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„Zwycięstwo w walce, która dzieli świat współczesny i od której tak wiele zależy, 

przypadnie prawdopodobnie tym, którzy rozumieją rewolucję. Natomiast ci, którzy 

wciąż  pokładają zaufanie w polityce siły w tradycyjnym sensie tego słowa, a zatem w 

wojnie jako ostatecznym narzędziu polityki zagranicznej, mogą w niezbyt odległej 

przyszłości odkryć , że stali się mistrzami w bezużytecznym i przestarzałym fachu”. 

          Hannah Arendt 

 

 Problem praw człowieka, dziś  silnie podkreś lany przez amerykańską politykę 

zagraniczną, odwołuje się do dwóch wątków zaczerpniętych z protestanckiego 

dziedzictwa: przekonanie, że poczucie moralnego obowiązku powinno kierować  

ludzkimi zachowaniami oraz przekonania, że ludzie powinni być  w swoich działaniach 

praktyczni. 

Przez przeważającą część  swej niezbyt długiej historii Amerykanie wierzyli, że 

są zarazem moralni i praktyczni, że wiedzą nie tylko, jak należy głosić  moralność , ale 

także jak należy ją praktykować . Współcześnie wciąż  wierzą, że należy być  

równocześnie etycznym i pragmatycznym, ale, jak sądzę, nie są już  przekonani, że 

potrafią łączyć  oba te podejścia. Owo poczucie utraconej jedności przekonań ujawniło 

się wyraźnie w dyskusjach wokół problemu praw człowieka. Prawie nikt nie ma 

wątpliwości, iż  sprawa praw człowieka jest warta pełnego poparcia, wielu jednak wątpi 

czy walka o nią jest celowa. Czy występując w obronie zasad nie zagraża się interesom? 

Jakie są praktyczne skutki zajęcia moralnego stanowiska w realnym świecie? Wielu 

publicystów i niewątpliwie znaczna część  społeczeństwa amerykańskiego żywi takie 

wątpliwości. 

Tak oto, przeciwstawiając realne moralnemu, czy też  praktyczne interesy 

idealnym zasadom, uczestnicy tego sporu wydają się być  zgodni co do jednego, a 

mianowicie, że co innego znaczy mieć  rację, a co innego osiągać  praktyczne wyniki. W 

niniejszym szkicu chciałbym dowieść , że idealizm i pragmatyzm mogą być  

niesprzeczne, że mogą iść  ramię w ramię, przynajmniej w domenie polityki 

zagranicznej. 

																																																													
1 Jan Tomasz Gross (ur. 1947) – polsko-amerykański socjolog. Od 1969 na emigracji. 



	 	 	
       

 

I 

 Dla jasności, przedstawiając racje występujące w dyskusjach nad prawami 

człowieka i polityką zagraniczną, będę się odwoływał do jednego tylko artykułu. Trzeba 

jednak powiedzieć , że w artykule tym zostało bardzo dobrze przedstawione 

stanowisko pragmatyczne. Opublikowany został w styczniu 1977 r. w „Foreign Affairs”. 

Autor, profesor Marshall Shulman2, główny doradca sekretarza stanu do spraw 

radzieckich, w tekście zatytułowanym „Ucząc się żyć  z systemami autorytarnymi” 

proponuje, by pojęcie system autorytarny stosować  „w jego najszerszym rozumieniu 

obejmującym państwa totalitarne, dyktatury i ustroje, w których zakazana jest 

opozycja”. Poczym analizuje nasze stosunki ze Związkiem Radzieckim. 

Rozpoczynam od tego, ponieważ  pragmatycy właśnie chcieliby, abyśmy 

rozważając politykę zagraniczną uznali, że Związek Radziecki niczym się nie różni od 

innych niedemokratycznych ustrojów. Jeżeli uznamy słuszność  powyższego założenia, 

dojdziemy do wniosku, że nasza postawa wobec Związku Radzieckiego może być  taka 

sama, jak wobec innych systemów dyktatorskich. A wobec tego – twierdzą pragmatycy 

– nie powinniśmy przejmować  się zbytnio naszymi stosunkami ze Związkiem 

Radzieckim i zostawić  je specjalistom. Oni przecież  mają doświadczenie w tym zakresie 

– czyż  nie dali sobie rady z Hiszpanią Franco, z Grecją pułkowników, czy też  z Chile 

Pinocheta?  

