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POLITYKA NIE NA KOLANACH? 

- Jako ambasador spotykałeś się z prezydentem Lechem Kaczyńskim. 
Jaka to była współpraca? 

- Jestem najgłębiej przekonany, że zmarłego prezydenta trzeba oceniać w kilku 
płaszczyznach. Był uwikłany w politykę w stopniu, jakiego zapewne sam się nie 
spodziewał. Miał koncepcje pod pewnymi względami anachroniczne. W stosunku do 
Rosji jego myślenie było dziewiętnastowieczne. Jednocześnie był nowatorski i czujny 
w odniesieniu do otoczenia Polski, zawsze mi bliskiego. Chodziło o myślenie w 
kategoriach regionalnych, bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej. I wreszcie był zdolny do 
nowatorstwa i odwagi w kwestiach Kaukazu. 

Równocześnie widziałem w nim osobę o wielkim sercu, wspaniałego rozmówcę, po 
prostu dobrego człowieka. Ja jestem na takie przymioty bardzo czuły i od razu to 
zobaczyłem. Zauważyłem, że mnie lubi, i ja też go polubiłem. Z drugiej strony jako 
wykonawca polityki zagranicznej miałem swoje zdanie i je wyraźnie artykułowałem, 
kierując się nie osobistą sympatią, lecz interesem mojego państwa - tak jak to 
rozumiem. A prezydent jest również wyrobnikiem państwa, tylko najwyżej 
postawionym. Ale nie miałem w związku z tym dyskomfortu. Każde spotkanie z nim 
wspominam, zachowując w pamięci uprzejmość, serdeczność i ciekawe myśli 
prezydenta. 

- Ze strony publicystów sympatyzujących z PiS słychać ostre uwagi, że 
pozwalając sobie na krytyczne oceny zmarłego prezydenta, okazujesz 
brak lojalności wobec niego. 

- Jestem najgłębiej przekonany, że byłem lojalny. Czy patrzymy na zdarzenia 
ostatnich lat z punktu widzenia interesów państwa, czy ludzi, którzy mu służą? Mogę 
teraz wykrzyczeć z siebie, że służba dla polskiego państwa objęła całe moje życie. 
Jestem przekonany, że prezydent Kaczyński o tym wiedział i to czuł. Stąd była między 
nami dobra chemia. 

Inna kwestia, że ambasador jest człowiekiem, który chce sprawy popychać do przodu, 
coś załatwiać. Tymczasem myślenie prezydenta Kaczyńskiego prawie zawsze opierało 
się na zasadzie: „Na wszystko mamy czas”. Moje zdanie było takie, że to niedobra 
polityka. On mnie uspokajał. Kiedyś, gdy przyszedłem do niego z jakąś rzeczą, 
powiedział mi, że to można zrobić za dwanaście lat. Taka reakcja prezydenta była dla 
mnie abstrakcją. 

- Z czego się to brało? 

- Nie wiem. Podejrzewam, że to w ogóle była cecha jego charakteru. I nie jestem 
pierwszym, który o tym mówi. 

- Lubił odwlec decyzje, nie chciał ich podejmować? 

- Uważał, że można poczekać, bo może partner na to nie zasłużył albo coś takiego. 
Stosunki między Polską i Rosją w związku z rosyjskim embargiem na mięso oraz ich 
uczuleniem na projekty systemu antyrakietowego i naszą politykę historyczną były 
napięte. Rosjanie robili wiele, aby Polskę przedstawiać w najbardziej zły, żałosny 
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sposób. Gdy dziś bierze się do ręki ówczesne teksty w prasie, to wierzyć się nie chce, 
że można tak pisać o drugim narodzie, na przykład, że Polska jest jednym z krajów, 
które są winne wybuchowi drugiej wojny światowej. Z drugiej strony naciskali na 
Stany Zjednoczone i starali się wybić z głowy światu jakiekolwiek zbliżenie tarczy 
antyrakietowej do ich granic. 

- Czego my byliśmy entuzjastami. 

- Uważałem wówczas, i uważam dalej, że nawet jeśli nasze stosunki z dużym i ważnym 
sąsiadem w jakimś okresie są złe, to, po pierwsze, skoro ten partner jest państwem 
niedemokratycznym, to jego polityka wobec nas może się zmienić z dnia na dzień. 
Nagle jakieś tam grono postanowi, że chociaż Polska do wtorku była „be”, to od środy 
ma być „cacy” - i trzeba się liczyć, że coś takiego może się zdarzyć. 

Po drugie, w Rosji, jeśli są niedobre stosunki polityczne na przykład z jej sąsiadem, od 
razu odbija się to na wszystkich innych dziedzinach. Niemniej, nie żyjemy już w 
czasach totalitaryzmu. W okresie trudnych relacji między dwoma państwami można 
sobie jednak tworzyć przyczółki normalności w różnych dziedzinach. Mnie zależało na 
współudziale prezydenta w takim działaniu. 

- Może nie umiałeś się dopasować do myślenia prezydenta i jego brata? Ty 
byłeś koncyliacyjny, a oni potrzebowali rewolweru? 

- Tylko trzeba mieć świadomość, że rewolwer jest na sześć naboi, a naprzeciw stoi 
karabin maszynowy. Dlatego zupełnie się nie zgadzam z twierdzeniem, że w naszym 
postępowaniu jest jakaś uległość wobec Rosjan. 

- Polityka na kolanach? I hasło: wstańmy z kolan? 

- Takie widzenie jest śmieszne. Polacy mają zbyt dużą dawkę krytycyzmu wobec Rosji, 
żeby być na kolanach. Natomiast brakuje nam analitycznego spojrzenia na całą 
złożoną rzeczywistość rosyjską. A także świadomości, że nawet jeśli duże sprawy są 
zamrożone, to nie znaczy, że na dole nie można czegoś robić. W najtrudniejszym 
okresie stosunków politycznych ściągnęliśmy na przykład do Rosji polskich 
jazzmanów, których koncerty robiły wielką furorę. To był czas bardzo płodnej 
wymiany kulturalnej. Oczywiście byliśmy w ambasadzie czujni na uderzające w 
Polskę publikacje i wypowiedzi. Staraliśmy się reagować na nie, wysyłając na przykład 
listy do redakcji czy prostując zafałszowania w wypowiedziach dla mediów. A 
Rosjanie, wiedząc, że nas to denerwuje, specjalnie pociągali za sznurek antypolskości. 

- Czy w momencie walki wokół systemu antyrakietowego brak 
buńczucznych reakcji PiS jakoś pomógłby, złagodziłby rosyjskie reakcje? 

- Planowana instalacja antyrakietowa nie była wymierzona w Rosję, a nawet gdyby 
tak to interpretować, byłaby niczym przy potencjale militarnym Rosjan. Jednak 
Rosjanie zawsze byli wrażliwi na naruszenie status quo, szczególnie militarnego. 
Myślę więc, że każdy polski rząd spotkałby się z krytyką Moskwy. Lecz nie sądzę, by 
inny polski rząd mógł używać takiego języka i tak ostro traktować sąsiada. 

