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ZACHODNIONIEMIECKIE „BADANIA WSCHODNIE” WOBEC NOWEJ 
SYTUACJI W EUROPIE WSCHODNIEJ

W okresie dzielącym od objęcia funkcji sekretarza generalnego KPZR 
przez M. Gorbaczowa oceny i opinie na  tem at procesów dokonujących 
się w  Związku Radzieckim i innych krajach  wschodnioeuropejskich, snu
te przez badaczy i publicystów  zalchodniomiemieckich, uległy wyraźnej 
polaryzacji. Chodzi tu  o zasadnicze, określane często jako rew olucyjne, 
przemiany, które w szeregu państw  tego obszaru sta ły  się rzeczywisto
ścią. W związku z takim i zjawiskami zarysow ały się zagadnienia: czy 
i jak  dalece auktalne są zasady badań  Europy W schodniej w RFN 
i w  ogóle na Zachodzie, czy nie pojaw iła się tu  potrzeba zm iany metod 
badawczych oraz cizy aktualny potencjał personalny i m aterialny tych 
badań potrafi sprostać zadaniu grom adzenia i  opracow ania m asy inform a
cji i danych, k tó re  docierają z regionu Europy W schodniej. Problem y te 
są obecnie żywo dyskutow ane w kręgu  badaczy problem atyki wschodnio
europejskiej w  RFN, czego dowodem są liczne publikacje, konferencje 
i narady  poświęcone owym  kwestiom. W skazują one na szczególną wa
gę polityczną procesów dokonujących się w  Europie W schodniej, a co 
za tym  idzie, także n/a znaczenie prac oceniających i in terp retu jących  te 
procesy z  punlktu widzenia opinii publicznej RFN i p rak tyk i politycznej 
państw a zachodinioniemieckiego oraz ogólnie Zachodu ł.

W związku z tym  wskazać należy, wokół jak ich  problem ów bieżącej ’ 
sytuacji w  krajach wschodnioeuropejskich, a przede w szystkim  w  Związ
ku Radzieckim, toczy się dyskusja badaczy i publicystów zachodnionie
mieckich podejm ujących te kwestie. W enuncjacjach opublikowanych 
w RFN podkreśla się, iż przedm iotem  szczególnej uwagi obserwatorów 
powinny się stać m. in. następujące zagadnienia2:

1. Kwestia: czy w  nowej koncepcji polityki w ew nętrznej ZSRR 
i innych k rajów  chodzi tylko o m odernizację istniejącego system u czy
o Ukształtowanie nowoczesnego państw a ze struk tu ram i dem okratyczny
mi życia polityczno-społecznego. Spraw a ta ma zasadnicze znaczenie 
polityczne, którego nie może ignorować żaden z badaczy przem ian do-

1 Por. np. A. B u c h h o 1 z, Die Polarisierung in der Osteuropaforichung. 
..Osteuropa” z. 7/1989, ss. 649-651.

* Jak wyżej.
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bonujących się w Europie W schodniej. Jeśli procesy tu  przebiegające tra 
ktowane będą jako m odyfikacja istniejącego systemu, którego isto ta nie 
ulega izmianie, to  dzisiejszą politykę, zwłaszcza Związku Radzieckiego 
uznać należy jedynie za dążenie do „zaczerpnięcia oddechu”, po którym  
dawne stosunki powrócą w nieco zmienionej formie, lecz jednocześnie 
silnie wzmocnione. Niemało zwolenników ma jednak  pogląd, że ZSRR 
stopniowo buduje dem okratyczne form y ustrojowe, k tóre przypominać 
będą dem okracje zachodnie. W takim  układzie rysu ją  się perspektyw y 
zasadniczego przekształcenia stosunków między W schodem i Zachodem, 
zwłaszcza w  Europie. W związlku z tym  pow staje również rozległe za
gadnienie m ające szczególne znaczenie dla badań Europy Wschodniej, 
a mianowicie, czy politykę Gorbaczowa należy popierać wielostronnie, 
czy raczej zachować wobec niej określony dystans. Na badaniach Euro
py W schodniej w  RFN oraz ogólnie na Zachodzie spoczywa przecież 
współodpowiedzialność za kształtow anie opinii na  tem at procesów do
konujących się w tym  regionie Europy.

i2. Kształtowanie się postaw wobec wskazanych zagadnień jes t od
zwierciedleniem  sytuacji ogólnej w  ZSRR oraz innych krajach  wschod
nioeuropejskich. Zgodnie z hasłem  „głasnosti” w Związku Radzieckim 
nie ukryw a się, że wokół w yboru dróg przyszłego rozw oju oraz związa
nych z tym  działań toczy się zażarta polemika i ostra walka polityczna. 
Do niedaw na w ym iar takich konfliktów był trudny do ocenienia, obec
nie jednak polaryzacja opinii na ten  tem at nabrała w ZSRR wyraźnych 
kształtów . Nadal co praw da funkcjonuje tu  zasada „ikierowriiczej roli par
tii w  państw ie” , klasyczne struk tu ry  partii :z kierowniczą elitą skoncen
trow aną w komitecie centralnym  m ają jednak od pewnego czasu par
tnera  w  postaci zjazdu deputow anych ludowych i podobnej do parla
m entu Rady Najwyższej. Widoczne jest tókże, że funkcje tych organów 
związane są z różnym i kierunkam i ideologicznymi. Wiele przesłanek 
w skazuje ma to, że klasyczne treści ideowe zostały zachowane, jednaik 
w czasie wyborów do Rady Najwyższej dało s 'ę  zaobserwować plurali
styczne spek trum  opinii. Uzasadnione są także oceny, że reform atorzy 
system u radzieckiego wraz z coraz bardziej radykalnym i krytykam i sy
stem u m ają ccraz większe poparcie apołeczne i instytucjonalne.

3. Polaryzacja cipinii w Związku Radzieckim jest po części uw arun
kowana sprzeciwem i zastrzeżeniam i wobec działań i inicjatyw  Gorba
czowa nieraz sprzecznych ze sobą. Liczyć się należy ze zmianami kur
su i niespodziankam i w  jego polityce, naw et w tedy, kiedy trzym ać się 
on będzie obranej drogi. W szystko to powoduje, że w ocenie osoby Gor
baczowa, jego postępowania i wypowiedzi pojaw ia się wiele w ątpliw o
ści i zastrzeżeń zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

4. Kolejną przyczyną spolaryzowania opinii i ocen dotyczących zwła
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szcza spraw  radzieckich jest uleganie w  niem ałym  stopniu sensacyjnym  
osądom i interpretacjom  tych kwestii oraz mitologizowanie osób, w y
darzeń i zagadnień związanych z system em  radzieckim. Do takich na
leży np. spraw a podtrzym yw ania m itu wokół postaci Lenina, mimo mno
żących się ataków na niego i jego działalność. Nadal funkcjonują liczne 
tabu  w dyskusjach ideologicznych i filozoficznych z ich daleko idącymi 
konsekwencjami w życiu społeczno-politycznym . Nierównowaga m ię
dzy nadm iarem  inform acji dotyczących określonych zagadnień a ich czę
stym  brakiem  prowadzi do tego, że niektóre zjaw iska w  życiu społe
czeństw ZSRR i ogólnie Europy W schodniej ocenia się niewłaściwie.

