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Świt i zmierzch generała Korżakowa

Książka, która nie wstrząsnęła Kremlem
Grzegorz Przebinda

■ W opublikowanych z wielkim hałasem wspomnieniach 
generała Aleksandra Korżakowa, byłego szefa ochrony 
prezydenta Borysa Jelcyna, najbardziej sensacyjnie brzmi 
motto, zaczerpnięte z Talleyranda: .Jakże by się przeraziły 
całe narody, gdyby się dowiedziały, jak mali ludzie sprawują 

nad nimi władzę". Wydrukowana w Rybińsku 480- 
■stronicowa książka „Borys Jelcyn: Od świtu do zmierzchu” 
nie spełniła demaskatorskich funkcji, pomimo że jej 
pierwszy 150-tysięczny nakład rozszedł się w Rosji 
błyskawicznie.

Ta książka miału wstrząsnąć nie tylko 
Kremlem, ale całym światem. Nawet w 
Pulsce niektórzy z nadzieją przyjmowa
li pogłoski, że zbuntowany szef ochro
niarzy prezydenta Federacji Rosyjskiej 
zdemaskuje ..agenturalną działalność” 
prezydenta Rzeczypospolitej - ..polski 
obóz patriotyczny” chyba po raz pierw
szy doszedł do wniosku, że z Moskwy 
może przyjść nad Wisłę cokolwiek do
brego... Przeceniliśmy jednak swoje zna
czenie: wątek polski pojawia się we 
wspomnieniach Korżakowa tclko dwu
krotnie: raz. gdy autor chwali się. że 
prze niósł Jelcynow i kasetę z Anną Ger
man i od tej pory Borys Nikołajewicz 
uważał ją za swoją ulubioną wykonaw
czynię. drugi raz - gdy opowiada, że 
dawny ambasador Rosji w Warszawie, 
Jurij Kasz.lew chciał się włączy c w kam
panię prezydencką Jelcyna w oparciu o 
..polskie doświadczenie”, czyli obserwa- 
cje wyniesione z. kampanii Wałęsy i 
Kwaśniewskiego.

W Rosji największą aktywność przed 
publikacją książki wykazywali ludzie 
związani bezpośrednio z Borysem Jel
cynem. przede wszystkim z telewizy j
nego programu ORT. którego szefem 
jest osobisty wróg generała Korżakowa. 
finansista Bory s Bienezowski. Widocz
nie obawiano się. ze popadły w nieła
skę szef prezydenckich ochroniarzy 
zdemaskuje jakieś matactwa finansowe 
ludzi z rosyjskiego świecznika. Tak się 
jednak nie stało. Korżakow wyraźnie 
daje do zrozumienia swoim wrogom, że 
najbardziej zabójczą broń woli pozosta
wić w rękawie. Powstrzymał sie m. m. 
od opisaniu ..problemu finansowania 
rodziny prezydenta": „Być może stanic 
sie lo podstawą następnej książki". 
Odsunięty na boczny tor niedawny 
..cień Jelcyna" musi się jednak pospie
szyć. by zainteresowanie jego rewela
cjami nie umarło równie szybko, jak się 
narodziło.