- Zmieniło się, gdy Kazimierza Marcinkiewicza na stanowisku premiera 
zastąpił Jarosław Kaczyński? 
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- Było tylko gorzej. Gdy do Warszawy przyjechał rosyjski minister spraw 
zagranicznych Siergiej Ławrow i rozmawiał z premierem Kaczyńskim, spotkanie 
wyglądało tak, jakby nie mieli sobie nic do powiedzenia. Byłem tym mocno przybity. 
Wiedziałem, że koniec końców zdarzyła się okazja, żeby coś załatwić. Można było 
powiedzieć: jest jasne, że w tych dziedzinach nie dogadamy się, ale na inny temat, 
podtemat, zróbmy wspólnie cokolwiek. 

- I co? 

- Ściana po jednej i drugiej stronie. Pamiętam wizyty w Moskwie Pawła Kowala, 
wiceministra spraw zagranicznych, widziałem kontrast między jego autentyczną 
uczciwością w polityce a wprost nieprawdopodobnym wyrachowaniem strony 
rosyjskiej. Kon-sekwencją tego było zbyt duże odsłonięcie się po naszej stronie - 
wynikające z przekonania, że jako sąsiedzi możemy się dogadać - i precyzyjne, punkt 
po punkcie, pokazanie przez Rosjan, gdzie jest nasze miejsce. Ale przynajmniej na 
tym szczeblu wyrażona została wola rozmowy, a wiceminister Kowal w swoim 
przekonaniu zrobił to, co mógł. Stosunki były za zimne, by to mogło zadziałać. A po 
rosyjskiej stronie włączyła się machina biurokratyczna z zestawem argumentów na 
„nie”. Na szczęście Rosjanie doszli do wniosku, że posiadanie dyżurnego wroga w 
sąsiedztwie na dłuższą metę nie jest dla nich korzystne, a nowa ekipa w Polsce 
pozwala na zmianę złego klimatu. Poza tym fakt, że w sprawie rosyjskiego embarga na 
polskie mięso ujęła się za nami Unia Europejska, uświadomił Rosji, iż ma do 
czynienia z częścią większego organizmu politycznego. Myślę, że ten czynnik był 
bardzo ważny. 

A z naszej strony ekipa Donalda Tuska w żaden sposób nie była zainteresowana, by 
stosunki polsko-rosyjskie były zaognione. 

- Mówiłeś o dziewiętnastowiecznym widzeniu Rosji przez Lecha 
Kaczyńskiego. 

- Z jednej strony miał piłsudczykowską pamięć o Rosji, a z drugiej nie miał obrazu, jak 
się Rosja zmienia czy już się zmieniła. 

- Co oznacza piłsudczykowską pamięć? 

- Wydaje mi się, że miał negatywny stosunek do Rosji w ogóle. 

- Jak do Niemiec? 

- O, to już chyba jest rodzinne... Sądzę, że Rosja była dla niego nieodgadniona. To 
jeszcze bardziej ustawiało prezydenta w rezerwie do wielkiego sąsiada. A ja - jak już 
mówiłem - jestem dokładnie przeciwnego zdania: uważam, że Rosja powinna być jak 
na talerzu. Trzeba ją badać, analizować bez kompleksów. 

- A czego chciał prezydent Kaczyński i jego otoczenie? 

- Występować przeciwko, bronić się i liczyć, że konfrontacja ideologiczna się skończy. 
Tak to zrozumiałem. Ale jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne mieliśmy bardzo ważny 
wkład rodziny pana prezydenta w stosunki polsko-rosyjskie. Śp. Maria Kaczyńska 
przyjechała z wizytą do Sankt Petersburga na otwarcie Domu Polskiego. Zobaczyłem 
wspaniałą postać. Jako człowiek Pierwsza Dama niebywale mi zaimponowała. 
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Pozostało mi przed oczyma mnóstwo obrazów, jak naturalnie się zachowywała, jak 
była bardzo zaangażowana i tak po ludzku „pro-rosyjska”; zwiedzała Petersburg 
trochę dawnymi tropami swojej rodziny, której członkowie - jak tłumaczyła - mieli 
związki czy wspomnienia związane z tym miastem. 

Byłem szczęśliwy, że nastąpiło wydarzenie, które na tle wszystkiego, co się działo w 
stosunkach polsko-rosyjskich, można pokazać jako jasny punkt i zachętę, by choć 
niektóre środowiska popchnąć ku sobie. Petersburg jest superważny dla naszych 
relacji z Rosją i na szczęście są u nas ludzie, którzy to rozumieją i chodzą wokół tego. 
Pani prezydentowa Kaczyńska wniosła w to swój ważny wkład, rozmawiając także z 
żoną Putina i panią gubernator Matwiejenko. Jej wizyta i otwarcie Domu Polskiego 
stały się okazją do pokazania się Polaków w Petersburgu, ukazania ich dorobku. 

- Zwolennicy zmarłego prezydenta głoszą, że ze względu na swą postawę 
w Tbilisi podczas konfliktu gruzińskiego Lech Kaczyński urósł do rangi 
europejskiego męża stanu. 

- Nie zgadzam się z taką tezą. Z punktu widzenia moralnego to, co zrobił, było 
dowodem jego autentyczności jako polityka przekonanego, że prawo ma stać ponad 
siłą. Pięknie wpisało się to w tradycje myślenia o Polsce i naszej roli w świecie pod 
hasłem „Za wolność naszą i waszą”. Zwycięstwo moralne było po jego stronie i jako 
Polak jestem dumny, że tam pojechał, zmobilizował kilku innych prezydentów i 
publicznie poparł atakowanych przez Rosjan Gruzinów. Ale jednocześnie wiem, że nie 
był dla Rosjan postacią kluczową. Gdy przyszło do przełomu, nie liczyli się z nim, bo 
generalnie nie liczyli się z opinią publiczną, z Europą, nawet z wielkimi państwami, 
jak na przykład Wielka Brytania. Więc trudno sobie wyobrazić, że przylot prezydenta 
Kaczyńskiego traktowali jako wydarzenie, które może im istotnie przeszkodzić w 
zamierzeniach. 

Nie każde zachowanie Gruzinów poprzedzające napaść wojsk rosyjskich było 
właściwe, lecz odpowiedź Rosji, w postaci zagrabienia części terytorium drugiego 
państwa, okazała się niewspółmierna. Rosjanie widzą ten obszar jako teren 
szczególnej troski, więc nie można się było spodziewać, że zareagują tam w 
rękawiczkach. 

 

 

Z PUTINEM NA WESTERPLATTE I W KATYNIU 

- Po jesiennych wyborach 2007 roku relacje Polski z Rosją stopniowo 
zaczęły się poprawiać. Premier Donald Tusk już w lutym następnego roku 
był z wizytą w Moskwie, cofnięte zostało rosyjskie embargo na polskie 
mięso. 

- Jechałem z premierem przez Moskwę i rozmawialiśmy. Mogę tylko powiedzieć, że 
wykazywał wobec Rosji zdrowy rozsądek i pozbawiony złudzeń realizm. Atmosfera 
wizyty była dobra. Czuliśmy, że jest nowy duch w relacjach polsko-rosyjskich. 
Rosjanie zdawali sobie sprawę, że sytuacja wewnętrzna w Polsce jest skomplikowana, 
także w odniesieniu do polityki zagranicznej. Wcześniej w zasadniczych kwestiach 
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cieszyła się ona konsensusem ugrupowań politycznych. To się jednak zmieniło po 
2005 roku. Pojawiły się dwa sposoby myślenia o stosunkach Polski z Rosją. Jeden 
nastawiony na szukanie kompromisu i cierpliwe działanie, by poprawiać relacje. I 
drugi - rodzaj zadowolenia z faktu, że nie są one najlepsze, albo też nieprzejmowania 
się tym. 