5. Kształtowanie się postaw wobec spraw  wschodnioeuropejskich mo
tywowane jest w  niem ałym  stopniu emocjami i odczuciami osób prow a
dzących badania tych zagadnień. Istn ieje  konieczność uw olnienia się od  
takich m otywacji. Jeśli uwzględni się fakt, że inform acje stojące obecnie 
do dyspozycji są nieraz bardzo ogólne, że w ystępuje nadal niedosta
tek  informacji, że w  Związku Radzieckim zarysow uje się w alka kie
runków  polityczno-ideowych, a także, że w  kręgach zachodnich in ter
pretatorów  spraw  Europy W schodniej zauważalna jest daleko idąca po
laryzacja postaw, to uznać należy, iż powstała nowa jakościowo sytuacja 
w  zakresiie „badań w schodnich”, pociągająca za sobą konieczność kom 
pleksowego rozważania problem atyki wschodnioeuropejskiej. Podkreśla
n ą  przez autorów  zachodnioniemieckich właściwą koncepcją badań 
w tym  zakresie jest uwzględnienie przenikania się naw zajem  wielu w ąt
ków polityczno-ideow ych w życiu społeczeństw Europy W schodniej. Ba
dania Europy Wschodniej, jeszcze bardziej niż poprzednio, m uszą obec
n ie eksponować model interdyscyplinarny swych prac oraz studia nad 
współczesnością z uwagi na ich wielkie znaczenie polityczne. W ymaga 
'to rozwinięcia kom unikowania się ze sobą i wzajemnego konsultow ania 
'się naukowców. Nowe tendencje metodologiczne mogą się przyczynić do 
przebadania i zinterpretow ania procesów dokonujących się w państw ach 
'wschodnioeuropejskich, a tsikże do ich system atyzacji, do włączenia w y
pracow anych tu  stanowisk w  ogólne koncepcje polityki RFN,- a co za tym  
idzie do wytyczenia nowych dróg w stosunkach między Wschodem i Za
chodem 3.

Jednym  ze spektakularnych przykładów rosnącego zainteresow ania 
środowiska „badaczy W schodu” w RFN zagadnien:ami przem ian w kra
jach Europy W schodniej, a zwłaszcza w  ZSRR było posiedzenie rozsze
rzonego kolegium redakcyjnego miesięcznika „O steuropa” w  dniach 2 - 3  
m arca 1989 r. w  W interscheider Mlihle k. Hennef pcśw 'ęcone w całości

8 Por. rozdział pt. Gorbatschows „radikale Reform". W: M. M u l l e r ,  G. H e i -  
fn a n n, H. H. K 1 o s e, K. M a l d a n e r ,  „Es gibt kein  Z uruck”. Gorbatschows Re~ 
formen  — Chancen fiir Europa. Berlin—Bonn 1987, ss. 11-49.
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tem atowi: Pierestrojka a badania Europy W schodniej4. W czasie tego 
posiedzenia rozwinęła się ożywiona dyskusja, w  k tórej poruszono szereg 
'istotnych dla funkcjonow ania system u „badań wschodnich” w  RFN pro
blemów. I tak  jednym  z zasadniczych zagadnień była kw estia: czy prze
budowa w Związku Radzieckim i przem iany ogólne w  innych krajach  
Europy W schodniej nie powinny pociągnąć za sobą przekształceń „ba
dań wschodnioeuropejskich” na Zachodzie? Pytanie to odnosi się 
bezpośrednio do aktualnego stanu, m etod oraz niedostatków  badań 
Europy W schodniej w  krajach  zachodnich, a zwłaszcza w RFN. 
W omawianej dyskusji zwrócono uwagę, że m etody badawcze Osteuro- 
paforschung  ulegają stale różnym  przem ianom  związanym  np. z rozw i
jającą się ostatn io  współpracą z naukowcam i z obszaru Europy Wschod
niej, k tó ra  stw arza możliwość poznania wewnętrznego oglądu zagadnień 
wschodnioeuropejskich, a nie poprzestaw ania na w łasnym  widzeniu tych 
spraw. Dyskutanci podjęli również kw estię niew ystarczającego wyposa
żenia zachodnioniemieckich „badań wschodnich” dla przyjęcia, przeba
dania i zinterpretow ania coraz większego napływ u inform acji z krajów  
Europy W schodniej. Władze radzieckie, a  także rządy innych krajów  te
go regionu budują na nowo system  inform acji w ew nętrznej oparty już 
na właściwych zasadach funkcjonow ania i przeznaczenia. W tej dziedzi
nie zgłasza się gotowość do w spółpracy ze specjalistam i zachodnimi, któ
rzy mogą udzielić wielu rad  i sugestii. Byłaby to  jedna z dróg współ
pracy naukowców ze W schodu i Zachodu. Badania zachodnioniemieckie 
mogą ty lko  w ograniczonym sitopniu przyjąć i przestudiować inform a
cje z Euroipy W schodniej, napływ ające w  wielkiej masie. Luki w bada
niach zachodnioniemieckich i w ogólnej wiedzy o Europie W schodniej 
w ystępują głównie w  dziedzinie problem atyki narodowościowej tego re 
gionu. Na przykład zagadnienia republik bałtyckich ZSRR, a w tym  rów
nież kw estie gospodarcze tego obszaru, przysw ojenie i zinterpretow anie 
różnych publikacji w  językach bałtyckich, nie mogą być podejmowane 
w należytym  wym iarze, ponieważ nie tylko w RFN, ale w  całej Euro
pie Zachodniej i innych państw ach Zachodu jest niew ielu badaczy w y
specjalizowanych w tych dziedzinach. Bralk także fachowców np. w  za
kresie problem atyki Ukraińskiej, a zdecydowanie niedostateczna liczba 
'specjalistów może zająć się tem atyką oddziaływ ania pierestrojki na n a 
silenie konfliktów w ew nętrznych w  ZSRR i w  innych państw ach wschod
nioeuropejskich. W ocenie uczestników omawianej konferencji, zachod- 
nioniemiedkie „badania Wschodnie” znajdu ją  się raczej w  stadium  ich 
redukow ania niż rozwoju i rozbudowy placówek. Zdaniem niektórych 
dyskutantów, uniw ersyteckie placówki slaw istyczne i ośrodki podejm u-

