim rodzinnym mieœcie, jest zbudowane w ciê¿kim berliñskim 
stylu. Oto rezultat polityki planowego zniemczania krajobrazu. Natomiast
w Krakowie czujê siê jak w domu, bo tam ca³a architektura wyp³ywa orga-
nicznie z naszej w³asnej historii i daje poczucie dumy z jej ci¹g³oœci. 

Skoro uznajemy zabory za tak istotny fakt, to powinniœmy zacz¹æ siê za-
stanawiaæ, co je spowodowa³o i gdzie pope³niliœmy b³êdy. 

Nic tu nie by³o zdeterminowane! Historia mog³a siê potoczyæ ca³kiem ina-
czej. Gdyby Turcja lepiej sobie radzi³a w wojnie z Rosj¹ czy gdyby targowicza-
nie nie byli a¿ tak sprzedajni lub a¿ tak g³upi – moglibyœmy mieæ inn¹ wer-
sjê wydarzeñ. 

Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e los naszego kraju by³ przes¹dzony ju¿ od co naj-
mniej XVII wieku i ¿e podstawy funkcjonowania Rzeczypospolitej szla-
checkiej zawiera³y w sobie zarzewie tragedii. 

To s¹ pop³uczyny jakiegoœ marksizmu czy innego heglizmu. Nic nie jest a¿
do tego stopnia zdeterminowane. Czy by³o w jakiœ sposób zdeterminowane to,
¿e w Rosji przejmie w³adzê marginalna grupka fanatyków nazywaj¹cych siê
bolszewikami, na pocz¹tku niemaj¹cych ¿adnego spo³ecznego poparcia? Gdy-
by nie I wojna œwiatowa, nie by³oby najmniejszych szans na komunistyczn¹ re-
wolucjê. Czy by³o zdeterminowane to, ¿e zabicie jakiegoœ arcyksiêcia rozpocz-
nie stulecie rzezi w Europie? Jasne, ¿e rozwój techniki albo procesy spo³eczne
stwarzaj¹ pewne prawdopodobieñstwa i wyznaczaj¹ ramy, w jakich œwiat siê



Nowoczesny konserwatysta 349

rozwija, ale historiê tworz¹ ludzie. To s¹ rozwa¿ania w stylu nosa Kleopatry,
ale nos Kleopatry faktycznie czasami ma wp³yw na bieg zdarzeñ. 

Czyli zdeterminowana nie by³a równie¿ rewolucja Solidarnoœci? Mog³o
do niej nie dojœæ?

Oczywiœcie. Z tym ¿e akurat o niej wci¹¿ za ma³o siê u nas mówi. Zadzi-
wia mnie, ¿e dot¹d nie powsta³a powieœæ o Solidarnoœci. Gdyby inne narody
mia³y choæby jedn¹ dziesi¹t¹ naszych osi¹gniêæ w walce o wolnoœæ – a bata-
lia Solidarnoœci zakoñczy³a siê przecie¿ wielkim sukcesem – to tr¹bi³yby
o tym na prawo i lewo bez ustanku. Tymczasem my nie potrafimy nawet wy-
korzystaæ Lecha Wa³êsy do promowania Polski jako kraju, który da³ tej czêœci
Europy wolnoœæ i nadziejê. 

Wa³êsa jest dzisiaj uznawany za bardzo niejednoznaczn¹ postaæ. 

Mam prawo mieæ do niego wiêksze pretensje ni¿ inni, bo podejrzewam, ¿e
akcja „Szpak” by³a realizowana przez Wojskowe S³u¿by Informacyjne w la-
tach 1991–1995 – daty s¹ tutaj znacz¹ce – na polecenie, które wysz³o z kan-
celarii prezydenta Wa³êsy. Mimo to uwa¿am, ¿e postaæ by³ego przywódcy So-
lidarnoœci mo¿e siê przyczyniæ do promocji Polski. To jest dzisiaj jedyny ¿yj¹-
cy Polak rozpoznawalny na ca³ym œwiecie, czy nam siê to podoba, czy nie. 

Jaki jest pana stosunek do narodowej historycznej mitologii?

Ambiwalentny. Razi mnie, ¿e jest budowana wed³ug jednego schematu:
romantyczny zryw, nierówna walka, bohaterszczyzna. Oto przyk³ad: d³ugo
funkcjonowa³ mit rozbrajania Niemców w Warszawie w 1918 roku. Sam
w niego do niedawna wierzy³em. Okazuje siê tymczasem, ¿e to kompletna
bzdura. Pi³sudski wróci³ z wiêzienia w Magdeburgu i jako socjalista bez
wiêkszego problemu dogada³ siê z niemieck¹ rad¹ ¿o³niersk¹ w Warszawie.
Da³ jej s³owo honoru, ¿e niemieccy ¿o³nierze bêd¹ mogli swobodnie opuœciæ
nasz¹ stolicê i w drodze do domu w³os im z g³owy nie spadnie, a w zamian
wycofaj¹ siê bez rozlewu krwi. On dotrzyma³ s³owa i Niemcy dotrzymali. To
ca³e s³ynne rozbrajanie albo zosta³o ca³kowicie wymyœlone, albo by³o mar-
ginalnym incydentem. Prawda jest wiêc taka, ¿e osi¹gnêliœmy sukces nie si-
³¹, ale negocjacjami. Dziêki skutecznej mediacji siedemdziesi¹t tysiêcy
uzbrojonych po zêby Niemców, którzy mogli roznieœæ w py³ nasze aspiracje
narodowe, wycofa³o siê z Warszawy bez jednego strza³u i jeszcze zostawi³o
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nam broñ. Jednak na ten fakt miejsca w naszej narodowej mitologii nie ma,
jest za to miejsce na nieistotny incydent, który fa³szuje obraz ca³oœci. To
przejaw szkodliwego schematu myœlowego, ¿e zwyciêstwo mo¿na osi¹gn¹æ
tylko walk¹, tylko w konfrontacji, w starciu, nigdy spokojnie, rozs¹dnie, tak-
tycznie. 

S³uchaj¹c pana, mam wra¿enie, ¿e okresem, do którego najchêtniej by siê
pan odwo³ywa³, jest I Rzeczpospolita.