Od zwycięstwa PO w 2007 roku w rosyjskim MSZ byli dla nas grzeczniejsi, łatwiej 
było tam się dostać. Choć muszę przyznać, że u nich wszystko załatwia się w 
rękawiczkach. Dyrektorem departamentu europejskiego był wówczas Siergiej 
Nieczajew, człowiek mądry i kulturalny. Wiedział, że nawet gdy w danej chwili relacje 
nie są dobre, to nie zawsze tak musi być. Okazywał więc życzliwość. 

- W 2002 roku powstała Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych. Ale przez 
kilka lat jej działalność była zamrożona. Dopiero w 2008 roku to się 
zmieniło i zaczęła energicznie pracować. Po zakończeniu swej misji w 
Moskwie dołączyłeś do niej. 

- To jest jedna z najciekawszych form dialogu polsko-rosyjskiego. U jej podstaw legł 
fakt, że po obu stronach są niewykorzystane środowiska intelektualne, które można 
zaprząc do głębszego zastanowienia się nad problemami dzielącymi oba narody. 
Chodziło o to, by ci intelektualiści - znani historycy, przedstawiciele wyższych uczelni, 
archiwiści - zebrali jakąś liczbę tematów, uporządkowali je i spróbowali się zgodzić co 
do charakteru zjawisk ważnych dla współczesnej historii. 

Jednym z impulsów do powstania grupy było narastanie myślenia historycznego czy 
polityki historycznej, zjawiska wykraczającego poza Polskę i Rosję - to był trend 
wyraźny w wielu krajach. Przez kilka lat działalność grupy była zamrożona, bo ze 
strony rządów nie było wyraźnej zachęty. Dziś efektem jej pracy jest uporządkowanie 
głównych tematów i powstanie wyśmienitych publikacji: „Kryzys 1939 w interpretacji 
polskich i rosyjskich historyków” oraz „Białe plamy. Czarne plamy. Sprawy trudne w 
relacjach polsko—rosyjskich (1918-2008)”. Chodzi o to, byśmy się przyzwyczaili - co 
samo w sobie ma wartość - do dwugłosu na te same tematy. Wtedy okaże się, że 
specjaliści mogą dać dobry wzór politykom. Na przykład w odniesieniu do znaczenia 
17 września 1939 roku. To był wzorcowy temat. Dzięki Grupie ds. Trudnych, której 
współprzewodniczą profesor Adam Daniel Rotfeld i akademik Anatolij W. Torkunow, 
owa data została włączona w historię II wojny światowej. Wcześniej Rosjanie uważali 
17 września 1939 za fragment swoich wewnątrzsowieckich dziejów - za datę 
połączenia Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej z republikami sowieckimi. 

Kontynuacją prac grupy są centra dialogu i porozumienia otwarte w Polsce - 2011 rok 
- i Rosji - 2012. Te instytucje, życzliwie traktowane przez rządy obu krajów, mogą 
realizować konkretny program i - mam nadzieję - po kilku latach zaistnieją w 
świadomości społecznej. Ale choć polskie centrum ma już znaczące dokonania, mało 
się o nim wie. 

Poprzedzenie wizyty, która ma dać dobry rezultat, działaniami, które zaciemniają 
wzajemne stosunki, jest zjawiskiem znanym u naszych sąsiadów. Pozwala to bowiem 
dostrzec indywidualną rolę przywódcy w przełamywaniu nawet najtrudniejszych pro-
blemów i tym samym budować jego image. Dlatego takie reakcje mediów zbytnio 
mnie nie dziwiły. W Rosji nauczyłem się, że u nich najtrudniej jest tuż przed 
przełomem ku dobremu. To jest nieomal żelazna zasada. 
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DWA TOTALITARYZMY NA WESTERPLATTE 

- Jak Rosjanie ocenili wizytę swego premiera na Westerplatte? 

- Znam nieoficjalną opinię samego Putina. Prywatnie powiedział wprost jednemu ze 
swoich gości zagranicznych, że dawno nie miał tak trudnego doświadczenia. 

- Dlaczego? 

- Z punktu widzenia rosyjskich interesów było w tej wizycie pewne ryzyko, bo ze 
strony polskiej opinii publicznej Putina mogła spotkać krytyka, która na oficjalnych 
forach rosyjskich, mocno reżyserowanych, zdarza się rzadko. Putin zdawał sobie 
sprawę, że w Polsce dotyka spraw najważniejszych dla narodu polskiego, więc liczy się 
każde słowo; mógł spodziewać się najgorszego. 

- To była przełomowa wizyta? 

- Nie lubię tego słowa, ale myślę, że tak, biorąc pod uwagę jej miejsce oraz 
oczekiwania, jakie były po obu stronach. Ważne, że tłum, który zebrał się na 
Westerplatte, był w stosunku do Rosjanina neutralnie życzliwy. A dla polityka dobrze 
jest sprawdzać się w stosunkach z innymi państwami nie przy pomocy innych 
polityków, ale opinii publicznej, wsłuchania się w reakcje społeczeństwa. Byłem wtedy 
na Westerplatte i nawet mnie trochę zdziwiło, w sensie pozytywnym, że ludzie nie 
wykorzystują tej uroczystości przeciwko rosyjskiemu gościowi. 

-Putin chyba po raz pierwszy powiedział tam o dwóch totalitaryzmach, 
nie tylko hitlerowskim, ale i stalinowskim. 

- To, co powiedział, nie odpowiadało w stu procentach temu, czego polska opinia 
publiczna miała prawo oczekiwać od premiera Rosji. Ale z punktu widzenia realizmu 
politycznego to było bardzo dużo. 

- Czego myśmy oczekiwali? 

- Że zbrodnia katyńska zostanie nazwana ludobójstwem, wszystkie dokumenty 
ujawnione i powstaną prawne ramy dla rehabilitacji ofiar. 

- Putin podkreślił też na Westerplatte, że każdy kraj, w tym Polska, 
powinien zrobić rachunek sumienia ze współpracy z totalitaryzmami. A 
przed jego wizytą media rosyjskie oskarżały nas między innymi o zajęcie 
przez Polskę Zaolzia. 

- Takich wydarzeń nie powinno się zapominać, ale pokazywać je na tle tamtej epoki. 
Tłumaczyłem wtedy rosyjskim mediom, że nie można porównywać zajęcia skrawka 
terytorium na Zaolziu, w ówczesnym kontekście historycznym i w praktyce bez ofiar, 
z tym, co zdarzyło się l września 1939, gdy ruszyła cała machina militarna 
hitlerowskich Niemiec, zaczynając krwawy podbój Europy, Holocaust itd. 
Pamiętajmy, że w latach trzydziestych, a zwłaszcza w ich drugiej połowie, Rosja jawiła 
się swoim sąsiadom jako straszne miejsce. Polacy mieli w pamięci 1920 rok i to, co się 
stało w sowieckiej Rosji z naszymi rodakami, także z polskimi komunistami. Gdybym 
żył w tamtych czasach, z pewnością bym nie myślał, że przy pomocy Stalina można 
powstrzymać Hitlera. To był wybór między dżumą a cholerą. 
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Nie dziwi mnie, że Putin tak pobieżnie skomentował tamtą epokę, choć uważam taką 
opinię za niesprawiedliwą z punktu widzenia kontekstu całych lat trzydziestych. 
Związek Sowiecki nie był przyjaźnie nastawionym partnerem, na którego można było 
liczyć w momencie niebezpieczeństwa. 

