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Zacznę, bo tak przystało na porządny artykuł o problemach – jak to się powiada 

między Władywostokiem a Łabą – „obozu socjalistycznego”, od cytatu z Lenina. Otóż  

wiecznie żywy wódz proletariackiej rewolucji napisał kiedyś  tyleż  proroczo, co 

złowrogo, iż  o współzawodnictwie ustrojów zadecyduje gospodarka. No i 

zadecydowała, choć  ojciec bolszewizmu zapewne inaczej wyobrażał sobie ten 

nieodwołalny wynik i inny ze współzawodniczących systemów widział w historycznie 

przegranej roli. Tymczasem historia lubi być  złoś liwa; to, co miało być  młode, prężne i 

postępowe, okazało się już  w chwili narodzin zgrzybiałe i niezdolne do rozwoju. To, co 

powinno nieuchronnie zostać  zmiecione z historycznej sceny, odnalazło nowe siły 

witalne. Rzeczywistość  jest dostatecznie jasna; klęska gospodarcza komunizmu nie 

ulega dziś  wątpliwości nawet dla samych komunistów. Można jeszcze pompowaniem 

zachodnich pożyczek jakiś  czas reanimować  półtrupa, ale demontaż  bolszewickiego 

systemu gospodarczego jest warunkiem ocalenia nieszczęsnych krajów, gdzie został 

zainstalowany. Lenin – jako sprytny i giętki polityk – miał o ileż  więcej od swych 

następców rozumu i intuicji wycofując się pod koniec życia z doktrynerskich rozwiązań 

gospodarczych i dolewając pod szyldem Nowej Ekonomicznej Polityki sporą dawkę 

kapitalizmu do niestrawnej zupy bolszewickiej. Co wkrótce z tępym uporem 

zaprzepaścił Stalin, a co teraz – z ponad sześćdziesięcioletnim opóźnieniem – usiłuje 

się „odgrzać  pod szyldem przeróżnych „reform” i pieriestrojek. 
Jak już  powiedziałem, mogą one polegać  jedynie na dolewaniu kapitalizmu; 

mniej lub bardziej ostrożnym. Reszta to tylko dymna zasłona ideologicznego 

pustosłowia mająca maskować  rozmiary katastrofy i bezład odwrotu. 

Ale w jeszcze jednym historia zakpiła z „przodującego ustroju” może jeszcze 

złoś liwiej niż  w kwestii jego gospodarczej klęski: zrywa się w naszych czasach powiew 

kolejnej europejskiej „Wiosny Ludów”, tym razem ze Wschodu. Już  nie tylko burzą się 

krnąbrni jak zwykle Polacy pod sztandarem Solidarności; zaraza buntu rozpełza się po 

całym imperium potwierdzając starą zasadę Alexisa de Tocqueville’a2, że rewolucje 

wybuchają nie wtedy, kiedy reżym jest najbardziej dokuczliwy, ale wtedy, gdy usiłuje 

się liberalizować . Rządzący mogą odnosić  tu nawet cząstkowe sukcesy, ale wdeptać  w 

ziemię tę wielką wschodnioeuropejską „Wiosnę Ludów” mogłyby tylko stalinowskie 

represje, a do nich nie sposób już  wrócić . 

																																																													
1 Jerzy Surdykowski (ur. 1939) – dziennikarz publicysta i działacz opozycji demokratycznej w PRL. 
2 Alexis de Tocqueville (1805–1859) – francuski myś liciel i socjolog. Autor pracy „O demokracji w 
Ameryce”. 



	 	 	

	

I znowu: demontaż  bolszewickiego systemu politycznego jest jedynym 

ratunkiem dla wplątanych w ten system narodów. Przede wszystkim w Europie, gdzie 

choroba, o której tu mowa, jest najbardziej zaawansowana; nie tylko w Polsce. 

Czechosłowacja – niegdyś  przemysłowa ostoja monarchii austro-węgierskiej, 

potem jeden z lepiej rozwiniętych gospodarczo krajów Europy międzywojennej, nie 

zniszczona przez obie wojny – powinna dziś  żyć  na poziomie bliskim Holandii, kiedy 

faktycznie jest niewiele lepiej stojącą od Polski enklawą stagnacji i nieefektywności 

przy skuteczniejsze jednak dotąd, jak się zdaje, tajnej policji; kraj słynący przed wojną i 

jeszcze jakiś  czas potem z wysokiej jakości licznych wyrobów przemysłowych, spadł na 

omal najniższe europejskie piętro, z przemysłem prawie tak samo zdekapitalizowanym 

i zdezorganizowanym jak w Polsce, ale nie mając nawet czegoś  podobnego do 

Solidarności w narodowej pamięci. Węgry – beneficjent najwcześniej w bloku 

komunistycznym, bo już  w połowie la sześćdziesiątych, podjętej reformy gospodarczej 