Wynika to z moich niezliczonych rozmów z obcokrajowcami. Doszed³em do
wniosku, ¿e oni nie rozumiej¹ Polski dlatego, ¿e nie wiedz¹ nic – literalnie
nic, zero – o Polsce sarmackiej, a by³ to przecie¿ nasz najwspanialszy okres,
czasy prawdziwej potêgi. W programach szkolnych w Europie Zachodniej Pol-
ska sprzed rozbiorów nie pojawia siê wcale – no, mo¿e z wyj¹tkiem bitwy pod
Wiedniem. Z tego wynika, ¿e ludzie na Zachodzie nie rozumiej¹, o co w³aœci-
wie w XIX wieku walczyliœmy. W Wielkiej Brytanii istnieje szko³a intelektu-
alna, która twierdzi, ¿e najwiêkszym nieszczêœciem naszej czêœci Europy by³
upadek imperium Habsburgów. Bo w ramach tego¿ imperium ¿y³y sobie spo-
kojnie i zgodnie ró¿ne narody. A ¿e by³o to imperium zbudowane na gwa³cie,
przemocy, pozbawieniu ró¿nych nacji prawa do samodzielnego istnienia – to
do przedstawicieli tej szko³y historycznej w ogóle nie dociera. Tak rozumuj¹-
cych obcokrajowców trzeba namawiaæ do przeczytania pierwszego tomu Bo¿e-
go igrzyska Normana Daviesa. Jeœli nie bêd¹ wiedzieli, ¿e mieliœmy parlament,
¿e istnia³a unia narodów, cywilizowane zwyczaje i procedury – to niczego
z naszej historii nie zrozumiej¹. Ciekawe, ¿e dopiero przy okazji naszego
wsparcia dla ukraiñskiej pomarañczowej rewolucji zachodnie media zaczê³y
szukaæ wyjaœnienia, dlaczego Polska chce mieæ w tej sprawie coœ do powiedze-
nia. I z wielkim zdziwieniem odkry³y, ¿e mieliœmy kiedyœ z Ukrain¹ jakieœ
zwi¹zki. Gdy by³em gospodarzem spotkania ministrów obrony trójk¹ta wei-
marskiego w Wieliczce, zadba³em o to, ¿eby mój niemiecki kolega zwiedzi³ 
katedrê wawelsk¹. Obejrza³ królewskie groby, kryptê wieszczów, konfesjê
œwiêtego Stanis³awa. Zobaczy³, ¿e Polska ma ci¹g³oœæ pañstwow¹ od œrednio-
wiecza. Wydawa³o mi siê, ¿e zrobi³o to na nim wra¿enie. Przypuszczam, ¿e od-
t¹d myœli o Polsce inaczej.



XXIV. Polaka portret w³asny

Czy wierzy pan w istnienie narodowych charakterów?

Tak, pod warunkiem, ¿e nie uwa¿amy, ¿e s¹ one niezmienne. Przyjrzyjmy
siê historii narodu ¿ydowskiego. Jeszcze szeœædziesi¹t lat temu ¯ydzi ucho-
dzili za naród bierny czy wrêcz uleg³y. Uwa¿ano, ¿e skoro przez dwa tysi¹ce
lat ¿yli jako mniejszoœæ, zawsze dostosowuj¹ siê do okolicznoœci. Ten obraz
utrwali³ Holokaust, w trakcie którego, poza powstaniem w warszawskim get-
cie, nie by³o ¿ydowskiego buntu. Dzisiaj ¯ydzi kojarz¹ siê z narodem bojo-
wym, twardym, nawet bezwzglêdnym, z narodem ¿o³nierzy broni¹cych swo-
jego pañstwa, z dziewczyn¹ z karabinem albo ch³opakiem w potê¿nym czo³-
gu. Ta zmiana dokona³a siê w obrêbie jednego ludzkiego ¿ycia. 

Jakie wymieni³by pan g³ówne cechy narodowego charakteru Polaków?

Przede wszystkim umi³owanie wolnoœci. Ono chroni nas przed totalitary-
zmem. Z jego powodu Stalin zdecydowa³ siê na eksterminacjê Polaków
w Zwi¹zku Sowieckim, bo bolszewicy doszli do wniosku, ¿e nas nie da siê
zsowietyzowaæ. Do tego dochodzi wyj¹tkowa odpornoœæ na przeciwieñstwa
losu, a nie jest to czêsta cecha. Amerykanie na przyk³ad w trudnych sytu-
acjach okazuj¹ siê psychicznie dosyæ w¹tli. Ujawni³y to przeprowadzone
podczas wojny w Korei badania odpornoœci jeñców na tortury czy drêczenie
psychiczne. Okaza³o siê, ¿e najtwardsi byli Turcy. Amerykanie mieli znacz-
nie gorszy wynik. Przypuszczam, ¿e gdyby zbadaæ Polaków, tak¿e wyszliby-
œmy na doœæ twardych, poniewa¿ cierpienie nie jest dla nas niczym zaska-
kuj¹cym. 

Dla obozu demokracji ludowej byliœmy groŸni tak¿e dlatego, ¿e lubimy
dworowaæ sobie z w³adzy. Ideologom, którzy w³adzê obejmuj¹, to oczywiœcie
bardzo nie odpowiada. A to jest przyrodzone prawo ka¿dego sarmaty. 

Mamy zdrowy stosunek do pracy. Nie popadamy pod tym wzglêdem
w skrajnoœæ jak Japoñczycy ani nie nadajemy pracy tak przesadnego znacze-
nia jak zachodnioeuropejska tradycja protestancka. Potrafimy zrównowa¿yæ
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wymogi ¿ycia zawodowego i rodzinnego, co ma dobry wp³yw na nasze zdro-
wie psychiczne. 

To bana³, ale jesteœmy mistrzami improwizacji. Co prawda, drug¹ stron¹
tego medalu jest niezdolnoœæ do spokojnej, organicznej pracy. Przez trzysta
lat w Polsce nie op³aca³o siê niczego planowaæ na d³ugo, wobec czego straci-
liœmy zdolnoœæ do tworzenia rzeczy, systemów, instytucji maj¹cych w zamie-
rzeniu trwaæ przez stulecia. Przekleñstwem Polski by³a tymczasowoœæ i krót-
ki horyzont planowania. Oduczyliœmy siê strategicznego myœlenia. Dopiero
teraz zaczyna siê to zmieniaæ. Zaczynamy rozumieæ, ¿e konsekwencje na-
szych dzisiejszych decyzji bêdziemy ponosiæ przez dekady. Widaæ to w bu-
downictwie. Jeœli dzisiaj stawia siê dom, to w taki sposób, ¿eby trwa³ spokoj-
nie piêædziesi¹t albo i sto lat. Gdy budowa³o siê w Peerelu – nawet prywat-
nie, tylko dla siebie – to byle jak, byle dom stan¹³, a potem – jakoœ to bêdzie.
Dzisiaj mamy problem z inwestycjami publicznymi z tamtego czasu, które siê
sypi¹, poniewa¿ wszystkim zale¿a³o tylko na tym, ¿eby przetrzyma³y uroczy-
ste otwarcie z udzia³em miejscowego pierwszego sekretarza, a ich dalszy los
by³ niewa¿ny. 

W angielskim nie ma odpowiednika zwrotu „s³omiany zapa³”.

Spotka³em siê z teori¹, ¿e jest to zwi¹zane z kultur¹ ch³opsk¹ i d³ugoœci¹
okresu wegetacji w naszej strefie klimatycznej. Na z¿êcie zbó¿ by³o niewiele
czasu, wiêc potrzebny by³ wtedy jednorazowy wybuch energii. W angielskim,
bardziej umiarkowanym klimacie ¿niwa mog³y trwaæ d³u¿ej. 

Wiele pan mówi³ o tym, ¿e lubimy narzekaæ. Zawsze tacy byliœmy?

Chyba nie. Gdy czytam wiersze Jana Kochanowskiego albo prozê z czasów
renesansu, nie dostrzegam tam pesymizmu, niskiej samooceny, narzekania.
Malkontenctwo wziê³o siê z naszych klêsk. Ale nie chcê na nie narzekaæ, bo
sam wyszed³bym na malkontenta. 