- Słowa Putina na Westerplatte o dwóch totalitaryzmach pozwalają 
Rosjanom na inne spojrzenie na Wielką Wojnę Ojczyźnianą. 

- Jej mit był w Rosji wykorzystywany przez kolejnych rządzących i bardzo mocno 
zakorzeniony w społeczeństwie. Znaczenie tej legendy wzrosło po upadku ZSRR 
jeszcze bardziej, bo jest ona fundamentem, do którego można się odwołać. Inne 
wydarzenia i projekty z przeszłości do tego się nie nadawały, a jeśli do nich Rosjanie 
wracali, to stawały się karykaturą, jak choćby zastąpienie obchodów Wielkiej 
Rewolucji Październikowej Dniem Jedności Narodu, związanym z rocznicą wyjścia 
Polaków z Moskwy w 1612 roku. To jest śmieszny paliatyw i nie może być spoiwem. 

- Co innego II wojna światowa. 

- Cały system edukacyjny nad tym pracuje. Trudno wyobrazić sobie szkołę w Rosji, 
która by się tym nie zajmowała w sensie wychowawczym, a do niedawna nie 
organizowała spotkań z weteranami - by wzbudzać w uczniach patriotyczne uczucia. 
W tej sytuacji słowa o naturze totalitaryzmu komunistycznego, które wypowiedział 
Putin w Polsce, są mimo wszystko niestandardowe. 

Samo pojawienie się ówczesnego premiera Rosji na Westerplatte w rocznicę l 
września 1939 przywróciło tę datę rosyjskiej świadomości. Dla Rosjan wojna zaczęła 
się dopiero w 1941 roku, gdy napadli na nich Niemcy. Wszystko, co było wcześniej, 
traktują jako coś egzotycznego, nad czym nie chcą się zastanawiać. Putin powiedział 
im teraz: II wojna światowa zaczęła się l września 1939. 

- Prezydent i premier Polski podzielili wtedy role. Donald Tusk 
przemawiał kurtuazyjnie, Lech Kaczyński twardo i zdecydowanie. 

- To dobrze. Pokazaliśmy, że z jednej strony jesteśmy gotowi pójść naprzód w 
relacjach, dyskutując nawet o trudnych problemach, ale z drugiej nie jesteśmy gotowi 
odpuścić ocen, które uważamy za słuszne, i mamy do tego moralne prawo. 

Jakie jest lepsze miejsce, by pokazać, że tu, na Westerplatte, wszystko się zaczęło? Bo 
późniejsze zajęcie połowy Europy przez totalitaryzm komunistyczny było 
konsekwencją II wojny światowej. 

- Niektórzy oczekiwali, że Putin powie na Westerplatte „przepraszam” za 
17 września, Katyń i powojenne zniewolenie Polski. 

- Można było formułować takie oczekiwania. Ale trzeba wyciskać maksimum z tego, 
co w danej chwili możliwe. Wizyta Putina na Westerplatte, a potem w Katyniu 7 
kwietnia 2010 - to były znaczące daty z punktu widzenia naszych polskich interesów. I 
trzeba to widzieć w kontekście stosunków dwustronnych z Rosją, jak i tego, że przez 
organizowanie takich rocznicowych uroczystości pokazujemy innym państwom, że 
nie przekreślamy stosunków z Rosją, ale chcemy je rozwijać. 
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I to jest dobre. Natomiast to, że zupa, którą nam podano, niekoniecznie miała tę 
gęstość, jakiej oczekiwaliśmy, albo nie do końca smak, jaki lubimy, to już inna 
sprawa. 

DROGA DO KATYNIA 

- Westerplatte przygotowało wizytę premierów Polski i Rosji w Katyniu? 

- Już wtedy wiadomo było, że następny rok będzie przebiegał pod znakiem Katynia. 

- Po Westerplatte myślałeś, by już odejść z Moskwy? 

- Kierowałem się stanem swojego zdrowia: przeszedłem wylew, nowotwór i poważną 
operację. Jednak MSZ i prezydent Lech Kaczyński uważali, że powinienem 
„pociągnąć” jeszcze obchody siedemdziesięciolecia zbrodni katyńskiej. Inna sprawa, 
że były to fascynujące czasy, i gdybym odszedł na emeryturę już w 2009 roku, od 
strony zawodowej wiele bym stracił. Miałem świadomość i satysfakcję, że stosunki 
polsko-rosyjskie się poprawiają. Zostałem dostrzeżony jako osoba, która nad tym 
pracowała. Wyróżniono mnie Odznaką Honorową „Bene Merito” - nowo ustanowioną 
przez MSZ. 

- Już we wrześniu 2007 roku organizowałeś nagłą wizytę w Katyniu 
prezydenta Kaczyńskiego, na którą bezskutecznie zaprosił on prezydenta 
Rosji. 

- Przy takich wizytach stawaliśmy na granicy możliwości. Gdy nagle nasz prezydent 
na terenie innego państwa zaprasza na spotkanie głowę tego państwa, jest to coś 
nietypowego. 

- Delikatnie mówiąc? 

- Tryb, w jakim ta wizyta nastąpiła, zdemobilizował stronę rosyjską do jakiejkolwiek 
pomocy. Nikt sobie nie zdaje sprawy, jak takie operowanie na granicy tego, co 
przyjęte - a w Rosji dyplomacja to świat bardzo ściśle określonych zasad - jest trudne i 
niewdzięczne. W ambasadzie obawialiśmy się, żeby głowa naszego państwa nie 
została obrażona przez zachowanie gospodarzy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to 
wszystko jest poruszaniem się po przestrzeni nieużywanej w dyplomacji. 

- Znaleźliście formułę tej wizyty - nazwaliście ją pielgrzymką. 

- Lepiej to brzmiało, choć to formuła bardziej opisowa niż dyplomatyczna. Pojęcie 
pielgrzymki w tym świętym miejscu sprawiało, że więcej nam było wolno, nie 
musieliśmy pytać gospodarzy o każdy szczegół. Problem polegał na zmobilizowaniu 
miejscowej administracji, a przecież gdyby nie otrzymała ona placet z Moskwy, 
palcem by nie ruszyła. Wszystko to było bardzo skomplikowane. 

- Obchodów siedemdziesiątej rocznicy Katynia nie dało się zamknąć 
jedną uroczystością? 

- Naiwnie sadziłem, że gdzie jak gdzie, ale w Katyniu zegarki uda się ustawić na jeden 
czas. 
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- Liczyłeś, że prezydent i premier przyjadą na wspólną uroczystość? 

- Sądziłem, że nie będzie dwóch uroczystości. Bo jak to wygląda, żeby najpierw 
przyjechał premier, a trzy dni później, na osobne obchody, prezydent?! I do tego 
jeden i drugi oczekuje najwyższej współobecności czy uwagi ze strony rosyjskiej. 
Czegoś takiego się normalnie nie czyni, bo na zewnątrz robi to wrażenie, że coś u 
partnera dzieje się niedobrego. 

- Nie dało się zrobić ceremonii z udziałem dwóch prezydentów i dwóch 
premierów? 

