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Nie kwestie rozbrojeniowe, lecz odzyskanie wolności przez kraje Europy 

wschodniej i zapewnienie bezpieczeństwa Europy zachodniej winno być  priorytetem 

amerykańskiej polityki zagranicznej – tak brzmi konkluzja publicznego odczytu byłego 

sekretarza departamentu stanu, Henry Kissingera1, który niedawno wrócił z kolejnej 

podróży do ZSRR. Kissinger stwierdził, że przed USA otwierają się niezwykłe 

moż liwości stworzone z jednej strony przez rozwój sytuacji w krajach Europy 

środkowej i wschodniej oraz w ZSRR, z drugiej – przez rosnącą potęgę gospodarczą 

wolnego świata. W tej chwili powinno się dyskutować  nie nad tym, kto, ile i gdzie ma 

mieć  uzbrojenia, lecz nad tym, co ma się stać  w Europie. Musimy sprawdzić  czy po raz 

pierwszy od czterystu lat Rosja jest w stanie żyć  w pokoju ze swymi sąsiadami. 

Choć  Kissinger jest obecnie tylko osobą prywatną, jego opinia wywarła duże 

wrażenie na nowej administracji amerykańskiej i w Kongresie. W tych kręgach bowiem 

dokonywano właśnie generalnej oceny aktualnej polityki zagranicznej USA. Mimo, że 

świat zachodni zachwyca się pierestrojką i Gorbaczowem2, to USA, oprócz wyrazów 

uznania i poparcia sygnalizują Rosjanom pragmatyczny, realistyczny stosunek do ZSRR: 

ostrożność  wynikającą ze świadomości, że ustrój sowiecki wciąż  jeszcze nie uległ 

zmianom, los pierestrojki pozostaje niepewny, a deklaracje pokojowe ZSRR nadal są 

bardziej słowami i obietnicami niż  rzeczywistą polityką. 

Na tym tle wywiązała się w rządzie i Kongresie USA dyskusja nad propozycjami 

Kissingera. Rozważano projekt, którego sens w największym skrócie można 

przedstawić  następująco: USA powinny wprowadzić  temat krajów tego regionu do 

swych negocjacji politycznych z Moskwą oraz powinny przedstawić  następującą 

propozycję – ZSRR wyrzeknie się hegemonii nad nimi i pozwoli narodom Europy 

Środkowej i Wschodniej stanowić  o własnym losie, a w zamian za to USA zobowiążą się, 

że nie będą się starały stwarzać  w tym regionie jakiegokolwiek zagrożenia dla ZSRR. 

Innymi słowy – państwa zewnętrznie byłyby niepodległe i neutralne, wewnętrznie zaś  

suwerenne. Byłby to status podobny do obecnego statusu Finlandii. 

Sekretarz stanu Baker3 nazwał te pomysły „nowym rozwiązaniem”, liczni 

eksperci i doradcy prezydenta Busha4 mówili o „nowej strategii”. 

																																																													
1 Henry Kissinger (ur. 1923) – amerykański polityk i dyplomata, profesor Uniwersytetu Harvarda, 
doradca prezydentów USA Richarda Nixona i Geralda Forda. Jeden z architektów polityki „detente”. 
2 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 
3 James Baker (ur. 1930) – amerykański polityk, jedna z kluczowych postaci w administracji prezydenta 
R. Reagana, w latach 1989–1992 sekretarz stanu w administracji G.H. Busha. 



	 	 	
Projekty te miały jednak w rządzie amerykańskim także i przeciwników. 

Okreś lają je oni skrótowo jako „Jałta II” – czyli coś  w rodzaju nowego podziału Europy 

wschodniej w drodze dwustronnych umów między dwoma supermocarstwami, ponad 

głowami narodów, których te umowy dotyczą. Co ważniejsze – realizacja tej nowej 

strategii nie ma, jak sądzą oponenci, szans powodzenia i zaszkodzi stosunkom USA-

ZSRR. 

Jak się wydaje, zarówno Polacy, jak Węgrzy, Czesi i Słowacy, a zapewne i inni 

nasi sąsiedzi, dają razem dość  dowodów na to, że istotnie pragnienie samostanowienia, 

pragnienie wolności, likwidacji zależności od ZSRR jest tu gorące, żywe i silne. Nowa 

strategia amerykańska, gdyby została ostatecznie zdefiniowana i konsekwentnie 

realizowana, stałaby się potężnym sojusznikiem dążeń wolnościowych w tej części 

świata. Ostateczne rozwiązanie tej kwestii, tym razem odmienne niż  w Jałcie 1945, nie 

mogłoby i tak odbyć  się bez udziału zainteresowanych narodów. 

Oczywiście nasuwa się pytanie, czy ZSRR, nawet po pierestrojce i z 

Gorbaczowem na czele, dobrowolnie się zgodzi na likwidację swej dotychczasowej 

dominacji nad krajami Europy Środkowej i Wschodniej uzyskanej w toku II wojny 

światowej. Czy zgodzi się zwrócić  tym krajom pełną swobodę, wyrzec się korzyści 

strategicznych i gospodarczych, czerpanych z dominacji. 

Kwestię tę wysunęli przeciwnicy kreowania nowej polityki amerykańskiej wobec 

krajów tego regionu. Wysunęli argument, że kwestia ta uwikła USA w niekończące się 

dyskusje, zaogni stosunki z ZSRR i w sumie nic nie da. 

Argumentów przeciwnikom pomysłu Kissingera przyszły w sukurs wynik 

„okrągłego stołu” w Polsce. Twórcy amerykańskiej polityki zagranicznej, podobnie 

zresztą jak większości opinii publicznej, uwierzyli, że kraje tego regionu odzyskają 

wolność  i suwerenność  w drodze zmian stopniowych, ewolucyjnych, przez negocjacje i 

dialog z reż imami komunistycznymi. Takie stanowisko zajmuje m.in. Zbigniew 

Brzeziński5, były doradca prezydenta Cartera6 i którego głos bardzo się w Białym 

Domu liczy. 

W rezultacie pomysł Kissingera został odrzucony i decyzję taką podjął 
ostatecznie prezydent Bush. W znanym przemówieniu do Polonii amerykańskiej 

wyraził ogromne zadowolenie z wyników „okrągłego stołu”, odblokował moż liwość  

pomocy dla rządu PRL i w ten sposób jednoznacznie wypowiedział się za 

dotychczasową, tradycyjną polityką amerykańską wobec krajów tego regionu. 

Będzie pewno trzeba lat, by zorientować  się, że jest to, jak sądzimy błąd. Szkoda 

tego straconego czasu. 

																																																																																																																																																																																														
4 George H. Bush (ur. 1924) – amerykański polityk republikański i przedsiębiorca, prezydent USA w 
latach 1989–1993. 
5	Zbigniew Brzeziński (1928–2017) – polski i amerykański politolog, sowietolog i dyplomata. Doradca 

prezydentów USA Johna Kennedy’ego, Lyndona Johnsona i Jimmy’ego Cartera. 
6	Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981.	


