dzenia trzydziestu sześciu Polaków, tak nazwanych politycznych przestępców, ze czterystoma Moskiewskimi zbrodniarzami wysłano pieszo, etapnym porządkiem, w długi
uciążliwy pochód do kopalń Nerczyńskich, przeszło cztery tysiące wiorst oddalonych
od Tobolska.
Jakim Bożym cudem przebyliśmy pierwszy półetap? niemogę zdać ſobie z tego
sprawy. Szedłem wraz z innymi towarzyszami niedoli odurzony jednostajnym brzękiem kajdan, przeklęstewm pędzonych, świstem kozackich nahajek, nieustannem kolbowaniem pozostających wtyle i ciągłym krzykiem żołdactwa „stupaj poskorej ”. Pamiętam
tylko, że późno już w nocy przybyliśmy do jakiejś wioski zasypanej prawie śniegiem,
że otwarła się jakaś ciężka brama drewniana, i że nas tam blisko pięćset jak bydło
wepchnięto. Tak stłoczeni mieliśmy noc przepędzić. Posiliwszy się kawałkiem razowego
chleba, siedząc skurczeni na wilgotnej ziemi, znużeni zasnęliśmy głębokim snem.
Niewiem jak długo mógł trwać ten sen; gdy przebudziły nas przeraźliwe krzyki „wstawaj poskorej, w pochód rabiata”. Przetarłem oczy, zerwałem się i oprzytomniałem, i dopiero teraz całe nasze opłakane położenie stanęło mi jasno przed oczyma.
Był to pierwszy półetap, pierwszy nocny odpoczynek, początek naszej długiej wędrówki przez odludny step Sybiru.
[…] mieliśmy w koszarach całą gromadkę Polaków, stanowiących zupełnie osobną
rodzinę, która się prawie nie komunikowała z resztą więźniów. […] za swą ekskluzywność, za swą nienawiść do katorżników-Rosjan, byli z kolei znienawidzeni przez
wszystkich. Były to natury udręczone, chore […].
Co prawda, wszystko to byli ludzie chorzy duchowo, zgryźliwi, rozjątrzeni, nieufni. To zrozumiałe: było im bardzo ciężko, znacznie ciężej niźli nam. Byli daleko od
ojczyzny. Niektórych z pośród nich zesłano na długie terminy, na dziesięć, na dwanaście lat, a przede wszystkim patrzyli z głębokim uprzedzeniem na wszystkich otaczających, widzieli w katorżnikach samo tylko bestialstwo i nie mogli, ba, nie chcieli
dostrzec w nich ani jednej lepszej cechy, nic ludzkiego […]. W stosunku do Czerkiesów, Tatarów […] byli przyjaźni i życzliwi, ale ze wstrętem unikali wszystkich innych katorżników.
Ale ich miłość wzajemna, wynurzająca się pod ciężarem wspólnego nieszczęścia,
jest dowodem uczuć braterstwa ożywiających polskie i rosyjskie serca, przyrządzających upadek despotyzmu. Cały ten lud niewolniczy, drżący na pozór na imię pana,
znosi niechętnie obmierzłą władzę: spadła mu z oczu zasłona. Polska jest to statek
palny, przyczepiony do boku Rosji, powiedział pewien głęboki pisarz. Jeżeli Cesarstwo Rosyjskie popełniło zbrodnię, przywłaszczając ſobie Polskę, Bóg chciał, żeby ta
zbrodnia była zarazem jej ukaraniem: Polska jest żyjącą rewolucją, którą Rosja włóczy za ſobą, jak zbrodniarz swoje kajdany.
Naród polski, jak i cały lud słowiański […], przedkłada nadmiar i przewagę
serca nad rozumem […], Polacy zawsze działali głównie pod wpływem serca; umysł
i wola podlegały u nich temu popędowi i często się nim paraliżowały. Tą cechą tłumaczy się cnoty i wady narodowe. Polak łatwo wpada w zapał, kiedy poruszone zostaje jego serce i łatwo stygnie, kiedy serce ze znużenia zaczyna bić wolniej. Łatwo
też ufa temu, kto schlebia pragnieniu jego serca i w obydwu przypadkach łatwo wpada w zaślepienie i złudzenia. Głos chłodnego zdrowego rozsądku, choćby najbardziej
przyjazny jest dla niego odrażający. Wpada w entuzjazm pod wpływem uczucia,
uważa za możliwe to, co przekracza jego siły, bierze się za wielką sprawę i jej nie
kończy, staje się bezsilny, kiedy dla sprawy porywy serca okazują się być niewystarczające, a potrzebna jest chłodna rozwaga i wytrwała praca. Jest zdolny do nadzwyczajnych działań, lecz nie na długo i szybko może popaść w lenistwo i apatię.
Jest bezgranicznie dobry i zdolny do wielkiego poświęcenia na rzecz dobrej sprawy
w chwili entuzjazmu, lecz rzadko zdolny jest do konsekwentnego jej prowadzenia,
może porzucić ją w połowie drogi i łatwo przerodzić się w człowieka rozwścieczonego, okrutnego, ale również tylko w porywie serca i nie na długo. Nie leży w naturze
Polaka ani stała i długa przyjaźń, ani zacięta mściwość […]. Łatwo wprowadzić go
w zachwyt i doprowadzić do przygnębienia, co powoduje, że często bywa zbyt chełpliwy i wyniosły […], to nadzwyczajnie dzielny, to znów niezwykle tchórzliwy, raz
zbytnio wzburzony i nieposkromiony, a raz zbyt uległy. Tą cechą tłumaczy się te
liczne rokosze i konfederacje, które po szumie i potrząsaniu szabelkami kończyły się
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Przedmowa
Dzieje stosunków polsko-rosyjskich należą do najbardziej powikłanych i fascynujących zarazem fenomenów historii. To, co łączyło i dzieliło Polaków i Rosjan, nie
jest jednak zamknięte w przeszłości, ale odgrywa ważną rolę we współczesności
obu krajów, a także – możemy być pewni – w ich przyszłości. Pisząc o percepcji
Rosji w Polsce, wybitny polski pisarz, daleki przecież od nacjonalistycznego, a nawet hurrapatriotycznego nastawienia, Czesław Miłosz, ujął to następująco: „Nie
ma sensu udawać, że się jest wyjątkiem, i ukrywać obsesję, właściwą wszystkim
Polakom. Przeciwnie, trzeba się do niej przyznać i starać się ją badać w sobie samym możliwie beznamiętnie. Polacy i Rosjanie nie lubią się albo, ściślej, mają do
siebie wszelkie nieprzychylne uczucia, od pogardy, odrazy do nienawiści, co nie
wyklucza niejasnego wzajemnego pociągu, ale zawsze naznaczonego nieufnością”1.
Oczywiście, Miłosz celowo przejaskrawił problem. Wielu Rosjan i Polaków potrafi się szczerze lubić. Gdyby zamiast o Rosjanach napisał o Rosji, byłby już bliższy
trafnego opisu tego polsko-rosyjskiego fenomenu. Z rosyjskiego punktu widzenia
sprawa przedstawia się analogicznie. Wzajemna nieufność czy często wrogość idzie
w parze z wzajemną fascynacją. A przecież, poza wszystkim, Polacy i Rosjanie są na
siebie skazani choćby z racji bliskiego sąsiedztwa na mapie Europy.

1

C. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 134.
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Taka sytuacja, głęboko zakorzeniona kulturowo, miała od wieków wpływ również na historiografię. I choć od wielu dziesięcioleci historycy przestali już być
władcami dusz swoich narodów, akurat dziś historiografia może i powinna odegrać pożyteczną rolę w wykrywaniu, analizowaniu i unieszkodliwianiu stereotypów, jakimi sama obrosła w minionych wiekach. Historycy dość zgodnie przyjmują
obecnie, że nie da się zerwać z narodowym pojmowaniem dziejów, że – by to ująć
w ten sposób – Polacy i Rosjanie mają prawo do odrębnego postrzegania swojej
własnej i swojej wspólnej przeszłości. Chodzi więc raczej o zdiagnozowanie obszarów wzajemnych przeczuleń i o rozbudowanie obszarów wzajemnej empatii.
Ta ostatnia postawa nie musi i nie powinna prowadzić do przyjęcia racji drugiej
strony, ale może i powinna prowadzić do ich wysłuchania i do próby ich zrozumienia. Taki cel przyświecał inicjatorom przedsięwzięcia, którego efekty właśnie
trafiają do odbiorców w Polsce i w Rosji. Przyjęliśmy, że nie ma sensu uzgadnianie
jednej wspólnej wizji przeszłości, gdyż prowadziłoby to do banalizacji owej wizji.
Polakom i Rosjanom należy zamiast tego zaproponować takie ujęcie, które zwracałoby uwagę na różnice w optyce i – co jeszcze ważniejsze – uczyłoby owe różnice rozumieć i respektować.
Najlepszym sposobem na pokonanie negatywnych stereotypów jest pokazanie
złożoności dziejów. Opisanie wspólnej historii z punktu widzenia tylko jednego z jej
uczestników jest, w gruncie rzeczy, bezowocne. Studia nad stereotypami etnicznymi doprowadziły badaczy do następującego wniosku: „Doświadczenie wzajemnych
relacji Rosjan i Polaków jest pełne sprzeczności, dramatycznych konfliktów, jest
szalenie bogate w zdarzenia i fakty i wymaga dzisiaj nowego spojrzenia wolnego
zarówno od frazesów o wiecznej przyjaźni narodów, jak i od przesadnie negatywnych ocen stosunków polsko-rosyjskich”2.
Projekt, który podjęły Instytut Europy Środkowo-Wschodniej3 i Instytut Historii
Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk, pozwolił na wspólną pracę polskich i rosyjskich historyków, ale też – co ważne – polskich i rosyjskich nauczycieli historii.
Bodaj po raz pierwszy udało się też doprowadzić do pracy polskich historyków
z rosyjskimi nauczycielami historii i rosyjskich historyków z polskimi nauczycielami. Oba Instytuty mają bogate doświadczenie w nowatorskim podejściu do historii. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej opublikował pionierskie ujęcia dziejów
Ukrainy i Białorusi napisane przez ukraińskich i białoruskich autorów, a także
obszerne, wydane po polsku, rosyjsku i francusku, kompendium dziejów Europy
Środkowo-Wschodniej. Instytut Historii Powszechnej RAN wydał pomoce naukowe dla nauczycieli historii, przygotowane wspólnie przez uczonych rosyjskich
i historyków niemieckich, ukraińskich i austriackich. Uczestnicy naszego polsko-rosyjskiego przedsięwzięcia mogli lepiej poznać racje drugiej strony, ale też – i to
jest bardzo budujące – mogli się lepiej poznać, a niekiedy polubić i zaprzyjaźnić.

2

3

8

В. Хорев, Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки, Москва
2005, s. 13.
W grudniu 2018 r. decyzją polskich władz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został zlikwidowany. Zespół pracujący w IEŚW utworzył w styczniu 2020 r. Pracownię IEŚW przy Ośrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”. I to właśnie ta Pracownia przygotowała do druku niniejszy tom pomocy naukowych.
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Przyświecała nam chęć zrozumienia tego drugiego, staraliśmy się unikać jakichkolwiek przejawów wzajemnego protekcjonalizmu.
Oddawany obecnie czytelnikom w Polsce i w Rosji tom naszego wydawnictwa
zawiera materiały dotyczące historii XX wieku. Historia najnowsza zwykle budzi
najwięcej sporów i najbardziej angażuje spierające się strony. W tym przypadku
praca nad obecnie wydawanym tomem toczyła się w warunkach silnego kryzysu
politycznego w stosunkach polsko-rosyjskich. Autorzy i redaktorzy tym bardziej
dokładali więc starań, by kryzys nie wpłynął negatywnie na jakość przygotowywanych materiałów. Trzeba z satysfakcją przyznać, że spotkaliśmy się z życzliwością
i pomocą tak w Polsce, jak i w Rosji. W jednym przypadku odstąpiliśmy od generalnej reguły naszego wydawnictwa i publikujemy osobne teksty napisane przez
prof. Rafała Wnuka i prof. Natalię Lebiediewą. Jednak we wszystkich innych przypadkach polscy i rosyjscy autorzy przygotowali teksty wspólne, zaznaczając – gdy
było to konieczne – różnice interpretacyjne. Już samo to wskazuje, że wciąż możliwe są wspólna praca i dialog historyków obu krajów.
„Pieniactwo Polski i Rosji to prastary, wielowieczny spór. Włączeni jesteśmy w tę tragedię, nie jako cudzoziemcy i postronni obserwatorzy, lecz jako
współuczestnicy”4. Uczciwa intelektualnie dyskusja historyków polskich i rosyjskich,
której efekty kierujemy do polskich i rosyjskich szkół, daje nadzieję, że uczyniliśmy choćby niewielki krok ku lepszemu wzajemnemu rozumieniu i ku lepszemu
rozumieniu samych siebie.

Mirosław Filipowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pracownia IEŚW,
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Aleksandr Oganowicz Czubarian
Instytut Historii Powszechnej RAN

Lublin – Moskwa, 2019-2020

4

G. Fiedotow, Polska i my, „Kultura” 1961, nr 1-2, s. 119-120. Autorem artykułu jest wybitny rosyjski
myśliciel i teolog emigracyjny. Tekst opublikowano po polsku, w kilkanaście lat po śmierci autora, na
łamach ważnego polskiego emigracyjnego periodyku, który przyczynił się do otwierania przez Polaków oczu na wschodnich sąsiadów.
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1A

Mariusz Wołos, Aleksandr Szubin

Relacje między Rosją Sowiecką
i Polską w latach 1918-1921

Plany stron

Większość Polaków u schyłku I wojny światowej nie wyobrażała sobie odrodzenia państwa polskiego w granicach innych niż przedrozbiorowe, a zatem sprzed
1772 r. Dosyć powszechnie uważano, że tylko takie granice będą rekompensatą za
rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię w XVIII wieku, za krzywdy doznane podczas tłumienia powstań narodowowyzwoleńczych i represje, jakie po nich
następowały. Takie maksymalistyczne aspiracje terytorialne były sprzeczne z dążeniami Litwinów, Łotyszy, Białorusinów i Ukraińców, u których w drugiej połowie
XIX i na początku XX wieku nastąpił wzrost świadomości narodowej i dążenie do
uzyskania niepodległych państw.
Koncepcje przyszłej wschodniej granicy państwa polskiego prezentowane przez
główne siły polityczne – narodową demokrację z Romanem Dmowskim na czele
i obóz związany z Józefem Piłsudskim – traktować należy jako redukcję aspiracji
terytorialnych. Dmowski był twórcą i zwolennikiem rozwiązania inkorporacyjnego, które polegało na włączeniu do przyszłej Polski tych ziem, które uda się
spolonizować i na których będzie dominować żywioł polski. Proponowany przez
Dmowskiego zasięg terytorialny niemalże całkowicie pokrywał się ze wschodnią
granicą z 1921 r. Dmowski, rozumując kategoriami egoizmu narodowego, dzielił
nacje regionu na historyczne i niehistoryczne. Pierwsze z nich w przeszłości miały
swoje państwo, a co za tym idzie – teraz też miały prawo je posiadać. Zaliczał do
nich Polaków i Litwinów. Pozostali mieli zostać w orbicie polskiego lub rosyjskiego
państwa. Do narodów niehistorycznych zaliczał Ukraińców i Białorusinów, którzy – zdaniem Dmowskiego – w przeszłości nie posiadali własnego państwa i nie
powinni go uzyskać po I wojnie światowej.
Koncepcja federacyjna swoimi korzeniami sięgała okresu po powstaniu styczniowym 1863-1864 r. Największy wkład w jej kształt teoretyczny wniósł Leon Wasilewski, należący do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Rozwiązanie federacyjne
było popularne w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Popierali je nie tylko socjaliści, ale
i konserwatyści z ziem zamieszkanych przez Ukraińców, Białorusinów i Litwinów.
Koncepcja federacyjna polegała na stworzeniu na wschód od Polski, przy czynnym współudziale Polaków, pasa niezależnych państw, które oddzielałyby Rzeczpospolitą od Rosji. Z jednej strony byłyby one dla Polski buforem osłaniającym od
państwa rosyjskiego, z drugiej – samym swoim istnieniem osłabiałyby potencjał
Rosji. W przeciwieństwie do koncepcji inkorporacyjnej, koncepcja federalistyczna uwzględniała aspiracje wschodnich sąsiadów Polski do posiadania własnych
państw. Jej realizacja była uzależniona od poparcia ze strony Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców. Przyszłe wypadki pokazały, że takiego poparcia nie było, co
skazywało tę koncepcję na klęskę.
W Warszawie, zwłaszcza zaś w otoczeniu Piłsudskiego, koncepcję federacyjną
traktowano jako plan maksimum, natomiast koncepcję inkorporacyjną jako plan
minimum. Strona polska początkowo postrzegała konflikt z władzą sowiecką w kategoriach terytorialnych. Z czasem jednak czynnik ideologiczny, za jaki uważano
walkę z komunizmem, zaczął odgrywać coraz większą rolę.
Władze bolszewickie od samego początku były zainteresowane byłymi terenami zachodnimi Imperium Rosyjskiego. Włodzimierz Lenin i jego zwolennicy
uważali, że tworzone przy wsparciu Moskwy polskie, litewskie, białoruskie i ukra-
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ińskie ośrodki narodowe, przy wykorzystaniu haseł sprawiedliwości społecznej,
będą mogły rozszerzać bolszewickie wpływy. Plany sowietyzacji II Rzeczypospolitej
przygotowywane były przede wszystkim przez komunistów narodowości polskiej.
Bolszewickie kierownictwo tylko pod warunkiem podporządkowania Moskwie
przyszłej komunistycznej Polski akceptowało ich plany. Osiągnięcie powyższych
celów było niemożliwe bez wsparcia Armii Czerwonej.
Sowietyzacja Polski była istotna także z punktu widzenia wcielania w życie planów wywołania rewolucji światowej. W Niemczech w listopadzie 1918 r. obalono
monarchię, a do głosu chciały dojść siły skrajnej lewicy. Najkrótsza droga z Moskwy do Berlina wiodła przez Warszawę. Warunkiem eksportu rewolucji było podporządkowanie Polski Moskwie lub przynajmniej zneutralizowanie odradzającego
się również od listopada 1918 r. państwa polskiego. 16 grudnia 1918 r. z inspiracji
bolszewików Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy połączyła się z Polską
Partią Socjalistyczną–Lewicą, tworząc Komunistyczną Partię Robotniczą Polski.

Pierwsze kontakty polsko-sowieckie

Sytuacja, jaka ukształtowała się jesienią 1918 r., była zapowiedzią konfliktu między
Polską a Rosją Sowiecką. Kilkakrotnie ponawiane przez Moskwę próby akredytowania w Warszawie w charakterze swego oficjalnego przedstawiciela polskiego komunisty Juliana Marchlewskiego były odrzucane przez ministra spraw zagranicznych
Leona Wasilewskiego. Domagał się on od bolszewików uwolnienia aresztowanych
wcześniej przedstawicieli Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, których traktował jako reprezentantów państwa polskiego. Strona polska żądała również zatrzymania oddziałów Armii Czerwonej, które dążyły do zajęcia terytoriów będących
w sferze zainteresowań Warszawy. W grudniu 1918 r. doszło do wyraźnego zaostrzenia wciąż nieoficjalnych stosunków polsko-sowieckich. Z polskiej stolicy została wyproszona misja Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, nie bez podstaw oskarżana
o szerzenie propagandy komunistycznej. Członkowie misji zostali zastrzeleni przez
konwojujących ich żandarmów w rejonie Białegostoku. Mord wywołał gwałtowną
reakcję ludowego komisarza spraw zagranicznych Gieorgija Cziczerina, który domagał się przeprowadzenia śledztwa i ukarania winnych.
W marcu 1919 r. do Moskwy udał się dobrze znany w Rosji działacz PPS Aleksander Więckowski. Otrzymał on dyrektywy zarówno od swojej organizacji partyjnej, jak i od polskiego MSZ. Jego zadaniem było uwolnienie przedstawicieli Rady
Regencyjnej, i w miarę możliwości innych osób narodowości polskiej, oraz oddanie pod opiekę neutralnej dyplomacji duńskiej Polaków przebywających na terenach byłego Imperium Rosyjskiego. Więckowski wykonał oba te zadania, a nawet
posunął się dalej. Najpewniej kierując się dyrektywami PPS, a przekraczając plenipotencje uzyskane z MSZ, zaproponował stronie sowieckiej przeprowadzenie
plebiscytu, który rozstrzygnąłby kwestię przynależności państwowej spornych terytoriów. Odpowiadało to zasadom polityki sowieckiej sformułowanej w Dekrecie o pokoju. Lenin wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Plebiscyt nie doszedł do
skutku, ponieważ uzgodnienia nie uzyskały sankcji polskiego rządu, a ponadto
w kwietniu 1919 r. nastąpiło zaostrzenie stosunków międzypaństwowych na skutek polskiej ofensywy na Wilno.
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Niewypowiedziana wojna 1919 roku

Konflikt zbrojny z lat 1919-1920 pomiędzy Polską a państwami sowieckimi był wojną niewypowiedzianą. Za jego początek uznaje się albo walki polskiej ochotniczej
Samoobrony Wileńskiej dowodzonej przez gen. Władysława Wejtkę z oddziałami Armii Czerwonej, do których doszło już na przełomie 1918 i 1919 r., albo też
pierwsze starcia regularnych jednostek Wojska Polskiego z bolszewikami w połowie lutego 1919 r. w okolicach Szczuczyna.
Na Litwie i Białorusi powstały republiki sowieckie, a Moskwa przyjęła stanowisko, że Polska prowadzi wojnę z nimi, a nie z Rosją Sowiecką, zaś ta ostatnia pomaga
jedynie w walce o niepodległość narodów litewskiego i białoruskiego. Okazało się,
że między litewskimi i białoruskimi komunistami istnieją sprzeczności terytorialne.
Odkomenderowany na Białoruś przedstawiciel Komitetu Centralnego Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) Adolf Joffe za najlepsze rozwiązanie uznał stworzenie „unii” litewsko-białoruskiej. W lutym 1919 r. tamtejsze republiki sowieckie
zostały połączone w Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Republikę Rad (Litbieł).
W związku z polską ofensywą kierownictwo Litbiełu w kwietniu przeniosło się
z Wilna do Mińska, a w czerwcu ta „buforowa republika” została formalnie zlikwidowana.
Na początku marca 1919 r. Polacy opanowali Słonim oraz Pińsk i dotarli w okolice Lidy. W dniach 19-21 kwietnia polskie oddziały zajęły Wilno, gdzie Piłsudski
ogłosił odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, deklarując
zasadę samostanowienia narodów oraz obiecując wprowadzenie zarządu cywilnego
na zajętych przez Polskę ziemiach. Była to próba realizacji koncepcji federacyjnej.
Odezwa została przychylnie przyjęta jedynie przez mieszkających na Wileńszczyźnie
Polaków, chłodno przez Żydów i Białorusinów, choć część działaczy białoruskich
widziała w niej zapowiedź powołania państwa białoruskiego, a wrogo przez Litwinów. Ofensywa polska trwała do lata 1919 r. W jej efekcie zajęto Mińsk, Bobrujsk
i Borysów. Próby znalezienia poważnego białoruskiego partnera, który zechciałby
realizować z Polakami koncepcję federacyjną, zakończyły się niepowodzeniem.
We wrześniu 1919 r. Piłsudski nakazał wstrzymać ofensywę i podjął rozmowy
z przedstawicielami zarówno białej, jak i czerwonej Rosji. Działo się to w okresie postępów na Moskwę i Piotrogród białych armii Antona Denikina, Aleksandra Kołczaka i Nikołaja Judenicza. Stanowisko Denikina Piłsudski wysondował,
wysyłając do niego kilka misji, w tym delegację wojskową z gen. Aleksandrem
Karnickim na czele. Polski przywódca rozumiał, że w przypadku zwycięstwa sił
antybolszewickich międzynarodowa sytuacja Polski ulegnie pogorszeniu, ponieważ
biali uzyskają poparcie mocarstw zachodnich dla swoich aspiracji terytorialnych.
Głównodowodzący Siłami Zbrojnymi Południa Rosji Denikin nie krył, że godzi
się na istnienie niepodległej Polski tylko w granicach byłego Królestwa Polskiego.
W takim przypadku realizacja planu federacyjnego czy inkorporacyjnego byłaby
skazana na klęskę. Polacy nie chcieli zawierać sojuszu wojskowego z białymi generałami przeciwko bolszewikom. Denikin był rozczarowany stanowiskiem Warszawy.
W grudniu 1919 r. przywódcy ententy ostrzegali Polaków przed przekroczeniem linii etnograficznej, której wyrazem dla polityków zachodnich była tak zwana linia Curzona, ogłoszona w nocie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych
George’a Curzona. Przebiegała ona od Grodna przez Niemirów, Brześć, Dorohusk,
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na wschód od Hrubieszowa i urywała się przy dawnej granicy austro-rosyjskiej,
nie przekraczając Galicji, której przynależność państwowa miała być przedmiotem przyszłych negocjacji.

Polsko-sowieckie negocjacje w 1919 roku

Równolegle w Białowieży, Baranowiczach i Mikaszewiczach prowadzono tajne
rozmowy z bolszewikami, których reprezentował Marchlewski. Ze strony polskiej
brali w nich udział Więckowski, Michał Kossakowski i Ignacy Boerner. Delegaci
bolszewiccy zainteresowani byli możliwie szerokim spektrum negocjacji, nie wyłączając zakończenia polsko-sowieckich działań wojennych. Negocjatorów polskich
instrukcje upoważniały jedynie do rozmów na temat wymiany zakładników, jeńców, więźniów i internowanych oraz opieki nad obywatelami II Rzeczypospolitej
przebywającymi na terenach pod sowiecką jurysdykcją.
Sytuacja uległa zmianie dopiero w październiku 1919 r., kiedy do pertraktacji
włączył się Boerner. Postawił on stronie sowieckiej cztery warunki: utworzenie
dziesięciokilometrowego zdemilitaryzowanego pasa oddzielającego Armię Czerwoną i Wojsko Polskie; zaprzestanie propagandy komunistycznej w szeregach polskich i na ich tyłach; oddanie Łotyszom zajętej przez bolszewików Łatgalii wraz
z Dyneburgiem (Daugavpils); powstrzymanie się Armii Czerwonej od ataków na
wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) dowodzone przez Symona Petlurę.
Po uzyskaniu dodatkowych instrukcji Marchlewski w imieniu delegacji sowieckiej zgodził się na dwa pierwsze warunki, przy czym bolszewicy wyrażali gotowość
wstrzymania jedynie kampanii propagandowej prowadzonej „środkami państwowymi”. Polska strona nie wyraziła na to zgody i negocjacje utknęły w martwym
punkcie. Postawa strony sowieckiej wynikała w niemałym stopniu z sukcesów, jakie
Armia Czerwona zaczęła odnosić na frontach wojny domowej. Pertraktacje polsko-sowieckie przerwano w połowie grudnia 1919 r., przy czym obie strony winą
za ich fiasko próbowały obciążyć partnera.

Czynniki łotewski i ukraiński

W drugiej połowie 1919 r. Polska prowadziła rozmowy z przedstawicielami URL oraz
z Łotwą, która zwróciła się do Warszawy z prośbą o pomoc w usunięciu oddziałów Armii Czerwonej z Łatgalii. W okolicach Dyneburga mieszkało wielu Polaków. Właśnie dlatego podczas polsko-sowieckich negocjacji zgłoszono postulat
usunięcia z tego rejonu wojsk sowieckich. W styczniu 1920 r., kiedy stało się jasne, że biali generałowie nie wyjdą zwycięsko z wojny domowej, Piłsudski nakazał
wznowić działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej w południowej części Łotwy. W rezultacie tak zwanej operacji „Zima” Polacy wspólnie z Łotyszami usunęli
oddziały sowieckie i zajęli Dyneburg.
Inaczej ułożyły się stosunki Polski z przedstawicielami URL. Oddziały Petlury
toczyły walki zarówno z Armią Czerwoną, jak i z Siłami Zbrojnymi Południa Rosji. W maju 1919 r. polska armia pod dowództwem Józefa Hallera ruszyła na Wołyń. Siły URL przed całkowitą klęską uratowało wówczas jedynie to, że pod koniec
maja Polacy starli się pod Radziwiłłowem z czerwonymi. Petlurowcy przebili się na
wschodni brzeg rzeki Zbrucz. Czerwoni, osłabieni przez ofensywę Denikina, nie
zdołali utrzymać przeprawy na Zbruczu i opuścili Płoskirów (obecnie Chmielni-
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cki), co pozwoliło Petlurze powrócić do Kamieńca Podolskiego i 15 czerwca zająć
Tarnopol. Za to dalsza ofensywa petlurowców na Lwów zamieniła się w ich katastrofę. Polacy pokonali ukraińską armię galicyjską, która w lipcu opuściła Galicję.
W połowie października petlurowcy zostali pokonani przez armię Denikina,
do ich niepowodzeń przyczyniła się epidemia tyfusu. W listopadzie Polacy zajęli Kamieniec Podolski. Kierownictwo URL, które ponownie utraciło kontrolę nad
wcześniej zajmowanym terytorium, przeniosło się do Płoskirowa. Wkrótce jednak
wtargnęli tam biali i Petlura był zmuszony uciekać do ostatniej twierdzy – Starokonstantynowa, zdobytego przez białych 2 grudnia. Pozostało tylko jedno wyjście
– ewakuować się do Polski.
2 grudnia delegacja URL podpisała deklarację warszawską, zgodnie z którą
strona ukraińska uznawała za granicę rzekę Zbrucz, a tym samym zrzekała się na
korzyść Polski praw do wschodniej Galicji. 5 grudnia Petlura udał się do Warszawy. W przeciwieństwie do białych, Polacy godzili się na istnienie niepodległego
państwa ukraińskiego, ale tylko na wschód od rzeki Zbrucz, czyli dawnej granicy
oddzielającej Austro-Węgry od Imperium Rosyjskiego. Zwolennikom koncepcji federacyjnej dało to asumpt do podjęcia próby jej realizacji w polsko-ukraińskich relacjach. Sowiecka Ukraina w tym czasie była politycznie i wojskowo ściśle związana
z Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Sowiecką (RSFRS) i pozostałymi
sowieckim republikami. Moskwa zgadzała się na istnienie państwa ukraińskiego
wyłącznie jako sowieckiej republiki zależnej od RSFRS.
21 kwietnia 1920 r. podpisano porozumienia polityczne pomiędzy Polską
i URL, a kilka dni później uzupełniono je konwencją wojskową. Spieszono się, ponieważ na 25 kwietnia Piłsudski wyznaczył rozpoczęcie operacji zaczepnej na południowym odcinku frontu, a zatem na terenach zamieszkanych przez Ukraińców.
Miał przy tym nadzieję, że oddziały Wojska Polskiego, którym towarzyszyć będą
oddziały ukraińskie, zostaną przyjęte przez miejscową ludność jako sprzymierzeńcy.

Decydujące bitwy 1920 roku

W literaturze sowieckiej, rosyjskiej, a także zachodnioeuropejskiej ofensywa polska na ziemiach ukraińskich przeprowadzona wiosną 1920 r. często jest interpretowana jako przejaw dążeń ekspansjonistycznych. Nie można jednak zapominać,
że sojusznikiem Polaków były oddziały URL, które walczyły o własne niepodległe
państwo (Źródło nr 1: Odezwa Symona Petlury z 19 kwietnia 1920 r.).
Operacja ukraińska nie była początkiem nowej wojny, ale kontynuacją konfliktu zbrojnego z 1919 r. Obie walczące strony szykowały się do dalszych działań wojennych, koncentrując wojska na innych odcinkach frontu – bolszewicy na
północ i południe od Polesia, Polacy na odcinku ukraińskim. Polskie dowództwo
dysponowało w tym czasie wiarygodnymi, przekazywanymi przez wywiad informacjami o przygotowaniach Armii Czerwonej do uderzenia na zachód. Piłsudski
zdecydował się uprzedzić to uderzenie.
Początkowo operacja ukraińska była pasmem sukcesów. 7 maja 1920 r. Polacy
zajęli Kijów, którego Armia Czerwona praktycznie nie broniła, koncentrując linie oporu na wschodnim brzegu Dniepru. Większość Ukraińców odnosiła się do
Wojska Polskiego niechętnie, a w najlepszym razie obojętnie. W Polsce mało kto
wówczas rozumiał, że przejściowy sukces militarny był zalążkiem politycznej klęski
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i faktycznym przekreśleniem koncepcji federacyjnej. Od wiosny 1920 r. Piłsudski
nie podejmował już zdecydowanych działań na rzecz realizacji tej idei, aczkolwiek
miał ku temu okazję podczas pertraktacji ryskich. Wiedział już, że przy niechętnej
postawie ludności ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej wobec Polski i Polaków nie
było szans na stworzenie federacji. W latach dwudziestych kontynuacją polskiego
projektu federacyjnego była w pewnym sensie strategia prometejska, mająca na
celu „rozprucie” państwa sowieckiego „po szwach narodowościowych”.
Na początku czerwca 1920 r. Armia Czerwona przeszła do działań zaczepnych,
ściągając na front dodatkowe oddziały. Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia
Kijowa. Kolejne próby powstrzymania pochodu bolszewickiego okazały się nieskuteczne. 15 lipca Lenin napisał do polskiego komunisty, bolszewika urodzonego
w Królestwie Polskim, Józefa Unszlichta: „naprężamy wszystkie siły, aby dobić Piłsudskiego”. Miesiąc później dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego oddziały
Armii Czerwonej stały na przedpolach Warszawy, gdzie toczyły się ciężkie walki.
Wojska sowieckie próbowały sforsować Wisłę w rejonie Płocka i Włocławka, co
ułatwiłoby zajęcie stolicy Polski od zachodu. Dowodzona przez gen. Władysława
Sikorskiego 5 Armia broniła dostępu do Warszawy nad rzeką Wkrą. Jednocześnie
trwały zacięte walki o Lwów. Członkiem Wojskowej Rady Rewolucyjnej Frontu
Południowo-Zachodniego był Józef Stalin.
Z inicjatywy Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) 23 lipca
1920 r. w Smoleńsku utworzono Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom), do którego weszli m.in. Feliks Dzierżyński, Marchlewski i Unszlicht.
Po zajęciu przez Armię Czerwoną Białegostoku jako pierwszego większego miasta na zachód od linii Curzona, Komitet ogłosił odezwę o przejęciu władzy. Z kolei
w Wilnie wydano napisany przez Dzierżyńskiego Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, którego głównym postulatem było stworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Wraz z postępami Armii Czerwonej Komitet ulokował
się w Wyszkowie.
Próby utworzenia masowej Polskiej Armii Czerwonej i sowietyzacji Polski zakończyły się niepowodzeniem. Terror zniechęcał Polaków z Wileńszczyzny i Białostocczyzny do popierania Komitetu. Zdecydowana większość Polaków – w tym
robotników – była przeciwna komunizmowi. Gremialnie poparto za to wysiłki na
rzecz obrony Rzeczypospolitej. W szeregi Wojska Polskiego zgłaszali się ochotnicy reprezentujący wszystkie grupy społeczne. Obrona ojczyzny traktowana była
w kategoriach patriotycznych jako wojna o niepodległość. Lenin i jego towarzysze
liczyli, że zajęcie Warszawy spowoduje kapitulację Polaków i ziemie polskie staną się przyczółkiem do dalszego eksportu rewolucji do Niemiec. W takim duchu
odezwy wydawał Tuchaczewski.
Krytyczna sytuacja na froncie zmusiła Polskę do zwrócenia się o pomoc do mocarstw zachodnich. Już zimą 1920 r. minister spraw zagranicznych Stanisław Patek
starał się przekonać Francuzów i Anglików do wsparcia planowanych działań zbrojnych na ziemiach ukraińskich. Zabiegi te zakończyły się fiaskiem, ponieważ w Paryżu i Londynie wciąż wierzono w odbudowę Rosji niekomunistycznej, która będzie
aspirowała do zajęcia terenów zamieszkiwanych przez Białorusinów i Ukraińców.
W lipcu 1920 r. premier Władysław Grabski udał się do belgijskiego Spa, by
uzyskać pośrednictwo mocarstw w zakończeniu polsko-sowieckiego konfliktu
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zbrojnego. Inicjatywę przejął premier brytyjski David Lloyd George, który 10 lipca zaoferował się jako negocjator. Sformułował on warunki, które nie satysfakcjonowały polskich przywódców: Warszawa miała się zgodzić na linię Curzona jako
wschodnią granicę Rzeczypospolitej, oddać Litwie Wilno, a Czechosłowacji sporną
część Śląska Cieszyńskiego, a także zgodzić się na ustępstwa na terenie Wolnego
Miasta Gdańska. Grabski przystał jednak na takie warunki.
Następnego dnia wysłano do Moskwy notę rządu brytyjskiego, w której przedstawiono proponowane zasady zawieszenia broni. Bez informowania Polaków,
a nawet Francuzów, Brytyjczycy wydłużyli linię Curzona na terytorium Galicji.
Miała ona biec na zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od Przemyśla. W ten sposób Lwów miał się znaleźć po stronie sowieckiej. Granica polsko-litewska miała się
pokrywać z linią kolejową Grodno–Wilno i dalej biec do Dźwińska (Dyneburga).
Cziczerin w imieniu rządu sowieckiego odrzucił propozycje Lloyda George’a,
dając do zrozumienia, że jedyną drogą do zakończenia konfliktu będą bezpośrednie
pertraktacje między Moskwą a Warszawą. Czas grał na korzyść strony sowieckiej,
ponieważ Armia Czerwona wciąż parła na zachód. Dopiero 14 sierpnia udała się
do Mińska kolejna delegacja z Janem Dąbskim na czele i rozpoczęto pertraktacje.
Reprezentujący stronę sowiecką Karol Daniszewski przedstawił Polakom „tezy
zasadnicze”: linia Curzona jako wschodnia granica Rzeczypospolitej; redukcja
w ciągu jednego miesiąca armii polskiej do 50 tys. żołnierzy; oddanie bolszewikom nadwyżki broni i wyposażenia wojskowego, likwidacja polskiego przemysłu
wojennego; amnestia więźniów politycznych; swobodny tranzyt przez terytorium
Polski. Były to warunki godzące w niezależność i niepodległość Polski, które otwierały drogę do sowietyzacji Rzeczypospolitej.
15 sierpnia 1920 r. armia polska wyprowadziła uderzenie znad Wieprza. W ciągu kilku dni sytuacja na froncie uległa diametralnej zmianie. Polacy przeszli do
ofensywy, odrzucając wojska Tuchaczewskiego spod Warszawy i biorąc do niewoli około 60 tys. krasnoarmiejców. Na południu Armia Czerwona nie zdołała zająć Lwowa. Po bitwie pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia, I Armia
Konna Siemiona Budionnego wycofała się. We wrześniu w bitwach nad Niemnem
Piłsudski rozbił skoncentrowane w tym rejonie oddziały sowieckie. Zajęte zostały Grodno, Lida, Mołodeczno i Wilejka. 12 października Polacy weszli do Mińska (Źródło nr 2: Przemówienie W. I. Lenina na IX wszechrosyjskiej konferencji
RKP(b); Źródło nr 3: Wywiad z Józefem Piłsudskim z 15 września 1920 r.).
W październiku – w wyniku zainspirowanego przez Piłsudskiego tzw. buntu
gen. Lucjana Żeligowskiego – Wojsko Polskie zajęło Wilno i Wileńszczyznę, którą na mocy układu z 12 lipca 1920 r. Rosja Sowiecka odstąpiła Litwie (faktyczne
przekazanie miasta nastąpiło przed uprawomocnieniem się tego układu, w okresie
klęsk Armii Czerwonej). Utworzone na terytorium Wileńszczyzny marionetkowe
państwo pod nazwą Litwa Środkowa w 1922 r. weszło w skład Polski, co bardzo
negatywnie odbiło się na stosunkach polsko-litewskich.