Czy Polacy lubi¹ ³amaæ przepisy i normy? To te¿ nasza cecha narodowa?

To wynaturzenie upodobania do wolnoœci, ale trochê niezrêcznie mi je
krytykowaæ, bo sam przechodzê przez ulicê na czerwonym œwietle, jeœli nic
nie jedzie. To samo robi¹ Amerykanie czy Brytyjczycy, ale ju¿ nie pó³nocni
Niemcy, którzy w takich sytuacjach ca³kiem na serio gro¿¹ cz³owiekowi pal-
cem. 
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Powinniœmy zaostrzyæ prawo i bezwzglêdnie je egzekwowaæ?

�ród³em problemu jest zbyt wiele kiepskich regulacji, których po prostu nie
da siê nie ³amaæ. Dodawanie nastêpnych tylko pogorszy³oby sytuacjê. Zadziwia
mnie, ¿e pod koniec kolejnej kadencji Sejmu pos³owie zawsze mówi¹ z dum¹,
ile to nowych ustaw uchwalili, zupe³nie jakby brali udzia³ w rywalizacji stacha-
nowców. Przepisów prawnych powinno byæ znacznie mniej, ale za to wy¿szej
jakoœci, tak ¿eby nie trzeba ich by³o poprawiaæ co kilkanaœcie miesiêcy. Janusz
Korwin-Mikke mia³ kiedyœ pomys³, ¿eby na ka¿de nowe prawo obowi¹zywa³o
moratorium, tak by wchodzi³o ono w ¿ycie na przyk³ad dopiero w piêæ lat od
uchwalenia. Dziêki temu pos³owie nie mogliby oczekiwaæ, ¿e dziêki uchwala-
nym przez siebie ustawom osi¹gn¹ jakieœ bezpoœrednie polityczne lub osobiste
profity, oraz musieliby myœleæ w kategoriach d³u¿szych ni¿ najbli¿sze miesi¹-
ce. To oczywiœcie pomys³ nierealny, ale dobrze pokazuj¹cy istotê problemu. Na-
si politycy buduj¹ instytucje przewa¿nie pod siebie, jakby nie potrafili sobie wy-
obraziæ, jakie bêd¹ skutki dla pañstwa w innej konfiguracji politycznej. Unia
Wolnoœci zabiega³a o umieszczenie proporcjonalnoœci wyborów w konstytucji,
s¹dz¹c, ¿e dziêki temu bêdzie po wsze czasy jêzyczkiem u wagi. Aleksander
Kwaœniewski jako przewodnicz¹cy komisji konstytucyjnej skroi³ s³ab¹ prezy-
denturê pod Lecha Wa³êsê, a potem sam musia³ tym s³abym prezydentem byæ.
Prawica nie potrafi siê oprzeæ upolitycznianiu procedur lustracyjnych. Trzecie
prawo Sikorskiego brzmi, ¿e w polskiej polityce ka¿dy prêdzej czy póŸniej wpa-
da we w³asne sid³a.

To mamy ju¿ pierwsze i trzecie. A drugie?

W polskiej polityce wywo³uje siê najwiêcej kontrowersji nie tym, co siê robi,
lecz tym, co siê mówi, zw³aszcza gdy to prawda.

Czy jesteœmy narodem z kompleksami?

Nie potrafiê sobie wyobraziæ, by takie pytanie zada³ Anglik Anglikowi czy
Amerykanin Amerykaninowi, co oznacza, ¿e jesteœmy. Jesteœmy ofiarami
mentalnoœci postkolonialnej i dobrze jest to sobie powiedzieæ, bo tylko z sa-
mowiedzy mo¿e przyjœæ wyzdrowienie. Przez trzysta lat obcy narzucali nam
swoje normy, zachowania, instytucje. Byliœmy te¿ poddawani swoistemu
praniu mózgów. Podbitym przez siebie narodom imperia zawsze wyrywaj¹
duszê, odbieraj¹ im poczucie w³asnej wartoœci, a¿eby tym lepiej i ³atwiej je
kontrolowaæ. Paradoksalnie II Rzeczpospolita nie cierpia³a na syndrom
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postkolonialny, a to dlatego, ¿e zbudowana by³a na etosie zwyciêskiej woj-
ny z bolszewikami. Przedwojenne elity mia³y poczucie w³asnej wartoœci,
mo¿e nawet w nadmiarze. Dopiero w Peerelu, który zrobi³ z nas nêdzarzy
Europy, nasza samoocena siêgnê³a dna. Tego dziedzictwa jeszcze nie prze-
zwyciê¿yliœmy. St¹d nasze ci¹g³e niepokoje o to, kto co o nas myœli albo pi-
sze, oraz awantury, gdy zagraniczna prasa krytykuje Polskê. W Londynie
czy w Waszyngtonie nikt nie przejmuje siê tym, co siê o nich pisze w „Le
Monde”. 

Stany Zjednoczone s¹ doœæ du¿e, ¿eby siê nie przejmowaæ.

To prawda, ale w naszym przypadku te obawy o opiniê innych maj¹ g³êb-
sze przyczyny. To nie tylko kwestia polityki, to psychiczne uzale¿nienie od
oceny innych. Jeden z polskich polityków wyrazi³ niedawno opiniê, ¿e wpraw-
dzie Polski za granic¹ krytykowaæ nie wolno, ale Giertycha i Leppera trzeba,
bo nale¿y zagranicy uœwiadamiaæ, ¿e nasz kraj to nie tylko ci dwaj panowie.
To niedorzecznoœæ! Politykowi amerykañskiej Partii Demokratycznej nie przy-
sz³oby w ogóle do g³owy, ¿e USA mog¹ cokolwiek zyskaæ na tym, ¿e on we
francuskich mediach powie coœ z³ego o Pacie Robertsonie, popularnym i ra-
dykalnym w pogl¹dach teleewangeliœcie. Brytyjscy laburzyœci nienawidz¹
burmistrza Londynu Kena Livingstone’a za to, ¿e wystrychn¹³ ich na dudka
i ¿e nie kryje siê ze swoim stalinizmem, ale nie obgaduj¹ go w Parlamencie
Europejskim. W Izraelu s¹ skrajnie prawicowi politycy, którzy uwa¿aj¹, ¿e
Arabów posiadaj¹cych izraelskie obywatelstwo nale¿y go pozbawiæ, a najle-
piej w ogóle wysiedliæ ich z kraju. Ale nie s³ysza³em, ¿eby dzia³acze Likudu
og³aszali na ca³ym œwiecie, jak bardzo siê tym brzydz¹. 

