
 Czy premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu w bardzo zde-
cydowanym wystąpieniu udało 
się wyłożyć lewackiemu w 
dużej mierze europarlamen-
towi sens reform wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce? 
– Nie sądzę, żeby Ursula von 

der Leyen, skrajnie antypolski 
Guy Verhofstadt czy Manfred 
Weber nagle stwierdzili, że się 
pomylili, i przyznali premierowi 
rację. Jeśli tak, to bylibyśmy w 
swoistym political fiction, a nie 
w realnym świecie polityki unij-
nej, gdzie nad rozum przed-
kłada się raczej siłę i interesy.  

Rzeczywiście było to mądre, 
świetnie przygotowane i dobrze 
wygłoszone przemówienie, co 
jest ważne, ale teraz liczyć się 
będą nie słowa, ale czyny. Wy-
pada mieć nadzieję, że tym prze-
mówieniem premier Morawiec-
ki przyznał, że tzw. gra na mięk-
ko z Unią Europejską nie przy-
nosi żadnych rezultatów, po-
nieważ w Brukseli, a właściwie 
w Berlinie nasza dobra wola 
jest odczytywana jako słabość. 
Dialog i kompromis w tych 
ośrodkach są interpretowane w 
jeden sposób – jako całkowite 
podporządkowanie się temu, 
co mówią Bruksela i Berlin. 
Proszę zauważyć, że polityka 
niemiecka ten spór rozgrywa w 
starym stylu – dwutorowo. 
Mamy więc dobrego i złego po-
licjanta. „Dobrym” jest Angela 
Merkel, która niejako na od-
chodne daje sygnały, że trzeba 
odejść od polityki konfrontacji 
z Warszawą i zacząć rozmawiać, 
a „złym” policjantem jest Ursula 
von der Leyen, która atakuje 
Polskę. Istota rzeczy jest ta sama 
– mianowicie interesy niemieckie 
mają być twardo forsowane jako 
najważniejsze. 

  
 Jakich działań ze strony Unii 
Europejskiej powinniśmy się 
spodziewać?     
– Żadnych ustępstw nie bę-

dzie, tym bardziej że konfigu-
racja polityczna w Niemczech 
– po niedawnych wyborach par-
lamentarnych – wskazuje na to, 
że dotychczasowy kurs na tzw. 

obronę praworządności w Eu-
ropie Środkowej, w tym w Pol-
sce, będzie utrzymany, a nawet 
wzmocniony. Ktokolwiek zo-
stanie ministrem spraw zagra-
nicznych w nowym układzie 
koalicyjnym, a będzie to praw-
dopodobnie koalicja świateł dro-
gowych, czyli SPD, Zieloni i li-
berałowie z FDP, to będzie to 
samo, co było dotąd, tylko bar-
dziej nasilone. Co prawda pre-
mier Morawiecki w swoim wy-
stąpieniu zwrócił, i bardzo słusz-
nie, uwagę, że gorzką ironią 
historii jest to, że dzisiaj w Par-
lamencie Europejskim „obroń-
cami” demokracji i praworząd-
ności w Polsce są wypróbowani 
od dziesiątek lat na froncie de-
mokracji i praworządności to-
warzysze – jak Leszek Miller, 
Włodzimierz Cimoszewicz czy 
Marek Belka, ale obawiam się, 
że tych niuansów elity bruksel-
skie nie zrozumieją, nawet gdyby 
chciały. 

  
 Ursula von der Leyen stwier-
dziła, że nigdy nie przegrali 
sprawy, jeśli chodzi o pra-
worządność, i tak pozostanie. 
To groźba…? 
– To zapowiedź, że Bruksela 

będzie dążyć do całkowitej ka-
pitulacji rządu polskiego. I tak 
należy te słowa odczytywać. 