Moim zdaniem przesłanka głosząca zasadniczą identyczność  wszystkich 

niedemokratycznych ustrojów jest bardzo zwodnicza. Nie tylko pomija ona obszerną 

literaturę dotyczącą systemów niedemokratycznych, powstałą w ostatnich dwudziestu 

latach, ale ignoruje również  realia obecnej amerykańskiej polityki zagranicznej. 

Przecież  Stany Zjednoczone nie czynią nadmiernych wysiłków na rzecz odprężenia z 

Brazylią, czy też  wzajemnego rozbrojenia z Argentyną. Jak widać , stosunki ze 

Związkiem Radzieckim zajmują specjalne, odrębne miejsce w amerykańskiej polityce 

zagranicznej. I to nie tylko dlatego, że ZSRR jest drugim najpotężniejszym mocarstwem 

światowym, lecz przede wszystkim dlatego, że posługuje się swoją potęgą w inny 

sposób niż  wszystkie inne państwa. Związek Radziecki jest ostatnim państwem 

imperialistycznym na świecie i nawet Rosjanie nie udają, że jest inaczej. Jakkolwiek by 

były okrutne i przerażające rządy pułkowników w Grecji czy Pinocheta w Chile, nie 

stanowiły one realnego zagrożenia dla wolności pozostałych krajów Ameryki 

Południowej czy Europy. Natomiast Związek Radziecki bezpośrednio lub poprzez 

swych pomocników zagrożenie takie stwarza. 

																																																													
2 Marshall Shulman (1916–2007) – sowietolog, doradca w sprawach sowieckich sekretarza stanu Cyrusa 
R. Vance’a. 



	 	 	
Rzecz ciekawa, stanowisko pragmatyków wobec praw człowieka nie zmieniło się 

w przeciągu ostatnich trzydziestu lat. W latach pięćdziesiątych, wychodząc z założenia, 

że komunizm jest odrębnym i najniebezpieczniejszym rodzajem dyktatury ci, którzy 

trudnili się polityką zagraniczną, tłumaczyli nam, że należy przymykać  oczy na 

gwałcenie praw człowieka w popieranych przez nas dyktaturach niekomunistycznych, 

aby nie utrudniać  polityki „powstrzymania komunizmu”. W latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych, wychodząc z założenia, że wszystkie niedemokratyczne ustroje są 

zasadniczo identyczne, skłaniali nas do tolerowania naruszania praw człowieka w 

dyktaturach komunistycznych, aby nie utrudniać  polityki ustępstw, zwanej 

odprężeniem. 

 Sądzę, że powinniśmy poddać  bardziej krytycznej analizie przeświadczenie, że 

polityka zagraniczna jest jedną z tych dziedzin, które wymagają fachowego 

przygotowania, dziedziną w której specjaliści powinni swobodnie dokonywać  ocen i 

wykorzystywać  swoje umiejętności. Moim zdaniem takie przeświadczenie zagraża 

demokracji. Zwróćmy uwagę choćby na to jak niedemokratyczne mogą być  przesłanki, 

na których eksperci formułują swe poglądy na politykę zagraniczną, mimo iż  pozornie 

chodzi im jedynie o niewinne problemy skutecznego wcielania polityki w życie. Weźmy 

na przykład tajemniczo brzmiący problem „strukturalnych ograniczeń”.  

  Shulman oto stwierdza, że amerykańscy politycy znajdują się w niekorzystnym 

położeniu w stosunku do radzieckich, ponieważ  radzieccy są wspierani przez silnie 

scentralizowane instytucje, natomiast amerykańscy muszą szamotać  się w 

pluralistycznej sieci instytucji demokracji przedstawicielskiej. Wpływ opinii publicznej i 

„Kongresu jako jej bezpośredniego wyraziciela” na politykę zagraniczną sprawia, że 

polityka Stanów Zjednoczonych wobec ZSRR jest „zmienna i nieobliczalna” i „w 

poważnym stopniu ogranicza zdolność  władzy wykonawczej do tego, by gwarantować  

wprowadzenie w życie decyzji politycznych i wzajemnych porozumień”. Z drugiej 

strony „kształtowanie radzieckiej polityki zagranicznej od komplikacji wynikających z 

podziału władz i od wpływu niesfornej opinii publicznej lub prasy”. Co prawda, „brak 

kontroli może powodować  czasem kolosalne błędy”, lecz nikt zdrowy na umyś le nie 

powie, że amerykańska polityka zagraniczna jest wolna od takich błędów. W sumie 

zatem Shulman stwierdza wyraźną przewagę radziecką i to właśnie z racji zgubnego 

wpływu opinii publicznej w Ameryce. 

