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Na niemieckim rynku wydawniczym ukazała się pod koniec 2019 r. 
książka Michaiła Gorbaczowa, jednego z najważniejszych polityków XX wieków, 
współtwórcy (wraz z nieżyjącym już Aleksandrem Jakowlewem) Pierestrojki, 
Głasnosti i Nowego Myślenia, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego w latach 1985 -1991, a zarazem pierwszego i ostatniego 
prezydenta ZSRR w latach 1990 -1991. Po zakończeniu aktywności politycznej 
utworzył fundację swojego imienia, w ramach, której między innymi publikowane 
są różne raporty analityczne1.

Gorbaczow po dzień dzisiejszy jest obwiniany o doprowadzenie do upadku 
ZSRR, nie tylko przez środowisko komunistyczne i nacjonalistyczne w Rosji. 
Na przykład Jewgienij Primakow w jednej ze swoich książek zarzuca mu w tym 
kontekście brak decyzyjności, gdyż – jak to ujął – rozkaz wydany przez niego 
(poprzez wojskowych decydentów) dla żołnierzy Białoruskiego Okręgu Wojskowego 
ZSRR, dotyczący aresztowania obradujących w Wiskulach Borysa Jelcyna, 
Stanisława Szuszkiewicza i Leonida Krawczuka, zapobiegłby rozwiązaniu ZSRR2.

Autor recenzowanej książki w słowie wstępnym zaznacza, iż nie pragnie 
formułować w niej żadnych prognoz, a chce podzielić się z jej odbiorcami swoimi 
refleksjami o tym, co uczynić, by zachować nasz świat dla następnych pokoleń (s. 7).

Książka składa się z przedmowy oraz pięciu części; pierwsza nosi tytuł Nasze 
wspólne bezpieczeństwo, druga – Zrozumieć zglobalizowany świat, trzecia – Idee 
i polityka, czwarta – Kto jest kim w zglobalizowanym świecie i piąta – Niemcy i Rosja: 
jak podążać dalej?. Każda z owych części składa się od dwóch do maksymalnie 
ośmiu podrozdziałów. Tłumaczenia dzieła z języka rosyjskiego na język niemiecki 

1 Tytułem przykładu dotyczące procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie, które-
go omówienie znajdujemy w książce H. Chołaja, Ekonomia polityczna globalizacji. Wpro‑
wadzenie, Warszawa 2003, s. 109 -112.

2 J. Primakov, Svět bez Ruska? K čemu vede politická krátkozrakost, Praha 2010, s. 9.
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dokonał dziennikarz specjalizujący się w zagadnieniach współczesnej Rosji (w tym 
charakteru rządów Władimira Putina) Boris Reitschuster3.

Znamienne, że w 2019 r. Stany Zjednoczone wypowiedziały zawarty przez 
Michała Gorbaczowa i Ronalda Reagana w dniu 8 grudnia 1987 r. traktat o redukcji 
ilości rakiet z głowicami atomowymi średniego zasięgu (INF). Jego podpisanie 
stanowiło symbol końca zimnej wojny, obietnicę dalszej redukcji arsenałów jądrowych 
obu supermocarstw tamtych lat, co wówczas nastąpiło, w formie zawarcia na progu 
lat 90. XX wieku układu START -1. Przyniosło też oczekiwaną przez społeczeństwa 
dywidendę pokoju, o której wspomina Gorbaczow na s. 12. O traktacie INF, z którego 
ma prawo być dumny, Autor wspomina na s. 15 -18, doceniając wysiłki państw 
Unii Europejskiej dla „ratowania” INF, mimo decyzji Donalda Trumpa o jego 
wypowiedzeniu. Zapewne w tym kontekście, były prezydent ZSRR dostrzega 
w dzisiejszym świecie tendencję do militaryzacji myśli i działań, w tym ponownej – 
licząc od zakończenia zimnej wojny – rozbudowy arsenałów zbrojnych (s. 12). 
Wiąże się to z brakiem elementarnego zaufania w relacjach międzynarodowych. 
Horst Teltschik, były doradca kanclerza Helmuta Kohla, a niegdyś przewodniczący 
odbywającej się dorocznie prestiżowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, 
podkreśla wagę dyplomacji osobistych spotkań przywódców dla budowania zaufania, 
które przemienia wrogów w partnerów, a to było jednym z czynników pokojowego 
zakończenia zimnowojennej rozgrywki4. Gorbaczow – wierny tytułowemu wezwaniu 
do pokoju i wolności, apeluje o przywrócenie kluczowej funkcji zapewnienia 
(i przywracania) pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (s. 40).

