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1. Ruchy demokratyczne narodziły się w Europie wschodniej w okresie ostatnich
piętnastu lat – w tym samym czasie, gdy autorytarne rządy Europy południowej i
Ameryki Łacińskiej rozpoczynały lub wręcz kończyły przechodzenie do demokracji. Jak
dotąd, ruchy wschodnioeuropejskie nie podejmowały prób przekształcania samego
systemu politycznego. Ich strategia nieodmiennie polegała na ograniczaniu się do
rekonstrukcji społeczeństwa obywatelskiego w ramach systemu kontroli sprawowanej
przez partię komunistyczną nad rządem i aparatem przymusu. Czasy takiego
samoograniczania się zdają się zbliż ać ku końcowi. W Polsce i na Węgrzech podział
władzy i oddzielenie państwa od partii komunistycznej staje na porządku dnia. Do tych
dwóch krajów moż e dołączyć Czechosłowacja.
2. Zarówno w Polsce jak na Węgrzech komunistyczne kierownictwo kraju samo
zaproponowało ruchom opozycyjnym legalne istnienie i udział w rządach. Zrozumienie
motywów i sensu tego gestu uważ am za sprawę zasadniczą. Nieporozumieniem byłoby
interpretowanie ostatnich wydarzeń w Polsce jako powtórki gdańskich negocjacji 1980
roku. Wówczas władze komunistyczne zostały przyparte do muru przez wyjątkowo
silną falę strajkową i zaakceptowały rozmowy dlatego, ż e nie czuły się zdolne do
wyeliminowania opozycji silą ze sceny politycznej. Teraz zaś , będąc pod znacznie
słabszą presją, władze dlatego zaproponowały rozmowy, ż e zainteresowane są
włączeniem opozycji w struktury władzy. Na początku tej dekady „Solidarnoś ć” została
najpierw uznana, a następnie wyjęta spod prawa. Przy jej końcu zarówno polscy jak
węgierscy komuniś ci doszli do wniosku, ż e w obliczu kryzysu gospodarczego i
społecznego nie istnieje inny sposób stabilizacji rządów niż podzielenie się władzą z
partnerami rzeczywiś cie od nich niezależ nymi. Po raz pierwszy od chwili objęcia
Europy wschodniej systemem radzieckim, rządzące partie poczuły potrzebę posiadania
legalnej opozycji po to, by po włączeniu jej w struktury władzy wykorzystywać jej
autorytet do uprawomocniania narzuconych społeczeństwu wyrzeczeń i osłabienia
oporu społecznego.
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3. Uczestnicząc w grze rozpoczętej propozycją negocjacji, obie strony podejmują
olbrzymie ryzyko. Władze komunistyczne dopuszczają bardzo realną moż liwoś ć, ż e
zapoczątkowany przez nie proces zaprowadzi znacznie dalej, niż to zostało zamierzone.
Wyłom uczyniony w monocentrycznym systemie partii-państwa moż e stopniowo
powiększać się aż do chwili osiągnięcia równowagi w ramach prawdziwie
konkurencyjnej demokracji parlamentarnej. Szansa na taki rozwój wypadków jest
jedynym uzasadnieniem podjęcia gry przez opozycję demokratyczną. Ta zaś ryzykuje,
ż e miast zapoczątkować względnie uporządkowany proces przechodzenia do
demokracji, postępowaniem swoim ustabilizuje władzę komunistyczną lub co najmniej
pozbawi społeczeństwo jakiejkolwiek wiarygodnej siły opozycyjnej.
4. Wciągnięcie w sytuację uprawomocniania władzy komunistycznej nie jest
jedynym ryzykiem, jakie podejmuje opozycja polska lub węgierska. Zapoczątkowany
proces przemian nie będzie stabilny. Kontrola sprawowana przez obie strony tej
umowy nad swą bazą organizacyjną będzie prawdopodobnie naraż ona na poważ ne
próby. Członkowie aparatu władzy zajmujący strategiczne pozycje mogą próbować
zniweczyć umowę albo sabotując ją, albo wywołując otwarte prowokacje. Natomiast
radykałowie opozycji mogą rozpocząć kampanię zmierzającą do delegitymizacji
kompromisu zawartego z komunistami. W ten sposób umowa moż e upaś ć, zanim
jeszcze przyniesie jakieś istotne efekty.