Tego rodzaju stwierdzenia wydają mi się mocno podejrzane nie tylko dlatego, że 

robią wrażenie argumentów pro domo doradcy do spraw polityki zagranicznej, lecz po 

prostu dlatego, że nie pojmuję jak polityka zagraniczna kraju demokratycznego 

mogłaby się obejść  bez szerokiej aprobaty społecznej. Jeś li przyjmuje się zasadę 

suwerenności ludu, to nie można stwierdzić , że demos jest ciemny i nie pojmuje swoich 

własnych interesów. Zaiste przerażający to widok, gdy potężny doradca do spraw 

polityki zagranicznej utyskuje na łamach prasy, że skutecznemu działaniu władzy 



	 	 	
wykonawczej może przeszkadzać  opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych i 

Kongres. 

Przedstawiając nasze stosunki z krajami totalitarnymi nie powinniśmy się 

ograniczać  do dramatycznego scenariusza ostatecznej konfrontacji.  W dzisiejszym 

świecie zarówno istnieją państwa demokratyczne, jak i totalitarne i muszą one ze sobą 

współżyć . Jednak takie codzienne bieżące kontakty wiążą się także z pewnymi 

niebezpieczeństwami. Albowiem totalitaryzm stwarza nie tylko militarne zagrożenie 

dla demokracji. Zagraża także ich zdeprawowaniem, jeś li do arsenału własnych 

środków działania, powodując się fałszywą potrzebą większej „skuteczności”, włączą 

totalitarne metody. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo „upodobnienia się do 

przeciwnika”, jak to pisze Shulman. Jednak w języku pragmatyków niebezpieczeństwa 

takie sprowadzają się do ostatnio ujawnionych „ekscesów” tak zwanej „intelligence 

community” /wywiadu i kontrwywiadu/. Moim zdaniem istota problemu nie polega na 

niebezpieczeństwie wplątania się w grę tajemnych operacji. Potencjalne zgubne 

konsekwencje wynikłe z naszych kontaktów z totalitaryzmem mają naturę nie 

techniczną lecz polityczną. 

Shulman nie dostrzega, że wspomniane przez niego nadużycia wynikają z 

bardziej powszechnego schorzenia, a mianowicie z rosnącej arogancji siły. I właśnie 

owa arogancja siły jest dla demokracji najniebezpieczniejszym totalitarnym importem. 

To ona skłania ludzi do traktowania polityki jako ograniczonego terenu, na którym 

działać  mogą tylko zawodowcy i eksperci i stąd pochodzi rosnąca zarozumiałość  

ekspertów zarówno w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego jak i polityki 

zagranicznej. Najpierw ignorują opinię publiczną, potem zaczynają nią pogardzać , by 

wreszcie ją poprawiać , jeś li nie da się inaczej, to metodami sprzecznymi z prawem. 

Co zatem należy czynić? Jak demokracja może zapobiec skażeniu, a także 

podporządkowaniu przez totalitaryzm? 

Sądzę, że istnieje tylko jedna skuteczna i praktyczna strategia zabezpieczania 

wolności, która pozwala uniknąć  prowadzenia wojny w jej obronie. Skuteczna obrona 

przed totalitarnym skażeniem polega, jak spróbuję dowieść , na ożywieniu etosu 

demokratycznego.       

II 

Dla konfrontacji z totalitaryzmem /konfrontacji narzuconej nam i nieuchronnej/ 

musimy wybierać  taki teren, na którym nie będziemy się znajdowali w sytuacji 

oczywistej słabości. Dlatego właśnie nie możemy dać  się wciągnąć  w grę, w której siła 

polityczna jest używana instrumentalnie. Przecież  przywódcy demokracji nie mogą 

mieć  wyłącznie instrumentalnego stosunku do siły politycznej. Może ona być  używana 

w demokracji tylko do osiągnięcia niektórych celów – okreś lanych przez długi proces 

otwartej politycznej dyskusji – i może być  stosowana tylko w okreś lony sposób, 

okreś lony przez system prawny. Istota demokracji polega właśnie na ograniczaniu 

moż liwości używania siły politycznej. 



