Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym. LudzkoÊç si´ga∏a do tego sposobu walki
niemal od zarania, gdy˝, jak si´ powiada, terroryzm jest bronià s∏abych. Terroryzmu
nie da si´ zlikwidowaç, gdy˝ jego ocena jest ÊciÊle polityczna. Ów subiektywizm jest
nie do unikni´cia. Ludzie si´gajacy po tak drastyczne Êrodki, dla jednych na zawsze
pozostanà bohaterami, dla innych zaÊ zbrodniarzami. Przyk∏adem tego jest samobójczy
atak terrorystów na nowojorski World Trade Center. Wstrzàsnà∏ on ca∏ym Êwiatem.
Sprawców tego zamachu przeklina∏y tysiàce wdów i sierot w Stanach Zjednoczonych
i jednoczeÊnie czczono jako m´czenników w wielu krajach islamskich. Zamach na
World Trade Center zaszokowa∏ Êwiat swymi rozmiarami, ale zdarza si´ przecie˝,
˝e zamach terrorystyczny na znacznie mniejszà skal´ mo˝e spowodowaç skutki
wi´ksze od zamachu na WTC, wi´ksze nawet od wybuchu bomby atomowej i zmieniç
bieg historii.
Polacy wielokrotnie zmieniali histori´ Europy,
choçby król Jan Sobieski, który, dowodzàc si∏ami koalicji antytureckiej 12 wrzeÊnia 1683 r., rozgromi∏ Turków pod Wiedniem. To fakt powszechnie znany. Niewielu wie natomiast, ˝e pogrom Francji i zjednoczenie
Niemiec w 1870 r. nastàpi∏o za sprawà naszego rodaka i ˝arliwego patrioty, Antoniego Berezowskiego,
który 25 maja 1867 r. uniemo˝liwi∏ zawiàzanie sojuszu
francusko-rosyjskiego. Sojuszu, który, jako jedyny by∏
w stanie powstrzymaç bismarckowskie Prusy od
zjednoczenia Niemiec „krwià i ˝elazem” oraz uchroniç
Êwiat i Europ´ od totalitaryzmów XX wieku.
W 1866 r. Prusy zdominowa∏y ostatecznie paƒstwa
pó∏nocnoniemieckie i zacz´∏y dà˝yç do zjednoczenia
Niemiec. Zjednoczeniu Niemiec sprzeciwia∏a si´ Francja. Prusy w tym czasie by∏y co prawda krajem niezbyt
wielkim, liczy∏y kilkakrotnie mniej mieszkaƒców ni˝
monarchia Napoleona III, ale by∏y paƒstwem wskroÊ
nowoczesnym, posiadajàcym silnà gospodark´ i pot´˝nà armi´. W tej sytuacji Francja zwróci∏a si´ do Rosji
o poparcie dla swej polityki, zmierzajàcej do powstrzymania Prus. Aktem solidarnoÊci Francji i Rosji mia∏
byç przyjazd cara Aleksandra II na otwarcie Wystawy
Âwiatowej w Pary˝u. Przyjazd cara nie wzbudzi∏ jednak
zachwytu pary˝an, którzy wcià˝ mieli w pami´ci carskie represje w czasie powstania styczniowego. W uroczystoÊci otwarcia wystawy wzià∏ tak˝e udzia∏ w∏adca
Prus, Wilhelm oraz jego ˝elazny kanclerz Otto Bismarck.
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Cesarz Napoleon III zaniepokojony aspiracjami
Prus w dwójnasób zabiega∏ o sojusz z Rosjà, zw∏aszcza,
˝e o poparcie Rosji zabiega∏y równoczeÊnie Prusy. W
dniu 20 maja 1867 r. cesarz powita∏ cara na paryskim
dworcu Gare du Nord i towarzyszy∏ mu w drodze do
Pa∏acu Elizejskiego, który zosta∏ przewidziany na rezydencj´ imperatora Wszechrosji. (W pa∏acu tym mieszka∏a onegdaj madame Pompadour, a dziÊ mieÊci si´
w nim siedziba Prezydenta Republiki Francuskiej).
Wizyta cara w Pary˝u ju˝ od poczàtku zacz´∏a si´
fatalnie dla planowanego sojuszu. Orszak Aleksandra
II witany by∏ okrzykami zgromadzonego na ulicy t∏umu
„Niech ˝yje Polska”, co oczywiÊcie cara w zachwyt nie
wprawi∏o. Aleksandra nie zachwyci∏a tak˝e etykieta
dworu Napoleona III, o którym kanclerz Bismarck ju˝
od dawna mia∏ jak najgorsze zdanie. Bismarck bezb∏´dnie wyczuwa∏ kondycj´ Francji okresu dekadencji
i niejednokrotnie podkreÊla∏, ˝e „min´∏y czasy Ludwików, kiedy dwór francuski by∏ szko∏à uprzejmoÊci
i dobrych manier dla Europy”. I rzeczywiÊcie, atmosfera
balu wydanego na czeÊç cara w Wersalu wcale nie
przypomina∏a „wersalu”. Eleganckie towarzystwo
t∏oczy∏o si´, przepycha∏o, wdawa∏o si´ w pyskówki i
awantury, a nawet nie stroni∏o od r´koczynów.