– były dowodem na miażdżące funkcjonowanie politycznych barier takiego 

„pragmatyzmu”, który nie pragnąc uzdrowić  ustroju, a tylko gospodarkę, rychło 

dochodzi do momentu, kiedy bez gruntownych zmian politycznych moż liwą okazuje się 

tylko stagnacja; dziś  niezadowolenie objęło wszystkie warstwy potulnego (po utopionej 

we krwi rewolucji 1956 r.) społeczeństwa, a opozycja pod względem swej siły i zasięgu 

jest drugą po polskiej wśród państw regionu. Niemiecka Republika Demokratyczna – 

ten wyjątkowo anachroniczny relikt pruskiego autorytaryzmu w czerwonym 

opakowaniu – funkcjonuje nie najgorzej, głównie dzięki dyskretnemu dofinansowaniu 

przez „wielkiego brata” na Zachodzie (klauzula o handlu wewnątrzniemieckim w RFN 

czyni z NRD cichego członka i beneficjenta Wspólnego Rynku), ale i tak wszystkimi 

szparami wyłazi ta sama co wszędzie nieefektywność  i marnotrawstwo gospodarki, 

zadufana głupota aparatu partyjnego. Rumunia, ten najbardziej nieszczęsny kraj strefy, 

sterroryzowany przez anachronicznego dyktatora3 (ni to małego Stalinka, ni to 

wampira Drakulę), jego dobraną rodzinkę i najbrutalniejszą w bloku tajną policję, znosi 

dotąd w milczeniu upadek gospodarczy znacznie straszniejszy niż  polski, choć  to 

milczenie zostało jesienią 1987 r. nareszcie przerwane przez strajk w Braszowie i 

zamieszki w Bukareszcie. Najciszej jest wciąż  w Bułgarii rządzonej przez najstarszego 

stażem namiestnika w tej części Europy4, pamiętającego nie tylko Breżniewa5, ale 

jeszcze Chruszczowa6, zwanego przez swoich nie bez kozery „chytrym Szopem” (Szopi 

to górale z okolic Sofii znani ze sprytu). Głośno i dramatycznie jest za to w sąsiedniej 

Jugosławii, też  pokazującej swym dzisiejszym dramatem gospodarczym i 
																																																													
3 Nicolae Ceaușescu (1918–1989) – rumuński działacz komunistyczny, sekretarz generalny Rumuńskiej 
Partii Komunistycznej w latach 1965–1989. 
4 Todor Żiwkow (1911–1998) – bułgarski działacz komunistyczny, w latach 1954–1989 I sekretarz 
Bułgarskiej Partii Komunistycznej i faktyczny przywódca Bułgarii. 
5 Leonid Breżniew (1906–1982) – sowiecki polityk, sekretarz generalny KPZR w latach 1964–1982, 
przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1977–1982. 
6 Nikita Chruszczow (1894–1971) – sowiecki polityk komunistyczny, I sekretarz KC KPZR w latach 
1953–1964, premier ZSRR w latach 1958–1964. 



	 	 	

	

narodowościowym, że do niczego nie prowadzi nawet daleko posunięta reforma 

samorządowa przy utrzymaniu starej „partiokracji” i prymatu komitetowej 

nomenklatury nad naturalnymi mechanizmami selekcji i konkurencji. Tylko opuszczona 

przez wszystkich Albania – jedyne w świecie państwo oficjalnie ateistyczne, w którym 

wszelka religia podlega karze – pozostaje skrytą wśród gór ostatnią w świecie enklawą 

pieczołowicie zakonserwowanego stalinizmu.  

Na pewno trzeba tu jeszcze przypomnieć  o wrzeniu – wciąż  pod sztandarem 

pieriestrojki, lecz z oczywistym podtekstem niepodległościowym – wzbierającym w 

trzech zagarniętych przez ZSRR w 1940 r. państwach nadbałtyckich; ostatnią 

kulminacją był to spór o zmiany w konstytucji utrudniające wystąpienie ze „związku 

republik swobodnych” (jak głosi hymn radziecki) i otwarte wyzwanie rzucone Moskwie 

tak przez parlament, jak przez partię w Estonii. Nie wiem, czy w tym kontekście należy 

mówić  o Ukrainie, największym i wyjątkowo nieszczęsnym kraju tego regionu, któremu 

zawsze jakieś  historyczne okoliczności przeszkadzały w uzyskaniu niepodległego bytu; 

mamy tendencję do oceniania całości ogromnego narodu ukraińskiego na podstawie 

jego najbardziej uświadomionej i narodowo zorientowanej części, jaką są Ukraińcy z 

zachodniej rubieży tego kraju. Problem ten pozostawiam lepszym niż  ja znawcom 

spraw ukraińskich. 

