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KREML CHCE PRZECZEKAĆ REAGANA, A BIAŁY DOM BREŻNIEWA 

Pierwszą reakcją ZSRR na wybór Reagana było zadowolenie. Rosjanie mieli dość  

Cartera2 upominającego się o prawa człowieka i spodziewali się, że z Reaganem3 

zdołają dogadać  się podobnie jak z poprzedniki administracjami republikańskimi. 

Podzielenie strefy wpływów przyszło im przecież  łatwiej z Eisenhowerem4 i Nixonem5 

niż  demokratami Kennedym6 czy Johnsonem7. Okazało się jednak, że Reagan różni się 

od swoich republikańskich poprzedników. Nie wystarczy mu „powstrzymanie” 

postępów komunizmu – głosi on konieczność  osłabienia ZSRR. Wierzy, że komunizm, 

jak sam okreś lił, „wkrótce skończy na śmietniku historii. Kreml z kolei czeka na rok 

1984 w przekonaniu, że Reagan nie zostanie wybrany na drugą kadencję. Liczy, że 

doprowadzą do tego podsycane przezeń rozbieżności między USA a europejskimi 

sojusznikami z NATO8, ruch pacyfistyczny po obu stronach Atlantyku plus kłopoty 

gospodarcze. 

W najbliższym czasie musi wreszcie nastąpić  zmiana warty na Kremlu. Od kilku 

miesięcy Biały Dom i Departament Stanu w publicznych oświadczeniach zwracają się 

zatem już  nie do Breżniewa9 lecz do jego następców. Sęk w tym, że nikt nie wie, kim 

będą ci następcy. Na ogół panuje przekonanie, że władzę obejmie ekipa przejściowa 

70-latków jak Czernienko10 czy Andropow11, po czym dojdzie do rzeczywistej wymiany 

przywódców. Kto i kiedy dojdzie do władzy – naprawdę nie wiadomo.  

																																																													
1 Jacek Kalabiński (1938–1998) – dziennikarz, w latach 1968–1981 pracownik Polskiego Radia, 
zwolniony w ramach akcji weryfikacyjnej w stanie wojennym. 
2 Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981. 
3 Ronald Reagan (1911–2004) – amerykański polityk republikański, prezydent USA w latach 1981–1989. 
4 Dwight D. Eisenhower (1890–1969) – amerykański generał, naczelny dowódca sił zachodnich aliantów 
w Europie, republikański prezydent USA w latach 1953–1961. 
5 Richard M. Nixon (1913–1994) – amerykański polityk republikański, prawnik, prezydent USA w latach 
1969–1974. 
6 John F. Kennedy (1917–1963) – amerykański polityk partii demokratycznej, prezydent USA w latach 
1961–1963, zginął w wyniku zamachu.  
7 Lyndon B. Johnson  (1908–1973) – amerykański polityk partii demokratycznej, prezydent USA w latach 
1963-1969. 
8 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. 
9 Leonid Breżniew (1906–1982) – sowiecki polityk, sekretarz generalny KPZR w latach 1964–1982, 
przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1977–1982. 
10 Konstantin Czernienko (1911–1985) – sowiecki polityk komunistyczny, sekretarz generalny KPZR w 
latach 1984–1985. 



	 	 	
KŁOPOTY SPADKOBIERCÓW BREŻNIEWA 

Kreml stoi przed koniecznością przezbrojenia konwencjonalnego. Liban12 okazał 

się kompletną klapą radzieckiego sprzętu. Czołgi T-72 nie były w stanie wytrzymać  

uderzeń standardowej amunicji przeciwpancernej, jaką dysponuje armia izraelska. 

Dzięki lepszym systemom naprowadzania radarowego i zakłócania elektronicznego, 

pilotowane przez Izraelczyków samoloty amerykańskie z dziecinną łatwością 

załatwiały radzieckie MIG-i Syryjczyków (stosunek strąceń 90:1). Wreszcie lotnictwo 

izraelskie zniszczyło 30 wyrzutni rakiet przeciwlotniczych SAM-6 i SAM-9, tracąc przy 

tym tylko jeden samolot. Czołgi T-72, MIG-i i SAM-y stanowią podstawę uzbrojenia 

armii radzieckiej. Jego wymiana wymaga ogromnego wysiłku gospodarczego akurat w 

chwili, gdy ZSRR najmniej na to stać . 

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Rosjanie prowadzili wyprzedaż  

praktycznie wszystkiego, co mogli. Zrujnowali ogromną podażą światowy rynek 

diamentów. Sprzedając w ubiegłym roku 400 ton złota zamiast normalnej rocznej 

porcji 160 ton spowodowali gwałtowny spadek cen. Poszły także w dół ceny 

radzieckiego uranu eksportowanego w znacznie większych niż  poprzednio ilościach. 

Produkcja ropy naftowej w ZSRR nie rośnie już  od trzech lat, zwiększenie eksportu na 

Zachód było w tym roku moż liwe tylko dzięki obcięciu o 15% dostaw do krajów 

satelickich. W dodatku nadmiar ropy na rynkach światowych spowodował taki spadek 

cen, że wzrost ilości eksportowanej nafty nie zdołał zrekompensować  strat. Tradycyjna 

sprzedaż  uzbrojenia zmalała o 1/3, gdyż  kraje arabskie dotknięte spadkiem cen nafty 

nie mogą sobie pozwolić  na zakupy broni takie jak w poprzednich latach. Porażka 

libańska jeszcze bardziej zmniejszyła ilość  klientów. 

