
Unia musi dać nam bezpieczeństwo 

My, Grecy, stoimy w tej wojnie po stronie Ukraińców, bo wiemy co to znaczy mieć 
agresywnego, rewizjonistycznego sąsiada. Nas Turcja martwi cały czas. 

Mateusz Mazzini z Aten 

- A dokumenty psa pani ma?


W czasie odprawy bagażowej na Okęciu króluje chaos i nerwowość. Po obu stronach: 
pracownicy linii lotniczych starają się zachować powagę i przestrzegać procedur, nawet jeśli 
większość z nich ma wpięte w klapy marynarek wstążki w kolorach ukraińskiej flagi. Na twarzach 
uchodźców widać z kolei każdą minutę ostatnich dwóch tygodni. Fizyczne wyczerpanie, 
niepewność jutra. Stres, który kolejna biurokratyczna przepychanka będzie tylko potęgować. 
Stolica Grecji nie jest oczywistym kierunkiem ucieczki przed wojną, ale mimo to w kolejce do 
odprawy słychać praktycznie tylko ukraiński. 


Sprawy nie ułatwia fakt, że są, no właśnie - uchodźcami. Co w realiach lotniskowych oznacza 
odprawę długą i często problematyczną, bez gwarancji sukcesu. Uciekają ze wszystkim, co udało 
im się zabrać. Wielkie torby - jeśli mieli czas się porządnie spakować. Częściej zwykłe plastikowe 
siatki, prowizorycznie obklejone taśmą. Wózki dziecięce, bo wokół mnie stoją prawie same matki 
z dziećmi, czasami towarzyszą im babcie i dziadkowie. Zawsze osobna torba z jedzeniem, do 
której maluchy zaglądają co kilkadziesiąt sekund. Płacz ze zmęczenia miesza się z energią i 
ciekawością. Jeden z chłopców sam staje na wagę bagażową. I zwierzęta - co druga rodzina 
stojąca w kolejce jakieś wywozi. Psy, nawet te większe, w metrowej wysokości kojcach. Kot i 
chomik w jednej klatce. 


Zderzenie z uporządkowaną lotniczą rzeczywistością jest bolesne. Niebieskie paszporty 
błyskawicznie lądują na ladzie, w geście energicznym, jeszcze pełnym nadziei i optymizmu. Ale 
potem często są problemy. Ktoś ma wynik testu PCR z właściwym nazwiskiem, ale złym 
imieniem. Ktoś nie wypełnił wymaganego w Grecji formularza lokalizującego, a teraz nie działa mu 
w telefonie strona, żeby dokument wygenerować na szybko. Stojąca kilka metrów przede mną 
rodzina została zawrócona, bo ich pies nie miał wszystkich potrzebnych papierów. Przy 
stanowisku obok - najgorsze. Kobiety nie mogą się odprawić. Pracownik linii pyta o numer 
rezerwacji, dane się nie zgadzają. Okazuje się, że bilety nie zostały kupione, coś poszło nie tak 
przy płaceniu. Jest prośba, potem łzy. Ale lotu do Aten nie będzie.


Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz widziałem taki obrazek. Szukam w pamięci, długo 
nic nie znajduję. Pustka, pomimo pracy reporterskiej w krajach straumatyzowanych przemocą, z 
których uchodźcy wyjeżdżają masowo. Honduras, Salwador, reszta Ameryki Centralnej. Ale tam 
nie dzieje się to na lotniskach, tragedia rozgrywa się gdzieś indziej. Myślę o podobnym dramacie 
przy odprawie. Przypominam sobie po długiej chwili, że jednak już go widziałem. W Kijowie, 
osiem lat temu. Ten sam język, ta sama wojna, ten sam naród. Tylko teraz nie mogą już nawet 
uciekać w świat z własnej stolicy, potrzebują naszej.


Do samolotu wsiadam, próbując nie obudzić śpiącego na rękach matki niemowlaka. Za mną w 
kolejce stoi młoda Ukrainka w bardzo silnym makijażu. Przy odprawie poznała nową koleżankę, 
bo słyszę, jak z silnym akcentem po angielsku tłumaczy jej życie.