KTO MNIE LUBI, 
KTO MNIE NIENAWIDZI

Na samym początku Generał inteligent
nie (w końcu karierę rozpoczyna) w KGB. 
a tam ..nieinteligentni'' me pracują) pyta: 
..C:v mc kierowało mną poczucie ze- 
misi\ I odpowiada: ..Crpśt iowo tak. ale 
tylko na początku hn więcej czasu poświę
całem rękopisom, tym mocniej rodziła się 
we mmc potrzeba opowiedzenia o wyda
rzeniach tak. jak się dział'.' w rzeczy* ts:<>- 
śi r". Korżakow napisał tę książkę rzeczy
wiście - co może niektórych zdumieć - w 
samotności i chyba nawet bez pomocy re
daktora. Zapewne dlatego jest ona tak nie
chlujna stylistycznie, tak rozwlekła, a rze
czy istotne giną w masie informacji cał
kowicie zbędnych. Jej kompozycja - 
mimo że autor nieświadomie nawiązał do 
chlubnej tradycji ..Śmierci iwana Iliicza” 
Lwa Tołstoja i wydarzenie kulminacyjne, 
czuli swoją dymisje, opisał na początku, 
by potem mozolnie próbować wyjaśnić. 
..jak to się stało .’” - jest całkowicie rozla
zła. Wszy stkie osoby pojawiają się w ta
kiej kolejności, w jakiej poznawał je au
tor. i opisywane są wyłącznie z jego punktu 
widzeniu; Korżakow- najwięcej uwagi po
święca temu, kto go lubił, kto nie lubił, a 
kto nienawidził. Nie trzeba dodawać, że 
lubili go wy łącznie dobrzy , a nie lubili - 
zli. Ci zas. którzy najpierw- go lubili, a 
potem nie lubili, najpierw byli dobrzy, a 
potem stawali się źli. Kto zaś - co nie daj 
Boże ■ nienawidził generała Korżakow a. 
ten jakby Rosję-maike po wilczemu w 
pierś kąsał.

Generał opowiedział jedynie wybraną 
część lego, co sam Widział i w- czym brał 
udział, a rzadko przecież wychodził poza 
muiy Kremla. Nic też nie wiadomo, aby 
podczas swej 11 -letniej opieki nad Prezy - 
demem (który', przypomnijmy. nie od razu 
był prez.ydenlem, bo najpierw po przy jeź
dzić ze Swierdlowska działał w latach 
1985-1987 jako ..ludowy” moskiewski tr.- 

bun-sekretarz) korzystał z samotnego urlo
pu; wydaje się w tym bliski naszemu Wa
chowskiemu.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów 
głównych, liczących prawie 400 stronic 
formatu A5, z osobnej wkładki zaw ierają
cej ponad 60 fotografii oraz z części ..Z 
osobistego archiwum", w której znalazły 
się faksymila bardzo niejednokrotnie sma
kowitych dokumentów. Na jednym z nich 
widnieją podpisy 11 prezydentów repu- 
blik-panstw powstałych po upadku ZSRR, 
złożone w Ałnta-Acie 21 grudnia 1991 i 
przyznające'..prezydentowi bez ziemi” 
Michaiłowi Gorbaczowowi orąz jego ro
dzinie dożywotnią emeryturę i ochronę 
złożoną z 20 ludzi.

CO TU JEST WAŻNE, 
A CO TYLKO ŚMIESZNE?

Śmieszne w tej książce me jest właści
wie nic. skoro mowa o otoczeniu i o sa
mym prezydencie atomowego imperium. 
Palnota-Korżakow własnoręcznie ,,wła
mywał" mu się do butelek z wódką, aby 
ją rozcieńczyć i tym samym zapewnić 
Rosji trzeźwego (w miarę) prezydenta. 
Ciekawy jest moment, w którym autor 
opisuje wyrzucenie za burtę statku rzecz
nego ówczesnego sekretarza prasowego 
Jelcyna. Wiaczesława Kostikowa. Rzecz 
miała miejscu na Jentseju. w okolicach 
Krasnojarska, t dokonała się na polecenie 
samego Szefa. Był to wstęp do zdymisjo
nowania mało zdolnego Wiaczesława, 
który następnie został ambasadorem Ro
sji v. Watykanie.

Korżakow pisze. który z rosyjskich poli
tyków lubi używać przekleństw, a który nic. 
Wbrew temu, czego można by oczekiwać. 
..Gorączka Jelcyn” należ) podobno do ję- 
z\ kowych pury stów i nie znosi przekleństw, 
podczas gdy dostojny Wiktor Czernomyr
din używa ich chętnie. Co szczególnie zdu
miewające. najchętniej po grube słowa się
ga Gorbaczow. Potwierdza to odważną tezę 
Andrzeja Drawicza. iz jest on łwłym ko
munistą. którs stal się rosyjskim inielig.cn- 
tem. w końcu patron rosyjskiej inteligen
cji. Wissurion Bieliński, używał tak soczy
stego matu, że wydawca radziecki ocenzu
rował w ydume zbiorowe jego dziel.

