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40 lat temu w lutym 1945 r. w Jałcie Roosevelt i Churchill próbowali ustalić  ze 

Stalinem zasady pokojowej współpracy wielkich mocarstw w powojennym świece i w 

tych ramach – granice panowania sowieckiego. Wyobrażali sobie zapewne, że 

zaspokajając aspiracje Sowietów uzyskają warunki współpracy między mocarstwami. 

Przyjęto zasadę, że zatwierdzi się to, co w wyniku działań wojennych wyzwolicielka 

narodów Armia Czerwona zajmie. Tym samym alianci sankcjonowali zaborczą politykę 

Sowietów wobec krajów Europy Środkowej. 

ZASADA NIESUWERENNOŚCI 

Najlepiej widać  to po decyzjach dotyczących Polski. Ustalono zasady powołania 

Rządu Tymczasowego w oparciu o polityków związanych z państwem polskim, które 

wciąż  legalnie istniało, oraz o polityków prosowieckich. Granice na wschodzie 

okreś lono dość  ściś le, na zachodzie natomiast tylko o tyle, że ma być  jakaś  

rekompensata zad dość  znaczną rezygnację z terytoriów wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej na rzecz Sowietów. Postanowiono wreszcie, że odbędą się wolne 

wybory. Już  sam ten fakt świadczy, że wielkie mocarstwa przyjęły zasadę 

niesuwerenności małych krajów: nie mówi się nic o wolnych wyborach w Związku 

Radzieckim, który wojnę rozpoczął po stronie Hitlera, a mówi się o wolnych wyborach 

w Polsce, państwie demokratycznym, które było najwcześniejszym aliantem Anglii. 

Nie chodzi tu o tanie chwyty, ale o to, że w Jałcie przyjęto niesłychanie zgubną 

zasadę, mianowicie, że w polityce moralność  się nie liczy. Rachuby na pokojową 

przyszłość  świata budowano na tym, że małe kraje Europy środkowej odda się ZSRR, 

czyli państwu totalitarnemu. Postulat wolnych wyborów był więc fikcją, bowiem z góry 

wiadomo było, że zostaną sfałszowane. Osobną sprawą jest, czy zachodni alianci mogli 

wynegocjować  w Jałcie inny porządek powojennego świata, ale sam fakt 

zalegalizowania przez nich podbojów sowieckich stanowi – pomijając już  w tych 

rozważaniach względy moralne, a tych w działaniu pomijać  nie wolno – ważny element 

pojałtańskich stosunków międzynarodowych. 

Czy realizm jaki politycy zachodni okazali w Jałcie, przyniósł pożądane rezultaty, 

to znaczy, czy udało im się ustalić  trwałe zasady pokoju światowego? Oczywiście, nie. 

Bezpośrednią konsekwencją Jałty jest największe współcześnie zagrożenie pokoju, 
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jakim jest stała gotowość  wojsk Paktu Warszawskiego2 do wojny z narodami państw 

należących do tego paktu. Jeś li pokój wisiał kiedykolwiek na włosku, to w Berlinie w ’53 

r., Budapeszcie ’56, w Pradze w ’68, no i w Polsce w grudniu ’81. Jedyne wojny w 

Europie to wojny wojsk Paktu Warszawskiego przeciwko narodom, a pewne jest, że 

wojna w Europie stanie się wojną światową. I to jest właśnie największe, stałe 

zagrożenie światowego pokoju. 

Pokój w powojennej Europie, a w związku z tym i na świecie nie opiera się na 

ustaleniach konferencji jałtańskiej, ale na równowadze sił. Tę zaś  osiąga się jak dotąd 

wyłącznie w wyścigu zbrojeń. Uzasadnię to twierdzenie. 

ZSRR: ZBROJENIA POZA KONTROLĄ 

Z każdego porozumienia rozbrojeniowego korzystał dotychczas jedynie 

Związek Radziecki. To trzeba sobie jasno uświadomić : wszelkie porozumienia Zachodu 

ze Związkiem Radzieckim zobowiązują do końca tylko jedną stronę – Zachód. Wynika 

to z faktu, że żaden parlament na Zachodzie nie uchwali budżetu, który by naruszał – 

jawną i znaną – zasadę rozbrojenia, i nie będzie pieniędzy na zbrojenia, bez względu na 

to, jak złą wolę mają imperialistyczni podżegacze wojenni. Społeczeństwo wie o nich 

tyle, ile rządzący chcą mu powiedzieć , o wydatkach na zbrojenia nie wie nic. A decyzji o 

podziale dochodu narodowego satelity wywiadowcze nie skontrolują. Pieniądze idą do 

laboratoriów naukowych, gdzie prowadzi się prace nad zbrojeniami, a następnie na 

inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Tego też  żadne satelity nie skontrolują. Przemysł 

zbrojeniowy zaczyna pracować  i wtedy satelity mogą coś  wykryć , ale też  nie jest to 

pewne. Na pewno mogą okreś lić  moment kiedy rakieta lub czołg wyjeżdża z fabryki, 

tylko że wtedy jest już  za późno. Cały ten cykl – decyzje o budżecie, prace naukowe i 

inwestycje – zajmuje bardzo wiele czasu. W efekcie każde porozumienia o rozbrojeniu 

jest oszustwem: gwarantuje Związkowi Radzieckiemu przewagę w programach 

rozbrojeniowych. Jak z powyższego wynika, jedyną prawdziwie konsekwentną 

kontrolą nad zbrojeniami jest kontrola społeczeństwa. A w związku z tym, po co 

potrzebne jest rozbrojenie? 