Autor podkreśla główną odpowiedzialność Rosji i USA za kontynuację 
procesów rozbrojeniowych w skali globalnej, wskazując zarazem na konieczność 
włączenia do tych rokowań także innych dysponentów broni atomowej, w tym 
Wielkiej Brytanii, Francji i Chin (s. 16, 35).

Michał Gorbaczow przypomniał przełomowy charakter opracowanej 
w systemie KBWE – Karty dla Nowej Europy, podpisanej w listopadzie 1990 r. przez 
państwa – uczestników Konferencji. W dokumencie tym, sygnatariusze podkreślili 
między innymi przywiązanie do demokracji, praw człowieka i podstawowych 
wolności, dobrobytu osiąganego poprzez między innymi poszanowanie wolności 
gospodarczej i sprawiedliwości społecznej, jak również równego wymiaru 
bezpieczeństwa dla wszystkich państw (s. 19).

Rozważając zagadnienie wolności, Autor wspomina o prawie narodów do 
samostanowienia, w innym miejscu zasadnie konfrontując je z inną wartością uznaną 

3 Zob. Jego książkę pt. Putins Demokratur, Berlin 2018.
4 H. Teltschik, Russisches Roulette. Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden, München 2019, s. 9.
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też na gruncie prawa międzynarodowego, a mianowicie prawem każdego państwa 
do zachowania jego integralności terytorialnej. Zgodnie z faktami wspomina,  
że zagwarantowane w breżniewowskiej konstytucji prawo poszczególnych republik 
związkowych do wystąpienia ze składu ZSRR, pozostawało na papierze (s. 22, 
88, 140). Tu jednak pojawia się do niego zarzut natury fundamentalnej, iż to on 
się także do tego przyczynił. Chodzi o jego niewyjaśnioną rolę w stłumieniu 
demokratycznych i proniepodległościowych demonstracji Gruzinów w Tbilisi 
w połowie kwietnia 1989 r. oraz udziału specjalnych jednostek OMON -u w szturmie 
budynków parlamentu i telewizji w Wilnie, w styczniu 1991 r., a wcześniej jego 
znany udział w decyzji o blokadzie ekonomicznej Litwy, po przyjęciu przez jej Radę 
Najwyższą w dniu 11 marca 1990 r. deklaracji niepodległości. Autor nie odnosi się 
w żaden sposób na kartach niniejszej książki do swojej roli w tych wydarzeniach, 
a szerokim kręgom międzynarodowej opinii publicznej taka eksplikacja się należy. 
Autor pomija milczeniem także i to, ile wiedział o przygotowaniach do puczu 
Janajewa 19 sierpnia 1991 r. i czy posunięcia puczystów przynajmniej przyjmował do 
wiadomości? Wszak takie hipotezy się pojawiły, a Gorbaczow w żadnej enuncjacji się 
do tych twierdzeń nie ustosunkował mimo upływu prawie 30 lat od tych wydarzeń.

Były radziecki prezydent przyznaje, że do końca wierzył w zachowanie 
jedności całego ZSRR, do czego dążył – w świetle autodeklaracji – środkami 
politycznymi. Również i dziś jest przekonany o potrzebie stworzenia nowego związku 
zainteresowanych ściślejszą integracją poradzieckich państw (s. 141). Pomija przy 
tym fakt istnienia od dawna takich związków i ich (nie)efektywności, w odniesieniu 
do: Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, tudzież 
Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.