Pertraktacje w Rydze

Atmosfera pertraktacji polsko-sowieckich na skutek zwycięstw Wojska Polskiego
uległa zmianie i przeniesiono je do neutralnej Rygi. Na czele delegacji reprezentującej Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republikę Sowiecką i Ukraińską So-
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cjalistyczną Republikę Sowiecką stanął Adolf Joffe. W składzie polskiej delegacji
znalazło się wielu parlamentarzystów, polityków i wojskowych. Formalnie przewodził jej w dalszym ciągu Dąbski, ale pierwsze skrzypce grał prof. Stanisław Grabski,
zwolennik koncepcji inkorporacyjnej. Polacy zrezygnowali z włączenia do rozmów
reprezentacji sojuszniczej URL, zdając sobie sprawę, że obecność przedstawicieli
Petlury utrudni zawarcie pokoju.
12 października 1920 r. podpisano umowy o rozejmie i preliminariach pokojowych (Źródło nr 4: Wspomnienia Jana Dąbskiego). Zawieszenie broni miało
obowiązywać od 18 października. Linia demarkacyjna biegła wzdłuż rzek Dźwina, Wilia, Łań, dalej ku rzece Horyń i kończyła się w miejscu, gdzie Zbrucz wpada
do Dniestru. Po zawieszeniu broni walkę kontynuowały oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i petlurowcy, co wywołało pretensje delegacji sowieckiej
w stosunku do Polaków, którzy wspierali dotychczasowych sojuszników. Wkrótce
oddziały Bułak-Bałachowicza i zwolennicy URL zostali rozbici przez Armię Czerwoną i wycofali się za linię demarkacyjną, gdzie zostali rozbrojeni przez Polaków.
Wielu uczestników tych walk postawę strony polskiej oceniło jako zdradę.
17 listopada w Rydze rozpoczęła się zasadnicza część konferencji pokojowej,
która miała doprowadzić do podpisania traktatu. Obrady toczyły się w czterech
komisjach: terytorialnej, prawno-politycznej, finansowo-ekonomicznej i ds. wymiany jeńców oraz zakładników. Spory dotyczyły kilku zagadnień. Jednym z nich
były korekty graniczne, w efekcie których Polska uzyskała około 3 tys. km². Ludność polska zamieszkująca tereny przygraniczne po stronie sowieckiej czuła się
pokrzywdzona i miała daleko posunięte pretensje do władz w Warszawie, oskarżając je o pozostawienie ich na pastwę bolszewików. Drobne cesje terytorialne Joffe
traktował jako kartę przetargową w sprawach gospodarczych i finansowych, gdzie
ustępować nie zamierzał.
Inną sporną sprawą była wysokość ryczałtu za zniszczone mienie polskie. Polacy domagali się 85 mln rubli w złocie. Joffe twardo i stanowczo obstawał jednak
przy kwocie 30 mln rubli, argumentując taki stan rzeczy wyniszczeniem republik
sowieckich na skutek wojny i rewolucji. Jego stanowisko zostało w końcu zaaprobowane. Jedną z najpoważniejszych negocjowanych kwestii był zwrot zrabowanych
Polsce w wiekach XVIII i XIX dóbr kultury oraz majątku wywiezionego z Królestwa
Polskiego na początku I wojny światowej. Strona sowiecka obiecała oddać państwu
polskiemu archiwalia, dzieła sztuki, zabytki kultury i ewakuowane przedsiębiorstwa.
Ważnym postanowieniem było nawiązanie oficjalnych stosunków dyplomatycznych między obydwoma państwami. Negocjacje prowadzone w Rydze były dla obu
delegacji poligonem doświadczalnym. Młoda dyplomacja sowiecka i jeszcze młodsza dyplomacja polska uczyły się szukać trudnych kompromisów. Za błąd można
uznać brak sankcji za niewykonanie postanowień traktatu.
Obie negocjujące strony nie chciały wznawiania konfliktu zbrojnego. Młode państwa nie miały sił ani środków do prowadzenia dalszej walki. Bolszewicy musieli
umocnić swoją władzę i przeprowadzić planowane reformy gospodarcze, społeczne oraz polityczne. Bunt marynarzy w Kronsztadzie i inne wystąpienia przeciwko
ustrojowi komunistycznemu świadczyły o tym, że władza sowiecka znajduje się
w stanie wielkiego kryzysu. Polacy mieli przed sobą plebiscyt na Górnym Śląsku,
uregulowanie stosunków z niemal wszystkimi sąsiadami, wreszcie do rozwiązania
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szereg problemów wewnętrznych – społecznych i politycznych. Na przyspieszenie pertraktacji w ich końcowej fazie wpłynęło podpisanie przez Polskę układów
z Francją i Rumunią, wzmacniających jej pozycję na arenie międzynarodowej.

Pokój ryski w 1921 roku i problem jeńców

Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921 r. (Źródło nr 5: Traktat ryski). W istotny sposób porządkował on sytuację w centralnej i wschodniej części
Europy, stabilizował jej położenie międzynarodowe. Był dopełnieniem systemu
wersalskiego, który nie regulował spraw tej części kontynentu. Pokój zawarty w Rydze bezpośrednio lub pośrednio zapewniał niepodległy byt innym państwom, które graniczyły z republikami sowieckimi. Jednak z punktu widzenia Białorusinów
i Ukraińców pokój ryski był ciosem w ich interesy narodowe, gdyż doprowadził
do podzielenia granicami państwowymi zamieszkanych przez te narody obszarów.
Bilans wojny polsko-sowieckiej był tragiczny. W okresie walk o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1920 zabitych, rannych, zmarłych i zaginionych było
ponad 250 tys. żołnierzy polskich – w tym ponad 90% stanowiły ofiary wojny polsko-sowieckiej. Straty sowieckie są lepiej znane dla roku 1920, a zatem dla okresu
szczególnego natężenia konfliktu zbrojnego. Na froncie zachodnim i południowo-zachodnim poległo około 18 tys. żołnierzy, 17,5 tys. zmarło w wyniku chorób
i 95 tys. zaginęło lub zostało wziętych do niewoli. W sumie daje to liczbę około
130 tys. ofiar, do której należy dodać około 102 tys. rannych i chorych. W literaturze przedmiotu można spotkać także większe liczby. Ogólną liczbę jeńców sowieckich określa się w szerokim przedziale od 80 do 165 tys. ludzi.
Znacznie różnią się oceny współczesnych historyków polskich i rosyjskich odnoszące się do liczby ofiar śmiertelnych wśród jeńców. Wedle obliczeń polskich
autorów około 16-18 tys. jeńców przetrzymywanych w obozach na terenie Polski
zmarło głównie z powodu chorób zakaźnych (tyfus, czerwonka, grypa hiszpanka).
Przypadki rozstrzeliwania wziętych do niewoli żołnierzy sowieckich były sporadyczne, ich sprawcy stawali przed sądem i byli skazywani na kary więzienia. Wedle
szacunków rosyjskich historyków zginęło 18-28 tys. jeńców. O ile w Polsce wysoką
śmiertelność jeńców tłumaczy się trudnymi warunkami panującymi w odradzającym się państwie (zwłaszcza niedoborem żywności i medykamentów), o tyle w Rosji
odpowiedzialnością obarcza się przede wszystkim polskie władze, które oskarża się
o zbytnie zagęszczenie jeńców w obozach. Wedle obliczeń polskich badaczy w czasie
wojny do niewoli sowieckiej dostało się około 45 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.
Rosyjscy autorzy piszą nawet o 60 tys. Nie powróciło z niej od 16 do 20 tys. ludzi.
Do tych szacunków nie zalicza się osób zamordowanych zaraz po schwytaniu na
linii frontu oraz członków organizacji niepodległościowych, zwłaszcza Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), rozstrzeliwanych na tyłach. Wedle obliczeń większości
rosyjskich historyków, w sowieckiej niewoli zmarło około 2 tys. polskich jeńców,
a los kolejnych prawie 2 tys. pozostaje nieznany. Jak widać, w tym przypadku rozbieżności w obliczeniach i szacunkach obu stron są jeszcze większe.
W trakcie negocjacji ryskich uregulowano sprawę repatriacji obywateli państw-sygnatariuszy. W pierwszej kolejności wracać mieli jeńcy wojenni oraz cywilni,
później zakładnicy i internowani, wreszcie osoby, które nie godziły się na przyjęcie
sowieckiego obywatelstwa. Tylko od połowy czerwca do połowy września 1921 r. do
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Polski przyjechało ponad 370 tys. repatriantów. Ogólna ich liczba wyniosła ponad
milion osób. Przez Polskę wracali do ojczyzny żołnierze rosyjscy wzięci do niewoli podczas I wojny światowej. Ich liczba sięgała kilkuset tysięcy. Granica ustalona
w traktacie ryskim przetrwała do 1939 r.
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1B

Marek Chodowski

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Ustalenie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej

45 minut

Cele lekcji
Uczeń:
 rozumie terminy i pojęcia: koncepcja federacyjna i inkorporacyjna granicy wschodniej,
federacja, inkorporacja, bolszewicy, biali, czerwoni, Armia Czerwona, Galicja Wschodnia, Zachodnioukraińska Republika Ludowa, Ukraińska Republika Ludowa, Dyrektoriat,
Ukraińska Socjalistyczna Republika Ludowa, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, Orlęta, Rada Obrony Państwa, Rząd Obrony Narodowej, konferencja w Spa, linia
Curzona, bitwa warszawska, Armia Konna Budionnego, traktat ryski, bunt Żeligowskiego, Litwa Środkowa;
 wymienia przyczyny konfliktu polsko-bolszewickiego;
 omawia działalność: Siemiona Budionnego, Aleksieja Brusiłowa, Ignacego Daszyńskiego, Antona Denikina, Romana Dmowskiego, Feliksa Dzierżyńskiego, Władysława
Grabskiego, Juliana Marchlewskiego, Symona Petlury, Józefa Piłsudskiego, Michaiła
Tuchaczewskiego, Wincentego Witosa, Lucjana Żeligowskiego;
 omawia stanowisko państw ententy wobec wojny polsko-bolszewickiej;
 omawia kolejne etapy kształtowania się granicy wschodniej II Rzeczypospolitej;
 objaśnia znaczenie dat: 1 listopada 1918, kwiecień 1920, 7 maja 1920, lipiec 1920, 1316 sierpnia 1920, 31 sierpnia 1920, 9 października 1920, 18 marca 1921;
 analizuje źródła historyczne i wyciąga odpowiednie wnioski;
 kształtuje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów;
 wyszukuje z różnych źródeł i gromadzi potrzebne informacje;
 odróżnia fakty od opinii i dokonuje ich oceny.
Metody
 elementy wykładu;
 praca pod kierunkiem nauczyciela z tekstem źródłowym;
 praca w grupach;
 praca z mapą historyczną.
Środki dydaktyczne i materiały
 mapa ścienna – Początki II Rzeczypospolitej;
 mapa – Walka o granice odrodzonej Polski, [w:] Atlas historyczny. Od starożytności
do współczesności, wyd. Nowa Era, s. 106-107;
 rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna;
 komputer z dostępem do Internetu;
 źródła pisane: Michaił N. Tuchaczewski o wojnie 1920 r. z Polską, [w:] Wiek XX w źródłach: wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa
1998, s. 141 (Karta pracy nr 6);
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źródła ikonograficzne: Orlęta – obrona cmentarza, Wojciech Kossak, 1926 r., https://
pl.wikipedia.org/wiki/Orl%C4%99ta_Lwowskie#/media/File:Orleta_-_obrona_cmentarza._Wojciech_Kossak.jpg (Karta pracy nr 8); Józef Piłsudski, Mińsk 1919 r., http://
loc.gov/pictures/resource/ggbain.31084/ (Karta pracy nr 9); 5 Pułk Piechoty Legionów wkracza do Dyneburga, styczeń 1920 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_
polsko-bolszewicka#/media/File:5_pp_w_Dyneburgu _1920.jpg (Karta pracy nr 10);
Defilada Wojska Polskiego na Chreszczatyku, 9 maja 1920 r., https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Defilada_na_Chreszczatyku_1920.jpg
(Karta pracy nr 11); Odwrót oddziałów 3 Armii Wojska Polskiego spod Kijowa, czerwiec 1920 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/
File:Retreat_of_3rd_Army_of_Polish_Army_from_Kiev_May_1920.jpg (Karta pracy
nr 12); II Ochotniczy Szwadron Śmierci w czasie walk o Lwów w 1920 r., https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61096/ (Karta pracy nr 13); Premier Rządu Obrony Narodowej Wincenty Witos i wicepremier Ignacy Daszyński, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Daszynski_and_Witos.jpg (Karta pracy nr 14);
Józef Piłsudski i Edward Rydz-Śmigły – dowódcy polskiej grupy uderzeniowej Frontu
Środkowego, sierpień 1920 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Pilsudski_and_Rydz-Smigly.jpg (Karta pracy nr 15); Zdobyte pod
Warszawą sztandary bolszewików – sierpień 1920 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Polish-soviet_war_1920_Aftermath_of_Battle_of_Warsaw.jpg (Karta pracy nr 16); Jeńcy radzieccy, https://zbiory.mhf.krakow.pl/
node/66376?select (Karta pracy nr 17).
opracowania: D. Nałęcz, T. Nałęcz, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921,
[w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (19182008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 30 (Karta pracy nr 1);
tamże, s. 31 (Karta pracy nr 2); W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa
1990, s. 61 (Karta pracy nr 3); cytat za: A. Garlicki, Historia 1815-1939. Polska i świat.
Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Warszawa 1998, s. 293 (Karta pracy nr 4);
tamże, s. 284 (Karta pracy nr 5); G. F. Matwiejew, Stosunki polsko-sowieckie w latach
1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 79-80 (Karta
pracy nr 7).
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Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel sprawdza listę obecności, jeden z uczniów rozwiesza mapę, a drugi rozdaje atlasy.
 Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem oraz celami lekcji.
 Nauczyciel w nawiązaniu do lekcji prosi jednego z uczniów o przypomnienie wydarzeń,
które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Faza realizacyjna:
 W krótkim wykładzie nauczyciel wyjaśnia, że proces kształtowania się granicy wschodniej był bardzo skomplikowany. O ile w przypadku granicy zachodniej istotne znaczenie miały działania dyplomatyczne, o tyle na wschodzie ze względu na toczące się tam
walki nie można było liczyć na podobne rozwiązanie. W tym czasie w Polsce istniały
dwie koncepcje wschodniej granicy państwa: federacyjna, której zwolennikiem był Józef Piłsudski, i inkorporacyjna, którą reprezentował Roman Dmowski.
 Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, rozdaje uczniom teksty i prosi o ich analizę,
a następnie scharakteryzowanie koncepcji federacyjnej i inkorporacyjnej państwa
polskiego oraz pokazanie na mapie przebiegu granicy wschodniej zgodnie z omawianymi koncepcjami. W trakcie prezentacji wyników prac grup nauczyciel zwraca uwagę
na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
 Grupa I – D. Nałęcz, T. Nałęcz, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 30 (Karta pracy nr 1).
 Grupa II – D. Nałęcz, T. Nałęcz, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 31 (Karta pracy nr 2).
 W dalszej części lekcji nauczyciel informuje, że wojna o granicę wschodnią to wojna
niewypowiedziana, która rozpoczęła się 1 listopada, kiedy to wojska ukraińskie zajęły prawie całą Galicję Wschodnią i proklamowały na nich – pomimo istniejącej już
Ukraińskiej Republiki Ludowej – utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.
Rozpoczęły się walki o Lwów, w których wsławiła się młodzież nazywana Orlętami
Lwowskimi. Ukraińcy zostali wyparci z miasta dzięki przybyłym z odsieczą polskim
wojskom pod dowództwem płk. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Następnie
Błękitna Armia dowodzona przez gen. Józefa Hallera w połowie lipca 1919 r. zmusiła
wojska ukraińskie do wycofania się za rzekę Zbrucz. W dalszej części lekcji nauczyciel informuje, że był to dopiero początek konfliktu. W miejsce wycofujących się ze
wschodu oddziałów niemieckich (Ober-Ost) wkraczała Armia Czerwona, która – próbując rozprzestrzenić rewolucję na kolejne obszary – zagrażała interesom państwa
polskiego, co w konsekwencji musiało doprowadzić do starć zbrojnych, za początek
których uznaje się walki Samoobrony Wileńskiej z początku stycznia 1919 r. na terenie Wileńszczyzny albo walki regularnych jednostek Wojska Polskiego z bolszewika-
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mi w połowie lutego 1919 r. w okolicach Szczuczyna. Piłsudski po ustabilizowaniu się
frontu na przełomie września i października kazał wstrzymać ofensywę i przystąpił
do rozmów z walczącymi ze sobą przedstawicielami armii „białych” i armii „czerwonych”. W styczniu 1920 r. wojska polskie wznowiły działania zbrojne z bolszewikami,
a 21 kwietnia zawarto porozumienie z rządem URL, na czele którego stał Symon Petlura. URL uznawała prawo Polski do ziem Galicji Wschodniej i Wołynia, a Polacy uznali
jej niepodległość z Dyrektoriatem jako jej legalnym rządem z atamanem Petlurą na
czele. (Do zilustrowania wykładu nauczyciel wykorzystuje Karty pracy nr 8, 9, 10 i 11.
W sytuacji, gdy nauczyciel nie dysponuje rzutnikiem multimedialnym lub tablicą interaktywną z dostępem do Internetu, przed przystąpieniem do omawiania zagadnienia
rozdaje uczniom źródła w wersji drukowanej).
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, rozdaje uczniom teksty i prosi o ich analizę
w oparciu o dołączone do nich polecenia. W trakcie prezentacji wyników prac grup
nauczyciel zwraca uwagę na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
Grupa I – W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1990, s. 61 (Karta pracy nr 3).
Grupa II – cytat za: A. Garlicki, Historia 1815-1939. Polska i świat. Podręcznik dla liceów
ogólnokształcących, Warszawa 1998, s. 284 (Karta pracy nr 4) oraz tamże, s. 293 (Karta pracy nr 5).
W kolejnej fazie lekcji nauczyciel informuje, że już na początku czerwca 1920 r. Armia
Czerwona przystąpiła do działań zaczepnych. Polaków zaczęła z Ukrainy wypierać
Armia Konna Siemiona Budionnego, a w lipcu od północy zaatakowała ich armia dowodzona przez Michaiła Tuchaczewskiego. Na początku sierpnia bolszewicy zagrażali
już Warszawie. Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną utworzono Tymczasowy
Komitet Rewolucyjny Polski w pełni podporządkowany Moskwie, którego celem była
sowietyzacja zajętych ziem. W Warszawie 1 lipca powołano Radę Obrony Państwa
z Józefem Piłsudskim na czele. W lipcu 1920 r. na konferencję do Spa udał się premier
Władysław Grabski. W zamian za pośredniczenie w negocjacjach państw ententy oraz
dostawy sprzętu wojskowego zgodził się na linię Curzona jako wschodnią granicę Polski
i przekazanie Litwie Wileńszczyzny. O przynależności Małopolski Wschodniej i Śląska
Cieszyńskiego miano zadecydować później. Po powrocie z Belgii Grabski podał się do
dymisji i 24 lipca powołano Rząd Obrony Narodowej z premierem Wincentym Witosem.
Do obrony państwa przystąpiło całe społeczeństwo, mężczyźni masowo wstępowali
do wojska. Działania wojenne na przedpolach Warszawy rozpoczęły się 13 sierpnia,
a trzy dni później główne siły polskie rozpoczęły ofensywę znad rzeki Wieprz, w wyniku czego zostały rozbite główne siły bolszewickie i agresor w panice zaczął wycofywać się z zajmowanych pozycji. Bitwa warszawska uznana została za osiemnastą
najważniejszą bitwę decydującą o losach świata. Do kolejnej bitwy doszło 31 sierpnia pod Komarowem, gdzie została rozbita Armia Konna Budionnego. Rozejm zawarto
18 października, a pokój podpisano 18 marca 1921 r. w stolicy Łotwy – Rydze. Granicę
ustalono na północnym wschodzie wzdłuż linii rzeki Dźwiny przez Białoruś do rzeki
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Zbrucz i Dniestru. Ponadto państwa zobowiązały się, że nie będą ingerowały w sprawy wewnętrzne drugiej strony i nie będą popierały działań wymierzonych w jedną ze
stron. Bolszewicy zobowiązali się ponadto do wypłaty odszkodowania w wysokości
30 mln rubli oraz zwrotu zagrabionych dóbr kultury. (Do zilustrowania wykładu nauczyciel wykorzystuje Karty pracy nr 12, 13, 14, 15, 16 i 17. W sytuacji, gdy nauczyciel
nie dysponuje rzutnikiem multimedialnym lub tablicą interaktywną z dostępem do
Internetu, przed przystąpieniem do omawiania zagadnienia rozdaje uczniom źródła
w wersji drukowanej).
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, rozdaje uczniom teksty i prosi o ich analizę
w oparciu o dołączone do nich polecenia, a następnie prosi ochotnika o pokazanie na
mapie ściennej przebiegu polskiej granicy wschodniej zgodnie postanowieniami pokoju ryskiego. W trakcie prezentacji wyników prac grup nauczyciel zwraca uwagę na
poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
Grupa I – Michaił N. Tuchaczewski o wojnie 1920 r. z Polską, [w:] Wiek XX w źródłach: wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa1998, s. 141 (Karta
pracy nr 6).
Grupa II – G. F. Matwiejew, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 79-80 (Karta pracy nr 7).
W dalszej części lekcji nauczyciel informuje uczniów, że tereny Wileńszczyzny zostały
zajęte przez Armię Czerwoną latem 1920 r. i przekazane Litwie w zamian za zgodę na
przemarsz przez jej terytorium wojsk sowieckich. Józef Piłsudski nie chciał zrezygnować z jej przynależności do Polski, ale nie było to łatwe, ponieważ delegacja Polska
w Spa zmuszona została do jej przekazania Litwie. W tej sytuacji Piłsudski nakazał
gen. Lucjanowi Żeligowskiemu upozorowanie buntu i opanowanie Wileńszczyzny,
gdzie utworzył niezależny organizm państwowy – Litwę Środkową. W 1922 r. zorganizowano wybory do Sejmu Wileńskiego, który przegłosował przyłączenie Litwy
Środkowej do Polski.
Następnie nauczyciel prosi jednego z uczniów o wskazanie na mapie granic państwa
II Rzeczypospolitej po przyłączeniu Litwy Środkowej.

Faza podsumowująca:
 Nauczyciel inicjuje rekapitulację, zwraca uwagę na potrzebę odróżniania faktów od
opinii oraz na różną ocenę poruszanych zagadnień. Wybrany uczeń omawia przebieg
kształtowania się polskiej granicy wschodniej po zakończeniu I wojny światowej. Nauczyciel ocenia najbardziej aktywnych uczniów.
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Karta pracy nr 1

Jednak również Piłsudski miał wielki plan, którego nie mógł zrealizować bez powalenia Rosji na kolana. Uważał, że ogromne wycieńczenie Rosji przegraną wojną światową,
rewolucją oraz krwawym konfliktem domowym stwarza niepowtarzalną szansę pozbawienia jej mocarstwowego statusu. Chciał to osiągnąć, wspierając niepodległościowe dążenia
narodów uciskanych przez carat. Przesiąkł tą ideą jeszcze wtedy, gdy kierował Polską Partią Socjalistyczną, i choć z socjalizmem zerwał, idea ta stanowiła nadal fundament jego
planów politycznych. Wierzył, że narody, które wywalczą państwowość w wojnie z Rosją,
sprzymierzą się z Polską, bo tylko tak zagwarantują sobie bezpieczeństwo. W planowanej
unii wschodnioeuropejskiej w pierwszej kolejności widział państwo polsko-litewsko-białoruskie, kontynuujące tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Liczył także na sojusz
z Ukrainą. W najdalej idących planach sięgał od Finlandii poprzez Estonię i Łotwę po
państwa Kaukazu. Polsce, dzięki jej możliwościom ludnościowym, ekonomicznym, militarnym i kulturalnym, miał przypisać rolę hegemona tego związku.
D. Nałęcz, T. Nałęcz, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne
w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 30.
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Karta pracy nr 2

Z planem odepchnięcia Rosji od Europy całkowicie nie zgadzali się rywalizujący z Piłsudskim narodowi demokraci na czele z Dmowskim. Od początku XX w. za największego wroga uważali oni Niemcy i przebieg wojny tylko utwierdził ich w tym przekonaniu.
Bezpieczeństwa odrodzonej Polski poszukiwali w sojuszu nie tylko z Francją, ale i z Rosją, liczyli bowiem na to, że nastąpi tam rychły upadek bolszewików. Mieli nadzieję, że
wycieńczona rewolucją i wojną domową Moskwa zgodzi się na granicę korzystną dla Polski. Chcieli przyłączyć dawną gubernię koweńską, wileńską i grodzieńską, większą część
guberni mińskiej i Wołyń wraz z częścią Podola. Resztę ziem dawnej Rzeczypospolitej
pozostawiali Rosji, zupełnie bagatelizując państwowe aspiracje tamtejszych narodów.
D. Nałęcz, T. Nałęcz, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne
w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 31.
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Karta pracy nr 3

Na przełomie września i października 1919 r. front polski ustabilizował się, wbrew
nadziejom Francji, która liczyła, że siły polskie przystąpią teraz, wraz z „białymi” armiami Denikina, do ostatecznej rozprawy z bolszewikami. Piłsudski nie zamierzał się jednak przyczyniać do zwycięstwa „białych”. Nie ukrywali oni przecież, że prowadzą wojnę
pod hasłami odbudowy „jednej, wielkiej, niepodzielnej Rosji”, uważając sprawę ukraińską i krajów nadbałtyckich za wewnętrzny interes Rosji, nie godząc się nawet na istnienie całkowicie niepodległej Polski. Zresztą – co nie było bez znaczenia dla polskiej racji
stanu – w ewentualnej, przyszłej wojnie z bolszewikami Polska mogła liczyć na wojskową
pomoc państw sprzymierzonych, natomiast w żadnym wypadku nie mogła jej oczekiwać
przy spodziewanym zatargu z Rosją „białą”. Zwycięstwo bolszewików w wojnie domowej w Rosji oznaczało więc wówczas dla polskiej polityki „mniejsze zło” i to zdecydowało
o dalszym kierunku polityki Piłsudskiego.
W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1990, s. 61.

Polecenia:
 Wyjaśnij, jak należy rozumieć stwierdzenie, że front ustabilizował się „wbrew nadziejom Francji”.
 Wyjaśnij, dlaczego zwycięstwo bolszewików oznaczało „mniejsze zło” dla Polski.
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Karta pracy nr 4

Zastanawiając się nad przyczynami, które spowodowały, że Ukraińcy nie zdołali wówczas wywalczyć niepodległości, autor historii Ukrainy Andrzej Chojnowski stwierdza, że
jeśli chodzi o Ukrainę Naddnieprzańską o „porażce zdecydowała jednak przede wszystkim
niedojrzałość narodowa jej mieszkańców. Nosicielem postaw niepodległościowych była
głównie inteligencja, pełna zapału i ofiarności, przeżywająca jednak ideologiczne rozterki, których podłoże stanowiła fascynacja ogólnorosyjską rewolucją. Ta niewielka liczebnie
(3% społeczeństwa) i nie mająca politycznego doświadczenia grupa nie była w stanie ani
opanować nieprzyjaznych miast, ani pociągnąć za sobą uśpionej narodowo wsi.
Ukraińska wieś kryła w sobie wielki potencjał, który tymczasem objawiał się głównie
działaniami destrukcyjnymi – chłopstwo dość łatwo łączyło się w dziele burzenia starego
porządku, a o wiele trudniej dawało się je zmobilizować do budowy nowego ładu (najszybciej zrozumieli to i wykorzystali bolszewicy).
Cytat za: A. Garlicki, Historia 1815-1939. Polska i świat. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Warszawa
1998, s. 284.

Polecenie:
 Jak A. Chojnowski wyjaśnił fakt, że Ukraińcy nie zdołali wywalczyć niepodległości.
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Karta pracy nr 5

W sprawie Ukrainy – wspomina Jan Dąbski – Delegacja Rosyjska, zarówno w Mińsku, jak też w Rydze była absolutnie nieustępliwa. Oświadczył mi to całkowicie otwarcie
Joffe w czasie poufnej rozmowy w Rydze. Upieranie się Delegacji Polskiej przy sprawie
ukraińskiej groziło – mimo osłabienia Rosji – dalszą wojną nie wiadomo jak długą. Wojny
tej Polska nie wytrzymałaby na dłuższą metę, tym bardziej że wpływy polskie na Ukrainie – jak wykazała wyprawa kijowska – były bardzo nikłe, a sprzymierzony z Polską rząd
Petlury nie potrafił wzbudzić entuzjazmu ludności ukraińskiej, bez czego organizowanie nowego państwa jest niemożliwe. Ustępliwszymi byliby bolszewicy rosyjscy w sprawie oddania pod wpływy polskie Białej Rusi, ale próby postawienia tej sprawy w Rydze
natrafiły na zdecydowany opór ze strony polskiej. W ten sposób państwa tzw. buforowe
(Ukraina i Białoruś) pozostały w Związku Sowieckim, to znaczy faktycznie przy Rosji.
Program federacyjny został przez rozwój wypadków przekreślony.
Cytat za: A. Garlicki, Historia 1815-1939. Polska i świat. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Warszawa
1998, s. 293.

Polecenia:
 Wyjaśnij, dlaczego delegacja polska nie mogła wynegocjować niepodległości Ukrainy.
 Wyjaśnij, dlaczego – zdaniem J. Dębskiego – „Program federacyjny został przez rozwój wypadków przekreślony”.
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Karta pracy nr 6

Michaił Tuchaczewski, Pochód za Wisłę, Łódź 1989

VIII. Rewolucja z zewnątrz
Kiedy z całkowitą i wyraźną jasnością uwydatnił się ten ostateczny pogrom, któremu
uległy armie polskie na froncie zachodnim, kiedy armie nasze forsowały nareszcie linie
umocnień niemieckich, niepokój i panika ogarnęły nie tylko burżuazję polską, ale i jej
europejskich protektorów. […]
Walka polskiego kapitału z proletariacką rewolucją rosyjską rozwijała się do skali europejskiej.
Jeżeli uchyliliśmy pośrednictwo Curzona, to rzuciliśmy tym samym wyzwanie kapitałowi europejskiemu i walka zapowiadała się na śmierć i życie. Było zupełnie jasne, że
nawet w razie zupełnego rozgromienia Polski „panów”, wojna klasowa nie mogła być
przerwana i musiała stanowczo przelać się żywiołowo do krajów Europy środkowej […].
Michaił N. Tuchaczewski o wojnie 1920 r. z Polską, [w:] Wiek XX w źródłach: wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard,
Warszawa1998, s. 141.

Polecenia:
 Wyjaśnij, jak M. Tuchaczewski rozumie zwrot „rewolucja z zewnątrz”.
 Wyjaśnij, jakie znaczenie miała dla bolszewików wojna z Polską.
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Karta pracy nr 7

Według danych radzieckich z listopada 1922 r., gdy kończyła się oficjalna repatriacja do
ojczyzny powróciło 75 699 czerwonoarmistów (żołnierzy i dowódców). Losy pozostałych
ponad 80 000 jeńców układały się rozmaicie. Wielu z nich zmarło od ran oraz z powodu
niedostatecznej pomocy medycznej, wycieńczenia, zimna, epidemii chorób zakaźnych
itd. Niestety do dziś nie odnaleziono materiałów Centralnego Biura Informacji o Jeńcach polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Dlatego jakichkolwiek danych o ogólnej liczbie zmarłych w niewoli czerwonoarmistów nie można uznać za dokładne. Jeżeli
odnieślibyśmy się do średniej statystycznej normy śmiertelności, wynoszącej 7% w przypadku jeńców, jak odnotowano w piśmie departamentu sanitarnego Ministerstwa Spraw
Wojskowych z 18 lutego1920 r., to liczbę tę należałoby określić na około 11 000 osób. Jednak według wiarygodnych informacji tylko w obozach w Strzałkowie i Tucholi zmarło
ponad 11 500 jeńców czerwonoarmistów, a zatem zmarłych musiało być znacznie więcej.
Wiadomo, że podczas epidemii śmiertelność wzrasta cztero-, pięciokrotnie – do 30%,
a nawet więcej. W latach 1919-1921 było kilka epidemii, co najmniej trzy. Każda z nich
trwała od trzech do czterech miesięcy. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że po rozpoczęciu masowej repatriacji jeńców czerwonoarmistów w marcu 1921 r. nie wybuchły już nowe
epidemie, to na 25 wcześniejszych miesięcy przebywania żołnierzy Armii Czerwonej
w niewoli przypada nie mniej niż dziewięć miesięcy, podczas których szerzyły się epidemie. Za pomocą nieskomplikowanych obliczeń arytmetycznych można orientacyjnie
określić, że mogło umrzeć od 25 000 do 28 000 ludzi, czyli około 18% czerwonoarmistów faktycznie przebywających w niewoli.
G. F. Matwiejew, Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne
w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 79-80.

Polecenia:
 Wymień przyczyny bardzo dużej śmiertelności jeńców radzieckich.
 W jaki sposób historycy rosyjscy obliczają liczbę zgonów żołnierzy Armii Czerwonej
przebywających w polskich obozach jenieckich i czy wynik ten może uznać za wiarygodny?
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Karta pracy nr 8

Orlęta – obrona cmentarza, Wojciech Kossak, 1926 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orl%C4%99ta_Lwowskie#/media/File:Orleta_-_obrona_cmentarza._Wojciech_
Kossak.jpg
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Karta pracy nr 9

Józef Piłsudski, Mińsk 1919 r.

http://loc.gov/pictures/resource/ggbain.31084/
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Karta pracy nr 10

5 Pułk Piechoty Legionów wkracza do Dyneburga, styczeń 1920 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:5_pp_w_Dyneburgu _1920.jpg
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Karta pracy nr 11

Defilada Wojska Polskiego na Chreszczatyku, 9 maja 1920 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Defilada_na_Chreszczatyku_1920.jpg
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Karta pracy nr 12

Odwrót oddziałów 3 Armii Wojska Polskiego spod Kijowa,
czerwiec 1920 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Retreat_of_3rd_Army_of_Polish_Army_
from_Kiev_May_1920.jpg
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Karta pracy nr 13

II Ochotniczy Szwadron Śmierci w czasie walk o Lwów w 1920 r.

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61096/
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Premier Rządu Obrony Narodowej Wincenty Witos i wicepremier
Ignacy Daszyński

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Daszynski_and_Witos.jpg
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Karta pracy nr 15

Józef Piłsudski i Edward Rydz-Śmigły – dowódcy polskiej grupy
uderzeniowej Frontu Środkowego, sierpień 1920 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Pilsudski_and_Rydz-Smigly.jpg
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Zdobyte pod Warszawą sztandary bolszewików – sierpień 1920 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka#/media/File:Polish-soviet_war_1920_Aftermath_of_
Battle_of_Warsaw.jpg
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Karta pracy nr 17
Jeńcy radzieccy

https://zbiory.mhf.krakow.pl/node/66376?select
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1C
Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Odezwa Symona Petlury z 19 kwietnia 1920 r.

Symon W. Petlura (1879-1926)
– prezes Dyrektoriatu Ukraińskiej
Republiki Ludowej (URL) od lutego
1919 do listopada 1920 r. Po klęsce
militarnej, jaką poniósł w 1919 r.,
przeniósł się do Warszawy. Ukraińskie jednostki wojskowe, wycofane na terytorium kontrolowane
przez Polaków, zostały rozbro-

Rzeczpospolita Polska weszła na drogę okazania realnej pomocy Ukraińskiej Republice
Ludowej w jej walce z moskiewskimi bolszewikami – okupantami, dając możność formowania u siebie oddziałów jej armii i ta armia idzie teraz walczyć z wrogami Ukrainy.
Ale dziś armia ukraińska walczyć będzie już nie sama, jeno razem z przyjazną nam
armią Rzeczypospolitej Polskiej przeciw czerwonym imperialistom, którzy zagrażają
również wolności narodu polskiego.
Pomiędzy rządami Republiki Ukraińskiej i Polskiej nastąpiło porozumienie wojenne,
na którego podstawie wojska polskie wkroczą wraz z ukraińskimi na teren ukraiński, a po
skończonej walce z bolszewikami wojska polskie wrócą niezwłocznie do swojej Republiki.

jone. Jednakże polskie władze
planowały wykorzystać bojowni-

С. Петлюра, Главный атаман. В плену несбыточных надежд, Москва – Санкт-Петербург 2008, s. 284.

ków URL w walce przeciwko Rosji Sowieckiej o Ukrainę, i wiosną
1920 r. znów wydano im broń.
21 kwietnia Petlura podpisał traktat
polsko-ukraiński, zgodnie z którym
Polska otrzymywała nie tylko Galicję Wschodnią, ale także inne terytoria, w tym zachodni Wołyń.
Polskie dowództwo nie planowało posuwać się dalej niż do rzeki Dniepr. W przypadku sukcesu
wspólnej polsko-ukraińskiej ofensywy miało zostać utworzone państwo ukraińskie.
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Źródło nr 2

Przemówienie W. I. Lenina na IX wszechrosyjskiej konferencji RKP(b)

Napaść Polaków na nas poprzedził epizod charakterystyczny dla stosunków międzynarodowych, jakie się wówczas wytworzyły. Kiedy w styczniu zaproponowaliśmy Polsce
pokój – pokój nadzwyczaj korzystny dla niej, bardzo niekorzystny dla nas – dyplomaci
wszystkich krajów zrozumieli to po swojemu: „bolszewicy czynią niezmiernie wielkie
ustępstwa – są zatem niezmiernie słabi”. Jeszcze raz znalazła potwierdzenie prawda, że
dyplomacja burżuazyjna nie jest zdolna zrozumieć metod naszej nowej dyplomacji, polegającej na składaniu otwartych, szczerych oświadczeń. Dlatego też nasze propozycje
wywołały jedynie wybuch wściekłego szowinizmu w Polsce, Francji i w innych krajach
i popchnęły Polskę do napaści. Polska zrazu zagarnęła Kijów, lecz następnie, po zadaniu
przeciwuderzenia, nasze wojska doszły do Warszawy; później nastąpił przełom i cofnęliśmy się przeszło o sto wiorst.
Jednakże niezmiernie ciężka sytuacja, jaka się w wyniku tego wytworzyła, nie stanowi bynajmniej dla nas wyłącznie przegranej. Dyplomaci, którzy liczyli na naszą słabość,
zawiedli się srodze w swoich rachubach; udowodniliśmy, że Polska nie może nas pokonać, my natomiast byliśmy i jesteśmy niedalecy zwycięstwa nad Polską. Poza tym jeszcze
teraz posiadamy sto wiorst zdobytego terytorium. Wreszcie, nasz marsz na Warszawę
wywarł tak potężny wpływ na Europę Zachodnią i na całą sytuację światową, że zmienił
całkowicie stosunek walczących ze sobą wewnętrznych i zewnętrznych sił politycznych.
Zbliżenie się naszych wojsk do Warszawy dowiodło niezbicie, że gdzieś w jej pobliżu
znajduje się środek ciężkości całego systemu światowego imperializmu, systemu opierającego się na traktacie wersalskim. Polska, ostatnia twierdza przeciw bolszewikom, znajdująca się całkowicie w rękach Ententy, jest tak potężnym czynnikiem tego systemu, że kiedy
Armia Czerwona zagroziła tej twierdzy – cały system się zachwiał. Republika Radziecka stawała się w polityce międzynarodowej czynnikiem o pierwszorzędnym znaczeniu.
W nowej sytuacji, jaka się wytworzyła, ujawnił się przede wszystkim ten fakt o ogromnym znaczeniu, że burżuazja krajów pozostających pod uciskiem Ententy jest raczej po
naszej stronie, a kraje te zamieszkuje 70% całej ludności kuli ziemskiej. Wiedzieliśmy
jeszcze przedtem, jak małe państwa, które zaznały gorzkiego losu pod kuratelą Ententy
(Estonia, Gruzja i in.), które wieszają swoich bolszewików – zawierają z nami pokój wbrew
woli Ententy. Teraz przejawiło się to ze szczególną siłą na wszystkich krańcach świata.
Z chwilą zbliżenia się naszych wojsk do Warszawy całe Niemcy ogarnęło wrzenie […].
Jeśli nie potrafiliśmy dotrzeć do proletariatu przemysłowego Polski (i to jest jedną
z głównych przyczyn naszej porażki), który znajduje się za Wisłą i w Warszawie, to dotarliśmy do proletariatu angielskiego i podnieśliśmy jego ruch na niebywałe wyżyny, na
całkiem nowy szczebel rewolucji. Kiedy rząd angielski wystosował do nas ultimatum, okazało się, że trzeba najpierw zapytać o to robotników angielskich. A robotnicy ci, których
przywódcy są w dziewięciu dziesiątych zajadłymi mieńszewikami, odpowiedzieli na to
utworzeniem „Komitetu Akcji”.

Lenin (Uljanow), Władimir Iljicz
(1870-1924) – przywódca RPK(b),
przewodniczący Rady Komisarzy
Ludowych oraz Rady Pracy i Obrony.
Na konferencji partyjnej, która odbyła się 22-25 września 1920 r.,
Lenin zaproponował optymistyczną interpretację wyników wojny polsko-sowieckiej. Bolszewicki
przywódca starał się pokazać, że
polityka państwa sowieckiego na
ogół jest pokojowa, a bolszewicy nie
zamierzają eksportować rewolucji:
wysuwają oni inicjatywy pokojowe
i tylko się bronią.
Komitet Działania, który miał na
celu zapobieżenie wojnie ententy
przeciwko Rosji Sowieckiej, został
utworzony w Londynie przez członków Partii Pracy i związki zawodowe 9 sierpnia 1920 r. Jego twórcy nie
popierali bolszewizmu, a jedynie
występowali przeciwko wciągnięciu
Wielkiej Brytanii w nową wojnę.

W. I. Lenin, Przemówienie na IX Ogólnorosyjskiej Konferencji RKP(b), [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 31, Warszawa
1955, s. 275-277.
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Źródło nr 3

Wywiad z Józefem Piłsudskim z 15 września 1920 r.

Józef Piłsudski (1867-1935) od listopada 1918 do grudnia 1922 r. pełnił funkcję naczelnika państwa.
Piłsudski udzielił wywiadu korespondentowi najbardziej wówczas wpływowej francuskiej gazety
„Le Temps”.