4 Por. sprawozdanie H. K o n i g a ,  Gesprach iiber die Osteuropaforschung. 
„Osteuropa” e. 7/1989, ss. 670 -  675.
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jące ogólne zagadnienia wschodnioeuropejskie są w ręcz bojkotowane 
przez naukowców i studentów, a w  takiej sytuacji wątpliwe w ydaje się 
wykształcenie nowych kadr badawczych, zajm ujących się problem aty
ką  Europy W schodniej5. Natom iast zakres napływ ających inform acji 
i danych umożliwia powstanie zupełnie nowych kręgów zainteresowań 
badawczych, np, teoretyczne badania nad  rewolucją, w  k tórych  to  s tu 
diach rozwój system u radzieckiego po 1917 r. może być uznany za przy
kład procesów i przem ian dokonujących się po rewolucji w  sensie ogól
nym, a także wpływu i zależności od innych zjaw isk w ystępujących po 
rewolucji. W badaniach Europy W schcdniej napływ ające z tego regionu 
informacje pow inny być rozw ażane z różnych punktów  widzenia, mimo 
że w edług opinii dyskutantów  studia 'zachodnioniemieekie tęgo typu  nie 
są do tego przygotowane ani m aterialnie, an i m erytorycznie. Naukowcy 
i publicyści zajm ujący się spraw am i radzieckimi muszą ostatecznie sami 
zadbać o uzyskanie wiedzy oraz inform acji o ZSRR poprzez radziec
kie źródła i informacje. Do niedaw na w  radzieckich środkach masowego 
przekazu oraz w  ocenach naukow ych panował całkowicie zniekształcony 
obraz polityki narodowościowej w ZSRR. Przedstaw ianie zagadnień Arm e
nii czy Estonii wskazuje, że centralna prasa radziecka stosuje nadal 
metodę tendencyjnego i niezgodnego z rzeczywistością przedstaw iania 
tych spraw . W niektórych republikach radzieckich natom iast ,,gła- 
snost” postąpiła o wiele dalej niż w  Moiskwie, publikuje się tu 
m ateriały  ignorow ane przez radziecką prasę centralną. Potwierdza 
to konieczność zachowania dużej dozy ostrożności w traktow aniu zwłasz
cza p rasy  centralnej w  ZSRR jako źródła informacji dotyczących sytuacji 
panującej w tym  państwie. Należy zwrócić szczególną uwagę na pow sta
wanie inicjatyw  niepodległościowych i niezależnej polityki państw owej 
przez niektóre republiki radzieckie (Litwa, Estonia, Gruzja). Dla śledzenia 
tych procesów środowisko badaczy Europy W schodniej w RFN m usi po
znawać języki narodów  nierosyjskich ZSRR, gdyż inaczej co najm niej 
połowa ludności Związku Radzieckiego i jej spraw y pozostaną poza ob
szarem obserw acji i badań. Jedną z form  poznania te j problem atyki są 
kontakty  w ram ach partnerstw a m iast, k rajów  federalnych i republik 
radzieckich, wyższych uczelni RFN i ZSRR. Na obszarach nierosyjskich 
Związku Radzieckiego ukazują się publikacje w  języku rosyjskim, które 
przynajm niej częściowo odzwierciedlają dokonujące się tu  procesy 6. In
nym źródłem wiedzy o ZSRR m ogą być w yw iady i wypowiedzi radziec
kich działaczy w zagranicznych środkach masowego przekazu, w  k tó 
rych m ówią oni o wiele więcej i swobodniej niż w rodzim ych publikato-

5 Por. oceny B. Meissnera i W. Geirehose, jak wyżej, s. 671. 
* Bor. opinię M. Butenschan, jisik wyżej, as. 671 - 672.
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rach. Ja k  już była o tym  mowa, w  studiow aniu m ateriałów  z republik 
bałtyckich poważną przeszkodą jest niew ystarczająca znajomość języfków 
tego obszaru wśród zachodnioniemieckich „badaczy W schodu”. Poszerze
nie kręgu osób znających te języki, zdaniem  dyskutantów  na om awianej 
konferencji, można osiągnąć przez zastosowanie tzw. m odelu m unsterskie- 
go nauczania języków bałtyckich 7.

W ażnym elem entem  poznania rzeozywistości Europy W schodniej jest 
również zwrócenie baczniejszej uw agi na g rupy nieform alne, ugrupow a
nia ekologiczne działające w tym  regionie Europy, na fron ty  ludowe re
publik bałtyckich i kaukaskich ZSRR, k tó re  stają  się podstaw ową siłą 
społeczną tych krajów. O bserw acja tych ruchów  może stać się podsta
w ą studiów  ekonomicznych, ekologicznych, socjologicznych, praw nych 
itd. W ielu dyskutantów  podkreślało fakt, że dotychczas panujący w ZSRR 
centralizm  przyzwyczaił niejako do tego, że spraw y radzieckie widzi się 
przez pryzm at centrali moskiewskiej. Dotyczy to, co paradoksalne, rów
nież historycznych analiz okresu caratu  w  Rosji. Potrzebą chwili stało 
się w.ęc obecnie zwrócenie uwagi na mało dotychczas uwzględniane 
w  dziedzinie prac historycznych studia regionalne, k tóre wskazać mogą 
rodcw ód niektórych zjaw isk i procesów m ających miejsce w spółcześnie8. 
Bardziej dostępne są inform acje dotyczące radzieckiej polityki wew nę
trznej w  przeszłości i obecnie, bardziej niż np. dane z zakresu polityki 
zagranicznej okresu stalinowskiego i poststalinowskiego. Nauka radziec
ka zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość w  rozw ażaniu tych spraw, 
podobne jak  w  w ypadku oceny paktu H itler-Stalin, zbrodni katyńskiej, 
tzw. spraw y leningradzkiej z 1I&49' r. i innych. O ile ekonomiści zajm ujący 
się spraw am i radzieckimi z trudnością mogą podołać napływ owi stosun
kowo łatwo dostępnych m ateriałów , o tyle historycy w  badaniach np. 
polityki radzieck ej wobec Niemiec m ają duże trudności w zdobyciu in
form acji, a  także litera tu ry  radzieckiej na ten  trm at. Wiele m ateriałów  
dotyczących tych zagadnień jest nadal niedostępnych w Związku Ra
dzieckim 9.

Odrębnym  zagadnieniem, którem u poświęcono wiele uwagi w  trakcie 
om awianej dyskusji była kwestia zbyt wielkiego sugerow ania się panu
jącą w danym  momencie atm osferą w badaniach Europy W schodniej 
i studiach nad komunizmem. W edług tych cpinii, tak  było z zajęciem 
przesadnego stanow iska wobec ideologii kom unistycznej w latach pięć- 
dz esiątych, czy ze zbyt szybkim i bezkrytycznym  zaakceptowaniem  na-

1 Jest to analogiczny do tzw. mogunckiego modelu nauczania języka polskie
go system nauki obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, por. T. S. W r ó b l e w 
s k i ,  „Model moguncki” — zachodnioniem ecki eksperym ent w  nauczaniu języka  
polskiego. „Przegląd Zachodni” nr 3/1985, ss. 118 - 125.

8 Opinie A. Urdze i K. H. Ruffmanna, por. przypis 4, Ss. 672 - 673.
9 Poir. ocenę B. Bonwetscha, jak wyżej, s. 673. -----
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dziei n a  odprężenie światowe w latach siedemdziesiątych. Z drugiej stro
ny można uznać, że niektóre ustalenia zachodnich badaczy Europy 
Wschodniej mogą być zaakceptowane także przez naukę i p raktykę po
lityczną ikrajów wschodnioeuropejskich, jak  np. ukazanie zjaw isk stag
nacji i korupcji w  tych państwach, a także faktów naruszania praw  czło
wieka w ZSRR w okresie breżniewowslkiim, podobnie jak  zapowiedź w y
cofania >się Związiku Radzieckiego z Afganistanu. Ogólnie naileży jednak 
zachować wstrzemięźliwość w  prognozowaniu -rozwoju sytuacji w  re
gionie Europy Wschodniej, prognozy takie mogą być kw estią przypadku, 
wynikać z irracjonalnego sposobu m yślenia, a  talkże z ,,pobożnych ży
czeń” 10. W łaściwym sposobem prognozowania jest w ypracow anie tzw. 
scenariuszy alternatyw nych. Należy tu ta j w ykorzystyw ać w  jak  najszer
szym wym iarze wszystkie dostępne źródła informacji, współpracę z nau
kowcami Europy W schodniej itd., lecz zachować jednocześnie sceptycyzm 
w ocenie dal zego rozwoju określonych zjawisk i procesów. Można roz
ważać możliwości tego rozwoju, należy jednak jednocześnie podkreślać, 
że chodzi tu  głównie o hipotezy, a nie prognozy; dotyczy to zwłaszcza 
problem atyki historycznej, politycznej, społecznej i innych. Błędne oceny 
niektórych wą.ków  epoki breżniewowskiej mogą nasuwać wątpliwości 
czy nie poczyni się podobnych błędów ponownie oraz czy w opiniach
0 współczesnych procesach dokonujących się w  ZSRR i w innych krajach  
Europy W schodniej ich obserwatorzy na Zachodzie nie są zbyt łatw ow ier
ni, czy w  kręgu tym  nie hołduje się przesadnym  uprzedzeniom lub prze
ciwnie w ishfu l thinking. Pow staje również pytanie: jak  oceniać sprzecz
ne nieraz wypowiedzi niektórych przedstawicieli życia politycznrgo Zwią
zku Radzieck;ego, a także odm ienne w charakterze deklaracje tej samej 
pos aei w różnych okresach jej działalności? Należy uwzględniać te róż
ne stanowiska, a  nie opierać się tylko na tych wypowiedziach, k tó re  
odpowiadają nadziejom  czy życzeniom badaczy i in terpreta torów  tych 
żegadnień. Podobnych wątpliwości i w ahań nie mieli np. ekonomiści za- 
ćhodnioniemieccy, k tórzy właściwie oceinili sytuację gospodarczą ZSRR
1 innych pańs.w  wschodnioeuropejskich. Niemniej i oni powinni bardzo 
Sceptycznie traktow ać oficjalne statystyki radz'eckie.