Wystarczy jednak, jeś li stwierdzimy, że żadne z państw tego regionu nie 

prosperuje na jako tako przyzwoitym poziomie, z sensownymi perspektywami na 

przyszłość , że w każdym wzbiera i w różny sposób objawia się ludzkie niezadowolenie, 

że struktury władzy ustanowionej w Jałcie i rzeczywiście niewzruszonej przez parę 

dziesięcioleci zaczynają się coraz dramatyczniej chwiać , że uprawomocniającą tę 

władzę ideologia od dawna znajduje się w katastrofalnej rozsypce. Ostrzeżenia przed 

wzbierająca burzą środkowoeuropejską płyną nie tylko od tutejszej opozycji. Zbigniew 

Brzeziński7 na początku 1988 r. pisał w „Foreign Affairs” o tym regionie jako o źródle 

coraz poważniejszych napięć , jako o europejskim punkcie zapalnym stopniowo 

zmierzającym do sytuacji rewolucyjnej, jaka zawsze towarzyszy upadkowi i kurczowo 

trzymających się władzy zmurszałych i znienawidzonych reżymów. O przekształcaniu 

się tej – dotąd przymusowo spokojnej – części Europy w ognisko zapalne, a nawet (za 

Brzezińskim) o zbliżaniu się sytuacji rewolucyjnej, mówiono też  w lipcu na radziecko-

amerykańskiej konferencji nauk politycznych, o czym napisała nawet warszawska 

„Polityka” (1988, nr 43). Narasta więc świadomość  – i to nie tylko wśród 

zdecydowanych przeciwników systemu radzieckiego – że bez bardzo daleko idących 

rozwiązań politycznych do takiej sytuacji dojdzie – i to nie tylko w Polsce – ze 

wszystkimi katastrofalnymi skutkami: tak dla zainteresowanych, jak i dla ich 

europejskiego otoczenia. 

																																																													
7 Zbigniew Brzeziński (1928–2017) – polski i amerykański politolog, sowietolog i dyplomata. Doradca 
prezydentów USA Johna Kennedy’ego, Lyndona Johnsona i Jimmy’ego Cartera.  



	 	 	

	

Wielka przestrzeń pośrodku europejskiego kontynentu – od Bałtyku po 

Adriatyk, od Łaby co najmniej po Bug – dotknięta jest chorobą o katastrofalnych 

konsekwencjach, ponad 100 milionów Europejczyków zsuwa się wraz ze swymi 

państwami ku politycznej i gospodarczej przepaści. 

Jeś li poprowadzić  na mapie linie łączące ze sobą najdalej wysunięte punkty 

Europy – przylądek Nordkin w Norwegii z przylądkiem Matapan w Grecji, Lizbonę z 

Uralem – to przetną się one mniej więcej w środku Polski, w centrum obszaru, o którym 

mowa. Z tego punktu widzenia nie jest to bynajmniej Europa Wschodnia: jeś li 

traktujemy poważnie ideę „starego kontynentu” od Atlantyku po Ural, to właśnie w 

jego geometrycznym środku znajduje się strefa zagrożenia i politycznego napięcia, 

chore są nie peryferie, ale samo serce Europy. Sercem Europy nazwał Polskę brytyjski 

historyk Norman Davies8 w tytule swej głośnej książki, co wynikało nie tyle z jej 

centralnego położenia w Europie, ale nade wszystko z uznania dla wielkiej europejskiej 

idei demokracji i wolności przewijającej się – nieraz bardzo dramatycznie przez polskie 

dzieje. Normalnie rozwijająca się, dobrze prosperująca Polska o sensownych 

strukturach społecznych, politycznych i gospodarczych jest nie do pomyś lenia wśród 

otoczenia tkwiącego dalej w tym samym neostalinowskim bezsensie. Można wyobrazić  

sobie różne, tymczasowo zbawienne rozwiązania dla Polski, jak choćby rejestracja 

Solidarności, wolna gospodarka i ograniczony pluralizm polityczny, ale trudno sobie 

wyobrazić , by funkcjonowały one dłużej w tym samym co dotychczas otoczeniu; albo 

staną się impulsem do zmian w pozostałych krajach bloku, albo tak czy inaczej upadną. 