- Kochanie, ja nie robię zakupów w Atenach. Tylko w Warszawie. Złote Tarasy best shopping mall, 
Belevedere best Polish vodka. Tęsknię za Ukrainą, ale bardziej za chłopakiem. My boyfriend 
Russian i jest teraz w Kijowie. Czy się martwię? Nie, nic mu nie będzie. On jest bardzo high 
persona. Zobaczymy, będzie co ma być. Ale może nie powinnam ci tego mówić, nie znamy się, a 
ja jestem kompletnie pijana. 

Dopiero na pokładzie uświadamiam sobie skalę zjawiska. Spacer do toalety sprawia wrażenie 
wizyty w przedszkolu. Nafaszerowane lekami zwierzęta śpią albo siedzą cicho otumanione, ale 
dzieciom sen nie w głowie. W ostatnim rzędzie biznesmen otwiera laptopa, próbuje pracować. 
Nad jednym, kilkulijnijkowym mailem pracuje pół godziny, poddaje się, zamyka komputer. Nie da 



rady, wokół niego pięcioro ukraińskich dzieci odstawia teraz swoją interpretację wojny. 
Zastanawiam się, czy odgrywają atak na Kijów, ale szybko dochodzę do wniosku, że raczej nie - 
przecież żadne z nich nie zgodziłoby się grać Rosjanina, nawet w samolotowej zabawie. 


Wojna leci za mną do Aten, ale już na miejscu musiała chyba wyjść innym wyjściem, bo znika mi z 
horyzontu zaraz za lotniskiem. Ukraińskie dzieci bawią się wokół taśm bagażowych, ich mamy 
porządkują stosy papierów, niektóre pytają o samolot do Larnaki. Część z nich zostanie pewnie 
na Cyprze, przynajmniej na jakiś czas. Nasze drogi rozchodzą się od razu, w milczeniu. W Grecji 
wojny przecież nie ma. Jest za to autentycznie bolesne zimno, wymrażające do kości. Przez 
chwilę przeklinam, że w ogóle ruszałem się z Warszawy. Kto by pomyślał. 


- Greckie społeczeństwo jednoznacznie potępia atak Rosjan na Ukrainę. Nie mamy jeszcze 
danych sondażowych, ale szacuję, że jakieś 80-90 proc. Greków jest przeciwko Rosji. Dla nas 
ta wojna to lustro tureckiej inwazji na Cypr. Analogia jest oczywista - mówi mi prof. Panagiotis 
Tsakonas, wykładowca stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa na Uniwersytecie 
Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. W swojej karierze naukowej prowadził badania i 
wykładał m.in. na Oxfordzie, Yale i Harvardzie, współpracował też z NATO. Spotykamy się w 
jego biurze w Atenach - Tsakonas przekręca klucz, otwiera drzwi do pokoju i od razu podbiega 
do ściany, żeby włączyć grzejnik. 


Pytam go o ewentualne prorosyjskie sentymenty wśród Greków. Przez lata przecież w Grecji żywa 
była romantyczna sympatia do Rosji, ciągnąca się jeszcze od XIX-wiecznych wojen 
wyzwoleńczych i cementowana nienawiścią do Imperium Osmańskiego. Poza tym oba kraje łączy 
religia, więc jakiś stopień poparcia dla Putina nie byłby znowu taki dziwny.


- Związkom historycznym nie da się zaprzeczyć, ale one trochę zaburzają realny odbiór sytuacji. 
Owszem, też jesteśmy prawosławni, ale religia to tylko sztuczne spoiwo. Niektórzy Grecy ciepło 
myślą o Rosji, bo jadą na autopilocie. Nawet nie wiedzą, czemu tak czują, jakie jest tego źródło. 
Nie zastawiają się, że Grecja z Rosją nie ma dzisiaj nic wspólnego, na pewno nie w zakresie 
interesów w polityce zagranicznej. Przecież Moskwa dalej uznaje Macedonię pod nazwą 
Republiki Macedonii, co jest przeciwko greckiej polityce. Ludzie tego nie wiedzą, nawet jeśli są 
prawosławni i myślą, że coś ich z Rosją powinno łączyć. 
 