Część dyskutantów  bron ła na om awianym  spotkaniu praw a badaczy 
do snucia prognoz z zastrzeżeniem, że muszą być one głęboko podbudo
wane danym i, a  także, że należałoby je opatrywać miainem hipotez, zaś 
staw ianie ich musi być połączone ze świadomością, iż mogą być one myl
ne. Przykładem  służyć tu może teoria  konwergencji z początku lat 60-ych. 
W latach 70-yeh w raz z załam aniem  się reform  w  krajach  wschodnio
europejskich teoria konwergencji okazała się błędna. Obecnie jednak

10 Opinie D. Heinziga i B. Bonwetscha, jak wyżej, ss. 673 - 674.
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w  związku z przem ianam i w  Europie W schodniej teoria  ta zyskuje po
nownie ma aktualności, kwestię tę  należy jednak traktow ać z najdalej 
idącą ,,rezerw ą i powściągliwością” 11.

K olejnym  .zastrzeżeniem wobec różnego typu prognoz jest fak t ich 
wielkiej rozbieżności, i tak  np. oceny dotyczące wpływ u pierestrojki na 
spraw y wew nętrzne ZSRR, a także na stosunki m iędzynarodowe oscylu
ją między „bezgranicznym  entuzjazm em ” a „skrajnym  pesym izm em ”. 
W ielki napływ inform acji z ZSRR um acnia skłonność do zajm owania ta 
kich postaw. Potw ierdzeniem  zawodności niektórych prognoz mogą być 
zjawiska występujące w różnych krajach  i regionach świata, także w RFN, 
m ylnie nieraz oceniane i interpretow ane. W takiej sytuacji zadaniem 
Osteuropa.forschu.ng powinno się stać przede wszystkim  form ułowanie 
odpowiednich pytań oraz „szkicowanie praw dopodobnych scenariuszy” 
roizwoju określonych zjaw isk i procesów, zachowujące dużą ostrożność 
w  prognozowaniu 12.

Dla podejm owania tak zakrojonych badań — stwierdzili uczestnicy 
konferencji — nie wystarcza obecny potencjał „'badań wschodnich”. Nie
zbędne byłoby więc utw orzenie rodzaju „banku danych i inform acji”, k tó 
ry  zajmowałby się ich zbieraniem  i klasyfikowaniem, nie ma jednak 
w iększych możliwości utw orzenia takiej placówki, co związane je s t z nie
możnością zdobycia większych funduszy finansowych na badania Euro
py W schodniej. Realizacja takiej inicjatyw y ■możliwa jest jedynie w  ra 
m ach współpracy europejskiej. Byłaby to  więc placówka międzynarodowa, 
działająca dla potrzeb badań Europy W schodniej w  różnych krajach. 
W opinii niektórych dyskutantów , badania tafcie poddane zostaną re 
dukcji, także i te, k tóre zajm owały się Związkiem Radzieckim i k tóre 
zawsze m iały p rio ry te t w  ogólnym 'kształcie tych prac badawczych. Jesz
cze bardziej zredukowane zastaną .Studia poświęcone państwom  i naro
dom środkowowschodniej i południowo-wschodniej Europy. Niemniej zja
wiska coraz większego różnicowania się procesów rozwojowych poszcze
gólnych społeczeństw Europy W schodniej wym agać będą jeszcze większe
go zintensyfikowania prac badawczych poświęconych ty m  spraw om  niż 
poprzednio, w  dobie istnienia „monolitycznego bloku wschodniego” . Jed 
nocześnie porównania czynione między państw am i tego regionu będą co
raz trudniejsze, wym agać będą coraz większego potencjału badawczego, 
coraz większych nakładów finansowych i coraz wyższych kwalifikacja 
naukowych osób, podejm ujących podobne prace. Nie wystarczy już tylko

11 Opinie: H. Bnahma, G. Lęptina, K. H. Ruffmanna, J. Kasty, jak w w ei 
s. 674. 3

ls Oceny: A. Pradetto, H. Vogla, G. W. Strobela, jak wyżej, s. 675.
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jedna placówka, realizująca badania kom paratystyczne w stosunku do 
kwestii państw  wschodnioeuropejskich. W ielu projektów  badawczych nie 
będzie można w  ogóle podjąć z uwagi na braki personalne i m aterialne. 
Do takich należą m.in. badania poświęcone kwestiom oddziaływania róż
nych przem ian wew nętrznych w  poszczególnych krajach  Europy Wschod
niej na  ogólny kształt w spółpracy między nimi, a także zagadnieniom 
funkcjonowania RWPG w nowej sy tuacji polityczno-społecznej. P ro 
blemy te nabrały  obecnie całkowicie odmiennego charakteru, zwłaszcza 
na skutek oddziaływania procesów pierestro jk i w  ZSRR. Analiza tych 
kwestii jest teraz podstawowym  zadaniem  „badań wschodnioeuropejskich’’ 
w RFN. Jednak wspomniane już braki budzą poważne wątpliwości co do 
możności jego wykonania 13.