  
 Jak w tej sytuacji powinien 
zachować się polski rząd? 
– Nie powinniśmy schodzić z 

obranego kursu. Gra na miękko 
jeszcze bardziej rozzuchwali de-
cydentów w Berlinie i Brukseli. 
Sytuacja jest jasna: powinniśmy 
wetować wszystko, co się da. 
Polska jest za dużym krajem i 
za dużo firm niemieckich ma 
swoje interesy nad Wisłą, żeby 
nagle rezygnować z polskiego 
rynku i funduszy unijnych, które 
stoją za różnymi inwestycjami. 
Dlatego to, aby Polska otrzymała 
środki w ramach „Krajowego 
planu odbudowy”, jest także w 
dobrze pojętym interesie firm 
niemieckich. Nikt nie prowadzi 
akcji charytatywnej, ale chodzi 
głównie o nakręcenie koniunk-
tury w Niemczech i innych kra-
jach zachodniej Europy – oczy-
wiście u nas też, a więc to jest 
zysk obopólny. Mając to na 
uwadze, musimy tak postępo-
wać, żeby Berlin miał świado-
mość, że Polska nie będzie się 
uginać pod dyktatem obcych 
państw. Mam też nadzieję, że 
para nie pójdzie w gwizdek, a 
zatem wystąpienie premiera 
Mateusza Morawieckiego w eu-

roparlamencie w Strasburgu nie 
będzie tylko na użytek wewnętrz-
ny, tylko za tym pójdą też fakty 
w polityce zagranicznej. Na razie 
wypada nam czekać na rozwój 
wydarzeń. Jak już wspomniałem, 
nowy niemiecki rząd będzie za-
pewne kontynuował dotychcza-
sową politykę, co więcej, wszyst-
kie zapowiedzi najważniejszych 
partii politycznych na niemiec-
kiej scenie mówią o tym, że ma 
być jeszcze więcej federacyjnej 
Europy, jeszcze więcej centra-
lizmu i jeszcze więcej walki o 
tzw. praworządność, która coraz 
częściej przypomina walkę o 
budowę socjalizmu. 

  
 Premier Morawiecki wytknął 
całej Unii dwulicowość i jasno 
wskazał, skąd się bierze kryzys 
energetyczny, o czym wcześ-
niej nikt tak jasno publicznie 
chyba nie mówił, bo któż śmiał-
by krytykować Berlin, że układa 
się z Moskwą?     
– Dobrze, że polski premier 

wykorzystał trybunę Parlamentu 
Europejskiego do informowania 
Europejczyków o ważnych spra-
wach – ich dotyczących. Dobrze 
też, że wykorzystał ten czas do 
zaprezentowania polskich inte-
resów. To jest ważny element 

tzw. dyplomacji publicznej, którą 
trzeba realizować. Słowa w po-
lityce zagranicznej dużo znaczą, 
a niekiedy są nawet faktami – i 
o tym też trzeba pamiętać. Jed-
nak tu chodzi także o konsek-
wencje, a więc żeby za zapo-
wiedziami tego, że Unia Euro-
pejska stanie się wspólnotą su-
werennych państw narodowych, 
szły także czyny. Z drugiej strony 
należy też mieć świadomość, że 
w interesie samej Unii, czyli 
Niemiec, nie będzie eskalowanie 
w nieskończoność konfliktu z 
Polską, bo ucierpią na tym także 
interesy gospodarcze Berlina. 
Zatem pojawi się gotowość do 
kompromisu, byle tylko nie był 
to zgniły kompromis na takiej 
oto zasadzie, że wyciągniemy 
fanfary, w które będziemy dąć, 

aby zaprezentować swoje twarde 
stanowisko, ale w żaden sposób 
nie przełoży się to na realne 
politycznie, korzystne dla nas 
rozstrzygnięcia, a przynajmniej 
dobry kierunek. Trzeba też pa-
miętać o tym, że nie tylko w 
Niemczech były wybory, ale 
będą też we Włoszech, Francji 
oraz w innych krajach Europy. 
Układ polityczny, jaki mamy 
obecnie, niekoniecznie musi być 
trwały, jak to jest, dajmy na to, 
w Niemczech, gdzie każdy z 
każdym już rządził – na poziomie 
czy to federalnym, czy to lan-
dowym. My musimy realizować 
polskie interesy. 