Z rzeczy mniej znanych (bo rtp. dyry
gowanie Jelcy na orkiestrą w Berlinie tele
widzowie mogli oglądać nieomal na żywo) 
wartojeszcze przytoczyć opis przedwybor
czego pobytu Jelcyna w Kazaniu. Prezy
dent. a zarazem kandydat r.u następną ka
dencję. miał zostać poddany tatarskiej 
..próbie ognia”. Według tamtejsze; trady 
cji prawdziwy wojownik powinien z za

wiązanymi oczami rozbić palką gliniany 
garnuszek. W przeddzień przyjazdu Jelcy
na wszystkie tatarskie gazety pisały, że 
jeśli Borysowi Nikołajewiczowi uda się 
rozbić garnuszek, to przedłużenie prezy
dentury będzie już tylko formalnością. 
Korżakow pisze: „Rozumieliśmy, że nie 
można się tu zhańbić. Jeśli, nie daj Boże, 
szef spudłuje, to wtedy klęska wyborcza w 
Tatarstanie jest pewna... Nastała godztna 
próby. Jelcynowi zawiązano oczy ciemno
zieloną opaską, zakręcono nim u1 miejscu 
t dano do ręki długi kij. Publika zamarła. 
Borys Nikołajewicz od razu wybrał wła
ściwy kierunek... podniósł nad głową pal
kę... i >i drzazgi rozbił gliniane naczynko. 
Naród szalał... W czasie rej próby wcale 
stę nie denerwowałem, bo u wdziałem od 
organizatorów, że ciemna tkanina była 
przezroczysta. Tylko ślepy nie dostrzegł
by poprze: nią garnka".

Podług Korżakow-j. Jelcyn, gdy pije na 
słońcu, staje się niezwykle agresywny. 
Generał bardzo często obserwował, jak 
larwo radosny nastrój Jelcyna przeradza się 
w ..wulgarną wesołość”. Dowiadujemy się 
też. że gdy podczas libacji Borys Niem
ców (przedtem gubernator Niżnego Nowo
grodu. dziś wicepremier) udawał tylko, że 
pije za /.drowie Jelcyna, bezlitosny Gra- 
cz.ow’ natychmiast zwrócił mu publicznie 
uwagę. W tym wielkim konflikcie Korża
kow stanął,całkowicie po stronie Aleksan
dra Oraczowa (którego skądinąd obciążał 
za nieudaną kampanię w Czeczenii), a i 
Niemców natychmiast przyznał się do 
zdrady i. w krótce sam zaczął zarzucać in
nym. ze piją za mało...

Korżakow był też lisem, gdy chodzi o 
taktykę wyborcza. Dowiódł, że doskona
le zna rosyjska psychologię społeczną, 
mówiąc do kandydującego na fotel prezy
denta Grigorija Jawimskiegu: „(hisza.ty 

jednak nie posłucha! i przegrał, tym sa
mem utw ierdzając Korżakowa w przeko
naniu o własnej wielkości Zgodnie z tezą, 
ze prawdziwy talent wwmaga publiczne
go poklasku. Korżakow o wszystkim tym 
nas skrupulatnie informuje.

Mów iąc juz bez ironii, należy zwrócić 
uwagę na doskonałe wyczucie psycholo
giczne Korżakowa. Nieprzypadkowo byt 
on wychowankiem KGB. a potem tak dłu
go umiał utrze mać się przy Jelcynie. Sam 
pisze. ze Jelcyn jest takim typem psychicz
nym. który • gdy jest mu ciężko - zawsze 
słucha tego, kto jest pod ręką. Ponieważ 
Jelcynowi bvło ..ciężko” bardzo często 
(Korżakow wspomina wręcz o stanach 
depresyjnych i myślach samobójczych), 
należało stale ..być pod ręką”. Korżakow

BDrys Jelcyn na Krymie. W tle Aleksander Korżakow

czynił to aż do momentu, w którym po
między nim a Szefem stanęła córka Jelcy
na. żadna władze Tania Diaczcnko (rocz
nik 1960).