Wszystko to dzieje się w czwartym kolejnym roku katastrofalnie niskich zbiorów 

zboża w ZSRR (zaledwie 170 mln ton). Oblicza się, że Rosjanie powinni w tym roku 

kupić  co najmniej tyle ziarna co w roku ubiegłym – 42 mln ton – płacąc za to 14 mld 

dolarów. Wobec olbrzymiego zadłużenia będzie to bardzo trudne, tym nie mniej 

niezbędne w uprzywilejowanych miastach ZSRR, gdzie są kartki na mięso, miesięczne 

racje spadły już  do 1000-1200 gramów. 

Nie rozwiąże problemu nawet osławiony rurociąg syberyjski, który ma 

przynieść  rocznie 8 mld dolarów wpływów dewizowych. Znaczną część  tych pieniędzy 

ZSRR będzie musiał przeznaczyć  na spłatę długów krajów satelickich. Po Polsce i 

Rumunii kolejnym kandydatem do bankructwa jest Czechosłowacja, gdzie średni wiek 

maszyn i urządzeń w przemyś le przekracza 30 lat i wkrótce Czesi nie będą w stanie 

																																																																																																																																																																																														
11 Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki działacz partyjny, szef KGB w latach 1967–1982, sekretarz 
generalny KPZR w latach 1982–1984. 
12 Pierwsza wojna libańska 1982–1985, rozpoczęła się od izraelskiej inwazji na południowy Liban. Rząd 
Izraela usprawiedliwił agresję koniecznością odwetu za nieudany zamach na jego ambasadora w 
Londynie. Izraelczycy rozbili oddziały Organizacji Wyzwolenia Palestyny, wojska syryjskie i libańskie. 
Efektem działań był wybuch wojny domowej w Libanie. Wojna zakończyła się 10 czerwca 1985 r. na 
mocy porozumienia, zgodnie z którym wojska izraelskie wycofały się z Libanu. 



	 	 	
wytworzyć  żadnego towaru przemysłowego zdolnego stawić  czoła konkurencji na 

rynkach wolnodewizowych.  

CO WYBIERZE KREML? 

W takiej sytuacji Rosjanie, jak się wydaje, mają dwie moż liwości. Pierwszą jest 

zimnowojenne „zamknięcie się”; nastawienie na samowystarczalność  w gospodarce i 

odcięcie powiązań handlowych z Zachodem w połączeniu z propagandą zagrożenia 

wojną, aby przekonać  ludzi o konieczności dalszego zaciskania pasa. Jest to moż liwe – 

zważywszy szowinizm Rosjan i wielowiekową tradycję bierności tamtego 

społeczeństwa – pod warunkiem dalszego wzmożenia terroru polityczno-policyjnego. 

Zapewne nowa ekipa na Kremlu w pierwszym odruchu wybierze tę właśnie moż liwość . 

Trudność  jednak polega na tym, że droga ta przekreś la innowacyjność  

technologiczną i powoduje dalsze pogłębianie zacofania. Dla produkcji cywilnej nie ma 

to większego znaczenia. Rosjanie robili „Pobiedę”, swój pierwszych samochód osobowy, 

przez ćwierć  wieku i nadal była ona przedmiotem marzeń konsumentów. Jednak w 

produkcji wojskowej w wytwarzaniu broni sterowanej elektronicznie niemoż liwe jest 

dotrzymanie kroku bez miniaturyzacji i komputeryzacji. Sami do tego nie dojdą, a 

zakupy na Zachodzie wobec obostrzeń i wzmożonej kontroli staną się coraz 

kosztowniejsze, gdyż  pośrednicy wykorzystają przymusową sytuację Rosji i będą 

dyktować  coraz wyższe ceny. 

Po jakimś  czasie kierownictwo radzieckie będzie musiało przynajmniej 

zastanowić  się nad moż liwością drugą: pokojowego współistnienia i rzeczywistego 

rozbrojenia. Tutaj na przeszkodzie staną względy polityczne i psychologiczne. 

Zważywszy wpływy kół wojskowo-przemysłowych w kierownictwie radzieckim bardzo 

trudna do przezwyciężenia będzie wielowiekowa psychoza okrążenia, popychająca 

Rosja do zagarniania coraz to nowych „stref buforowych” (Europa Wschodnia, 

Afganistan) i skłaniająca do zbrojeń. Prócz tego USA – po gorzkich doświadczeniach 

wykorzystania przez ZSRR tzw. odprężenia lat 70-tych – nie zadowolą się zapewne 

deklaracjami dobrej woli i szlachetnych intencji i będą domagać  się rzeczywistych 

gwarancji politycznych. Tak więc szanse na to, że Kreml wybierze drugą moż liwość  nie 

są zbyt wielkie, choć  logika wydarzeń wskazuje tę właśnie drogę. Co więcej, pokojowe 

współistnienie z Zachodem nie musi automatycznie oznaczać  liberalizacji i reform 

wewnątrz obozu. Zachód zaś  będzie przy nich obstawać  tylko wówczas, gdy jego 

własna opinia publiczna nie zapomni o losie narodów uciśnionych. 

PRZYPOMNIEĆ SIĘ ŚWIATU 

Bezwolne poddanie się represjom i zgoda na ubezwłasnowolnienie 

społeczeństwa prowadzi wprost do uznania przez Zachód, że problem nie istnieje. 

Stało się tak w Czechosłowacji po 1968 r. To samo może przydarzyć  się Polakom, jeś li 

oporem nie będą przypominali się światu. Dopiero strajk gdański i walki w Nowej Hucie 



	 	 	
i Wrocławiu po rozwiązaniu „Solidarności” spowodowały, że problem Polski powrócił 

na pierwsze strony prasy zachodniej. Nasze ryzyko, ale i nasza sprawa. Coś  jednak 

zależy od nas samych. 