Położenie, w jakim znajduje się Rosja, czyni ją niebezpieczną dla sąsiadów. Ustrój jej pozbawiony jest wszelkiej trwałości. Nie odpowiada on uczuciom ludności. Ażeby zapewnić
sobie autorytet wewnątrz, ludzie stojący na czele tego ustroju, będą szukali zaczepki na
zewnątrz. Użyją siły względem narodów, które je otaczają. Z drugiej znów strony, bolszewizm zniszczył kraj. Wskutek swej nędzy naród rosyjski jest dla nas groźny […]. Oto
dlaczego, nawet gdyby jutro podpisano pokój, położenie nasze byłoby i nadal krytyczne.
Wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, z całego serca pragnę nadejścia jak najrychlej dnia, w którym Polacy i Rosjanie, zapomniawszy odwiecznych waśni swych ojców,
dziadów i pradziadów, dojdą do zgodnego współżycia. Zapewne, w sercach i w mózgach
pozostały liczne ślady dawnych walk. Będzie to zadaniem tych, którzy przyjdą po nas,
żeby zatrzeć te ślady i dołożyć wszelkich starań, aby obydwa narody mogły iść każdy swoją
drogą, nie szarpiąc się nawzajem.
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, Warszawa 1937, t. 5, s. 169.
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Źródło nr 4

Wspomnienia Jana Dąbskiego

Na drugi dzień, to jest dnia 13 października 1920 r., Delegacja Polska wydała bankiet na
cześć zagranicznych dyplomatów, bawiących w Rydze, oraz dziennikarzy ryskich i zagranicznych. (Było ich w czasie rokowań pokojowych około 80 w Rydze, w tem większość
angielskich i amerykańskich). W czasie bankietu prezes Delegacji Polskiej wygłosił przemówienie, w którem wyraził zadowolenie z dojścia do skutku pokoju, który będzie niewątpliwie ratyfikowany przez Sejm, bo w Delegacji Polskiej były reprezentowane wszystkie
ważniejsze stronnictwa polskie. Co się tyczy naszych wschodnich granic, to nie należy
zapominać, że jeśli po naszej stronie pozostanie pewien procent ludności niepolskiej, to
także na Ukrainie i Białorusi pozostaje duża ilość Polaków – poza granicami Polski. Granica ryska jest zatem granicą kompromisu, uwzględniającego interesy obu stron. Pamiętać należy przytem, że państwo polskie przed rozbiorami obejmowało obszar wynoszący
734.000 klm², gdy Polska obecna obejmuje 388.000 klm², przyczem zmniejszenie dawnego terytorjum Polski dokonało się prawie wyłącznie na wschodzie.
Następnie przemawiali korespondenci pism angielskich, amerykańskich i rosyjskich.
Jeden z członków Delegacji Polskiej zwrócił się do korespondentów rosyjskich gazet (emigracyjnych), aby oni wypowiedzieli swoje zdanie co do Traktatu preliminaryjnego. Jeden
z nich […] odpowiedział, że Traktat Ryski przypomina „Brześć” i dlatego lepiej nic nie
mówić. Korespondent gazety „Obszczeje Dieło”, oświadczył, że Rosja będzie protestowała przeciw jej „podziałowi” […].
Na tem się zakończyły prace nad Traktatem o preliminarnym pokoju z Rosją i Ukrainą Sowiecką.
Kiedyśmy później z Joffem rozmawiali prywatnie o tych pracach i o ich wyniku – powiedziałem Joffemu, że za sposób prowadzenia rokowań oraz za stosunek do niego byłem przez niektóre czynniki polskie atakowany. Zarzucono mi publicznie, że „dałem się
Joffemu prowadzić na pasku”.
– Niech się Pan pocieszy – odpowiedział Joffe – że i mnie akurat w ten sam sposób
atakowano, zwłaszcza w czasie dyskusji nad ratyfikacją Umowy preliminaryjnej. Nazwano mnie wtedy „politycznym młodzieńcem”, którego Dąbski nabił w butelkę, bo Delegacja Polska – w razie mego większego oporu i nieustępliwości – przyjęłaby była daleko
skromniejsze granice niż jej przyznano w Preliminarjach.

Jan Dąbski (1880-1931) od marca
1920 r. był wiceministrem spraw
zagranicznych, od maja do czerwca
1921 r. – kierownikiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Przewodniczył polskiej delegacji w czasie rokowań w Rydze.
Brześć – mowa o pokoju brzeskim,
podpisanym 3 marca 1918 r. przez
Niemcy i Austro-Węgry z Rosją Sowiecką. Jego warunki, w tym znaczne straty terytorialne, były bardzo
trudne dla tej ostatniej.
Adolf Abramowicz Joffe (18831927) – sowiecki dyplomata, który
uczestniczył w podpisywaniu traktatów z Niemcami i ich sojusznikami (1918 r.), Estonią, Łotwą, Litwą
i Polską.

J. Dąbski, Pokój ryski. Wspomnienia. Pertraktacje. Tajne układy z Joffem. Listy, Warszawa 1931, s. 125-126.
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Źródło nr 5

Traktat ryski

Oprócz określenia granicy „Traktat
pokojowy między Rosją i Ukrainą,
z jednej strony, a Polską – z drugiej” regulował stosunkami międzypaństwowe, międzynarodowe
i wyznaniowe, przede wszystkim
na ziemiach ukraińskich i białoruskich, które dzielił. Strony jednocześnie deklarowały nieingerowanie
we wzajemne interesy i wolność
wyznania oraz rozwój kultur narodowych. Te dwie zasady pozostawały jednak w sprzeczności: istniała
możliwość interwencji w przypadkach naruszenia narodowych i religijnych praw oraz wolności. Były
one naruszane przez obie strony
traktatu, co było aktywnie wykorzystywane przez propagandę zarówno sowiecką, jak i polską. Wsparcie
formacji zbrojnych działających
na obszarach przygranicznych nie
skończyło się od razu.
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Artykuł I. Obie układające się strony oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi ustaje.
Artykuł II. Obie układające się strony, zgodnie z zasadą stanowienia narodów o sobie,
uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz zgadzają się i postanawiają, że wschodnią
granicę Polski, a więc granicę między Polską z jednej a Rosją, Białorusią i Ukrainą z drugiej strony, stanowi linia: [dalej szczegółowy opis geograficzny granicy].
Artykuł V. Obie układające się strony zapewniają sobie na wzajem całkowite poszanowanie suwerenności państwowej i powstrzymanie się od jakiegokolwiek mieszania się
do wewnętrznych spraw strony drugiej, w szczególności od agitacji, propagandy i wszelkiego rodzaju interwencji lub od ich popierania.
Obie układające się strony zobowiązują się nie tworzyć i nie popierać organizacji mających na celu walkę zbrojną z drugą układającą się stroną, bądź czyniących zamach na jej
całość terytorialną, bądź przygotowujących obalenie jej ustroju państwowego lub społecznego drogą gwałtu, jak również organizacji przypisujących sobie rolę rządu strony drugiej
lub części jej terytorium. Wobec tego strony zobowiązują się nie zezwalać na przebywanie na swym terytorium takich organizacji, ich urzędowych przedstawicielstw i innych
organów, wzbronić werbowania wojskowego oraz wwozu na swe terytorium i przewozu
przez swe terytorium sił zbrojnych, broni, amunicji i wszelkiego rodzaju materiałów wojennych, przeznaczonych dla tych organizacji […].
Artykuł VII. 1. Rosja i Ukraina zapewniają osobom narodowości polskiej, znajdującym
się w Rosji, Ukrainie i Białorusi, na zasadzie równouprawnienia narodowości, wszystkie
prawa, zabezpieczające swobodny rozwój kultury i języka oraz wykonywanie obrządków
religijnych. Wzajemnie Polska zapewnia osobom narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, znajdującym się w Polsce, wszystkie te prawa.
Osoby narodowości polskiej, znajdujące się w Rosji, Ukrainie i Białorusi, mają prawo,
w ramach ustawodawstwa wewnętrznego, pielęgnować swój język ojczysty, organizować
i popierać własne szkolnictwo, rozwijać swoją kulturę i tworzyć w tym celu stowarzyszenia i związki. Z tych samych praw, w ramach ustawodawstwa wewnętrznego, korzystać
będą osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, znajdujące się w Polsce.
2. Obie układające się strony zobowiązują się nawzajem nie mieszać się bezpośrednio
ani pośrednio do spraw ustroju i życia Kościoła oraz związków wyznaniowych, znajdujących się na terytorium strony drugiej.
3. Kościoły i stowarzyszenia religijne, do których należą osoby narodowości polskiej
w Rosji, Ukrainie i Białorusi, mają prawo, w granicach prawodawstwa wewnętrznego,
samodzielnie urządzać swoje wewnętrzne życie kościelne.
Wyżej wzmiankowane kościoły i stowarzyszenia religijne mają prawo, w granicach
prawodawstwa wewnętrznego, użytkowania i nabywania majątku ruchomego i nieruchomego, koniecznego do wykonywania obrządków religijnych oraz utrzymywania duchowieństwa i instytucji kościelnych. Na tych samych zasadach mają one prawo korzystania
z kościołów i instytucji, koniecznych do wykonywania obrządków religijnych.
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Z tych samych praw korzystają osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej w Polsce.
Artykuł VIII. Obie układające się strony zrzekają się wzajemnie zwrotu swych kosztów
wojennych, tj. wydatków państwowych na prowadzenie wojny między nimi, jak również
odszkodowania za straty wojenne, tj. za straty, które były wyrządzone im lub ich obywatelom na terenie operacji wojennych przez działania i zarządzenia wojenne w czasie
wojny polsko-rosyjsko-ukraińskiej.
Документы внешней политики СССР, под ред. A. A. Громыко и др., т. 3, Москва 1959, s. 619, 623-624, 626627 / Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. 2, 1918-1932, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1989, s. 150-175.
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Polska i Rosja Sowiecka
/Związek Sowiecki
od pokoju ryskiego
do paktu Ribbentrop-Mołotow

Relacje polsko-sowieckie
w pierwszych latach po podpisaniu traktatu ryskiego

Już pierwsze miesiące po zawarciu traktatu ryskiego uzmysłowiły obu stronom, jak
trudne będzie wprowadzenie w życie jego postanowień. Sowiecka Rosja dążyła do
możliwie szybkiego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską na najwyższym szczeblu. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa chciał uregulowania relacji
na poziomie chargé d’affaires, a zatem na szczeblu najniższym. Ostatecznie zostały utworzone przedstawicielstwa dyplomatyczne na poziomie poselstw, ale jeszcze nie ambasad. Sowieccy pełnomocni przedstawiciele (połpred – ros. полпред,
полномочный представитель) dostarczali listy uwierzytelniające szefowi polskiej
dyplomacji, który następnie przekazywał je głowie państwa.
Szybko się okazało, że obie strony nie kwapią się do wykonywania postanowień
traktatu ryskiego w sprawach gospodarczych, finansowych, dotyczących zwrotu
dzieł sztuki i nietolerowania na swoim terytorium osób oraz organizacji wrogo nastawionych do sąsiada. Powodowało to konieczność zawierania dodatkowych umów.
Dał o sobie znać brak sankcji za niewykonanie postanowień traktatu pokojowego.
W październiku 1921 r. podpisano umowę, której sygnatariuszami byli wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski i pełnomocny przedstawiciel w Warszawie
Lew Karachan. Strona sowiecka zobowiązała się do wypłaty pieniędzy za tabor kolejowy oraz terminowego zwrotu dóbr materialnych, w tym „mienia kulturalnego”. Polacy w bardzo krótkim terminie mieli usunąć z terytorium Rzeczypospolitej
kilkunastu przywódców organizacji antysowieckich, w tym swoich sojuszników
z okresu wojny: Borysa Sawinkowa i Symona Petlurę (Źródło nr 1: Pismo Karola
Wędziagolskiego do premiera Antoniego Ponikowskiego). Jednocześnie nie udało
im się zneutralizować drogą dyplomatyczną działań irredentystycznie nastawionych wobec Rzeczypospolitej organizacji komunistycznych, złożonych z obywateli
polskich przebywających na terenie podległym Sowietom.
Na początku października 1921 r. zebrały się po raz pierwszy Mieszane Komisje
Reewakuacyjna i Specjalna, które miały się zająć realizacją postanowień traktatu
ryskiego. W tym celu powołano do życia szereg podkomisji złożonych ze specjalistów, w tym wybitnych uczonych, działaczy kultury i przemysłowców. Prace trwały
kilka lat. Stronie polskiej nie udało się uzyskać zobowiązania finansowego określonego w traktacie pokojowym (30 mln rubli w złocie). Sowieci, umiejętnie lawirując
i szukając różnych pretekstów, nie zamierzali wypłacić Polakom należnych kwot.
W maju 1924 r. sporządzili specjalne zestawienie, z którego wynikało, że zwrócono zaledwie 4,3% mienia kulturalnego, 1,5% z wywiezionych fabryk, a wypłacony
w złocie i kosztownościach ekwiwalent za zatrzymany tabor kolejowy wynosił 38%
ustalonej wartości. Stronie sowieckiej łatwiej było oddać dobra kultury niż tabor
kolejowy, fabryki czy gotówkę. Chętniej przekazywała skarby kultury i archiwalia
pochodzące z terenów etnicznie polskich niż litewskich, białoruskich czy ukraińskich. Właśnie dlatego oddano Metrykę Koronną, a pozostawiono Metrykę Litewską czy zbiory Liceum Krzemienieckiego.
Ważną kwestią była ochrona granicy polsko-sowieckiej, która pozostawała
nieszczelna i narażała mieszkającą w jej pobliżu ludność na niebezpieczeństwo.
Przykładowo w sierpniu 1924 r. grupa sowieckich dywersantów zajęła leżące po
polskiej stronie przygraniczne miasteczko Stołpce, uwolniła więźniów, w większo-
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ści pospolitych przestępców, zniszczyła posterunek Policji Państwowej, podpaliła budynek starostwa powiatowego i zdemolowała sklepy. Zdarzały się napady na
pociągi. Sytuacja ustabilizowała się dopiero w 1924 r., kiedy to powołano do życia
Korpus Ochrony Pogranicza.
Pomimo zawartego pokoju oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych,
w Warszawie patrzono nieufnie na politykę Moskwy. Nawet w oficjalnych sowiec
kich publikacjach i wystąpieniach ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej określane
były jako Zachodnia Białoruś i Zachodnia Ukraina, co budziło obawy Polaków odnośnie do sowieckich dążeń rewindykacyjnych. Pośrednim tego potwierdzeniem
było powołanie pod kuratelą Moskwy nie jednej, ale aż trzech partii komunistycznych działających na terytorium Rzeczypospolitej: Komunistycznej Partii Polski
(KPP) na zachód od linii Curzona oraz później – na podstawie zasady autonomii
– Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi i Komunistycznej Partii Zachodniej
Ukrainy na wschód od tej linii.
W drugiej połowie 1922 r., po ustaleniu granicy polsko-niemieckiej na Śląsku,
granice Polski zostały ostatecznie wyznaczone. W marcu 1923 r. Rada Ambasadorów Ententy uznała wyznaczoną traktatem ryskim granicę polsko-sowiecką i granicę polsko-litewską. Wschodnia granica Polski ukształtowała się w wyniku polskich
posunięć inkorporacyjnych. Warszawa nie uzyskała poważnego poparcia państw
zachodnich, które były zainteresowane utrzymaniem stanu napięcia w regionie, co
pozwalało im wywierać naciski na polskie władze. Nie udała się Polsce natomiast
próba budowy tzw. związku bałtyckiego, polegająca na skupieniu wokół Rzeczypospolitej państw graniczących z Sowietami (Finlandia, Estonia, Łotwa) i koordynowaniu wzajemnych poczynań wobec wschodniego sąsiada. W Moskwie działania
te były odbierane jako agresywne, a do tego inspirowane z Paryża lub Londynu.
Zawarty w tym czasie przez Rosję Sowiecką w Rapallo w kwietniu 1922 r. układ
z Republiką Weimarską odebrano nad Wisłą jako akt wymierzony nie tylko w mocarstwa zachodnioeuropejskie, ale i przeciwko Rzeczypospolitej. Widziano w nim
zbliżenie interesów państw pozostających poza Ligą Narodów i kontestujących porządek wersalski, którego elementem była Polska. Ponadto obawiano się współpracy
obu sygnatariuszy w kontekście wzrostu tendencji rewizjonistycznych, godzących
w integralność terytorialną Rzeczypospolitej. Zwołana w grudniu 1922 r. do Moskwy konferencja pokojowa nie przyniosła ożywienia wzajemnych relacji. Sowieckie
propozycje znaczących redukcji budżetów wojskowych i lądowych sił zbrojnych
o 25% uznano za obliczone na propagandowy efekt. W 1923 r. nieufność strony
polskiej pogłębiła jeszcze sprawa abpa Jana Cieplaka i innych księży narodowości
polskiej, prowadzących działalność duszpasterską na terenie Związku Sowieckiego.
Oskarżono ich o szpiegostwo i skazano na wysokie wyroki, w tym na karę śmierci.
W efekcie szerokich działań na arenie międzynarodowej abp Cieplak został wydalony z ZSRS, ale prałata Konstantego Budkiewicza rozstrzelano. W Polsce represje
spadły z kolei na działaczy komunistycznych, a ich partia została zdelegalizowana.
Próby ożywienia kontaktów gospodarczych, podejmowane przez posła polskiego
Ludwika Darowskiego i połpreda Piotra Wojkowa, nie przyniosły pożądanych rezultatów (Źródło nr 2: Wystąpienie Gieorgija Cziczerina z maja 1925 r.).
Ważnym impulsem do ożywienia stosunków pomiędzy Polską i Związkiem Sowieckim była wizyta ludowego komisarza spraw zagranicznych Gieorgija Cziczeri-
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na w Warszawie we wrześniu 1925 r. Wiązała się ona z szerszą akcją dyplomacji
sowieckiej inspirowaną przez zbliżającą się konferencję w Locarno i była traktowana przez Moskwę jako forma nacisku na Berlin w celu kontynuowania polityki
ustalonej w Rapallo. Rozmowy Cziczerina z polskim ministrem spraw zagranicznych Aleksandrem Skrzyńskim były raczej wymianą poglądów, ale obie strony deklarowały chęć dalszych negocjacji w sprawie podpisania paktu gwarancyjnego.
Kwestia zawarcia takiego układu (zwanego również paktem o nieagresji i arbitrażu)
pojawiła się jeszcze w 1922 r. podczas moskiewskiej konferencji rozbrojeniowej.
Strona sowiecka zdecydowanie optowała za układem dwustronnym, tymczasem
strona polska chciała formułę paktu rozszerzyć w taki sposób, aby podpisać albo
jedno porozumienie wielostronne wraz z państwami bałtyckimi, a być może także z sojuszniczą Rumunią, albo szereg paktów bilateralnych pomiędzy ZSRS i jego
zachodnimi sąsiadami, ale zawartych dokładnie w tym samym czasie. Taktyka Polaków określana jest w literaturze jako polityka „okrągłego stołu”. Cziczerin upatrywał w niej wrogie intencje budowania bloku przeciwko ZSRS.
W Moskwie z dużą nieufnością patrzono na sojusznicze stosunki polsko-rumuńskie. Podpisany w marcu 1926 r. przez oba państwa traktat gwarancyjny,
równoznaczny z przedłużeniem aliansu i akcentujący jego obronny charakter, był
interpretowany przez dyplomację sowiecką jako krok agresywny. Zawarty miesiąc
później traktat berliński starano się w Moskwie przedstawić jako odpowiedź na zacieśnienie relacji polsko-rumuńskich. Nowy układ pomiędzy Związkiem Sowiec
kim i Republiką Weimarską był jednak przede wszystkim odpowiedzią na układy
lokarneńskie podpisane pod koniec 1925 r., efektywnym przedłużeniem polityki zainaugurowanej w Rapallo oraz asumptem do współpracy Armii Czerwonej
z Reichswehrą. Współpraca ta polegała na udostępnianiu Niemcom poligonów na
terenie Związku Sowieckiego, umożliwieniu produkcji broni i amunicji, współpracy wywiadowczej w niemałym stopniu wymierzonej przeciwko Polsce, wreszcie
– szkoleniu oficerów. Warto zauważyć, że dominującą rolę w relacjach ZSRS i Niemiec odgrywał czynnik polski. Po niepowodzeniu planu „ogólnego uregulowania”
stosunków z Polską w 1924 r., państwo to było uznawane przez Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych za „prawdziwą awangardę wrogiego nam świata”. Ocena
ta wynikała z ogólnego postrzegania Polski jako „bękarta” traktatu wersalskiego.
W Moskwie z wielką nieufnością przyjęto powrót Piłsudskiego do władzy na
drodze zamachu stanu w maju 1926 r. Pomimo zapewnień ze strony nowych polskich władz o niezmienności dotychczasowej polityki zagranicznej, obawiano się
antysowieckiego kursu polskiego Marszałka, przypominano promowaną przez
niego koncepcję federacyjną i konflikt zbrojny z lat 1919-1920. Poparcie udzielone
Piłsudskiemu przez KPP w dniach zamachu władze partyjne w Moskwie uznały za
poważny błąd polityczny. Dyplomacja sowiecka zaktywizowała stosunki z Litwą,
czego efektem był układ podpisany z tym krajem we wrześniu 1926 r., który zastępca ludowego komisarza spraw zagranicznych Maksym Litwinow nie omieszkał nazwać „pierwszą dyplomatyczną klęską” Piłsudskiego po dojściu do władzy
i celnym ciosem w ideę związku bałtyckiego.
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Zawarcie paktu o nieagresji oraz zbliżenie
między Polską i Związkiem Sowieckim

W drugiej połowie lat dwudziestych następowała jednak wyraźna stabilizacja
i normalizacja stosunków polsko-sowieckich (Źródło nr 3: Instrukcja ministra
spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego na temat stosunków polsko-sowieckich).
W 1927 r. wznowiono negocjacje zmierzające do podpisania paktu o nieagresji, które w Moskwie prowadził poseł Stanisław Patek. Zostały one na jakiś czas przerwane
z powodu zamordowania w Warszawie w czerwcu tego roku połpreda Wojkowa.
Zbrodni dokonał Białorusin Borys Kowerda, syn byłego oficera armii rosyjskiej.
Władze w Moskwie oskarżyły Polskę o tolerowanie na własnym terytorium terrorystycznych organizacji antysowieckich. Napięcie okazało się jednak przejściowe.
W 1928 r. oba państwa były sygnatariuszami traktatu ogólnego o wyrzeczeniu się
wojny jako narzędzia rozwiązywania problemów narodowych, zwanego powszechnie paktem Brianda-Kellogga. Był to przejaw zbliżenia Związku Sowieckiego do
Ligi Narodów. Dyplomacja sowiecka wyszła ponadto z inicjatywą natychmiastowego wprowadzenia w życie postanowień tego paktu w stosunkach ze swoimi zachodnimi sąsiadami. Warszawa przystała na tę propozycję. W rezultacie w lutym
1929 r. podpisano w Moskwie odpowiedni protokół, a wśród sygnatariuszy znalazły się Polska, ZSRS, Rumunia, Estonia, Łotwa, Turcja, Persja i Litwa. Było to
odstępstwo dyplomacji sowieckiej od konsekwentnego do tej pory zwalczania polityki „okrągłego stołu”.
Intensyfikacja rozmów na temat zawarcia polsko-sowieckiego paktu o nieagresji
nastąpiła w drugiej połowie 1931 r. O dużej wadze, jaką w Warszawie przywiązywano do poprawy stosunków z Moskwą, świadczyło nienagłaśnianie afery szpiegowskiej z udziałem sowieckiego attaché wojskowego Wasilija Bogowoja, którego
przyłapano na zapoznawaniu się z dokumentami Sztabu Głównego, dostarczonymi mu przez jednego z polskich oficerów. Bez rozgłosu dyplomata sowiecki został wydalony z terytorium Rzeczypospolitej. Ostateczny tekst paktu parafowano
25 stycznia 1932 r. Z jego podpisaniem zwlekano do czasu zakończenia analogicznych pertraktacji prowadzonych przez Związek Sowiecki z Łotwą, Estonią i Rumunią. Już wcześniej swoje negocjacje zakończyli Francuzi i Finowie. Tym samym
Moskwa gotowa była podpisać pakty o nieagresji z całym szeregiem państw, dbając
jednak o to, aby nie odbyło się to wspólnie lub równolegle. Strona polska sama złamała proponowaną przez siebie wcześniej solidarność w polityce wobec ZSRS, obawiając się, że fiasko najtrudniejszych rozmów pomiędzy Sowietami i Rumunami
pozbawi ją możliwości zawarcia korzystnego układu ze wschodnim sąsiadem. Dla
kierowanej faktycznie przez Piłsudskiego dyplomacji polskiej pakt o nieagresji ze
Związkiem Sowieckim był nie tylko dowodem nowej jakości w stosunkach dwustronnych, ale i elementem szerszej strategii, zwanej polityką równych odległości lub polityką równowagi. Jej istota polegała na zawarciu bilateralnych układów
z ZSRS i Niemcami przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego zbliżenia do jednego z nich. Był to wyraz braku zaufania Piłsudskiego do pomysłów bezpieczeństwa zbiorowego i do Ligi Narodów.
Tymczasem stronie sowieckiej również zależało na unormowaniu stosunków
z zachodnimi sąsiadami, w tym z Polską. Trwała bowiem intensywna przebudowa
gospodarcza ZSRS i realizacja pierwszego planu pięcioletniego. Ponadto w Mos-
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kwie obawiano się polityki Japonii na Dalekim Wschodzie, której przejawem była
agresja w Mandżurii. Polsko-sowiecki pakt o nieagresji został podpisany 25 lipca
1932 r. Otwierał on okres najcieplejszych relacji między obu państwami w całym
międzywojennym dwudziestoleciu.
Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych obie strony próbowały zaktywizować stosunki gospodarcze. W Polsce pamiętano, że dla przemysłu i handlu
byłego Królestwa Polskiego terytoria Imperium Rosyjskiego stanowiły naturalny
rynek zbytu. Ułożenie stosunków gospodarczych było jednak szczególnie trudne z powodu trwającego wówczas ogólnoświatowego kryzysu, a nadto widocznej
w Związku Sowieckim tendencji do eliminacji obcego kapitału. Władze na Kremlu
chciały przy tym zrównoważyć niekorzystny dla ZSRS bilans handlowy z Polską.
Zabiegi te nie przyniosły pożądanych efektów, ponieważ w okresie kolektywizacji
zmalała produkcja zboża, stanowiącego najważniejszy towar eksportowy sowieckiej
gospodarki. Na początku 1934 r. zlikwidowano towarzystwo akcyjne „Sowpoltorg”,
a nieco później upadło Polskie Towarzystwo Handlu z Rosją „Polros”.
Po zawarciu paktu o nieagresji nastąpiło natomiast wyraźne ożywienie kontaktów kulturalnych. Nad Wisłą wydano sporą liczbę przekładów literatury sowieckiej,
w tym dzieła Michaiła Bułhakowa, Aleksieja Tołstoja czy Michaiła Szołochowa.
W Polsce nie brakowało inteligencji doskonale znającej język, kulturę i literaturę rosyjską jeszcze z czasów przedrewolucyjnych. Popularyzacją poezji i prozy sowieckiej
zajmowało się m.in. środowisko tygodnika „Wiadomości Literackie”. W Związku
Sowieckim ukazało się z kolei około 150 przekładów literatury polskiej. Wydano
Stefana Żeromskiego, Brunona Jasieńskiego, a także Trylogię Henryka Sienkiewicza.
Dzieła literatury polskiej promowała „Literaturnaja Gazieta”. Sukcesem zakończyły się „Dni Muzyki Polskiej”, zorganizowane jesienią 1933 r. W Galerii Tretiakowskiej pokazywano rzeźby Henryka Kuny i Xawerego Dunikowskiego oraz obrazy
Olgi Boznańskiej.
Do Polski przyjechał jeden z najbardziej znanych sowieckich dziennikarzy Karol
Radek, z kolei do Moskwy udał się redaktor naczelny prorządowej „Gazety Polskiej”
Bogusław Miedziński. Zwieńczeniem zbliżenia polsko-sowieckiego w pierwszej połowie lat trzydziestych była oficjalna wizyta ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Józefa Becka w Moskwie w lutym 1934 r. Traktowano ją jako odpowiedź
na wspomniany wyżej pobyt Cziczerina w Warszawie w 1925 r. Namacalnym rezultatem rozmów przeprowadzonych przez Becka z ludowym komisarzem spraw
zagranicznych Litwinowem było podniesienie poselstw obu państw do rangi ambasad oraz przedłużenie paktu o nieagresji do końca 1945 r. Nie doszło jednak do
spotkania ministra Becka ze Stalinem. W lipcu 1933 r. oba państwa, z inicjatywy
Polski, podpisały w Londynie konwencję definiującą agresję.

Ponowne pogorszenie się stosunków polsko-sowieckich

W 1934 r. stosunki polsko-sowieckie zaczęły się jednak pogarszać. W Moskwie bardzo boleśnie przyjęto prawne sformalizowanie zbliżenia Niemiec i Polski. 26 stycznia 1934 r. minister spraw zagranicznych Rzeszy Konstantin von Neurath i poseł
polski w Berlinie Józef Lipski podpisali deklarację o niestosowaniu przemocy, mającą charakter formalnej umowy międzynarodowej. Była w niej określona nowa
faza kontaktów polsko-niemieckich, która przewidywała bezpośrednie stosunki
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między rządami Polski i Niemiec we wszystkich kwestiach, w tym sposób uzgadniania stanowisk w przypadkach spornych. Dokument obwieszczał to jako warunek pokoju, ułatwiający znalezienie rozwiązań kwestii politycznych, gospodarczych
i kulturowych w oparciu o koordynację interesów obu stron, i rozpatrywał takie
wzmocnienie ich stosunków dobrosąsiedzkich jako korzystne także dla innych narodów Europy. Deklaracja miała dziesięcioletnią ważność. Po jej ratyfikacji 26 lutego 1934 r. opublikowano wspólny komunikat o podejmowaniu działań mających
wpływ na opinię publiczną w obu krajach w celu stworzenia przyjaznej atmosfery.
Kilka dni później została również zawarta polsko-niemiecka umowa gospodarcza.
To „wzmocnienie” Polski rozdrażniło przywództwo sowieckie. Z Moskwy dochodziły oskarżenia mówiące o „tajnej zmowie” między Berlinem i Warszawą. Większość
współczesnych historyków uważa te oskarżenia za bezpodstawne. Argumentuje się
to następująco: Polska konsekwentnie i stanowczo odrzucała wielokrotnie ponawiane niemieckie propozycje wspólnego marszu na Wschód i zawoalowane sugestie
podziału sowieckiej Ukrainy czy innych zmian granic na obszarze Europy Środkowej. Natomiast jawny układ o niestosowaniu przemocy postrzegano nad Wisłą
jako drugi filar – obok paktu ze Związkiem Sowieckim z 1932 r. – polityki równej
odległości między Moskwą i Berlinem.
Na przełomie 1933 i 1934 r. pojawiła się koncepcja paktu wschodniego, która
miała swoje źródła w Moskwie, ale rychło została podchwycona i sprecyzowana
przez dyplomację francuską. Jej istota polegała na zawarciu wielostronnego paktu o wzajemnej pomocy przez takie państwa, jak: ZSRS, Niemcy, Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Tego rodzaju pakt byłby zapewniany
przez Francję, a Związek Sowiecki stałby się kolejnym gwarantem paktu reńskiego,
czyli nienaruszalności granicy francusko-niemieckiej. Cała koncepcja miała być
wmontowana w system Ligi Narodów, co otwierało drogę ZSRS do Genewy przy
poparciu Paryża i Londynu.
W Moskwie propozycję paktu wschodniego przyjęto z aprobatą. W Warszawie
tymczasem oceniano tę ideę krytycznie. Polska dyplomacja obawiała się, że pakt
posłuży Francuzom do przerzucenia ich zobowiązań wobec państw Europy Środkowej na Związek Sowiecki i osłabi sojusz polsko-francuski. Polacy nie wierzyli
w układy bezpieczeństwa zbiorowego. Nie chcieli udzielać takim krajom jak Litwa
czy Czechosłowacja dodatkowych, wykraczających poza zobowiązania wynikające
z członkostwa w Lidze Narodów, gwarancji bezpieczeństwa. Obawiali się wreszcie
możliwości wkroczenia na terytorium Rzeczypospolitej oddziałów Armii Czerwonej, które zgodnie z postanowieniami paktu wschodniego byłyby zobowiązane udzielić pomocy przed agresją np. ze strony Niemiec Litwinom czy Czechom,
z którymi ZSRS nie miał wspólnych granic.
Pertraktacje w sprawie zawarcia paktu wschodniego, także w jego zmodyfikowanej formie (bez udziału III Rzeszy i dodatkowych gwarancji polsko-czechosłowackich czy polsko-litewskich, a nawet bez zawierania wielostronnego paktu
o wzajemnej pomocy, który chciano zastąpić szeregiem dwustronnych układów
o nieagresji), ciągnęły się jeszcze w 1935 r. Polska, podobnie jak Niemcy, odrzuciła tę ideę, co odbiło się negatywnie nie tylko na stosunkach z ZSRS, ale i z Francją
oraz Czechosłowacją. W przeddzień wejścia Związku Sowieckiego do Ligi Narodów we wrześniu 1934 r. Rzeczpospolita wypowiedziała narzucony jej piętnaście
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lat wcześniej traktat o ochronie praw mniejszości narodowych (tzw. mały traktat
wersalski). I ten krok został źle przyjęty w Moskwie, gdzie często przypominano
o twardym kursie władz polskich wobec mniejszości zamieszkujących dawne tereny Imperium Rosyjskiego, zwłaszcza Ukraińców i Białorusinów. W Warszawie
obawiano się jednak możliwości ingerowania Związku Sowieckiego – już jako stałego członka Rady Ligi Narodów – w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej właśnie
za pomocą traktatu o ochronie praw mniejszości narodowych. Dyplomacja polska
nie zgłaszała natomiast sprzeciwów wobec wejścia ZSRS do instytucji genewskiej.
Udział Polski i ZSRS w pracach Ligi Narodów skutkował nieporozumieniami
i sporami. Dyplomacja sowiecka powściągliwie odnosiła się do polskich planów
„rozbrojenia moralnego”, które były promowane od początku lat trzydziestych
i których istota polegała na poprzedzeniu faktycznej redukcji zbrojeń ograniczeniem agresywnej, ksenofobicznej retoryki, zwłaszcza eliminowaniem z podręczników i środków masowego przekazu słów nienawiści pod adresem innych narodów,
wreszcie wprowadzeniem zasady odpowiedzialności ich autorów przed sądami.
Z kolei sowieckie propozycje całkowitego rozbrojenia przyjmowano w Polsce li
tylko jako element propagandy. W Warszawie obawiano się rosnącej z roku na
rok potęgi militarnej ZSRS – ukrywanej zresztą przed opinią międzynarodową –
która kontrastowała z hasłami głoszonymi przez dyplomatów sowieckich w Genewie. Na forum Ligi Narodów dochodziło do starć słownych Becka i Litwinowa.
W Polsce poważne obawy budziła działalność sterowanych z Moskwy partii komunistycznych oraz struktur Kominternu.
W latach trzydziestych zaostrzył się kurs władz polskich wobec mniejszości narodowych. Wynikało to z jednej strony z ewolucji systemu autorytarnego w Polsce, który odchodził coraz dalej od zasad demokratycznych, z drugiej – ze wzrostu
tendencji nacjonalistycznych wśród mniejszości zamieszkujących Rzeczpospolitą.
Ta ostatnia uwaga dotyczy zwłaszcza Ukraińców. Dochodziło do aktów terrorystycznych, zabójstw polityków i napadów na polskich sąsiadów, dokonywanych zwłaszcza
przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Po śmierci Piłsudskiego
władze polskie podjęły działania na rzecz asymilacji narodowej mniejszości, co
powodowało stanowczy sprzeciw z ich strony. Dyplomacja sowiecka wypominała
Polakom ich politykę ucisku wobec słowiańskich mniejszości narodowych.
W Warszawie z kolei niepokojono się o los licznej w ZSRS mniejszości polskiej. Wedle oficjalnych danych w Związku Sowieckim w 1937 r. mieszkało ponad
636 tys. Polaków, wedle szacunków strony polskiej było ich znacznie więcej. Likwidacja rejonów autonomicznych – tzw. Marchlewszczyzny na Wołyniu, istniejącej
w latach 1925-1935, i Dzierżyńszczyzny w obwodzie mińskim, istniejącej w latach
1932-1937 – była symptomatyczna. W rzeczywistości nad Wisłą nie zdawano sobie sprawy ze skali represji, jakie spadły na obywateli sowieckich narodowości polskiej w okresie Wielkiego Terroru. W okresie tzw. operacji polskiej NKWD, która
stała się wzorem dla innych operacji wymierzonych w narodowości zamieszkujące
ZSRS, od sierpnia 1937 r. do listopada 1938 r. wedle obliczeń historyków rosyjskich
zamordowano 111 091 osób, w większości Polaków oskarżonych głównie o współpracę z polskim wywiadem i przynależność do faktycznie nieistniejącej Polskiej
Organizacji Wojskowej. Stalin i Nikołaj Jeżow osobiście dozorowali przebieg akcji. Dokonano również wysiedleń Polaków z zachodnich terenów przygranicznych
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przede wszystkim do Kazachstanu i w inne odległe rejony Związku Sowieckiego.
Zbrodnie te były starannie ukrywane przed międzynarodową opinią publiczną,
a Związek Sowiecki łamał zobowiązania, które przyjął jako członek Ligi Narodów.

