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Mamy oto ów ROK 1984 i przekonujemy się raz jeszcze, że daty nie nadają się 

ani na symbole, ani na proroctwa. Związek Radziecki przetrwa najpewniej rok 1984, ale 

Wielki Brat nie zostanie pokochany: utopie złe są na szczęście równie nie do 

zrealizowania jak dobre, choć  kajdany z nich wykute kruszeję wolniej niż  kazałaby 

wyczekiwać  nadzieja zniewolonych. Czy jednak kruszeją w ogóle? Czy Polsce – bo 

przecież  o jej losach rozważamy – wolno rozsądnie mniemać , że do dna już  dotarła? 

Jeś li w poprzednich uwagach o przyszłości /”Krytyka” nr 16/ unikałem 

wszelkiego prognozowania, to przede wszystkim dlatego, że rozwój sytuacji w Polsce 

jest i pozostanie przez dłuższy czas ściś le zależny od otoczenia międzynarodowego i od 

jego ewentualnych zmian. Ważne jest to ostatnie właśnie uzupełnienie, gdyż  

dotychczas na rozwój w Polsce oddziaływała raczej niezmienność  niż  zmienność  

układu międzynarodowego. Ten element niezmienności, zwany zazwyczaj 

„pojałtańskim podziałem świata”, współkształtował nie tylko krajowe realia polityczne, 

lecz oddziałał przemożnie na myś lenie Polaków o własnych moż liwościach. Warto 

wszakże podkreś lić , że z tego uwarunkowania wybija się zazwyczaj jedynie 

ograniczenia, jak np. niemożność  obalenia władzy komunistycznej lub odwrócenia 

sojuszy. Rzadko natomiast zwraca się uwagę, że niezmienność  uwarunkowania, jego, 

by tak rzec, stabilność  skłania Polaków do rozumowania, iż  wewnątrz granic raz na 

zawsze wytyczonych mają też  raz na zawsze okreś loną dozę swobody manewru. 

Zatraciło się, innymi słowy, poczucie, że granice te pulsują, że mogą się zaciskać  lub 

rozluźniać , zależnie od rozwoju międzynarodowego. Jeszcze inaczej mówiąc, 

uwarunkowania międzynarodowe pojmowane były – i są dotychczas – jako 

geopolityczne raczej niż  polityczne. Ten wątpliwy nawyk myś lowy, który bardzo się 

przyczynił do zniszczenia myś li politycznej w Polsce, jest, co gorsza, kultywowany jako 

przejaw realizmu przez wszystkie konserwatywne odmiany naszej tzw. politologii, 

zawsze skłonnej piętnować  domniemany polski romantyzm. Antyromantyczne filipiki 

są wprawdzie od dawna, od upadku postępowania warszawskiego, bezprzedmiotowe, 

romantyków w Polsce ze świecą szukać , a samo zaś  przeciwstawienie romantyzmu i 

realizmu nie stanowi już  dobrego opisu polskich dylematów, niemniej konstruowanie 

niezmienników ciągle jeszcze uchodzi za szczyt polskiej mądrości, gdy tymczasem 

trzeba by umieć  wypatrywać  właśnie zmienności. 

																																																													
1 Krzysztof Wolicki (1925–2001) – dziennikarz i publicysta. Do 1967 działacz komunistyczny, od 1976 
współpracownik opozycji demokratycznej. 



	 	 	
Rok 1983 przejdzie zapewne do kroniki jako data głębokiego wyłomu w polityce 

ZSRR wobec Zachodu. Dla nas oznaczało to najpierw największe, jak dotąd 

zacieśnienie wspomnianych granic swobody ruchu. Ten bezpośredni efekt był, 

paradoksalnie, odczuwany znacznie wyraźniej przez szarych uczestników polskiego 

dramatu narodowego niż  przez wielu koryfeuszy: stąd owo kończące rok jakoby 

zniechęcenie, wbrew powszechnie oczekiwanemu przez specjalistów zaostrzeniu walk 

społecznych i gospodarczych. Wrócę jeszcze do tej sprawy. 

Wyłom w polityce ZSRR wobec Zachodu, którego najistotniejszym przejawem 

była porażka kampanii przeciw dyslokacji rakiet Pershing i Cruise, nie jest po prostu 

niepowodzeniem dyplomatycznym. Jego sensu nie wyczerpuje też  stwierdzenie, 

skądinąd prawdziwe, o nowej fazie wyścigu zbrojeń. Istotą wyłomu, o którym mowa, 

jest mianowicie przejawienie się wreszcie w sferze stosunków międzynarodowych 

konsekwencji wieloletniego już  procesu kompromitacji realnego czyli radzieckiego 

socjalizmu. 