Korżakow pisze, że mało jest ną świetle 
ludzi, których Borys Jelcyn przeprosiłby, 
nawet uznając swoją winę. Jest to niewąt
pliwie cecha tyrana, spotykana zarówno w 
rodzinie, jak i pośród szefów' państw, nie 
tylko niedemokratycznych (vide Wałęsa; 
Kwaśniewski mu za to predylekcję do bez
wstydnego przepraszania na prawo i lewo). 
Korżakow' z nieukry waną, zazdrością opi
suje zachowanie Kohla: .Jłelmut Kolt! - to 
bardzo mądry i inteligentny człowiek .. nig
dy nie widziałem go nietrzeźwym". Rów
nie celna i zwięzła jest charakterystyka Clin
tona. który uwielbia jazz; inteligentnie i ła
godząco reaguje na wyrażające niezadowo
lenie podniesione brwi Hillary oraz, syste
matycznie spóźnia się nu każde spotkanie 
- od pięciu do dwudziestu minut.

Barwnie wyglądają, opisy rosyjskiego 
..cyrku władzy”. Nu prywatny ślub, imie
niny lub urodziny trzeba zapraszać zarów
no Jelcyna, lak i Czernomyrdina, u potem 
należy rozstawiać gości wedle zasług. Pew
nego razu Jelcyn odjechał nieco wcześniej, 
po czym Korżakow. mimo że miał do po
gadania z Czernomyrdinem, nic wsiadł do 
wozu premiera, aby nic pow iedziano: ..Wi
dzicie. Jelcyn jeszcze dobrze nie odjechał, 
a ten już się z Czernomyrdinem kuma”. 
Korżakow zajął sic też ..modą na cerkiew" 
wśród rosyjskich dygnitarzy. W roku 1994 
Oleg Soskowiec (rocznik 1949; chrzcił 
swojego pierwszego wnuka. Batiuszka za
pytał: ..Olegu Mikolajew iczu. a Pan sam to 
jest ochrzczony?" Okazało się. że me. ..To 
dawajcie, ochrzcimy i was”. Chrzestnym 
ojcem był nie kto inny, juk dawny oficer 
KGB - Aleksander Wasi Jjewicz Korżakow.

Istotne znaczenie dla poznaniu rosyjskiej 
..technologii władzy” mają fragmenty, po
święcone wojnie w Czeczenii i odpowie
dzialności za tę brudną akcję zarówno Gra

czowi, jak i Fiłatowa. Warto też przeczy
tać, jak Czernomyrdin potajemnie zbierał 
podpisy pod swoją prezydencką kandyda
turą i jak starał się to ukryć przed Korżako- 
wem i przed Jelcynem, Gdy dyrektor II 
państwowego programu telewizji RTR 
nadał audycję, w której Jelcyna obarczono 
odpowiedzialnością z.a awanturę w Czecze
nii. misję jego odwołania zlecono... Służ
bie Bezpieczeństwa Prezydenta. Gdy Gor
baczow domagał się, aby mu zwrócono 
mieszkanie - najpierw napisał list do Kor
żakowa. Gdy zaś generał Aleksander Le- 
biedź prosił o pieniądz.e na kampanię wy
borczą -do kogo się zwróci)-? Też oczywi
ście do Korżakowa. ale ten mu ich nie dał, 
a przynajmniej tak dzisiaj twierdzi.

Gdy Czernomyrdin przyszedł na ..nocną 
rozmowę” z Korżakowem, zapewne nie 
wiedział, że była ona nagrywana i że po
lem trafi do wspomnień Generała. Korża
kow napisał jednak, że z ich ..długiej bie
siady" usunął podczas publikacji momen
ty osobiste. ..a także dokonane przez pre
miera personalne oceny aktualnie działa
jących polityków i biznesmenów". Taksiąż- 
ka nie jest wcale ..pornografią polityczną", 
ale zapewne nie tylko dlatego nie zdołała 
wstrząsnąć podstawami Kremla.