- To jest pytanie, które należy stawiać w obu stolicach, a nie u takich 
dyplomatycznych wyrobników jak ja. 

- A twoim zdaniem? 

- To, że była taka dwoistość - i że rosyjski partner zdawał sobie z niej sprawę - 
odbywało się ze stratą dla Polski. Są bowiem tematy i miejsca, w których Polska 
powinna być jedna. Gdy l listopada idziemy na cmentarz, to nie ma znaczenia, kto i na 
jaki idzie grób. Ważne jest tylko, że tak samo szanujemy zmarłych. Jeśli w potocznym 
języku mówimy: „Ciszej nad tą trumną!”, to co mówić o miejscu, które jest 
wielotrumienne, o jednym z najstraszniejszych miejsc w polskiej pamięci? 

- Kto powinien ustąpić? 

- Nie znam etapów decyzji. Wiem tylko, że to, co wyszło, było jakby rozbitym lustrem. 
W moim odczuciu Polska w Katyniu w te dni jawiła się jako rozłupana - w miejscu, w 
którym powinna być szczególnie mocno złączona. Mnie, jako Polaka, po prostu to 
bolało. Ale jako urzędnik musiałem robić wszystko, by to się jakoś kupy trzymało. 
Organizacyjnie było to szalenie skomplikowane, ale jako placówka zrobiliśmy 
wszystko, co się dało. Nie mam co do tego wątpliwości. 

- Gdybyś ty miał decydować, jak byś zorganizował obchody w Katyniu? 

- Nic się nie stało, gdy prezydent i premier Polski znaleźli się wspólnie w takim 
miejscu jak Westerplatte. Nie powinno wiec być przeszkód, by znaleźli się wspólnie i 
w Katyniu. W wybranym wspólnie dniu. 

- Z Putinem i Miedwiediewem? 

- Nie wiem, z kim. Bo trudno powiedzieć, jak by na to zareagowali Rosjanie. Ja nie 
mówię o zachowaniu Rosjan, ale o naszym obowiązku bycia razem w tym miejscu. Nic 
więcej. Ale skoro uroczystość została rozdzielona, obowiązkiem ambasady było zająć 
się organizacją wszystkiego. Niezależnie od osobistych ocen. 

- Czy to ty negocjowałeś z Rosjanami, by 7 kwietnia odbyła się w Katyniu 
uroczystość z udziałem dwóch premierów? 

- Nie. Do mnie przyszła informacja, że takie spotkanie się odbędzie. Pojawia się często 
fałszywe mniemanie, że ambasada kształtuje politykę zagraniczną. 

- To był pomysł Rosjan czy nasz? 
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- Nie wiem. Takie rzeczy uzgadnia się na szczeblu przywódców. 

- W naszych mediach znalazłem zarzut, że z projektami wizyt chodziłeś do 
rosyjskiego MSZ, a nie do kancelarii prezydenta Miedwiediewa. 

- Partnerem ambasadora przy organizacji wizyt jest zawsze - także ze względów 
biurokratycznych - MSZ kraju, w którym znajduje się placówka. Tu problem polegał 
na tym, że oni nie chcieli przyjąć do wiadomości wizyty prezydenta w takiej formie. 
Myśmy byli spychani, w rosyjskim MSZ mówili nam: zajmujemy się jedną wizytą - 7 
kwietnia. I nie bardzo było wiadomo, z kim rozmawiać w sprawie wizyty prezydenta 
10 kwietnia. 

- Kiedy przyszła do was wiadomość o osobnej wizycie prezydenta? 

- Późno jak na zwyczaje dyplomatyczne, ale na tyle wcześnie, by był czas na 
przygotowania. Wtedy się zorientowaliśmy, że poszczególne instytucje rosyjskie 
umywają ręce, a czas mijał. Szła też korespondencja z Kancelarią Prezydenta RP,  
praktyczna, dotycząca szczegółów. 

One się zmieniały i myśmy się do tego dostosowywali. Chodziło o to, żeby obie te 
wizyty wepchnąć w jakieś racjonalne dla gospodarzy ramy, tak aby oni nam pomagali. 
Tymczasem było bardzo dużo znaków zapytania, przede wszystkim co do charakteru 
wizyty prezydenckiej. Rosjanie pytali, czy jest to wizyta oficjalna, czy nie. Od tego 
uzależniali swoje kroki. A my nie mogliśmy uzyskać w Warszawie odpowiedzi. 

- Jakie miałeś relacje z kancelariami prezydenta i premiera? 

- Miałem wyśmienity kontakt z Mariuszem Handzlikiem, podsekretarzem stanu w 
Kancelarii Prezydenta. Znaliśmy się z dawnych czasów, był przeze mnie zaproszony 
do Moskwy, ale z jakichś względów nie mógł przybyć przed prezydencką wizytą, więc 
przełożyliśmy ten wyjazd na 20 kwietnia. Mieliśmy - w sposób pogłębiony, 
wykraczający poza pielgrzymkę katyńską - zaprezentować stronie rosyjskiej sposób 
myślenia Kancelarii Prezydenta o stosunkach polsko-rosyjskich. Mariusz Handzlik 
zginał w prezydenckim samolocie 10 kwietnia... 

- Jak Rosjanie traktowali prezydenta Kaczyńskiego? 

- Oni mieli w pamięci dwie sprawy. Pierwszą była misja Siergieja Jastrzembskiego, 
bliskiego współpracownika Putina, mająca na celu polepszenie stosunków z Polską. 
Strona rosyjska oceniła tę misję jako nieudaną. Byli zdegustowani. Ale ja nie znam 
szczegółów rozmów, jakie prowadził Jastrzembski w lutym 2006 roku w Warszawie. 
Po drugie, oni patrzyli na śp. Lecha Kaczyńskiego jako na osobę, która za kilka 
miesięcy zejdzie ze sceny politycznej. W tym sensie nie było widać ich chęci 
inwestowania w relacje z prezydentem. 

NIE LĄDOWAĆ? - TO SZYKANY 

- Lądowanie w Smoleńsku było rutyną w przypadku katyńskich wizyt i 
delegacji? 

- Zawsze były z tym problemy. Zarówno związane z każdorazowym otwieraniem tego 
lotniska i jego funkcjonalnością, a także szczegółowe: trzeba było ściągać tam 
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pograniczników, celników. Zawsze w takich wypadkach władze zachowują się 
kurtuazyjnie, ale Rosjanie jasno dali mi do zrozumienia, a nawet jednoznacznie się 
wypowiedzieli, że lotnisko to jest wyłączone z normalnego funkcjonowania. Dałem w 
tej sprawie sygnał do Warszawy. 

- Do MSZ? 

- Tak. Do MSZ. Ale biorąc pod uwagę, że wizyta będzie podwójna, uznałem, że o złym 
stanie lotniska, i o tym, jakie mogą być kłopoty z jego wykorzystaniem, powinna 
wiedzieć maksymalna liczba osób w centrali. Dlatego moją relację z rozmowy o 
lotnisku z Siergiejem Nieczajewem, dyrektorem departamentu w rosyjskim MSZ, 
wysłałem nie drogą poufną, ale clarisem, jawną informacją, zakładając, że będzie 
czytana w kilku miejscach. Uważałem bowiem, że taka informacja powinna dotrzeć do 
szerszego grona. 