W publikacjach autorów zachodnioniemieckich poświęconych zagad
nieniom aktualnej sytuacji w  Związku Radzieckim, a także w  innych k ra 
jach Europy W schodniej dom inuje tendencja do wyważenia argum entów  
przem awiających za tezą, iż przem iany dokonujące się n a  tym  obszarze są 
autentycznym i zmianami doktryny polityczno-społecznej, głęboko sięga
jącymi przem ianam i system owym i oraz za twierdzeniem, że chodzi tu  
tylko o motywowane względami pragm atycznym i „zabiegi kosm etyczne”, 
które m ają na celu ulepszenie system u, dostosowanie go do wymogów 
chwili bez żadnych przekształceń podstaw  i zasad ustro ju  tu  panujące
go. Należy uznać, że tego rodzaju tendencja jest wyrazem  ostrożności, 
chęci uniknięcia błędów w interpretacjach sytuacji w k ra jach  wschodnio
europejskich, znalezienia właściwego punktu  widzenia w  rozważaniach 
nad zagadnieniem  talk skomplikowanym, tak wieloznacznym i nastręcza
jącym tylu zastrzeżeń, wątpliwości i niepewności. Przyczynkiem  do spo
sobu in terpretow ania aktualnych problem ów  Związku Radzieckiego i ca
łego regionu Europy W schodniej przez badaczy i publicystów RFN mogą 
być m ateriały  opublikowane w num erze 7/1989 pism a „O steuropa” 
(a wśród nich zwłaszcza artyku ł A. Pradetlto pt. Przyszłość Zw iązku  Ra
dzieckiego a stosunki m iędzy W schodem i Zachode,m). M ateriały te za
sługują n a  uwagę ze względu na  szeroki wym iar poruszanej w nich pro
blematyki, a  także szczególne wyeksponowanie wątlków sy tuacji m iędzy
narodowej i wpływu na nią bieżących problemów ZSRR u. W ątpliwości

13 Jak wyżej.
14 Por. również rozdział pt. Vor einer Renaissance des europaischen Staaten- 

systems? Chancen fiir eine zw eite  Stufe der Ostpolitik, przypis 3, ss. 138 - 159.
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co do charakteru  przem ian dokonujących się w  tym  państw ie pow tarza
ne są przez wielu autorów  zachodnioniemieckich 15. Niemniej podkreślają 
oni, że przem iany te  są niezw ykle ważne i nie pow inny być traktow ane 
jako  kolejna odnowa system owa, lecz jako początek określonego procesu 
rozwojowego. Nie można jednak również całkowicie ignorować opinii 
sceptyków, którzy twierdzą, że trudno mówić o istotnych przekształce
niach system u radzieckiego m.in. ze względu na  szereg sprzeczności w i
docznych w działaniach i deklaracjach czołowych postaci ZSRR. Gorba
czow nie chce odrzucić zasad panującego ustroju, a jednocześnie dekla
ru je  niekiedy dążenie do odejścia od podstawowych zasad ustrojow ych 1B. 
W ZsR R  widoczna jest obecnie nowa „odwilż”, k tóra nie ma precedensu 
w historii tego państw a. Wolność wypowiedzi osiągnęła itu wym iary, ja 
kich jeszcze nigdy tu ta j nie było, jednak przy całym entuzjazm ie dla 
„głasnosti nie można ignorować jej funkcjonalności w  politycznych ra
chubach władz radzieckich 17. Jeśli Gorbaczow, a wraz z nim  część elity 
rządzącej chce modernizować system  gospodarczy i państwowy, taka k ry 
tyka poprzednich stosunków  jest niezbędnym  w arunkiem  dla realizacji 
podobnych zamierzeń. Bez radykalnej k ry tyki dotychczasowej rzeczy
wistości b rak  będzie uzasadnienia i m otywów dla odnowy w ZSRR. Zda
niem  tych autorów, innym  fenom enem  jest obecnie „zdumiewająca otw ar
tością i gw ałtow nością” w alka między konserw atystam i a reform atoram i 
na  wszystkich szczeblach hierarchii party jnej w  Związku Radzieckim 18. 
Je s t to również potw ierdzenie tezy, iż żadne przem iany w system ie r a 
dzieckim n ie  nastąpią bez w yelim inow ania interesów  tradycyjnych elit 
oraz bez ograniczenia ich władzy. Nie po raz pierw szy jes t to przyczyną 
konfliktów w  skali całego państw a. W enuncjacjach zachodnioniemieckich 
zwraca się uwagę, że stałym  elem entem  zachodnich ocen sy tuacji w  Zwią
zku Radzieckim jest pom ijanie i przemilczanie deklaracji Gorbaczowa 
i innych działaczy radzieckich o kontynuacji podstaw  system u ,9.

W ymieniony wyżej A. P radetto  stw ierdza, iż jeśli chodzi o reform ę 
s tru k tu ry  zarządzania w  gospodarce radzieckiej, inicjatyw y Gorbaczo

15 Autor przytacza jako przykłady podobnych ocen enincjacje: A. v. B o r c k e ,  
Corbachev’s Pereśtroika: Can the Soviet System  Be Reformed. „Berichte des Bun- 
dasimistituts fiir ostwiisseinischiaftliche und antematiomale Studien” mr 1/11988, s. 23; 
R. L o w e n t h a l a ,  Gorbatschow und die Zukunft der Sowjetunion. „Osteuropa” 
z. 7/1988, s. 519; G. W a g e n l e h n e r a ,  M ilitardoktrin und Glasnost, „Osteuro
pa” z. 6/1988 ss. 435 -  446.

10 A. P r a d e t t o ,  Die Zukunft der Sowjetunion und der Ost—W est Bezie- 
hunger „Osteuropa” z 7/1989, ss. 652 - 653.

17 Por. przypis 3.
18 A. P r a d e t t o ,  Die Z u ku n ft. . . ,  s. 653.
19 Jak wyżej, s. 654.
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wa m ają „w istocie Skromny w ym iar” 20. O bserwatorzy zachodni zadają 
więc pytanie: czy wskazane zmiany są tylko niewiele znaczącymi ko- 
rekturam i system u, czy z grubsza nanoszoną „kosm etyką” ustrojową, czy 
Wreszcie jedynie akcją propagandow ą? Ich zdaniem, odpowiedzi na te 
pytania uzyskać można przy zastosowaniu zasad gospodarki rynkowej 
w odniesieniu do ekonomii oraz ustro ju  parlam entarnego do kwestii spo
łeczno-politycznych. Innym , skrajn ie  odm iennym  kryterium , może tu  być 
system  wartości reprezentow anych przez ortodoksyjny m arksizm 21.

Niezależnie jednak od zasad „głasnosti”, niektóre nowości w prow adza
ne w  życiu ekonomicznym i  społeczno-politycznym ZSRR oiznaćzają „w y
raźny obiektyw ny postęp” — stw ierdza się w  wypowiedziach zachod- 
nioniemieckich poświęconych tym  zagadnieniom. O tw arte pozostaje na
dal zagadnienie: jak  w  dalszej perspektyw ie zmieni się cały system, k ie
dy poszczególne jego elem enty zostaną zreform owane? Być może, po 
pewnym czasie nowe układy w Związku Radzieckim w  kontekście in
nych przem ian „będą m iały pozytyw ny w pływ  n a  działalność organów 
państwowych, stw ierdzić to jednak będzie można dopiero po kilku la
tach jego funkcjonow ania” 22. Zdaniem  autorów  tych opinii, istnieje 
mało powodów do upatryw ania w  takich przem ianach adm inistracyjnych 
i praw nych prób „radykalnych zmian struk turalnych  system u radziec
kiego . Nie można bowiem zapominać, że podobne reform y nie przynosi
ły w  przeszłości pozytyw nych wyników, a także, iż nie ma przesłanek, 
aby sądzić, że przyniosą one sukces obecnie, „nie są one żadną gwa
rancją istotnych przem ian system u . 23

W RFN ocenia się, że w  Związku Radzieckim daje się obecnie za
uważyć nowe, bardziej zdeterm inow ane dążenie do zrealizowania idei 
reformatorskich, wprowadzanych już w  życie od trzydziestu lat, które 
dotychczas albo ugrzęzły w  miejscu, albo spełzły na  niczym. Istnieje 
dziś swoista tendencja na Wschodzie i Zachodzie sugerująca, że do n ie
dawna w  Związku Radzieckim panował stalinizm, stagnacja oraz dążenie 
do ekspansji na zewnątrz, obecnie natom iast powstała nowa, chlubna era 
w dziejach tego państw a będąca zaprzeczeniem przeszłości. Ze strony  
Gorbaczowa i innych reform atorów  ten ty p  in terp retacji przeszłości

20 H. H. H o h m a n n ,  Die X IX  Unionsparteikonferenz der KPdSU und die w irt-  
schaftspolitische Zukunft der UdSSR. „Berichte des Bundesinstituts fur ostwissen- 
schaftliehe und iintemationale Studien” nr 32/1988, s. 44.