Sowiecko-polskie stosunki w przededniu II wojny światowej

W Moskwie krytycznie patrzono na polskie ultimatum wystosowane do Litwy
w marcu 1938 r., w którym Warszawa domagała się od Kowna nawiązania stosunków dyplomatycznych. Było już tradycją, że ZSRS popierał na arenie międzynarodowej Litwę w jej konflikcie terytorialnym z Polską o Wilno i Wileńszczyznę.
W sierpniu 1938 r. na granicę polsko-sowiecką zostały ściągnięte dodatkowe
oddziały wojska i zaczęły się manewry armii polskiej. Polskie samoloty zwiadowcze systematycznie wykonywały loty pojedyncze i grupowe wzdłuż linii granicy
sowieckiej. Warszawa aktywnie przygotowywała się nie tylko do przeciwstawienia
się możliwemu przejściu wojsk lądowych Armii Czerwonej przez swoje terytorium
w celu zapewnienia wsparcia wojskowego Czechosłowacji, z którą Związek Sowiecki
zawarł traktat o wzajemnej pomocy, ale również do wzmocnienia obrony powietrznej, mając zamiar otwierać ogień i kierować go przeciwko każdemu samolotowi
sowieckiemu, który będzie próbował przelecieć przez terytorium Rzeczypospolitej.
Polska wzmocniła ochronę granic ze Związkiem Sowieckim i Czechosłowacją. Polacy budowali nowe fortyfikacje, zaminowywali mosty. Jednocześnie przy polsko-sowieckiej granicy koncentrowały się jednostki Armii Czerwonej.
Polska i Węgry zażądały od strony czechosłowackiej wszystkich praw przyznanych Niemcom oraz innym narodowościom w Czechosłowacji i na tej podstawie
koncesji terytorialnych. Warszawa skorzystała z tragicznej dla Czechosłowacji sytuacji i „wytargowała sobie” Śląsk Cieszyński jako obszar o dominującej ludności
polskiej. Minister Beck w swojej polityce wobec południowego sąsiada kierował
się dwiema zasadniczymi przesłankami – zamiarem naprawienia krzywdy, jaką
w oczach zdecydowanej większości Polaków było zajęcie Śląska Zaolziańskiego
przez Czechów w 1919 r., oraz chęcią obrony praw mniejszości polskiej, dominującej na spornym terytorium i poddawanej czechizacji. Brak zgody na przemarsz
Armii Czerwonej do Czechosłowacji przez polskie terytorium Warszawa tłumaczyła obawą utraty integralności państwa.
21 września 1938 r. Beck skierował do Pragi pismo, w którym zażądał „pewnego wyrównania linii” granicznej i wypowiedział fragment polsko-czechosłowackiej
umowy likwidacyjnej z 1925 r. dotyczącej mniejszości narodowych. Czesi odpowiedzieli cztery dni później, proponując rozpoczęcie negocjacji na tematy sporne oraz
zapowiadając ważny list prezydenta Edvarda Beneša do prezydenta Rzeczypospolitej
Ignacego Mościckiego. Pismo to dotarło do Warszawy 26 września, przy czym opóźnienie nie było przypadkowe, a akcja została zawczasu uzgodniona między Pragą
i Moskwą. Wcześniej bowiem do stolicy Polski dotarła nota sowiecka, utrzymana
w ostrym tonie i grożąca wypowiedzeniem paktu o nieagresji z 1932 r. w przypadku, gdyby Rzeczpospolita podjęła agresywne kroki wobec południowego sąsiada.
Odpowiedź polska na notę sowiecką była równie ostra i stanowcza.
Nie spowodowała ona także cofnięcia zamiaru wymuszenia na Czechosłowacji odstąpienia spornych terytoriów. Beck nie wierzył w stanowcze kroki Moskwy.
Kalkulował, że państwo sowieckie po represjach, w wyniku których wymordowano
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znaczną część oficerów Armii Czerwonej, nie jest w stanie podjąć militarnej obrony Czechosłowacji. Moskwa uzależniała swoją postawę w tej kwestii od stanowiska Francji, gdzie jednak powszechnie w stosunku do działań Hitlera dominował
appeasement. Przewidywania Becka odnośnie do nieangażowania się militarnego
ZSRS w obronę Czechosłowacji okazały się słuszne, natomiast jego kalkulacje na
temat słabości i wycofania się Moskwy z aktywnej polityki europejskiej były błędne.
29 września 1938 r. na konferencji w Monachium przywódcy Wielkiej Brytanii – Neville Chamberlain, Francji – Édouard Daladier, III Rzeszy – Adolf Hitler,
Włoch – Benito Mussolini podpisali porozumienie o przyłączeniu do Niemiec należącego do Czechosłowacji „Kraju Sudeckiego”. Porozumienie to miało skierować
agresję militarną Rzeszy na Wschód. Na konferencję nie zostali zaproszeni przedstawiciele Czechosłowacji i Związku Sowieckiego (państwa te związane były paktem o wzajemnej pomocy z 1935 r.) oraz Polski. W Moskwie i Warszawie uważnie
obserwowano odbywające się w Monachium negocjacje. Utrata jednej piątej terytorium, około jednej czwartej mieszkańców, połowy potencjału przemysłu ciężkiego, a także linii fortyfikacji na granicy z Rzeszą uważanych za poważną przeszkodę
dla spodziewanej niemieckiej agresji sprawiła, że dalsze samodzielne funkcjonowanie państwa czechosłowackiego stało się niemożliwe. Związek Sowiecki nie
uznał aneksji części Czechosłowacji i ogłosił nielegalność dyktatu monachijskiego. Państwa zachodnie ponownie zignorowały propozycję Związku Sowieckiego
dotyczącą wspólnej obrony Czechosłowacji. 14-15 marca 1939 r. III Rzesza, łamiąc
przyjęte zobowiązania, zajęła całą Czechosłowację.
Układ monachijski znacząco wzmocnił wojskowo-strategiczne pozycje Niemiec
i ich sojuszników oraz zniszczył i bez tego niestabilny system traktatów międzynarodowych, zbudowanych w celu powstrzymania niemieckiej agresji. W Londynie
i Paryżu nie potraktowano III Rzeszy jak agresora i uznano, że nie zaistniała konieczność aktywnego przeciwstawienia się Hitlerowi. W efekcie Niemcy zdobyły
dogodną pozycję wyjściową do dalszej ekspansji. Dyktat monachijski okazał się
więc prologiem II wojny światowej. W opinii niektórych historyków zawarty rok
później pakt Ribbentrop-Mołotow był jego kontynuacją.
Udział Polski w rozbiorze Czechosłowacji i zajęcie Zaolzia zostały bardzo negatywnie ocenione przez władze sowieckie. Z perspektywy Moskwy II Rzeczpospolita była wówczas postrzegana jako państwo coraz bardziej orbitujące wokół
III Rzeszy, a deklarowane przez Polskę dążenie do „równej odległości” między
Niemcami i ZSRS było interpretowane przez rząd sowiecki jako polityka „gry i lawirowania pozbawionego zasad”. I w tym przypadku były to błędne oceny. Ostrze
kryzysu w polsko-sowieckich stosunkach dyplomatycznych zostało jednak na jakiś
czas stępione. Stało się to już po zgłoszeniu przez III Rzeszę całego szeregu żądań
wobec Polski, w tym zgody na włączenie do Niemiec Wolnego Miasta Gdańska
i budowę przez terytorium polskiego Pomorza eksterytorialnej autostrady oraz linii
kolejowej. 28 listopada 1938 r. publicznie potwierdzono wszystkie dotychczasowe
umowy podpisane przez Polskę i Sowiety, a nawet uzgodniono zasady zwiększenia
obrotów handlowych i rozwiązania spraw konsularnych. Szybko miało się jednak
okazać, że nie jest to trwały kurs dyplomacji sowieckiej.
We współczesnej literaturze rosyjskiej układ monachijski traktuje się jako poważne ostrzeżenie dla Moskwy przed groźbą izolacji Związku Sowieckiego na arenie
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międzynarodowej, a dalsze kroki dyplomacji, w tym podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, jako wymuszoną, acz skuteczną akcję przeciwdziałania takiej niebezpiecznej możliwości. Z dużym prawdopodobieństwem należy mówić o tym, że
układ monachijski był znaczącym impulsem dla Moskwy, by przyspieszyć zbliżenie
z Berlinem. Czy można jednak mówić o groźbie izolowania ZSRS, skoro wiosną
i latem 1939 r. z Sowietami podjęli w Moskwie rozmowy zarówno przedstawiciele
III Rzeszy, jak i demokratycznych mocarstw zachodnich: Francji i Wielkiej Brytanii? W tym przypadku oceny formułowane przez większość historyków polskich
i rosyjskich znacząco się różnią. Uwaga ta dotyczy także znaczenia tych pertraktacji. Wielu polskich autorów uważa, że rozmowy sowiecko-francusko-brytyjskie
były dla Kremla niczym więcej jak naciskiem na III Rzeszę, aby stała się bardziej
ustępliwa w sprawie postulatów Stalina. Niemcy mogli zaoferować ZSRS znacznie
więcej niż Francuzi z Brytyjczykami. Niewątpliwe pozostaje jednak to, że przedstawiciele władz sowieckich rozmawiali z Niemcami, Francuzami oraz Brytyjczykami o przyszłości Polski bez udziału Polaków.
Zastępca ludowego komisarza spraw zagranicznych Władimir Potiomkin, który
przybył do Warszawy 10 maja 1939 r., nawet o nich nie wspomniał w rozmowach
z Beckiem. Usłyszał natomiast z ust polskiego ministra zapewnienie o pokojowej polityce władz polskich i braku jakiegokolwiek antysowieckiego porozumienia Rzeczypospolitej z III Rzeszą. Potiomkin z kolei powiedział, że ZSRS byłby
skłonny udzielić Polsce pomocy, gdyby władze w Warszawie wyraziły na nią zgodę, a w przypadku wojny polsko-niemieckiej Moskwa przyjęłaby wobec Rzeczypospolitej przychylną postawę. Miał przy tym zasugerować, że Armia Czerwona
zajęłaby w takim przypadku państwa bałtyckie. Również nowy sowiecki połpred
w Warszawie Nikołaj Szaronow chciał podczas spotkania z Beckiem sprecyzować
zakres i zasady ewentualnej pomocy sowieckiej przeciwko Niemcom. Szef polskiej
dyplomacji nie podjął tematu (Źródło nr 4: Poufny raport ambasadora w Polsce
Nikołaja Szaronowa).
W Warszawie zdawano sobie sprawę z tego, że podobne propozycje zakończą
się żądaniem wejścia na teren Polski Armii Czerwonej, rewizją granic i utratą ziem
wschodnich, a być może niezależności państwa polskiego. Dowodziły tego pamiętne wydarzenia z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1920, postulaty zgłaszane
w czasie pertraktacji paktu wschodniego, a także przebieg prowadzonych w Moskwie negocjacji pomiędzy Sowietami, Francuzami i Brytyjczykami, w trakcie których Kliment Woroszyłow, przy wsparciu Francji, kierując się dyrektywami Stalina,
ponownie zażądał zgody na przemarsz Armii Czerwonej przez terytorium Polski.
Równolegle, w kwietniu-czerwcu 1939 r., Hitler jasno określił zamiary III Rzeszy wobec Polski. 22 maja 1939 r. w Berlinie został podpisany stalowy pakt między
faszystowskimi Włochami i nazistowskimi Niemcami, który potwierdzał zobowiązania wynikające z paktu antykominternowskiego 1936 r. i ustalał zobowiązania
między związanymi sojuszem państwami. Dzień później podczas tajnej odprawy
wyższej kadry dowódczej Hitler ogłosił:
„Polska zawsze była po stronie naszych wrogów. Nie bacząc na układ o przyjaźni, w Polsce nieustannie istniał zamiar wykorzystania każdej nadarzającej się
okazji przeciwko nam. Gdańsk nie jest bynajmniej głównym przedmiotem sporu. W rzeczywistości sprawa dotyczy rozszerzenia naszej przestrzeni życiowej na
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wschodzie i zapewnienia nam wyżywienia. Pozostało nam tylko jedno: napaść na
Polskę przy pierwszej dogodnej sposobności. Nie możemy liczyć na powtórzenie
się sytuacji, która miała miejsce z Czechosłowacją. Będzie wojna. Nasze zadanie –
izolować Polskę. Powodzenie izolacji jest czynnikiem decydującym”.
15 czerwca 1939 r. w Berlinie wydano dyrektywę o strategicznej koncentracji, rozmieszczeniu i rozwinięciu wojsk lądowych, wcielającą w życie założenia planu „Fall
Weiss” („Wariant Biały”). Jego celem było okrążenie armii polskiej z południowego
zachodu i północnego zachodu, co w efekcie miało doprowadzić do jej rozbicia.
Układ sowiecko-niemiecki został podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez
szefów resorów spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa i Joachima von Ribbentropa. Jego jawna część składała się z paktu o nieagresji i została ogłoszona
drukiem. Istotą porozumienia był jednak tajny protokół dodatkowy, który dzielił
Europę Środkową na niemiecką i sowiecką strefę interesów. Linia podziału miała
przebiegać przez ziemie II Rzeczypospolitej wzdłuż rzek San, Wisła i Narew. Do strefy sowieckiej zaliczono również Łotwę, Estonię i Finlandię, a do strefy niemieckiej
Litwę, przy czym obie strony uznały interesy tego państwa na obszarze Wilna,
a III Rzesza zrzekła się zainteresowania Besarabią. Sprawę niepodległości państwa
polskiego potraktowano jako otwartą i zależną od interesów obu sygnatariuszy.
Jej rozwiązanie całkowicie uzależniano od przebiegu dalszych wydarzeń na arenie
międzynarodowej, ale miało się ono dokonać „w drodze przyjaznego obopólnego
porozumienia” między ZSRS i III Rzeszą (Źródło nr 5: Instrukcja nr 230 z 23 sierpnia 1939 r. ministra spraw zagranicznych Józefa Becka; Źródło nr 6: Tajny protokół
dodatkowy do paktu o nieagresji między Niemcami a ZSSR; Źródło nr 7: Rezolucja
Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS w sprawie paktu Ribbentrop-Mołotow).
Jakie było to porozumienie, pokazały wydarzenia września 1939 r.
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2B

Marek Chodowski

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Od pokoju ryskiego do paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska i Związek
Radziecki na arenie międzynarodowej. Polska polityka zagraniczna
w dwudziestoleciu międzywojennym – stosunki z ZSRR
90 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 wyjaśnia uwarunkowania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych;
 opisuje proces kształtowania się terytorium II Rzeczypospolitej, w tym konsekwencje
wojny polsko-bolszewickiej i jej wpływ na dalsze dzieje stosunków z ZSRR;
 ocenia, jak zmieniała się koncepcja polityki wobec ZSRR w latach międzywojennych;
 ocenia przydatność źródeł do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny;
 potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne informacje, dokonuje ich selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy;
 tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym i problemowym; ćwiczy umiejętność budowania argumentacji, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;
 doskonali umiejętność pracy w zespole zadaniowym.
Metody i formy pracy:
 praca indywidualna i w grupie;
 praca z mapą;
 praca z podręcznikiem;
 praca z tekstami źródłowymi;
 polimetodyczność z przewagą metody problemowej.
Środki i materiały dydaktyczne:
 atlas historyczny: dowolny, z jakiego korzysta nauczyciel, np. J. Tazbir, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności;
 mapa ścienna „Europa 1918-1939”;
 podręcznik do historii używany w danej klasie;
 karty pracy wskazane w scenariuszu.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Po zakończeniu czynności organizacyjno-porządkowych (m.in. rozdanie atlasów historycznych i rozwieszenie mapy ściennej, sprawdzenie obecności) nauczyciel podaje
temat lekcji i zagadnienia z nim związane oraz omawia jego cele.
 W ramach rekapitulacji wtórnej nauczyciel, w nawiązaniu do lekcji, prosi o scharakteryzowanie głównych postanowień traktatu ryskiego oraz ocenę, czy dawał on gwarancję trwałości granicy II RP na wschodzie. Wskazani przez nauczyciela uczniowie
odpowiadają na zadane pytania. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom arkusze z mapą
konturową (Karta pracy nr 3) i prosi o narysowanie na niej odcinka opisanej granicy,
ustalonej zapisami traktatu ryskiego. Na zakończenie wskazany uczeń pokazuje ten
fragment granicy na mapie ściennej.
Faza realizacyjna:
 Nauczyciel przedstawia podstawową literaturę przedmiotu, ważniejsze opracowania
i wydawnictwa źródłowe do poszerzenia wiedzy na temat relacji II RP z ZSRR (Karta
pracy nr 1).
 Następnie dzieli klasę na sześć zespołów i każdemu z nich przydziela karty pracy. Uczniowie przystępują do pracy z tekstami źródłowymi. Przed analizą kolejnych źródeł
nauczyciel krótko omawia okoliczności ich powstania. Na zakończenie każda z grup
omawia wyniki swojej pracy. Nauczyciel kontroluje prawidłowość udzielanych odpowiedzi i wprowadza niezbędne korekty.
 Grupa I
Nauczyciel prosi o przeczytanie wybranych postanowień traktatu ryskiego (Karta pracy nr 2) i wskazanie, jakie strony układały się w traktacie, jakimi kryteriami
kierowano się przy ustalaniu granicy oraz co miało się stać z ludnością zamieszkującą te tereny.
 Grupa II
Nauczyciel prosi o zapoznanie się z Kartą pracy nr 4, a następnie opisanie, jaki był
los jeńców bolszewickich w Polsce w latach 1918-1921 według pisma „Niezawisimaja Gazieta”.
 Grupa III
Nauczyciel prosi o zapoznanie się z Kartą pracy nr 5 i określenie, czy układ w Rapallo odnosił się do stosunków polsko-radzieckich i jakie miał dla nich znaczenie.
 Grupa IV
Na podstawie tzw. protokołu Litwinowa (Karta pracy nr 6) uczniowie wskazują,
czy pakt Brianda-Kellogga, który został przytoczony w protokole Litwinowa, dawał gwarancje pokoju. Do czego zobowiązywały się strony układu?
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Przebieg lekcji





Grupa V
Na podstawie treści paktu o nieagresji z 1932 r. (Karta pracy nr 7) uczniowie próbują
określić, które artykuły mówią o bezpieczeństwie granicy wschodniej II RP. O czym
może świadczyć fakt przedłużenia paktu w 1934 r.?
Grupa VI
Na polecenie nauczyciela uczniowie analizują treść paktu Ribbentrop-Mołotow
wraz z częścią stanowiącą tajny protokół (Karta pracy nr 8) i wskazują, dlaczego
treść paktu była groźna dla Polski. Próbują także wywnioskować, czy znajomość
zapisów tajnego protokołu przez władze II RP dałaby im możliwość przeciwdziałania planowanej agresji.

Rekapitulacja wtórna:
 Podsumowując lekcję, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy relacje polsko-radzieckie w latach 1921-1939 charakteryzowały
się stabilnością, czy też podlegały zmianom. Czy sytuacja międzynarodowa tego okresu
miała wpływ na relacje polsko-radzieckie? Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na
dobór argumentów wykorzystywanych przez uczniów w trakcie udzielania odpowiedzi.
Praca domowa:
 Na podstawie lekcji dokonaj oceny stosunków polsko-radzieckich oraz spróbuj wskazać, jakie wprowadziłbyś zmiany.
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Karta pracy nr 1
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Karta pracy nr 2
Traktat ryski

Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą
Polska z jednej a Rosja i Ukraina z drugiej strony, powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między nimi wojnie i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej
w Rydze dnia 12 października 1920 roku Umowy o przedwstępnych warunkach pokoju,
ostatecznego, trwałego, honorowego i na wzajemnym porozumieniu opartego pokoju,
postanowiły wszcząć rokowania pokojowe i w tym celu wyznaczyły w charakterze swoich pełnomocników:
[...]
pełnomocnicy[...], zgodzili się na postanowienia następujące:
Artykuł I
Obie Układające się Strony oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi ustaje.
Artykuł II
Obie Układające się Strony, zgodnie z zasadą stanowienia narodów o sobie, uznają
niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz zgadzają się i postanawiają, że wschodnią granicę Polski, a więc granicę między Polską z jednej a Rosją, Białorusią i Ukrainą z drugiej
strony, stanowi linia:
[...]
Szczegółowe wyznaczenie i przeprowadzenie na miejscu powyższej granicy państwowej oraz ustawienie znaków granicznych należy do Mieszanej Komisji Granicznej,
powołanej na podstawie artykułu I Umowy o przedwstępnych warunkach pokoju z dnia
12 października 1920 roku i zgodnie z Protokółem Dodatkowym w przedmiocie wykonania artykułu powyższego, podpisanym w Rydze dnia 24 lutego 1921 roku.
Przy ustalaniu granicy Mieszana Komisja Graniczna kieruje się następującymi zasadami:
a) Przy określaniu granicy, przebiegającej wzdłuż rzeki, rozumie się przy rzekach żeglownych i spławnych nurt głównego koryta, a przy rzekach nieżeglownych i nie spławnych – środkową linię największego ramienia.
b) W wypadkach, gdy granica oznaczona została liniami bliżej nieokreślonymi i brak
jest dokładnych wskazówek, należy przy wyznaczaniu jej w terenie brać pod uwagę lokalne
potrzeby gospodarcze oraz przynależność etnograficzną. W wypadkach, gdy przynależność etnograficzna jest sporna, ustala się ją na wniosek Podkomisji Granicznych przez
zbadanie opinii ludności. Grunta indywidualnych posiadaczy należy włączać do całości
gospodarczych najbliższych wsi.
c) W wypadkach, gdy granica określona jest przy pomocy wyrażenia „pozostawiając
daną wieś po czyjejś stronie”, należy wieś tę pozostawić po danej stronie granicy wraz ze
wszystkimi gruntami, jakie do niej należały do czasu objęcia danego terenu przez Polskę,
unikając pozostawiania szachownic.
d) W wypadkach, gdy granica oznaczona jest drogą, sama droga przyłączona zostaje
do tej strony, po której znajdują się obie wsie, bezpośrednio przez nią łączone.
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e) W wypadkach, gdy granica określona jest przy pomocy wyrażenia „pozostawiając
stację kolejową”, granica na miejscu przeprowadzona zostaje, zależnie od warunków topograficznych, od półtora do trzech kilometrów od wyjściowego semaforu (lub, o ile go
nie ma, od wyjściowej zwrotnicy), uwzględniając zachowanie całości jednostek gospodarczych, przylegających do linii kolejowej.
Każda z Układających się Stron zobowiązuje się wycofać, nie później niż w ciągu
14 dni po podpisaniu Traktatu niniejszego, wojska i administrację z tych miejscowości,
które przy obecnym opisie granicy uznane zostały za przynależne Stronie drugiej.
[...]
Artykuł III
Rosja i Ukraina zrzekają się wszelkich praw i pretensji do ziem położonych na zachód od granicy, oznaczonej w artykule II Traktatu niniejszego. Ze swej strony Polska
zrzeka się, na rzecz Ukrainy i Białorusi, wszelkich praw i pretensji do ziem położonych
na wschód od tej granicy.
Obie Układające się Strony zgadzają się, że o ile w skład ziem, położonych na zachód od oznaczonej w artykule II Traktatu niniejszego granicy, wchodzą terytoria sporne
między Polską a Litwą, sprawa przynależności tych terytoriów do jednego z tych dwóch
państw należy wyłącznie do Polski i Litwy
[...]
Artykuł V
Obie Układające się Strony zapewniają sobie nawzajem całkowite poszanowanie suwerenności państwowej i powstrzymanie się od jakiegokolwiek mieszania się do wewnętrznych spraw Strony drugiej, w szczególności od agitacji, propagandy i wszelkiego rodzaju
interwencji lub od ich popierania.
[...]
Artykuł VI
1. Wszystkie osoby, które ukończyły lat 18 i w chwili ratyfikacji Traktatu niniejszego
znajdują się na obszarze Polski, a w dniu 1 sierpnia 1914 roku posiadały obywatelstwo byłego Imperium Rosyjskiego i są zapisane, lub mają prawo być zapisanymi do ksiąg ludności stałej, byłego Królestwa Polskiego, lub były zapisane do gminy miejskiej lub wiejskiej,
albo do jednej z organizacji stanowych na ziemiach byłego Imperium Rosyjskiego, jakie
wchodzą w skład Polski, mają prawo zgłosić życzenie w przedmiocie opcji obywatelstwa
rosyjskiego lub ukraińskiego. Od byłych obywateli byłego Imperium Rosyjskiego innych
kategorii, znajdujących się w chwili ratyfikacji Traktatu niniejszego na terytorium Polski,
takie zgłoszenie nie jest wymagane.
2. Byli obywatele byłego Imperium Rosyjskiego, którzy ukończyli lat 18, znajdują
się w chwili ratyfikacji Traktatu niniejszego na obszarze Rosji lub Ukrainy i są zapisani, lub mają prawo być zapisanymi do ksiąg ludności stałej byłego Królestwa Polskiego,
lub byli zapisani do gminy miejskiej lub wiejskiej, albo do jednej z organizacji stanowych
na ziemiach byłego Imperium Rosyjskiego, jakie wchodzą w skład Polski, będą uważani
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za obywateli polskich, jeśli w przewidzianym w artykule niniejszym trybie opcji wyrażą
odpowiednie życzenie.
Również uważane będą za obywateli polskich osoby, które ukończyły lat 18 i znajdują się na obszarze Rosji lub Ukrainy, jeśli w przewidzianym w artykule niniejszym trybie opcji wyrażą odpowiednie życzenie i udowodnią, że pochodzą od uczestników walk
o niepodległość Polski w okresie od 1830 do 1865 roku, lub że są potomkami osób, które
– nie dalej niż w trzecim pokoleniu – stale zamieszkiwały na terytorium dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz udowodnią, że one same swą działalnością, używaniem języka
polskiego jako mowy potocznej i wychowywaniem swego potomstwa zaznaczyły w sposób oczywisty przywiązanie swe do narodowości polskiej.
[...]
4. Wybór męża rozciąga się na żonę i dzieci do lat 18, o ile pomiędzy małżonkami
nie nastąpi w tym przedmiocie porozumienie odmienne. Jeżeli małżonkowie nie mogą
się porozumieć, żona ma prawo samodzielnego wyboru obywatelstwa; w tym wypadku wybór żony rozciąga się na dzieci przez nią wychowywane. W razie śmierci obojga
rodziców wybór odkłada się do dojścia dziecka do lat 18 i od tej daty liczą się wszystkie
terminy ustalone w artykule niniejszym. Za innych niezdolnych do działań prawnych
wyboru dokona zastępca prawny.
[...]
W razie jeżeli osoba optująca odpowiada wszystkim wymienionym w punktach 1 i 2 warunkom, państwo, na którego rzecz dokonywa się opcja, nie ma prawa odmówić przyjęcia
do obywatelstwa [...], zaś państwo, w którym dana osoba przebywa, nie ma prawa odmówić zwolnienia z obywatelstwa.
7. Osoby, które ważnie dokonały wyboru, będą mogły wyjechać bez przeszkód do państwa, na którego rzecz wybór został dokonany. Wszakże rząd państwa, w którym osoby
te przebywają, może zażądać, aby skorzystały one z przysługującego im prawa wyjazdu;
wyjazd winien wówczas nastąpić w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawiadomienia.
Optanci mają prawo zachować lub likwidować prawnie posiadane mienie ruchome
i nieruchome; w razie wyjazdu mogą wywieźć je ze sobą według norm, ustalonych w Załączniku Nr 2 do Traktatu niniejszego. [...]
8. Do chwili ważnie dokonanej opcji optanci podlegają wszystkim prawom, obowiązującym w tym państwie, w którym przebywają; po jej dokonaniu uważani są za cudzoziemców.
[...]
Artykuł VII
1. Rosja i Ukraina zapewniają osobom narodowości polskiej, znajdującym się w Rosji, Ukrainie i Białorusi, na zasadzie równouprawnienia narodowości, wszystkie prawa,
zabezpieczające swobodny rozwój kultury i języka oraz wykonywanie obrządków religijnych. Wzajemnie Polska zapewnia osobom narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, znajdującym się w Polsce, wszystkie te prawa.
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[...]
2. Obie Układające się Strony zobowiązują się nawzajem nie mieszać się bezpośrednio ani pośrednio do spraw ustroju i życia Kościoła oraz związków wyznaniowych, znajdujących się na terytorium Strony drugiej.
[...]
Artykuł VIII
Obie Układające się Strony zrzekają się wzajemnie zwrotu swych kosztów wojennych,
tj. wydatków państwowych na prowadzenie wojny między nimi, jak również odszkodowania za straty wojenne, tj. za straty, które były wyrządzone im lub ich obywatelom na
terenie operacji wojennych przez działania i zarządzenia wojenne w czasie wojny polsko-rosyjsko-ukraińskiej.
[...]
Artykuł X
1. Każda z Układających się Stron zapewnia obywatelom Strony drugiej pełną amnestię za zbrodnie i przestępstwa polityczne.
Przez zbrodnie i przestępstwa polityczne rozumie się czyny skierowane przeciwko
ustrojowi lub bezpieczeństwu państwa; jako też wszelkie czyny popełnione na korzyść
Strony drugiej.
[...]
Artykuł XI
1. Rosja i Ukraina zwracają Polsce następujące przedmioty, wywiezione do Rosji lub
Ukrainy od 1 stycznia 1772 roku z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) wszelkie trofea wojenne (na przykład chorągwie, sztandary, wszelkie znaki wojskowe, działa, broń, regalia pułkowe itp.), jak również trofea zabrane od roku 1792 Narodowi
Polskiemu w jego walce o niepodległość przeciw carskiej Rosji. Nie podlegają zwrotowi
trofea polsko-rosyjsko-ukraińskiej wojny 1918-1921 roku;
b) biblioteki, księgozbiory, archeologiczne i archiwalne zbiory, dzieła sztuki, zabytki
oraz wszelkiego rodzaju zbiory i przedmioty o wartości historycznej, narodowej, artystycznej, archeologicznej, naukowej lub w ogóle kulturalnej.
Zbiory i przedmioty, omówione pod literami a i b punktu niniejszego, podlegają
zwrotowi bez względu na to, wśród jakich okoliczności lub z jakich rozporządzeń ówczesnych władz były wywiezione i bez względu na to, do jakiej osoby prawnej lub fizycznej należały pierwotnie lub po wywozie.
[...]
3. Gdyby w Polsce znalazły się zbiory i przedmioty kategorii, omówionej pod literami a i b punktu 1 artykułu niniejszego, wywiezione z Rosji lub Ukrainy w tym samym
okresie, ulegają one zwrotowi Rosji i Ukrainie [...]
4. Rosja i Ukraina zwracają Polsce wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od 1 stycznia 1772 roku i odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej archiwa, registratury, archiwalia, akta, dokumenty, rejestry, mapy, plany i rysun-
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ki, jak również płyty i klisze, tłoki pieczętne, pieczęcie itp. wszelkich urzędów, instytucji
państwowych, samorządowych, społecznych i duchownych.
Te jednak z wyżej wymienionych przedmiotów, które aczkolwiek nie odnoszą się
w całości do terytorium obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie mogą być podzielone, będą zwrócone Polsce.
[...]
Artykuł XII
Obie Układające się Strony uznają, że mienie państwowe wszelkiego rodzaju, znajdujące się na terytorium jednego z Układających się państw, albo podlegające reewakuacji do tego państwa na podstawie Traktatu niniejszego, stanowi jego niesporną własność.
[...]
Artykuł XIII
Z tytułu uznanego przez Umowę o przedwstępnych warunkach pokoju z 12 października 1920 roku aktywnego udziału ziem Rzeczypospolitej Polskiej w życiu gospodarczym byłego Imperium Rosyjskiego – Rosja i Ukraina zobowiązują się wypłacić Polsce
trzydzieści milionów rubli złotych w złotych monetach albo sztabach nie później, niż
w ciągu jednego roku od chwili ratyfikacji Traktatu niniejszego.
[...]
Artykuł XV
1. Rosja i Ukraina zobowiązują się na żądanie Rządu Polskiego, oparte na deklaracjach
właścicieli, reewakuować do Polski w celu oddania właścicielom mienie ciał samorządowych, zarządów miejskich, instytucji, osób fizycznych i prawnych, ewakuowane dobrowolnie lub przymusowo z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Rosji i Ukrainy od
1 sierpnia n. st. 1914 roku, tj. od początku wojny światowej, do 1 października n. st. 1915 r.
2. Obie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie reewakuować na żądanie
rządu drugiej Strony, oparte na deklaracjach właścicieli, mienie ciał samorządowych, instytucji, osób fizycznych i prawnych, ewakuowane dobrowolnie lub przymusowo na terytorium Strony drugiej po 1 października n. st. 1915 roku.
[...]
Nie podlega reewakuacji mienie, należące do osób fizycznych i prawnych państwa
zwracającego.
[...]
Polska bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie pretensje państw trzecich do Rosji i Ukrainy, jakie mogłyby być do nich zgłoszone z powodu reewakuacji do Polski mienia, należącego do obywateli lub osób prawnych tych państw, przy czym Rosja i Ukraina
zachowują sobie prawo regresu do Polski z tego tytułu.
[...]
Artykuł XVII
1. Rosja i Ukraina zobowiązują się dokonać rozrachunku z Polską z tytułu wkładów,
depozytów i kaucji polskich osób prawnych i fizycznych w rosyjskich i ukraińskich pań-
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stwowych, znacjonalizowanych lub zlikwidowanych instytucjach kredytowych, jak również w państwowych instytucjach i kasach.
[...]
Artykuł XIX
Rosja i Ukraina zwalniają Polskę od odpowiedzialności za długi i wszelkiego rodzaju
inne zobowiązania byłego Imperium Rosyjskiego [...]
Artykuł XX
Rosja i Ukraina zobowiązują się przyznawać, zgodnie z zasadą największego uprzywilejowania, automatycznie, bez umowy specjalnej Polsce, jej obywatelom i osobom
prawnym wszystkie te prawa, przywileje i ulgi, które bezpośrednio lub pośrednio były
lub będą udzielone przez nie jakiemukolwiek trzeciemu państwu, jego obywatelom i osobom prawnym w dziedzinie restytucji mienia i odszkodowania za straty okresu rewolucji
i wojny domowej w Rosji i Ukrainie.
[...]
Artykuł XXI
Obie Układające się Strony zobowiązują się, nie później niż w 6 tygodni od dnia ratyfikacji Traktatu niniejszego, przystąpić do rokowań w sprawie umowy handlowej i umowy
o kompensacyjnej wymianie towarów.
[...]
Artykuł XXIII
Rosja i Ukraina oświadczają, że wszelkie zobowiązania, przyjęte przez nie wobec
Polski, jak również prawa, przez nie nabyte Traktatem niniejszym, stosują się do wszystkich terytoriów, położonych na wschód od granicy państwowej, określonej w artykule
II Traktatu niniejszego, które to terytoria wchodziły w skład byłego Imperium Rosyjskiego i przy zawieraniu Traktatu niniejszego są reprezentowane przez Rosję i Ukrainę. W szczególności wszystkie wyżej wymienione prawa i zobowiązania rozciągają się
na Białoruś, względnie jej obywateli.
Artykuł XXIV
Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Układającymi się Stronami zostaną nawiązane
natychmiast po ratyfikacji Traktatu niniejszego.
Artykuł XXVI
Traktat niniejszy podlega ratyfikacji i staje się prawomocnym z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych [...]
Ratyfikacja Traktatu niniejszego nastąpi w terminie trzydziestu dni od dnia jego
podpisania.
[...]
Sporządzono i podpisano w Rydze dnia osiemnastego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210490300
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Karta pracy nr 3

Granice II Rzeczypospolitej
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Karta pracy nr 4

Departament Systemu Informacji MSZ
00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23
tel. 523-9318, fax. 628-3353, http://www.msz.gov.pl
Rok:
IX
Numer: 208 (2244)
Data:

30 października 2000 roku

Media zagraniczne o Polsce
(analizy, oceny, opinie, wywiady)
Biuletyn codzienny
(na podstawie informacji z placówek MSZ)
3. O problemie jeńców wojny polsko-bolszewickiej
„Niezawisimaja Gazeta” (19.10.00) zamieściła artykuł prof. Zbigniewa Karpusa, pt.
„Jeńcy zapomnianej wojny”, przedstawiający polski punkt widzenia na problem żołnierzy Armii Czerwonej wziętych do niewoli w latach 1919-21. Publikacja jest następstwem
inicjatywy placówki.
Tekst artykułu:
„Konsekwencją każdej wojny jest, oprócz licznych ofiar i zniszczeń, również problem
jeńców, żołnierzy wziętych do niewoli w czasie walk na frontach. Odnosi się to także do
wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920.
Przez wiele minionych dziesięcioleci sytuacją jeńców z tej wojny nikt się nie interesował. Zagadnienie to nie było także przedmiotem badań historyków. Dopiero od kilku
lat, kiedy to w listopadzie 1990 r. M. Gorbaczow podczas wizyty w Polsce został zmuszony do ujawnienia prawdziwych sprawców zbrodni katyńskiej, los jeńców bolszewickich
w obozach w Polsce znalazł się w centrum zainteresowań publicystów i historyków rosyjskich. Na łamach największych dzienników i tygodników rosyjskich, w tym również periodyków naukowych, publikowane są liczne artykuły pod wymownymi tytułami: Na długo
przed Katyniem, Strzałkowo – polski Katyń, Tuchola – obóz śmierci, Tragedia polskiej niewoli
i wiele tym podobnych.
Autorzy rosyjscy oskarżają w nich stronę polską o eksterminację od 40 do 80 tys. jeńców bolszewickich, którzy w latach 1919-1921 przebywali w polskich obozach jenieckich.
W ten sposób strona rosyjska stara się usprawiedliwić mord oficerów i policjantów polskich w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 r.
W oparciu o zachowane polskie archiwalia można dokładnie odtworzyć sytuację
jeńców rosyjskich przebywających w Polsce. Warunki ich życia różniły się znacznie od
obrazu zagłady przedstawianego obecnie przez autorów rosyjskich. A jak było w rzeczywistości? W pierwszej fazie wojny polsko-bolszewickiej, w 1919 r., walki na froncie nie
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były zbyt intensywne, stąd też liczba wziętych do niewoli przez stronę polską żołnierzy
rosyjskich nie była duża.
W listopadzie 1919 r. w Polsce znajdowało się tylko 7096 jeńców bolszewickich.
Przebywali oni, podobnie jak i jeńcy ukraińscy wzięci do niewoli podczas walk o Galicję Wschodnią, w obozach zlokalizowanych w: Strzałkowie (położonym między Słupcą
a Wrześnią ), Dąbiu pod Krakowem, Pikulicach pod Przemyślem i Wadowicach. Obozów
tych Polacy nie budowali specjalnie z myślą o działaniach wojennych prowadzonych na
wschodzie. Przejęli je po zaborcach i okupantach, którzy zbudowali je podczas I wojny
światowej dla własnych potrzeb.
Oprócz jeńców wojennych w obozach, których liczba wzrastała, przebywali uchodźcy ze wschodu (przynajmniej na okres trwania kwarantanny sanitarnej) oraz osoby internowane na podstawie decyzji władz administracyjnych i wojskowych. Natychmiast po
zjawieniu się pierwszych grup jeńców bolszewickich w polskich obozach wybuchały epidemie chorób zakaźnych (tyfusu, czerwonki, cholery, grypy).
W 1919 r. szczególnie trudna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna wystąpiła w obozie
zlokalizowanym w obiektach twierdzy w Brześciu Litewskim. Po kilku miesiącach istnienia obóz ten został zamknięty, a przebywający w nim jeńcy bolszewiccy przeniesieni zostali do innych obozów. Z zachowanych danych wynika, że w obozie w Brześciu zmarło
z powodu trudnych warunków sanitarnych i epidemii ponad 1000 jeńców bolszewickich.
W wyniku wysiłków władz polskich, między innymi posłów na Sejm Ustawodawczy,
sytuacja we wszystkich obozach w Polsce uległa na początku 1920 r. znacznemu polepszeniu. Walki polsko-sowieckie na Ukrainie rozpoczęte w kwietniu 1920 r., w ramach
tzw. „wyprawy kijowskiej”, nie miały wpływu na zwiększenie się liczby jeńców w polskich
obozach. W ich wyniku wzięto do niewoli ok. 18 tysięcy żołnierzy rosyjskich, z których
tylko niewielu zdążono odtransportować na tyły, na zachód. Większość z nich została
odbita przez I Armię Konną dowodzoną przez S. Budionnego.
Dopiero Bitwa Warszawska, w następstwie której do polskiej niewoli (do 10 września
1920 r.) dostało się ok. 50 tysięcy jeńców bolszewickich, radykalnie zmieniła problem jeńców w Polsce. A dalsze walki na wschodzie dostarczały nowych jeńców. Można przyjąć,
że po wstrzymaniu działań wojennych na froncie wschodnim (co nastąpiło 18 października 1920 r.) na terenie Polski przebywało łącznie ok. 110 tysięcy jeńców bolszewickich.
Są to obliczenia tylko teoretyczne, gdyż część jeńców (ok. 25 tysięcy) zaraz po dostaniu się do niewoli lub też po krótkim pobycie w obozach ulegało agitacji i wstępowało do
oddziałów wojskowych rosyjskich, kozackich i ukraińskich walczących po polskiej stronie
z bolszewikami (armia gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, 3 armia rosyjska gen. Borysa Peremykina, brygada kozacka esauła Aleksandra Salnikowa, brygada kozacka esauła
Wadima Jakowlewa i armia Ukraińskiej Republiki Ludowej).
Nie zawsze jeńcy ci w swych decyzjach kierowali się pobudkami ideowymi. Tak więc
jesienią 1920 r. w Polsce było maksymalnie ok. 80-85 tysięcy jeńców rosyjskich. Strona
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polska nie była przygotowana na zapewnienie takiej liczbie jeńców, w krótkim czasie,
odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych. Tym bardziej, że kraj był zniszczony
niedawnymi walkami, a nie uzyskano od innych państw pomocy, o którą zwracano się.
Dlatego też, szczególnie na przełomie 1920/1921 r. sytuacja sanitarna, a także i aprowizacyjna w obozach, w których przebywali jeńcy rosyjscy, była trudna. Doprowadziło to
do ponownego wybuchu epidemii chorób zakaźnych i w konsekwencji do śmierci wielu
jeńców. W żadnym wypadku nie ma podstaw do posądzeń władz polskich o celową i zaplanowaną politykę głodzenia czy też eksterminacji jeńców bolszewickich.
Już od lutego 1921 r. sytuacja w obozach, w wyniku dużego wysiłku polskich władz
wojskowych, radykalnie się polepszyła. W połowie marca 1921 r. rozpoczęła się długo oczekiwana i odwlekana, bynajmniej nie przez stronę polską, akcja wymiany jeńców między
Polską a Rosją Sowiecką. Trwała ona do połowy października 1921 r., w wyniku czego do
Rosji odesłano 65 797 jeńców, a do Polski powróciło 26 440 żołnierzy. Oprócz tego pozostało jeszcze w Polsce 965 jeńców bolszewickich, którzy mieli być gwarancją dla władz
polskich, że strona sowiecka odeśle wszystkich polskich oficerów wziętych do niewoli.
Na początku 1922 r. grupa ta została wysłana do domów na wschód. W myśl polsko-rosyjskich ustaleń wymiana jeńców była dobrowolna. Z możliwości pozostania w Polsce
skorzystało około 1000 jeńców bolszewickich, którzy zadeklarowali swoją decyzję pisemnie. Zostali oni następnie zwolnieni z obozów. Oprócz tego ok. 1000 jeńców bolszewickich: Łotyszy, Niemców, Węgrów, Austriaków wyraziło chęć powrotu do swych ojczyzn.
W wyniku porozumień władz polskich z przedstawicielstwami dyplomatycznymi
tych państw zostali oni tam odesłani. Biorąc powyższe dane pod uwagę, można stwierdzić, że w niewoli polskiej zmarło maksymalnie 16-18 tysięcy jeńców rosyjskich (ok. 8 tysięcy w obozie w Strzałkowie, ok. 2 tysiące w Tucholi i ok. 6-8 tysięcy w innych obozach)
przez cały trzyletni okres pobytu w Polsce. Twierdzenie, że zmarło ich więcej, 60 czy
też 100 tysięcy, jest zdecydowanie przesadzone i przede wszystkim nie oparte na wiarygodnych, a praktycznie żadnych źródłach.
Sprawa, która wywołuje kontrowersje jeszcze obecnie i jest eksponowana przez historyków i publicystów rosyjskich, dotyczy liczby zmarłych w obozie w Tucholi jeńców
bolszewickich. Ten problem został podniesiony już w 1921 r., kiedy to w emigracyjnej
prasie rosyjskiej ukazującej się w Warszawie pisano o Tucholi jako o „obozie śmierci”,
w którym zmarło rzekomo 22 tysiące czerwonoarmistów.
Następnie, zarówno niektórzy polscy, jak i sowieccy, a obecnie rosyjscy historycy
i dziennikarze często się na te rewelacje powołują. Nie zwracali oni i obecnie nie zwracają uwagi na fakt, czy możliwe jest, że tylu jeńców poniosło śmierć przez tak krótki okres
pobytu w Tucholi (od końca sierpnia 1920 do połowy października 1921 r.). Tak wysoka
śmiertelność (ponad 2 tysiące osób miesięcznie) musiałaby znaleźć potwierdzenie w dokumentacji wojskowej, władz administracyjnych, lokalnej prasie czy też w sprawozdaniach
przedstawicieli polskich i międzynarodowych organizacji charytatywnych wizytujących
często obóz jeńców w Tucholi.
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W swych twierdzeniach historycy ci nie powołują się na żadne wiarygodne materiały
archiwalne. A materiały te, choć rozproszone, zachowały się licznie nie tylko w polskich
archiwach. Na ich podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że w Tucholi w okresie
rocznego pobytu zmarło, w zdecydowanej większości na choroby zakaźne, maksymalnie
ok. 1950 jeńców bolszewickich. Jest to liczba ponad 10-krotnie mniejsza od poprzednich
twierdzeń.
Cmentarze, na których zostali pochowani jeńcy bolszewiccy, zlokalizowane w pobliżu obozów, przez cały okres międzywojenny były otoczone opieką władz polskich. Były
one ogrodzone, uporządkowane i ustawiono na nich skromne obeliski. Zakończenie wymiany jeńców między Polską a Rosją Sowiecką nie doprowadziło do zamknięcia działających w Polsce obozów. Istniały one nadal i przebywali w nich internowani, byli wojskowi
sojusznicy Polski z okresu wojny na wschodzie, a mianowicie: Ukraińcy atamana S. Petlury, Rosjanie z formacji gen. B. Peremykina i gen. S. Bułak-Bałachowicza oraz Kozacy
z jednostek dowodzonych przez esauła Jakowlewa i Salnikowa.
Duża część żołnierzy tych formacji wywodziła się z jeńców bolszewickich, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na wstąpienie do tych oddziałów. Po niepowodzeniach na froncie i samotnej walce oddziały te przeszły w listopadzie-grudniu 1920 r. na polską stronę
frontu i następnie zostały, zgodnie z postanowieniami polsko-sowieckich preliminariów
pokojowych podpisanych 12 października 1920 r. w Rydze, rozbrojone i internowane
w obozach (było ich około 30 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami). Przebywali w nich
do sierpnia 1924 r., kiedy to ostatni obóz dla internowanych został w Polsce zamknięty.
Część z nich, ok. 5000, skorzystała z amnestii władz sowieckich i w 1922 i 1923 r. powrócili do swoich domów. Pozostali otrzymali prawo osiedlenia się w Polsce (na prawach
obcokrajowców) lub wyjechali do pracy do Francji czy też Brazylii. Ci z nich, którzy
zdecydowali się na pozostanie w Polsce, dali początek, istniejącym jeszcze do dzisiaj,
koloniom Rosjan i Ukraińców w niektórych miastach kresów zachodnich II Rzeczypospolitej, jak np. w Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu czy też Gdyni.
W okresie międzywojennym grupy te były widoczne w życiu tych miast i dobrze zorganizowane. Byli internowani i jeńcy kultywowali swoje tradycje narodowe oraz religię,
wówczas to w miastach Polski zachodniej rozpoczęły działalność między innymi parafie
prawosławne. Po wkroczeniu na te tereny w 1945 r. Armii Czerwonej wielu przedstawicieli
tych społeczności zostało aresztowanych i wywiezionych do obozów daleko na Wschód,
podobnie jak i liczni Polacy z tych terenów. Ci, co przeżyli, powrócili do rodzin i przybranej ojczyzny. Kolonie te istnieją do dnia dzisiejszego i świadczą o tym, że emigranci
z Rosji znaleźli w Polsce swoją drugą ojczyznę”.
Wybór i opracowanie: Jan Tadeusz Sałyga
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Karta pracy nr 5
Układ w Rapallo