Napoleon III nie ustawa∏ jednak w swych staraniach
o pozyskanie cara dla swych antypruskich planów i
rzeczywiÊcie zyska∏ jego przychylnoÊç. W dniu 25 maja
1867 r. po przeglàdzie wojsk na hipodromie
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Longchamp, w którym wzià∏ udzia∏ tak˝e Wilhelm, car, demonstrujàc swà ˝yczliwoÊç dla Francji, wsiad∏ wraz ze swymi synami do powozu Napoleona. By∏ to
gest odejÊcia od dotychczasowej neutralnoÊci w stosunku do Prus i Francji, i
oficjalne opowiedzenie si´ przeciwko pruskiej ekspansji.
Powóz obu w∏adców z trudem przeciska∏ si´ przez zgromadzone w Lasku
Buloƒskim t∏umy, gdy raptem z t∏umu wynurzy∏ si´ m∏ody cz∏owiek, który podszed∏ do powozu i dwukrotnie strzeli∏ do cara. Zamachowiec chybi∏, okaza∏o si´,
˝e po prostu nie umia∏ strzelaç i - mimo tak bliskiej odleg∏oÊci - nie trafi∏. Po
zatrzymaniu okaza∏o si´, ˝e by∏ to dwudziestoletni polski emigrant, Antoni Berezowski, który ju˝ od kilku dni czeka∏ na stosownà okazj´, by zabiç cara.
Prasa francuska wspó∏czu∏a zamachowcowi, co rozwÊcieczy∏o Aleksandra.
Car by∏ oburzony; oto by∏ gotów zawrzeç z Francjà sojusz w jej obronie, a tymczasem Francuzi popierajà cz∏owieka, który usi∏owa∏ go zabiç i do tego domagajà si´ jego uwolnienia.
Cesarz Napoleon III robi∏ wszystko, by udobruchaç cara i zatrzymaç go w
Pary˝u, a cesarzowa Eugenia, kierujàc si´ francuskà racjà stanu, zadeklarowa∏a,
˝e od tej pory zawsze b´dzie siadaç w powozie od strony zewn´trznej i os∏aniaç
goÊcia w∏asnym cia∏em. Car Aleksander II nie skorzysta∏ z zaoferowanej przez
cesarzowà ochrony, dotrwa∏ do koƒca swej wizyty, ale planowany sojusz Francji
i Rosji, skierowany przeciwko Prusom leg∏ w gruzach. Ostatecznie przekreÊli∏ go
wyrok paryskiego sàdu, który wbrew oczekiwaniom cara – nie skaza∏ zamachowca
na Êmierç, a jedynie na galery.
Car planowa∏ bowiem w przypadku skazania m∏odego Polaka na kar´ Êmierci
wystàpiç o jego u∏askawienie i poprawienie w ten sposób swego wizerunku w
oczach Francuzów. Wyrok sàdu pozbawi∏ go jednak szansy na wykazanie si´ wielkodusznoÊcià. Pozosta∏a mu za to wrogoÊç do Francji.
Skutki zerwania sojuszu, który nie zdà˝y∏ jeszcze dojÊç do skutku, by∏y
op∏akane. Trzy lata póêniej, przy oboj´tnoÊci Rosji, która zachowa∏a neutralnoÊç
- Prusy zdruzgota∏y Francj´, odebra∏y jej Alzacj´ i Lotaryngi´ i zjednoczy∏y Niemcy
pod ber∏em Hohenzollernów. Szczytem upokorzenia dla Francji, którà ogarn´∏y
wojny bratobójcze (Komuna Paryska), by∏a koronacja w∏adcy Prus na cesarza
Rzeszy Niemieckiej w sali lustrzanej pa∏acu w Wersalu i proklamowanie cesarstwa.
Od tej chwili Niemcy zacz´∏y odgrywaç pierwszoplanowà rol´ w Europie, a
ich próba przej´cia dominacji w Êwiecie zaowocowa∏a wybuchem pierwszej wojny Êwiatowej. Wojny, która poch∏on´∏a miliony ofiar. Pierwsza wojna Êwiatowa
by∏a wojnà powszechnà, dok∏adnie takà, o jakà modli∏ si´ Adam Mickiewicz,
wojnà która przynios∏a niepodleg∏oÊç Polsce i jednoczeÊnie zrodzi∏a najstraszliwsze
totalitaryzmy. Konsekwencjà tej wojny by∏a nast´pnie druga wojna Êwiatowa,
która doprowadzi∏a ludzkoÊç do jeszcze wi´kszych cierpieƒ, ale tak˝e do integracji europejskiej i niebywa∏ej prosperity.
Wojna ta doprowadzi∏a Polsk´ nie tylko do pe∏nej suwerennoÊci, ale tak˝e
do dostrzegalnej i trwa∏ej obecnoÊci w Europie, ju˝ nie jako „paƒstwa sezonowego”,
jak si´ zwyk∏o uwa˝aç w okresie mi´dzywojennym, ale do pe∏noprawnego cz∏onkostwa w europejskiej spo∏ecznoÊci.
A co si´ sta∏o z Antonim Berezowskim? Po odbyciu kary dziewi´ciu lat na
galerach w Nowej Kaledonii zosta∏ u∏askawiony. Kara galer zosta∏a zastàpiona
do˝ywotnim osiedleniem w tych dalekich stronach. Antoni Berezowski zmar∏ w
1916 r. Nie doczeka∏ niepodleg∏oÊci Polski i nie wiadomo nawet, czy zda∏ sobie w pe∏ni spraw´ z tego, jak dalece wp∏ynà∏ na los Europy i ca∏ego Êwiata.
Dawid Binemann-Zdanowicz
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