Polscy politycy, niestety, chêtnie obgaduj¹ siê nawzajem wobec zagranicz-
nych audytoriów. Jak¹œ rolê odgrywa tu tak¿e grzech pychy i skrywane kom-
pleksy, bo w ten sposób staraj¹ siê zasygnalizowaæ, ¿e oni s¹ œwiatowcami,
Europejczykami, a tam, w kraju, rz¹dzi ho³ota. Jak zauwa¿y³ jeden z zagra-
nicznych obserwatorów Parlamentu Europejskiego, polscy eurodeputowani
z partii przeciwnych koalicji rz¹dowej w Polsce zachowuj¹ siê nie jak lojalna
opozycja, lecz jak arystokracja na wygnaniu. No i widaæ w tym kompletne
niezrozumienie zasad dzia³ania miêdzynarodowego PR-u. Gdy polski polityk
skrytykuje za granic¹ Leppera, to s³uchacze nie pomyœl¹: „No tak, Lepper jest
beznadziejny, ale ten tutaj jest w porz¹dku”. Oni pomyœl¹: „No proszê, Pola-
cy jak to Polacy, ¿r¹ siê miêdzy sob¹”. 
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Witold Gombrowicz za pomoc¹ kpiny, czasem bardzo okrutnej, próbowa³
te nasze kompleksy przewalczyæ. To œci¹gnê³o na niego nie³askê ministra
Giertycha. 

Z Gombrowiczem i jego naœladowcami mam problem. Gombrowicz nie za-
myka³ siê w polonocentryzmie. Walczy³ z tradycyjnym, lekko ko³tuñskim pol-
skim patriotyzmem, ale mo¿na to by³o zaakceptowaæ, bo by³ pisarzem arcy-
polskim. Pochodzi³ z ziemiañskiej, patriotycznej rodziny, zna³ dobrze litera-
turê klasyczn¹ i mia³ porz¹dne wykszta³cenie. Natomiast gdy dzisiaj ludzie
bez jego talentu i pochodzenia uprawiaj¹ pseudogombrowiczowskie samobi-
czowanie, to skutkiem tego jest nie odœwie¿aj¹ce wyzwolenie z kompleksów
lub choæby interesuj¹ca intelektualna prowokacja, tylko po prostu seans nie-
nawiœci do swojego kraju. 

Mo¿e jednak wiêkszy dystans do nas samych jest nam potrzebny?
W koñcu, powiedzmy sobie szczerze, Polska nigdy nie by³a œwiatow¹ po-
têg¹ w muzyce, literaturze, malarstwie i nadal ni¹ nie jest. Nie jesteœmy
na pewno na szarym koñcu, ale w pierwszej lidze te¿ nie. 

Jeœli idzie na przyk³ad o liczbê literackich Nagród Nobla, jesteœmy w œwia-
towej czo³ówce. Jeœli zaœ chodzi o bardziej wymierne kwestie, to dla mnie bar-
dzo pouczaj¹cym doœwiadczeniem by³o studiowanie kolejnych wydañ kie-
szonkowego rocznika statystycznego publikowanego przez tygodnik „The
Economist”. Pokazywa³y one rok po roku wskaŸniki dotycz¹ce poszczegól-
nych pañstw œwiata. Otó¿ jeszcze dwadzieœcia lat temu byliœmy w ró¿nych
klasyfikacjach œrednio w okolicach piêædziesi¹tego czy szeœædziesi¹tego miej-
sca, a dziœ jesteœmy w okolicach trzydziestego – na mniej wiêcej dwieœcie kra-
jów. Na pocz¹tku ubieg³ego stulecia w ogóle nie byliœmy pañstwem. W po³o-
wie XX wieku straciliœmy pó³ maj¹tku narodowego i jedn¹ szóst¹ ludnoœci,
potem nast¹pi³o czterdzieœci piêæ lat niewoli. Trzydziesta pozycja na dwieœcie
to w tych okolicznoœciach naprawdê nieŸle. Mniej mamy powodów do kom-
pleksów, ni¿ nam siê wydaje. Powinniœmy nasz¹ sytuacjê oceniaæ trzeŸwo,
bior¹c pod uwagê kontekst. Jesteœmy krajem, który wci¹¿ w przyspieszonym
tempie dogania innych. Jeœli czekaj¹ nas jeszcze dwie dekady pokoju, to wej-
dziemy do pierwszej dwudziestki, a to by³by ju¿ ca³kiem przyzwoity wynik.

Oceniaj¹c trzeŸwo, nie jesteœmy jednak tak silni, ¿eby co chwila potrz¹-
saæ szabelk¹. 
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Zgoda, ale nie popadajmy w przeciwn¹ skrajnoœæ. Jest w Polsce frakcja,
która przy ka¿dej ró¿nicy zdañ z naszymi zagranicznymi partnerami od ra-
zu jest gotowa przyznawaæ, ¿e to my jesteœmy wszystkiemu winni. Nie ule-
gajmy temu sposobowi myœlenia, zachowujmy siê spokojnie i dojrzale, na-
uczmy siê ceniæ to, co zosta³o nam dane. Dopiero wgryzaj¹c siê w historiê
mojego rodzinnego miasta, a tak¿e domu, który odbudowa³em i w którym
mieszkam, zda³em sobie sprawê z czegoœ, o czym wielu Polaków nie myœli:
gdyby nie I wojna œwiatowa i niespodziewany rozpad trzech mocarstw za-
borczych, gdyby rozbiory potrwa³y jeszcze dwa lub trzy pokolenia, kto wie,
czy nie zostalibyœmy ostatecznie przetrawieni i wch³oniêci przez zaborców.
Na przyk³ad germanizacja mog³a posun¹æ siê tak daleko, ¿e dzisiaj byliby-
œmy jedynie etnograficzn¹ ciekawostk¹. Mieliœmy wiêcej szczêœcia ni¿ inne
narody.

Mo¿e wiêcej szczêœcia ni¿ rozumu?

Chyba nie, inne narody te¿ pope³niaj¹ b³êdy. By³em niedawno z synem
w Rzymie i spacerowaliœmy po Forum, gdzie jednym z najlepiej zachowanych
zabytków jest £uk Tytusa, wystawiony na polecenie senatu dla uhonorowa-
nia zdobywcy Jerozolimy. Na jednej z wewnêtrznych œcian budowli zachowa-
³a siê p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca cesarza na rydwanie w pochodzie tryum-
falnym. a na œcianie przeciwleg³ej – jeñcy ¿ydowscy nios¹ menorê. Sk¹din¹d
wiemy, ¿e potem, ju¿ jako niewolnicy, budowali Koloseum. ¯ydzi zap³acili
jeszcze wy¿sz¹ cenê za swoje nieudane powstania ni¿ my za nasze.

Z czego jest pan najbardziej dumny jako Polak?

Z honorowej karty w II wojnie œwiatowej – z tego, ¿e Polska by³a pierw-
szym krajem walcz¹cym z Hitlerem. Wydaje mi siê, ¿e wielu naszych sojusz-
ników do dziœ irytuje, gdy im o tym przypominamy, bo maj¹ wobec nas wy-
rzuty sumienia. Z tego, ¿e kochamy wolnoœæ i nie daliœmy siê nigdy do koñ-
ca zniewoliæ. Z tego, ¿e niemal nieobecne s¹ w naszej historii fale fanatyzmu,
które przetacza³y siê przez inne kraje. Moim zdaniem wynika to z faktu, ¿e
nigdy nie przyk³adaliœmy siê zbytnio do teologii.

Jakie postaci historyczne s¹ panu najbli¿sze?