Układ w Rapallo – umowa międzynarodowa zawarta 16 kwietnia
1922 r. pomiędzy Rzeszą Niemiecką
a RFSRR we włoskim mieście Rapallo. Układ podpisali: Gieorgij Cziczerin, ówczesny komisarz spraw
zagranicznych RFSRR, i Walther
Rathenau, minister spraw zagranicznych Niemiec.
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Rząd Niemiecki, reprezentowany przez Ministra Rzeszy dr. Walthera Rathenaua,
oraz Rząd Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, reprezentowany przez Komisarza Ludowego Cziczerina, zgodzili się na następujące postanowienia:
Art. 1
Obydwa Rządy zgodne są co do tego, że uregulowanie rozbieżności pomiędzy Niemcami a Rosyjską Republiką Radziecką w zakresie spraw powstałych w czasie, kiedy państwa te były ze sobą w stanie wojny, nastąpi w myśl następujących zasad:
a) Rzesza Niemiecka i RSFRR zrzekają się wzajemnie odszkodowania zarówno za
swe wydatki wojenne, jak i za szkody wojenne, a mianowicie te szkody, które zostały wyrządzone im oraz ich obywatelom na terenie działań wojennych wskutek operacji wojskowych, włączając w to rekwizycje dokonane na terytorium strony przeciwnej. Obydwie
Strony tak samo zrzekają się odszkodowania za szkody wojenne, które zostały wyrządzone obywatelom jednej Strony wskutek tak zwanych wyjątkowych ustaw wojennych oraz
aktów przemocy organów państwowych drugiej Strony.
b) Naruszone przez stan wojny stosunki publicznoprawne i prywatnoprawne, włączając w to sprawę i statków handlowych, które znalazły się w rękach drugiej Strony, będą
uregulowane na zasadzie wzajemności.
c) Niemcy i Rosja zrzekają się wzajemnie zwrotu wydatków na utrzymanie jeńców
wojennych. Także Rząd Niemiecki zrzeka się zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie w Niemczech oddziałów Armii Czerwonej. Rząd Rosyjski zrzeka się ze swej strony
zwrotu sum uzyskanych przez Niemcy ze sprzedaży sprzętu wojskowego, który został
przywieziony do Niemiec przez te internowane oddziały.
Art. 2
Niemcy zrzekają się roszczeń wynikających z dotychczasowego stosowania ustaw
i zarządzeń RSFRR wobec obywateli niemieckich i ich praw prywatnych oraz praw Niemiec i krajów niemieckich w stosunku do Rosji, a także roszczeń, które wynikają w ogóle
z zarządzeń RSFRR lub jej organów w stosunku do obywateli niemieckich lub ich praw
prywatnych pod warunkiem, że Rząd RSFRR nie będzie zaspokajał analogicznych roszczeń innych państw.
Art. 3
Dyplomatyczne i konsularne stosunki między Niemcami a RSFRR zostaną niezwłocznie wznowione. Dopuszczenie konsulów jednej i drugiej Strony zostanie uregulowane w odrębnym porozumieniu.
Art. 4
Obydwa Rządy wyrażają następnie zgodę co do tego, że w zakresie ogólnego położenia prawnego obywateli jednej Strony na terytorium drugiej oraz ogólnego uregulowania
wzajemnych stosunków handlowych i gospodarczych powinna obowiązywać zasada największego uprzywilejowania. Zasada największego uprzywilejowania nie stosuje się do
przywilejów i ulg, które RSFRR przyznaje innej Republice Radzieckiej lub państwu,
które poprzednio stanowiło część składową byłego państwa rosyjskiego.
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Art. 5
Obydwa Rządy będą wzajemnie uwzględniały w duchu życzliwości potrzeby gospodarcze obydwu krajów. W przypadku zasadniczego uregulowania tego zagadnienia na
płaszczyźnie międzynarodowej, przeprowadzą one uprzednio wymianę poglądów. Rząd
Niemiecki oświadcza gotowość w miarę swych możliwości poparcia i ułatwienia wykonania umów, które, jak mu ostatnio doniesiono, firmy prywatne zamierzają zawrzeć.
Art. 6
Artykuł l punkt b i artykuł 4 niniejszego traktatu wejdą w życie z chwilą ratyfikacji;
pozostałe postanowienia niniejszego traktatu wejdą w życie natychmiast.
Sporządzono w dwóch autentycznych egzemplarzach w Rapallo 16 kwietnia 1922 roku.
(-) Rathenau
(-) Cziczerin
http://ww2.debello.ca/library/220416pl.html
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Karta pracy nr 6

Protokół Litwinowa

Protokół Litwinowa – wielostronny
układ międzynarodowy o charakterze paktu o nieagresji, podpisany 9 lutego 1929 r. w Moskwie
przez Polskę, ZSRR, Rumunię, Estonię i Łotwę. Jego nazwa pochodzi
od nazwiska inicjatora dokumentu – ówczesnego zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych
ZSRR. Dokument miał umożliwić
wejście w życie paktu Brianda-Kellogga, bez oczekiwania na ratyfikację przez wszystkich 15 pierwotnych
sygnatariuszy.
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PROTOKÓŁ, podpisany w Moskwie 9 lutego 1929 roku, pomiędzy Estonją, Łotwą,
Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, w sprawie wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu 27 sierpnia 1928 roku,
[...]
ożywieni pragnieniem przyczynienia się do utrzymania pokoju istniejącego między
ich krajami i wprowadzenia w tym celu niezwłocznie w życie między narodami tych krajów Traktatu o wyrzeczeniu się wojny jako narzędzia polityki narodowej, podpisanego
w Paryżu dn. 27 sierpnia 1928 r.,
postanowili urzeczywistnić ten zamiar zapomocą niniejszego Protokółu
[...]
Artykuł pierwszy.
Traktat o wyrzeczeniu się wojny jako narzędzia polityki narodowej, podpisany w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r., [...] wchodzi w życie między Umawiającemi się Stronami
po ratyfikacji wspomnianego Traktatu Paryskiego z 1928 r. przez właściwe ciała ustawodawcze odnośnych Umawiających się Państw.
[...]
mając głębokie poczucie ciążącego na nich uroczystego obowiązku rozwijania dobrobytu ludzkości;
przekonani, że nadeszła chwila przystąpienia do szczerego wyrzeczenia się wojny
jako narzędzia polityki narodowej, dla utrwalenia stosunków pokojowych i przyjaznych
istniejących obecnie między ich ludami;
przekonani, że do wszelkich zmian w ich wzajemnych stosunkach powinno się dążyć
wyłącznie zapomocą środków pokojowych i urzeczywistniać je w porządku i pokoju, oraz
że każde Mocarstwo podpisujące, któreby odtąd starało się rozwijać swoje interesy narodowe, uciekając się do wojny, będzie musiało być pozbawione korzyści Traktatu niniejszego;
mając nadzieję, że, zachęcone ich przykładem, wszystkie inne narody świata przyłączą się do tych wysiłków ogólnoludzkich i przez przystąpienie do Traktatu niniejszego,
skoro tylko uzyska on moc obowiązującą, udostępnią swoim ludom korzystanie z jego
dobroczynnych postanowień, łącząc w ten sposób narody cywilizowane świata we wspólnem wyrzeczeniu się wojny jako narzędzia ich polityki narodowej;
postanowili zawrzeć Traktat i w tym celu wyznaczyli jako swoich pełnomocników
[...]
którzy, po zakomunikowaniu sobie swych pełnomocnictw uznanych za dobre i należyte co do formy zgodzili się na artykuły następujące:
Artykuł I
Wysokie Strony Umawiające się oświadczają uroczyście imieniem swoich ludów, że
potępiają uciekanie się do wojny celem załatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach.
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Artykuł II
Wysokie Strony Umawiające się uznają, że załatwianie i rozstrzyganie wszystkich
sporów i konfliktów bez względu na ich naturę lub pochodzenie, które mogłyby powstać
między niemi, winno być osiągane zawsze tylko zapomocą środków pokojowych.
Artykuł III
Traktat niniejszy będzie ratyfikowany przez Wysokie Strony Umawiające się wymienione we wstępie, zgodnie z wymaganiami ich konstytucyj, i wejdzie w życie pomiędzy
niemi skoro tylko wszystkie dokumenty ratyfikacyjne złożone zostaną w Waszyngtonie.
Traktat niniejszy, gdy wejdzie w życie jak to przewiduje paragraf poprzedni, pozostanie otwarty tak długo, jak długo tego będzie potrzeba do przystąpienia doń wszystkich
innych Mocarstw Świata. Każdy dokument stwierdzający przystąpienie poszczególnego
Mocarstwa będzie złożony w Waszyngtonie i Traktat, natychmiast po złożeniu takiego
dokumentu, wejdzie w życie pomiędzy Mocarstwem, które w ten sposób zgłosiło swoje
przystąpienie, i innemi Mocarstwami Umawiającemi się.
[...]
NA DOWÓD CZEGO odnośni Pełnomocnicy podpisali Traktat niniejszy, sporządzony w języku francuskim i w języku angielskim, które to oba teksty mają jednakową
moc obowiązującą, i wycisnęli na nim swoje pieczęcie.
Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego siódmego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku.
[...]
Zaświadcza się zgodność z podpisanym oryginałem złożonym Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.
(L. S.) Frank B. Kellogg
Sekretarz Stanu
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zaznajomiwszy się z powyższym Protokółem, uznaliśmy i uznajemy go za słuszny
zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.
W Warszawie, dnia 25-go marca 1929 r.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19290290283
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Karta pracy nr 7

Pakt o nieagresji między Polską a ZSRR

Pakt o nieagresji między Polską
a ZSRR – układ międzynarodowy zawarty w Moskwie 25 lipca
1932 r. między Polską a ZSRR.
Umowę zawarto na trzy lata (z klauzulą automatycznego przedłużenia
o dalsze dwa lata w razie niewypowiedzenia przez żadną ze stron
na sześć miesięcy przed upływem terminu), a następnie 5 maja
1934 przedłużono do 31 grudnia
1945, z pozostawieniem zasady automatycznego przedłużenia, rozszerzonej na nieograniczoną liczbę
razy.
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Karta pracy nr 8

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia
1939 r., będąca formalnie paktem
o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która
zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik
do oficjalnego dokumentu umowy,
dotyczyła rozbioru terytoriów lub
rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy,
Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.
Bywa także określany jako IV rozbiór Polski.

Stalin wyjaśnił przyczyny podjęcia takiej decyzji na posiedzeniu Biura Politycznego
WKP(b) w dniu 19 sierpnia:
Jeżeli zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią, Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia mogą przyjąć obrót niebezpieczny
dla ZSSR. Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi pakt o nieagresji, Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji
i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki.
W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie [...].
Towarzysze! W interesie ZSSR – Ojczyzny Mas Pracujących, jest, by wojna wybuchła pomiędzy Rzeszą i kapitalistycznym blokiem angielsko-francuskim. Należy zrobić wszystko, żeby ta wojna ciągnęła się jak najdłużej, po to, by obie strony nawzajem się
wyniszczyły. Właśnie dlatego powinniśmy się zgodzić na zawarcie zaproponowanego
przez Niemcy paktu, i pracować nad tym, by ta wojna, gdy już zostanie wypowiedziana,
trwała jak tylko można najdłużej.
http://1939.pl/przed-wybuchem-wojny/pakt-ribbentrop-molotov/index.html

1939 sierpień 23, Moskwa
Pakt o nieagresji między Niemcami a ZSRR
Rząd ZSRR i Rząd Niemiecki, kierując się pragnieniem utrwalenia sprawy pokoju
między ZSRR a Niemcami oraz wychodząc z podstawowych założeń paktu o neutralności, zawartego między ZSRR a Niemcami w kwietniu 1926 r., wyraziły zgodę na następujące porozumienie.
Art. I
Obie umawiające się Strony zobowiązują się do powstrzymania się od wszelkiej przemocy, od wszelkich aktów agresji i wszelkich napaści we wzajemnych stosunkach zarówno
oddzielnie, jak i łącznie z innymi państwami.
Art. II
W przypadku gdy jedna z umawiających się Stron stanie się obiektem działań wojennych ze strony państwa trzeciego, druga umawiająca się Strona nie okaże temu państwu
poparcia w żadnej formie.
Art. III
Rządy obydwu umawiających się Stron pozostają w przyszłości we wzajemnym kontakcie dla konsultacji w celu wzajemnego informowania się w kwestiach dotyczących ich
wspólnych interesów.
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Art. IV
Żadna z umawiających się Stron nie weźmie udziału w jakimkolwiek ugrupowaniu
państw, które bezpośrednio lub pośrednio jest skierowane przeciwko drugiej Stronie.
Art. V
W razie powstania sporów lub konfliktów między umawiającymi się Stronami w sprawach tego lub innego rodzaju obie Strony będą rozstrzygać te spory lub konflikty wyłącznie przez przyjazną wymianę poglądów albo w razie potrzeby przez ustanowienie
komisji dla uregulowania konfliktu.
Art. VI
Pakt niniejszy zostaje zawarty na lat dziesięć, z tym, że o ile jedna z umawiających się
Stron nie wypowie go na rok przed upływem terminu, termin mocy obowiązującej tego
paktu uważać się będzie za przedłużony automatycznie na następne pięć lat.
Art. VII
Pakt niniejszy podlega ratyfikacji w możliwie najkrótszym terminie. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powinna nastąpić w Berlinie. Pakt wchodzi w życie niezwłocznie po jego podpisaniu.
Sporządzony w dwóch oryginałach w języku rosyjskim i niemieckim, w Moskwie,
23 sierpnia 1939 r.
Z upoważnienia Rządu ZSRR W. Mołotow
W imieniu Rządu Rzeszy Niemieckiej J. Ribbentrop
Tajny protokół dodatkowy
1. W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSSR. W związku
z tym obie strony uznają interesy Litwy w rejonie Wilna.
2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa
polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSSR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż
linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym
utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może
być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych. W każdym razie
oba rządy rozważą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia.
3. Jeżeli idzie o Europę południowo-wschodnią, to strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne désintéressement odnośnie tego terytorium.
4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.
Za rząd Rzeszy Niemieckiej J.J. Ribbentrop
Za rząd ZSSR W. Mołotow
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Tajny protokół dodatkowy do Paktu o nieagresji między Niemcami
a ZSRR z 23 sierpnia 1939 r. – wersja niemiecka
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Źródło nr 1
Pismo Karola Wędziagolskiego
do premiera Antoniego Ponikowskiego

Tajne, 12.X.21. Warszawa
Wielce Szanowny i Łaskawy Panie
Brutalne i wstrętne polskim tradycjom zachowanie się M[inisterstwa] S[praw]
Z[agranicznych] wobec Rosjan, którzy jako polityczna grupa, byli jedynymi rosyjskimi sprzymierzeńcami Nowej Polski, zmusza mnie odwołać się do Pana jako wybitnego
obywatela z następującym memorjałem:
Przed kilkoma tygodniami p. [Boris] Sawinkow w porozumieniu z decydującymi
czynnikami w Państwie miał wyjechać do Paryża w sprawach politycznych pod cudzem
nazwiskiem. W ostatniej chwili p. [Tytus] Filipowicz, obecny wtedy w Warszawie, przekonał p. Sawinkowa o konieczności wyjazdu pod własnym nazwiskiem, przyczem wątpliwości p. Sawinkowa co do powrotnej wizy do Polski były unicestwione uroczystemi
obietnicami p. [Jana] Dąbskiego, p. Filipowicza, p. [Juliusza] Łukasiewicza, p. [Michała] Kossakowskiego i innych.
W ostatnich dniach odbyły się narady p. Dąbskiego z p. [Lwem] Karachanem w następstwie których M.S.Z. natarczywie zaczęło domagać się od p. [Dymitra] Fiłosofowa,
zastępcy p. Sawinkowa, wysłania z Polski wszystkich członków politycznej grupy rosyjskiej.
Natarczywe domaganie się było jednak prowadzone w zupełnej tajemnicy od społeczeństwa, a nawet od Ministerstwa, o czem świadczyły prośby urzędnika [Mariana]
Szumlakowskiego, a takoż sposób wręczenia listu Ministra [Konstantego] Skirmuta
do p. Fiłosofowa.
List ten nosi na sobie piętno konspiracji, gdyż pisany jest z błędami, nie jest numerowany, niema daty, roku i wręczono go z rąk do rąk bez pokwitowania.
W tymże czasie p. Sawinkow prosi o wizę powrotną i nie otrzymuje jej w Paryżu,
gdyż p. Dąbski zabronił mu ją wydać.
Wszelkie przedstawienia w tej sprawie, nawet interwencja p. pułkownika [Bolesława]
Wieniawy[-Długoszowskiego] pozostała bez skutku.
Cała sprawa przedstawia się jako podstępny pogrom organizacji rosyjskiej wyrosłej na
gruncie polskim i z dniem każdym silniejszej na gruncie europejskim.
Oczywiście, że kierownicy organizacji, traktując wystąpienie p. Dąbskiego jako wrogą
akcję przeciwko sobie (o ile podstępne zarządzenia p. Dąbskiego uskutecznią się) – nie
widzą drogi kędyby można było im do Polski wrócić.
Ja, znając dobrze stosunki rosyjskie, melduję: jeśli stanie się to ku czemu dąży p. Dąbski – jeśli Rosjanie zostaną wyrzuceni z Polski z woli bolszewików, wówczas ciż sami Rosjanie, dziś nasi sprzymierzeńcy, staną się naszymi wrogami i w całej prasie europejskiej
napiętnują haniebne zachowania się p. Dąbskiego – kładąc to na karb całej Polski, a życie
samo wysnuje z tego konsekwencje.
Karol Wędziagolski
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 6679, pismo Karola Wędziagolskigo do premiera Antoniego Ponikowskiego, 12 października 1921, k. 8-9.
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7 października 1921 r. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski i poseł (pełnomocny przedstawiciel –

połpred) sowieckiej Rosji w Polsce Lew Karachan podpisali protokół, który regulował warunki wykonania
traktatu ryskiego, zwłaszcza w zakresie wywiązywania się obu stron z jego postanowień, a także określał
praktykę wzajemnych stosunków między obu państwami. Strona sowiecka postawiła m.in. żądanie usunięcia z terytorium Rzeczypospolitej 14 przywódców antysowieckich organizacji rosyjskich i ukraińskich,
którzy byli wcześniej sojusznikami Polski, w tym Borisa Sawinkowa i atamana Symona Petlurę. W zamian
Moskwa zobowiązała się do niezwłocznego umożliwienia rozpoczęcia prac komisji mieszanych reewakuacyjnej i specjalnej oraz wypłacenia pierwszej raty należności za mienie kolejowe. Porozumienia starano się
zachować w tajemnicy, która jednak szybko została ujawniona.
Karol Wędziagolski (1886-1974) – polski polityk działający na terenie Imperium Rosyjskiego, powiązany
z rosyjskim ruchem rewolucyjnym. Był w dobrych relacjach z Borisem Sawinkowem i jedną z osób, która
pośredniczyła w nawiązaniu stosunków tego ostatniego z Józefem Piłsudskim. W 1918 r. utrzymywał kontakty z Komendą Naczelną 3 Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie.
Antoni Ponikowski (1878-1949) – uczony, polski polityk, w latach 1921-1922 premier Rzeczypospolitej, rektor Politechniki Warszawskiej.
Boris Sawinkow (1879-1925) – rosyjski polityk, publicysta, pisarz, stał na czele Organizacji Bojowej Partii Socjalistów Rewolucjonistów (tzw. eserów) i był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie
szeregu zamachów terrorystycznych. Po rewolucji lutowej przez krótki okres faktycznie kierował resortem
wojny Rządu Tymczasowego, na czele którego stał bliski mu politycznie Aleksandr Kiereński. Jako przeciwnik bolszewików znalazł się na emigracji, w okresie wojny polsko-sowieckiej przebywał m.in. w Polsce.
W 1924 r. nielegalnie powrócił do Związku Sowieckiego, został aresztowany i osądzony. Wedle oficjalnej
wersji popełnił samobójstwo w więzieniu.
Jan Dąbski (1880-1931) – polski polityk, jeden z liderów ruchu ludowego, od marca 1920 do października
1921 r. wiceminister spraw zagranicznych, przez krótki okres także kierownik tego resortu.
Dmitrij Fiłosofow (1872-1940) – rosyjski publicysta, krytyk literacki, działacz społeczny i polityczny.
W 1920 r. wyemigrował do Polski i pozostał w niej do śmierci. Odgrywał ważną rolę w życiu rosyjskiej emigracji, był nieformalnym doradcą Józefa Piłsudskiego.
Konstanty Skirmunt (1866-1946) – polski polityk, ziemianin, konserwatysta, minister spraw zagranicznych
Rzeczypospolitej w latach 1921-1922.
Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) – legionista, kawalerzysta, dyplomata, oficer i generał Wojska Polskiego, długoletni adiutant i zaufany współpracownik Józefa Piłsudskiego.
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Źródło nr 2
Wystąpienie Gieorgija Cziczerina z maja 1925 r.

Powyższy fragment przemówienia
szefa sowieckiej dyplomacji Gieorgija Cziczerina wygłoszonego w trakcie III Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad
w maju 1925 r. pochodzi z rządowej
gazety „Izwiestia”. Art. 7 traktatu
ryskiego zobowiązywał Polskę do
zapewnienia Rosjanom, Ukraińcom
i Białorusinom na jej terytorium prawa do swobodnego rozwoju kultury,
języka i obrządków religijnych.
Konferencja w Helsinkach odbyła
się 25 stycznia 1925 r. Wzięli w niej
udział ministrowie spraw zagranicznych Polski, Finlandii, Estonii i Łotwy. Obnażyła ona słabość
forsowanej przez polską dyplomację koncepcji utworzenia Związku
Bałtyckiego, skupiającego państwa
położone nad Bałtykiem i zarazem
graniczące ze Związkiem Sowieckim. W dniach 30 marca – 3 kwietnia 1925 r. w Rydze odbyła się z kolei
narada ekspertów wojskowych tych
czterech państw.
Sojusz z Rumunią – mowa o polsko-rumuńskim sojuszu obronnym
zawartym 3 marca 1921 r. w Bukareszcie, później kilkakrotnie przedłużanym, który przewidywał
wspólną politykę wobec Rosji Sowieckiej, następnie Związku Sowieckiego.
Limitrofy – stosowane w języku
dyplomacji tamtych czasów określenie oznaczające państwa graniczące z Rosją Sowiecką, a później ze

I tak, trzeba zadać pytanie, stawiane również przez krytyków, o art. 7 traktatu ryskiego, którego strona polska nie wykonuje. Zadajemy więc sobie pytanie: jak skutecznie
i szybko doprowadzić do wykonania tegoż artykułu. Widzimy, że im bardziej pogarszają
się nasze relacje z Polską, tym słabiej artykuł ten jest wypełniany. Jego zasady są z kolei
naruszane w mniejszym stopniu, gdy nasze wzajemne stosunki z Polską są mniej zaostrzone. Więc ta właśnie kwestia odzwierciedla relacje między nami a Polską.
Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że obecnie w Polsce występują dwie główne
tendencje. Pierwsza, którą można nazwać awanturniczą, imperialistyczną, wojowniczą,
i druga – dążąca do pokoju, do zawarcia z nami trwałego porozumienia. Tego rodzaju
umowa jest niezbędna dla samej Polski, dla jej pełnego gospodarczego odrodzenia, ponieważ odbudowa polskiej gospodarki przysparza wielu trudności. Jest ona niezbędna
dla samej Polski w celu wzmocnienia tego młodego państwa. I dlatego w Polsce obecne
są niezwykle silnie elementy, bardzo duże wysiłki na rzecz zawarcia trwałej umowy z nami.
Z drugiej strony, występują elementy wojownicze, które chcą rozprzestrzenienia własnej
potęgi – sojusz z Rumunią, dążenie do rozszerzenia związków na wschodzie, aż po Persję, i wreszcie polityka bałtycka Polski, o której już tu wspomniano i której wyrazem była
konferencja w Helsinkach, jak też konferencja sztabów generalnych w Rydze. Dwie siły
w Polsce ukierunkowane są na pokój. Z jednej strony chłopstwo – nie jest przypadkiem,
że traktat ryski podpisał z nami lider ruchu ludowego Dąbski, i kręgi przemysłowe, które ze względów ekonomicznych chcą nawiązać z nami trwałe, pokojowe stosunki, żeby
wykorzystywać owe pokojowe relacje dla własnego rozwoju. Stawiamy więc sobie za cel
wyjść naprzeciw temu obecnemu dziś wewnątrz Polski naprawdę silnemu prądowi, który zwalcza awanturnictwo, który zwalcza wszelkie wojenne tendencje w polityce i który
swoje wpływy kieruje ku zawarciu z nami porozumienia. Naszym celem jest wyjście naprzeciw tym właśnie elementom polskiej polityki i polskiego społeczeństwa, ponieważ
naszym celem jest również osłabienie ciągłych zatargów, ciągłych tarć przeszkadzających w pełnej odbudowie pokojowego współżycia na naszej zachodniej granicy. Naszym
celem jest zawarcie trwałego porozumienia z Polską.
Wspominano już, że takie porozumienie, ze względu na geograficzne położenie
Polski, jest dla nas niezwykle ważne, gdyż żaden poważny atak na nas nie będzie możliwy bez udziału Polski, która tym samym znalazłaby się w awangardzie takiego ataku.
Właśnie dlatego w założeniach naszej pokojowej polityki jednym z głównych celów jest
zbudowanie trwałych relacji z Polską. Właśnie dlatego, że motywy ekonomiczne w samej
Polsce odgrywają tak kluczową rolę, zamierzamy rozwijać stosunki gospodarcze z Polską. Dlatego w ostatnim czasie nasz Narkomwniesztorg [Ludowy Komisariat Handlu
Zagranicznego] – w porównaniu z wcześniejszym okresem – znacznie zaktywizował swą
działalność w Polsce. Działalność Narkomwniesztorga stanie się bardzo ważnym składnikiem trwałego porozumienia między nami a Polską. Tak jak w przypadku wszystkich
naszych sąsiadów, tych małych państw, powiązania których z imperialistycznymi rządami

Związkiem Sowieckim.
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zostały tu dopiero co ujawnione, właśnie czynnik gospodarczy stanowi niezwykle istotną
przeciwwagę wszelkich motywów politycznych, jakimi kierują się rządy imperialistyczne.
Gdziekolwiek spojrzymy, niezależnie od rodzaju naszej polityki, natykamy się w końcu na sieć międzynarodowych intryg, czyli na ten rodzaj międzynarodowej polityki wielkich mocarstw, które swymi mackami sięgają wszędzie, które działają i w Polsce, jak
również u naszych zachodnich sąsiadów [„limitrofy”], a także na całym Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Gieorgij Cziczerin (1872-1936) – sowiecki polityki i dyplomata, ludowy komisarz spraw zagranicznych
(odpowiednik ministra spraw zagranicznych) Rosyjskiej Socjalistycznej
Federacyjnej Republiki Sowieckiej,
potem Związku Socjalistycznych
Republik Sowieckich w latach 1918-

Г. В. Чичерин, Статьи и речи по вопросам международной политики, Москва 1961, s. 377-379.
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Źródło nr 3
Instrukcja ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego
na temat stosunków polsko-sowieckich

Cytowane fragmenty tajnej instrukcji ministra spraw zagranicznych
Augusta Zaleskiego z 31 stycznia 1927 r. charakteryzują polsko-sowieckie stosunki po przewrocie
majowym 1926 r. Szef polskiej dyplomacji szczegółowo analizuje
motywy wewnętrzne i międzynarodowe kształtujące politykę Związku
Sowieckiego wobec Polski, ale również uwarunkowania wpływające na
politykę Warszawy wobec Moskwy,
zwłaszcza zaś odnośnie do negocjowanych układów dwustronnych,
w tym paktu o nieagresji nazywanego również paktem gwarancyjnym.
Dużo uwagi w dokumencie poświęcono stosunkom Związku Sowieckiego z państwami bałtyckimi oraz
wypełnianiu przez Moskwę postanowień traktatu ryskiego.
Zaleski August (1883-1972) – polski
polityk i dyplomata, minister spraw
zagranicznych w latach 19261932 i ponownie w latach 1939-1941.
„Akcja sowiecka” – w tym przypadku
aktywność strony sowieckiej zmierzająca do zawarcia szeregu paktów
o nieagresji z zachodnimi sąsiadami, w której Zaleski widział przede wszystkim zamiar wzmocnienia
przez Moskwę swojej pozycji na
arenie międzynarodowej.
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31 stycznia [192]7
Tajne!
Dla ułożenia sobie właściwego poglądu na centralne obecnie w stosunkach sowiecko-polskich zagadnienie t.zw. paktu o nieagresji, to jest dodatkowego porozumienia politycznego, uzupełniającego /w stosunku do Traktatu Ryskiego/ regulującego wzajemne
stanowisko obu państw, potrzebne jest całkowite i wyczerpujące zdanie sobie sprawy
z motywów, kierujących w tej dziedzinie rządem sowieckim. [...]
Stanowisko Rządu Polskiego w odniesieniu do tak pojętej akcji sowieckiej jest nader
wyraźne i określone: o ile akcja ta jest istotnie skierowana ku zapewnieniu i umocnieniu
powszechnego pokoju i przyjaznych stosunków między państwami, Rząd Polski uważa
ją za użyteczną i godną poparcia i współdziałania: o ile wszakże w akcji sowieckiej przeważają motywy poboczne, mające na celu wzmocnienie roli Moskwy w życiu międzynarodowem i o ile ma ona służyć za przykrywkę dla imperjalizmu rosyjsko-sowieckiego,
o tyle konieczne jest przeciwdziałanie tej akcji. [...]
Polska jest najważniejszem, jeżeli nie jedynem państwem, z którego terytorjum mógł
by, w pojęciu sowieckim, wyjść bezpośrednio poważy atak zbrojny, zorganizowany przez
Anglję i mający na celu obalenie ustroju sowieckiego. Stąd wniosek, że odpowiednie porozumienie polityczne z Polską, uchylające możność takiego ataku i pozwalające rządowi
sowieckiemu na skoncentrowanie jego wysiłków na zagadnienia wewnętrzne, przedstawiałoby dla tego rządu wartość w pewnych warunkach nawet decydującą i większą od
wszystkich innych „paktów”, które już zostały zawarte, lub mogą być zawarte w przyszłości. Dlatego też rząd sowiecki w momentach zaostrzenia się międzynarodowej ko
njunktury politycznej, nieraz wysuwał propozycje, dotyczące takiego porozumienia. Obok
tej rzeczywistej przesłanki politycznej rząd sowiecki nie mógł nie liczyć się z koniecznością przestrzegania pozorów, nakazujących mu rokowania z Polską, obok rokowań ze
wszystkiemi innemi sąsiadującemi państwami; w przeciwnym wypadku konstrukcja zewnętrzna politycznego programu sowieckiego: porozumienia ze wszystkimi i zachowania powszechnego pokoju, posiadałaby zbyt widoczną dla wszystkich nieumotywowaną
względami objektywnemi lukę. [...]
Przedewszystkiem w bardziej świadomych kołach sowieckich przekonanie, że państwu sowieckiemu zagraża teraz czy w bliskiej przyszłości niebezpieczeństwo wojny, zorganizowanej przez Anglję – jak to przedstawiane jest ze względów agitacyjnych opinji
sowieckiej – bynajmniej nie może być traktowane poważnie, dopóki Europa, czy też międzynarodowy kapitał, jeżeli używać terminologji sowieckiej, nie zapewni sobie udziału
Niemiec w akcji antysowieckiej. Stąd konieczność wytężenia wszystkich sił dla zapewnienia sobie nieuczestnictwa w tej akcji Niemiec, z zarazem gotowość do poniesienia
największych ofiar na rzecz Niemiec wzamian za tę cenę. Dopóki bliższe porozumienie
angielsko-niemieckie w tej dziedzinie nie zarysuje się na horyzoncie politycznym /co, jak
się zdaje, może nastąpić zkolei tylko w razie wyrównania „różnic” niemiecko-polskich/,
dopóty niebezpieczeństwo bezpośredniego zagrożenia wojennego państwu sowieckiemu
nie może być traktowane realnie i dopóty porozumienie z Polską, niewątpliwie w razie
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takiego niebezpieczeństwa pożądane, nie może posiadać decydującego praktycznego waloru politycznego. Zarazem porozumienie polsko-sowieckie musiałoby być źle widziane
w Niemczech, t.j. w państwie, na którego zachowaniu się w tem zagadnieniu politycznem rządowi sowieckiemu najbardziej zależy. Powyższe motywy wystarczają właściwie
dla zdeprecjonowania wartości politycznej porozumienia z Polską, oraz dla przesądzenia, że wzamian za nie należałoby zapłacić oziębieniem stosunków sowiecko-niemieckich przez podważenie w nich objektu najważniejszego wspólnego zainteresowania /t.j.
stosunki z Polską/. Należy także dodać, że stosunki, łączące ambasadora niemieckiego
w Moskwie z Komisarjatem Ludowym Spraw Zagranicznych, pozwalają na przypuszczenie, że znaczna część polityki europejskiej rządu sowieckiego znajduje się w praktyce
pod kontrolą niemiecką i że rząd niemiecki uruchomi wszystkie sprężyny i argumenty
dla niedopuszczenia do porozumienia między Polską a Sowietami, choćby na największej
płaszczyźnie, jako do zagrażającego interesom Niemiec w Moskwie. [...]
Dołączyć tu należy głęboko ugruntowane w rządzie sowieckim przekonanie, że polska
polityka zagraniczna nie jest polityką samodzielną, a jedynie funkcją i terenem współzawodnictwa Anglji i Francji i że Polska zasługuje na uwagę wyłącznie jako czynnik militarny, nie zaś dyplomatyczno-polityczny, oraz, że wobec tego o ewentualnem porozumieniu
z Polską, jeżeli ma ono być rzeczywistem, i trwałem, należy traktować w Londynie lub
w Paryżu, t.j. u źródła polskich natchnień politycznych, a nie z rządem polskim. [...]
Dążność do sojuszu i współdziałania w sprawach polskich z Niemcami musi się uznać
za stałą tendencję polityczną Rosji sowieckiej. Neutralność Związku Sowietów w wypadku
konfliktu polsko-niemieckiego byłaby więc do osiągnięcia jedynie w razie wejścia Niemiec
do obozu wyraźnie antysowieckiego, albo też w razie, gdyby państwo sowieckie nie czuło
się na siłach do prowadzenia wojny. W obu tych jednak wypadkach istnienie ewentualnego
paktu polsko-sowieckiego odgrywałoby rolę minimalną. Podpisanie takiego paktu byłoby natomiast wyrazem, iż jedna z powyżej wymienionych ewentualności już istnieje, lub
że z powstaniem jej rząd sowiecki się liczy. Jeżeli zaś rząd sowiecki występuje pomimo
to z formalnemi propozycjami zawarcia paktu o nieagresji i neutralności, to czyni to dla
pozyskania dobrej opinji w świecie, jako państwa czynnie miłującego pokój, oraz w przekonaniu, że przy możliwej do przewidzenia złej czy nieumiejętnej ze strony polskiej
rozgrywce taktycznej rokowań o pakt, odium za jego niezawarcie, a więc za odrzucenie
propozycji pokojowych sowieckich, spadnie na Polskę i zostanie przez propagandę sowiecką odpowiednio wyzyskane w swej opinji wewnętrznej i międzynarodowej. W ten sposób
i dla nas strona taktyczna sprawy paktu nabiera szczególnie doniosłego i wprost decydującego znaczenia i powinna być specjalnie starannie obmyślana i przeprowadzona. [...]
MINISTER:
[odręczny podpis]
August Zaleski
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie 1919-1945, sygn. A. 12. P. 11-1, k. 11-20.
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Źródło nr 4
Poufny raport ambasadora (wedle sowieckiej nomenklatury
pełnomocnego przedstawiciela – połpreda) w Polsce
Nikołaja Szaronowa
Tajne pismo ambasadora Związku
Sowieckiego w Polsce Nikołaja Szaronowa adresowane do ludowego komisarza spraw zagranicznych
Wiaczesława Mołotowa z 23 sierpnia 1939 r. Dokument powstał głównie jako rezultat analizy polskiej prasy
oraz rozmów z innymi dyplomatami
akredytowanymi w Warszawie, ponieważ Szaronow miał ograniczony dostęp do polskich elit politycznych.
W reakcji na niemiecką okupację Czechosłowacji rząd brytyjski, 31 marca
1939 r., wyraził gotowość udzielenia
Polsce „wszelkiej pomocy i poparcia
będących w jej mocy” w przypadku
agresji ze strony Niemiec. Sprawa ta
była wcześniej uzgodniona ze stroną polską. 6 kwietnia Wielka Brytania
i Polska podpisały w Londynie dwustronny protokół o wzajemnej pomocy, zaś 25 sierpnia zawarły układ
sojuszniczy, na mocy którego sygnatariusze zobowiązywali się wzajemnie
zapewnić sobie pomoc w przypadku ataku wojskowego europejskiego mocarstwa na jednego z nich lub
przeciwko Wolnemu Miastu Gdańsk,
a także agresji na Litwę, Belgię czy
Holandię. Postanowiono też, iż umawiające się strony nie zawrą odrębnego traktatu pokojowego z agresorem.
W dodatkowym tajnym protokole
określono, że przez „mocarstwo europejskie” rozumie się Niemcy. Umowa
weszła w życie z chwilą jej podpisania.
Polsko-francuska umowa sojusznicza,
przewidująca m.in. wzajemną pomoc
wojskową w przypadku niemieckiego ataku, została podpisana 19 lutego
1921 r. w Paryżu i weszła w życie rok
później. Jednak znaczenie tego sojuszu stopniowo malało. Układy lokarneńskie z 1925 r. uzależniły francuską
pomoc dla Polski od decyzji Ligi Narodów. Późniejsze stosunki polsko-francuskie stopniowo stawały się
coraz chłodniejsze, do czego doprowadziły zarówno ustępstwa Paryża
na rzecz Niemiec, jak i polska polityka równowagi, nazywana też polityką równych odległości. Ożywienie
relacji polsko-francuskich nastąpiło po wkroczeniu Niemców w marcu
1936 r. do zdemilitaryzowanej strefy
nadreńskiej. 6 września 1936 r. podpisano w Rambouillet układ, na mocy
którego Francja udzieliła Polsce pożyczki, zwiększonej później do ponad
2,6 mld franków. Była ona przezna-
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Oficjalna polityka Polski, głoszona w przemówieniach i prasie, daleko odbiega od
polityki faktycznie realizowanej przez polski rząd i rzeczywistych stosunków z innymi
państwami, przede wszystkim z Anglią, Francją i Związkiem Sowieckim.
Stosunki z Anglią. Bliski sojusz wojskowo-polityczny, wzajemne zaufanie i potężne
wsparcie finansowe ze strony Anglii istnieją tylko na papierze gazetowym, bo nawet nie
na ministerialnym. [...]
Wydaje się pewnym, że Anglia w najbliższym czasie dołoży wszelkich starań, by wszędzie, gdzie to możliwe, wzmacniać swoje wpływy w Polsce, jednocześnie pracując nad
uregulowaniem stosunków polsko-niemieckich, zmuszając Polskę do pewnych ustępstw
zarówno w sprawie Gdańska [...] jak i być może Pomorza. Jednocześnie należy przyjąć,
że Anglia nie pozwoli na osłabienie napięcia politycznego, ponieważ [...] przejście Polski na mniej więcej „normalne” i „pokojowe” pozycje wymagałoby jednocześnie takiego
wsparcia finansowego, którego Anglia Polsce nie zapewni.
Stosunki z Francją w ostatnim czasie nie uległy zmianie. Trwają wzajemne zapewnienia
o gorącej przyjaźni, ale pomimo istnienia sojuszu wojskowego i deklaracji Becka, wpływy
francuskie nie wykazują żadnych tendencji do umacniania się i – oczywiście – ani Francja, która już kiedyś została oszukana, ani Polska, która nie chce definitywnie znaleźć się
we wrogim Niemcom „wojennym” obozie, nie będą się do siebie zbliżały. Dobrym tego
miernikiem jest porozumienie w sprawie pożyczki francuskiej na uzbrojenie w wysokości
60 mln złotych (w porównaniu do 200 mln pożyczki angielskiej), która to cyfra (1¼ mln dolarów) pokazuje jedynie symboliczne, a nie rzeczywiste wsparcie dla sojuszniczki.
Stosunek do Związku Sowieckiego jest silnie powiązany z negocjacjami moskiewskimi. W oficjalnych prasowych oświadczeniach mówi się o niewtrącaniu się i zachowaniu
ostrożności w odniesieniu do tych pertraktacji, o normalizacji stosunków [Francji i Wielkiej Brytanii] ze Związkiem Sowieckim (Śmigły-Rydz i Beck). W oświadczeniach Becka
(nieoficjalnych) mówi się tymczasem o Sowietach jako o ostatniej nadziei. Społeczeństwo
mówi o możliwości uzyskania obrony tylko ze strony Związku Sowieckiego i oczekuje
podpisania paktu. Prasa nie pisze o normalizacji stosunków ze Związkiem Sowieckim
i obwinia go o opóźnianie rozmów, pisze też o niedopuszczalności przyjęcia [sowieckich]
gwarancji dla państw bałtyckich, dążeniu do rozciągnięcia na te państwa „sowieckiego
imperializmu” i zamieszcza wypowiedzi o tym, że żadnej konkretnej pomocy Związek
Sowiecki udzielić Polsce nie może. [...]
W każdym razie obecne położenie międzynarodowe zmusza Polskę do zajęcia wobec
nas ostrożnej postawy (ukrócenia ordynarnej antysowieckiej propagandy w prasie itd.).
Jednocześnie kontynuuje ona pracę przeciwko nam w sąsiednich krajach, nastawia ludność polską przeciwko polityce Związku Sowieckiego poprzez tendencyjne naświetlenie
toczących się negocjacji, a także w dalszym ciągu prowadzi starą politykę montowania
antysowieckiego bloku od Estonii do Rumunii [...].
W Polsce bardzo negatywne wrażenie wywarło podpisanie [niemiecko-sowieckiej]
umowy handlowo-kredytowej w Berlinie, jak też pojawiająca się niekiedy myśl o możli-
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wości zawarcia jakiegoś konkretnego porozumieniu Związku Sowieckiego i Niemiec [...] co zmusza Polskę, by nie palić
mostów w relacjach z Niemcami i zwiększać obroty handlowe,
sprzedawać do Niemiec stal wysokiej jakości, usuwać z gazet
negatywne w swej wymowie antyniemieckie artykuły, powtarzać oświadczenia o [...] możliwości zawarcia porozumienia
z Niemcami [...] co prowadzi do wniosku, że Polska znajduje
się daleko od zwrotu w kierunku nawiązania z nami normalnych stosunków i jest w pełni możliwe jej zejście z tej drogi.
Stosunki z Niemcami. Przedstawiciele dyplomatyczni
dużych i małych państw mówią o dokonanej błyskawicznej,
radykalnej zmianie proniemieckiej orientacji Becka; gazety
prowadzą zaciekłą antyniemiecką kampanię, jednakże bez odnoszenia się do istoty [panującego tam] reżymu. Po Warszawie
krążyły pogłoski o poważnej rozbieżności poglądów między
bezkompromisowym [Śmigłym-]Rydzem a wahającym się
Beckiem; utrzymywanie przez cztery miesiące około milionowej armii jest dla Polski poważnym finansowym obciążeniem,
zapewnienia o gotowości walki o Gdańsk i Pomorze są często
powtarzane, przeciwko mniejszości niemieckiej prowadzone
są [...] dość poważne działania [...], na przygranicznych drogach stawiane są zapory przeciwczołgowe [...], prasa podejmuje
stanowcze ataki przeciw pomysłom uregulowania konfliktów,
które mogłyby doprowadzić do podziału Polski [...], kwestię
Gdańska i Pomorza przedstawia się nieoficjalnie jak rezultat
szkodliwego wpływu Ribbentropa na Hitlera, a oficjalnie jako
niczym nieuzasadniony historycznie i gospodarczo akt, który
umożliwi militaryzację Gdańska i jego faktyczne uzależnienie od Niemiec.
Drugi wariant, zakładający doprowadzenie konfliktu do
starcia zbrojnego z udziałem Anglii i Francji, w świetle powyższych rozważań, wydaje się niemal wykluczony [...]
Należy zauważyć, że panuje powszechne przekonanie, iż
w przypadku wojny, Związek Sowiecki z pewnością udzieli
Polsce pomocy. Idzie ono jeszcze dalej – jeśli Związek Sowiecki zawrze pakt, to Niemcy nie odważą się rozpocząć wojny
przeciwko Polsce.
Документы внешней политики СССР, т. XXII, кн. 1, ред. В. Г. Комплетов,
Ю. К. Алексеев и др., Москва 1992, s. 636-640.
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czona głównie na wzmocnienie potencjału zbrojeniowego. W kwietniu
1939 r. Francja przystąpiła do brytyjskich gwarancji dla Polski, a 19 maja
podpisany został polsko-francuski protokół o wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku agresji niemieckiej, zgodnie z którym Paryż miał
zapewnić Rzeczypospolitej wsparcie militarne, zaś w 15 dniu wojny rozpocząć ofensywę przeciwko Trzeciej Rzeszy. Francja nie wypełniła tego
zobowiązania.
Negocjacji moskiewskie – trójstronne negocjacje wojskowo-polityczne Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji, odbywające się od
kwietnia do sierpnia 1939 r. w Moskwie z inicjatywy rządu sowieckiego.
Strony omówiły skoordynowane działania przeciwko Niemcom w przypadku ich ataku na jedno z nich lub dowolne państwo Europy Wschodniej. Sowieci domagali się m.in. zgody na przemarsz Armii Czerwonej
przez terytorium Rzeczypospolitej, ale także przez Rumunię. Przedstawicieli tych państw do negocjacji nie zaproszono. Z powodu licznych
sprzeczności między mocarstwami pertraktacje znalazły się w impasie
i zostały ostatecznie przerwane po podpisaniu sowiecko-niemieckiego
paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r.
Umowa handlowa między Sowietami i Niemcami – układ podpisany
19 sierpnia 1939 r., który przewidywał udzielenie przez Berlin Związkowi Sowieckiemu pożyczki w wysokości 200 mln marek na zakup niemieckich towarów, a także dostawy sowieckich towarów do Niemiec
o wartości 180 mln marek. Porozumienie to było demonstracją zbliżenia
sowiecko-niemieckiego. Na arenie międzynarodowej służyło do wywierania presji na Wielką Brytanię i Francję w trakcie negocjacji prowadzonych z tymi państwami w Moskwie.
Polityka równych odległości (zwana również polityką równowagi) –
polska doktryna realizowana w latach trzydziestych XX wieku, której
założeniem było prowadzenie zrównoważonego kursu politycznego wobec Związku Sowieckiego i Trzeciej Rzeszy. Jej istota polegała na
tym, aby nie zbliżać się nadmiernie do jednego z dwóch wielkich sąsiadów i tym samym uniknąć zbytniego oddalenia od drugiego. Podstawą były układy bilateralne: polsko-sowiecki pakt o nieagresji z 25 lipca
1932 r. oraz polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
z 26 stycznia 1934 r. Zgodnie z polityką równych odległości Polska wielokrotnie odrzucała niemieckie propozycje współdziałania przeciwko
Związkowi Sowieckiemu, w tym przystąpienia do paktu antykominternowskiego, podziału sowieckiej Ukrainy czy wspólnego marszu na
wschód. Rząd polski nie chciał też zgodzić się na ustępstwa wobec Berlina w postaci włączenia do Trzeciej Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska
oraz budowy przez tereny województwa pomorskiego (tzw. korytarz
pomorski) eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej. Ustępstwa takie
oznaczałyby bowiem odcięcie Polski od morza i uzależnienie jej od zachodniego sąsiada. Jednocześnie Warszawa odrzuciła pomoc wojskową
Związku Sowieckiego i odmówiła wpuszczenia Armii Czerwonej na swoje terytorium w obawie przed utratą integralności, a niewykluczone, że
również niepodległości.
Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) – polski polityk i wojskowy, współpracownik Józefa Piłsudskiego, po jego śmierci generalny inspektor sił
zbrojnych i marszałek Polski; we wrześniu 1939 r. wódz naczelny Wojska Polskiego.
Józef Beck (1894-1944) – polski polityk, dyplomata i wojskowy, współpracownik Józefa Piłsudskiego, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej w latach 1932-1939.
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Źródło nr 5
Instrukcja nr 230 z 23 sierpnia 1939 r. ministra spraw zagranicznych
Józefa Becka do placówek dyplomatycznych o postawie rządu
polskiego w związku z niemiecko-sowieckim paktem o nieagresji
Instrukcja ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 23 sierpnia
1939 r. adresowana do polskich placówek dyplomatycznych dotyczyła
ostatniej fazy pertraktacji sowiecko-francusko-brytyjskich w Moskwie.
Beck konsekwentnie odmawiał
zgody na wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej,
której coraz natarczywiej domagała się strona sowiecka za pośrednictwem Francuzów i Brytyjczyków.
Szczerość intencji Moskwy poddawał w wątpliwość, przypominając,
że Polacy nie zostali zaproszeni do
negocjacji wojskowo-politycznych
prowadzonych w stolicy Związku
Sowieckiego.