  
 Na kogo możemy liczyć w 
Europie? 
– Powinniśmy liczyć przede 

wszystkim na siebie. Unia prze 
niczym walec. Na początek ko-
nieczna jest dyplomacja pub-
liczna, a więc docieranie do opi-
nii publicznej krajów zachodniej 
części Unii Europejskiej, bo wy-
daje się, że w naszej części – w 
Europie Środkowej – ta świa-
domość jest większa niż w kra-
jach tzw. starej Unii. I tak rozu-
miem tę – nazwijmy to  – nie-
formacyjną ofensywę rządu pol-
skiego, i tak odbieram wizytę 
oraz wystąpienie premiera Mo-
rawieckiego w europarlamencie. 
Oczywiście dobrze, że to się wy-
darzyło, i trzeba to odnotować 
pozytywnie, ale z drugiej strony 
jako obywatele Polski powin-
niśmy oczekiwać, że za słowami 
pójdą czyny – to znaczy, że nasza 
polityka będzie nie tylko twarda, 
ale również mądra. Chodzi o 
to, żeby gromadzić przy sobie 
sojuszników – czy to wśród oby-
wateli starej Unii, czy to w na-
szym regionie Europy. Kto wie, 
być może naszym sojusznikiem 
będą rosnące ceny energii, co 
dotknie nie tylko nas, ale i po-
zostałe kraje. A jak to mówią – 
nic tak dobrze nie przemawia 
do umysłów wyborców, jak coraz 
cieńsze portfele, więc może przy 
okazji związek, który przewod-
nicząca Ursula von der Leyen 
próbuje stworzyć między do-
brobytem całej Unii a rzekomym 

deficytem praworządności w 
Polsce, dla szeregowego Fran-
cuza, a nawet Niemca czy Wło-
cha będzie iluzoryczny. I ten 
czynnik również należy wziąć 
pod uwagę. 

  
 Jak skomentuje Pan atak  
europosłów totalnej opozycji 
na Polskę: Andrzeja Halic-
kiego, Radosława Sikorskie-
go, nie wspomnę o Donaldzie 
Tusku, który komentując ob-
rady europarlamentu, stwier-
dził, że byliśmy świadkami 
„zderzenia PiS-owskiego rzą-
du ze ścianą?” 
– Jeśli chodzi o wystąpienia 

wspomnianych europosłów w 
Parlamencie Europejskim, to 
trzeba powiedzieć, że Guy Ver-
hofstadt miał rację, mówiąc o 
nowej targowicy, tyle że pomylił 
adresy. Odnosi się to także do 
Donalda Tuska. Jeśli poważny 
polityk niemiecki Manfred We-
ber publicznie w europarla-
mencie chwali Donalda Tuska 
za organizację manifestacji an-
tyrządowych w Polsce, to ana-
logia wysnuta przez Verhof-
stadta – choć, jak wspomniałem, 
wypowiedziana pod złym ad-
resem – jest tutaj jak najbardziej 
trafna. Jeśli sięgnie po praw-
dziwą historię Polski, to swoje 
odniesienia zacznie kierować 
pod właściwy adres. Z drugiej 
stronie jest to też apel do pol-
skiej dyplomacji publicznej, aby 
stworzyć poręczne kompendium 
historii Polski – przetłumaczone 
na język angielski, niemiecki, 
francuski czy włoski, które bę-
dzie dostępne w Parlamencie 
Europejskim. Uważam, że to 
powinno być już dawno zro-
bione. Wszystko po to, żeby 
tacy panowie jak Guy Verhof-
stadt byli zorientowani, co to 
była targowica i kto się do niej 
przyłączył, bo na targowicy sko-
rzystała nie tylko Rosja, ale też 
nasz ówczesny sojusznik, czyli 
Prusy. W 1790 r. mieliśmy bo-
wiem formalny sojusz właśnie 
z Prusami, czytaj: z Berlinem. 

  
 Dziękuję za rozmowę. 

Mariusz Kamieniecki

Czas skończyć  
z ustępstwami 
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ROZMOWA /   
z prof. dr. hab.  
Grzegorzem  
Kucharczykiem,  
historykiem z PAN

Musimy  
tak postępować, 
żeby Berlin miał 
świadomość,  
że Polska nie 
będzie się uginać 
pod dyktatem 
obcych państw
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