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Kiedy Michaił Gorbaczow2 rozpoczął proces pieriestrojki, światowa opinia 

publiczna podzieliła się na trzy grupy: mniej lub bardziej wymownych entuzjastów, 

ostrożnych i nieco sceptycznych zwolenników oraz przeciwników – w imię zasad i 

niezmiennych przekonań co do natury komunizmu, który nie jest reformowalny. Dzisiaj 

podział ten nie jest już  aktualny, ale warto przypomnieć  jego podłoże. Nie był to 

podział wynikły z politycznych poglądów i przewidywań, lecz raczej z – mocno 

uproszczonego – przekonania, że walka na świecie toczy się między siłami dobra i zła, 

dnia i nocy. Przypomnijmy sławne sformułowanie Ronalda Reagana3 potępiającego 

imperium zła, a dziś  uważanego za nazbyt polubownego w stosunkach ze Związkiem 

Radzieckim. Z kolei ci, którzy podniecili się nadejściem dnia w Europie Wschodniej i w 

całym bloku komunistycznym, często jakby sądzili, że wszystko już  się stało i teraz dają 

wyraz rozczarowaniu, że – na przykład – wybory w Polsce nie są już  najzupełniej 

demokratyczne. 

Wniosek, jaki trzeba zatem wyciągnąć  i jaki rzutuje na dalsze rozumowanie, 

brzmi następująco: świat, opinia polityczna nie były w ogóle przygotowane do tego 

rodzaju zmiany na Wschodzie. Dlaczego? W Polsce panowała i jeszcze często panuje 

naiwna opinia, że przywódcy świata zachodniego nie rozumieją Związku Radzieckiego, 

są łatwowierni lub też  dają się zwieść . Jest to opinia wynikająca z całkowitego 

niezrozumienia mechanizmów rządzących polityką międzynarodową. Przywódcy i ich 

doradcy w demokracjach zachodnich na pewno nie są ani niemądrzy, ani 

niedoświadczeni, ani pozbawieni poglądów. Nie byli przygotowani na zmiany 

zainicjowane polityką Gorbaczowa, ponieważ  w gruncie rzeczy stan uprzedni im 

odpowiadał. 

Musimy stale pamiętać  o tym, że dla opinii publicznej liczy się przede wszystkim 

sfera słów i idei, natomiast dla polityków zawodowych – sfera interesów i racji stanu. 

Nie należy zatem lekceważyć  opinii tych polityków, którzy zważają jedynie na fakty. 

Wystarczy zastanowić  się nad jakże odmiennymi reakcjami opinii publicznej na 

wycofanie się Amerykanów z Wietnamu i Związku Radzieckiego z Afganistanu. 

Albowiem w polityce międzynarodowej prowadzonej na najwyższych 

poziomach władzy – podobnie jak w każdej polityce, tylko bardziej ze względu na 

																																																													
1 Marcin Król (ur. 1944) – filozof i historyk idei, współpracownik opozycji demokratycznej w latach 70., w 
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powagę materii – zawsze i w sposób naturalny przeważnie umiarkowanie 

konserwatywne podejście. Utrzymywanie status quo i powolna ewolucja – to reguły 

obowiązujące od zawsze. Ich siła stała się większa po drugiej wojnie światowej i po 

wprowadzeniu broni nuklearnej do normalnego wyposażenia wojskowego. 

Konserwatywne nastawienie polityki zachodniej wzmocniły w okresie powojennym 

dwa czynniki: rewolucyjna z zasady – i czasem de facto – polityka zagraniczna krajów 

bloku radzieckiego oraz powstanie, w odpowiedzi na tę politykę, silnych więzi 

łączących Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię. Można więc mówić  

o konserwatyzmie obronnym, ale i o korzyściach płynących z powstania tego 

wspólnego frontu. Niezwykły rozwój świata zachodniego stał się w znacznym stopniu 

moż liwy dzięki istnieniu wspólnego przeciwnika. 