Jeœli uznamy, ¿e wielcy mê¿owie stanu Rzeczypospolitej szlacheckiej, jak
kanclerz Jan Zamoyski, s¹ zbyt odlegli, aby dziœ byæ inspiracj¹, to pozostaje
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powiedzieæ: Pi³sudski, Pi³sudski i jeszcze raz Pi³sudski. Utwierdzi³em siê
w tym na nowo, przygotowuj¹c przemówienie, które jako minister obrony
mia³em wyg³osiæ na cmentarzu w Radzyminie w rocznicê Bitwy Warszaw-
skiej. Nikt by dzisiaj nie potrafi³ napisaæ takich odezw do ¿o³nierzy i narodu.

Przemówienie ministra obrony narodowej na cmentarzu wojen-

nym w Radzyminie 15 sierpnia 2006, w obecnoœci ostatnich dwóch

weteranów Bitwy Warszawskiej

„Obywatele Rzeczpospolitej!

Ojczyzna w potrzebie!

Wrogowie, otaczaj¹cy nas zewsz¹d, skupili wszystkie si³y, by znisz-

czyæ wywalczon¹ krwi¹ i trudem ¿o³nierza polskiego niepodleg³oœæ

nasz¹. Zastêpy najeŸdŸców, ci¹gn¹ce a¿ z g³êbi Azji, usi³uj¹ z³amaæ

bohaterskie wojska nasze, by run¹æ na Polskê, stratowaæ nasze niwy,

spaliæ wsie i miasta i na cmentarzysku polskim rozpocz¹æ swoje

straszne panowanie. Jak jednolity, niewzruszony mur stan¹æ musimy

do oporu. O pierœ ca³ego narodu rozbiæ siê ma nawa³a bolszewizmu.

Jednoœæ, zgoda i wytê¿ona praca niech skupi nas wszystkich dla

wspólnej sprawy”.

Tak zagrzewa³ do boju Naczelny Wódz Józef Pi³sudski w odezwie

z trzeciego lipca 1920 roku. 

W sensie taktycznym plan bitwy by³ klasyczny, napoleoñski. Polega³

na tym, aby zwi¹zaæ si³y wroga w starciu obronnym na przedmieœciach

Warszawy po to, by naszym si³om g³ównym umo¿liwiæ uderzenie z bo-

ku, w poprzek linii komunikacyjnych i logistycznych najeŸdŸcy. 

Stoimy tu, w Radzyminie, w jednym z miejsc, gdzie wa¿y³o siê, czy

polska obrona wytrzyma i da czas – grupie uderzeniowej Naczelnego

Wodza – na rozwiniêcie natarcia znad Wieprza, czy te¿ za³amie siê

i wróg opanuje stolicê. 

Trzynastego sierpnia siedem dywizji bolszewickich przerwa³o front

i Sowieci opanowali Radzymin. Nastêpnego dnia wileñski pu³k strzel-

ców, œpiewaj¹c Jeszcze Polska nie zginê³a, odbi³ miasto. Pod Osso-

wem 336 pu³k piechoty ochotniczej, z³o¿ony z harcerzy i uczniów

szkó³ warszawskich, szeœæ razy szed³ do ataku na bagnety, odrzucaj¹c

tyraliery czerwonoarmistów. To tu zginêli bohaterowie tych zmagañ:
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ksi¹dz Ignacy Skorupka i porucznik Stefan Pogonowski. Osiemdziesi¹t

szeœæ lat temu, w kolejnym natarciu, pu³k wileñski wsparty czo³gami

ostatecznie odzyska³ Radzymin. Kontratak sowiecki za³ama³ siê

w ogniu stu polskich dzia³ i pod bombami dwóch eskadr polskiego

lotnictwa.

Tego te¿ dnia, gdy w Moskwie rozlepiano ju¿ plakaty o zdobyciu

Warszawy, 5 armia genera³a W³adys³awa Sikorskiego, bij¹c dwukrotnie

liczniejszego przeciwnika, zajê³a Ciechanów. O œwicie szesnastego

sierpnia armie 3 i 4, dowodzone osobiœcie przez Józefa Pi³sudskiego,

uderzy³y znad Wieprza ku pó³nocy. Ju¿ pierwszego dnia nasi piechurzy

wdarli siê czterdzieœci kilometrów w g³¹b ugrupowañ nieprzyjaciela.

Bior¹c jeñców i armaty, wyszli na ty³y 16 armii stoj¹cej pod Warszaw¹.

Dalszy ci¹g jest znany. Œcigaj¹c siê z czasem, wojska polskie nie tyl-

ko odrzuci³y nieprzyjaciela od bram stolicy, ale te¿ rozbi³y w puch

wiêkszoœæ jego oddzia³ów. Z dwudziestu dwóch dywizji, które

czwartego lipca rozpoczê³y marsz na Warszawê, ocala³y cztery. Woj-

ska Tuchaczewskiego utraci³y dwadzieœci piêæ tysiêcy zabitych i ciê¿ko

rannych oraz oko³o siedemdziesiêciu tysiêcy jeñców. Dalsze czter-

dzieœci piêæ tysiêcy ¿o³nierzy sowieckich przekroczy³o granicê Prus

Wschodnich i tam z³o¿y³o broñ. Zdobyliœmy dwieœcie trzydzieœci jeden

dzia³ i tysi¹c dwadzieœcia trzy ciê¿kie karabiny maszynowe. Wojna ro-

ku 1920 zosta³a rozstrzygniêta. [...]

O wszystkich tych lekcjach roku 1920 – o jednoœci dowodzenia, o ro-

li wywiadu, o mobilnoœci, o wiêzi z narodem, o wychowaniu patriotycz-

nym pamiêtamy dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej. Reforma

dowodzenia, któr¹ przedstawi³em Radzie Ministrów do uzgodnieñ, za-

chowuje zasadê jednoœci dowodzenia Wojskiem Polskim i pozostawia

szefa Sztabu Generalnego jako pierwszego ¿o³nierza Rzeczypospolitej,

odpowiedzialnego za ca³oœæ spraw wojska. Wzmocnione Dowództwo

Operacyjne, którego dowódcê, zgodnie z projektem ustawy, mianuje

zwierzchnik si³ zbrojnych, przejmie odpowiedzialnoœæ nie tylko za kon-

tyngenty zagraniczne, ale i za bezpieczeñstwo naszych granic na mo-

rzu i w powietrzu. Tworzymy wojska specjalne jako nowy rodzaj si³

zbrojnych, które otrzymaj¹ w przysz³ym roku takie œrodki, aby mog³y

staæ siê nasz¹ wizytówk¹ w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim. Likwidacja WSI

i stworzenie nowych s³u¿b wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, by-