♦
Czechow powiedział kiedyś, że na Rusi 

buty często szyje cukiernik, ciastka zaś pie
cze szewc. Były oficer KGB i były szef 
ochrony Jelcyna, nadal zajmujący się poli
tyką- leraz jako parlamentarzysta z Tuty- 
jest niestety żywym dowodem, że w tym 
akurat względzie nic się jeszcze w Rosji nie 
zmieniło. Lepiej niechby już generał Kor
żakow pisał książki, bo z tego przecież - 
mimo wszystko - jest pewien pożytek., a 
politykę zostawił Tani Diaczenko. Jelcy- 
nianki. która — jak się wydaje — godnie go 
zastąpiła. Wbrew intencjom autora tytuł 
wspomnień ..Od świtu do zmierzchu” od
nosi się do niego samego. Q

■ Tytuł brzmi niezwykle i jest 
nieco na wyrost - ale jak 
właściwie określić to, co 
między Polską a Litwą 
dokonało się w ostatnich 
miesiącach? Nie jest to 
oczywiście nowa Unia Obojga 
Narodów, trudno jednak nie 
zauważyć, że stosunki łączące 
oba kraje nie tylko są bliskie 
jak nigdy w minionym 
stuleciu, ale wkroczyły w 
nową jakość. To naprawdę 
jest już jakaś forma związku 
międzypaństwowego, choć nic 
nie zostało sformalizowane i 
nie ma mowy o rezygnacji 
przez którąkolwiek ze stron z 
atrybutów suwerenności.

Sekwencja wydarzeń iest oszałamiają
ca. 6 stycznia, podczas wizyty w Warsza
wie. litewski minister spraw zagranicznych 
Algirdas Saudargas zaproponował (ku nie
małemu zaskoczeniu strony polskiej) ko
ordynację współpracy międzyrządowej. W 
marcu z propozycją poisko-iitewskiego 
Zgromadzenia Poselskiego wystąpił prze
wodniczący litewskiego Sejmu Vytautas 
Landsbergis. W czerwcu powołano przy 
prezydentach Polski i Litwy Radę Konsul
tacyjną. W tym samym miesiącu powstał 
euroregion Niemen, zdecydowano też o 
utworzeniu batalionu polsko-litewskiego 
dla utrzymania międzynarodowego poko
ju i bezpieczeństwa. W lipcu ukonstytuo
wało się Polsko-Litewskie Zgromadzenie 
Poselskie. 29 sierpnia w Wigrach zadecy
dowano o realizacji propozycji Saudarga- 
sa i o powstaniu „Rady do Spraw Współ
pracy między Rządami Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Litewskiej”. 5-6 prze
śnią odbył się „szczyt” w Wilnie przy oka
zji Konferencji, którą wspólnie zorganizo
wały Urzędy Prezydenckie obu państw. Na 
koniec, w minioną sobotę i niedzielę, 14- 
15 września, bawił w Wilnie premier Ci
moszewicz, a działalność Rady do spraw 
Współpracy Międzyrządowej została za
inaugurowana.CZYM JEST RADA?

W podpisanej w Wigrach wspólnej de
klaracji premierów Cimoszewicza i Va-

Związek Polski i Litwy
Andrzej Romanowski z Wilna

gnoriusa napisano, że stanowi ona „organ 
konsultacyjno-doradczy Rządów Polski i 
Litwy w sprawach wzajemnych między
państwowych stosunków oraz interesują
cych oba rządy zagadnień międzynarodo
wych". Ma więc służyć wymianie infor
macji i umożliwić koordynację działań 
Polski i Litwy w sprawie wstąpienia do 
NATO i Unii Europejskiej. Uchwały tego 
gremium - podejmowane pod auspicjami 
premierów i poszczególnych ministrów - 
będą zaleceniami dla obu rządów. Rada ma 
się zbierać na przemian w Polsce i na Li
twie. co najmniej dwa razy w roku (nieo
ficjalnie mówi się. że posiedzenia będą się 
odbywać częściej).