Wobec nowej sytuacji wytworzonej przez wyjazd Ribbentropa do Moskwy ambasadorowie francuski i angielski w ponownej démarche wyrazili życzenie swych rządów, aby
można było odwrócić taktycznie sytuację, podejmując na nowo rozmowy wojskowe dla
ograniczenia możliwości i zakresu układu niemiecko-sowieckiego. W związku z tym
zwrócono się do nas ponownie z prośbą o cichą zgodę na wyrażenie przez negocjatorów
wojskowych w Moskwie przekonania, że w wypadku wojny współpraca wojskowa polsko-sowiecka nie jest wykluczona.
Oświadczyłem, że rząd polski nie wierzy w skuteczność tych zabiegów taktycznych,
jednak ułożyliśmy pewną formułę, ażeby ułatwić delegacji francusko-angielskiej sytuację, przy czym ponowiłem na wewnętrzny użytek nasze zastrzeżenie co do przemarszu
[Armii Czerwonej przez terytorium Polski].
Formuła brzmiałaby: „sztaby francuski i angielski są pewne, że w razie wspólnej akcji
przeciw agresorom współpraca między ZSRR a Polską nie jest wykluczona w warunkach
do ustalenia. Wobec tego sztaby uważają za konieczne przeprowadzenie ze sztabem sowieckim wszelkich hipotez”.
Dodałem przy tej okazji jeszcze raz kategoryczne oświadczenie, że nie sprzeciwiam się
tej formule jedynie dla ułatwienia taktyki, natomiast nasze zasadnicze stanowisko wobec
ZSRR jest ostateczne i pozostaje bez zmiany. Przypomniałem raz jeszcze nieprzyzwoitość traktowania przez Sowiety naszych spraw z Francją i Anglią bez zwrócenia się do nas.
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. 2: 1933-1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1996, s. 246-247.
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Źródło nr 6
Tajny protokół dodatkowy do paktu o nieagresji
między Niemcami a ZSSR

Z okazji podpisania paktu nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani
pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do następujących wyników:
1.
W wypadku przemian terytorialnych i politycznych na obszarach należących
do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy będzie
stanowiła granicę stref wpływów Niemiec i ZSRR. W związku z tym interesy Litwy na
obszarze Wilna są uznawane przez obie strony.
2. W razie terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu
wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.
Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie niepodległego
państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych.
W każdym razie oba rządy rozwiążą tę sprawę w drodze przyjaznego obopólnego
porozumienia.
3.
Jeśli chodzi o Europę południowo-wschodnią, to strona sowiecka podkreśla
swoje zainteresowanie Besarabią. Strona niemiecka oświadcza, że jest całkowicie nie zainteresowana tymi obszarami.
4. Ten protokół będzie przez obie strony traktowany jako ściśle tajny.

Do 1989 r. Moskwa konsekwentnie
zaprzeczała istnieniu tajnego protokołu dodatkowego, dołączonego
do paktu o nieagresji podpisanego
między Niemcami a Związkiem Sowieckim 23 sierpnia 1939 r. i znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow
(w wersji rosyjskojęzycznej – pakt
Mołotowa-Ribbentropa).

Moskwa, 23 sierpnia 1939 r.
Za rząd Niemiec:
J. Ribbentrop

Z upoważnienia rządu ZSRR:
W. Mołotow

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, t. 2: 1933-1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, Warszawa 1996, s. 323.
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Źródło nr 7
Rezolucja Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS
w sprawie paktu Ribbentrop-Mołotow

Komisja ds. Oceny Politycznej
i Prawnej Sowiecko-Niemieckiego Paktu o Nieagresji z 23 sierpnia

Rezolucja Zjazdu Deputowanych Ludowych Związku Socjalistycznych Republik
Sowieckich „O politycznej i prawnej ocenie sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji
z 1939 r.”

1939 r. została utworzona podczas
posiedzenia I Zjazdu Deputowanych
Ludowych ZSRS 2 lipca 1989 r. Jej
przewodniczącym został członek
Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Związku Sowieckiego Aleksandr Jakowlew. 23 grudnia 1989 r. w obszernym raporcie poinformował on
II Zjazd Deputowanych Ludowych
ZSRR o wynikach prac Komisji. Sowiecki oryginał tajnego protokołu
dodatkowego został odnaleziony
w odtajnionym archiwum Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii
Związku Sowieckiego w 1992 r.

116

Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS przyjmuje do wiadomości wnioski Komisji
ds. Oceny Politycznej i Prawnej Sowiecko-Niemieckiego Paktu o Nieagresji z 23 sierpnia 1939 r.
Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS zgadza się z opinią Komisji, że pakt o nieagresji z Niemcami został zawarty w krytycznej sytuacji międzynarodowej, w obliczu
rosnącego niebezpieczeństwa agresji faszyzmu w Europie oraz japońskiego militaryzmu w Azji i jednym z jego celów było odsunięcie od ZSRS groźby zbliżającej się wojny.
Ostatecznie cel ten nie został osiągnięty, a błędne założenia dotyczące zobowiązań Niemiec wobec ZSRS pogłębiły konsekwencje zdradzieckiej agresji nazistowskiej. W tym
momencie kraj stanął przed trudnym wyborem.
Zobowiązania wynikające z paktu wchodziły w życie natychmiast po jego podpisaniu,
chociaż sama umowa podlegała zatwierdzeniu przez Radę Najwyższą ZSRS. Decyzja
o ratyfikacji została przyjęta w Moskwie 31 sierpnia, a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych odbyła się 24 września 1939 r.
Zjazd uważa, że treść tego paktu nie odbiegała od norm prawa międzynarodowego
i praktyki umów międzypaństwowych przyjętych dla takiego rodzaju uregulowań. Jednak
zarówno podczas zawierania paktu, jak i w procesie jego ratyfikacji ukryto fakt, że w tym
samym czasie podpisano „tajny protokół dodatkowy”, który wyznaczał „strefy interesów” umawiających się stron od Bałtyku po Morze Czarne, od Finlandii po Besarabię.
Oryginałów protokołu nie znaleziono ani w sowieckich, ani w zagranicznych archiwach. Jednak ekspertyzy grafologiczna, fototechniczna i leksykalna kopii, map i innych
dokumentów oraz przebieg późniejszych zdarzeń zgodny z treścią protokołu potwierdzają fakt jego podpisania i istnienia.
Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS niniejszym potwierdza, że pakt o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r., a także traktat o przyjaźni i granicach zawarty między ZSRS
a Niemcami 28 września tego samego roku, jak również inne porozumienia sowiecko-niemieckie – zgodnie z normami prawa międzynarodowego – utraciły moc prawną
w chwili niemieckiego ataku na ZSRS, czyli 22 czerwca 1941 r.
Zjazd konstatuje, że protokół z 23 sierpnia 1939 r. oraz inne tajne protokoły podpisane z Niemcami w latach 1939–1941, tak pod względem metody ich powstawania, jak
i zawartych treści, stanowiły odejście od leninowskich zasad sowieckiej polityki zagranicznej. Przyjęte w nich rozgraniczenie „stref interesów” ZSRS i Niemiec oraz inne
działania z prawnego punktu widzenia stały w sprzeczności z suwerennością i niezależnością szeregu państw trzecich.
Zjazd zauważa, że w tym czasie stosunki między ZSRS a Łotwą, Litwą i Estonią
były regulowane systemem porozumień. W myśl traktatów pokojowych z 1920 r. i paktów
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o nieagresji zawartych w latach 1926-1933 ich uczestnicy zobowiązali się bez względu na
okoliczności do wzajemnego poszanowania, wzajemnej nienaruszalności, suwerenności
i integralności terytorialnej. Podobne zobowiązania Związek Sowiecki miał wobec Polski i Finlandii.
Zjazd konstatuje, że negocjacje z Niemcami w sprawie tajnych protokołów prowadzone
przez Stalina i Mołotowa zatajono przez sowieckim narodem, Komitetem Centralnym
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i całą partią, Radą Najwyższą
i Rządem ZSRS; protokoły te nie zostały poddane procedurom ratyfikacyjnym. Tak więc
decyzja o ich podpisaniu w swej istocie i formie to skutek działań będących u władzy jednostek, która w najmniejszym stopniu nie odzwierciedlała woli sowieckiego narodu nie
ponoszącego odpowiedzialności za tę zmowę.
Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS potępia fakt podpisania „tajnego protokołu dodatkowego” z 23 sierpnia 1939 r. i innych tajnych porozumień z Niemcami. Zjazd
uznaje tajne protokoły za nieprawomocne i nieważne od momentu ich podpisania.
Protokoły nie tworzyły nowej podstawy prawnej dla stosunków między Związkiem
Sowieckim a państwami trzecimi, lecz zostały wykorzystane przez Stalina oraz jego otoczenie do stawiania ultimatów i wywierania presji na inne państwa z naruszeniem przyjętych wobec nich zobowiązań prawnych.
Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRS wychodzi z założenia, że uświadomienie złożonej i pełnej sprzeczności przeszłości jest częścią procesu pierestrojki, mającej na celu
zapewnienie każdemu narodowi Związku Sowieckiego możliwości swobodnego i równoprawnego rozwoju w warunkach globalnej wzajemnej zależności i pogłębiającego się
wzajemnego zrozumienia.
				
Przewodniczący Rady Najwyższej ZSRS
				
Michaił Gorbaczow
					
Moskwa, Kreml, 24 grudnia 1989 r.
„Prawda”, 28 grudnia 1989 r.
„Правда”, 28 декабря 1989 г.
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3 A1
Rafał Wnuk

Związek Radziecki i Polska
w pierwszym okresie
II wojny światowej.

Wrzesień 1939 – czerwiec 1941

Wrzesień 1939 – niemiecki i radziecki atak na Polskę

Podpisując 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow, III Rzesza i Związek
Radziecki dzieliły między siebie Europę Środkową. Zgodnie z tym dokumentem
Estonia, Łotwa, ponad połowa ziem polskich, Finlandia i Mołdawia znalazły się
w radzieckiej strefie wpływów. Niemcom przypadły pozostałe ziemie polskie i Litwa. Pierwszą ofiarą porozumienia totalitarnych reżimów stała się Polska. Hitler,
dzięki sojuszowi ze Stalinem, otrzymał szansę rozpoczęcia „wojny błyskawicznej”
i uniknął niebezpieczeństwa walk na dwóch frontach jednocześnie. W obliczu niechybnej klęski Polski przeprowadzenie szybkiego francusko-brytyjskiego uderzenia
na Niemcy traciło sens. Stalin otworzył Hitlerowi drzwi do wojny.
Zgodnie z rozkazem Hitlera celem agresji było unicestwienie polskiej państwowości, a działania zbrojne, wymierzone w równym stopniu w wojsko i ludność cywilną, miała cechować „największa brutalność”. 1 września 1939 r. III Rzesza, bez
wypowiadania wojny, zaatakowała Polskę. Na froncie o długości 1500 km Niemcy uderzyli przy użyciu 2 mln żołnierzy, 2,7 tys. czołgów i oraz 1,3 tys. samolotów.
Polska mogła im przeciwstawić 1 mln żołnierzy, 880 czołgów i 400 samolotów.
Od pierwszego dnia wojny Niemcy bombardowali i ostrzeliwali bezbronne miasta, kolumny uchodźców, mordowali jeńców wojennych oraz polskich i żydowskich
cywilów. Podążające za frontem specjalne oddziały (Einsatzgruppen) dokonywały
planowych egzekucji przedstawicieli polskich elit. Przewaga Niemiec w sprzęcie
i ludziach, wsparta niezwykle nowoczesną doktryną wojenną, sprawiła, że jednostki Wehrmachtu bezustannie posuwały się naprzód. Działania strony polskiej, jak
bitwy pod Mokrą, nad Bzurą czy pod Tomaszowem Lubelskim, jedynie opóźniały
napierających Niemców.
7 września, w trakcie rozmowy z Georgim Dymitrowem, Stalin stwierdził: „Wojnę
ze sobą toczą dwie grupy krajów kapitalistycznych, […] o podział świata i panowanie nad światem! Nie mamy nic przeciwko temu, żeby biły się na całego i osłabiły
nawzajem”. Nazwał Polskę: „państwem faszystowskim, które ciemięży Ukraińców,
Białorusinów i inne narody”, po czym konkludował: „Cóż złego będzie w tym, jeżeli w rezultacie klęski Polski rozciągniemy system socjalistyczny na nowe terytoria i nowych mieszkańców”.
17 września, gdy broniła się jeszcze Warszawa, a polskie oddziały stawiały w wielu miejscach zacięty opór Niemcom, jednostki Armii Czerwonej przekroczyły granicę z Polską. Na wieść o ataku (Związek Radziecki nie wypowiedział wcześniej
polsko-radzieckiego paktu o nieagresji), głównodowodzący polskich sił zbrojnych
marszałek Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz unikania starć z Armią Czerwoną i wycofania oddziałów Wojska Polskiego do Rumunii i na Węgry najkrótszymi drogami. Jednostki, które wcześniej starły się z Sowietami, oraz część z tych,
do których rozkazy nie dotarły, kontynuowały walkę. W nocy z 17 na 18 września
1939 r. prezydent Polski, rząd oraz Naczelny Wódz wraz ze sztabem przekroczyli granicę z Rumunią. 18 września został podpisany, przygotowany przez Stalina,
wspólny niemiecko-radziecki komunikat, który informował o działaniach zbrojnych Armii Czerwonej i Wehrmachtu przeciw Polsce.
Do uderzenia na II Rzeczpospolitą dowództwo sowieckie użyło 750 tys. żołnierzy, 5500 czołgów i wozów bojowych oraz ponad 3000 samolotów. Słabe jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza podjęły działania defensywne, lecz zostały
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błyskawiczne rozbite. Atak radziecki pogrzebał wszelkie szanse na skuteczną obronę. Pomimo katastrofalnej sytuacji militarnej walki trwały dalej. Do 28 września
broniła się oblężona Warszawa. Dopiero 5 października, po bitwie pod Kockiem,
skapitulowały otoczone przez jednostki niemieckie i radzieckie ostatnie oddziały
Wojska Polskiego.
Od pierwszego dnia wojny na tyłach wojsk polskich działała piąta kolumna.
Przeszkolone przez Abwehrę bojówki złożone z Niemców – obywateli polskich
– przecinały linie telefoniczne, naprowadzały niemieckie samoloty na wybrane
cele, atakowały pojedynczych polskich żołnierzy, dokonywały mordów na polskiej
i żydowskiej ludności cywilnej. W połowie września, po wkroczeniu oddziałów
Wehrmachtu do Galicji Wschodniej, wspierane przez Abwehrę grupy zbrojne Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję przeciwko
instytucjom państwa polskiego. 17 września do działań przystąpiły bojówki komunistyczne. W dziesiątkach miasteczek i osad doszło do ataków zorganizowanych
przez „milicje”, „grupy samoobrony” oraz tzw. „opaskowców” (nazywanych tak
od noszonych na rękawie czerwonych opasek), w skład których wchodzili głównie
przedstawiciele mniejszości narodowych. Działania te koordynowała i przeprowadzała sieć konspiracyjna złożona z miejscowych komunistów, wsparta przerzucanymi z terenu ZSRR grupami dywersyjnymi.
W wyniku działań wojennych Niemcy stracili 18 tys. żołnierzy, Armia Czerwona 1500-2500, zaś Wojsko Polskie około 66 tys. ludzi, w tym 6-7 tys. w walkach
z Sowietami. Do niewoli niemieckiej dostało się niemal 500 tys. żołnierzy Wojska
Polskiego, a do radzickiej około 250 tys. Tak Niemcy, jak i Sowieci po dokonaniu
selekcji wypuścili na wolność żołnierzy szeregowych, oficerów zaś internowali
w obozach jenieckich.
25 września 1939 r. na Kremlu spotkali się Stalin, Mołotow i Ribbentrop, by negocjować ostateczny podział zdobyczy. 28 września Związek Radziecki i III Rzesza
podpisały Traktat o granicach i przyjaźni. Nowa linia podziału „byłego państwa
polskiego” przebiegała wzdłuż Sanu, Bugu oraz środkowej Narwi. Około 52% ziem
II Rzeczypospolitej, z 13 mln mieszkańców, trafiło pod okupację radziecką, a 48%
terytorium, zamieszkiwanych przez nieco ponad 20 mln ludzi, pod niemiecką. Jednocześnie umawiające się strony zobowiązywały się, że nie dopuszczą w „swojej
strefie” do odrodzenia się Polski w jakiejkolwiek formie. W końcu października
1939 r. minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow obwieścił światu:
„[...] okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie wymierzone przeciwko Polsce,
początkowo armii niemieckiej, a następnie radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego
poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego” (Źródło nr 1: Przemówienie ministra
spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa). Kilka dni później Adolf Hitler oświadczył: „Polska traktatu wersalskiego nigdy się nie odrodzi, co gwarantują
dwa najpotężniejsze państwa tej ziemi”.

Aneksja ziem wschodnich II Rzeczypospolitej

Władze radzieckie starały się nadać zajęciu ziem polskich pozory demokratycznej
procedury. 1 października 1939 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) przyjęło uchwałę o sowietyzacji
zajętych terytoriów. Proces aneksji otwierało postanowienie o zwołaniu Zgromadze-
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nia Ludowego Zachodniej Ukrainy i Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi. Pierwotnie istniał plan utworzenia również Polskiego Zgromadzenia Ludowego.
Zrezygnowano jednak z tego pomysłu, gdyż Lubelszczyzna i wschodnie Mazowsze,
które zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow miały przypaść Związkowi Radzieckiemu, ostatecznie znalazły się po stronie niemieckiej.
Poprzedzone zmasowaną agitacją wybory odbyły się 22 października 1939 r. Według oficjalnych danych miało w nich wziąć udział ponad 90% uprawnionych, a na
wytypowanych przez radzieckie władze kandydatów miało paść ponad 90% głosów.
Tak „wybrani” deputowani weszli do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy, które obradowało we Lwowie od 26 do 28 października 1939 r., oraz do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi, obradującego w Białymstoku w dniach
28-30 października. Gremia te uchwaliły ustanowienie na okupowanych obszarach
władzy radzieckiej i przyjęły deklarację zawierającą „prośbę” do Rady Najwyższej
ZSRR o włączenie tych ziem do „siostrzanych republik”: Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (USRR) i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
(BSRR). Kolejnym ruchem było uchwalenie 1 i 2 listopada przez Radę Najwyższą
ZSRR ustaw włączających Zachodnią Białoruś i Zachodnią Ukrainę do Związku
Radzieckiego. Ostatnim etapem procedury aneksyjnej stała się „akceptacja” decyzji Rady Najwyższej ZSRR przez Rady Najwyższe USRR i BSRR, do czego doszło
14 i 15 listopada 1939 r. Postanowienia zgromadzeń ludowych i następujące po
nich posunięcia miały nadać aneksji pozory praworządności.
W 1940 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rad Najwyższych ZSRR, BSRR
i USRR oraz do rad obwodowych, rejonowych, miejskich, wiejskich. W atmosferze
walki z „wrogimi elementami” bolszewickie komórki partyjne starannie wyselekcjonowały zarówno kandydatów na deputowanych, jak i skład komisji wyborczych.
Oficjalna frekwencja przekroczyła 99%, a poparcie dla kandydatów partii wyniosło
ponad 98%. W końcu 1940 r. zaanektowane ziemie zostały na płaszczyźnie prawno-administracyjnej w pełni zintegrowane z USRR i BSRR.
29 listopada 1939 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przyjęło dekret, zgodnie
z którym obywatele polscy zamieszkujący „zachodnie obwody Ukrainy i Białorusi” automatycznie stawali się obywatelami ZSRR. Przebywający na tych ziemiach
uciekinierzy z niemieckiej strefy okupacyjnej, tzw. bieżeńcy, zostali zobowiązani
do napisania podania o obywatelstwo. Osoby, które nie chciały złożyć tego rodzaju dokumentu, uznano za element antyradziecki i deportowano w głąb ZSRR. Konieczność przyjęcia radzieckiego obywatelstwa oznaczała też przymus odbycia
służby wojskowej w szeregach Armii Czerwonej lub pobór do „strojbatów”. Łącznie trafiło tam około 150 tys. polskich obywateli.

Polityka okupanta radzieckiego na „nowych ziemiach” ZSRR
(przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze)

Radziecka propaganda przedstawiała agresję w kategoriach pomocy niesionej ciemiężonym przez „polskich panów masom robotniczym i chłopskim” (Źródło nr 2:
Radziecki plakat propagandowy, wrzesień 1939 r.). Mieszkańcy Związku Radzieckiego dowiadywali się z prasy i radia, że w Polsce, Finlandii i państwach bałtyckich
doszło do rewolucyjnego zrywu i walki narodowowyzwoleńczej, który to zryw obszarnicy i kapitaliści starają się utopić we krwi. Zgodnie z takim przedstawieniem
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sytuacji to Polska wywołała międzynarodowy konflikt, a nie III Rzesza i Związek
Radziecki, który nie był stroną wojny, a jedynie podjął niezbędne działania w celu
ochrony „ludu pracującego”.
Na wszystkich tych obszarach sowietyzacja była starannie wyreżyserowanym
i odgórnie sterowanym procesem. Wkraczające oddziały Armii Czerwonej powoływały na zajmowanych ziemiach gwardie robotnicze i komitety rewolucyjne.
Działalności tych ciał towarzyszyły grabieże i mordy na przedstawicielach przedwojennych elit. Komuniści procederowi rozkradania majątku starali się nadać
znamiona „rewolucyjnej” redystrybucji dóbr, która pozwalała – według nich –
pokrzywdzonym warstwom odebrać „burżujom” bogactwo powstałe w wyniku
„kapitalistycznego ucisku”.
Wszystkie partie polityczne, poza komunistyczną, zostały zdelegalizowane. Rozwiązano również organizacje społeczne, od harcerstwa, przez organizacje młodzieżowe, związki kombatanckie, po Armię Zbawienia. Zniszczono barwną mozaikę
społeczeństwa obywatelskiego, a legalne życie społeczne wtłoczono w ramy organizacji komunistycznych. Kluczową rolę w procesie sowietyzacji anektowanych
ziem odgrywała partia komunistyczna. Biuro Polityczne KC WKP(b) już 1 października 1939 r. zleciło niezwłoczne stworzenie organizacji partyjnej na ziemiach
odebranych Polsce. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do partii otrzymali robotnicy,
„postępowi” chłopi i inteligenci, którzy pomagali Armii Czerwonej w walce o ustanowienie władzy komunistycznej.
Na anektowanych terenach wprowadzono wzorowany na systemie radzieckim
podział administracyjny. Powołanie nowych organów władzy skutkowało rozbudową urzędów. Nasycenie terenu reprezentantami nowej administracji ułatwiało
kontrolowanie miejscowej ludności. Rozbudowa państwowego aparatu pozwoliła na wciągnięcie w jego strukturę dużej liczby mieszkańców, najczęściej z nizin
społecznych, w wyniku czego wiązali się oni z państwem radzieckim. Pracownicy przedwojennej administracji z reguły nie otrzymywali zatrudnienia w nowych
jednostkach organizacyjnych. Choć na niższych szczeblach władzy dominowali
przedstawiciele miejscowej ludności, to wszystkie istotne decyzje podejmowali
piastujący kierownicze stanowiska tzw. „wastocznicy”, czyli urzędnicy sprowadzeni ze Związku Radzieckiego.
Ogromne znaczenie miała prowadzona w ekspresowym tempie przebudowa
systemu gospodarczego. Rozpoczęły ją grabieże bogatszych majątków dokonywane przez „rewolucjonistów”, kryminalistów i miejscową biedotę we wrześniu
1939 r. Docelowo na anektowanych terytoriach cała ziemia rolnicza miał zostać
upaństwowiona. Komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że hasła kolektywizacyjne wywołają wśród chłopów silny sprzeciw. Z tego powodu władze radzieckie
początkowo celowo unikały haseł mogących sugerować niechęć do prywatnych
gospodarstw rolnych.
Uchwały Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy i Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi z października 1939 r. likwidowały większe prywatne
gospodarstwa rolne oraz majątki kościołów i związków wyznaniowych. Do końca 1939 r. pracujące pod kierownictwem komitetów partyjnych komitety gminne
rozparcelowały należące do nich grunty rolne i inwentarz. Skonfiskowaną ziemię
podzielono na działki nie większe niż 10 ha i przekazano w dzierżawę (nie na włas-
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ność) bezrolnym chłopom. Niewyposażone w narzędzia i sprzęt gospodarstwa nie
mogły zapewnić utrzymania nowym gospodarzom i również uzależniały ich od
pomocy państwa. Po kilku miesiącach władze radzieckie zmieniły dotychczasową
politykę mającą zapewnić im poparcie w zamian za ziemię na program kolektywizacji rolnictwa. W lutym 1940 r. powstały pierwsze kołchozy i sowchozy.
W ekspresowym tempie następowały też przekształcenia własnościowe w przemyśle, systemie bankowym i spółdzielczości. Znacjonalizowano wszystkie przedsiębiorstwa, szkoły, muzea, szpitale, apteki, łaźnie, baseny, nieruchomości należące do
przedsiębiorstw, których centrale znajdowały się pod okupacją niemiecką, budynki
będące własnością organizacji społecznych, mieszkania komunalne itp. Spółdzielnie podporządkowano radzieckim centralom, co było równoznaczne z likwidacją
ruchu spółdzielczego.
Nad polskimi bankami zarząd przejęli przysłani z Moskwy radzieccy ekonomiści. Wstrzymali oni operacje z bankami zagranicznymi. Żadna transakcja nie mogła się odbyć bez zgody radzieckich komisarzy. Zamrożone zostały oszczędności
prywatne. Następnie wymieniono polską złotówkę według kursu 1 rubel – 1 złoty,
podczas gdy przed wojną przelicznik ten wynosił 3,20 rubla za 1 złotówkę. Wymiana pieniądza i przejęcie przez państwo radzieckie prywatnych oszczędności
bankowych spowodowały skokowy spadek siły nabywczej społeczeństwa. Choć
podniesiono płace robotników i urzędników, to faktyczny poziom ich życia uległ
obniżeniu. Efektem likwidacji prywatnego handlu i systemu spółdzielczego było
zniknięcie ze sklepów większości towarów i pojawienie się czarnego rynku, na
którym obowiązywały ceny wielokrotnie wyższe od oficjalnych – państwowych.
Istniejący dotychczas ład gospodarczy został zdemolowany i upodobnił się do rozwiązań radzieckich.
Polityka kulturalna okupanta prowadzona była w oparciu o dogmat mówiący o klasowym charakterze kultury. Stąd zideologizowanie życia kulturalnego na
każdym poziomie, od kultury wysokiej po kulturę masową. Na ziemiach odebranych Polsce Sowieci, w celu pozyskania przychylności Białorusinów i Ukraińców,
odwołali się do ich tradycji narodowych. Zlikwidowano większość szkół, w których prowadzono nauczanie w języku polskim, i zastąpiono je szkołami z językami rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Ponieważ język hebrajski uznany został
za „nacjonalistyczny”, likwidacji uległy wszystkie szkoły prowadzące naukę w tym
języku. Jedynie jidysz otrzymał status języka proletariackiego, w związku z czym
żydowskie szkoły mogły prowadzić zajęcia w tym języku.
W wyniku działania cenzury prewencyjnej wycofano z bibliotek kilka tysięcy
tytułów, które znalazły się „na indeksie”. Wprowadzeniu bezpłatnej edukacji na
wszystkich poziomach towarzyszyła ideologizacja nauczanych treści. Socrealizm
stał się jedynym dopuszczalnym modelem sztuki. Nauka, sztuka i edukacja miały
być „narodowe w formie i socjalistyczne w treści”. Kultury narodowe wtłoczono
w ramy pozornie internacjonalistycznej „kultury radzieckiej”, co prowadziło do
stopniowego rusyfikowania miejscowej ludności.
Zachwianiu fundamentów instytucjonalnych kościołów i związków wyznaniowych służyło odebranie im części budynków i rozparcelowanie majątków, a następnie nałożenie na parafie, kaplice, domy modlitwy i księży absurdalnie wysokich
podatków. Likwidacja seminariów i jesziw uniemożliwiała kształcenie przyszłych
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duchownych i rabinów, co w dłuższej perspektywie miało doprowadzić do likwidacji duchowieństwa jako grupy. Zamknięcie szkół i zakładów opiekuńczych,
prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, oraz usunięcie z programów
szkolnych religii służyły odcięciu duchowieństwa, rabinów i przywódców religijnych od wpływu na młodzież.
Do propagandowej walki z religią partia komunistyczna zaangażowała cały arsenał środków, od aktywistów po prasę, radio i film. Propaganda przedstawiała religię jako narzędzie zniewolenia mas przez kapitalistów, zaś ateizm prezentowano
jako jedyną postawę godną postępowego człowieka.
Przemiany gospodarcze, polityczne i społeczne uderzały głównie w klasę średnią i warstwy zamożniejsze. Jednocześnie władze starały się zdobyć poparcie grup
znajdujących się dotychczas na marginesie życia społecznego i gospodarczego.
Przekazywanie ziemi bezrolnym, likwidacja bezrobocia, społeczne „wyniesienie”
biedoty i darmowe szkolnictwo były atrakcyjnymi propozycjami dla ludzi najbiedniejszych (Źródło nr 3: W. Zajączkowski, Rosja i jej narody).

Terror i represje

Kluczową rolę w procesie budowania radzieckiego systemu na zajętych przez
ZSRR ziemiach odgrywał aparat bezpieczeństwa wraz ze stworzonym przez jego
funkcjonariuszy systemem represji. Na anektowane ziemie polskie skierowano
około 3 tys. enkawudzistów. We wszystkich miastach obwodowych i rejonowych
powstały urzędy NKWD. Oprócz terenowych urzędów NKWD wzdłuż granicy z Generalnym Gubernatorstwem, Węgrami i Rumunią rozmieszczone zostały Wojska Pograniczne NKWD. Ważną rolę spełniała funkcjonująca w strukturze
NKWD Robotniczo-Chłopska Milicja.
Mieszkańcy anektowanych ziem w ekspresowym tempie poznali pełen wachlarz
metod NKWD. W pierwszej fazie okupacji były to głównie rewizje w domach, prowadzone najczęściej pod pozorem poszukiwania ukrytej broni. Często towarzyszyło
im bicie, straszenie bronią, z reguły dochodziło do grabieży co cenniejszych rzeczy. Do grudnia 1939 r. aresztowania, choć liczne, miały charakter indywidualny.
Dotyczyły one najczęściej działaczy społecznych, politycznych, osób piastujących
wysokie stanowiska w administracji państwowej oraz przedsiębiorców.
Przełomem było zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej w postaci deportacji. Ludzi wywożono nie na mocy wyroku sądowego, lecz na podstawie decyzji
administracyjnych władz Związku Radzieckiego. W wyniku czterech wywózek na
Syberię, daleki wschód i do Kazachstanu deportowano około 340 tys. obywateli
II Rzeczypospolitej różnych narodowości.
Zgodnie z zasadą odpowiedzialności zbiorowej represjonowano całe rodziny.
Starcy, kobiety i dzieci byli wywożeni do tajgi lub na step i pozostawiani praktycznie bez żadnej pomocy. Wiele z nich zmarło z powodu zimna, chorób i wycieńczenia w trakcie podróży lub na miejscu zsyłki (Źródło nr 4: Wspomnienia Oli
Watowej). Kolejne 62 tys. polskich obywateli znalazło się w łagrach na mocy wyroków sądowych.
Terror był wymierzony w grupy społeczne, na których opierał się polski system państwowy. Komuniści dążyli więc do wyeliminowania nie tylko „wrogów
ludu”, lecz też mających autorytet liderów oraz całych środowisk potencjalnie dla
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komunistów niebezpiecznych. Stracono kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wśród zamordowanych znaleźli się czołowi przedstawiciele życia społecznego, politycznego
i kulturalnego. Masowe represje w połączeniu z wszechobecnym donosicielstwem
prowadziły do rozbicia starych więzi społecznych, a jednocześnie nie pozwalały
na tworzenie nowych.
Niemiecki atak na Związek Radziecki nie zatrzymał machiny zbrodni. Wręcz
przeciwnie, szef NKWD Ławrientij Beria 24 czerwca 1941 r. wydał rozkaz rozstrzelania wszystkich osób oskarżonych lub skazanych za „działalność antyradziecką”,
„sabotaż” czy „dywersję”, przetrzymywanych w więzieniach znajdujących się na
zapleczu frontu. Na mocy tej decyzji funkcjonariusze NKWD dokonali masakr
więźniów i aresztowanych, w wyniku których zginęło około 10 tys. więźniów politycznych.