Polaka portret w³asny 359

³y i s¹ jednym z najwa¿niejszych priorytetów ca³ego rz¹du. Przystêpuje-

my do natowskiego systemu rozpoznania radiolokacyjnego i ju¿ poju-

trze w Polsce wyl¹duje samolot AWACS, którego bêdziemy wkrótce

wspó³w³aœcicielem. Zabiegamy o ulokowanie w Polsce sojuszniczego

systemu zwiadu naziemnego AGS. Z ka¿dym rokiem wzrasta mobilnoœæ

naszego wojska. Wojska l¹dowe ju¿ objê³y w posiadanie transportery

ko³owe Rosomak, które wkrótce przejd¹ wymagaj¹cy test na bezdro-

¿ach Afganistanu. Samoloty transportowe CASA zaopatruj¹ nasze kon-

tyngenty na trzech kontynentach i okaza³y siê nieocenione przy ewaku-

acji naszych rodaków z ogarniêtego wojn¹ Libanu. W ci¹gu kilkunastu

miesiêcy przyjmiemy pierwsze samoloty C-130 Herkules. Rozwa¿amy

przyst¹pienie do jednego z sojuszniczych programów wspólnego trans-

portu strategicznego. W tym roku si³y powietrzne przyjm¹ na swe wy-

posa¿enie pierwsze egzemplarze samolotów F-16. Mamy nowoczesne

polskie przenoœne rakiety przeciwlotnicze i inteligentne przenoœne po-

ciski przeciwpancerne. Marynarka wojenna kontynuuje budowê korwe-

ty Gawron, a w perspektywie otrzyma najnowoczeœniejsze rakiety typu

morze–morze i ziemia–morze. W przysz³ym roku czêœæ bud¿etu MON,

któr¹ przeznaczamy na zakupy nowoczesnego uzbrojenia, po raz

pierwszy grubo przekroczy 20 procent. 

Tworzymy korpus oficerów wychowawczych po to, aby ¿o³nierz –

tak jak w 1920 roku – rozumia³ nie tylko, jak i czym ma walczyæ, ale

tak¿e dlaczego i w jakim celu. Wkrótce opublikujemy „Strategiczny

Przegl¹d Obronny”, który nakreœli perspektywê rozwoju Wojska Pol-

skiego do roku 2020. 

Szanowni Pañstwo,

gdybyœmy w 1920 roku przegrali, spad³yby na nas te same nie-

szczêœcia, jakie sta³y siê udzia³em narodów zamieszkuj¹cych sowiec-

kie imperium: represje, gu³agi, wielki g³ód lat trzydziestych i najgor-

sze zbrodnie stalinizmu. A niszczenie polskich elit, kultury i tradycji

zaczê³oby siê dwadzieœci piêæ lat wczeœniej. W chwili upadku komuni-

zmu naród i pañstwo by³yby w jeszcze gorszej kondycji. Zwyciêstwo

roku 1920 by³o prze³omem nie tylko dla Polski, ale – choæ rzadko siê

o tym pamiêta – dla ca³ej Europy. Jego znaczenie najlapidarniej uj¹³

syn oficera Wojska Polskiego tamtych czasów, nasz rodak, Jan Pawe³

Wielki w ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoœæ:
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„Ju¿ wtedy, w 1920 roku, zdawa³o siê, ¿e komuniœci podbij¹ Polskê

i pójd¹ dalej do Europy Zachodniej, ¿e zawojuj¹ œwiat. W rzeczywisto-

œci wówczas do tego nie dosz³o. «Cud nad Wis³¹», zwyciêstwo mar-

sza³ka Pi³sudskiego w bitwie z Armi¹ Czerwon¹ zatrzyma³o te sowiec-

kie zakusy”.

Nie zapominajmy te¿, ¿e wojna 1920 roku by³a zmaganiami o wol-

n¹ Ukrainê i Bia³oruœ, o realizacjê wielkiej idei wspó³pracy narodów

dawnej Rzeczypospolitej. Œwiadomi wspólnych celów Józef Pi³sudski

i Semen Petlura – mimo œwie¿o przelanej krwi w wojnie polsko-ukraiñ-

skiej o Lwów – potrafili nawi¹zaæ do idei niezrealizowanej ugody ha-

dziackiej, dostrzec historyczn¹ okazjê, która powtarza siê znowu do-

piero teraz. To jest wskazówka dla nas – do budowania mostów dla

wszystkich pañstw powsta³ych na gruzach Zwi¹zku Sowieckiego. 

Chcemy wykorzystaæ szansê, któr¹ daj¹ nam przynale¿noœæ do Unii

Europejskiej i mo¿liwoœæ wniesienia wk³adu w formu³owanie jej polity-

ki wschodniej. Niezale¿nie od tego, kogo naród ukraiñski wska¿e jako

swych przywódców, bêdziemy rozwijaæ wspó³pracê wojskow¹ i dzieliæ

siê doœwiadczeniami z naszej drogi do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. 

Przes³aniem lekcji roku 1920 jest tak¿e potrzeba skutecznych soju-

szy. Wbrew podnosz¹cym siê tu i ówdzie g³osom nie ma sprzecznoœci

pomiêdzy polsk¹ racj¹ stanu a nasz¹ przynale¿noœci¹ do Paktu Pó³-

nocnoatlantyckiego. Do NATO przyst¹piliœmy dobrowolnie, po d³u-

gich staraniach. Dziœ Pakt jest kluczowym czynnikiem modernizacji

naszego systemu obronnego. Dziêki wspólnym standardom nasze

wojsko uzyska³o dostêp do najnowoczeœniejszych technologii i osi¹g-

niêæ sztuki wojennej. Planowana wartoœæ inwestycji NATO w Polsce

wyniesie w tym roku oko³o 450 milionów z³otych. Powstaj¹ nowoczes-

ne radary, nabrze¿a, instalacje lotniskowe, ruroci¹gi i zbiorniki. Od-

p³acamy Paktowi udzia³em we wspólnych operacjach na Ba³kanach

i w Afganistanie. Natomiast najwa¿niejsze, co mo¿emy zrobiæ dla NATO

jako jego pañstwo graniczne, to broniæ naszego w³asnego teryto-

rium. Nie zapominamy te¿, ¿e podobnie jak w 1920 roku Europa nie

spieszy³a nam z pomoc¹, tak i na przysz³oœæ zawsze trzeba liczyæ

przede wszystkim na siebie. Na moje polecenie Sztab Generalny Woj-

ska Polskiego uaktualni³ plany obrony Rzeczypospolitej na wypadek,

gdyby nasi sojusznicy znowu siê oci¹gali.
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Szanowni Pañstwo, 

Bitwa Warszawska dowiod³a po raz kolejny, ¿e Pan Bóg sprzyja nie

tyle liczniejszym, co – lepszym batalionom. Prawdziwym cudem, któ-

ry wydarzy³ siê w sierpniu 1920 roku, by³a postawa Polaków, zarówno

w trakcie Bitwy Warszawskiej, jak i ca³ej wojny. 

Taka tradycja zobowi¹zuje.