Przebieg inauguracyjnego posiedzenia 
Rady pozwala zachować optymizm co do 
dalszych losów tego organu: jak się do
wiedziałem z tak zwanych „źródeł dobrze 
poinformowanych" - Polska wychodziła 
na przeciw Litwie w każdej sprawie. Mi
nistrowie Rosati i Saudargas omówili naj
pierw zasady współpracy w dziedzinie in
tegracji z NATO i UE: w tej sprawie po
stanowiono odbywać regularne konsulta
cje. Ministrowie Dobrzański i Stankevicius 
mówili o współdziałaniu na gruncie woj- ' 
skowym: wspomniany batalion polsko-li
tewski powstanie do początku roku 1999, 
jego sztab ulokował się już w polskim 
Orzyszu. W zakresie współpracy gospo
darczej skupiono się na realizacji umowy 
o wolnym handlu oraz na połączeniu sieci 
energetycznych Polski i Litwy. Przedsta
wiono projekty infrastruktury transportu 
(współpraca w budowie drogi szybkiego 
ruchu Via Baltica oraz linii kolejowej o 
europejskich standardach od granic RP do 
Kowna). Mówiono o wspólnym zwalcza
niu zorganizowanej przestępczości i o 
ochronie granic, o współpracy w dziedzi
nie oświaty i nauki, o ochrónie dziedzic
twa kultury i praw mniejszości narodo
wych. Postanowiono podpisać umowę „o 
pisowni imion i nazwisk osób należących 
do mniejszości polskiej w Republice Li
tewskiej i litewskiej w Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Co najważniejsze jednak, powo
łano'cztery stałe komisje koordynujące 
współpracę: dD spraw polityki zagranicz
nej i bezpieczeństwa, do spraw współpra

cy gospodarczej, do spraw oświaty, nau
ki. kultury i wspólnego dziedzictwa kul
turowego oraz do spraw mniejszości na
rodowych.

Z żadnym ze swych sąsiadów - ani w 
ogóle z żadnym państwem świata - Pol
ska nie ma obecnie stosunków równie bli
skich. Również Litwa nie ma z nikim sto
sunków równie dobrych (jedynie z pań
stwami bałtyckimi powołała wcześniej 
wspólne zgromadzenia parlamentarne). 
Współpraca polsko-litewska nabrała dziś 
takiego charakteru, że nadszedł czas na 
postawienie pytania:

CO WŁAŚCIWIE MA BYĆ DALEJ?

Zbyt bowiem nieoczekiwany jest ten 
rozmach, by nie rodził obaw, że wiele z 
zawieranych .umów pozostanie na papie
rze. Nie lekceważę oczywiście strony psy- 
chologiczno-propagandowej: w skompli
kowanych jeszcze niedawno stosunkach 
polsko-litewskich odgrywa ona rolę nie do 
przecenienia. Zawsze jednak dobrze mie
rzyć zamiar podług sił. Czy rzeczywiście 
obu stronom wystarczy determinacji do 
zrealizowania tak ambitnych planów?

Jak daleko ma się posunąć polsko-litew
ska współpraca? Jakie — i gdzie — są jej 
granice? A może już nie ma żadnych gra
nic? Zapytajmy jeszcze inaczej: czy na
prawdę rozumiemy, o co idzie Litwinom, 
którzy nagle zapałali miłością do Polski? 
1 czy Litwini rozumieją, jakie są nasze 
oczekiwania względem nich? W jaki więc 
sposób przez obecną współpracę polsko- 
litewską realizuje się racja stanu czy - jak 
kto chce - interes narodowy obu stron?

Interes Litwy jest oczywisty..To małe 
państwo (4 miliony mieszkańców!), o za
ledwie sześcioletniej niepodległości, musi 
zapewnić sobie bezpieczeństwo w struk
turach szerszych i trwalszych. W momen
cie, kiedy Polska wstąpi do NATO, a Ro
sja przesunie swe wojska nad granicę obu 
światów - Litwa może się poczuć wzięta 
w kleszcze. Tym bardziej, im z Rosją są
siaduje dziś oriaod... zachodu: przez Okręg 
Kaliningradzki. A sąsiad od południa - 
Białoruś-wchodzi w skład Związku Bia

jusz ma przecież dość kłopotów z.e skon
fliktowanymi z.e sobą Turcją i Grecją. I 
w ięcej jeszcze: Polska, przyjmująca na sie
bie rolę nieformalnego ambasadora państw 
wschodnioeuropejskich automatycznie 
wzmacnia swą pozycję w rokowaniach z 
Zachodem. Stajemy się krajem, który ma 
wpływ na to, co się dzieje w Europie.