Gorbaczow powraca wspomnieniami do dobrej atmosfery po zakończeniu 
zimnej wojny, gdy w 1990 r. udało się wspólnie obu supermocarstwom wypracować 
wspólne stanowisko wobec zbrojnej aneksji Kuwejtu dokonanej przez Saddama 
Husajna 2 sierpnia 1990 r., mimo rozlicznych militarnych i ekonomicznych związków 
Moskwy z Bagdadem (s. 41 -42). To w tej atmosferze postzimnowojennego zaufania 
udało się w listopadzie 1991 r. w Madrycie, wspólnym wysiłkiem dyplomacji obu 
mocarstw, zwołać konferencję pokojową w sprawie Bliskiego Wschodu (s. 120).

Autor odnosi się do procesów globalizacji wskazując, że wśród krajów 
rozwijających się jest więcej przegranych niż wygranych tych przemian, które mogą 
odczuwać jako nową postać kolonializmu (s. 50). Przytacza raport brytyjskiej organizacji 
Oxfam, z którego wynika, że od światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008, 
podwoiła się liczba miliarderów (licząc w USD), do poziomu przekraczającego 
2000 osób. Tylko w 2018 r. dochód miliarderów wzrósł o 900 mld dolarów (s. 51). 
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W tym samym czasie w ekstremalnym ubóstwie żyje ponad 700 milionów osób. 
Wskazuje na postępujące zjawisko prywatyzacji zysków i upubliczniania strat.  
Do tego dochodzą m.in. kwestia deficytu wody pitnej, niszczenia fauny i flory oraz dotąd 
nieprzezwyciężonych chorób, takich jak AIDS, gruźlicy oraz malarii (s. 52, 61, 62). 

Michaił Gorbaczow odnosi się także do działalności Międzynarodowego 
Zielonego Krzyża, organizacji pozarządowej założonej w 1993 r. Z inicjatywy tego 
podmiotu, w 1994 r. została opracowana Karta Ziemi. To dokument składający się 
z czterech zasadniczych części. W pierwszej odniesiono się do zachowania życia na 
naszej planecie, w drugiej – do wyzwań ekologicznych naszych czasów, w trzeciej –  
do kwestii gospodarczej i społecznej sprawiedliwości, a w czwartej – do kwestii rządów 
demokratycznych, wolności od przemocy i pokoju (pełen tekst Karty – s. 67 -68).

W innym miejscu książki, były radziecki przywódca dostrzega zjawisko 
pewnej konwergencji ideologicznej w odniesieniu do chrześcijańskiej demokracji, 
konserwatyzmu, liberalizmu i socjaldemokracji. Sam zadeklarował się obecnie 
jako socjaldemokrata (s. 79 -80, 81). Warto podkreślić, że z ramienia ugrupowania 
socjaldemokratycznego kandydował on na prezydenta Rosji w 1996 r., z mizernym 
wszelako rezultatem.

Gorbaczow opowiada się za łącznością między polityką, a moralnością, 
dowodząc, że o to chodziło również w Pierestrojce. Optuje za świadomością 
współzależności między państwami i ludźmi w ramach naszej planety (s. 86 -87, 71).

Autor należy do grona współczesnych rosyjskich „zapadników”, czyli 
zwolenników współpracy Rosji z Zachodem (s. 105 i n.).

Istotne są refleksje M. Gorbaczowa na temat polityki zagranicznej Rosji.  
To istotny aspekt, gdyż to „Nowe Myślenie”, czyli odideologizowane podejście 
jego oraz Eduarda Szewardnadze w radzieckiej polityce zagranicznej, było istotnym 
faktorem finalizacji zimnowojennej konfrontacji, prowadzonej tu o ówdzie nie tylko 
na gesty i słowa5. Spory o kierunek rosyjskiej polityki zagranicznej to w istocie 
dysputa o kształcie ustrojowym i drogach modernizacji Rosji6.