	 	 	
Tak więc, po prostu nie możemy prowadzić  Realpolitik. Z samej swej natury jest 

dla nas zgubna. Pozostając demokracją respektującą normatywne ograniczenia 

posługiwania się siłą polityczną, musielibyśmy przegrać  w konfrontacji z 

przeciwnikiem, którego stosunek do siły politycznej jest całkowicie instrumentalny, 

nieskrępowany przez jakiekolwiek normatywne ograniczenia. Natomiast, gdybyśmy 

próbowali zwyciężyć  w grze Realpolitik, dając pierwszeństwo skutecznemu 

posługiwaniu się siłą polityczną i żywiąc do niej czysto instrumentalny stosunek, 

zabilibyśmy demokrację własnymi rękoma. Niezbyt to atrakcyjna alternatywa. 

Musimy więc inaczej okreś lić  płaszczyznę konfrontacji z totalitaryzmem, nie 

jako teren cynicznej polityki siły. Na szczęście nie potrzeba w tym celu tworzyć  nowej 

koncepcji polityki. Musimy przede wszystkim przypomnieć  sobie, że siła i słuszność  są 

dwiema różnymi rzeczami; że polityka to nie tylko siła lecz także autorytet; że 

praworządność  to nie tylko pojęcie z zakresu nauk politycznych, ale realny element w 

sprawowaniu rządów i że nie można jej zastąpić  przymusem. Broniąc się przed 

totalitaryzmem musimy wskrzesić  pojęcie wartości w polityce i w sposób wiarygodny 

walczyć  o prawa człowieka. Jest to rozwiązanie praktyczne, ponieważ  w ostatecznym 
rachunku pierwszym źródłem siły politycznej jest consensus i poparcie rządzonych.  
 Totalitaryzm jest straszliwy, ponieważ  umie zdobywać  poparcie mas. Zawarta w 

jego ideologii obietnica społecznej wolności brzmi na pozór prawdziwie i ponętnie. 

Gdybyśmy zatem potrafili przekonać  społeczeństwo, że różnica między demokracją a 

totalitaryzmem polega na tym, że my prawdziwie cenimy wolność  i respektujemy 

prawa człowieka, pozbawilibyśmy totalizm jego soków żywotnych. Gdybyśmy potrafili 

przekonać  świat, że totalitarna polityka opiera się na sile a nie na autorytecie, na 

przymusie a nie praworządności, na przemocy a nie na słuszności, uczynilibyśmy ją 

mniej dynamiczną, mniej potężną i mniej zdolną do przymusu. Odsłaniając zakłamanie, 

okrucieństwo i prześ ladowania dokonywane przez totalitaryzm skutecznie 

zmniejszamy jego siłę, która w znacznym stopniu bierze się z pozorów słuszności i 

społeczne sprawiedliwości w jakie totalitaryzm wciąż  jeszcze się stroi w naszym 

niepewnym siebie świecie. 

A uczynić  to musimy, jeś li chcemy przetrwać . 

„Do jakiego stopnia uprawnione, pożądane, konieczne – czy tylko moż liwe – jest 

podejmowanie przez społeczeństwa demokratyczne prób zmienienia charakteru 

systemów autorytarnych w bardziej ludzkim i pluralistycznym kierunku”? Oto, według 

profesora Shulmana, najtrudniejszy zapewne problem w naszych stosunkach ze 

Związkiem Radzieckim. Rozważa on to zagadnienie z punktu widzenia dwóch 

sprzecznych, a w każdym razie trudnych do pogodzenia moralnych obligacji 

zobowiązujących rząd Stanów Zjednoczonych: obligacji nakazującej unikać  wojny 

nuklearnej, i drugiej, nakazujące zapewnić  przestrzeganie przez ZSRR praw człowieka. 

„Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, jakie może spowodować  wojna nuklearna, 



	 	 	
unikniecie jej jest pierwszym obowiązkiem wszystkich rządów” – powiada Shulman. 

