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Liliana Sonik: Cały ten zgiełk 

To nie polska pamięć jest problemem Rosji 
Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, powszechnie już nazywane magicznym słowem BRIC, to cztery 
mocarstwa wschodzące, które niedawno rzucały rękawicę zużytym przez kryzys potęgom.  

Wzrost gospodarczy w Chinach sięga 10 proc., w Indiach niemal 8 proc. PKB Brazylii wzrósł o 5,1 
proc., a prognozy na przyszły mówią o 4 proc. Jedynie w Rosji sytuacja jest inna. Gospodarka w Rosji 
skurczyła się o 11 procent. To jest zapaść. Ale wśród państw BRIC Rosja jest jedynym mocarstwem 
atomowym. W schedzie po Sowietach zostało tam 16 000 pocisków nuklearnych, w tym 5 830 
aktywnych. Arsenał Chin (raptem 200 głowic) czy Indii (50) wygląda przy tym po prostu śmiesznie.  

70 lat temu Stalin w sojuszu z Hitlerem napadł na Polskę. Potem zgarnął kawałek Europy, a sporą 
część zwasalizował. Dziś nie ma już ZSRR. Jest za to Rosja aspirująca do roli mocarstwa. 
Chcielibyśmy tę nową Rosję polubić, ale nie idzie nam łatwo. Możemy lubić tylko Rosjan. Niektórych.  

Przez 45 lat istnienia PRL wspominano nader powściągliwie o 17 września 1939 roku. Kto sam nie 
przeżył, kto nie usłyszał w domu, ten nie miał pojęcia o masakrach, zsyłkach, łagrach i łupieniu 
Kresów. O tym nie mieliśmy prawa wiedzieć. Teraz podnoszą się głosy, by zapomnieć. W imię 
przyszłości i dobrych stosunków. Kłopot w tym, że to nie polska pamięć jest problemem Rosji.  

Tam realny komunizm nie został przyniesiony na bagnetach. Był produktem rodzimym i poczynił 
największe spustoszenia. Dziś Rosja funkcjonuje na ropie, gazie i wódce. Przeciętny Rosjanin żyje 12 
lat krócej od przeciętnego Polaka. Co trzeci mężczyzna umiera przed ukończeniem 60. roku życia. 
Według agencji Nowosti - winę ponosi wódka. Rosja pije na umór. 40 proc. samobójców jest pijanych, 
80 proc. morderców było pijanych, gdy zabijali. W więzieniu, gdzie trudniej o alkohol, Rosjanin ma 
trzykrotnie większe szanse na przeżycie niż na wolności. W obawie przed katastrofą demograficzną 
Putin ustanowił gigantyczne becikowe: 7 400 euro za urodziny drugiego dziecka. Podziałało, ale 
tendencji nie da się utrzymać. Kobiety nie chcą dzieci, zwłaszcza w kryzysie. Bo przy gospodarce 
opartej na surowcach spadek cen ropy rujnuje budżet. O tym, o zacofanej gospodarce i odwiecznej 
korupcji pisał prezydent Miedwiediew nie dalej jak w środę.  

W rocznicę napaści na Polskę trzeba Rosji życzyć wszystkiego najlepszego. Szczerze. Bo Rosja ludzi 
zamożnych, przedsiębiorczych i zadowolonych to Rosja przewidywalna i bezpieczna. Na razie jednak 
takie życzenia pozostają pobożnymi życzeniami.  

Liliana Sonik 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

