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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Liczył się tylko on 

Tak, Muammar Kaddafi to wyjątkowa kreatura. O jego paranoi – i 
bezwzględności – najlepiej świadczy oskarżenie pięciu bułgarskich 
pielęgniarek o umyślne wszczepianie libijskim dzieciom wirusa HIV.  

Kobiety spędziły w więzieniu kilka lat, były torturowane i tylko akcja dyplomatyczna połowy świata oraz 
spryt prezydenta Francji uchroniły je od wykonania kary śmierci. Śmierci jednak nie uniknęli żołnierze 
amerykańscy, gdy wybuchła bomba w berlińskiej dyskotece. Ani pasażerowie dwu samolotów, 
amerykańskiego i francuskiego, które eksplodowały w powietrzu. W sumie zginęło 440 osób, a za 
zamachami stał Kaddafi. Snuł mitomańskie plany stworzenia pod swym przywództwem Stanów 
Zjednoczonych Afryki z dwumilionową armią i wspólną walutą.  

Od 1969 roku, gdy zajął miejsce króla Idrysa I, Kaddafi działał według zasady: jednostka zerem, 
jednostka niczym. Nie liczyli się ani ludzie, ani masy; liczył się tylko on. I rodzina: straszni, 
odpowiedzialni za wiele zbrodni synowie.  

Megaloman, pyszałek i zbrodniarz od dawna nie powinien rządzić, za to powinien odpowiedzieć za 
swe czyny.  

NATO postanowiło obalić obmierzły reżim. Że obmierzły zgoda, choć bez porównania więcej krwi 
płynie dziś w czarnej Afryce – lub w Syrii – niż w Libii przed wojną. Większym też zagrożeniem dla 
świata i własnych obywateli jest głodująca Korea Północna. Tymczasem dyktator Kim Dżong Il jest 
podejmowany na salonach – jak kiedyś podejmowano Kaddafiego.  

Nie pierwszy raz zwycięża pragmatyka i zimna kalkulacja; racje moralne idą na bok. Jak w 2007 roku, 
gdy Libijczyk przybył do Paryża z pięciodniową wizytą i własnym namiotem. Pałac Elizejski zgodził się 
na rzecz niebywałą: na rozbicie namiotu w parku przed pałacem służącym oficjalnym gościom Francji. 
Kaddafi pałacem wzgardził i jak udzielny monarcha przyjmował kogo chciał w swoim namiocie 
twierdząc, że to tradycja pustyni. Jeszcze gorsze żaby zjadał Silvio Berlusconi, który zaledwie rok 
temu z wielkimi honorami podejmował swego "przyjaciela” w Rzymie. To wtedy zachwycony 
kontraktami premier Włoch całował Kaddafiego w rękę.  

Nie wykluczam, że te fakty wpłynęły na decyzję o militarnym zaangażowaniu NATO w Libii. Dawna 
uniżoność europejskich przywódców wobec "syna pustyni” stała im kością w gardle. Zapewne obawiali 
się reperkusji wyborczych i wykorzystania przez konkurentów swoich zdjęć w objęciach dyktatora. Nie 
bez kozery z oficjalnych stron prezydenta Francji dziwnym trafem znikły wszystkie zdjęcia z paryskiej 
wizyty Kaddafiego. Berlusconi też wolałby wykasować z naszej pamięci kompromitujący pocałunek w 
rękę.  

Nie ma się co łudzić. NATO poszło do Libii, a nie gdzie indziej, z przyczyn politycznych. A w polityce 
liczą się też emocje i interesy natychmiastowe. Nic a nic nie żal mi Kaddafiego, a jednak nie znajduję 
dziś w sobie entuzjazmu. Bo wszystko wskazuje, że podejmując decyzję o jawnej i otwartej wojnie z 
Kaddafim myślano krótkowzrocznie. W Libii jeszcze długo będzie niebezpiecznie i niestabilnie. Czeka 
nas kosztowna i niepewna w skutkach akcja wspierania demokracji. A gdy w Trypolisie opadnie 
euforia za każdy fałszywy manewr, za każdy akt przemocy, za biedę i bezrobocie Libijczycy winić 
będą Zachód.  