- Co powiedział Nieczajew? 

- Że lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku jest wyłączone i technicznie słabe. I oni są 
zdania, że nie powinno być użyte przez te dwie delegacje. W międzyczasie 
rozmawialiśmy o lotnisku z różnymi osobami z Polski. Jednak sprawa złego stanu 
technicznego była tu traktowana jako wymówka Rosjan, którzy chcą zburzyć naszą 
koncepcję obchodów katyńskich. Namawiano mnie, bym zabiegał o zgodę na 
lądowanie w Smoleńsku. 

- Kto namawiał? 

- Tego już nie pamiętam, bo były rozmowy z wieloma osobami, tak ze strony 
ambasady, jak i z obu kancelarii. Myślę, że to jest udokumentowane znacznie 
dokładniej, niż ja teraz pamiętam. Wiem jednak, że myślenie, jakoby Rosjanie 
chcieliby nam popsuć obchody, było w kraju dość powszechne. 

- Skoro lotnisko było tak złe, czemu premier Putin 7 kwietnia zdecydował 
się także wyładować w Smoleńsku? 

- Gdyby Putin nie lądował, byłoby jasne, że lotnisko się nie nadaje, także do 
lądowania naszych przywódców. Ale skoro w końcu zdecydowano, że obaj premierzy 
wylądują na Siewiernym, to lotnisko musiało spełniać minimalne warunki 
bezpieczeństwa. Oczywiście ja nie jestem w stanie ocenie tej sprawności, ale 
wiedziałem, że musi być taka jak każdego mostu, co do którego zakłada się, że 
udźwignie on większą liczbę kopyt końskich i ludzkich stóp, niż to wynika z wyliczeń 
nośności. 

Lądowanie Putina i Tuska 7 kwietnia nas uspokoiło, bo wszystko odbyło się 
normalnie. Oznaczało to, że lotnisko działa, przyjmuje także duże samoloty z VIP-ami 
na pokładzie. Zwłaszcza lądowanie Putina na tym samym lotnisku 10 kwietnia, już po 
katastrofie, dowodzi, że mogło być używane. 

Prawdę powiedziawszy, widok Siewiernego z zewnątrz był naprawdę żałosny. Jakieś 
stare, obskurne budynki, stojące z boku maszyny czy nieużywane samoloty. Od dawna 
mogliśmy je obserwować, bo od czasu do czasu lądowały polskie delegacje, między 
innymi Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu. Dla nas wojskowy port lotniczy 
Siewiernyj był bardzo wygodny, niecałe dwadzieścia kilometrów od Katynia. 
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Oczywiście po katastrofie wiedza o tym lotnisku jest nieskończenie większa. 

PO KATASTROFIE 

- 10 kwietnia 2010 roku, kilka minut po godzinie dziewiątej, połączyłeś się 
telefonicznie z Centrum Operacyjnym MSZ, a po chwili z ministrem 
Sikorskim. Nie miałeś wątpliwości, że doszło do katastrofy samolotu? 
Przecież nie widziałeś kadłuba, ofiar? 

- A co innego miałem sądzić, skoro byłem otoczony strażakami, widziałem gasnące 
kupy złomu, jakby ogniska. Przeraziło mnie, że tak mało zostało z samolotu. 
Oczywiście w tym momencie nie zdawałem sobie sprawy, że za wzniesieniem jest 
główne miejsce katastrofy i rozbity kadłub tupolewa. W taki sposób opisałem to 
ministrowi. 

-Jeden z prawicowych publicystów napisał, jakby z żalem, że to, co 
mówiłeś przez telefon, było „suchą, pozbawioną emocji relacją”. 

- Miałem krzyczeć, dramatyzować? Moim rozmówcą nie był znajomy, ale minister 
spraw zagranicznych, i ja, jako ambasador, miałem go poinformować o czymś 
nieprawdopodobnie ważnym. Nam, w służbie dyplomatycznej, nie wolno tracić 
panowania nad sobą. A tego dnia widziałem ludzi, którzy płakali, krzyczeli i głęboko 
załamani nie byli w stanie nic robić. Jeden z doświadczonych pracowników protokołu 
dyplomatycznego doznał straszliwego szoku, gdy uświadomił sobie, że mógł być na 
pokładzie prezydenckiego samolotu. To także naturalna ludzka reakcja. 

- Czy już w pierwszych godzinach po katastrofie zaczęła grać rolę 
polityka, czy wówczas mówiło się tylko o wielkim nieszczęściu? 

- Czytałem później kilka opisów. Z dystansu używa się innego języka niż wówczas. Na 
początku było przerażenie i niedowierzanie, że coś takiego mogło się zdarzyć. A potem 
pojawił się język polityki. 

Po południu 10 kwietnia w gmachu administracji smoleńskiej zaczęło być tworzone 
centrum informacyjne. Ktoś, kto krytycznie ocenia te wydarzenia, we wspomnieniach 
napisał, że pracownicy konsulatu wyczytywali nazwiska ofiar rutynowo, nie okazywali 
żadnych uczuć. To kompletna nieprawda! Ci młodzi ludzie nagle zostali wciągnięci w 
coś niewyobrażalnego. Jak można w późniejszych opisach tworzyć wrażenie, że byli 
nieludzcy, wyka-strowani emocjonalnie! To kłamliwe i przykre. Mogę powiedzieć, że 
było dokładnie odwrotnie. Ja tych ludzi znałem. Tego dnia widziałem i czułem ich 
reakcje. Podobnie jest z kwestią przypisywanego mi później zamiaru zatrzymywania 
w Rosji Jacka Sasina, by nie mógł wrócić do Kancelarii Prezydenta. Pierwszy raz się 
wówczas z nim spotkałem, nie wiedziałem nawet, jaki jest zakres jego obowiązków w 
Kancelarii. Ale wiedziałem, że w Katyniu był jedynym urzędnikiem prezydenckim tej 
rangi. Dlatego uważałem, że powi-nien zostać na miejscu. Potem krytykowano, że 
dość długo trwało, zanim mógł polecieć do Polski. Nie chcę bronić Rosjan, ale po 
katastrofie być może sprawdzano dłużej warunki startu czy przyjmowano lub 
ładowano jakiś sprzęt itp. To, że w takiej sytuacji samolot się spóźnił godzinę czy 
półtorej, nie było niczym nadzwyczajnym. Insynuowanie, że komuś mogło na tym 
zależeć, jest absurdalne. Poza tym nie wiedziałem, co się dzieje w Warszawie w 
sprawie przejęcia obowiązków prezydenta. Wierzyłem, że w moim państwie są 
procedury, które to regulują. I tyle. 
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- Już jako były ambasador udzieliłeś wywiadu Teresie Torańskiej. 
Mówiłeś o okolicznościach katastrofy smoleńskiej, oceniając między 
innymi przygotowania do wizyty prezydenckiej i działania samej głowy 
państwa. Wywołało to ostrą krytykę prawicowych publicystów i 
polityków, na przykład Anny Fotygi. 