21 A. P r a d e t f t o ,  Die Z uku nft..., s. 654.
22 A. P r a d e t t o ,  Selbstverwa,ltung, Exekutive und Technokratie im  Sozia- 

Usmus. W: H. H o r n  (i in.), Der unvollkommene Błock. Berlin 1988; A. P r a d e t 
to, Die Z uku nft.. . . ,  s. 655.

“  K. W e s t e n, Perestrojka und Rechtsordnung. „Osteuropa” z. 5/1988, 
ss. 339 -  348.
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i współczesności jest zrozumiały — piszą autorzy zachodnioniemiecey — 
w yrasta on bowiem z dążenia do uwiarygodnienia poczynań władzy i z in 
tencji zmobilizowania nowego kierow nictw a politycznego dążącego do 
zmian. W m inionym  trzydziestoleciu podjęto  jednak w ZSRR cały szereg 
pozytywnych w istocie reform  i przemian, lecz wszystkie one cechowały 
się ograniczonością charakterystyczną dla działań reform atorskich panu
jącej elity, k tó ra  z jednej strony uznaje konieczność m odyfikacji systemu, 
z drugiej zaś przeprowadza ową m odyfikację tak, aby jej własne in te
resy i układy nie zostały n aru szone24. Szereg inicjatyw  m ających zre
formować system  ekonomiczny, adm inistracyjny oraz praw ny ZSRR, jak 
i zm iany koncepcji politycznej w okresie Chruszezowa i Breżniewa poz
w alają wysnuć wniosek, że program  Gorbaczowa nie jest bynajm niej 
nowością i m iał on już zapowiedzi w  latach minionych. Także np. 
reform y breżniewowskie już na  początku jego rządów utknęły  w  m art
wym  punkcie, ponieważ dotyczyły istotnych (kwestii, a mianowicie za
kresu władzy spraw owanej przez b iurokrację p a r ty jn ą 25. W ynika stąd, 
że proces reform  w okresie Gorbaczowa wcale nie m usi przebiegać ina
czej, choć pod niektórym i względami znajduje się on w  lepszej sytuacji 
niż jego poprzednicy 2li.

Najbardziej spektakularne — zdaniem  publicystów  zachodnich ■— 
przem iany związane z pierestro jką widoczne są w sferze polityki z a 
granicznej Związku Radziedkiego. Pojaw ił się tu  szereg inicjatyw , zmie
rzających do ograniczenia wyścigu zbrój eń i do dalszego odprężenia 
w klim acie m iędzynarodowym . W związku z tym  nastąpiły  zmiany 
w działaniach dyplom atycznych dotyczących tych kwelstii wraz z rew i
zją teorii stosunków m iędzynarodowych w  ujęciu radzieckim. Zam iast 
haseł o „międzynarodowej walce klasowej” akcentuje się obecnie idee 
pokojowego współistnienia, Gorbaczow lansuje koncepcję wzajem nej za
leżności od siebie system ów światowych, a nie ideę odgraniczania się, 
w  ZSRR nie kw estionuje się już w  zasadzie „pokojowego charak teru” 
system u kapitalistycznego 27. Jednak  i te zjawiska, w ocenie kom entato
rów zaehodnianiemiecfcich, nie są czymś jednoznacznie nowym. Już w  cza-

24 A. P r a d e 11 o, Die Z u ku n ft.. s. 656.
25 Jak wyżej oraz R. G o t z - C o a n e n b e r g .  W irtschaftslage und Umgestal- 

tung des W irtschaftssystem  in der UdSSR. „Benichte des Bundesinstituts fiir ost- 
wissenschaftliche und internationale Studien” nr 22/1988, s. 1: K. W e s t e n, Pe- 
restro jk a . . .

26 Jak wyżej, s. 658.
27 H. A d o m e i t ,  Gorbatschows W estpolitik: Die Beziehungen im „gemein- 

samen Haus”. „Osteuropa” z. 9/1988, ss. 816-834; H. T i m m e r m a n n ,  Die sow je- 
tische Aussenpolitik im  Zeichen von „neuem Denken” und Handeln. „Berichte 
des Bundesinstituts fiir os'twlssenschaftliche und Internationale Studien” nr 
48/1988, s. 2.
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sach Chruszczowa wprowadzono zasadę pokojowego współistnienia, pro
gram konfrontacji zastąpiono hasłem  współpracy, zamiast polemik pod
jęto hasło wzajemnego poznania się i odrzucono program  wałki między 
obu system am i światowymi. Podobne widzenie tych spraw  przez Chrusz
czowa pociągnęło za sobą zresztą ideologiczny konflikt radziecko-chiński28. 
Lektura aktualnych publikacji radzieckich oraz opinii autorów  zachod
nich może sugerować pogląd, że aż do ostatn ich  la t w  stosunkach m iędzy 
Wschodem i Zachodem panow ała nieprzerw anie „zimna w ojna”, n ieu f
ność, wrogość, atm osfera konfrontacji, k tóre powodowały nie kończący 
się wyścig zbrojeń. W chwili obecnej, ,w m yśl tych ocen, zapanowała 
nowa era  woli pokojowej, rozbrojenia, budowy wzajemnego zaufania 
i współpracy gospodarczej. Zdaniem  niektórych kom entatorów  zachodnio- 
niemieckich, obraz powojennych stosunków między Wschodem i Zacho
dem jest inny, w  rzeczywistości „zimna w ojna” nie trw ała długo, a sto
sunki między obu blokam i od połowy Hat 50-ych stanow iły m ieszaninę 
elementów konfrontacji i w spółpracy w ynikających z jednoczesnego w y
stępowania konfliktu oraz wspólnoty interesów obu stron  2“.

W życiu społeczeństwa ZSRR istotną rolę odgrywa panująca tu  ideo
logia, 1 ma ona oczywisty w pływ  również na koncepcje polityki zagra
nicznej tego państw a. Analiza owej polityki wskazuje jednak, że form u
łowanie jej celów i ich realizacja determ inowane są, bynajm niej nie od 
dziś, przez względy pragm atyczne. Tak więc w  zależności od etapu roz
woju historycznego ZSRR koncepcje .polityki zagranicznej tego państw a 
zmieniały się zgodnie z założeniami ideologii wyznawanej przez określo
ną ekipę rządzącą w Związku Radzieckim. Względy pragm atyczne nie 
związane z ideologią powodowały, że np. ekipa Breżniewa podejmowała 
z jednej strony  decyzję o interw encji w Czechosłowacji, a z drugiej stro
ny akceptowała zasady polityki odprężenia i stosowała je w  traktacie 
KBWE oraz podejmowała działania w kierunku współpracy z Zachodem, 
równocześnie jednak z nim  współzawodnicząc 30. Tej funkcjonalnej i racjo
nalizującej roli ideologii w  aktyw ności politycznej ZSRR, jak  również jej 
elastyczności nie można ignorować w  analizie przem ian w system ie ideo
logicznym oraz w  ocenach stosunków politycznych i opiniach o proce
sach dokonujących się w  tym  państw ie. Obecnie hasła o pokojowym 
Współistnieniu, o w spółpracy z innym i system am i społeczno-polityczny
mi, o wspólnych zadaniach ludzkości zajm ują coraz więcej miejsca i m a
ją coraz większe znaczenie w aktualnym  system ie ideologicznym ZSRR. 
Nie można też nie dostrzegać faktu, że przem iany radzieckich form uł ide-

28 A. P r a d e t  t o, Die Z u ku n ft. . s. 661; H. K o n i g, Perestrojka  — Chancen, 
Grenzen, Auswirkungen. „Osteuropa” z. 941988, ss. 835 - 856.