WYŚCIG ZBROJEŃ CZY ROZBROJENIE? 

Zacznijmy od tego, że wojna nie wynika z nagromadzenia broni, jak to się 

niektórym wydaje: nagromadzone rakiety same nie zaczną strzelać , ludzie związani z 

przemysłem zbrojeniowym są zainteresowani wyścigiem zbrojeń, a nie wojną. Wyścig 

zbrojeń jest jednak groźny dla wszystkich mieszkańców globu, a wynikające z niego 

marnotrawstwo środków, sił ludzkich i zdolności jest dla każdego oczywiste. Nadto dla 

Zachodu oznacza on zagrożenie suwerenności Europy przez wzrost znaczenia Stanów 
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Zjednoczonych, no i wielkie wpływy kompleksu wojskowo-zbrojeniowego w życiu 

wewnętrznym, co wiąże się z ograniczeniem demokracji, czy w każdym razie groźbą 

takiego ograniczenia. 

Dla Wschodu zbrojenia oznaczają spadek stopy życiowej. Niesłychanie niska 

efektywność  realnego socjalizmu sprawia, że wydatki zbrojeniowe dokonują się 

bezpośrednio kosztem konsumpcji, ich stały wzrost musi powodować  coraz większą 

nędzę mieszkańców bloku sowieckiego i terror, który występuje zawsze, gdy pozbawia 

się ludzi owoców ich pracy. Trudno sobie wyobrazić , aby w tych warunkach nie 

dochodziło do różnych lokalnych wybuchów niezadowolenia społecznego, jednak 

kierownictwo sowieckie i elity władzy krajów satelitarnych jeszcze bardzo długo będą 

miały dość  siły, aby je tłumić . Najbardziej zapalne i gotowe do walki w obozie 

sowieckim jest społeczeństwo polskie. Stąd mają rację ci, którzy mówią, że każdy krok 

w kierunku rozbrojenia jest dla nas, Polaków, korzystny. No tak, tylko jak dotąd jest on 

zawsze sukcesem polityki sowieckiej, a więc zachwianiem równowagi zbrojeń, 

zagrożeniem pokoju światowego, a także umacnianiem panowania sowieckiego w 

obozie. Tak ź le i tak niedobrze. Tyle tylko, że nim się obóz rozpadnie, my możemy 

zginąć . Ich klęska będzie naszą drogą przez mękę, za rozpad obozu sowieckiego i koniec 

Związku Radzieckiego zapłacimy najwyższą moż liwą cenę. 

NEUTRALIZACJA WARUNKIEM DEMILITARYZACJI 

Sądzę więc, że w naszym najgłębszym interesie leży przerwanie wyścigu 

zbrojeń. Można to zrobić  tylko w jeden sposób przez demilitaryzację i neutralizację 

Europy środkowej, przy żelaznym założeniu, że demilitaryzacja jest nierozerwalnie 

związana z neutralizacją. W czerwcu 84-go roku napisałem to z więzienia w apelu do 

wszystkich ludzi, którym na sercu leży sprawa pokoju. 

Konkretnie chodzi o to, aby Niemiecka Republika Federalna, Niemiecka 

Republika Demokratyczna, Polska oraz inne kraje Europy środkowej zostały 

wyłączone ze zbrojeń i jednocześnie zneutralizowane, co oznacza, że nie należałyby do 

żadnego bloku i nie były przeciwko blokom wykorzystywane jako baza militarna, 

ideologiczna czy polityczna. Pod kontrolą międzynarodową i przy zagwarantowanych 

granicach narody tych państw same stanowiłyby o swoim ustroju, o swoich 

wewnętrznych sprawach. Byłaby więc to strefa, w której – w ramach wyznaczonych 

traktatami międzynarodowymi – przywrócono by pogwałcone przez Jałtę prawo 

narodów do samostanowienia. Tym samym powstałyby warunki do kontroli całej 

polityki państwa przez obywateli i dlatego na takim zneutralizowanym obszarze i tylko 

tam, moż liwe byłoby rozbrojenie bez naruszenia równowagi sił. Byłby to więc realny 

krok w drodze do ograniczenia wyścigu zbrojeń. Nadto strefa, o której mowa, w 

Europie oddzieliłaby od siebie o ponad tysiąc kilometrów armie przeciwstawnych 

bloków militarnych. Propozycja ta jest zarazem jedyną szansą pokojowego 



	 	 	
zjednoczenia Niemiec, taką przy tym, która nie wywoła sprzeciwu państw z Niemcami 

sąsiadujących. 