5. Procesowi przemian zagraż a takż e kryzys gospodarczy. Stała degradacja
gospodarki i wyrzeczenia niezbędne dla jej przezwycięż enia mogą przekonać tak zwaną
milczącą większoś ć, ż e demokratyzacja oznacza pogarszanie się sytuacji. Opozycja
ryzykuje, i zostanie obciąż ona współodpowiedzialnoś cią za narastanie trudnoś ci.
Komuniś ci mogą uznać taki rozwój wydarzeń za korzystny, gdyż dyskredytowałby on
jakąkolwiek alternatywę dla ich władzy. W takim przypadku coraz silniejsze mogą być
tęsknoty za dyscypliną i porządkiem, a więc i za „męż em opatrznoś ciowym”, który
uratuje kraj od chaosu politycznego i gospodarczego. Łańcuchowe narastanie
masowych, gwałtownych wystąpień moż e wynikać z powszechnego zakwestionowania
wszelkiej polityki, zarówno oficjalnej jak opozycyjnej.
6. Z kontekstem międzynarodowym również wiąż e się pewne ryzyko. Nie
wydaje się prawdopodobna nowa konserwatywna stabilizacja w Związku Radzieckim,
podobna do tej, którą zapewnił Breż niew4 po usunięciu Chruszczowa5. Moż liwe są
natomiast ostre zwroty powodujące destabilizację procesów przemian w krajach
wschodnioeuropejskich. Konflikty narodowoś ciowe mogą odwrócić wówczas uwagę
społeczeństwa od spraw demokracji i skłonić autorytarnych przywódców do
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mobilizacji sił nacjonalistycznych w celu skonsolidowania swej władzy; tak właś nie
dzieje się w Serbii.
7. Te pobież ne uwagi mogą stwarzać wraż enie, ż e szanse na pokojowe i stabilne
przejś cie do demokracji są w Europie wschodniej bardzo niewielkie. Zauważ my jednak,
ż e aktualna sytuacja w Polsce i na Węgrzech nie jest przypadkowa. Imperium sowieckie
weszło w okres zmierzchu i rozpadu. Rzecz jasna, państwo to wciąż dysponuje
potencjałem wojskowym wystarczającym do przywrócenia siłą swej dominacji nad tym
regionem. Nie ma już jednak siły gospodarczej umoż liwiającej utrwalenie porządku
wprowadzonego przemocą. Właś nie dlatego radziecka interwencja wojskowa w
Europie wschodniej staje się coraz mniej prawdopodobna. W sytuacji tej postępuje
upadek gospodarki oraz szerzą się niepokoje polityczne. Nie istnieje inny sposób
ustabilizowania Europy wschodniej niż wolny rynek i demokracja polityczna. Moż na
więc ż ywić pewną nadzieję, ż e niebezpieczeństwa związane z przejś ciem do demokracji
zostaną przezwycięż one; by tak się stało, musimy je jednak uważ nie przewidywać.
Wszystkie siły wewnętrzne i zewnętrzne popierające zmiany ku demokracji winny mieć
strategię stabilizowania zachodzących procesów.
8. By nie przedłuż ać mego wystąpienia, a takż e dlatego, ż e ma ono miejsce w
Waszyngtonie, skoncentruję się na tym, co – moim zdaniem – mogą w tej sprawie
uczynić rządy zachodnie.
Mają one pewne moż liwoś ci przyspieszenia przemian gospodarczych i
zmniejszenia ich kosztów społecznych. Zmniejszenie cięż aru długów duszących
gospodarkę polską i węgierską, a takż e utrzymywanie (w przypadku Węgier) lub
wznowienie (w przypadku Polski) dopływu kredytów – to rzeczy absolutnie konieczne.