CZY NIE IHA OBAW?

Są - i to po obu stronach. Dla Litwinów 
pozostaje problem dysproporcji: Polaków 
jest przecież dziesięć razy więcej... Pozo
staje też problem historycznych zaszłości. 
Przez minione sto lat Litwa postrzegała na 
ogół nasz kraj jako potencjalne zagroże
nie -jeżeli już nie militarne (spory o Wil
no), to na pewno kulturowe, cywilizacyj
ne, językowe wreszcie. Pamięć historycz
na Litwinów jest dla nas szokująca i bole-,. 
sna: tradycje Jagiellońskiej unii nie są tu 
dobrze wspominane, ponieważ Litwinom ■ 
przyniosła ęna .wynarodowienie... Czy 
można - to pytanie zadają dziś sobie li-, 
tewscy ..panstwowcv - iść tak dalece na 
przekor własnej tradycji?

Obawy polskie są - a przynajmniej' 
mogą być - dWie. Cży związek z Litwą - 1 
jakikolwiek by stę on okazał - nie „roz- 
woum mecncący naszej opcji pro-NATO- 
-wskiej, czy nie zdystansuje wobec nas 
partnerów zachodnich? Oraz: czy Litwa 
nie traktuje Polski w sposób skrajnie in- 

. strumentalny i czy nie odwróci się od niej 
po zrealizowaniu swych strategicznych 
celów?

Nie podzielam tych obaw. Ryzyko po- 
lonizacji Litwy nie istnieje. Litwini mają, 
swoje państwo, swoją kulturę i- swój ję
zyk; nie rAuszą już obawiać się tego, przed 
czym uciekali w XIX wieku.'Pclonizacja 
zagraża dziś Litwie w znaczne mniejszym: 
stopniu niż... amerykanizacja. Z kolei w 
przyszłości jakiś nagły, zwrot w polityce 
litewskiej nic będzie możliwy, skoro pań
stwo to stowarzyszy się.ze zjednoczoną 
Europą. Nie wydaje się leź, by, ną związ
ku z Litwą mogło ucierpieć polnie dąże
nie do NATO. W kuluarach niedawnej 
Konferencji Wileńskiej podkreślano, że

łorusi ,.i Rosji. Gdzie więc ma być litew
skie ..miejsce pod słońcem"?

Najściślejsza nawet współpraca tego 
kraju z równie małymi Łotwą i Estonią 
bezpieczeństwa oczywiście nie gwarantu
je. Dlatego właśnie natychmiast po odzy
skaniu niepodległości pojawiła się koncep
cja powrotu Litwy do Europy przez Skan
dynawię. Cóż jednak może dla tego pań
stwa znaczyć „Skandynawia”? Czy jest nią 
może - geograficznie najbliższa - Finlan
dia. do niedatwna na pół zwasalizowana 
przez Sowiety? Czy jest nią Szwecja, nie 
mająca w naszym regionie żadnych poli
tycznych interesów od czasu wojny pół
nocnej? Czy może droga przez Skandy
nawię miała oznaczać odległą Norwegię? 
Nic więc dziwnego, że koncepcja ta po 
kilku latach załamała się jako niereali
styczna.

Z teoretycznego punktu widzenia, mógł 
być jakimś rozwiązaniem ścisły związek 
Litwy z Białorusią, wskrzeszający trady
cje dawnego Wielkiego' Księstwa. Jaka 
jednak jest Białoruś -każdy widzi. Litwie 
pozostawała więc neutralizacja i zgoda na 
gwarancje bezpieczeństwa ze strony Ro
sji. Ale to właśnie była ostatnia rzecz, którą 
państwo to - konfrontujące się z Moskwą 
od zarania swych dziejów - mogło zro
bić. I w ten sposób pozostała - nielubiana 
przez ostatnie sto łat - Polska, kraj wstę
pujący do NATO. Racją stanu Litwy stała 
się koncepcja jak najściślejszego „przykle
jenia się” do Polski. Bo jeżeli nawet nie 
uda się wraz z nią wejść do NATO (co rze-, 
czywiścte jest mało prawdopodobne) — to 
zawsze można spełniać wszystkie NATO- 
wskie kryteria i być przez to możliwie jak 
najbliżej zachodniego świata.