Oto, raz jeszcze, błędne ujęcie stojących przed nami problemów. 

Nie możemy, jak sądzę, uważać  praw człowieka i broni atomowej za dwie 

sprzeczne zasady kształtujące dwa różne style polityczne, ponieważ  

wyprodukowaliśmy broń atomową właśnie w celu bronienia praw człowieka. Nie 

możemy być  gotowi bronić  praw człowieka tylko na niektórych terenach, ponieważ  

prawa człowieka są uniwersalne i jakiekolwiek wyjątki /lub, by powiedzieć  mocniej/ 

jakakolwiek dyskryminacja byłaby niemoralna i nie do przyjęcia. Nie możemy tego 

czynić  także z czysto pragmatycznych racji – w zasadzie bowiem, nie ma takich 

argumentów, które mogłyby przekonać  kogokolwiek lub choćby nas samych, że w 

okreś lonych okolicznościach nie będziemy gotowi zrezygnować  z jednej części terenu, 

potem następnej, potem… Po prostu nie możemy osiągnąć  bezpieczeństwa w zamian za 

gotowość  pogodzenia się z naruszaniem praw człowieka. 

 W naszych stosunkach ze Związkiem Radzieckim przeszliśmy od nuklearnego 

monopolu, potem wyższości, do nuklearnej równowagi. Powiadają nam, że dokładne 

kalkulacje są mało ważne, ponieważ  i tak każda strona jest już  zdolna do zniszczenia 

wszystkich większych miast przeciwnika, niezależnie od tego czy będzie stroną 

atakującą czy broniącą. Jest to równowaga strachu, którą, należy mieć  nadzieję, 

rozmowy SALT3 utrzymają dalej. 

Na dwóch wątpliwych założeniach opiera się ta nadzieja. Pierwsze głosi, że 

możemy powstrzymać  rozwój technologii w jednej dziedzinie, rozwijając technologię w 

innej, pokrewnej. Ponieważ  nie możemy wierzyć  Rosjanom, że będą dotrzymywali 

jakichkolwiek traktatów, musimy polegać , według tego założenia, na rozwoju 

technologii w dziedzinie rozpoznania i nadzoru w celu kontroli rozwoju technologii i 

zniszczenia. Takie stanowisko wymaga z naszej strony znacznej i łatwowierności, 

ponieważ  opiera się ono na nie wytrzymujące krytyki przesłance, że podpisy polityków 

mają cudowną moc wytyczania granic między pokrewnymi dziedzinami wiedzy i 

technologii. 

Drugie założenie opiera się na przesłance filozoficznej, a wynika mianowicie, że 

obie strony mają dające się pogodzić , a być  może identyczne poglądy na to, co stanowi 

cenę nie do przyjęcia potencjalnego „zwycięstwa” w nuklearnej konfrontacji. Jest to 

drugi błąd. Żaden amerykański prezydent nie wydałby rozkazu zniszczenia Rosji, gdyby 

wiedział na pewno, że trzeba będzie przypłacić  śmiercią 30 milionów Amerykanów. Z 

drugiej strony, radzieccy przywódcy bez większych wahań zapłaciliby życiem 30 

milionów Rosjan za podporządkowanie sobie Ameryki. Skąd to wiem? Tak sądzę 

intuicyjnie oraz na podstawie Gułagu: Rosjanie stracili już  dwa razy tyle ludzi, i dla 

mniej ważnego celu. 

																																																													
3 Nawiązanie do Układów o Ograniczeniu Zbrojeń Strategicznych SALT I i SALT II, podpisanych 
odpowiednio w latach 1972 i 1979, ograniczających rozwój produkcji i przetrzymywania broni 
strategicznej.  



	 	 	
Nie możemy osiągnąć  bezpieczeństwa i zmniejszyć  zagrożenia wojną nuklearną 

kontrolując Związek Radziecki z zewnątrz, za pośrednictwem technologii. Możemy to 

osiągnąć  tylko umoż liwiając narzucenie kontroli od wewnątrz, za pośrednictwem 

społeczeństwa obywatelskiego. Nasza jedyna nadzieja leży w demokratyzacji 
społeczeństwa radzieckiego.  Pogląd ten może się wydać  przesadny, ale opiera się on 

na niepodważalnym założeniu: że większość  zwykłych obywateli ZSRR nie chce 

popełnić  samobójstwa. 