Jeś li Moskwie udawało się dotychczas tak skutecznie wykorzystywać  

sprzeczności i konflikty w obozie przeciwników oraz ich strefie wpływów, to ogromną 

rolę odgrywał przy tym pewien syndrom ideowy i polityczny obowiązujący w 

oświeconej opinii publicznej. Nazwijmy go syndromem rozumienia przeciw 

zdecydowaniu. Ilekroć  opinia publiczna Zachodu miała do czynienia z sytuacją, w której 

ZSRR wykorzystywał dla swej ekspansji imperialnej konflikt i destabilizację po stronie 

przeciwnej, tylekroć  opinii tej proponowano dwie alternatywne i koniecznie rozłączne 

perspektywy: albo staramy się rzeczywisty konflikt uznać , zrozumieć  i uleczyć , co 

niejako automatycznie miało zapobiegać  drogę radzieckiej ingerencji, albo też  

uważamy tę ingerencję za właściwe źródło konfliktu negując jego autentyzm i reagując 

kontringerencją. Albo więc rozumiemy świat, albo siłą nie dopuszczamy do jego zmiany. 

Łatwo dostrzec, że syndrom ów był pochodną tradycji pojmowania lewicowości, dla 

którego komunizm i Związek Radziecki stanowiły realizację dziewiętnastowiecznych 

ideałów lewicy, sam zaś  podział na lewe i prawe wyczerpująco opisywał świat 

polityczny. Lewica jako postępowa wychodziła śmiało naprzeciw rodzącym się 

problemom, prawica jako konserwatywna odwracała się od przyszłości. Młodzi i biedni, 

wyczekujący zmian, byli lewicowi, starzy i syci, nie spodziewający się niczego dobrego 

po zmianie, byli prawicowi. Związek Radziecki  był młody, biedny, lewicowy. 

Dokonania radzieckie, nazwane ostatecznie socjalizmem realnym, były na 

Zachodzie kompromitowane, historycznie rzecz biorąc, co najmniej czterokrotnie – w 

latach dwudziestych, trzydziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych – niemniej, 

dopóki uchodziły za wypaczenia ideału, nie zaś  za rzeczywistość  nową i w ogóle 

nieprzewidzianą w dychotomicznych schematach świata typu „kapitalizm/socjalizm”, 

dopóty kompromitacje takie nie naruszały w sposób istotny przedstawionej 

rozłączności perspektyw. Jest bardzo znamienne, że ludzie zachodniej lewicy, w 

szczególności komuniści, nawet przyznając niechętnie istnienie czarnych plam na 



	 	 	
wizerunku ZSRR, najuporczywiej, i nieraz po dziś  dzień, bronią radzieckiej polityki 

zagranicznej i zwłaszcza tezy o jej rzekomo inherentnej zgodności z interesami 

wyzwoleńczymi na świecie. „Imperializm” zawsze służy za usprawiedliwienie dla 

Moskwy, gdy ta „w obronie ojczyzny socjalizmu” gotowa jest sprzymierzyć  się z każdym 

diabłem i dokonać  każdego podboju. 

Niepodobna rozważać  tutaj przyczyn, dla których kolejne odsłonięcia prawdy o 

rzeczywistości radzieckiej okazywały się mało skuteczne i dla „ducha epoki” mało 

miarodajne tak, że każda następna demaskacja aż  po Sołżenicyna musiała powtarzać  

odkrycia poprzednich. W każdym razie ta swoista bezkarność  przyczyniła się w 

niemałej mierze do ukształtowania stylu radzieckiej polityki zagranicznej i żałosnej roli, 

jaka w niej przypadła demokratycznej opinii publicznej. 