Nic zatem dziwnego, że na Zachodzie rodzi się obawa, iż  im mniej groźny będzie 

ów wspólny przeciwnik, tym słabsza będzie wspólnota. Łatwo to dostrzec zarówno na 

poziomie gospodarczym, jak i militarnym. Europejczycy wielokrotnie narzekali (z 

różnych pozycji ideowych) na wojskową obecność  USA w Europie Zachodniej, ale 

dotychczas było to dla nich rozwiązanie ze wszech miar korzystne, bo przecież  znaczna 

część  odpowiedzialności politycznej i finansowej spadała na barki Stanów 

Zjednoczonych. Natomiast wspólna polityka Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

wobec bloku radzieckiego była także dla nich korzystna i ułatwiała postępy 

wewnętrznej integracji. Poniektórzy snuli marzenia o kolosalnym rynku na wschód od 

Łaby, ale kończyło się na marzeniach i współpracy o charakterze kosmetycznym. 

W retoryce mężów stanu od dobrych paru lat pojawia się słowo „Jałta” i 

deklaracje głoszące, że nadszedł już  kres epoki jałtańskiej czy też , że nie da się już  

myś leć  o Europie w kategoriach jałtańskich. Piękne słowa, ale o co w istocie idzie? Jak 

myś lę, o nic szczególnego, poza pewnym przesunięciem akcentów, większym 

zwracaniem uwagi na prawa człowieka, swobodę przepływu informacji itp. Czymże 

bowiem była owa „Jałta”? „Jałta” to był i jest pewien układ sił europejskich, powstały 

nie w żadnej Jałcie, lecz stopniowo wytwarzający się do 1948 (a nawet 1955) roku i w 

pełni zaakceptowany przez rządy krajów Europy Zachodniej. Skończyć  z Jałtą, 

oznaczałoby w istocie dokonać  w Europie rewolucji w zakresie systemów 

państwowych i polityki zagranicznej, a do tego nikt się nie pali. 

Stąd powodzenie niektórych finansowo tanich, a politycznie zgrabnych, 

pomysłów, a w szczególności światowa kariera idei praw człowieka. Czasami ma się 

wrażenie, że przed rozdmuchaniem tej idei przez Jimmy Cartera4, człowiek i jego 

prawa nie istniały. Zaznaczam, że doskonale zdaję sobie sprawę z pozytywnych funkcji, 

jakie odegrała ta formuła w zakresie propagandy politycznej, zwracam jedynie uwagę, 

że był to jeden z bardzo nielicznych (jeżeli wręcz nie jedyny) pomysł zachodni, jaki miał 

nie wyłącznie obronny charakter i jaki się udał, czyli przyniósł konkretne rezultaty, 

mimo licznych przecież  jego krytyków na Zachodzie, którzy dostrzegali w nim 
																																																													
4 Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981. 



	 	 	
niebezpiecznie destabilizujące moż liwości. Nie ostatnim elementem powodzenia 

politycznej manipulacji ideą praw człowieka było też  to, że można ją było 

przeprowadzić  niemal za darmo. 

Z idei praw człowieka jako instrumentu politycznego wielokrotnie z lekka 

szydził Henry Kissinger5. Bo też  Kissinger jest zapewne najwybitniejszym, a na pewno 

najbardziej wymownym zwolennikiem konserwatywnej, chociaż  w przeciwieństwie do 

skrajnych antykomunistów – umiarkowanie konserwatywnej polityki Zachodu wobec 

bloku radzieckiego. Jej idea opiera się na wiązaniu Związku Radzieckiego przez wiele 

konkretnych układów, negocjacji i ewentualnie małych wojen. Za nierealistyczne, 

niepoważne i nieskuteczne uważa natomiast Kissinger jakiekolwiek plany globalne, 

nadzieje na rozwiązanie całościowe, wizje radykalnej zmiany międzynarodowej 

atmosfery. Kissinger, zwłaszcza od kiedy nie piastuje żadnych oficjalnych stanowisk, 

jest jednak tylko nieco bardziej cynicznym, więc nieco mniej obłudnym wyrazicielem 

lub nawet ideologiem postawy przeważającej w zachodnich ministerstwach spraw 

zagranicznych. 