Oto sedno polskiego problemu, który w najoczywistszy sposób jest podstawowym 

problemem europejskim u progu XXI wieku: „stary kontynent”, kolebka wolności i 

demokracji, jest całością, jeś li wypreparować  zeń miejsce, gdzie te wartości przestają 

obowiązywać , reaguje zapaścią. Głębokie zmiany polityczne w Europie Środkowej są 

niezbędne i korzystne dla wszystkich, także dla Rosji. 

Czym jest Europa Środkowa, jak ją rozumieć? Czy jako dawną Mitteleuropa z 

niemieckich marzeń o dominacji nad kontynentem? Jako ojczyznę kultury małych 

narodów zachodnich, przymusowo wcielonych do obcego im Wschodu, jak zakreś la ją 

w swych esejach Milan Kundera9? Jako Europę Środkowo-Wschodnią, jak okreś lają ją 

Anglosasi, skłonni do lokalizowania środka kontynentu raczej w Niemczech i do 

przesuwania wszystkich mało zrozumiałych dla nich kłopotów aby dalej na wschód? 

Myś lę, że trzeba ją nazwać  – choćby w tym miejscu – zgodnie z geograficznym 

kryterium i jej polityczną rolą: „Europą Środkową”. Okreś lić  zaś  jako Europę państw i 

narodów, którym narzucono ustrój komunistyczny i dominację rosyjskiego mocarstwa. 

Rozpad tego ustroju i ukształtowanego w nim systemu społeczno-

gospodarczego – najbardziej zaawansowany w Polsce, ale postępujący z bezlitosną 

nieuchronnością w innych krajach regionu – można nazwać  (za Timothy Garton 

																																																													
8 Norman Davies (ur. 1939) – brytyjski historyk, znawca dziejów Polski i Europy. 
9 Milan Kundera (ur. 1929) – czeski i francuski pisarz.  



	 	 	

	

Ashem10) ottomanizacją Europy Środkowej; aż  nadto oczywiste jest złowrogie 

podobieństwo z rozpadem zaskorupiałego, opierającego się reformom, a jednocześnie 

tyrańskiego imperium ze stolicą w Stambule, któremu ostateczny kres położyła I wojna 

światowa. Jeś li nie nastąpią bardzo poważne zmiany gospodarcze i polityczne, jeś li 

reforma – o której się tu bezustannie mówi – będzie nadal ograniczona i podszyta 

panicznym strachem rządzących, wówczas ottomanizacja nastąpi siłą bezwładu faktów 

z mrocznymi konsekwencjami tak dla uwikłanych w nią narodów, jak i „czerwonego 

Stambułu” z sułtańskim dworem na Kremlu. Oczywiście, czasy upadku i rozruchów też  

kiedyś  przeminą, a gruzy zazielenią się nowym życiem; cena za ottomanizację jako za 

sposób wyplątania się z kryzysu jest stanowczo zbyt wysoka. 

Alternatywą dla ottomanizacji jest „finlandyzacja”, stary pomysł bodajże Jacka 

Kuronia11, sformułowany kiedyś  jako koncepcja Polski na podobieństwo Finlandii: 

neutralnej, przyjaznej wobec ZSRR, lecz odeń niezależnej, półsuwerennej w sprawach 

zagranicznych i całkowicie w wewnętrznych. Kiedyś  wydawała się mrzonką, bo nie 

stały za nią żadne siły prócz garstki opozycjonistów. Dziś  nieuchronna logika 

postępującej ottomanizacji zmuszać  zaczyna do realnego poszukiwania rozwiązań 

alternatywnych, innych niż  czołgi i policja szturmowa. Dlatego nadchodzi wreszcie 

czas, w którym rozwiązania finlandyzacyjne, obejmujące całą Europę Środkową, mogą 

stać  się atrakcyjne dla wszystkich stron toczącego się tu procesu przemian. 

W sposób oczywisty byłyby one korzystne dla zainteresowanych narodów i na pewno 

zyskałyby akceptację ich przytłaczającej większości. Zachodowi przyniosłyby one 

korzyść  w postaci likwidacji groźnego ogniska napięć , przekształcenia najbardziej 

wstydliwego, przygniecionego kryzysem regionu w enklawę rozwoju i dobrych 

interesów, w prawdziwego partnera politycznego i handlowego. Związek Radziecki 

tylko pozornie tu traci, pozbawiając się pełnej kontroli nad wasalami i moż liwość  

wyzysku uzależnionych od siebie gospodarek. Ta wasalność  i wyzysk przynoszą 

bowiem i przynosić  będą – w miarę postępów ottomanizacji – coraz mniej. Rosnąć  za to 

muszą koszty utrzymania narodów w karności, podpierania skompromitowanych 

reżymów, uśmierzania buntów, przeprowadzania interwencji i pacyfikacji. Mówiąc 

inaczej: można oczywiście zajeżdżać  chudnącą kobyłę aż  zdechnie, ale lepiej i 

dalekowzrocznie ją odkarmić  i używać  z umiarem. 