Tym razem stało się inaczej i skumulowana wreszcie prawda o ZSRR obciąża 

dziś  potężnie politykę zagraniczną tego kraju. Nie jest to oczywiście proces zakończony 

i nie zanikło bynajmniej niebezpieczeństwo nawrotów, niemniej historia przegranej 

bitwy o Pershingi i Cruisy wyraża bardzo dobitnie, czym stał się ZSRR dla 

demokratycznej opinii świata zachodniego: czynnikiem, którego oddziaływanie bądź  

samo wzbudza konflikty, bądź  blokuje ich owocną ewolucję i któremu należy wobec 

tego wywieranie takiego wpływu uniemoż liwić . Jak tego dokonać , pozostaje za każdym 

razem przedmiotem sporów. Nie należałoby wszakże przeceniać  ich znaczenia, wobec 

zasadniczego consensus demokratycznej opinii co do roli ZSRR na arenie 

międzynarodowej. 

Nie dziwi nadmiernie, że pierwszą reakcją moskiewską na rozerwanie tak 

dogodnego, jak opisany, syndromu było zaostrzenie dyscypliny we własnym obozie. 

Służy ono zarówno dalszemu zastraszaniu Zachodu jak i pozorowaniu poczucia 

zagrożenia. Najprawdopodobniej to zamrożenie będzie trwało aż  do wyborów w USA, 

chyba że Rosjanie stracą już  wcześniej nadzieję na przegraną Reagana2. Jeś li jednak 

rok 1984, jak wszystko na to wskazuje, potwierdzi trwałość  amerykańskiej polityki 

zagranicznej, to ZSRR zdecyduje się najpewniej na nową rundę zasadniczych rokowań z 

Zachodem w celu ułożenia współżycia. Będzie to dla przyszłości naszego kraju czas 

decydujący, może na dziesięciolecia decydujący. 

W latach 1943-45, od Teheranu do Jałty, Związek Radziecki wyraźnie 

preferował dwubiegunowe raczej ustalenia niż  tzw. koncert mocarstw: tylko dwa 

supermocarstwa dysponowały w tej koncepcji, zaakceptowanej zresztą przez 

Amerykanów, pełną podmiotowością w polityce międzynarodowej. Trudno w tym 

miejscu rozważać , która ze stron na tym lepiej wyszła, można jednak stwierdzić , że 

kraje podporządkowane, jak Polska, wyszły najgorzej. Dwubiegunowość  wg ustaleń z 

lat 1943-45 należy do przeszłości po obu stronach. Z tym tylko, że po stronie 

radzieckiej odejście od tej reguły było równoznaczne ze zrywaniem sojuszu 

/Jugosławia, Chiny, Albania/, natomiast na Zachodzie, znacznie elastyczniejszym, 
																																																													
2 Ronald Reagan (1911–2004) – amerykański polityk republikański, prezydent USA w latach 1981–1989. 



	 	 	
okazała się moż liwa ewolucja, dzięki której alianci USA odzyskali swobodę ruchów z 

sojuszu nie rezygnując. Wypada zawsze pamiętać , gdy obserwujemy spory, tarcia i 

konflikty w zachodnich aliansach, tak kontrastujące z żelazną spoistością, dyscypliną i 

jednomyś lnością na Wschodzie, że jest to cena elastyczności i zdolności adaptacji.     

Istotnym problemem dla Polski jest teraz, czy Związek Radziecki może być  

nakłoniony do zaakceptowania innej konstrukcji swych stosunków międzynarodowych 

niż  ta, której podwaliny położono w latach 1943-45, budowę zaś  ukończono w 1961-

68, od berlińskiego muru do doktryny Breżniewa3. Czas, który upłynął od podpisania 

Umowy Helsińskiej, witanej jako ostateczne uświęcenie tej budowli i otwarcie epoki 

stabilizacji, powinien był nauczyć  czegoś  władców Kremla. W gruncie rzeczy 

pojałtańskie urządzenia świata przeżyło się, sytuacja międzynarodowa jest 

zdestabilizowana, pokój zaś  utrzymuje się li tylko dzięki równowadze strachu. Ale zbyt 

często się zapomina, że „równowaga strachu” nie jest tylko terminem z obiektywnego 

rachunku sił, że należy także do psychologii, indywidualnej i zbiorowej. Rozpacz 

narodów jest w takich sytuacjach najpewniejszym źródłem wojen. A zrozpaczonych 

narodów w pojałtańskim świecie jest nieporównanie więcej niż  przed II i przed I wojną 

światową. 

Nie dość  jest stwierdzić , że pojałtański świat się przeżył, by uzasadnić , iż  

moż liwe byłoby niewojenne z niego wyjście. Kroniki polityczne wypełnione są przecież  

przeżytkami, które trwały długo. Toteż  uzasadniać  będą li tylko, że jest taka szansa. Ale 

chcę też  wskazać , że jej wielkość  zależy również  od nas, Polaków. 