Pozostaje pytanie o interes Polski. Nie 
jest on tak oczywisty, ale również bardzo 
wymierny i konkretny. Polska zachowuje 
się wobec Litwy dokładnie tak jak.., Niem
cy wobec Polsid. My również nie chcemy 
być po rozszerzeniu NATO państwem 
frontowym. Nam również zależy na tym, 
by nu naszą wschodnią granicę nie opadła' 
nowa- nawet jeżeli już nie żelazna-kur
tyna. Przy tym Polska, mająca tak dosko
nałe stosunki z sąsiadami - to wielki atut 
z punktu widzenia strategów NATO: So

Polska, wiążąc sie z Litwą, poszerza w ten 
sposób europejską strefę stabilizacji, działa 
więc per saldo w interesie Zachodu. Szcze
gólna życzliwość towarzyszy naszym po
czynaniom ze stron) Niemiec, mających 
swe tradycyjne - w- przeszłości nieraz an
typolskie - związki z Litwą. Dziś Niemcy 
przyjmują politykę polską z rodzajem ulgi: 
zdejmuje im ona z głowy litewski problem.

Jedyny kłopot to nieszczelność naszej 
wschodniej granicy: właśnie przez Litwę 
prowadzi główny szlak emigrantów do 
Polski i na Zachód. Dlatego wymogiem 
chwili staje się podpisanie polsko-litew
skiej umowy o readmisji. Unia Europej
ska musi być przekonana, że jej przyszła 
granica w Polsce będzie bezpieczna.

Istnieje też inna obawa - dotycząca już 
jednak wszystkich trzech państw bałtyc
kich. Estonia jest jedynym państwem tego 
regionu w gronie kandydatów do Unii 
Europejskiej, zaś Litwa wiąże się z Po:- 
ską. Na boku pozostaje natomiast Łotwa 
- ze swą skomplikowaną sytuacją wewnę
trzną i liczną mniejszością rosyjską. Cha
rakterystyczne, że ostatnie oferty premie
ra Czernomyrdina wobec państw bałtyc
kich jedynie na Łotwie spotkały się z cie
niem zrozumienia (choć na razie nie ma 
mowy, by je przyjęto), Tak czy inaczej nie 
ulega wątpliwości, że Moskwa zrobi wszy
stko, by dotychczasową prozachodnią 
opcję łotewską „rozmiękczyć”. Dlatego 
właśnie związek polsko-litewski może się 
sensownie rozwi jać jedynie wtedy, kiedy 
będzięmy pamiętać o Łotwie. Dobrze więc 
się dzieje, że polscy dyplomaci deklarują 
już teraz chęć podniesienia stosunków z 
Rygą’ną poziom śt,ośunków z Wilnem.

♦
Jesienią 1997 obserwujemy zj'awisko 

jeszcze na początku roku nieoczekiwane: 
Rzeczpospolita Polska i Republika Litew
ska - dwa złączone przeszłością kraje ka
tolickie - stały .się znów najbliższymi są
siadami i partnerami. Powstaje wspólna 
przestrzeń gospodarcza, wspólny obszar 
demokracji i wolności (niebawem ma się 
odbyć konferencja na temat ujednolicenia 
swobód obywatelskich). Jesteśmy świad
kami procesów, które mogą się okazać hi
storyczne, choć - powtórzmy - nie jest to 
i nie będzie unia. Warto jednak zdać sobie 
sprawę: nawet w czasach Jagiełły i Witol
da polityki polska i litewska bywały od
mienne, a długo jeszcze potem odmienny 
był ustrój. Jeżeli tendencja lala'1997 się 
utrzyma, będzie można powiedzieć nie 
tylko, że Polska i Litwa są dziś częściami 
wolnego, zachodniego świata, ale że ich 
polityka jest wspólna i jedna, ' □