- Na temat Smoleńska byłem ostrożny w wypowiadaniu się. Udzieliłem tylko dwóch 
dłuższych wywiadów: dla telewizji rosyjskiej (znanemu dziennikarzowi Władimirowi 
Poznerowi) zaraz po 10 kwietnia oraz kilka miesięcy później Teresie Torańskiej, 
wybitnej polskiej dziennikarce. Po jego ukazaniu się w „Gazecie Wyborczej” 
otrzymałem niezliczone głosy poparcia. Ludzie wyczuli, że nie kieruję się w tym 
wywiadzie polityką, ale troską o polskie wspólne sprawy. I że jestem zniesmaczony 
sytuacją polityczną, która poprzedziła katastrofę. Trudno jednak wszystkim dogodzić. 

- Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych z PiS, ma ci za złe, że 
tuż po katastrofie zostawiłeś zwłoki prezydenta i innych wysokich 
urzędników państwowych sam na sam ze specnazem - czyli komandosami 
jednostek specjalnych - bez świadków. Jej zdaniem jako ambasador 
powinieneś nakazać żołnierzom rosyjskim, aby dopuścili cię do zwłok 
ofiar, a gdyby to nie skutkowało, należało wywołać skandal 
dyplomatyczny. 

- Bardzo łatwo się tak mówi parę miesięcy po katastrofie. Przede wszystkim o 
żołnierzach, którzy tam się szybko pojawili, nie myślałem, jak pani minister, jako o 
specnazie, ale jako o ratownikach. W żołnierzach widziałem ich właśnie - 
funkcjonariuszy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, a obecnie - po zmianie nazwy 
- Ministerstwa Obrony Cywilnej, Katastrof i Klęsk Żywiołowych. Na podstawie tego, 
co zobaczyłem w pierwszych minutach i potem, pozostaję pod głębokim wrażeniem 
sprawności i gotowości rosyjskich służb ratowniczych. Żeby operować pojęciem 
specnazu w odniesieniu do tej chwili, trzeba więc myśleć w konwencji zmowy, zdrady 
i spisku. Normalny człowiek - muszę to powiedzieć z całą stanowczością - myśli w 
kategoriach ratowania ludzi. Ci, co mieli ratować, zjawili się tam natychmiast. 

- Nie myślałeś jako ambasador Polski: muszę koniecznie sprawdzić, co się 
stało z moim prezydentem? Masz immunitet, ale zamiast iść, dajesz się 
odepchnąć. Pokazujesz słabość państwa. To ci zarzuca była minister Anna 
Fotyga. 

- Ja to widzę inaczej. To były pierwsze minuty, nie było jeszcze żadnej wiedzy, gdzie 
jest główne miejsce katastrofy. Tuż za wzniesieniem czy kilometr dalej? Nikt nie był w 
stanie powiedzieć. Trudno sobie wyobrazić, żebym sam szukał w mokradłach zwłok 
prezydenta. 

Co do immunitetu - zarzut jest śmieszny. Stoję naprzeciwko żołnierza, który mnie raz, 
drugi i kolejny nie przepuszcza. Mówię, kim jestem. Nie pomaga. Pani Fotyga niestety 
nie wie, jak to działa. Wojsko reaguje zgodnie ze swoimi przepisami i w Rosji tak 
często jest, że po prostu nie liczy się, że masz immunitet. Mają rozkaz wpuścić tego 
czy innego, to wpuszczą. Innych nie. I jak mam wywołać skandal dyplomatyczny? Na 
łące? Mnie się wydawało wtedy, że moim obowiązkiem jest pojechać do ludzi, którzy 
w Katyniu czekali na przyjazd prezydenta. Myślałem: tam ktoś czeka na 
współobecność, na wiadomość. W Katyniu - tym świętym miejscu. 
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- Czy są jakieś procedury, jak zachować się w takim momencie? Biec, 
pilnować ciała? 

- Taka sytuacja wykraczała poza wszelkie możliwe wyobrażenia i procedury. 

- Ale Anna Fotyga wie jedno: czmychnąłeś ze Smoleńska do Katynia. 

- Gdy ja wyjechałem, na lotnisku pozostał jeden z moich zastępców, nasi pracownicy 
konsularni z Moskwy i innych placówek oraz BOR-owcy. Oni współdziałali z 
Rosjanami, także przy poszukiwaniu ciał. Co do mnie, to potrzeba znalezienia się 
wśród ludzi, którzy czekają, była ze wszech miar naturalna. I widziałem to przede 
wszystkim w aspekcie nie politycznym, ale religijnym. Strasznie uderzyła mnie w 
wypowiedzi Fotygi niezdolność do głębszej refleksji. To dowód obracania się w 
przestrzeniach wyłącznie politycznych. I przyzwyczajenia do języka, którym łatwo 
kogoś dyskredytować. 

- Na przykład: Bahr miał swoje pięć minut i im nie sprostał? 

- Czy gdy nas coś takiego spotyka, w ogóle możemy to widzieć jako „moje pięć 
minut”? Wydarzyło się coś strasznego, więc to dla mnie świetna okazja, by się 
bohatersko zachować i zrobić coś nadzwyczajnego?! I to ma być moje - jako urzędnika 
- pięć minut?! Byłoby to śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Jesteśmy skonfrontowani 
z katastrofą, której natury ani skali nie znamy. Jak się zachowujemy, jest kwestią 
indywidualną. Równie dobrze można było paść i zostać tam na trawie, w ogóle się nie 
ruszać, niczego nie zrobić. Takie zachowanie byłoby tak samo zrozumiałe, jako 
reakcja organizmu, który nie wytrzymał napięcia. 

- Poseł PiS Joachim Brudziński mówił potem ze zgrozą, że polski 
prezydent leżał w ruskiej trumnie. 

- To sformułowanie uważam za jedno z najbardziej haniebnych. Gdyby 
przedstawicielowi jakiegokolwiek innego kraju zdarzyła się śmierć w katastrofie na 
naszej ziemi, dalibyśmy mu polską trumnę właśnie jako wyraz należnego mu 
szacunku. Gdyby ktoś potem powiedział - w charakterze wyrzutu - że ta osoba leżała 
w polskiej trumnie, jak byśmy to potraktowali z emocjonalnego punktu widzenia? I 
także praktycznego: bo w jakiej trumnie ktoś miałby leżeć w takim momencie? No, w 
jakiej? Cała ta ekshumacyjna retoryka jest mi kompletnie obca. Ja to widzę tak: 
podstawą jest katolickie przypomnienie, że „z prochu powstałeś i w proch się 
obrócisz”. Czy w tym prochu będzie guzik numer jeden, czy numer siedem - nie ma to 
znaczenia. Nie sposób oczywiście dyskutować o odczuciach z rodzinami zmarłych. 
Rozumiem, że inni mogą odbierać to inaczej 

- A uścisk obu premierów w Smoleńsku? Były komentarze oburzonych, że 
„car Północy” czy „rosyjski niedźwiedź” bierze w objęcia Tuska. 

- Widziałem to i traktuję ten gest tylko w kategoriach ludzkich. Przypuszczenie, że 
Rosjanie i ci, którzy Rosją kierują, są pozbawieni jakichkolwiek ludzkich uczuć, jest 
chore. I w takiej sytuacji: cóż to za jeżyk? Co za niedźwiedź, co za objęcia? 