28 Jak wyżej, ss. 662 - 663.
,0 Jak wyżej, s. 664.
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owych są często wyrazem  zmienionego stanowiska politycznego, w yni
kiem nowych układów w  praktyce politycznej, w  której istnieje obustron
ne oddziaływanie elem entów ideologicznych i pragm atycznych. To wza
jem ne współdziałanie obu czynników jest obecnie zauważalne w  różnych 
aspektach polityki radzieckiej. W takiej sytuacji, odrodzenia teorii poko
jowego współistnienia nie należy traktow ać jako ewenementu, a jedy
nie jako pragm atyczne posunięcie polityczne, które ma zapobiec dalszemu 
cofaniu się Związku Radzieckiego w konkurencyjnej walce politycznej 
i k tó re  w  ostatecznym  wyniku powoduje zmianę koncepcji stosunków te
go m ocarstwa z zagranicą — stw ierdza w  swym artykule A. P ra d e tto 31. 
Racjonalizacji podlegał ją  tu  nie tylko teoria i p rak tyka  polityki 'zagrani
cznej, lecz także stosunek oibu czynników wobec siebie i ich wzajem ne 
oddziaływania. W szystko to nie zmienia falktu, że ideologia nie tylko 
w przeszłości, ale i dziś jest decydującym  elem entem  radzieckiej polity
ki zagranicznej32. Niemniej obecni przywódcy ZSRR staw iają  sobie cele 
polityczne, które ty lko w tedy są do osiągnięcia, jeśli zmienią się s tru k tu 
ry społeczno-ekonomiczne w  tym  państw ie oraz ulegną likw idacji tra 
dycyjne form y spraw ow ania w ładzy83. Jeśli chodzi o stosunki z Zacho
dem, to odgraniczanie się od niego względnie otw arcie się nań może być 
w najbliższym  czasie ważnym  wskaźnikiem  ogólnej sytuacji kierow ni
ctwa radzieckiego. Tak więc przy zaostrzeniu się konfliktu między wła
dzą a kręgam i opozycyjnym i np. w  kw estii system u pluralistycznego, tzn. 
przy przekroczeniu przez proces dem okratyzacji ram  dopuszczalnych i to
lerowanych przez władze, nasilenie się tendencji do odcięcia się od Za
chodu byłoby oczywiste 34.

Inną bardzo ważną kw estią  jest fakt, że przew idziana reorganizacja 
aparatu  politycznego i adm inistracyjnego, a także sił zbrojnych w  ZSRR 
wraz .z redukcją personelu oraz niektórych rodzajów broni, n ie  oznacza 
bynajm niej osłabienia, a odw rotnie zwiększenie kontroli i funkcji spra
wow ania władzy w życiu społeczno-politycznym  oraz w  sferze m ilitar
nej. P roblem  nie polega jednak  n a  tym , czy Związek Radziecki poprzez 
reform y stanie się silniejszym. O wiele ważniejsza jest kwelsitia w jakim  
kierunku zmierzać będzie to wzmocnienie — czy do system u au tokra ty 
cznego i tendencji do ekspansji m ilitarnej, czy w  stnonę podniesienia po
ziomu życia i możliwości rozwoju obywateli ZSRR, a także zdolności ob
ronnej w  w ypadku agreisji — podkreślają kom entarze zachodnioniemiec-

31 Jak wyżej, ss. 664 - 665.
32 Jak wyżej.
33 H. H. H o h o i a n  n, W irtschaft und Politik in der „P e r e s t r o j k a „Osteuro

pa” z. 7 - 8/1988, s. 545.
34 A. P r a d e t t o ,  Die Z u ku n ft.. . ,  s. 666.
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kie. W ocenie tych kom entarzy błędny byłby osąd, że konflikty między 
ortodoksami i reform atoram i w  kierownictw ie politycznym  Związku Ra
dzieckiego odnoiszą się .również do sporu między zwolennikam i pokojo
wego współistnienia i zbliżenia z Zachodem a wyznawcami teorii między
narodowej walki klasowej oiraz zasady odcinania się od Zachodu. Obie 
strony tego w ew nętrznego konfliktu zainteresowane są w pewnym  stop
niu kooperacją z Zachodem, różnią się tylko odm iennym  akcentowaniem  
zasady współpracy i odcinania się od Zachodu. Zbrojenia wiąże się obec
nie w  ZSRR coraz słabiej :z daw nym i pryncypiam i polityki zagraniczne], 
njp. z teorią o nieuchronnej konfrontacji między kapitalizm em  i socja
lizmem, coraz częściej pojaw iają się tu  argum enty  pragm atyczne35. Po
dobnie trak tu je  się kwestie sporów wew nętrznych, rzadziej stosuje się 
tw ierdzenia o występowaniu w alki klasowej w  łonie społeczeństw socja
listycznych i jej zaostrzeniu się w  procesie budowy komunizmu. Coraz 
częściej natom iast powołuje się w Związku Radzieckim na  zasadę p ra
worządności oraz porządku praw nego wspólnego dla w szystkich obywa
teli. Zmiana sposobu traktow ania praw a i zaniechania szczególnie sk ra j
nych teorii w  zakresie polityki zagranicznej i w ew nętrznej niewiele jed
nak oznacza w  praktyce, polityki radzieckiej — stw ierdzają zachodnionie- 
mieocy kom entatorzy.

W aktualnej sytuacji m iędzynarodowej gotowość władz radzieckich 
do zwolnienia tem pa zbrojeń i ich redukcji w ydaje się „autentyczna” 30. 
Tendencja talka daje się zaobserwować na różnych konferencjach rozbro
jeniowych, również postaw a Związku Radzieckiego wobec konfliktów  re
gionalnych uległa zmianie, niem niej trudno tu  mówić o jakichś zasadni- 
cznyeh przem ianach form uły poilityiki m ilitarnej tego państw a. Londyński 
Insty tu t Badań Strategicznych (IISS) w  swym rocznym  sprawozdaniu 
za 1988 r. stw ierdził m.in., że

. .) mimo wiele mówiących procesów, podstaw y stosunków między 
W schodem i Zachodem nie uległy zmianie. Obydwa superm ocarstw a mo
dernizują i nadal powiększają swoje strategiczne arsenały atomowe, także 
w  zakresie broni konwencjonalnych kon tynuują  one m odernizację sił 
uderzeniow ych” .