Pragmatycy nie mają żadnej koncepcji zasad, na których opiera się lub opierać  

się powinna, nasza polityka wobec krajów autorytarnych. Rozważają nasze kontakty z 

tymi państwami i stwierdzają, że w „Stosunkach międzynarodowych rzadko jest miejsce 

na luksus jasnych wyborów między względami siły a podtrzymaniem demokratycznych 

zasad”. Niewiele z tego wynika. Stwierdzenie, „że musimy wyrażać  nasze preferencje w 

kontekście konkretnych okoliczności” jest pozbawione treści, jeś li nie oferuje się 

równocześnie żadnej teorii preferencji. Głosić , że powinniśmy „reagować  w sposób 

zróżnicowany na rozmaite formy represji w konkretnych przypadkach, i uczciwie 

przyznawać  się, kiedy konieczność  zmusza nas do kompromisu”, znaczy sugerować , że 

istnieją jakieś  kryteria „zróżnicowania” i że znamy zasady, które nie pozwalają na 

kompromis. Na próżno jednak oczekiwalibyśmy od pragmatyków stwierdzenia jakimi 

to kryteriami powinniśmy się kierować  prowadząc tego rodzaju politykę. 

     III 

Ten zaszczyt w poglądach naszych specjalistów od polityki zagranicznej zwraca 

uwagę na dramatyczny dylemat, którego, o ile mi wiadomo, nigdy jeszcze jak rozwiązała 

teoria demokracji: rozziew między podstawami wewnętrznej i zagranicznej polityki 

demokracji. 

Zwróćmy uwagę na podstawowe pojęcia, jakimi posługują się amerykańscy 

politycy: kiedy mówią o polityce wewnętrznej, słyszymy o zasadach demokracji, albo o 

Konstytucji; natomiast kiedy mówią o polityce zagranicznej słyszymy o amerykańskich 

interesach. Moim zdaniem ta różnica w słownictwie ujawnia jeden z podstawowych 

problemów demokratycznej polityki. 

Istotą demokracji jest założenie, że związki między ludźmi są kształtowane 

przez niezbywalne prawa. W systemie demokratycznym prawa te są wcielane w życie 

przez instytucje i sposoby działania, które są uważane za niezbędne do właściwego 

strzeżenia owych praw. Metody i sposoby działania polityki wewnętrznej w państwie 

demokratycznym są podporządkowane zasadom. Innymi słowy: przywódcy są 

wybierani w głosowaniu powszechnym nie dlatego, że jest to „najlepsza” metoda 

selekcji przywódców, lecz dlatego, że metoda ta jest uważana za jedyną „słuszną”, to 

znaczy za metodę, która w najmniejszym stopniu narusza zasadę suwerenności ludu. I 

tu właśnie tkwi dylemat demokracji: dlaczego mielibyśmy stosować  inne metody i 



	 	 	
sposoby postępowania, kiedy mamy do czynienia z narodami, które z takiego czy 

innego powodu nie mają państwowości demokratycznej. 

Zadajemy dwa hipotetyczne pytania: jeś li decyzja polityczna podejmowana w 

Stanach Zjednoczonych dotyczy życia ludzi zamieszkujących inne państwo to, czy 

według  teorii demokracji – powinni oni mieć  jakiś  wpływ na proces podejmowania 

decyzji? I po drugie: jeś li decyzja podejmowana za granicą dotyczy życia Amerykanów, 

to czy my powinniśmy – według teorii demokracji – mieć  wpływ na jej kształt? 

Dowodem, że problemy te nie są bynajmniej akademickie, lecz istnieją konkretnie i 

podlegają negocjacjom jest, na przykład, paryska konferencja między najbogatszymi i 

najbiedniejszymi narodami. Zaniechanie rozwiązania takich problemów nie tylko może 

zamrozić  słabych w stanie trwałej nędzy, lecz także może spowodować  nagłe 

naruszenie stabilności silnych, jak to drastycznie zostało zademonstrowane w 

przypadku jednostronnego manipulowania cenami nafty przez kraje OPEC. Wątpię, czy 

nawet z czysto teoretycznego punktu widzenia jakakolwiek teoria demokracji może po 

prostu odmówić  odpowiedzi na te pytania i zarazem skutecznie utrwalać  zasadę 

suwerenności ludu. 