Na szczęście, na politykę Zachodu wpływ mają nie tylko zawodowcy, lecz także 

opinia publiczna. Ta zaś  uległa nieodwracalnemu wpływowi przeświadczenia, że 

demokracja jest systemem politycznym i moralnym, którego warto uczyć  i który trzeba 

moż liwie najszerzej propagować . Demokracja i jej system gospodarczy, który dla 

uproszczenia nazywamy kapitalistycznym. W latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych beneficjentami tego poczucia misji były przede wszystkim kraje tak 

zwanego Trzeciego Świata. Od czasu konferencji w Helsinkach6 i od czasu 

„Solidarności” zachodnia opinia publiczna, a w konsekwencji rządy, próbują bardziej lub 

raczej mniej zgrabnie włączyć  misję demokratyzacyjną do swojej polityki wobec bloku 

radzieckiego. Mniej, bo cóż  tu można było zdziałać  na większą skalę. Od dawna już  

posyłano książki, nadawano audycje radiowe i dawano malutkie stypendia. W latach 

osiemdziesiątych doszła do tego czysto negatywna i dość  łatwa polityka sankcji wobec 

reż imów naruszających drastycznie prawa człowieka. W stosunku do 1968 roku jest to 

niewątpliwy postęp, ale w zakresie szerszej koncepcji politycznej jest to rozwiązanie 

proste, chociaż  krótkowzroczne, co dzisiaj widać  wyraźnie. 

I na taki właśnie grunt, na taką sytuację i tradycję trafiło „nowe myś lenie” 

Gorbaczowa. Powtórzmy – nic dziwnego, że trafiło na Zachód całkowicie do tej 

ofensywy nie przygotowany. 

 

Na czym – z punktu widzenia zachodniej opinii publicznej – polega „nowe 

myś lenie”? Po pierwsze, na stworzeniu perspektywy ewolucji systemu typu 

radzieckiego od totalitaryzmu do demokracji i – po drugie – na stworzeniu wskutek 

																																																													
5 Henry Kissinger (ur. 1923) – amerykański polityk i dyplomata, profesor Uniwersytetu Harvarda, 
doradca prezydentów USA Richarda Nixona i Geralda Forda. Jeden z architektów polityki „detente”. 
6 Konferencja w Helsinkach – nawiązanie do konferencji KBWE w 1975. 



	 	 	
tego perspektywy zmniejszania, a ostatecznie zlikwidowania niebezpieczeństwa wojny 

światowej. Prawda, że są to na razie tylko szanse, ale pewne fakty zaistniałe w Związku 

Radzieckim, na Węgrzech i w Polsce szanse te urealniają. Ponadto są to szanse na 

przemiany tak zasadnicze, że nikt nie może sobie pozwolić  na ich zlekceważenie. 

O ile więc pierwsze reakcje były nieprzemyś lane, albo – jak wspominałem – 

entuzjastyczne, albo całkowicie negatywne, o tyle od około roku można dostrzec próby 

zrozumienia i uporządkowania sytuacji. Próby wciąż  chaotyczne i wciąż  pozbawione 

politycznego rozmachu, ale zmierzające do znalezienia odpowiedzi bliższej wyzwaniu. 

Jak zwykle, przeważa umiarkowany konserwatyzm. Tak w każdym razie jest 

oceniana oficjalna polityka Stanów Zjednoczonych. Prezydent Bush7 do końca maja 

1989 nie zaproponował żadnej nowej taktyki Zachodu i ogranicza się do podtrzymania 

umiarkowanie dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim oraz czekania na nowe 

kroki z przeciwnej strony. Uzasadniane to jest przede wszystkim przewagą bloku 

radzieckiego w zakresie sił konwencjonalnych oraz brakiem pewności co do dalszych 

losów pieriestrojki. Stanowisko to, chociaż  z czysto taktycznego punktu widzenia 

najzupełniej logiczne, pozbawia Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, które 

wciąż  są krajem nadającym kierunek polityce zachodniej, inicjatywy i przewagi 

strategicznej wynikającej właśnie z pierwszeństwa globalnej koncepcji. A ponadto 

postawa taka nie daje odpowiedzi na pytanie, które bez odpowiedzi pozostać  nie może. 

Na pytanie o to, czy – mówiąc w wielkim uproszczeniu – Gorbaczowowi należy 

pomagać  czy raczej przeszkadzać , by wyzwolić  siły, które ewentualnie będą już  

metodami rewolucyjnymi zmierzały do rozpadu bloku radzieckiego. 