Charakterystyczną dla przeszłości i współczesności jest konstatacja 
badaczy ze Sztokholmskiego Inistytutu Badań Pokojowych, że negocja
cje rozbrojeniowe oraz układy o kontroli zbrojeń są tylko „płaszczyzna
mi d la racjonalizacji zbrojeń” 37._____ /______

35 Jak wyżej, ss. 666 - 667.
36 H. A d o m e i t, Gorbatschows W estpolitik. „Gemeinsames europaisches Haus” 

oder atlantische Orientierung? „Osteuropa” z. 6/1988, ss. 419-434.
37 A. P r a d e t t o ,  Die Zukunft.. s. 688.
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Pojaw iają się głolsy, że sikoro istotnie w ojna nuklearna jest coraz m niej 
realna to konwencjonalne system y broni będą rozw ijane aż do momentu, 
kiedy uzyskają one w ym iar broni masowej zag łady38. Stwierdza się tak 
że, że niektóre nowe generacje różnych broni wprowadzane będą do 
uzbrojenia wojisk radzieckich w  najbliższych latach. Oczywiste w ięc jest, 
że Związek Radziecki nie w strzym a produkcji i rozwijania nowych ty 
pów broni naw et w tedy, kiedy w ystępuje on z inicjatyw am i rozbroje
niowymi, zwraca także uwagę fakt, że negocjacje nad  kontrolą zbrojeń 
pozostają w  tyle za rozwojem  zbrojeń i nowych typów  broni. Również 
dyskusja nad doktryną m ilitarną w ZSRR nie zależy od realizowanych 
jednocześnie zbrojeń, a oddziaływania tej dyskusji na decyzje polityczne 
są słabo w idoczne39. Zdaniem  kom entatorów  zachodnioniemieckich, 
w  kw estiach tych łatwo można ulec złudzeniom i oczekiwać od kierow 
nictw a Związku Radzieckiego „absurdów ” i tak, naw et jeśli w Moskwie 
zrezygnuje się w  przyszłości z hegemoniainyoh ambicji, n ie zaniecha się 
tu  m odernizacji sił uderzeniow ych. W edług ocen tych obserwatorów, 
obecnie panuje przybliżona równowaga m ilita rna  między Wschodem
i Zachodem przy jednoczesnym  zachowaniu przez obie strony  ogromne
go potencjału wojskowego oraz znanej powszechnie przewagi techno
logicznej Zachodu w niektórych dziedzinach m ilitarnych 40. Na razie nie
wiele jest dowodów na to, że Gorbaczow chciałby zmniejszyć siłę ude
rzeniową arm ii radzieckiej i zdolności obronnej ZSRR. Bardziej istotną 
w ityrn w ypadku kw estią jest to, czy siła uderzeniow a i ogólny potencjał 
wojenny tego państw a m ają  charakter defensyw ny czy ofensyw ny — 
piszą autorzy zachodnioniemieccy, podkreślając, iż w związku z tym  to
czy się w  Związku Radziedkim zacięta dyskusja nad nowymi koncepcja
mi polityki bezpieczeństw a41. D yskusja ta, związana także z różnymi fa
ktam i (nip. incydentem  w yw ołanym  przez M. Rusta) wykazała „zdum ie
wającą słabość” radzieckich sił zbrojnych, je s t  ona także wyrazem  po
glądu, że rozm aite elem enty dotychczasowej polityki bezpieczeństwa 
gw arantow ały Związkowi Radzieckiemu rzeczywiste korzyści polity
czne, równowagę czy w ręcz przewagę m ilitarną, nie oznaczały jednak 
autentycznej zdolności obronnej ZSRR. Dziwne byłoby więc, gdyby Gor
baczow nie dążył do w prowadzenia pierestrojki także w sferze m ilitar
nej, głównie gwoli podniesienia jej efektywności oraz usunięcia niedo-

33 H. H. S c h r o d e r, Sowjetische Rustungsforschung in den achtziger Jahren. 
„Berichte des Bundesinstituts fiir ostwissenschaftliche und intem ationale Stu
dien” nr 17/1988, s. 1.

59 A. P r a d e 11 o, Die Z uku nft..., s. 668; G. W e i s s ,  Suffizienz ais sicher- 
heitspolitische heitvorstellung. „Berichte des Bundesinstituts fiir ostwissenschaft
liche und intem ationale Studien” nr 29/1988. ss. 2, 5.

40 Jak wyżej, ss. 668 - 669.
41 G. W e i s s ,  Suffizienz . . .
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'statków system u wojskowego Związku Radzieckiego — podkreślają ko
m entarze zachodnioniemieckie om awiające owe zagadnienia 42.

Przegląd bieżących m ateriałów  powstałych w kręgu 'zachodnionie
mieckich „badań wschodnioeuropejskich” przekonuje, iż przedstaw icie
le tego środowiska stara ją  się zająć stanowisko wobec dokonujących się 
w regionie Europy Środkowej i W schodniej przemian. Tempo tych prze
mian i zmieniająca się niejako z tygodnia na tydzień sytuacja w różnych 
państw ach tego obszaru wpływa na to, iż badacze Europy W schodniej 
w RFN zajm ują stanowisko ostrożne, zakładające różnorodne w arian ty  
rozwoju tej sytuacji, lecz również możliwość cofnięcia się procesów re
form  i przemian, przede w szystkim  w Związku Radzieckim. Akcento
wana w ielokrotnie konieczność przew idyw ania alternatyw nych „scena
riuszy” przebiegu tych  proce’sów, w skazuje na chęć uniknięcia jednozna
cznych prognoz i snucia wniosków, k tó re  mogą się okazać fałszywymi. 
Należy wnosić, że jest to konsekwencja występowania w przeszłości 
z supozycjami, które traktow ały procesy przebiegające w  Europie Wschod
niej bardziej kategorycznie i bez uwzględnienia alternatyw nych wersji 
ich realizacji. N ieraz przynosiło to  efekty w  postaci staw iania fałszy
wych, nie spraw dzających się później prognoz i ocen. Tak więc zarów
no w wywodach na tem at dostosowania form uły „badań wschodnioeuro
pejskich” w  RFN i innych krajach do sytuacji powstałej w  Europie 
Wschodniej, jak  i w konkretnych m ateriałach in terpretu jących  tę sy
tuację, stosuje się daleko idącą ostrożność i powściągliwość w  jej ocenach, 
a naw et próbuje się minimalizować w ym iar dokonujących się tu  prze
mian i wskazywać, że przesadny nieraz optymizm w opiniach i ocenach 
jest niczym nie uzasadniony. Należy również podkreślić, iż wywody ba
daczy zachodnioniemieckich koncentrują się obecnie przede wszystkim 
na problem atyce radzieckiej. Wnioskować stąd można, iż ta  przede wszy
stkim  tem atyka uznawana jest przez to środowisko naukow e za na jbar
dziej dyskusyjną, za najbardziej inspirującą do przem yśleń i  in terpretacji, 
a także, iż zarysowująca się zawsze przewaga badań zagadnień radziec
kich w  ogólnym kształcie Osteuropaforschung  nabrała w  tej chwili szcze
gólnej wyrazistości i intensywności. Wiąże się to, jak  zawsze, ze. znacze
niem i ro lą państw a radzieckiegio w  świecie, a także z u trzym ującą się 
stale enigmatyczn ością procesów dokonujących się tu ta j. Dodać również 
trzeba, że powyższy przegląd dotyczy m ateriałów  z dwóch ostatnich lat
i że omawiane w nich zagadnienia m ogły ulec już obecnie pew nej dez
aktualizacji. Niemniej jako świadectwo przem ian dokonujących się tak
że w  zakresie i form ie zachodnioniemieckich „badań wschodnich” zasłu
gują one na uwagę i odnotowanie.

42 A. P r a d e t t o ,  Die Zukunft. . . ,  s. 669.
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