Mówiłem już , że największym zagrożeniem dla pokoju na świecie jest stała 

gotowość  wojsk Paktu Warszawskiego do wojny z narodami krajów do tego paktu 

przynależnych. Neutralizacja Europy Środkowej nie zniesie wprawdzie tego zagrożenia 

całkowicie, ale radykalnie je ogranicza, i to w rejonach najbardziej zapalnych. 

Dla Polski neutralizacja jest sprawą o zasadniczym znaczeniu, zaś  w takim 

stopniu, w jakim idee „Solidarności” były i są wzorcem dla całego świata, sprawa polska 

ma znaczenie ponadnarodowe. „Solidarność” skupiła uwagę świata przede wszystkim 

dlatego, że przystąpiła do rozwiązywania najbardziej palących problemów ludzkości. 

Będąc ruchem robotniczym, była i jest zarazem ruchem ogólnonarodowym. Stało się to 

moż liwe dlatego, że „Solidarność” łączy idee demokracji i liberalizmu oraz 

sprawiedliwości społecznej – będące w naszym stuleciu sztandarami przeciwstawnych 

ugrupowań. Polski eksperyment dopiero się zaczynał i wielu ludzi na świecie dalej 

wiąże z nim wielkie nadzieje. Jest już  jednak jasne, że nie można tego eksperymentu 

przeprowadzić  w ramach bloku sowieckiego, w każdym razie w jego obecnym kształcie. 

Strefa zneutralizowana i zdemilitaryzowana jest więc dla Polski bezpieczna. 

Zarazem jest ona ważna dla pokoju światowego i dla rozwiązywania w nowy zupełnie 

sposób najbardziej palących problemów Wschodu i Zachodu. Można się wprawdzie 

obawiać , że wraz z drastycznym obniżaniem się potencjału militarnego Europy 

Zachodniej zmaleje jej także znaczenie w innych dziedzinach. Jest to moż liwe, ale wcale 

nie konieczne. Pokojowa współpraca w Europie środkowej może otworzyć  przed 

całym światem zupełnie nowe moż liwości, a tym samym wzrosłoby znaczenie Europy. 

 

PROGRAM DLA RUCHÓW SPOŁECZNYCH 

Wiem, że jest to program nierealistyczny, ponieważ  dziś  jest on nie do przyjęcia 

dla polityków, i to tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Jest nie do przyjęcia dla 

przywódców Zachodu, ponieważ  RFN to podstawowa siła militarna Europy i w związku 

z tym Zachód oddałby militarnie więcej niż  Wschód. Związek Radziecki zaś  traciłby 

Europę środkową, i to nie tylko strategicznie, ale także ideowo-politycznie. Przywódcy 

sowieccy mają powody, aby obawiać  się, że samostanowienie narodów Europy 

środkowej stanie się groźnym przykładem dla innych mieszkańców obozu. 

Projekt neutralizacji i demilitaryzacji Europy środkowej może się jednak stać  

programem ruchów społecznych tak w bloku sowieckim, jak i na Zachodzie. Im 

mocniejsze będą te ruchy, tym bardziej bezpośredni będzie ich wpływ na politykę 

rządów Zachodu, na to, co politycy okreś lają jako realistyczne. 

Doświadczenie Polski wskazuje, że w krajach bloku sowieckiego ruchy 

społeczne mogą bardzo wiele wywalczyć  i osiągnąć , tym bardziej że – jak powiedziałem 

– obóz eskalacji wyścigu zbrojeń nie wytrzyma. Może go kontynuować  tylko w takim 



	 	 	
stopniu, w jakim może obniżać  stopę życiową mieszkańców. Walcząc przeciw temu, 

społeczeństwo ogranicza zbrojenia. Im silniejsze będą ruchy społeczne, te na 

najniższym poziomie, walczące tylko przeciw obniżaniu stopy życiowej, tym mniejsze 

szanse obozu w wyścigu zbrojeń. Już  samo to będzie zmuszać  przywódców sowieckich 

do poszukiwania drogi do rzeczywistego ograniczania zbrojeń. 

W chwili obecnej na szczytach władzy w ZSRR toczy się walka: pokolenie, które 

od 30-tu lat rządzi tym mocarstwem, odchodzi. Walczą więc między sobą różne grupy 

potencjalnych następców. Można sobie wyobrazić , że – w sytuacji, gdy siła ruchów 

społecznych w obronie stopy życiowej będzie odpowiednio wielka i obóz nie będzie 

mógł wytrzymać  wyścigu zbrojeń – jedna z grup walczących o władzę w Związku 

Radzieckim rzeczywiście postawi na rozbrojenie i reformy. Na tym polega realizm 

polityków, że liczą się z realną siłą. Jeś li wówczas społeczeństwa Zachodu będą 

świadome, jakie warunki muszą być  spełnione, by porozumienie o ograniczeniu zbrojeń 

nie było fikcją, jeś li siła ruchów społecznych na Zachodzie, działających na rzecz 

neutralizacji i demilitaryzacji środkowej Europy, będzie odpowiednio wielka, to może 

się okazać , że jedyna droga do rozbrojenia, na którym zależy przywódcom sowieckim, 

wiedzie przez neutralizację i demilitaryzację środkowej Europy. 

          

 