- Wielkie emocje wywołały wśród Polaków informacje o zamianie czy 
złym rozpoznaniu kilku ciał. Jak do tego mogło dojść? 
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- Nie jestem zdziwiony, znając rozmiar katastrofy i obecną wśród wszystkich 
determinację, aby ciała jak najszybciej znalazły się w ojczyźnie. Nie byłbym 
zaskoczony, gdyby okazało się, że jeszcze inne zwłoki zostały zamienione. Sam jestem 
przykładem tego, że można było się mylić. Wówczas nie miałem żadnych wątpliwości, 
że twarz, jaką zobaczyłem w trumnie, to śp. Ryszard Kaczorowski, były prezydent na 
uchodźstwie, którego dobrze znałem. Do głowy mi nie przyszło, że to ktoś inny. 

- Czy po trzech latach myślisz, że tuż po katastrofie mogłeś zrobić coś 
innego? 

- Mógłbym sobie coś zarzucać, gdyby w tamtych chwilach można było zrobić coś 
więcej. Ale nie było mowy, by Rosjanie dopuścili polskiego ambasadora do grzebania 
przy ciałach czy szczątkach samolotu. Od tego oni mają odpowiednie służby, 
śledczych. Dla mnie było naturalne w tej strasznej sytuacji, że rosyjskie służby tym 
wszystkim się zajmują. A my w następnych godzinach mieliśmy mnóstwo 
praktycznych spraw do załatwienia, między innymi uruchamialiśmy centrum 
informacyjne, rozmawialiśmy z przedstawicielami służb badających teren, staraliśmy 
się o samolot dla prezydenckiego ministra Sasina, który chciał szybko wracać do 
Warszawy, a potem przyjmowaliśmy premiera Tuska oraz grupę działaczy PiS z 
Jarosławem Kaczyńskim. Staraliśmy się na tyle, na ile umieliśmy. Być może byliśmy 
w szoku, bo normalny człowiek nie może przejść koło czegoś takiego obojętnie. 

Gdy dziś - żeby podsycać ogień - wyciąga się jakieś kawałki z tego ogniska, działa się w 
złej wierze. Komuś na tym zależy. I to jest niemoralne. 

- Czy z takich wydarzeń jak katastrofa płyną jakieś wnioski? 

- Dla mnie ważne jest pytanie, czy z tego, co się wydarzyło, może wyniknąć coś 
pozytywnego. Ja osobiście widzę w tym szansę na pojednanie naszych narodów, 
naturalnie rozumiane jako proces. A w sferze praktycznej: można uczyć się od Rosjan, 
jak reagować w sytuacjach nadzwyczajnych. I współpracować z tymi, którzy mają 
doświadczenie. Specjaliści z rosyjskiego Ministerstwa Obrony Cywilnej, Katastrof i 
Klęsk Żywiołowych są sprawni i dobrze wyszkoleni. W tym ogromnym kraju stale 
zdarzają się katastrofy, każdego dnia o innym charakterze. 

- Współpracować? Gdy cała Polska widziała w telewizji, jak Rosjanie tną 
piłą wrak samolotu? Nie chcą go zwrócić Polsce, a przez wiele miesięcy 
nawet nie pokwapili się, by przykryć jego szczątki, żeby nie rdzewiały? 

- Nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie tak długo wraku nie oddają i po 
co go cięli. Być może zorientowali się, jak łatwo mogą tą kartą grać w Polsce. Z drugiej 
strony podejrzewam, że nie te służby cięły, które ratowały. Ja mówię o aspekcie czysto 
ratowniczym. Co do przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu, wykluczam 
zamach. Bo mówiąc brutalnie: nie było powodu. Według Rosjan Lech Kaczyński był 
osobą już schodzącą ze sceny politycznej. Z kolei twierdzenie, że Rosjanie po raz drugi 
chcieli w Katyniu zniszczyć polską elitę, jest dobre do tworzenia narodowych mitów, 
ale przeczy logice. Przecież to, co się wydarzyło w Smoleńsku, było kompromitacją dla 
Rosji. A skala katastrofy i ranga ofiar zrobiła wielkie wrażenie na całym świecie. Nie 
widzę powodów, by nie wierzyć raportowi Millera. Dlaczego mam go odrzucać? Moja 
władza, przez nas demokratycznie wybrana, zaangażowała do jego sporządzenia 
najlepszych ekspertów. 
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- Masz żal do losu, że na koniec kariery dyplomatycznej musiałeś przeżyć 
coś takiego? Czy to nie fatum? 

- Jeśli to jest fatum, to nie w kategoriach osobistych, ale narodowych. Przed 
katastrofą cieszyłem się, że w stosunkach polsko-rosyjskich nastąpiła wyraźna 
poprawa. Pojawiła się nadzieja, że uda nam się rozbudować związki gospodarcze i 
aktywność w różnych dziedzinach i wielu miejscach Rosji - w ślad za innymi 
państwami jak Węgry, Czechy czy Słowacja. Podczas mojej misji miałem na przykład 
pomysł przekształcenia Smoleńszczyzny w naszą bramę do Rosji. Myślałem, żeby - 
poprzez Katyń, ale nie tylko - wytworzyć tam energię dobrosąsiedzką. To jest 
potrzebne. Nam - byśmy nie jechali jak Żydzi do Polski, widzący tylko Auschwitz, jako 
cmentarz swych przodków; byśmy dotknęli czegoś innego niż tylko ból. A Rosjanom - 
by nie byli tak spętani historią: najnowszą, katyńską, ale też dawniejszą. Bo oni 
pamiętają, że Polacy to ci, którzy zdobyli Smoleńsk, a potem zostali z niego usunięci. 
My już tak głębokiej pamięci nie mamy, u nich była ona podsycana w czasach 
carskich, a czasem jest i współcześnie. 

Chciałem tej złej energii sąsiedzkiej przeciwstawić dobrą. Żeby z jednej strony 
Rosjanie Katyń - jako prawdę o sobie - przetrawiali w szkołach. Z drugiej - żeby Polak, 
który tam się znajdzie, widział też inne rzeczy - że jest to ziemia pełna zabytków, 
bogatej przyrody, miejsce urodzin Jurija Gagarina, pierwszego kosmonauty. 
Myśleliśmy o młodym pokoleniu, które ma już inną pamięć, o współpracy szkół, 
kojarzyliśmy wyższe uczelnie, sprowadzaliśmy do Smoleńska polskie zespoły jazzowe. 

I to wszystko zostało odsunięte, bo na starą ranę sypnięto solą. To uważam za jakieś 
fatum. Pod względem odczuwania czuję jak zwykły obywatel Polski. Może jedyna 
różnica polega na tym, że znałem tak wielu z tych, którzy lecieli tupolewem. Byłem w 
służbie zagranicznej przy kolejnych rządach, więc przy każdym z nich poznawałem 
ludzi, którzy odgrywali istotną rolę w państwie. Nigdy nie przykładałem do nich i 
kontaktu z nimi partyjnej miary. 

Myślę o tym tak: zdarzyło się nieszczęście, ale z tym trzeba nauczyć się żyć. Nie może 
ono zmienić naszej drogi. Ważniejsze od katastrofy jest wszystko to, co służy 
umacnianiu niepodległości Polski. Nasza tysiącletnia historia dowodzi, że łatwiej ją 
stracić, niż zyskać. Nie można więc tak układać stosunków z drugim państwem, by 
mogło nam kiedyś zagrozić. Niepodległość Polski trzeba stale umacniać. Ta zdolność 
musi być w nas zawsze. Po tym, co przeżyłem w Smoleńsku, nie straciłem optymizmu. 
Bo ostatecznie tylko w nim jest siła - narodu i jednostki. 