Nadzieja na to, że Związek Radziecki może się zgodzić  na zreformowanie 

pojałtańskiej konstrukcji, zasadza się na szczególnym połączeniu. Z jednej strony koszt 

utrzymywania tej konstrukcji – polityczny i gospodarczy, wkrótce zaś  również  

wojskowy – stale i szybko wzrasta, jej rentowność  zarówno dla imperialnych, jak i 

ideologicznych interesów ZSRR – maleje. Z drugiej strony, po interludium Andropowa4, 

w Moskwie do władzy dochodzić  będą ludzie bardziej chyba skłonni do pewnego 

przeregulowania mierników efektywności polityki zagranicznej ZSRR. W istocie rzeczy 

bowiem, poprzez całe dzieje Związku Radzieckiego trwa wydłużanie dystansów, jakie 

w oczach sterników tego państwa oddzielają chwilę bieżącą od decydującej bitwy o 

świat. Oczywiście, były wahania w tym trendzie: Lenin przerzucił się od perspektywy 

niemal natychmiastowości w 1920 r. do perspektywy całego pokolenia w r. 1922, a 

Stalin przeżył pokusę ponownego skrócenia dystansu po triumfie wojennym. Ale to 

tylko oscylacje: dziś  żaden z przywódców ZSRR nawet nie ośmieliłby się nazwać  bitwą 

owego wyczekiwanego rozstrzygającego starcia z burżuazją, tym mniej zaś  okreś lać  

jego terminów. Otóż  w miarę jak perspektywa się wydłuża, wskazany rachunek 

																																																													
3	Leonid Breżniew (1906–1982) – sowiecki polityk, sekretarz generalny KPZR w latach 1964–1982, 
przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1977–1982. 
4 Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki działacz partyjny, szef KGB w latach 1967–1982, sekretarz 
generalny KPZR w latach 1982–1984. 



	 	 	
kosztów i rentowności staje się coraz ważniejszy: sprzężenie zwrotne z nakładami dla 

przyszłości, tj. dla ostatecznego zwycięstwa oddziałuje coraz bardziej przytłaczająco 

na teraźniejszość , pogłębia sprzeczności, gdy tymczasem odpowiednikiem owego 

oddalania horyzontów w polityce zewnętrznej jest wszak dążność  do wewnętrznej 

zachowawczości. Łącznym rezultatem jest stan zamrożonej wybuchowości, który nie 

pozwala na żaden ruch. Z pewnością zbyt rzadko rozważa się, jak pojałtańska 

konstrukcja ograniczyła zdolności adaptacyjne samego Związku Radzieckiego i jak 

znaczny jest jej wkład w charakterystyczny marazm epoki Breżniewa. Dzisiaj zapewne 

nie można już  niczego zreformować  wewnątrz ZSRR nie rekonstruując jego polityki 

zagranicznej. A zarazem, wobec zaostrzenia rywalizacji które zapowiada podjęcie 

wreszcie przez Zachód wyzwania, jakim stała się ta polityka – ZSRR nie może sobie 

pozwolić  na trwanie marazmu. 

Przebudowa pojałtańskiego porządku w kierunku wspomnianej 

wielopodmiotowości mogłaby uwolnić  ZSRR od potężnego ciężaru utrzymywania w 

ryzach i przy życiu jego scentralizowanego imperium. Istotę tej decentralizacji można 

okreś lić  zwięź le: trzeba, by lokalne reż imy mogły się utrzymać  na nogach i u władzy o 

własnych siłach, bez obciążania odpowiedzialnością i kosztami samego Związku 

Radzieckiego, ale trzeba też , by wykreowane w ten sposób konfiguracje nie poszły w 