Należy rozumieć  obawy przed udzieleniem wyraźniejszej odpowiedzi na 

powyższe pytanie, obawy wynikające z ryzyka, jakie pociągnie za sobą każda konkretna 

i konsekwentna reakcja. Na razie więc mamy do czynienia z życzliwym oczekiwaniem i 

z minimalną – w gruncie rzeczy – skalą pomocy gospodarczej. Taka postawa obejmuje 

nie tylko Związek Radziecki, ale cały blok i teraz właśnie na swojej skórze odczuwamy 

jej konsekwencje. Przecież  to nie dlatego Polska, mimo obietnic dawanych w okresie 

stanu wojennego, Polska demokratyzująca się, Polska z legalną „Solidarnością” nie 

otrzymuje odpowiednio dużej pomocy z Zachodu, że go na taką pomoc nie stać , lecz 

dlatego, że nie ma wciąż  koncepcji politycznej, w której taka zmasowana pomoc dobrze 

by się mieściła. W latach siedemdziesiątych koncepcja, dzięki której Gierek8 wyłudził 

tak wielkie pieniądze, była prosta i mało ryzykowna: dawać  pożyczki rzekomo 

liberalnej władzy komunistycznej, a to umocni i pogłębi jej liberalne nastawienie i 

włączy ją choćby częściowo w ekonomię zachodnią. W zasadzie – z zachodniego 

punktu widzenia – nie jest ważne, iż  koncepcja ta okazała się kompletnie chybiona, 

bowiem ryzyko było minimalne. 

																																																													
7 George H. Bush (ur. 1924) – amerykański polityk republikański i przedsiębiorca, prezydent USA w 
latach 1989–1993. 
8 Edward Gierek (1913–2001) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w latach 1970–1980. 



	 	 	
Nie należy oczywiście poważnie traktować  tych, którzy są zwolennikami 

totalnego i bezkrytycznego otwarcia w kierunku bloku radzieckiego. Nawet gdyby mieli 

rację – i tak ich propozycje nie zostaną zrealizowane. Ważniejsze są propozycje 

podjęcia ryzyka kontrolowanego. Te można podzielić  na dwie grupy: koncepcja 

wielkiego otwarcia gospodarczego przy zachowaniu ostrożnej i ewolucyjnej taktyki w 

zakresie militarnym, oraz koncepcja radykalnego zmierzania do rozbrojenia, które 

automatycznie miałoby pociągnąć  za sobą współpracę gospodarczą. Za koncepcjami 

tymi kryją się odmienne wizje przyszłości Związku Radzieckiego i całego bloku. 

Pierwsza zakłada przetrwanie w tej lub innej postaci układu 

wielkomocarstwowego w tej części świata i jego stopniowe osłabianie na skutek 

demokratyzacji posuwającej się naprzód wspólnie z wolnym rynkiem i 

międzynarodową współpracą gospodarczą. Jest to w istocie pewien wariant koncepcji z 

lat siedemdziesiątych, tyle że nie liczy się już  wyłącznie na liberalizm władzy, lecz także 

na demokratyczną presję społeczną. 

Druga natomiast wychodzi z przeświadczenia, że istnienie wielkich ugrupowań 

militarnych, czyli NATO9 i Układu Warszawskiego10, w gruncie rzeczy uniemoż liwi 

wszelkie zasadnicze przemiany i że dopiero rozbrojenie (pojmowane rozmaicie, ale 

zawsze przecież  prowadzące do jakiejś  formy neutralizacji) obustronne, a więc i 

Związku Radzieckiego, stworzy realne szanse na przezwyciężenie politycznego klinczu 

i z kolei na faktyczną współpracę gospodarczą i społeczną. 

Wedle pierwszej koncepcji, gospodarka powinna wyprzedzać  politykę militarną, 

zaś  według drugiej – wprost przeciwnie. Według pierwszej, Związek Radziecki zatem 

już  wyszedł lub wychodzi, lub wyjść  może stosunkowo bezboleśnie z epoki totalitarnej 

ku czasom demokratyczny, ponieważ  już  utracił chęć  rewolucyjnej przemiany świata; 

według drugiej – dopiero umoż liwienie realizacji takich rewolucyjnych zamysłów 

pozwoli na przejście do czasów demokracji. 