Stoj¹c nad mogi³ami ¿o³nierzy roku 1920, nie mogê zakoñczyæ le-

piej, ni¿ zacz¹³em – s³owami ich dowódcy, które jako minister obrony

narodowej wolnej Polski dedykujê wszystkim ¿o³nierzom Rzeczypo-

spolitej:

„Nieraz, ¿o³nierze, ³zy cisnê³y mi siê do oczu, gdym widzia³ wœród

szeregu wojsk, prowadzonych przeze mnie, Wasze bose, pokaleczone

stopy, które ju¿ przemierzy³y niezmierne przestrzenie, gdym widzia³

brudne ³achmany, pokrywaj¹ce Wasze cia³a, gdym musia³ obrywaæ Wa-

sze skromne racje ¿o³nierskie i ¿¹daæ czêsto, byœcie o g³odzie i ch³odzie

szli do krwawego boju. Praca by³a ciê¿ka, a ¿e by³a rzetelna, zaœwiad-

cz¹ o tym tysi¹ce mogi³ i krzy¿ów ¿o³nierskich rozsianych po ziemiach

dawnej Rzeczypospolitej, od dalekiego Dniepru do rodzinnej Wis³y. Za

pracê i wytrwa³oœæ, za ofiarê i krew, za odwagê i œmia³oœæ dziêkujê

Wam, ¿o³nierze, w imieniu ca³ego Narodu i Ojczyzny naszej”.

Co z postaciami kontrowersyjnymi, jak margrabia Aleksander Wielopolski?

Mój stosunek do niego jest podobny jak do genera³a Jaruzelskiego. To po-
stacie tragiczne, które w ró¿nych okresach mo¿na ró¿nie oceniaæ. Jaruzelski
by³ w Polsce sowieckim janczarem, ale te¿ trudno zapomnieæ o tym, ¿e odda³
w³adzê pokojowo. Wielopolski symbolizuje dla mnie dramatyczne wybory lu-
dzi niewolnych. Inn¹ podobn¹ postaci¹ jest Stanis³aw August Poniatowski,
któremu rosyjski ambasador powiedzia³ otwarcie: „Ka¿da pana próba zbli¿e-
nia siê do pañskiego narodu zostanie przez nas uznana za akt wrogi”. 

Jednak chcê podkreœliæ, ¿e wszystkie tego typu postacie trzeba traktowaæ
szczególnie. Oni nie ¿yli w normalnych okolicznoœciach, nie czuli i nie zacho-
wywali siê jak wolni ludzie. Odczuwam wielk¹ wdziêcznoœæ, ¿e dziêki ³asce
póŸnego urodzenia nie mam ich dylematów. Ale rodzi to te¿ wiêksz¹ odpo-
wiedzialnoœæ. Bo dziœ naprawdê mamy taki rz¹d, na jaki zas³ugujemy.



XXV. Nauczmy siê lubiæ siebie

Nie ka¿dy ch³opak z Bydgoszczy dostaje World Press Photo, dwa razy zo-
staje wiceministrem i raz ministrem w bardzo wa¿nym resorcie, pisuje do
najwa¿niejszych amerykañskich gazet oraz pracuje w jednym z czo³o-
wych waszyngtoñskich think-tanków. Niech pan zdradzi, jak pan tego
dokona³? 

W tej chwili, bior¹c za wzór pewnego znanego mi sier¿anta z pu³ku koman-
dosów, móg³bym powiedzieæ: „W tym pu³ku, Warzecha, pochlebstwem daleko
nie zajedziecie”. A mówi¹c powa¿nie – nie ma ¿adnej tajemnej recepty. Jest za
to du¿o zwyk³ego szczêœcia. W³aœciwie to wszystko opiera siê na przypadku,
na zrz¹dzeniu losu, prawie jak u Kieœlowskiego. Interesowa³a mnie muzyka
Pink Floyd, wiêc nauczy³em siê angielskiego. Dziêki temu pojecha³em do Ang-
lii, gdzie jakoœ sobie radzi³em i dosta³em szansê studiowania. A dalej – to siê
ju¿ potoczy³o. Jest natomiast uderzaj¹ce, ¿e to, co mnie siê uda³o na zasadzie
wyj¹tku od regu³y, dziœ m³odzi ludzie mog¹ sobie zwyczajnie zaplanowaæ. Ta-
kie s¹ owoce wolnoœci i niepodleg³oœci. 

Ma pan poczucie satysfakcji?

Gdybyœmy rozmawiali w Bydgoszczy dwadzieœcia piêæ lat temu, w roku
1982, i gdyby mi pan powiedzia³, ¿e za dwadzieœcia piêæ lat w Polsce nie bê-
dzie wojsk sowieckich, ¿e bêdzie gospodarka wolnorynkowa, a wzrost bêdzie
wynosi³ szeœæ procent, ¿e bêdziemy cz³onkiem NATO, a Niemcy, zamiast nas
napadaæ, bêd¹ nam przekazywaæ dziesi¹tki miliardów euro dotacji, ¿e naj-
wiêkszym problemem w stosunkach z Rosj¹ bêdzie eksport miêsa i rywaliza-
cja o strategiczn¹ orientacjê niepodleg³ej Ukrainy, ¿e bêdziemy psioczyæ na
nisk¹ przepustowoœæ ³¹czy internetowych, a nie na to, ¿e na za³o¿enie telefo-
nu trzeba czekaæ trzy lata, ¿e w Warszawie nie tylko bêdzie gie³da, ale jesz-
cze w 2006 roku bêdzie najszybciej rosn¹c¹ gie³d¹ na œwiecie, ¿e niektórzy
Polacy znajd¹ siê w rozterce, czy jechaæ na narty do Austrii czy do Zakopane-
go – bo w Austrii taniej, ¿e polscy rolnicy bêd¹ narzekaæ, i¿ dotacje z Unii Eu-
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ropejskiej na hektar s¹ u nas ni¿sze ni¿ we Francji, ¿e nasze wojsko bêdzie
siê skar¿y³o na drobne problemy przy wdra¿aniu F-16, i tak dalej, i tak dalej –
otó¿ gdyby powiedzia³ mi pan to wszystko dwadzieœcia piêæ lat temu, to ja
bym panu na to odrzek³, ¿e szpital psychiatryczny w Œwieciu jest tylko godzi-
nê jazdy st¹d. 

Ciekawe, jak dzisiaj posz³oby nam przewidywanie przysz³oœci. Spróbuj-
my stworzyæ pozytywny i negatywny scenariusz. Ile lat do przodu mo¿e-
my wybiec?

Przewidywanie przysz³oœci na wiêcej ni¿ dekadê w przód nie ma sensu. 

Niech bêdzie dziesiêæ lat. Zacznijmy od scenariusza negatywnego. 

W polityce wewnêtrznej scenariusz negatywny by³by nastêpuj¹cy. 
Administracja jest nadal niewydolna, a sw¹ nieudolnoœæ pokrywa chêci¹

coraz g³êbszej ingerencji w ¿ycie prywatne obywateli. Przedsiêbiorców gnie-
cie siê podatkami i parapodatkami, a urzêdy skarbowe traktuj¹ wszystkich
jak przestêpców. Niewydolne s¹downictwo sprawia, ¿e na orzeczenie nadal
czeka siê latami. Klimat debaty publicznej utrzymuje siê na poziomie rynsz-
toka. M³odzi ludzie, widz¹c, ¿e kraj coraz bardziej odstaje od przyzwoitego
europejskiego poziomu, wyje¿d¿aj¹, a ich miejsce zajmuj¹ imigranci z egzo-
tycznych krajów. Wraz z masowym nap³ywem ludzi ró¿ni¹cych siê od nas cy-
wilizacyjnie pojawiaj¹ siê wszystkie te problemy, z którymi ju¿ od lat boryka
siê Europa Zachodnia. Autostrady, obwodnice i szybka kolej nadal s¹ tylko
sloganami; dojazdy staj¹ siê udrêk¹. Ze wzglêdu na logistyczny uwi¹d wysy-
cha strumieñ inwestycji zagranicznych. Podatki s¹ nadal wysokie, koszt wy-
chowania dziecka roœnie, a to przek³ada siê na coraz ni¿szy przyrost natural-
ny i os³abienie struktury spo³ecznej. Spadek liczby dzieci prowadzi do napiêæ
w systemie emerytalnym. Brak prywatyzacji substancji mieszkaniowej
w miastach powoduje przeniesienie najproduktywniejszych mieszkañców na
przedmieœcia, gdzie z kolei brak szkó³ i szpitali. Centra wielkich miast wylud-
niaj¹ siê, staj¹c siê gettami biedoty i imigrantów. Polska staje siê chorym
cz³owiekiem i poœmiewiskiem Europy. 