To zresztą nie jedyny potencjalny powód. Jest w naszym społeczeństwie pewnie stopień anty-
zachodnich sympatii. Poza tym zawsze lubiliśmy tu silnych przywódców. Mężczyzn, którzy 
rządzą twardą ręką i poświęcają się dla państwa - to immanentna cecha greckiej kultury 
politycznej. Przecież w tym kraju też była prawicowa dyktatura, całkiem niedawno. Teoretycznie 
więc mielibyśmy jakieś podstawy, żeby częściowo Putina popierać, ale one teraz nie przełożyły 
się na rzeczywistość. Ta wojna była dla wielu tutaj ogromnym szokiem.


A uchodźcy? - pytam. W czasie poprzedniego kryzysu to Grecja była w centrum debaty o ich 
przyjmowaniu. Jak teraz Grecy patrzą na miliony Ukraińców uciekających z domu?


Prof. Tsakonas: w mniejszym lub większym stopniu zwiększyliśmy czujność, ale nie jest to powód 
do zmartwień dla Greków. Najwięcej uchodźców trafi do Polski i Rumunii. Z punktu widzenia 
Grecji to nie tyle problem, co szansa. 
 
Szansa?


- Dla Unii Europejskiej, żeby tym razem spisać się lepiej niż poprzednio. Być może nauczy się na 
błędach, stworzy wreszcie spójną politykę migracyjną. Czy mamy do Unii żal za 2015 r., za to 
że reszta Europy zostawiła nas samych? W jakimś stopniu tak, ale nie do całej Wspólnoty. 

- A do kogo? Brukseli? Niemiec? - pytam, typując najbardziej prawdopodobnych z punktu 
widzenia Aten podejrzanych. 

- Do krajów wyszehradzkich - odpowiada stanowczym tonem Tsakonas. Te państwa, w tym 
Polska, na nowo zdefiniowały siedem lat temu pojęcie solidarności, odmawiając przyjęcia 
uchodźców. W Grecji się to pamięta, nas to wtedy poirytowało. 




I dodaje:

 
- Grecja nigdy nie przestanie patrzeć na to, co dzieje się w Turcji. Nie ma co ukrywać - trochę nas 
cieszy fakt, że to Erdogan bierze na siebie ciężar utrzymania uchodźców. Ale unijna polityka 
migracyjna jest potrzebna, bo ten kryzys nie jest dopiero drugim kryzysem, w przeszłości było ich 
więcej, tylko na mniejszą skalę. Ten jest nawet w pewnym sensie łatwiejszy do opanowania. 
Przepraszam, że będę taki szczery, ale spójrz na uchodźców z Ukrainy. Po pierwsze - są biali. Po 
drugie - są chrześcijanami. To robi ogromną różnicę. Przykro mi to stwierdzać, ale to jest część 
odpowiedzi na pytanie o ich przyszłość. Tak działa selektywny humanitaryzm. 


Odchyla na chwilę maseczkę, pociąga łyk kawy z papierowego kubka. Choć pandemia 
koronawirusa powoli się wygasza, w Grecji z reżimu sanitarnego nikt nie rezygnuje. Przed 
wejściem na uniwersytet ochroniarz sprawdził mój certyfikat szczepienia i porównał z paszportem 
- legitymacja prasowa jako dowód tożsamości nie wystarczyła.


Pytam, czy Grecja boi się również o swoje bezpieczeństwo. W końcu wojna pośrednio dotyka też 
Turcji: z jednej strony sąsiada i współczłonka NATO, z drugiej - wroga na Cyprze i politycznego 
agresora z ambicjami dominacji w regionie. 


Tsakonas pociąga kolejny łyk kawy, bierze chwilę do namysłu. Widzę, że próbuje ważyć słowa. Po 
chwili odpowiada:


- Wojna na Ukrainie obudziła Europę i większość z nas się z tego faktu bardzo cieszy. Ale Grecja 
potrzebuje od Unii więcej. To Unia musi zapewnić nam bezpieczeństwo. Nie wierzymy, że NATO 
będzie w stanie odegrać tę rolę. Konflikty z Turcją jednoznacznie pokazały, że Sojusz jest 
zaprogramowany tylko do walki z zagrożeniami zewnętrznymi. Te wewnętrzne stanowią dla 
niego problem, nie mieszczą się w ramach instytucjonalnych NATO. Dlatego Grecja bardzo 
popiera wszelkie inicjatywy unijne w zakresie wspólnej obronności.