Nie jest naszym zadaniem wypowiadać  się co do słuszności pierwszej lub drugiej 

koncepcji, nie mam zresztą do tego wystarczających danych, sytuacja jest płynna. Jak 

się jednak zdaje, państwa zachodnie jakiegoś  wyboru będą musiały dokonać , chociaż  – 

jak zwykle w rzeczywistości – nie będzie to wybór czysty i łączone będą elementy obu 

koncepcji. 

Wspomnijmy teraz o dość  częstych formach krytyki tych poglądów. Propozycja 

gospodarcza spotyka się z dwojaką formą krytyki: kraje bloku radzieckiego nie są po 

prostu w stanie – ze względu na kryzys gospodarczy – dobrze wykorzystać  przyznanej 

im ewentualnie wielkiej pomocy, nie są też  w stanie dokonać  tak radykalnych zmian, by 

																																																													
9	NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparta o amerykańską doktrynę odstraszania. 
10	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. 



	 	 	
gospodarka naprawdę ruszyła z miejsca. I, po drugie, istnieje niebezpieczeństwo, że 

pomoc ta zostanie wykorzystana dla technologicznego wzmocnienia stanu militarnego, 

a wobec tego obróci się przeciwko tym, którzy jej udzielą. Natomiast argumenty 

przeciwników propozycji wojskowo-rozbrojeniowej sprowadzają się do obawy przed 

neutralizacją Europy, nad którą będzie dalej ciążył wojskowo Związek Radziecki, tyle 

że odsunięty na azjatyckie terytoria. Czyli, że nie dojdzie do pełnego rozbrojenia, a 

tylko do postawienia zneutralizowanej Europy wobec odwiecznej i niezmiennej potęgi 

Rosji. 

Neutralizacja Europy może jednak oznaczać  co najmniej dwie zupełnie 

odmienne rzeczy. Co innego bowiem finlandyzacja, a co innego stworzenie mocnej i 

neutralnej (w rozumieniu – niezależnej od Wschodu i Zachodu) Europy przełamującej 

podziały polityczne, a zbudowanej na logice czysto geografii. Jest to niezbędny 

warunek do tego, by skończył się świat oparty na dominacji wielkich mocarstw i bez 

spełnienia tego warunku wszystkie marzenia o „wspólnym domu”, o pełnym 

rozbrojeniu, o świecie bez wojen, o międzynarodowej współpracy będą miały charakter 

właśnie marzeń. Rozpoczął się okres próby politycznej, dobra wola wielkich mocarstw 

będzie ulegała sprawdzeniu w praktyce, a przede wszystkim będzie to okazja do 

stwierdzenia, czy Związek Radziecki jest rzeczywiście gotów na nowe polityczne 

otwarcie. 

Jeszcze inaczej mówiąc – pierwszą koncepcję można uznać  za optymistyczną 

historiozoficznie, ponieważ  związaną z przeświadczeniem, że demokracja w Rosji jest 

moż liwa, drugą zaś  za raczej pesymistyczną, bo związaną z przeświadczeniem, że jeżeli 

nawet demokracja w Rosji jest moż liwa, to musi zostać  wymuszona siłą. 

Kiedy wysłuchuje się na rozmaitych międzynarodowych konferencjach 

europejskich intelektualistów, którzy dużo i chętnie mówią o przemianach w Związku 

Radzieckim i Europie Wschodniej, a potem pyta się ich o realne skutki i wnioski płynące 

z tych przemian dla Europy Zachodniej, napotyka się natychmiast na zakłopotanie i 

chaotyczną refleksję zbierającą na chybił trafił przytaczane powyżej racje. Wszyscy, 

wyjąwszy nieprzejednanych antykomunistów, których głos jednak nie bardzo się liczy, 

wiedzą, że coś  trzeba będzie zrobić  i niemal wszyscy uchylają się od wyraźniejszego 

zaangażowania, choćby czysto intelektualnego. Bo – a nikt tego nie lubi – łatwo wyjść  

na osła. Jednak coraz wyraźniej widać , że stan oczekiwania nie może trwać  wiecznie i z 

tym większym zainteresowaniem, ale i ostrożnością należy przyjmować  coraz częstsze 

przejawy politycznej odwagi, nawet jeś li odwaga ta na razie ogranicza się do słów. 