Skoro jednak istnieje taki rozziew w teorii demokracji, to musimy przyznać  że 

interesy narodowe Stanów Zjednoczonych, tak jak są one formułowane i realizowane 

przez specjalistów od polityki zagranicznej, nie wywodzą się z zasad demokracji. Nie 

jest to bynajmniej pogląd gorszący, lecz stwierdzenie, że pojęcie interesu jest z natury 

swej dwuznaczne, ponieważ  to, co rzekomo stanowi interes danego kraju, nie może być  

wywiedzione logicznie z żadnej ogólnej, jasno sformułowanej i powszechnie 

aprobowanej zasady. 

Myś lę wszelako, że istnieje sposób wyjścia z tego dylematu. Poszukując 

rozwiązania należy stwierdzić  co następuje: chociaż  bardzo często w odniesieniu do 

polityki zagranicznej nie można powiedzieć , co jest zgodne z zasadami demokracji, co je 

umacnia i potwierdza, to można jednak powiedzieć , jakie działania są niewątpliwie 

sprzeczne z zasadami demokracji i dla nie szkodliwe; jakich działań demokracja nie 

powinna podejmować  – dla własnego dobra. 

W moim przekonaniu odprężenie, tak realizowane jak przez Stany Zjednoczone 

przed zajęciem przez prezydenta Cartera4 stanowiska wobec problemu praw 

człowieka nie odpowiadało kryteriom zadowalającej polityki zagranicznej. Innymi 

słowy: sądzę, że polityka ta była szkodliwa dla narodowych interesów Stanów 

Zjednoczonych, szkodliwa, ponieważ  osłabiała zasady amerykańskiej i na dobrą sprawę 

wszelkiej, demokracji. Łatwo to dostrzec, gdy zrozumiemy, że demokracja jest 

systemem opartym na wzajemnym zaufaniu. 

Demokracja istnieje tak długo, jak długo obywatele mogą drogą głosowania 

powołać  do władzy rząd, który im odpowiada, to znaczy tak długo, jak długo mogą 

odwołać  droga głosowania rząd, który im nie odpowiada. Czyż  może być  lepszy 
																																																													
4 Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981.  



	 	 	
przykład wzajemnego zaufania jak rząd odwołany od władzy i podporządkowujący się 

woli powszechnej? Oddaje on władzę, ponieważ  ufa, że chociaż  reprezentuje teraz 

mniejszość , nie zostanie zniszczony przez tych, którzy dotąd stanowili opozycję. Może 

ufać , ponieważ  nie naruszył zaufania tejże opozycji. To właśnie zaufanie czyni w ogóle 

istnienie opozycji moż liwym. Zaś  swobodne istnienie opozycji czyni z kolei demokrację 

moż liwą. Krótko mówiąc, jako to mądrze powiedział Madison5, problem demokracji to 

problem mniejszości, a nie większości. Jest to zarazem problem ograniczeń w 

posługiwaniu się władzą, narzuconych sobie przez większość  aktualnie sprawującą 

władzę, a więc problem zaufania, że granice te nie zostaną przekroczone. 

W moim przekonaniu, w amerykańskiej polityce zagranicznej zmierzającej do 

realizacji ź le pojętego odprężenia w znacznym stopniu zaufanie to zostało naruszone. 

Albowiem zaufanie, tak jak  wolność , jest niepodzielne: podważone w jednym zakresie 

szybko zanika ze wszystkich działań władzy. Nie może być  częściowe, albo istnieje, albo 

nie. 

Stany Zjednoczone nie mogą oczywiście zawierać  porozumień, o których z góry 

wiedzą, że nie będą dotrzymywane. Nie mogą obwieszczać  „honorowego pokoju”, kiedy 

wiadomo, że nie ma ani pokoju ani honoru. Nie mogą legitymizować  imperialnej 

dominacji innego mocarstwa nad połową kontynentu. Państwo demokratyczne nie 

może z oczywistą złą wiarą podchodzić  do zagadnień pokoju, honoru, czy też  swobód 

politycznych i obywatelskich. Nie dlatego, że demokracji czynić  tak nie wypada, lecz 