ś lady „narodowych komunizmów” zastępujących sojusze z radziecką macierzą 

wrogością wobec niej. Tak sformułowany postulat ujawnia, jak bardzo upraszczają 

sobie świat dyskutanci, którzy perspektywę reformy ustrojowej w Polsce/ przy 

zachowaniu aktualnej zależności od ZSRR/ przeciwstawiają perspektywie niejako 

odwróconej, uprzedniego zerwania zależności jako warunku wstępnego wszelkich 

zmian wewnętrznych. Ten spór, w którym słychać  podźwięki konfliktu endecko-

piłsudczykowskiego, przeniósł się ostatnio z prasy podziemnej również  na łamy 

paryskiej „Kultury”5 i zaczyna – niestety – dominować  w dyskusjach nad programem 

opozycji. Tymczasem każda z postulowanych strategii zawiera pół racji. Lokalne reż imy 

nie będą, niezależnie od swej barwy ustrojowej, ideowej czy politycznej, zdolne 

utrzymać  się o własnych siłach, jeś li nie zdobędą narodowej legitymacji, ta zaś  nie jest 

moż liwa bez podmiotowości państwa. Z kolei bez głębokiej reformy ustrojowej 

niemoż liwe okaże się wskrzeszenie nadziei społecznych tak, by usamodzielnione 

reż imy nie lękały się utraty bezpośredniej protekcji ZSRR lub odwrotnie, nie musiały w 

antyradzieckości i ewentualnym odwróceniu sojuszy szukać  zabezpieczeń. 

Od rozpoczęcia okresu wielkich rokowań, które mogą zaowocować  

rekonstrukcją pojałtańskiego porządku dzieli nas, jak zaznaczono, mnie więcej jeden 

rok. Jest to bardzo niewiele czasu zwłaszcza w tak „zablokowanej” sytuacji politycznej 

																																																													
5 „Kultura” – miesięcznik społeczno-polityczny wydawany w Paryżu w latach 1947–2000. Jeden z 
najważniejszych oś rodków intelektualnych polskiej emigracji politycznej. 



	 	 	
jak polska. Ekipa Jaruzelskiego6 – o czym pisałem w poprzednim artykule – 

podtrzymuje dość  umiejętnie spoistość  swoich aparatów władania, w czym zresztą 

brak jakichkolwiek perspektyw poza pełzaniem na dnie raczej jej pomaga. Co 

najważniejsze wszakże, utrzymująca się niemal powszechność  społecznej umowy – na 

którą składają się, w rozmaitych proporcjach, niechęć , pogarda, nienawiść  i aktywny 

opór – ma również  swoją cenę polityczną. 

Zawdzięczamy tą jednomyś lność  nieodmiennemu przywiązaniu do 

„Solidarności” – jako mitu, nadziei, przeżycia, lecz również  jako organizacji i idei ruchu 

społecznego i związkowego – oraz równie powszechnej akceptacji tego zbioru 

wartości, które reprezentuje posoborowy Kościół walczący /w chrześcijańskim 

rozumieniu terminu/. Tej wierności Polska zawdzięcza zresztą, że po stronie społecznej 

nie ma odruchów rozpaczy, mimo nie kończących się prowokacji policyjnych. Ale ceną 

ogromnego osiągnięcia, jakim jest powszechność  odmowy, jest paraliż  strategii 

politycznych: i w Kościele, i w „Solidarności” widoczne są tendencje do ucieczki od 

polityki. Sądząc z grudniowych i styczniowych wystąpień prymasa Glempa ściś lej 

byłoby może powiedzieć , że w Kościele takie tendencje wyrażając raczej chęć  

zarezerwowania polityki dla samej jedynie „góry”. W „Solidarności” natomiast, 

koncepcja organizacyjna niezależnego społeczeństwa była odesłaniem 

odpowiedzialności politycznej… w dół. Być  może, istnieją rozmaite racje, które taką 

dwoistą i rozbieżną ucieczkę od polityki uzasadniają. Ale w obliczu zbliżających się 

terminów międzynarodowych nie możemy sobie pozwolić  na spóźnienia. Jeżeli polska 

racja stanu ma być  przy stołach konferencyjnych skutecznie obecna, mimo że 

reprezentować  tam nasze państwo będą Jaruzelscy, Olszowscy7, Wiejacze8, to polska 

opozycja musi umieć  zgłosić  swój program reformy pojałtańskiego układu. I musi też  

poparcie dla takiego programu uczynić  istotą składową powszechnego frontu już  nie 

tylko odnowy, lecz także nadziei. 

     

																																																													
6 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz komunistyczny, generał armii. Pełnił wiele wysokich 
funkcji w PRL, m.in. premiera, przewodniczącego Rady Państwa. Od grudnia 1981 na czele Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego.  
7 Stefan Olszowski (ur. 1931) – działacz komunistyczny, minister spraw zagranicznych PRL w latach 
1971–1976 i 1982–1985.  
8 Józef Wiejacz (ur. 1933) – dyplomata i pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL. 