Jakie mogłyby tu wchodzić  w grę rozwiązania praktyczne? Wszelkie, które 

zapewnią wschodniemu mocarstwu poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie 

pozwolą na wolną grę sił w sprawach wewnątrzpolitycznych i gospodarczych. A więc na 

przykład tak: prezydent finlandyzowanego państwa byłby mianowany przez tutejszą 

partię komunistyczną, ewentualnie wyłoniony w wyborach, gdzie prawo wystawiana 

kandydatów konstytucja przyznawałaby tylko jednej partii. Podobnie członkowie 

																																																													
10 Timothy Garton Ash (ur. 1945) – brytyjski historyk, znawca dziejów Europy. 
11 Jacek Kuroń (1934–2004) – polityk, działacz opozycyjny, współzałożyciel KOR, po wprowadzeniu 
stanu wojennego internowany, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989. 



	 	 	

	

senatu (lub ich większość) byliby mianowani przez takiego  prezydenta spośród osób 

„pewnych” i dyspozycyjnych, tak jak dziś  obsadzane są wszelkie stanowiska 

państwowe. Senat i prezydent mieliby prawo weta w sprawach ustawodawczych (lecz 

nie powinni wtrącać  się do bieżącej pracy rządu), nie można by było bez ich zgody 

zmienić  uzgodnionej wcześniej konstytucji takiego państwa, gwarantującej jego 

neutralność  i przyjazne stosunki ze wschodnim mocarstwem. Natomiast niższa izba 

parlamentu (w Polsce sejm) byłaby wybierana w normalnym głosowaniu powszechnym 

z udziałem wszystkich partii akceptujących konstytucję i wynikające z niej reguły gry. 

Jeś li wybory wygraliby komuniści – będą rządzić  do następnej elekcji. Nie trzeba 

dodawać , że wytwórczość  byłaby całkowicie wolna, a handel – także z ZSRR – oparty 

na normalnych zasadach komercyjnych. Państwo takie byłoby z zasady neutralne, o 

armii ograniczonej do minimum., ale z zagwarantowanym konstytucyjnie zakazem 

wprowadzania obcych wojsk i wykorzystywania terytorium przeciwko ZSRR. Pakt 

Warszawski12 zostałby rozwiązany, NATO13 również , a przynajmniej wycofane za Ren, 

bo zjednoczone i neutralne Niemcy musiałyby być  częścią tego nowego rozstrzygnięcia 

europejskiego. Europa Środkowa byłaby strefą bezatomową, a najlepiej i bezczołgową. 

Radykalne obcięcie wydatków obronnych stałoby się zastrzykiem środków do 

pobudzenia gospodarki. 

Myś lę, że nie snuję mrzonek. Coraz bardziej katastrofalny stan tej części Europy 

będzie skłaniał do myś lenia o innym niż  jałtański ładzie europejskim. Tamten był może i 

dobry w „epoce stali i stalówek”, ale ta zakończyła się nieodwołalnie wraz ze śmiercią 

Stalina. Jest to także wielkie, nieodwołalne wyzwanie dla Gorbaczowa i jego 

pieriestrojki. 
Dlaczego nie wołam po prostu o niepodległość? Lepsza przecież  ona od 

sztucznych konstrukcji finlandyzacji. Zgoda. Ale polityka to targ, a zajmowanie się nią 

to zawieranie kompromisów. Jeś li ZSRR – choć  może w perspektywie, o jakiej tu mowa, 

lepiej mówić  po prostu Rosja – ma poprzeć  nowy ład europejski, musi coś  z tego mieć . 

Inaczej pozostaną romantyczne modlitwy o „wojnę narodów”, która – w 

dzisiejszym świecie – zapewne jednym podmuchem zmiotłaby w niebyt tę naszą 

wspaniałą i rodzinną Europę ze wszystkimi jej problemami i nadziejami. 

          

 

																																																													
12	Układ Warszawski – sojusz polityczny i militarny państw bloku wschodniego z naczelną rolą ZSRR 
zawarty w 1955 w Warszawie (stąd nazwa). Stanowił odpowiedź  na utworzenie NATO w 1954. Siedziba 
sojuszu mieściła się w Moskwie.	
13	NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparty o amerykańską doktrynę odstraszania.	