5 Jednakże będący w otoczeniu Gorbaczowa, były ambasador ZSRR w RFN i kierownik wy-
działu zagranicznego KC KPZR Witalij Falin oraz inny dyplomata, reprezentujący ZSRR 
m.in. w rokowaniach rozbrojeniowych – Jurij Kwicinskij, byli na początku lat 90. XX wieku 
autorami nowej koncepcji radzieckiej polityki zagranicznej, zakładającej m.in. wykorzysty-
wanie surowców energetycznych wobec byłych państw satelickich (dawnego „imperium ze-
wnętrznego”), a także wymuszania na tych państwach zakazu tworzenia na ich terytoriach 
obcych baz wojskowych (w domyśle: amerykańskich i szerzej – NATO -wskich).

6 W tym kontekście warte uwagi są m.in. poglądy innego „zapadnika” Siergieja Karaganowa – 
idem, XXI wiek: kontury ładu światowego, „Rosja w Globalnej Polityce”, 2006, czerwiec, 
s. 20 -33, czy też wypowiedzi powyższego eksperta w trakcie rozmów Kręgu Bergedorf – 
Russlands weltpolitische Verantwortung. 141. Bergedorfer Gesprächskreis, 141. Bergedorfer 
Protokoll, Körber Stiftung, Hamburg 2009, m.in. s. 42 -43.
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Gorbaczow optymistycznie zakłada, że przyszłość Rosji należy do rządów 
demokratycznych (s. 154)7.

W sprawie dokonanej w 2014 r. przez Federację Rosyjską aneksji Krymu 
i Sewastopola, Autor zajmuje stanowisko zbliżone do oficjalnego, wyrażanego 
przez obecnego rosyjskiego prezydenta (s. 159). Przy czym nie odnosi się do 
między innymi prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rosji do nienaruszalności 
terytorium państwa ukraińskiego8.

Autor recenzowanej książki odnosi się obszernie w ostatnim rozdziale do 
relacji rosyjsko -niemieckich9. Także w dzisiejszych Niemczech żywo dyskutowana 
jest kwestia stosunków z Rosją10.

W książce ma miejsce pośrednie rozliczenie Autora z jego komunistycznym 
zaangażowaniem11. Wspomina o totalitarnych ideologiach XX wieku, choć nie 
wymienia „po imieniu” komunizmu (s. 21). Dosadniej pisze o „bolszewizmie” 
i wiążącym się z nim monopolem ideologicznym, systemem jednopartyjnym 
i upaństwowieniem gospodarki (s. 81). Jakkolwiek nie ma tu nic o innej cesze – 
rządach terroru, by wspomnieć tylko jedną z wielu tu nie wymienionych.

Autor nie jest wolny od osobistych niechęci do pierwszego prezydenta Rosji 
Borysa Jelcyna i parokrotnie daje temu wyraz, prawdziwie zresztą pisząc o latach 
zorganizowanej przestępczości, korupcji (choć ta ma w tamtym i nie tylko tamtym 
kontekście charakter ponadczasowy), bezrobociu, utracie oszczędności życiowych, 

7 W tym optymizmie przypomina swojego niegdysiejszego najbliższego współpracownika  
(do 1990 r.) Eduarda Szewardnadze, w latach 1985 -1990 radzieckiego ministra spraw  
zagranicznych i prezydenta Gruzji w latach 1995 -2003, który swoje wspomnienia zatytuło-
wał: Przyszłość należy do wolności, tłum. K. Damm, Warszawa 1992.

8 Spośród licznej także zagranicznej literatury naukowej odnoszącej się do najnowszego kon-
fliktu rosyjsko -ukraińskiego zob. m.in. publikację wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej – 
W. Eltmayer, Europa – Russland – USA und die Krise in der Ukraine, Wien 2005; także –  
R. Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, London -New York 2016. 

9 Istotna była tu Ostpolitik, której koncepcję („Zmiany poprzez zbliżenie”) przedstawił Egon 
Bahr w 1963 r. (a więc na 6 lat przed powstaniem pierwszego rządu socjalliberalnego kanc-
lerza Willy’ego Brandta) – zob. J. Kronauer, Meinst du, die Russen wollen Krieg? Russland, 
der Westen und der zweite Kalte Krieg, Köln 2018, s. 47, przypis nr 70. O roli Rosji w po-
stzimnowojennej jednoczącej się Europie pierwszej połowie lat 90. XX wieku, interesująco 
pisał federalny minister obrony Niemiec w latach 1992 -1998 – Volker Rühe – Deutschlands 
Verantwortung. Perspektiven für das neue Europa, Berlin 1994, s. 74 -86.