Zbrodnia katyńska

Najbardziej znaną masową radziecką zbrodnią popełnioną na obywatelach polskich
był tzw. mord katyński. W wyniku uderzenia Armii Czerwonej, Sowieci wzięli do
niewoli około 250 tys. żołnierzy, w tym około 10 tys. oficerów Wojska Polskiego
i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz ponad 5 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej. Wobec problemów, jakie nastręczało utrzymywanie takiej
liczby jeńców, większość z nich, głównie szeregowców, zwolniono. 40 tys. szeregowców pochodzących z terenów niewłączonych do ZSRR przekazano stronie niemieckiej. Natomiast oficerów wojska i policjantów skierowano do trzech obozów
specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. W obozach panował
głód i wysoka zachorowalność, a władze radzieckie nie zapewniły jeńcom żadnej
opieki medycznej i ciepłej odzieży. Dodatkową represją były ciągłe przesłuchania
i bezustanna komunistyczna indoktrynacja. Na początku 1940 r. władze radzieckie doszły do wniosku, że oficerowie i policjanci to „kontrrewolucyjny element
nierokujący perspektyw na resocjalizację”. W taki sam sposób oceniono tysiące
obywateli polskich, którzy znaleźli się w więzieniach w wyniku masowych aresztowań dokonanych przez NKWD. 5 marca 1940 r. najwyższy organ władzy partyjno-państwowej Związku Radzieckiego, jakim było Biuro Polityczne KC WKP(b),
zadecydował o rozstrzelaniu jeńców i więźniów. Pod sporządzonym przez ludowego komisarza (ministra) spraw bezpieczeństwa Ławrientija Berię dokumentem
podpisali się m.in. Józef Stalin i ludowy komisarz (minister) spraw zagranicznych
ZSRR Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz (minister) obrony Klimient Woroszyłow (Źródło nr 5: tzw. decyzja katyńska). Specjalnie stworzony organ – Centralna Trójka, w skład której weszli doświadczeni funkcjonariusze bezpieczeństwa,
otrzymał misję przygotowania masowych egzekucji, które należało przeprowadzić
w ścisłej tajemnicy, tak by informacja o nich nie dotarła ani do mieszkańców Związku Radzieckiego, ani za granicę.
Zgodnie z wytycznymi Biura Politycznego KC WKP(b) egzekucji dokonywano
„bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia”. Funkcjonariusze NKWD zabijali jeńców i aresztowanych pojedynczym strzałem, przystawiając lufę pistoletu bezpośrednio do
potylicy ofiary. Na mocy tzw. rozkazu katyńskiego między początkiem kwietnia
a połową maja 1940 r. zamordowanych zostało około 22 tys. obywateli polskich
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różnych narodowości (Polaków, Żydów, Niemców, Ukraińców i Białorusinów).
Jeńców z obozu w Starobielsku zabito w tzw. więzieniu wewnętrznym przy Zarządzie NKWD w Charkowie, a ciała ofiar zakopano w zbiorowych mogiłach w podmiejskich Piatichatkach. Egzekucji oficerów z Ostaszkowa dokonano w więzieniu
wewnętrznym Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer), a ich ciała pogrzebano w pobliskim Miednoje. Jeńców z Kozielska zabito bezpośrednio nad dołami
śmierci w lesie katyńskim. Ciała ofiar egzekucji spoczywają m.in. w Bykowni pod
Kijowem i Kurapatach pod Mińskiem.
Gdy po niemieckim ataku na Związek Radziecki przywrócone zostały polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne, los zaginionych jeńców stał się przedmiotem
szeregu interwencji ze strony rządu polskiego na uchodźstwie. Władze radzieckie
przekazywały stronie polskiej dezinformujące odpowiedzi. W grudniu 1941 r. polskiemu premierowi Władysławowi Sikorskiemu w trakcie jego wizyty w Moskwie
powiedziano, że polscy oficerowie jakoby „uciekli do Mandżurii”. Rozpowszechniano też wersję, zgodnie z którą polscy jeńcy przebywali na obszarach zajętych
przez Wehrmacht.
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili, że odkryli w lesie katyńskim masowe mogiły. Zbrodnia katyńska stała się jednym z najważniejszych tematów nazistowskiej
propagandy, dążącej do skonfliktowania aliantów i podważenia pozycji Związku
Radzieckiego w koalicji. Polskie kręgi przywódcze były świadome tych celów i dlatego unikały bezpośredniego oskarżania Sowietów o dokonanie mordu. Polacy
w okupowanym przez Niemców kraju i na uchodźstwie domagali się wyjaśnienia
zbrodni. Rząd polski stanął w obliczu olbrzymiej presji i wystosował do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośbę o zbadanie na miejscu ciał ofiar. Postępowanie takie miało pokazać, że strona polska dąży do ustalenia okoliczności mordu
bez oskarżania o niego strony radzieckiej. Wypierające się odpowiedzialności za
śmierć jeńców władze radzieckie uznały to pismo za akt wrogości i zerwały stosunki z rządem RP na uchodźstwie. Oficjalnie Moskwa wyrażała oburzenie z powodu podejrzewania jej o dokonanie tak potwornej masakry.
Zbrodnia katyńska kładła się cieniem na stosunkach między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Anglosasi szybko zorientowali
się, kto ponosi odpowiedzialność za mord katyński, i zaczęli zdawać sobie sprawę,
że radzieckie próby obarczenia winą Niemców są całkowicie bezpodstawne. Dla
podtrzymania dobrych relacji ze Stalinem – w imię osiągnięcia celu nadrzędnego,
czyli pokonania III Rzeszy – zdecydowali się przemilczeć fakty. Sprawa katyńska
okazała się tak niewygodna dla zachodnich aliantów, że stała się ważnym powodem ich zniechęcenia do „sprawy polskiej” i oddawania pola Moskwie.
Dla uwiarygodnienia tezy mówiącej o niemieckiej odpowiedzialności Kreml
w 1944 r. powołał specjalną komisję śledczą (tzw. komisja Burdenki). Jej członkowie sporządzili raport powtarzający wszystkie twierdzenia radzieckiej propagandy.
Po wojnie Moskwa kontynuowała taktykę obciążania III Rzeszy swoją zbrodnią.
Podczas procesu w Norymberdze i w późniejszych oświadczeniach Sowieci twierdzili, wbrew jednoznacznym dowodom, że mordu dokonali Niemcy.
Przez cały powojenny okres ujawnienie prawdy o masakrze jeńców pozostawało
ważnym postulatem polskiej emigracji i krajowych środowisk opozycyjnych. Katyń
był też tematem szczególnie niewygodnym dla polskich władz komunistycznych.
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Przyznanie, kto faktycznie odpowiada za zbrodnię, było niemożliwe ze względu na
zależność od Moskwy, zaś zaprzeczanie radzieckiej odpowiedzialności podważało wiarygodność władz Polski Ludowej w społeczeństwie. Dopiero wielka zmiana
ustrojowa z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
sprawiła, że władze radzieckie zdecydowały się przyznać, że mord ten dokonany
został z polecenia Kremla. Najważniejsze dokumenty zawierające informacje na
temat decyzji o zabiciu jeńców i aresztowanych przekazano Polsce w październiku
1992 r. Dziś zbrodnia katyńska pozostaje najbardziej rozpoznawalnym symbolem
zbrodniczego charakteru radzieckiej okupacji, a następnie aneksji ziem wschodnich Polski.

Literatura
























128

Głowacki A., Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy.
Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008, red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010.
Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej 19391941, Łódź 1997.
Grzelak C. K., Kresy w Czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku,
Warszawa 1998.
Lebiediewa N. S., Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008, red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 264-295.
Levin D., The Lesser of Two Evils. Eastern European Jewry Under Soviet Rule 1939-1941,
Philadelphia–Jerusalem 1995.
Pinchuk Ben-Cion, Shtetl Jews Under Soviet Rule: Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (Jewish Society and Culture), Oxford 1990.
Przewoźnik A., Adamska J., Katyń: zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010.
Sword K., Polityka wyznaniowa władz sowieckich na terenie Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941, [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, red. M. Giżejewska, T. Strzembosz,
Warszawa 1995, s. 142-160.
Wierzbicki M., Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim, Warszawa 2000.
Wnuk R., „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007.
Катынь. Март 1940 – сентябрь 2000 г.: Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы, ред. В. П. Козлов, Д. Налеич и др., отв. сост. Н. С. Лебедева, Москва 2001.
Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы, ред. Р. Г. Пихоя, А. Гейштор и др., сост. Н. С. Лебедева, Н. А. Петросова, Б. Вощинский, Б. Матерский, Москва 1999.
Лебедева Н. С., Катынь: преступление против человечества, Москва 1994.

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941

129

3 A2

Natalia S. Lebiediewa

Polska pomiędzy III Rzeszą
a ZSRR w latach 1939-1941

130

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941

131

23 sierpnia 1939 r. minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow i minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim Ribbentrop podpisali pakt o nieagresji między oboma państwami, a także tajny protokół dodatkowy. 1 września
1939 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały zbrojnie Polskę. 3 września Francja i Anglia wypowiedziały wojnę III Rzeszy, w ich ślad poszły dominia i kolonie brytyjskie, w tym m.in. Indie. Dowództwo niemieckie – przewidując, że Paryż i Londyn
nie udzielą realnej pomocy ofierze agresji – pozostawiło na zachodzie jedynie słabe zabezpieczenie i skierowało przeciwko Polsce prawie 2 mln żołnierzy, co stanowiło 2/3 sił III Rzeszy. Od północy i od południa na ziemie polskie wkroczyło
pięć niemieckich armii. Zadaniem polskich sił, liczebnością nieprzekraczających
900 tys. żołnierzy i rozciągniętych wzdłuż liczącego ponad 1500 kilometrów frontu, było niedopuszczenie do rozgromienia wojsk do czasu rozpoczęcia przez armie sojusznicze działań zbrojnych na Zachodzie. Rozwój wydarzeń w pierwszym
tygodniu wojny był jednak wyjątkowo niekorzystny dla strony polskiej – jej armia
i grupy operacyjne ustępowały na wszystkich frontach. Mimo to agresorowi nie
udało się zamknąć lub zniszczyć polskich sił w zakolu Wisły, tak jak zaplanowano.
Dowództwo francuskie ograniczyło się do przeprowadzenia w pierwszych dniach
września kilku lokalnych ataków, po czym wycofało swoje wojska na wcześniejsze pozycje. 12 września w Abbeville na konferencji Najwyższej Rady Wojennej
państw sojuszniczych ustalono, że na tym etapie działań Polska nie może liczyć na
pomoc. Faszystowskie Włochy zajęły stanowisko „niewalczącego sojusznika” Niemiec, Japonia ogłosiła, że nie będzie ingerować w wojnę w Europie, zaś USA poinformowały o swojej neutralności. Związek Radziecki na tym etapie celowo unikał
otwartego przedstawienia swej pozycji, niemniej jednak już 1 września podjął decyzję o rozpoczęciu mobilizacji.
3 września ambasador radziecki w Berlinie Aleksander Szkwarcew, wręczając
Hitlerowi list uwierzytelniający, podkreślił, że radziecko-niemiecki układ o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r. stwarza solidną podstawę do przyjaznej i owocnej
współpracy w zakresie polityki i gospodarki obu państw europejskich. 4 września
Mołotow otrzymał telegram od Ribbentropa, w którym ten informował, że rozgromienie polskiej armii zajmie kilka tygodni, w wyniku czego niemieckie wojska będą mogły zająć tereny znajdujące się w strefie interesów III Rzeszy. Związek
Radziecki miał wystąpić przeciwko polskim siłom zbrojnym na terytoriach stanowiących strefę jego interesów i poddać zajęte tereny radzieckiej kontroli. Jednocześnie kierownictwo hitlerowskie liczyło na współuczestnictwo ZSRR w kolejnym
rozbiorze Polski, co miało drastycznie nadszarpnąć stosunki Moskwy z Paryżem
i Londynem. Stalin natomiast postanowił opóźnić wprowadzenie swych wojsk do
Polski do momentu, gdy jej klęska będzie nieodwracalna.
Dowództwo radzieckie rozpoczęło energiczne przygotowania do wprowadzenia oddziałów Armii Czerwonej do Polski. Między 1 a 3 września przyjęta została
ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło decyzję o zwiększeniu liczby dywizji strzeleckich w ramach Armii Czerwonej z 51 do
173 oraz o przedłużeniu służby w armii dla 310,6 tys. żołnierzy i powołaniu do
obozów szkoleniowych rezerwistów z okręgów leningradzkiego, kalinińskiego, białoruskiego i ukraińskiego. W ramach Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowe-
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go i Białoruskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego sformowano potężne grupy
armijne. Dziewięć grup operacyjnych otrzymało zadanie utworzenia na zajętych
obszarach organów władzy radzieckiej.
Komintern przyjął nową taktykę. 7 września Stalin oznajmił sekretarzowi generalnemu Komitetu Wykonawczego Kominternu, Georgiemu Dymitrowowi: „Wojnę
ze sobą toczą dwie grupy krajów kapitalistycznych, […] o podział świata i panowanie nad światem! Nie mamy nic przeciwko temu, żeby biły się na całego i osłabiły nawzajem”. Charakteryzując Polskę jako państwo faszystowskie, które uciska
Ukraińców i Białorusinów, wyjaśnił on, że zniszczenie tego państwa oznaczałoby
rozszerzenie systemu socjalistycznego na nowe terytoria i ludność je zamieszkującą.
14 września w Moskwie podjęto decyzję o przekroczeniu granicy z Polską i osiągnięciu linii określonej w dodatkowym „tajnym protokole”. Zadaniem wojsk radzieckich było rozgromienie polskiej armii, którą stalinowskie władze od lat uważały
za potencjalne zagrożenie.
Do 16 września Niemcy zajęli niemal całe terytorium Polski. W dalszym ciągu
broniły się jeszcze Warszawa i Modlin, trwała bitwa nad Bzurą i obrona Wybrzeża.
Toczyły się również zacięte walki na Lubelszczyźnie, bronił się Lwów. W szeregach
Wojska Polskiego znajdowało się w tym czasie około 600 tys. żołnierzy, z czego
250 tys. kontynuowało walkę z hitlerowcami. Jednakże nie było już wówczas szansy na skuteczne powstrzymanie natarcia wojsk niemieckich.
17 września o drugiej w nocy Stalin przyjął niemieckiego ambasadora Friedricha Wernera Schulenburga i poinformował go, że Armia Czerwona o godzinie
szóstej rano przekroczy granicę z Polską na całej jej długości. W celu uniknięcia
incydentów Stalin prosił o dopilnowanie, aby niemieckie maszyny nie latały na
wschód od linii Białystok – Brześć Litewski – Lwów, ponieważ tego dnia bombardowanie obszarów na wschód od tej linii rozpoczną radzieckie samoloty. 17 września i w nocy z 17 na 18 września granicę polsko-rumuńską przekroczyli prezydent
Polski, rząd i Wódz Naczelny.
Radzieckie dowództwo wprowadzenie wojska na tereny Polski uzasadniało koniecznością obrony miejscowej ludności białoruskiej i ukraińskiej (Źródło nr 1:
Przemówienie Wiaczesława Mołotowa z 17 września 1939 r.). 18 września podpisany
został sporządzony przez Stalina radziecko-niemiecki komunikat, w którym rządy
ZSRR i III Rzeszy ogłaszały, że celem ich wojsk operujących w Polsce „jest odbudowa ładu i porządku, którego zniszczenie spowodowane zostało rozpadem państwa
polskiego, jak też pomoc ludności Polski w przebudowaniu swej państwowości”.
Wkroczenie wojsk radzieckich na terytorium Polski wywołało szok na Zachodzie. Związek Radziecki oskarżono o interwencję i agresję. Jednak kręgi rządzące
Anglii i Francji nie wypełniły danych Polsce gwarancji nienaruszalności jej granic
przez ZSRR. Odrzuciły też wszystkie prośby skłonienia ich do zerwania stosunków z Moskwą. Paryż i Londyn argumentowały to tym, że granicą ustaloną przez
sojuszników zawsze była „linia Curzona”.
Wkroczenie na terytorium Polski Armii Czerwonej było całkowitym zaskoczeniem dla rządu i dowództwa Wojska Polskiego. Juliusz Łukasiewicz, polski
ambasador w Paryżu, starał się przekonać Francuzów do ogłoszenia „stanu wojny” z ZSRR. Usłyszał jednak, że „postawiłoby to w wyjątkowo trudnym położeniu
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Paryż i Londyn, które chcą uniknąć komplikacji i nie będą mogły pójść w ślady
rządu polskiego”.
20 września III Rzesza i Związek Radziecki ustaliły linię demarkacyjną wzdłuż
rzek: Pisy, Narwi, Wisły i Sanu, a następnego dnia podpisano protokół określający
porządek i terminy odwrotu wojsk niemieckich na zachód od wyznaczonej linii, co
miało zakończyć się do 4 października. 22 września broniący Lwów garnizon Wojska Polskiego poddał się wojskom radzieckim. Większość oficerów – ponad 2 tys.
osób – w niedługim czasie znalazła się w obozach starobielskim i kozielskim, a policjanci w ostaszkowskim. Również 22 września minister obrony ZSRR Klimient
Woroszyłow wydał wojskom Frontu Białoruskiego i Frontu Ukraińskiego rozkaz
rozpoczęcia przemieszczania się w kierunku linii demarkacyjnej. Stalin, który odrzucił pretensje Ribbentropa do roponośnego rejonu Drohobycza, zobowiązał się
dostarczać Niemcom 300 tys. ton ropy rocznie. Przy spotkaniu oddziałów niemieckich i radzieckich w szeregu miast organizowano wspólne defilady wojskowe, na
przykład w Brześciu. W ciągu 12 dni działań wojennych na terytorium Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Białorusi Armia Czerwona przesunęła się o 250-350 km na
zachód, zajęła terytoria o łącznej powierzchni 190 tys. km2, zamieszkiwane przez
około 13 mln ludzi.
25 września Stalin w rozmowie ze Schulenburgiem wyraził gotowość przekazania
Rzeszy województwa lubelskiego i części województwa warszawskiego w zamian
za Litwę. Kwestię tę omówił również z Ribbentropem, który przybył do Moskwy
27 września. W podpisanym dzień później w Moskwie przez Ribbentropa i Mołotowa traktacie o granicach i przyjaźni pomiędzy Rzeszą i ZSRR ustalona została
ostateczna granica między interesami obu stron na terytorium „byłego państwa
polskiego”. Rezygnacja Związku Radzieckiego z obszarów centralnej Polski została przyjęła z ulgą na Zachodzie. 26 października w trakcie wystąpienia w Izbie
Lordów minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edward Halifax stwierdził, że – w opinii rządu brytyjskiego – Związek Radziecki, zająwszy we wrześniu
1939 r. znaczne terytoria, w zasadzie zbliżył się do tej linii, która w swoim czasie
była rekomendowana przez lorda Curzona.
W walkach z Wehrmachtem zginęło 66,3 tys. polskich żołnierzy, a 133,7 tys. zostało rannych. Około 420 tys. wojskowych dostało się do niewoli. Dekrety Hitlera
z 8-12 października 1939 r. oznaczały likwidację państwa polskiego. Województwa poznańskie, pomorskie, śląskie, łódzkie, a także część kieleckiego i warszawskiego, które zamieszkiwało około 9,5 mln ludzi, zostały anektowane przez Rzeszę.
Na pozostałych terytoriach utworzono Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich, które po roku przemianowano na Generalne Gubernatorstwo
Imperium Niemieckiego. Podstawą polityki hitlerowców było planowe i bezlitosne
zniszczenie państwowości polskiej, ludobójstwo narodów polskiego i żydowskiego. 25 stycznia 1940 r. Hans Frank poinformował o swoich planach wywiezienia
do Rzeszy miliona przymusowych robotników. W Generalnym Gubernatorstwie
stworzony został cały system obozów, wśród których znalazły się Treblinka, Majdanek i Oświęcim. Około 6 mln ludzkich istnień – taka była cena wprowadzenia
hitlerowskiego „nowego porządku” na ziemiach polskich.
1 października 1939 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę o sowietyzacji terytoriów przyłączonych do ZSRR. Po przeprowadzeniu w związku z nią „wy-
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borów” 26 października Ukraińskie Zgromadzenie Ludowe we Lwowie i Białoruskie
Zgromadzenie Ludowe w Białymstoku proklamowały władzę radziecką i zwróciły
się do Rady Najwyższej z prośbą o włączenie ich w skład Związku Radzieckiego.
2 listopada Rada Najwyższa ZSRR zatwierdziła zjednoczenie Zachodniej Ukrainy
z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Zachodniej Białorusi z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Rozpoczęło się wprowadzanie systemu
radzieckiego na terytoriach zaanektowanych przez ZSRR: przeprowadzono nacjonalizację przemysłu, kolektywizację, stworzono organy partyjne, komsomolskie
i związkowe struktury, rozpoczęto represjonowanie „wrogich elementów”. Tak jak
wcześniej w innych częściach ZSRR, w trakcie represji stosowano przede wszystkim klucz klasowy, co w warunkach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi
oznaczało skierowanie ich ostrza głównie przeciwko Polakom. Całkowita unifikacja tych regionów z resztą Związku Radzieckiego została przeprowadzona w ciągu
sześciu miesięcy.
Aby nie dopuścić do sprzeciwów wobec takiej polityki, 2 grudnia Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę o deportacji na Syberię i daleką północ Rosji 21 tys. członków rodzin osadników wojskowych1. Do przesiedlenia miało dojść
w pierwszych dniach lutego, gdyż dzięki temu jeszcze przed porą siewów udałoby
się stworzyć na tych ziemiach – wykorzystując należące do wywiezionych ruchomości i nieruchomości – kołchozy i sowchozy. 10 lutego 1940 r. przeprowadzono
pierwszą masową deportację Polaków, ogółem wywieziono 139 590 osób, wśród
nich znalazło się 33 665 mężczyzn powyżej 18 roku życia, pozostałą część stanowiły kobiety i dzieci.
Tragiczny był los 8,5 tys. polskich oficerów przetrzymywanych w obozach
w Kozielsku i Starobielsku, 6,5 tys. policjantów przetrzymywanych w obozie
w Ostaszkowie i 11 tys. osób przetrzymywanych w więzieniach Zachodniej Ukrainy i Białorusi. 27 lutego 1940 r. Stalin spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych
Ławrientijem Berią. 29 lutego Beria, zgodnie z otrzymanymi od Stalina wytycznymi, przygotował projekt dwóch uchwał Biura Politycznego WKP(b): Nr 793/b
„O ochronie granicy państwowej w zachodnich obwodach USRR i BSRR” i Nr 794/b
o rozstrzelaniu 14 736 internowanych polskich oficerów, urzędników, posiadaczy,
policjantów, pracowników wywiadu, żandarmów i oficerów wywiadu oraz osadników (więźniów obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie) i 11 tys. obywateli przetrzymywanych w więzieniach (Źródło nr 2: Uchwała Biura Politycznego
Komitetu Centralnego WKP(b), tzw. decyzja katyńska).
W kwietniu i maju 1940 r. zostało rozstrzelanych 21 857 ludzi, w tym 8241 oficerów, 6311 policjantów i 7305 więźniów. Od nazwy jednego z miejsc kaźni, zbrodnię
tę określa się jako tragedię katyńską. W 1990 r. te działania władz radzieckich zostały w ZSRR uznane za zbrodnię, a potwierdziła to specjalna uchwała parlamentu
Federacji Rosyjskiej z 2010 r. (Źródło nr 3: Uchwała Dumy Państwowej (parlamentu rosyjskiego) o tragedii katyńskiej i jej ofiarach z 1990 r.).

1

Na początku lat dwudziestych XX wieku w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej ziemie
z dóbr carskich, poklasztornych i opuszczonych podczas wojny gospodarstw prywatnych otrzymało
ok. 7300 byłych żołnierzy Wojska Polska, którzy wyróżnili się w walkach o niepodległość w latach
1919-1921. Ludzi tych nazywano powszechnie „osadnikami”.
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W drugiej połowie 1940 r. i pierwszej połowie 1941 r. ZSRR i III Rzesza kontynuowały współpracę. W 1940 r. do Niemiec trafiło 52% ogółu radzieckiego eksportu. Związek Radziecki dostarczał Rzeszy zboże, olej, ropę, rudy chromu i manganu,
fosforany, drewno. Ostatni transport z zamówionymi przez Niemcy towarami przekroczył granicę w nocy z 21 na 22 czerwca 1941 r.
Berlin aż do drugiej połowy 1940 r. oficjalnie zajmował stanowisko przyjaźnie
neutralne wobec ZSRR. Podczas konfliktu radziecko-fińskiego starał się nie drażnić Kremla i odpowiedzialnością za wybuch wojny zimowej obarczał Londyn i jego
destruktywny wpływ na politykę Helsinek. Berlin nie sprzeciwił się również przyłączeniu krajów bałtyckich przez ZSRR latem 1940 r.
Niemniej jednak obie strony zachowywały względem siebie wzmożoną czujność. Już 9 października 1939 r. Hitler w notatce zaadresowanej do dowódców sił
zbrojnych i naczelnika sztabu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu twierdził, że
żadna umowa nie zapewni całkowitej neutralności Rosji Radzieckiej. W tej sytuacji bezpieczeństwo III Rzeszy gwarantować mogła wyłącznie demonstracja niemieckiej dominacji i siły. Przeciągająca się bezczynność Wehrmachtu na zachodzie
poważnie niepokoiła stalinowskie kierownictwo. Nie ziściły się nadzieje Stalina na
ugrzęźnięcie III Rzeszy w długotrwałej wojnie pozycyjnej z państwami zachodnimi.
Po kapitulacji Francji w relacjach radziecko-niemieckich zaczęło narastać napięcie.
Moskwa rozumiała, że III Rzesza, zabezpieczywszy swoją pozycję na Zachodzie
i podporządkowawszy sobie praktycznie cały kompleks wojenno-przemysłowy Europy, może skierować swoją agresję na wschód.
31 lipca Hitler poinformował niemieckie dowództwo wojskowe o podjęciu
decyzji o rozpoczęciu wiosną 1941 r. wojny z ZSRR. 30 sierpnia 1940 r. Rzesza
i Włochy wystąpiły w roli arbitra w sporze między Rumunią a Węgrami, co skutkowało oskarżeniami ze strony Moskwy o naruszenie paktu Ribbentrop-Mołotow.
27 września 1940 r. Niemcy, Włochy i Japonia podpisały pakt trójstronny, zawiązując tym samym sojusz wojskowy. W listopadzie 1940 r. dołączyły do niego Węgry,
Rumunia i Słowacja. Wszystkie te działania nie mogły nie budzić coraz większego
zaniepokojenia na Kremlu.
Podczas wizyty Mołotowa w Berlinie 12-14 listopada 1940 r. kierownictwo
radzieckie wyraziło gotowość przyłączenia się do paktu trzech i kontynuowania
współpracy z III Rzeszą. Propozycje te nie spotkały się jednak z aprobatą Berlina,
który nie był już zainteresowany współpracą z Krajem Rad. 18 grudnia Adolf Hitler
zatwierdził tajną dyrektywę o agresji na ZSRR – plan Barbarossa, zgodnie z którym
zwycięstwo nad ZSRR miała zapewnić wojna błyskawiczna.
Pomimo upadku II Rzeczypospolitej państwo polskie nie przestało istnieć.
30 września 1939 r. w Paryżu rozpoczęli swoją pracę prezydent Władysław Raczkiewicz i rząd polski na czele z Władysławem Sikorskim. Władze te były wspierane
i uznawane przez Francję, Wielką Brytanię, USA i wiele innych państw. Wydarzenia
1939 r. wpłynęły negatywnie na przyszłe stosunki między Polską a ZSRR.
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3 B1

Krzysztof Styczyński

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

ZSRR w pierwszym okresie II wojny światowej 1939-1941

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 opisuje główne etapy II wojny światowej i wskazuje przełomowe wydarzenia dla jej
przebiegu;
 wyjaśnia uwarunkowania współpracy niemiecko-radzieckiej w latach 1939-1941 i jej
konsekwencje dla państw i narodów Europy Środkowej;
 potrafi wskazać przyczyny zaangażowania ZSRR w wojnę po stronie III Rzeszy i konsekwencje tego kroku dla Polski;
 doskonali umiejętności pracy ze źródłem pisanym;
 dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych;
 ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich
przyczyny;
 potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne informacje;
 doskonali umiejętność analizy i syntezy wypowiedzi;
 doskonali umiejętność pracy w zespole zadaniowym;
 tworzy narrację historyczną.
Metody i formy pracy:
 praca indywidualna i w grupie;
 praca z mapą;
 praca podręcznikiem;
 praca z tekstami źródłowymi;
 polimetodyczność z przewagą metody problemowej.
Środki i materiały dydaktyczne:
 atlas historyczny: dowolny, z jakiego korzysta nauczyciel, np. J. Tazbir, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności;
 mapa ścienna z zakresu II wojny światowej w Europie;
 podręcznik do historii używany w danej klasie;
 źródła dołączone do konspektu:
 plakat propagandowy (Karta pracy nr 1);
 Przemówienie Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR w Radzie Najwyższej ZSRR, 31 października 1939 r. (Karta pracy nr 2);
 mapy historyczne (Karty pracy nr 3-4).
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Faza wprowadzająca:
 Po zakończeniu czynności organizacyjno-porządkowych (m.in. rozdanie atlasów historycznych i rozwieszenie mapy ściennej) nauczyciel podaje temat lekcji oraz zagadnienia z nim związane, po czym omawia jego cele.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej nawiązuje do omówionego wcześniej tematu dotyczącego sytuacji polityczno-militarnej w Europie w 1939 r. Wyznaczeni przez
nauczyciela uczniowie odpowiadają na pytania.
Faza realizacyjna:
 Uczniowie, samodzielnie lub w parach, pracują z przydzieloną im Kartą pracy nr 1. Dokonują interpretacji źródła, odnosząc je do agresji sowieckiej na Polskę 17 września
1939 r. jako konsekwencji traktatu Ribbentrop-Mołotow.
 Następnie nauczyciel prosi klasę, aby się zapoznała z tekstem zawartym w Karcie
pracy nr 2 i wykonała zamieszczone pod nim polecenia. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy, charakteryzując jednocześnie główne cele i argumenty polityki
ZSRR (opcjonalnie można zaproponować, podsumowując ten fragment zajęć, wygłoszenie kontrprzemówienia).
 Następnie uczniowie zapoznają się z mapą (Karta pracy nr 3) i odnosząc się do zamieszczonych pod nią poleceń, charakteryzują przebieg umocnień i wskazują, że mimo
paktu granicznego z września 1939 r. Stalin nie przygotowywał się do realizacji własnych planów wobec Niemiec.
 W dalszej części zajęć uczniowie, pracując indywidualnie lub w parach, w oparciu
o kolejną mapę (Karta pracy nr 4) i informacje z podręcznika wyjaśniają okoliczności
i skutki wojny radziecko-fińskiej.
Faza podsumowująca:
 W ramach rekapitulacji pierwotnej nauczyciel zwraca uwagę na główne kierunki
działania ZSRS w pierwszej fazie II wojny światowej. Jednocześnie wskazuje na różną ocenę tych wydarzeń we współczesnej historiografii polskiej i rosyjskiej. Podkreśla potrzebę odróżnienia opinii od faktów. Wyjaśnia, że kwestia polityki ZSRR wobec
Polaków będzie tematem następnej lekcji.
 Praca domowa: Przedstaw w formie notatki najważniejsze fakty z okresu 19391941 oraz przygotuj podstawowe informacje na temat polityki ZSRS wobec Polaków.
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Karta pracy nr 1

Radziecki plakat propagandowy w języku ukraińskim, wrzesień 1939 r.

Podajemy rękę naszym braciom, żeby wyprostowali zgięte karki
i zepchnęli w czeluść wieków nędzną władzę batoga.
https://www.fronta.cz/plakat/ruku-jsme-podali
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Radziecki plakat propagandowy z 1939 r.

http://kresy24.pl/22682/10-grudnia-1939/

Polecenia:
 Wyjaśnij, do jakiego faktu historycznego nawiązują plakaty.
 Wskaż adresata tych plakatów.
 Wskaż elementy propagandowe i określ, jaką rolę miały spełnić.
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Karta pracy nr 2

Przemówienie Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych
i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR w Radzie Najwyższej
ZSRR, 31 października 1939 r.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły w sytuacji międzynarodowej poważne zmiany. […] Ostry zwrot, który nastąpił pomiędzy ZSRR i Niemcami, dwoma największymi
państwami w Europie, nie mógł nie wpłynąć na całą sytuację międzynarodową. […] Rządzące koła Polski ogromnie chełpiły się „potęgą” i „walecznością” swojej armii. Jednak
okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie wymierzone przeciwko Polsce, początkowo armii niemieckiej, następnie sowieckiej, aby nic nie zostało z pokracznego dziecięcia
traktatu wersalskiego […]. Polsce, jak wiemy, nie pomogły ani angielskie, ani francuskie
gwarancje. […]. Obawy o utratę panowania nad światem dyktują rządzącym kołom Anglii i Francji politykę podsycania wojny przeciwko Niemcom. […] Uporczywie dążyliśmy
do polepszenia stosunków z Niemcami i z uznaniem witamy podobne dążenia w Niemczech. Obecnie nasze stosunki oparte są na przyjaznej gotowości poparcia Niemiec w ich
wysiłkach do osiągnięcia pokoju i jednocześnie do chęci wszechstronnego rozwijania stosunków gospodarczych z wzajemną korzyścią. […]
Podczas bojowego posuwania się Armii Czerwonej na terytorium byłego państwa polskiego, oddziały nasze miały poważne starcia z oddziałami polskimi, a więc były również
ofiary. […] Terytorium, które przeszło do ZSRR, dorównuje pod względem obszaru
średniemu państwu europejskiemu. Razem jest to 196 tys. km. i 13 mln ludności. Trudno
przecenić polityczne znaczenie tych wydarzeń.
Zmowa. IV rozbiór Polski, wstęp i opracowanie A. L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 181-197.

Polecenia:
 Wyjaśnij, do jakiego faktu z historii Polski odnosi się to przemówienie.
 Gdybyś miał/a możliwość odparcia argumentów w nim użytych, na jakie byś
wskazał/a (narracja historyczna).
 Oceń, jakim celom miała służyć ta wypowiedź (biorąc pod uwagę adresatów).
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Karta pracy nr 3

Polecenia:
 Spróbuj wyjaśnić, dlaczego Stalin podjął decyzję o budowie takich umocnień na linii
granicznej już w październiku 1939 r.
 Porównaj przebieg tych umocnień z granicą z 28 września 1939 r.

Linia Mołotowa – pas radzie�
ckich umocnień ciągnących się
wzdłuż granicy ZSRR z III Rzeszą,
wytyczonej po podziale Polski, do�konanym przez okupantów w 1939 r.
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Karta pracy nr 4

Polecenia:
 Na podstawie podręcznika i wiedzy własnej określ, do jakiego wydarzenia w historii
ZSRR odnosi się powyższa mapa.
 Wyjaśnij, jakie cele chciał zrealizować Stalin, doprowadzając do tego wydarzenia.
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3 B2

Arkadiusz Jastrzębski

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej
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Temat

Polityka okupacyjna władz sowieckich
na ziemiach polskich wrzesień 1939-1941

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 rozumie terminy i pojęcia: okupacja, sowietyzacja, depolonizacja, deportacja, paszportyzacja, Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi, Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy, zbrodnia katyńska, homo sovieticus;
 wyjaśnia główne cele i metody radzieckiej polityki okupacyjnej;
 omawia rolę, jaką pełnili: Ławrientij Beria, Wiaczesław Mołotow i Józef Stalin;
 analizuje źródła historyczne i wyciąga odpowiednie wnioski;
 odnajduje na mapie: Kozielsk, Katyń, Charków, Starobielsk, Miednoje, Ostaszków, Kazachstan, Syberia;
 rozumie prawdziwy cel decyzji podjętej przez BP WKP(b) o rozstrzelaniu polskich oficerów;
 wyszukuje w różnych źródłach i gromadzi potrzebne informacje.
Metody:
 elementy wykładu;
 praca pod kierunkiem nauczyciela z tekstem źródłowym;
 praca w grupach.
Środki dydaktyczne i materiały:
 mapa ścienna – Ziemie polskie podczas II wojny światowej;
 mapy – Ziemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką oraz Losy Polaków po agresji radzieckiej, [w:] Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, wyd. Nowa
Era, s. 122 i 123;
 źródło – Uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b), [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R. G. Pichojta, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 – marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470, 475;
 opracowania: W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji,
Warszawa 2009, s. 207; N. S. Lebiediewa, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:]
Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 290 oraz s. 292-293; R. Wnuk,
Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 –
czerwiec 1941 r.; A. Głowacki, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe
plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 243; A. L. Szcześniak, Katyń. Tło
historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 44-45.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel sprawdza listę obecności, jeden z uczniów rozwiesza mapę ścienną, inny
rozdaje atlasy. Następnie nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem oraz celami lekcji.
 Nauczyciel w nawiązaniu do lekcji przypomina główne cele polityki zagranicznej prowadzonej przez Józefa Stalina przed wybuchem II wojny światowej.
Faza realizacyjna:
 W krótkim wykładzie nauczyciel wyjaśnia, że prawdziwym celem napaści ZSRR na
Polskę była likwidacja państwa polskiego, ponieważ stanowiło ono przeszkodę w realizacji planu podboju przez Stalina Europy i szerzenia ideologii komunistycznej. Przypomina, że 17 września 1939 r. Armia Czerwona, łamiąc obowiązujący polsko-radziecki
pakt o nieagresji, przekroczyła granicę Rzeczypospolitej. 28 września w Moskwie
podpisano niemiecko-radziecki układ o granicach i przyjaźni. W wyniku agresji pod
okupacją sowiecką znalazło się około 200 tys. km2 ziem II RP zamieszkałych przez
13 mln ludności. W niewoli sowieckiej przebywało około 250 tys. polskich żołnierzy.
 Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w atlasach granicy niemiecko-radzieckiej
z 28 września 1939 r., a następnie prosi ucznia o wskazanie na mapie ściennej granicy oraz terenów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy (w sytuacji, gdy dostępna
jest tablica interaktywna, granicę można narysować, a obszary Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy zaznaczyć innymi kolorami).
 W dalszej części lekcji nauczyciel informuje, że od pierwszych dni radzieckie władze
okupacyjne wprowadzały politykę terroru, co miało zastraszyć społeczeństwo. W takiej atmosferze, z pogwałceniem wszelkich zasad demokracji, 22 października przeprowadzono wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi i Zgromadzenia
Ludowego Zachodniej Ukrainy. Nowo wybrane i kontrolowane przez NKWD zgromadzenia podjęły uchwałę o włączeniu tych ziem do ZSRR. Wszyscy dawni obywatele polscy
stali się obywatelami Związku Radzieckiego. Z terenów włączonych do ZSRR w latach
1940-1941 deportowano na Syberię, daleki wschód i do Kazachstanu około 340 tys.
obywateli II RP różnych narodowości. Wysiedleni byli pozbawieni źródeł utrzymania, przebywali w niezwykle trudnych warunkach klimatycznych, do których nie byli
przygotowani. W wyniku głodu, chorób i wycieńczenia śmierć poniosło wielu z nich.
Ponadto około 150 tys. mężczyzn wcielono do Armii Czerwonej.
 Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, rozdaje uczniom teksty i prosi o analizę w oparciu
o dołączone do nich polecenia. W trakcie prezentacji wyników pracy poszczególnych
grup nauczyciel zwraca uwagę na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
 Grupa 1: W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji,
Warszawa 2009, s. 207 oraz N. S. Lebiediewa, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór
Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 290 (Karta pracy nr 1).
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Przebieg lekcji

Grupa 2: N. S. Lebiediewa, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe
plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 292-293 (Karta pracy nr 2).
 Grupa 3: R. Wnuk, Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941 r. (Karta pracy nr 3).
W kolejnej fazie lekcji nauczyciel informuje, że polscy oficerowie więzieni przez władze sowieckie w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zostali rozstrzelani.
Większość z nich była oficerami rezerwy posiadającymi uniwersyteckie wykształcenie,
byli to: naukowcy, prawnicy, lekarze, inżynierowie i nauczyciele, którzy tworzyli elitę
polskiego społeczeństwa. W niedalekiej przyszłości, zgodnie z oczekiwaniami Stalina, miało to ułatwić sowietyzację ziem polskich. Nowy obywatel miał być jednostką
anonimową, bezwolną i podporządkowaną władzy.
Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w atlasach miejsc, gdzie znajdowały się obozy i byli przetrzymywani polscy oficerowie, a także miejsc ich pochówku. Następnie
prosi ucznia o wskazanie tych miejsc na mapie.
Po zakończeniu zadania nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy i rozdaje uczniom teksty, prosi o ich analizę oraz wykonanie dołączonych poleceń. Przy podsumowaniu pracy nauczyciel zwraca uwagę na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
 Grupa 1: A. Głowacki, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008),
red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 243 (Karta pracy nr 4).
 Grupa 2: Uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b), [w:] Katyń.
Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R. G. Pichojta, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej
wojny sierpień 1939 – marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470,
475 oraz A. L. Szcześniak, Katyń. Tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa
1989, s. 44-45 (Karta pracy nr 5).