dlatego, że postępowanie takie musi obrócić  się przeciw nam i osłabić  moralny 

autorytet demokratycznego rządu. Tak jak tradycyjny władca, chociaż  wyposażony w 

absolutną władzę, nie mógł bezkarnie naruszać  obyczajów swojego społeczeństwa, 

ponieważ  gwałcąc tradycję podważał swój tytuł do władzy, podobnie demokratyczny 

rząd nie może postępować  ze złą wiarą wchodząc w porozumienia, o których i on, i 

wszyscy wiedzą, że nie będą respektowane, ponieważ  w ten sposób podważa swój tytuł 

do władzy w znacznej mierze oparty na poszanowaniu prawa, zobowiązań, czy mówiąc 

ogólniej, na wzajemnym zaufaniu. Konkluzja będzie identyczna bez względu na to czy 

spoglądamy na ten problem z punktu widzenia teorii demokracji: dla demokracji 

praktyczną rzeczą jest bronienie swych zasad. Aby być  praktyczną; demokracja musi 

być  idealistyczna. 

     IV 

W polityce zagranicznej, podobnie jak we wszelkich ludzkich zachowaniach, 

musimy dążyć  do skutecznego połączenia idealizmu z pragmatyzmem. Co prawda 

„etyka celów ostatecznych” nie ułatwia kierowaniem sprawami międzynarodowymi, ale 

radykalny pragmatyzm też  nie jest rozwiązaniem, powoduje on bowiem nieuchronnie 

erozję normatywnego porządku stanowiącego podstawę instytucji demokratycznych 

																																																													
5 James Madison (1751–1836) – amerykański polityk i prawnik. W latach 1809–1817 prezydent Stanów 
Zjednoczonych, jeden z sygnatariuszy Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 



	 	 	
społeczeństw. Musimy być  świadkami kłopotów z praktycznym stosowaniem ideałów,  

ale musimy także zdawać  sobie sprawę, że jeś li związek z podstawowymi ideałami nie 

jest jasno wyrażony, żadne wskazania polityczne nie są cenne, ponieważ  nie można 

okreś lić , jaki będzie ich wpływ na zachowanie wolności. 

Odczuwamy gwałtowną potrzebę znalezienia nowego języka polityki 

zagranicznej. Nie możemy już  dłużej unikać  podstawowych problemów mówiąc o 

„równowadze sił”, czy o celach „strategicznych” przeciwstawianych „taktycznym”. 

Popełniliśmy nazbyt wiele podstawowych błędów w tym zakresie, by dalej się łudzić , że 

wiemy, o czym mówimy, posługując się takimi pojęciami. Pozwoliliśmy na przykład 

ujarzmienie Wschodniej Europy i mimo naszej wyjątkowej historii zamiast zyskać  

opinię obrońców dekolonizacji staliśmy się symbolem imperializmu. 

Zafascynowani naszym własnym rozwojem daliśmy się zauroczyć  sile. Skutek 

zaś  jest taki, że u obcych dostrzegamy tylko instytucjonalnych dysponentów siłą, to 

znaczy rządy i wojska, jako partnerów w polityce zagranicznej. Całkowicie 

zapomnieliśmy o społeczeństwach, jesteśmy głusi i ś lepi na procesy społecznych 
przemian, zesłaliśmy siły społeczne na zakurzone półki uniwersytetów, zaś  ruchy 

społeczne uczyniliśmy przedmiotem „politycznego wywiadu”. 

Powinniśmy w stosunkach z ustrojami totalitarnymi przesunąć  punkt ciężkości 

polityki zagranicznej z rządów na społeczeństwa. Albowiem, powtarzam, w tych 

społeczeństwach, a nie rządach tkwią siły emancypacji i demokratyzacji, które 

powinniśmy rozpoznać  i którym powinniśmy pomagać . Możemy tak postępować  w 

zgodzie z ideą politycznej wolności wpisaną w naszą Konstytucję. A przy tym takie 

postępowanie będzie najlepiej służyło naszym interesom, ponieważ  jeś li te siły 

demokratyzacji nie wezmą góry, nasza przyszłość  pozostanie niepewna. Najpilniejszym 

naszym zadaniem za granicą jest obrona zasad, którymi kierujemy się u siebie. Obrona 

praw człowieka jest naszą jedyną rozsądną „Realpolitik”. 

   