- Dokąd Wam w takim razie teraz najbliżej? 

- Zdecydowanie do Paryża. Emmanuel Macron jest jedynym przywódcą, który poważnie zajmuje 
się kwestią przyszłości Unii Europejskiej. Jego pomysły pokrywają się z potrzebami Grecji, co 
zresztą widać w naszym bilateralnym partnerstwie. Kupujemy od Francuzów sporo broni i 
sprzętu wojskowego, zacieśniamy sojusz, bo mamy wspólne cele.  
 
W Grecji rozumiemy, że nie wystarczy być po prostu częścią Zachodu. Trzeba się mocno 
zakotwiczyć w Unii, w jej procesie decyzyjnym. Łatwiej nam podejmować decyzje, kiedy są one 
zbieżne z polityką Unii. Sam Zachód i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nie wystarczy. Kiedy 
prezydentem był Donald Trump, porozumienie transatlantyckie chwiało się w posadach. Teraz 
na szczęście w całym systemie międzynarodowym, a zwłaszcza w Unii nie ma w ogóle klimatu 
dla rewizjonizmu. Nam to sprzyja. 

- A Turcja to realne zagrożenie? Naprawdę są podstawy, żeby Grecja bała się eskalacji? 

Znowu chwila ciszy i ostrożny dobór słów. 


- Turcja to delikatna kwestia, bo tu każdy ma trochę racji. To nie jest tak, że w Grecji wszyscy są 
jednoznacznie przeciwko Turcji, ani że uważamy, że Ankara się we wszystkim myli. W 
niektórych kwestiach ma rację. Na przykład w kwestii suwerenności terytorialnej na morzu i w 
powietrzu. Greckie państwo uznaje za swoje terytorium 6 km od brzegu greckich wysp, ale 
przestrzeń powietrzna ma już 10 km. To niezgodne z prawem międzynarodowym i Erdogan 
słusznie się na to skarży, żądając zmiany greckiej polityki. Z drugiej strony Turcja w ostatnich 
latach stała się agresywnym, rewizjonistycznym krajem. Buduje ofensywną narrację, stawia 
argumenty niezgodne z prawdą. Z państwa dążącego do zapewnienia sobie bezpieczeństwa 
stała się państwem chcącym zapewnić sobie władzę, przynajmniej w regionie. Dlatego 
solidaryzujemy się z Ukrainą - bo doskonale wiemy, co to znaczy mieć agresywnego, 
rewizjonistycznego sąsiada.




- Czyli dla Grecji Turcja to Rosja, a Erdogan to Putin? 

- Aż tak nie - tonuje moje porównania prof. Tsakonas. Rosja jest jeszcze o stopień dalej w tej 
ewolucji. Też najpierw pragnęła bezpieczeństwa, potem władzy, ale teraz stała się państwem 
drapieżnym. Żeruje na słabości innych. Turcja taka nie jest, choć i Putin, i Erdogan są 
rewizjonistami. Ale to prezydent Rosji jest dzisiejszym Hitlerem, zamienia swój kraj w 
faszystowskie państwo. Musi zostać zatrzymany, choć moralnie już przegrał. 


Musimy kończyć, bo w biurze Tsakonasa rozdzwaniają się telefony - komórkowy i stacjonarny. Na 
koniec pytam więc o Yanisa Varufakisa, byłego greckiego ministra finansów z czasów kryzysu 
finansowego, jeszcze do niedawna jednego z idoli antyglobalistycznej lewicy na całym świecie. 
Tuż po rozpoczęciu rosyjskiej ofensywy na Ukrainie Varufakis stał się wojennym symetrystą, 
potępiając zbrodnie Rosji, ale usprawiedliwiając je stwierdzeniami, że to Stany Zjednoczone 
stworzyły warunki do inwazji. Kiedy wypowiadam jego nazwisko, Tsakonas najpierw przewraca 
oczami, potem śmieje się, lekko poirytowany.