10 Temu zagadnieniu poświęcona jest w dużej części przywoływana wyżej książka Horsta Telt-
schika; zob. też – A. Bahr (HG.), Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brau‑
chen. Ein Aufruf an alle von Matthias Platzeck, Peter Gauweiler, Antje Vollmer, Oskar Lafon‑
taine, Gabriele Krone ‑Schmalz, Peter Brandt, Daniela Dahn und vielen anderen, Frankfurt 
am Main 2018.

11 Na to zdobył się np. obecny premier Republiki Czeskiej AndrejBabiš, który w 30. roczni-
cę początku Aksamitnej Rewolucji – 17 listopada 2019 r. oświadczył, że jego członkostwo 
w Komunistycznej Partii Czechosłowacji było życiowym błędem.
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władzy digarchów (s. 55) czy „chaosie gospodarczym lat dziewięćdziesiątych”  
(s. 145), tudzież – odpowiedzialności „poprzednika” W. Putina – B. Jelcyna właśnie, 
za chaos polityczny i ekonomiczny (s. 142 -143). Jednak zupełnie pomija swoją 
odpowiedzialność za 6 -letnie rządy, w tym kompletne zaniechanie jakichkolwiek 
reform ekonomicznych, mimo konkretnych propozycji (m.in. „Plan 500 dni” 
autorstwa Stanisława Szatalina i Grigorija Jawlińskiego).

W książce odnajduję też coś, co nazywam asymetryzmem deskryptywnym – 
surowością opisu hegemonii amerykańskiej i dążeń USA do ekspansji ekonomicznej 
oraz militarnej (np. w kontekście obszaru byłej Jugosławii, Bliskiego Wschodu, 
czy Ukrainy – s. 24, Iraku, Bałkanów, Afganistanu, Libii, Syrii i Wenezueli – s. 
99, czy nacisków na Iran – s. 119), przy pominięciu przejawów ekspansywności 
postradzieckiej Rosji (o ZSRR już nie wspominając) i milczeniu o agresywnej 
postawie Federacji Rosyjskiej wobec m.in. Mołdawii (Naddniestrze), Gruzji (od 
lat 90. XX wieku wspieranie separatystów w Abchazji, Osetii Płd., Adżarii, kwestia 
Wąwozu Kodori na początku XXI wieku), obalenie prezydenta AbulfazaElczibeja 
w Azerbejdżanie, silna obecność wojskowa w Tadżykistanie czy Armenii, militarne 
rozwiązywanie konfliktu w Czeczenii, cyberatak na Estonię w 2007 r., aneksja 
Krymu i wspieranie separatystów we wschodniej Ukrainie, dążenia do zawłaszczenia 
terytorium Arktyki (m.in. „misja badawcza” Czylingarowa dekadę temu), obecność 
wojskowa w Syrii od 2015 r. i posiadanie bazy morskiej w Latakii, próba obalenia 
rządu Czarnogóry przy wsparciu FSB w 2018 r. O tych i innych przykładach 
rosyjskiego ekspansjonizmu tu nie przeczytamy i to słabość faktograficzna 
recenzowanego dzieła. Dodam też, że o „Bliskiej zagranicy” jako rosyjskiej wersji 
doktryny Monroe wobec państw byłego ZSRR wspominał rosyjski minister spraw 
zagranicznych, liberał Andriej Kozyriew12.

