Europa po Ukrainie - czas na refleksję dla Polski
Autor tekstu: Zbigniew P. Szczęsny

W

sprawie kryzysu ukraińskiego Racjonalista publikuje głosy obu stron. Publikacji tych

jednocześnie nie należy rozumieć jako stanowiska redakcji w sporze. Czynimy to bowiem w myśl
idału kształtowania zdania w oparciu o wysłuchanie argumentacji różnych stron. MA
*
USA są niewydolne i niepewne co do kierunku własnych interesów strategicznych. Europa
zamknęła się w karolińskim kręgu i jest jej w nim dobrze. Dla współczesnych Europejczyków
ideałem byłaby taka wyidealizowana enklawa zasobnej stateczności. W ogóle nie dostrzega się na
kontynencie żadnej potrzeby posiadania „interesów strategicznych" a może raczej — strategicznym
interesem „starej" Europy jest robienie interesów z każdym i za każdą cenę — byle nie ruszano tego,
co na zachód od Odry.
W tej optyce Polska i inne kraje postsowieckie włączone do Unii Europejskiej po rozpadzie bloku
komunistycznego jeszcze długo pozostaną wygodnym „przedmurzem", którego wartość wynosi
właśnie tyle, ile można zapłacić za święty spokój. I ani grosza więcej. Rosyjska interwencja na
Ukrainie połączona z manewrami wojsk na Morzu Czarnym oraz niepodziewanymi „ćwiczeniami" na
Bałtyku nie spowodowała nawet minimalnej reakcji ze strony NATO. Nie podniesiono stanu
gotowości wojsk, nie wykonano żadnej dyslokacji floty śródziemnomorskiej w rejon Morza Czarnego
czy Bałtyckiego, właściwie nic się nie stało.
Sposób relacjonowania wydarzeń na Ukrainie przez wiodące europejskie gazety wydaje się
jawnie potwierdzać, że europejscy decydenci pogodzili się z faktami jeszcze zanim Rosjanie
naprawdę się rozkręcili. Dla przeciętnego Europejczyka wschód Europy to nadal kraina upiorów,
gdzie tylko „russkij czełowiek" może zapanować nad barbarzyńskimi hordami zamieszkujących te
tereny ludów. Pojawiające się tu i ówdzie w Internecie mapy „euro-stereotypów" pokazują bardzo
dobrze, jak sprawy się mają. Choćbyśmy wydali dziś z siebie dziesięciu noblistów — jeszcze przez
sto lat będziemy odbijać się od ściany „en Pologne, c'est-ŕ-dire nulle part" — tak to jest.
Stara Europa zanurzona od wieków w karolińskim ładzie nie łaknie dziś nowych terytorialnych
zdobyczy ani kolonialnych podbojów. Pragnie już tylko spokoju i zapłaci każdą cenę temu, to obieca
jej nie niepokoić. A jeśli ten ktoś wręcz oferuje perspektywę intratnych zysków za nie mieszanie się
w „nie swoje sprawy" — nie ma co liczyć na europejską solidarność.
NATO jest już tylko fasadą. Jest sojuszem świetnie przygotowanym do wojny, która —
w postaci do jakiej jest przygotowany nidy nie nastapi, za to różni spryciarze wymyślają sto
powodów, żeby uczynić z niego wygodne narzędzie do realizacji naszymi rękami interesów,
z których „nowa Europa" nie ma i nie będzie nigdy miała żadnego pożytku. Z roku na rok NATO
będzie coraz mniej istotne dla Europy a będzie coraz bardziej osobliwym korpusem ekspedycyjnym
realizującym amerykańskie interesy w Azji centralnej i na bliskim wschodzie lub francuskie w Afryce.
Tymczasem nie polecą znienacka rakiety na Rzym, Madryt, Paryż. Jeśli coś będzie się dziać, to
wojska rosyjskie zajmą w ciągu doby Rygę a Russia Today ogłosi, że było to niezbędne dla obrony
40-procentowej mniejszości rosyjskiej na Łotwie przed haniebnymi szykanami. Zachód nie kiwnie
nawet palcem. Nie kiwnie palcem nawet wówczas, gdyby Rosjanie zajęli Finalndię! Może coś z wolna
zaczęło by się ruszać, gdyby rosyjskie wojska wkroczyły do Sztokholmu. Ale w sprawie Europy
wschodniej nikt nawet dupy nie ruszy od garnka ze szparagami. Ogłoszą na chwilę jakieś sankcje, co
do których nie będzie nawet jasności jakie. Po pół roku wszyscy o wszystkim zapomną — byle BASF,
Rafael i londyńskie banki mogły nadal robić z Moskwą ciemne interesy.
Tak wygląda dziś eruopejska „równowaga" i nic się tutaj w przewidywalnej perspektywie nie
zmieni. Jeśli chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo — musimy zrobić to sami. Nikt nie ma nawet
cienia zamiaru „umierać za Gdańsk". Maurice Chevalier powiedział słowa, które nic a nic nie straciły
na aktualności a my powiniśmy zdać sobie wreszcie sprawę z tego, że nie będą chcieli za Gdańsk czy
Warszawę umierać też Amerykanie.
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PL-01 — projekt polskiego czołgu wsparcia bezpośredniego tworzony przez firmę
OBRUM we współpracy z brytyjskim BAE Systems. Makieta pojazdu została
zaprezentowana na targach MSPO w Kielcach 2 września 2013 roku. Według założeń
projektantów pełny prototyp ma zostać ukończony w 2016, a produkcja seryjna ma
ruszyć w 2018 roku. Wikipedia
Jeśli jeszcze raz usłyszę od kogoś „po co nam wojsko", to po prostu strzelę pięścią między oczy
— z głupcami się nie dyskutuje.
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