Mogê sobie przy tym wyobraziæ Polskê jako pañstwo niepowa¿ane w Unii
Europejskiej, któremu nie uda³o siê przekonaæ ani NATO, ani UE do naszego
punktu widzenia w kwestii oddzia³ywania na Wschód. To by znaczy³o, ¿e
uznano by nas za kraj awanturniczy, któremu nie ma sensu pomagaæ, i w mo-
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mencie próby pozostawiono samych sobie. Mogê sobie równie¿ wyobraziæ
Uniê Europejsk¹ jako organizm, który ¿ywi¹c siê socjalistycznymi mrzonka-
mi, pogr¹¿a siê w ekonomicznym i demograficznym marazmie. Rosja zbroi
siê na potêgê, a jej w³adze któregoœ dnia prowokuj¹ kryzys miêdzynarodowy,
aby uzasadniæ przejœcie do pe³nokrwistej dyktatury…

Porz¹dnie mnie pan zdo³owa³. Proszê mnie teraz pocieszyæ scenariuszem
pozytywnym.

Wykorzystujemy wzrost gospodarczy na redukcjê deficytu, obni¿kê podat-
ków i reformê systemu transferów spo³ecznych, tworz¹c w ten sposób bazê
do kolejnych skoków ekonomicznych. Na fali entuzjazmu dla Euro 2012 bu-
dujemy autostrady i stadiony. Usuwamy biurokratyczne bariery dla przedsiê-
biorczoœci i dokañczamy prywatyzacji. Dziêki przyjaznemu systemowi podat-
kowemu i mniejszej, ale kompetentnej administracji sektor prywatny roœnie
w si³ê. Historyczne centra miast wracaj¹ do œwietnoœci, jakiej nie widzia³y od
renesansu. W pó³ pokolenia doganiamy œredni¹ unijn¹. Stajemy siê magne-
sem cywilizacyjnym dla naszych wschodnich s¹siadów, którzy coraz bardziej
patrz¹ na Polskê tak, jak my kiedyœ patrzyliœmy na naszych bogatszych s¹-
siadów – jako na wzór do naœladowania. Odwracamy trendy migracyjne – mi-
liony Polaków z diaspory tu lokuje swe kapita³y i sw¹ przysz³oœæ, wzmagaj¹c
jeszcze bardziej tendencje wzrostowe. 

G³ówne miasta buduj¹ obwodnice, dojazdy na lotniska i metro, a szeroko-
pasmowy Internet jest standardem w ka¿dym polskim domu. Dziêki temu
zmieniamy styl ¿ycia. Wielu z nas wybiera ¿ycie na wsi, pracuj¹c w domu lub
wygodnie doje¿d¿aj¹c do pracy w mieœcie. 

Konsekwentnie reformujemy wojsko, utrzymuj¹c sta³y odsetek (2 procent
PKB) wydatków na obronnoœæ. W ci¹gu dziesiêciu lat uzyskujemy zdolnoœæ
nie tylko do odparcia ka¿dej inwazji, lecz tak¿e do wys³ania korpusu ekspe-
dycyjnego w sile dywizji. Stajemy siê, z wy³¹czeniem bomby atomowej i lot-
niskowca, si³¹ wojskow¹ porównywaln¹ z Francj¹. Za spraw¹ naszej potêgi
gospodarczej, instytucjonalnej i wojskowej nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jeste-
œmy jednym z szeœciu najpowa¿niejszych cz³onków Unii Europejskiej. Jako
wp³ywowy gracz w Unii przyczyniamy siê do przyjêcia konstytucji, która za-
pewnia nam wp³yw na politykê europejskiego supermocarstwa, a jednoczeœ-
nie gwarantuje nasz¹ niezale¿noœæ w dziedzinach, które chcemy utrzymaæ
dla siebie. 
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Jaki jest najwa¿niejszy warunek, ¿eby ten dobry scenariusz móg³ siê
spe³niæ?

Najpierw wróæmy do wierszyka U nas, który cytujê na pocz¹tku tej ksi¹¿-
ki jako motto. Nie pamiêtam ju¿, sk¹d go wzi¹³em, ale jeszcze nie spotka³em
osoby, która by nie powiedzia³a, ¿e pasuje jak ula³ do naszych kolejnych kon-
wulsji politycznych. Tymczasem jeœli obedrzeæ go z wisielczego humoru, to –
b¹dŸmy szczerzy – opisuje on polsk¹ politykê jako dom wariatów: sejmik,
który zaraz siêgnie po szable, albo jak¹œ biesiadê z czasów saskich. T³umek
lekkoduchów pozbawionych wewnêtrznego kompasu i instynktu samozacho-
wawczego. 

Pytanie podstawowe wiêc brzmi, czy potrafimy przezwyciê¿yæ samych sie-
bie, ustatkowaæ siê emocjonalnie i zacz¹æ od siebie wiêcej wymagaæ. Ka¿dy
z nas powinien poczuæ siê gospodarzem jakiegoœ kawa³ka Polski, choæby naj-
skromniejszego. Bo z poczucia w³asnoœci p³ynie odpowiedzialnoœæ, zapobieg-
liwoœæ i w efekcie szacunek zarówno do siebie samego, jak i dla siebie na-
wzajem. Gdy nabierzemy do siebie nawzajem szacunku, ³atwiej bêdzie tak¿e
z Polski zdj¹æ odium ponuractwa, mitrêgi i chamstwa – wszystkiego tego, co
odrzuca m³odych, co ka¿e im wyje¿d¿aæ, obra¿aæ siê na w³asny kraj. Zamiast
poni¿aæ siê nawzajem i lekcewa¿yæ to, co Polska w ostatnich latach osi¹gnê-
³a, miejmy odwagê powiedzieæ, ¿e coœ nam siê w koñcu uda³o. Pamiêtaj¹c
o historii, skoñczmy z u¿alaniem siê nad w³asnym losem i z domaganiem siê
taryfy ulgowej. Zamiast poddawaæ siê skarleniu duszy czasu niewoli, zacznij-
my oddychaæ pe³n¹ piersi¹, pomyœlmy o naszym kraju z polotem. Zaplanuj-
my sobie Polskê – i Europê – naszych marzeñ. Nauczmy siê lubiæ sami siebie.
Polskê staæ na wiêcej.
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