Jako twórca Pierestrojki, przywiązany do takich wartości jak m.in. wolność 
przekonań i wolnej prasy (s. 132), Michaił Gorbaczow dość oszczędnie komentuje 
ewidentny regres w tym obszarze w okresie rządów W. Putina. Przykładowo, 
w podrozdziale o społeczeństwie obywatelskim, Autor wspomina między innymi 
o ochronie praw człowieka, ale pomija milczeniem rosyjskieprawo nadające 
organizacjom pozarządowym korzystającym z zagranicznego wsparcia finansowego 
piętno „zagranicznych agentów” czy perypetie Aleksieja Nawalnego, IljiiJaszyna 
i innych aktywistów walczących między innymi z korupcją czy o zagadkowym 
morderstwie opozycjonisty Borysa Niemcowa w 2015 r. oraz dziennikarzy, w tym 
Anny Politkowskiej. Dość łatwo Gorbaczow rozgrzesza obecny system władzy 

12 Zob. A. Kozyriew, Demokratyczna transformacja, tłum. K. W. Smerd, Warszawa 1995,  
m.in. s. 42 -46, 127 -159.
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w Rosji stwierdzając, że państwo to jest w fazie przejściowej od totalitaryzmu 
i zniewolenia, do demokracji. „Deficyty” tego systemu, które lakonicznie wymienia 
(na s. 144, 148), usprawiedliwia poparciem Rosjan dla obecnego prezydenta 
Rosji. Swoją droga dość długa jest ta rosyjska faza przejściowa od totalitaryzmu 
do demokracji, albowiem trwa już prawie 30 lat, licząc od momentu powstania 
Federacji Rosyjskiej. Końca owej „przejściowości” nie widać, mimo, że wielu 
Rosjan pragnie żyć w państwie praworządnym, wolnym m.in. od korupcji.

Interesujące jest porównanie rzeczonej książki z bestsellerem, jakim w 1987 r. 
była na świecie Jego publikacja programowa o Pierestrojce13. Pozwala to na 
prześledzenie ewolucji poglądów Autora.

Książka M. Gorbaczowa jest ważnym głosem w debacie o pokoju, 
współzależności państw, globalizacji, wolności, wyzwaniach ekonomicznych 
i ekologicznych u progu 3. dekady XXI wieku. Warto po nią sięgnąć nie tylko ze 
względu na to, o czym ona traktuje, ale również ze względu na przebytą drogę życia 
jej Autora, jego osobowość. Można ją odczytać jako podsumowanie najważniejszych 
pól aktywności i zbiór wskazań oraz przestróg dla decydentów politycznych. Michaił 
Gorbaczow – wbrew swoim pierwotnym intencjom – jest człowiekiem wolności 
dla wielu narodów. Wbrew, gdyż chciał reformować coś, czego zreformować się 
nie dało – komunizm. Uruchomił w ZSRR wiele mechanizmów wolności m.in. 
słowa, prasy, zrzeszania się, zgromadzeń, które odpowiedziały na pragnienia wielu 
obywateli tego państwa. Dla państw Europy Środkowej i Wschodniej kluczowe 
było jego i E. Szewardnadze zerwanie z doktryną Breżniewa. Dlatego optuję za 
potrzebą polskiego przekładu tej książki. Jest rzeczą niezrozumiałą, że na polskim 
rynku księgarskim dotąd nie ukazał się żaden przekład jego biografii, np. György 
Dalosa14 lub też autorstwa amerykańskiego badacza Williama Taubmana, którego 
wcześniej napisaną biografię Nikity Chruszczowa opublikowano w naszym języku. 
Skoro Chruszczow, to przecież Gorbaczow zasługuje na to w stopniu całkowicie 
i nieporównywalnie większym od następcy Stalina, a wcześniej wiernego wykonawcy 
wielu jego zbrodniczych rozkazów.

Paweł A. Leszczyński
Akademia im. Jakuba z Paradyża

13 M. Gorbaczow, Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, tłum.  
A. Kurkus, J. Malczyk, H. Mirska -Lasota, I. Zakrzewski, Warszawa 1988. Znamienne, że za-
chodnioniemieckie wydanie książki radzieckiego polityka nosiło inny tytuł Perestroika: Die 
zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa und die Welt (Pierestrojka: druga 
rewolucja rosyjska. Nowa polityka dla Europy i świata), München 1987. 

14 G. Dalos, Gorbatschow.Mensch und Macht. Eine Biografie, München 2011.