Najciekawsze dla obserwatora są propozycje praktyczne, jakie rodzą się w 

Niemczech Zachodnich. Z oczywistych powodów jest to jedyny kraj, który nie może 

czekać  na przemiany zachodzące na Wschodzie, który jest nimi żywotnie 

zainteresowany, a wobec tego przedstawia konkretne polityczne propozycje. 

Współpraca gospodarcza jest jednak coraz wyraźniej w polityce RFN 

podporządkowywana ofercie militarnej, chociaż  jej uzasadnienie i związane z nią plany 



	 	 	
na przyszłość  bywają bardzo różne. Tak czy owak, RFN wyprzedziła obecnie pozostałe 

kraje europejskie i Stany Zjednoczone i wyraźnie nadaje ton wschodniej polityce 

Zachodu. Dla Polski jest to ważne, niekoniecznie niebezpieczne, lecz na pewno 

zmuszające do własnej inicjatywy i własnej odpowiedzi, bo to jest także dla nas sprawa 

żywotna. To, czy aktywność  Ostpolitik będzie dla nas miała pozytywne skutki, zależy 

właśnie od tego, jak szybkie będą postępy jednoczenia się politycznego całej Europy i 

jej wyzwalania się od przewagi supermocarstw. 

Mamy więc do czynienia z pytaniem o rolę Polski w czasach nieuniknionej 

przemiany. Pierwsze zadanie polega na tym, by nie dopuścić  do tego, żeby polityka 

wobec Polski była tylko i wyłącznie pochodną polityki Zachodu wobec Związku 

Radzieckiego. Musimy wciąż  przez praktyczne oferty uzmysławiać  Zachodowi, że 

Polska sytuuje się na innej osi historiozoficznej niż  Rosja. A w tym celu musimy mieć  

własne stanowisko w podstawowych problemach polityki zagranicznej, polska 

opozycja musi mieć  takie stanowisko. Na razie nie widać  nawet jego zarysów. Musi, 

ponieważ  – i na tym polega drugie zadanie – w czasach przejściowych olbrzymią rolę 

odgrywa właśnie zdolność  do inicjatywy. 

Nie wiemy, jakie będą dalsze losy „nowego myś lenia” Gorbaczowa, ale bez 

względu na to, co pokaże przyszłość  i na to, czy jest się bliżej entuzjazmu, czy bliżej 

sceptycyzmu, powstała sytuacja, w której wszyscy czekają na inicjatywę, sytuacja 

wyjątkowo dla Polski i całej Europy Wschodniej korzystna. Nikt nie wie, co zrobić  z tą 

kłopotliwą częścią świata, wszyscy pamiętają, że wielkie wojny tu właśnie brały 

początek, że coś  trzeba wobec tego zrobić . Nie leży jednak w naszych zamiarach ani w 

naszych moż liwościach rozbijanie istniejącego porządku rzeczy, lecz moż liwe jest 

proponowanie zmian ewolucyjnych, zmian odważnych. Sądzę, że takie rozsądne, ale i 

wyraźne propozycje z ulgą zostałyby podchwycone przez wielu polityków we 

wszystkich częściach świata. Nie jest bowiem ich zadaniem i nie można się po nich 

spodziewać , by za nas wymyś lali nowy porządek. Jeżeli już  cokolwiek wymyś lą, to tylko 

w relacji do Związku Radzieckiego, ale i na to się nie zanosi.  

Zachód, w szczególności Stany Zjednoczone, będą mimo wszelkich nawoływań 

prowadziły politykę wyczekiwania, bo taka polityka jest – z ich punktu widzenia – 

najwygodniejsza. Ze względu na opinię publiczną i propagandę wyborcą poczynione 

zostaną liczne kroki o charakterze raczej sentymentalno-retorycznym niż  rzeczywiście 

politycznym. Musimy zdawać  sobie z tego sprawę, nie czekać  na cudze decyzje, lecz 

sami stwarzać  problemy i wobec tego zmuszać  do dawania odpowiedzi faktycznych. 

Pamiętajmy, że tak naprawdę to podział świata na dwa obozy nie odpowiada tylko 

małym krajom z tej części Europy, a wszyscy inni są zainteresowani co najwyżej w 

zmniejszaniu napięcia, lecz nie w stworzeniu nowego systemu światowego.         