- Varufakis jest karykaturalną postacią greckiej polityki. Absolutnie nic już nie znaczy. Czemu w 
ogóle o niego pytasz?


 
Tłumaczę, że w Polsce jego osoba jest wciąż popularną, a w niektórych kręgach lewicowych jest 
wręcz autorytetem, wydawnictwa publikują jego książki. Komentarze na temat inwazji odbiły się 
całkiem szerokim echem. 


Tsakonas jest wyraźnie zdziwiony moim tłumaczeniem. 


- Varufakis jest bystry, ale ma gigantyczne ego, między innymi dlatego nie zrobił kariery w 
polityce. Kiedy SYRIZA przejmowała władzę w 2015 r., był mentorem dla Tsiprasa, ówczesnego 
premiera, w ten sposób wśliznął się do politycznej pierwszej ligi, było mu łatwo. Tylko że 
Varufakis jest ignorantem - w kwestii ekonomii, ale też na wiele innych tematów. Skoro 
rozmawiamy o Rosji, to możemy się posłużyć rosyjskimi metaforami. Przez pół roku był carem 
greckiej gospodarki, nawet udało mu się „zabić Troikę”: Komisję Europejską, Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny. 


Tsakonas robi pauzę, wyraźnie zadowolony z własnego sowieckiego porównania. I kontynuuje:


- Problem w tym, że nic poza tym nie osiągnął. W dodatku ma strasznie pogardliwy styl bycia, 
ciężko się z nim pracuje. Dlatego jego drogi z Tsiprasem się rozeszły. Założył nową partię i 
praktycznie codziennie jest o niej mowa w wiadomościach, ale nie z powodów politycznych, 
tylko wizerunkowych. Co chwilę wybuchają tam skandale związane z niewłaściwym 
zachowaniem, oskarżeniami o mobbing. Ale tu, w Grecji, nikt nawet nie zauważył jego 
wypowiedzi o wojnie. Varufakis ma pewnie w głowie jakąś romantyczną, nieprawdziwą wizję 
„Matki Rosji”, ale ma też coś koło 3 proc. poparcia społecznego, nie więcej. Naprawdę nie 
rozumiem, czemu w ogóle o nim rozmawiamy.  

Żegnamy się, a ja zakładam czapkę i rękawiczki. Na drugą połowę dnia zapowiadają opady 
śniegu. Wracając do hotelu, zahaczam o kilka kiosków, okładki dzienników tańczą na silnym 
wietrze. Wojnę dostrzegam zaledwie na dwóch. Reszta pisze o krajowej polityce, skandalach 
obyczajowych, futbolu. Jakby życie płynęło normalnie, tylko gdzieś w bardzo odległym kraju na 
szpitale i sierocińce spadały bomby.


W weekend o wojnie jeszcze ciszej. Raptem jedna okładka ze zdjęciami czołgów. Temat wraca 
dopiero w niedzielę rano. Rosja właśnie zbombardowała Międzynarodowe Centrum Sił 
Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, 16 km od polskiej granicy. Czyli od granicy NATO. 
Zagraniczni turyści przy śniadaniu w hotelu są wyraźnie poruszeni. Główny temat rozmów: jak 
szybko przekonwertować euro na franki szwajcarskie oraz czy to już czas, żeby wyjechać z 
rodziną do krewnych w USA.


Wracam na lotnisko. Ukraińskich uchodźców tym razem już nie spotkam. Pojawią się za to inne 
znajome wątki i twarze. W księgarni oglądam listę anglojęzycznych bestselerów. W czołowej 
dwudziestce są cztery książki Varufakisa. Czyli nie tylko Polacy je wydają i kupują.




Boarding na samolot do Warszawy jest nieporównywalnie cichszy od tego na Okęciu. 
Kilkadziesiąt osób, cały lot na pewno się nie zapełni. Przede mną na pokład wchodzi trzyosobowa 
rodzina z Polski. Na schodach chłopiec odwraca się do taty i mówi:


- Już za trzy lata będę mógł iść do wojska. Jeśli wojna będzie dalej trwała, to pójdę. Ktoś z 
Putinem musi przecież walczyć.