Nie myś lę bynajmniej o kontynuacji polityki łatwych kredytów, topionych bez efektu w
naszych marnotrawnych systemach gospodarczych. Nie chodzi też o umorzenie
długów, lecz o przekształcenie ich w udziały w przedsiębiorstwach przemysłowych,
które moż na będzie odsprzedać. Należ y popierać reprywatyzację, a konsorcjum
wierzycieli powinno ż ądać uprawnień do bezpoś redniej kontroli. Udzielenie nowych
kredytów moż na uwarunkować przyspieszeniem tempa reprywatyzacji. Dodatkowym
warunkiem moż e być pluralizacja polityczna, będąca gwarantem znaczących zmian w
gospodarce. Po drugie, Ostpolitik polegająca na ograniczeniu się do współpracy z
rządami powinna zostać zdecydowanie odrzucona. To samo jednak dotyczy postawy
zimnowojennej polegającej na całkowitym odrzuceniu poważ nych rozmów z rządami –
jeż eli są istotne szanse dla wynegocjowania procesu przemian. Zachód nie powinien
stawiać na jedną ze stron, lecz powinien popierać umowę społeczną między nimi.
Oczywiś cie, nie moż e to oznaczać pozostawienia opozycji na łaskę i niełaskę tak
zwanego proreformatorskiego skrzydła w kierownictwie partyjnym.
Poprzez uznanie faktycznego pluralizmu sceny politycznej, rządy zachodnie
mogą przyczyniać się do jego konsolidacji i dalszego rozwoju.

Po trzecie, wymaga zmiany zachodni sposób patrzenia na sprawy stabilnoś ci i
pokoju w Europie. Przyzwyczailiś my się mówić w tym kontekś cie wyłącznie o
uzbrojeniu. W rzeczywistoś ci asymetria sił między NATO6 i Paktem Warszawskim7 nie
sprowadza się do braku równowagi sił stacjonujących po obu stronach. Istnieje takż e
nierównowaga organizacyjna. Kraje wschodnioeuropejskie musiały w bardzo
znacznym stopniu oddać kierowanie swymi wojskami w ręce dowództwa radzieckiego;
okupacyjne oddziały Armii Czerwonej mogą poruszać się swobodnie po terytorium
państw sprzymierzonych i nie istnieją ż adne zabezpieczenia przeciwko moż liwoś ci
interwencji wojskowej ze strony innych krajów-członków Paktu Warszawskiego. Pakt
Warszawski będzie dla Europy czynnikiem groź nym i nieprzewidywalnym tak długo,
jak długo sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Konieczne więc jest, by wycofywaniu
oddziałów radzieckich z krajów Europy wschodniej towarzyszyło odzyskanie przez nie
suwerennej kontroli nad swymi armiami i swym terytorium w ramach Paktu
Warszawskiego. Związek Radziecki musi takż e otwarcie wyrzec się uż ywania w
przyszłoś ci siły, czy groź by jej uż ycia w celu wpływania na przemiany zachodzące w
krajach sojuszniczych. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej przejś cie do demokracji w
krajach Europy wschodniej będzie zabezpieczone przed skutkami zmian w polityce
radzieckiej.
Wreszcie, Zachód powinien zdecydowanie poprzeć uciskane mniejszoś ci
narodowe Europy wschodniej. Akcje tego rodzaju jak zamach Serbów na autonomię
okręgu Kosovo nie powinny pozostawać bez odpowiedzi. Ceausescu8 powinien być
izolowany, a jego następcy muszą zdawać sobie sprawę, ż e Rumunia nie zostanie
przyjęta do rodziny narodów cywilizowanych, dopóki nie zdemokratyzuje się, co
między innymi oznacza ochronę praw mniejszoś ci. Alternatywą dla tej zdecydowanej
polityki jest bałkanizacja, która moż e usprawiedliwiać próby przywrócenia w tym
regionie pax sovietica. Ale do pax sovietica nie ma już powrotu, a bałkanizacja nie jest
jedyną alternatywą.
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