Faza podsumowująca:
 W ramach rekapitulacji nauczyciel zwraca uwagę na potrzebę odróżniania faktów od
opinii oraz na różną ocenę omawianych zagadnień. Wybrany uczeń, posługując się
terminami: sowietyzacja, depolonizacja i homo sovieticus, omawia politykę ZSRR na
ziemiach okupowanych. Nauczyciel ocenia najbardziej aktywnych uczniów.
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Karta pracy nr 1

W 1939 roku imperium podjęło próbę powrotu do granic utraconych w latach 19191920, zawierając z III Rzeszą porozumienie o podziale Europy Środkowej i Wschodniej
na część sowiecką i niemiecką. Zawarty 23 sierpnia 1939 roku układ Ribbentrop-Mołotow
wraz z późniejszymi zmianami dawał Związkowi Sowieckiemu prawo do decydowania
o losie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, wschodniej połowy Polski oraz Besarabii. […]
W przeciągu kilkunastu miesięcy w państwie sowieckim, ściślej zaś wzdłuż jego zachodnich granic, znalazły się 23 miliony w większości wrogo nastawionych doń ludzi, którzy
nie doświadczyli indoktrynacji ideologicznej, represji politycznych lat trzydziestych
i w żaden sposób nie byli zintegrowani z resztą społeczeństwa. Repertuar działań władz
sowieckich w takiej sytuacji był już jednak wypróbowany. Składał się nań dyktat ideologii
komunistycznej, upaństwowienie ziem i zakładów przemysłowych, całkowite zniszczenie
dotychczasowych struktur politycznych, których miejsce zajęły rozwiązania przyniesione
z ZSRR, wzmocnione dodatkowo całą rzeszą oddelegowanych funkcjonariuszy partyjnych. W dalszej kolejności szły aresztowania, a następnie fizyczne unicestwienie elit politycznych i intelektualnych oraz oczyszczenie nowo nabytych ziem z elementów wrogich
lub niepewnych. Kombinacja tych wszystkich przedsięwzięć miała stworzyć podstawy do
integracji nowych mieszkańców ZSRR z resztą społeczeństwa sowieckiego i zapobiec
jakimkolwiek przejawom oporu.
W. Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa 2009, s. 207.

Pod koniec października 1939 r. przeprowadzono wybory i utworzono zgromadzenia
ludowe w Białymstoku i we Lwowie. Organy te proklamowały władzę radziecką i zwróciły się do Rady Najwyższej ZSRR z prośbą o włączenie w skład Związku Radzieckiego
Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Ich „ponowne zjednoczenie” z Białoruską
SRR i z Ukraińską SRR zatwierdzono na piątej sesji Rady Najwyższej ZSRR w dniach
1-2 listopada 1939 r. Po „dobrowolnym” wejściu Zachodniej Białorusi i Zachodniej
Ukrainy w skład Związku Radzieckiego Biuro Polityczne w ciągu pół roku powzięło
kilkadziesiąt postanowień w sprawie unifikacji tych ziem z ZSRR pod względem administracyjnym, ekonomicznym, finansowym, społecznym i ideologicznym, a także ich
zagospodarowania i likwidacji wszelkich ognisk oporu.
N. S. Lebiediewa, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne
w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 290.

Polecenia:
 Omów, jakie działania zostały podjęte przez władze okupacyjne w celu „unifikacji”
ziem polskich zajętych przez ZSRR.
 Przedstaw cele, jakim miały służyć podjęte działania „unifikacyjne”.
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Karta pracy nr 2

12 grudnia 1940 r. Beria przesłał Stalinowi i Mołotowowi meldunek, w którym podsumował wyniki prac „nad oczyszczaniem z antyradzieckiego i wrogiego elementu”,
wykonanych przez organy NKWD od września 1939 r. do 1 grudnia 1940 r. W okresie
tym zostało aresztowanych około 407 000 osób (w tym 39 411 zbiegów). Do Kazachstanu i na daleką północ ZSRR wysiedlono 275 784 osoby, w tym 134 463 osadników,
59 787 członków rodzin represjonowanych i 80 397 uchodźców, którzy chcieli wyjechać
na tereny Niemiec, lecz nie zostali przyjęci przez rząd niemiecki. [...] Represjonowano
rodziny 21 857 polskich oficerów, policjantów i więźniów na terenach przyłączonych we
wrześniu 1939 r. do ZSRR, którzy na rozkaz Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. zostali rozstrzelani w kwietniu i maju 1940 r.
N. S. Lebiediewa, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne
w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 292-293.

Polecenia:
 Omów, jakie funkcje w ZSRR pełniły wymienione w tekście osoby (Beria, Mołotow
i Stalin).
 Wyjaśnij, jak należy rozumieć stwierdzenie: „oczyszczenie z antyradzieckiego i wrogiego elementu”.
 Wyjaśnij, kim byli wysiedleni „osadnicy”.
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Karta pracy nr 3

Ogromne znaczenie miała prowadzona w ekspresowym tempie przebudowa systemu gospodarczego. Rozpoczęły ją grabieże bogatszych majątków dokonywane przez
„rewolucjonistów”, kryminalistów i miejscową biedotę we wrześniu 1939 r. Docelowo na
anektowanych terytoriach sektor rolniczy miał zostać dostosowany do wzorów sowieckich. Komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że hasła kolektywizacyjne wywołają wśród
chłopów, także małorolnych, silny sprzeciw, a może nawet czynny opór. Z tego powodu
władze sowieckie początkowo celowo unikały haseł mogących sugerować niechęć do prywatnych gospodarstw rolnych. […]
Do końca 1939 r. pracujące pod kierownictwem komitetów partyjnych komitety gminne
rozparcelowały należące do nich grunty rolne i inwentarz. Skonfiskowaną ziemię podzielono na działki nie większe niż 10 ha i przekazano w dzierżawę (nie na własność) bezrolnym chłopom. Niewyposażone w narzędzia i sprzęt gospodarstwa nie mogły zapewnić
utrzymania nowym gospodarzom i również uzależniały ich od pomocy państwa. Po kilku miesiącach władze sowieckie zmieniły dotychczasową politykę mającą zapewnić im
poparcie w zamian za ziemię na program kolektywizacji rolnictwa. W lutym 1940 r. powstały pierwsze kołchozy i sowchozy.
W ekspresowym tempie następowały też przekształcenia własnościowe w przemyśle,
systemie bankowym i spółdzielczości. Znacjonalizowano wszystkie przedsiębiorstwa,
szkoły, muzea, szpitale, apteki, łaźnie, baseny, nieruchomości należące do przedsiębiorstw, których centrale znajdowały się pod okupacją niemiecką, budynki będące własnością organizacji społecznych, mieszkania komunalne itp.
R. Wnuk, Związek Radziecki i Polska w pierwszym okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941 r.

Polecenia:
 Omów, przeciwko jakim grupom społecznym prowadzona była sowiecka polityka gospodarcza.
 Wyjaśnij, wśród jakich mieszkańców terenów okupowanych takie działania mogły
zyskać poparcie.
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Karta pracy nr 4

Wobec nieprzygotowania służb do przetrzymywania tak dużej grupy jeńców Biuro Polityczne KC WKP(b) – a następnie RKL ZSRR – podjęło 3 października 1939 r. uchwałę
o zwolnieniu do domów jeńców szeregowych z tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Białorusi (ogółem skorzystało z tego 42 400 osób). Wziętych do niewoli szeregowych
pochodzących z obszarów okupowanych wtedy przez III Rzeszę kazano natomiast zatrzymać w obozach do czasu rozstrzygnięcia (w rozmowach z Niemcami) kwestii odesłania ich w rodzinne strony. Oficerów oraz agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów,
żandarmów i strażników więziennych polecono zgrupować w specjalnych obozach.
A. Głowacki, Inwazja Armii Czerwonej. IV rozbiór Polski, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 243.

Polecenia:
 Jak sądzisz, dlaczego władze sowieckie podjęły decyzję o zwolnieniu do domu szeregowych żołnierzy pochodzących z terenów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy?
 Wyjaśnij, co należy rozumieć pod pojęciem „obóz specjalny” i gdzie były one zlokalizowane.
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Karta pracy nr 5

Uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b) (tzw. decyzja katyńska)
KC WKP (b) dla towarzysza STALINA
W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych
oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych
k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. […]
W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy
i kadry podoficerskiej) – 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów,
żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu – według narodowości ponad 97% Polaków.
[…] Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi i niepoprawnymi wrogami
władzy sowieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne:
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów,
osadników i dozorców więziennych,
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych]
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów – rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem
wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów,
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia […].
Katyń. Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R.G. Pichojta, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 –
marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470, 475.
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Pod koniec listopada 1939 roku w Kozielsku znajdowało się około 5 tysięcy jeńców,
z czego połowę stanowili oficerowie rezerwy. [...] Przed generalną likwidacją obozu, rozpoczętą 3 kwietnia 1940 roku, znajdowało się w nim:
generałów – 4 (Bronisław Bochaterowicz, Henryk Minkiewicz, Mieczysław Smorawiński, Jerzy Wołkowicki);
kontradmirał – 1 (ks. Czernicki);
pułkowników i podpułkowników – około 100;
majorów – około 300;
kapitanów i rotmistrzów – około 1000;
poruczników i podporuczników – około 2500;
podchorążych – powyżej 500.
Razem: około 4500 osób.
Wśród oficerów rezerwy, stanowiących około połowę ogólnej liczby, znajdowało się:
21 profesorów, docentów i wykładowców polskich szkół akademickich;
przeszło 300 lekarzy wojskowych i cywilnych, w tym wybitni specjaliści;
kilkuset prawników;
kilkuset inżynierów;
kilkuset nauczycieli szkół średnich i powszechnych;
wielu literatów, dziennikarzy, publicystów, przemysłowców, kupców itd.
A. L. Szcześniak, Katyń. Tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 44-45.

Polecenie:
 Jak sądzisz, czy decyzja podjęta 5 marca 1940 r. przez Biuro Polityczne WKP(b) o rozstrzelaniu polskich oficerów była „zwykłą” zbrodnią czy też elementem szerszego
planu Stalina?
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3 C1
Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR
Wiaczesława Mołotowa na sesji Rady Najwyższej
ZSRR (31 października 1939, Moskwa)
Wiaczesław M. Mołotow (prawdziwe nazwisko Skriabin) (1890-1986),
od 1926 r. członek Biura Politycznego KC WKP(b), przewodniczący Rady
Komisarzy Ludowych ZSRR w latach 1930-1941 oraz komisarz ludowy (minister) spraw zagranicznych
ZSRR w latach 1939-1949 i 19531956.
Raport o polityce zagranicznej rządu ZSRR Mołotow wygłosił 31 października 1939 r. na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR.
W przemówieniu Mołotow uzasadnia zawarcie sojuszu z III Rzeszą pragnieniem utrzymania pokoju
w Europie, a także oskarża Wielką
Brytanię i Francję o dążenie do dominacji nad światem oraz o wrogie
kroki przeciwko Niemcom. Podkreślił też znaczenie dla ZSRR aneksji
ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.
Podany w tekście skład narodowościowy anektowanych przez
ZSRR terytoriów II Rzeczypospolitej
radykalnie odbiega od danych funk-

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły w sytuacji międzynarodowej poważne zmiany
[…]. Ostry zwrot, który nastąpił pomiędzy ZSRR i Niemcami, dwoma największymi
państwami w Europie, nie mógł nie wpłynąć na całą sytuację międzynarodową. […]
Rządzące koła Polski ogromnie chełpiły się „potęgą” i „walecznością” swej armii. Jednak okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie wymierzone przeciwko Polsce, początkowo armii niemieckiej, a następnie radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego
bękarta traktatu wersalskiego, który istniał kosztem uciskanych narodowości niepolskich.
Polityka „tradycyjna” ciągłego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRR okazała się
niewiele warta i całkowicie zbankrutowała. […] Wojna ta rozpoczęła się pomiędzy Niemcami i Polską i przekształciła się w wojnę pomiędzy Niemcami z jednej strony a Francją i W. Brytanią z drugiej. Wojna z Polską zakończyła się szybko w wyniku całkowitego
bankructwa kierowników polskich. Polsce, jak wiadomo, nie pomogły ani angielskie, ani
francuskie gwarancje. Dotychczas właściwie nie wiadomo, jakie to były gwarancje (ogólny śmiech). […] Obawy o utratę panowania światowego dyktują rządzącym kołom Anglii
i Francji politykę podsycania wojny przeciwko Niemcom. […]
Uporczywie dążyliśmy do polepszenia stosunków z Niemcami i z uznaniem witamy
podobne dążenia w Niemczech. Obecne nasze stosunki z Niemcami oparte są na przyjaznej gotowości poparcia Niemiec w ich wysiłkach do osiągnięcia pokoju i jednocześnie
na chęci wszechstronnego rozwijania radziecko-niemieckich stosunków gospodarczych
ku wzajemnej korzyści. […]
Podczas bojowego posuwania się Armii Czerwonej w tych rejonach, nasze oddziały bojowe miały nieraz poważne starcia z oddziałami polskimi, a więc były również i ofiary. […]
Terytorium, które przeszło do ZSRR, dorównuje pod względem swych rozmiarów
terytorium wielkiego państwa europejskiego. […] I tak terytorium Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy wynosi razem 196 tys. km kwadratowych i 13 milionów osób, z których Ukraińcy to ponad 7 milionów, Białorusini to ponad 4 miliony, Polacy ponad 1 milion i Żydzi ponad milion. Znaczenie polityczne tych wydarzeń trudno przecenić. […]

cjonujących w polskiej historiografii,
zgodnie z którymi w 1939 r. mieszkało tam około 5 mln Polaków,

Внеочередная пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября – 2 ноября 1939 г. Стенографический
отчет, Москва 1939, s. 7-8, 10, 12-14.

4 mln Ukraińców, 2 mln Białorusinów, ponad 1 mln Żydów i około
1 mln osób innych narodowości oraz
„tutejszych” (ludzi niedeklarujących
żadnej przynależności narodowej).
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Źródło nr 2

Radziecki plakat propagandowy, wrzesień 1939 r.

Podajemy rękę naszym braciom, żeby wyprostowali zgięte karki i zepchnęli w czeluść wieków nędzną władzę batoga
Radziecki plakat propagandowy uzasadniający inwazję na Polskę intencją uwolnienia
Ukraińców i Białorusinów spod ucisku „polskich panów”. Tych ostatnich symbolizuje
szczur w polskim mundurze oficerskim, który w łapie trzyma bat.
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Źródło nr 3

Wojciech Zajączkowski, Rosja i jej narody

Tekst Wojciecha Zajączkowskiego
jest zwięzłą charakterystyką przebudowy społecznej, gospodarczej
i politycznej przeprowadzonej na
terytoriach państw anektowanych
przez Związek Radziecki.

W 1939 roku imperium podjęło próbę powrotu do granic utraconych w latach 1919-1920,
zawierając z III Rzeszą porozumienie o podziale Europy Środkowej i Wschodniej na
część sowiecką i niemiecką. Zawarty 23 sierpnia 1939 roku układ Ribbentrop-Mołotow
wraz z późniejszymi zmianami dawał Związkowi Sowieckiemu prawo do decydowania
o losie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, wschodniej połowy Polski oraz Besarabii. […]
W przeciągu kilkunastu miesięcy w państwie sowieckim, ściślej zaś wzdłuż jego zachodnich granic, znalazły się 23 miliony w większości wrogo nastawionych doń ludzi, którzy
nie doświadczyli indoktrynacji ideologicznej, represji politycznych lat trzydziestych
i w żaden sposób nie byli zintegrowani z resztą społeczeństwa. Repertuar działań władz
sowieckich w takiej sytuacji był już jednak wypróbowany. Składał się nań dyktat ideologii
komunistycznej, upaństwowienie ziem i zakładów przemysłowych, całkowite zniszczenie
dotychczasowych struktur politycznych, których miejsce zajęły rozwiązania przyniesione
z ZSRR, wzmocnione dodatkowo całą rzeszą oddelegowanych funkcjonariuszy partyjnych. W dalszej kolejności szły aresztowania, a następnie fizyczne unicestwienie elit politycznych i intelektualnych oraz oczyszczenie nowo nabytych ziem z elementów wrogich
lub niepewnych. Kombinacja tych wszystkich przedsięwzięć miała stworzyć podstawy do
integracji nowych mieszkańców ZSRR z resztą społeczeństwa sowieckiego i zapobiec
jakimkolwiek przejawom oporu.
W. Zajączkowski, Rosja i jej narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009, s. 207.
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Źródło nr 4

Wspomnienia Oli Watowej

Nie słyszałam, jak weszli. Przyszli z dozorcą. Zobaczyłam z pięciu enkawudystów z wymierzonymi w nas bagnetami, no i: „dawaj, sobirajsia”. Piętnaście minut na zabranie
rzeczy. Do wagonu bydlęcego trzeba było nas na siłę wpychać, tak był przepełniony. Zaraz potem zaryglowano go i zamknięto na kłódkę. Znalazłam się, jak się okazało, pośród
sześćdziesięciu ludzi, którzy już się jakoś poukładali. Mnie i Andrzejowi pozostało miejsce
przy otworze zastępującym klozet. Ułożyłam tam nasz tłumok i w półmroku zaczęłam
przyglądać się współtowarzyszom niedoli. Przeważnie byli to ludzie ze Lwowa i okolic,
którzy od dawna zdawali sobie sprawę, że będą wywiezieni, i do tej wywózki byli przygotowani. Przed tą naszą wywózką z trzynastego na czternastego kwietnia 1940 roku były
już dwie inne wywózki. Jedna szczególnie tragiczna, ciężka. Wywózka lutowa. Ludzie
zamarzali w wagonach, kobiety rodziły. Martwe dzieci wyrzucano przez okienka […].
W tym bydlęcym wagonie, jak się potem zorientowałam, było wszystko, co składa się na
społeczeństwo, wszystkie warstwy. […]
Po trzech tygodniach tego koszmaru wysadzono nas na jakiejś stacyjce w stepie […].
Z ziemianek, które pierwszy raz widziałam, wylegli brodaci mężczyźni w turbanach na
głowach i kobiety w nędznych łachmanach. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam „barbarzyńców”. I po raz pierwszy w życiu owi domniemani barbarzyńcy ukazali się w pełnym
blasku dobroci, współczucia, miłosierdzia, w zestawieniu z „Europejczykami”, z którymi
odbywałam tę podróż. Chcę dodać, że Polacy stłoczeni w wagonie byli wrodzy nie tylko
w stosunku do mnie. Po kilku dniach wspólnej jazdy zaczęły wybuchać o byle co awantury
nawet pomiędzy członkami rodzin. Nikła warstewka kultury spełzła ze wszystkich w czasie nieprawdopodobnie krótkim. Wobec widma oczekującego ich głodu stali się okrutni,
czujni i napięci. Wydawało się chwilami, że będą sobie skakać do oczu. […]
Nie łudźmy się. W przeciwieństwie do Niemców, którzy zabijali jawnie, Sowieci wywieźli nas w „gołodnyje sitiepy” na śmierć powolną. Iluż Polaków użyźniło tamtą ziemię. […]

Wspomnienia Oli Watowej (polskiej
pisarki żydowskiego pochodzenia)
o deportacji ludności polskiej do
Kazachstanu (13-14 kwietnia 1940).
W relacji opisane jest wejście funkcjonariuszy NKWD w celu zatrzymania osób przeznaczonych do
deportacji, a następnie podróż pociągiem. Andrzej, syn autorki, miał
wówczas osiem lat. Pisarka odnotowuje pozytywny stosunek lokalnej,
„barbarzyńskiej” ludności do deportowanych.

O. Watowa, Wszystko, co najważniejsze, Warszawa 2011, s. 60-62, 66, 68.
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Źródło nr 5

Uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b)
(tzw. decyzja katyńska)

Przygotowany 29 lutego
1940 r. przez ministra spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berię
dla Józefa Stalina dokument został
opatrzony klauzulą „ściśle tajne”.
Sformułowane przez Berię propozycje zostały w pełni zaakceptowane
przez Biuro Polityczne WKP(b) decyzją z 5 marca 1940 r. Na tej podstawie funkcjonariusze NKWD dokonali
mordu na 22 tys. przedstawicieli
elit II Rzeczypospolitej różnych narodowości: oficerach, urzędnikach,
policjantach oraz działaczach społecznych i politycznych.
Na pierwszej stronie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) widnieją podpisy Józefa Stalina, Klimienta
Woroszyłowa, Wiaczesława Mołotowa i Anastasa Mikojana, świadczące o akceptacji propozycji Berii.
Na marginesie widnieje zapiska, że
decyzje popierają też Michaił Kalinin
i Łazar Kaganowicz.

KC WKP (b)
dla towarzysza STALINA
W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków
polskich nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych k-r
[kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi
wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. […]
W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy
i kadry podoficerskiej) – 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów,
żandarmów, dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu – według narodowości ponad 97% Polaków. […] Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi i niepoprawnymi wrogami władzy sowieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne:
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów,
osadników i dozorców więziennych,
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych]
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów –
– rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów,
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia […].

Od momentu odkrycia zbiorowych
mogił w Katyniu w 1943 r. do początku lat dziewięćdziesiątych władze

Katyń. Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R. G. Pichoja, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 –
marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470, 475.

radzieckie nie przyznawały się do
odpowiedzialności za mord i obarczały winą III Rzeszę.
Osadnicy – polscy koloniści, którzy
po pokoju ryskim w 1921 r. otrzymali ziemię na wschodnich terenach
II Rzeczypospolitej, gdzie większość stanowiła ludność białoruska
i ukraińska.
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Źródło nr 1

Przemówienie Wiaczesława Mołotowa z 17 września 1939 r.

W opublikowanym fragmencie wystąpienia Wiaczesława Mołotowa
w radiu w dużej mierze powtarza się
treść noty rządu ZSRR z 17 września 1939 r., którą polskiemu ambasadorowi w Moskwie Wacławowi
Grzybowskiemu starał się wręczyć
zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRR Władimir Potiomkin.
Polski ambasador odmówił przyjęcia noty.

Towarzysze! Obywatele i obywatelki naszego wielkiego państwa!
Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzną słabość i bezsilność państwa polskiego.
Polskie koła rządowe zbankrutowały. Wszystko to odbyło się w bardzo krótkim czasie.
Zaledwie w ciągu dwóch tygodni Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe i większą część dużych miast i ośrodków kulturalnych. Warszawa przestała istnieć
jako stolica Polski. Nie wiadomo, gdzie przebywa polski rząd. Społeczeństwo polskie
zostało porzucone na łaskę losu przez nieudolne kierownictwo. Państwo polskie i jego
rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc.
Sytuacja w Polsce wymaga od Rządu Radzieckiego szczególnej troski o bezpieczeństwo swego państwa. Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań
i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR.
Rząd radziecki do ostatniego momentu, w tej sytuacji, zachowywał neutralność. Ale
z wyżej wymienionych powodów, w obliczu tych faktów dłużej nie może pozostać neutralny.
Rząd radziecki nie może również pozostać obojętny w chwili, gdy zamieszkujący na
terytorium Polski, pozbawieni wszelkich praw bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zostali teraz pozostawieni swemu losowi. Rząd radziecki uważa za swój święty
obowiązek podać pomocną rękę braciom Ukraińcom i braciom Białorusinom zamieszkującym Polskę.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd ZSRR przekazał dziś rano polskiemu ambasadorowi w Moskwie notę, w której ogłosił, że rząd radziecki nakazał naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej wydać rozkaz, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod
obronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.
Rząd Radziecki poinformował też w tej nocie, że zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni
przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych.
Rząd radziecki przekazał kopię powyższej noty skierowanej do ambasadora RP [w Moskwie] wszystkim rządom, z którymi ZSRR utrzymuje stosunki dyplomatyczne, jednocześnie Związek Radziecki ogłosił, iż będzie prowadził politykę neutralności wobec
tych państw.
Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова, 17 сентября 1939 г.,
,,Литературная газета”, 20 сентября 1939 г. (Przemówienie radiowe Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR tow. Wiaczesława M. Mołotowa, 17 września 1939 r., „Literaturanaja Gazeta”, 20 września 1939 r.).
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Źródło nr 2

Uchwała Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b),
tzw. decyzja katyńska

Wyciąg z protokołu nr 13 posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Uchwała 5 marca 1940
144. Sprawa NKWD ZSSR
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) sprawy 14 700 znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych byłych polskich
oficerów, urzędników państwowych, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i dozorców więziennych,
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi w liczbie 11 000 członków różnych k-r [kontrrewolucyjnych]
organizacji szpiegowskich i dywersyjnych, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników państwowych i zbiegów – rozpatrzyć w trybie specjalnym
z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
II. Rozpatrzenie spraw przeprowadzić bez wzywania zatrzymanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia – w następującym trybie:
a) wobec osób znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych – na podstawie informacji przedłożonej przez Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSSR,
b) wobec osób zatrzymanych – na podstawie informacji z akt przedłożonej przez
NKWD Ukraińskiej SRR i NKWD Białoruskiej SRR.
III. Rozpatrzenie spraw i powzięcie uchwały zlecić trójce towarzyszy w składzie:
towarzysze Mierkułow, Kobułow i Basztakow (naczelnik I Wydziału Specjalnego
NKWD ZSRR).
							Sekretarz KC

Przygotowany przez Ławrientija
Berię dokument to notatka z protokołu posiedzenia Biura Politycznego
Komitetu Centralnego WKP (b). Została ona opatrzona klauzulą „ściśle tajne”.

Советско-польские отношения в 1918-1945 гг.: Сборник документов в четырех томах, т. 4: 1939-1945,
ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин, Москва 2017, s. 60.
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Źródło nr 3

Uchwała Dumy Państwowej (parlamentu rosyjskiego)
o tragedii katyńskiej i jej ofiarach z 1990 r.

13 kwietnia 1990 r. prezydent
ZSRR Michaił S. Gorbaczow przekazał prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu, podczas jego oficjalnej
wizyty w Moskwie, kopie materiałów Zarządu do spraw Jeńców Wojennych NKDW ZSRR (tzw. Główny
Zarząd) dotyczących jeńców wojennych i osób internowanych przez
NKWD ZSRR, w tym listy obywateli
Polski, którzy przebywali w latach
1939-1940 w obozach w Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku.

Na spotkaniach między przedstawicielami radzieckiego i polskiego kierownictwa
oraz w szerokich kręgach społecznych od dłuższego czasu podnoszony jest problem
wyjaśnienia okoliczności śmierci polskich oficerów internowanych w 1939 r. Historycy
obu krajów przeprowadzili szczegółowe badania tragedii katyńskiej, włącznie z poszukiwaniem dokumentów.
W ostatnim czasie radzieccy archiwiści i historycy odkryli niektóre dokumenty o polskich żołnierzach, którzy znajdowali się w obozach NKWD w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie. Wynika z nich, że w kwietniu i maju 1940 r. z około 15 tys. polskich oficerów
przetrzymywanych w tych obozach 394 zostało przeniesionych do obozu w Griazowcu.
Zasadnicza zaś część „została oddana do dyspozycji” zarządom NKWD, odpowiednio
obwodów: smoleńskiego, woroszyłowgradzkiego i kalinińskiego i nigdy później nie była
wspominana w sprawozdaniach NKWD.
Ujawnione materiały archiwalne w całokształcie pozwalają na wniosek o bezpośredniej
odpowiedzialności za zbrodnię w lesie katyńskim Berii, Mierkułowa i ich pomocników.
Strona radziecka, wyrażając głębokie ubolewanie w związku z tragedią katyńską,
oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu.
Kopie znalezionych dokumentów zostały przekazane stronie polskiej. Poszukiwanie
tych materiałów trwa.
Заявление ТАСС, „Известия”, 13 апреля 1990 (Komunikat TASS, Uchwała Dumy Państwowej o tragedii katyńskiej
i jej ofiarach, „Izwiestia”, 13 kwietnia 1990). Polska wersja tekstu za: „Gazeta Wyborcza”, nr 89, 17 kwietnia 1990.
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Źródło nr 4

Uchwała Dumy Państwowej „O katyńskiej tragedii i jej ofiarach”
z 2010 r.

Siedemdziesiąt lat temu rozstrzelano tysiące polskich obywateli, którzy byli przetrzymywani w łagrach dla jeńców wojennych NKWD ZSRR, a także w więzieniach zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR.
W oficjalnej propagandzie radzieckiej odpowiedzialność za tę zbrodnię, którą zbiorczo nazwano tragedią katyńską, przypisywano nazistowskim zbrodniarzom. Wersja ta
przez długie lata była przedmiotem utajonych, co nie znaczy, że mniej zażartych dyskusji w społeczeństwie radzieckim, i niezmiennie wywoływała gniew, obrazę i nieufność
narodu polskiego.
Na początku lat dziewięćdziesiątych nasz kraj wykonał ważne kroki na drodze do wyświetlenia prawdy o tragedii katyńskiej. Uznano, że masowa zagłada polskich obywateli
na terytorium ZSRR w czasie II wojny światowej była aktem przemocy ze strony totalitarnego państwa, które poddało represjom także setki tysięcy obywateli radzieckich za
przekonania polityczne i religijne, według społecznych i innych kryteriów. Opublikowane materiały, które przez wiele lat były przechowywane w tajnych archiwach, nie tylko
ujawniają skalę tej strasznej tragedii, lecz także dowodzą, iż zbrodnia katyńska została
dokonana z bezpośredniego rozkazu Stalina i innych radzieckich przywódców.
Potępiając terror i masowe prześladowanie obywateli swojego kraju i obywateli innych
państw jako będące nie do pogodzenia z ideą prymatu prawa i sprawiedliwości, Duma
Państwowa Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wyraża głębokie współczucie wszystkim ofiarom nieuzasadnionych represji, ich rodzinom i bliskim.
Kopie wielu dokumentów, które przechowywano w zamkniętym archiwum Biura Politycznego KC KPZR, już przekazano polskiej stronie. Deputowani do Dumy Państwowej są przekonani, że ta praca powinna być kontynuowana. Należy dalej badać archiwa,
weryfikować listy zabitych, przywracać dobre imię tych, którzy zginęli w Katyniu i innych miejscach, wyjaśniać wszystkie okoliczności tragedii.
Dzieląc smutek z polskim narodem, deputowani do Dumy Państwowej pamiętają, że
Katyń jest tragicznym miejscem również dla naszego kraju. W dołach katyńskich spoczywają tysiące radzieckich obywateli, zgładzonych przez reżim stalinowski w latach 19361938. To właśnie na nich ćwiczono technologię masowych morderstw, którą później w tym
samym miejscu zastosowano w stosunku do polskich jeńców wojennych. Obok znajdują
się też mogiły radzieckich jeńców, rozstrzelanych przez hitlerowskich katów w latach
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
Nasze narody zapłaciły ogromną cenę za zbrodnie totalitaryzmu. Stanowczo potępiając reżim, który gardził prawami i życiem ludzi, deputowani do Dumy Państwowej
w imieniu narodu rosyjskiego wyciągają przyjazną dłoń do narodu polskiego. Wyrażają też nadzieję na początek nowego etapu w stosunkach między naszymi krajami, które
będą rozwijać się na gruncie demokratycznych wartości.
Osiągnięcie takiego rezultatu będzie najlepszym pomnikiem ofiar katyńskiej tragedii, które z wyczerpującą oczywistością zrehabilitowała już sama historia, żołnierzy-czerwonoarmistów poległych w Polsce i radzieckich żołnierzy, którzy oddali życie za
jej wyzwolenie spod hitlerowskiego nazizmu.
Przewodniczący Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
Gryzłow B[orys].

28 kwietnia 2010 r. Federalna Agencja Archiwalna Rosji udostępniła
w sieci tajne dokumenty dotyczące „sprawy katyńskiej”, a w maju
przekazała Polsce 67 tomów tejże
sprawy.
Uchwałę Dumy Państwowej przygotowała Komisja do spraw Zagranicznych, Komisja do spraw Wspólnoty
Niepodległych Państw i Związków
z Rodakami oraz Komisja do spraw
Weteranów. Uchwałę jednogłośnie
poparli członkowie ugrupowania
Jedna Rosja. Członkowie Partii Komunistycznej głosowali przeciwko
tej uchwale, a przedstawiciele Partii
Liberalno-Demokratycznej Rosji nie
wzięli udziału w głosowaniu.

Заявление Государственной Думы „О Катынской трагедии и ее жертвах”, [w:] Уроки Нюрнберга и актуальные проблемы международного права: Материалы „круглого стола” 18 ноября 2010 г., ред. К.И. Косачев, Москва 2011, s. 67-69.
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Związek Radziecki i Polska
w koalicji antyhitlerowskiej

Od układu Sikorski-Majski do zerwania stosunków

Między wrześniem 1939 r. a czerwcem 1941 r. Związek Radziecki utrzymywał, że
państwo polskie nie istnieje. Przebywające na emigracji władze polskie stały na
stanowisku, że ZSRR jest agresorem okupującym część ziem II Rzeczypospolitej.
Całkowitą zmianę sytuacji przyniosło uderzenie Niemiec na Związek Radziecki.
II wojna światowa weszła w nowy etap, dla Związku Radzieckiego rozpoczęła się
wielka wojna ojczyźniana. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który kilka tygodni wcześniej planował operacje przeciwko Związkowi Radzieckiemu, teraz
dążył do możliwie szybkiego zawarcia sojuszu z Józefem Stalinem i do bezzwłocznego uregulowania stosunków polsko-radzieckich. Już 22 czerwca 1941 r. Churchill
wygłosił przemówienie, w którym deklarował, że Wielka Brytania „udzieli Rosji
i narodowi rosyjskiemu wszelkiej pomocy, na jaką będzie nas stać”. Następnego
dnia w wystąpieniu radiowym premier Władysław Sikorski stwierdził, że w nowej
sytuacji widzi możliwość zbliżenia ze Związkiem Radzieckim, jednak pod warunkiem uznania przez Kreml nienaruszalności wschodniej granicy Polski w jej kształcie sprzed września 1939 r. Sikorski podkreślił też konieczność uwolnienia przez
Rosjan jeńców wojennych i osób deportowanych.
3 lipca 1941 r. minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow polecił radzieckiemu ambasadorowi w Wielkiej Brytanii Iwanowi Majskiemu przekazać polskiemu rządowi, że ZSRR popiera „powstanie niepodległego państwa
polskiego w granicach narodowych, z włączeniem niektórych miast i powiatów,
które niedawno przeszły do ZSRR” i nie wyraża sprzeciwu wobec zawarcia z nim
„porozumienia o wspólnej walce przeciwko hitlerowskim Niemcom”. 30 lipca
1941 r. Władysław Sikorski i Iwan Majski podpisali układ, w myśl którego przywrócone zostały polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne. W Związku Radzieckim miała powstać polska armia, zaś władze radzieckie miały na mocy amnestii
uwolnić polskich obywateli z łagrów, więzień i miejsc deportowania (Źródło nr 1:
Układ Sikorski-Majski). Na dowódcę armii wyznaczono zwolnionego z więzienia
gen. Władysława Andersa. W końcu listopada 1941 r. rząd radziecki poinformował
stronę polską, że za obywateli polskich uważa wyłącznie etnicznych Polaków, zaś
osoby innych narodowości posiadające przed wojną polskie obywatelstwo uznaje
za obywateli radzieckich.
3 grudnia odbyły się negocjacje Sikorskiego ze Stalinem. Najostrzejsze spory
wywołała kwestia przyszłości armii Andersa. Obozowała ona w nieogrzewanych
kwaterach i namiotach przy 30-35-stopniowych mrozach. Sikorski rozmawiał
z Churchillem o przeniesieniu obozu do Iranu. Tam dywizje mogłyby zostać ostatecznie sformowane i po 4 miesiącach powróciłyby do ZSRR. Stalin oświadczył, że
wojsko, które przejedzie do Iranu, już nie wróci do Związku Radzieckiego. W rezultacie osiągnięto porozumienie w kwestii utworzenia siedmiu polskich dywizji
w ZSRR i możliwości ich ewakuacji do Iranu. 4 grudnia 1941 r. została też podpisana deklaracja rządów ZSRR i Rzeczypospolitej Polskiej o przyjaźni i wzajemnej
pomocy (Źródło nr 2: Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Związku Radzieckiego o przyjaźni i wzajemnej pomocy).
W związku z tymi postanowieniami Państwowy Komitet Obrony ZSRR przyjął
uchwałę określającą liczebność armii Andersa na 6 dywizji, w których służyć miało
96 tys. żołnierzy. W uchwale wskazywano na to, że do armii mogą dołączać tylko
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obywatele pochodzenia polskiego, którzy do 1939 r. zamieszkiwali na „terytorium
zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. Kreml przekazał rządowi Sikorskiego kredyt na pomoc polskim obywatelom w ZSRR i na utrzymanie tworzonej tam
polskiej armii, zgodził się też na otwarcie 20 placówek polskiej ambasady oraz na
stworzenie sieci pełnomocnych przedstawicieli do pomocy Polakom. Dokument
pomijał sprawę przedwojennej granicy polsko-radzieckiej, co strona polska uznawała za jej pośrednie zakwestionowanie.
Władze radzieckie coraz silniej naciskały na ustalenie terminu skierowania, niedozbrojonych wciąż, polskich dywizji na front. Generał Władysław Sikorski jako
datę wyznaczył 15 czerwca 1942 r. Na dzień 1 marca tego roku w skład polskiej armii w ZSRR wchodziło 60 tys., zaś 21 marca już około 70 tys. żołnierzy. W połowie
marca Stalin wydał polecenie zmniejszenia liczby wydawanych racji żywnościowych z 70 tys. do 44 tys. 18 marca spotkał się z Andersem. Tłumacząc przyczynę
zmniejszenia aprowizacji polskiej armii, stwierdził, że USA i Wielka Brytania nie
wywiązały się ze swych zobowiązań dotyczących dostaw zboża dla Związku Radzieckiego, gdyż zamiast 200 tys. ton przysłały tylko 60 tys., w związku z czym
władze radzieckie musiały zrezygnować z formowania części nowych jednostek
Armii Czerwonej. Stalin zgodził się na utrzymanie dotychczasowego poziomu zaopatrzenia do końca marca, ale jednocześnie zadecydował o jego ograniczeniu od
kwietnia do 44 tys. racji żywnościowych. Siły wojskowe przekraczające tę liczbę
należało przerzucić do Iranu. Z planowanych trzech dywizji polskich dwie miały
zostać uzbrojone przez Związek Radziecki, a jedna przez Wielką Brytanię.
Do 3 kwietnia zakończono ewakuację do Iranu części powstałych jednostek,
a gen. Anders zaczął naciskać na powołanie nowych obywateli polskich w szeregi armii. Napięte stosunki polsko-radzieckie wpłynęły na pojawienie się oskarżeń
o szpiegostwo, kierowanych pod adresem ambasady polskiej i związanych z nią
osób. Pod tym pretekstem Kreml w znacznym stopniu ograniczył działalność dyplomatyczną i konsularną polskiej ambasady, ponadto aresztowano znaczną część
jej pracowników. W czerwcu 1942 r. gen. Anders nie otrzymał od władz radzieckich pozwolenia na przeprowadzenie kolejnego poboru rekrutów do armii i zaproponował Sikorskiemu ewakuację wszystkich jednostek polskich z terytorium
ZSRR. Churchill zwrócił się do przebywającego wówczas w Londynie Mołotowa
z prośbą, aby zezwolono całej polskiej armii opuścić Związek Radziecki. Moskwa
wyraziła zgodę. W sumie w wyniku dwóch ewakuacji ZSRR opuściło 76 110 wojskowych i 38 629 członków ich rodzin.
Ponieważ Związek Radziecki wiązał główne siły niemieckie w Europie, jego
rola w koalicji antyhitlerowskiej systematycznie rosła, zaś negocjacyjna pozycja
Polski ulegała osłabieniu. 15 stycznia 1943 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) podjęło decyzję, że radzieckie paszporty muszą otrzymać wszystkie
„osoby posiadające obywatelstwo polskie przed 1-2 listopada 1939 r.”, w tym też
rodowici Polacy. Zlikwidowano organizacje powołane pod patronatem ambasady,
wielu Polaków pozbawiano pracy i mieszkania.
13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili przez radio o odkryciu w Katyniu zbiorowych mogił rozstrzelanych polskich oficerów, którzy wcześniej byli internowani
w obozie NKWD w Kozielsku. 15 kwietnia w moskiewskim radiu nadano komunikat obwiniający Niemców o tę zbrodnię. 16 kwietnia władze polskie zdecydo-
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wały się na wystąpienie o zbadanie sprawy do Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża. Tego samego dnia identyczny wniosek złożył niemiecki Czerwony Krzyż.
Zachodni politycy, w tym Churchill, zaczęli wywierać naciski na Sikorskiego, by
Polska wycofała swój wniosek. Tym razem jednak premier Polski nie uległ brytyjskiej presji. 25 kwietnia Wiaczesław Mołotow wezwał polskiego ambasadora w celu
przekazania mu noty informującej o jednostronnym zerwaniu stosunków z Polską (Źródło nr 3: Nota rządu ZSRR do rządu RP z 25 kwietnia 1943 r. o zerwaniu
stosunków dyplomatycznych).

Polska w polityce Kremla 1943-1945

Józef Stalin sprawę polską rozgrywał tak na arenie międzynarodowej w relacjach ze
Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią, jak i przy wykorzystaniu proradzieckich Polaków. Na przełomie grudnia 1941 r. i stycznia 1942 r. na teren Polski zrzucona została przeszkolona w ZSRR grupa komunistów. 5 stycznia 1942 r. powołali
oni w Warszawie Polską Partię Robotniczą (PPR). Siłą zbrojną partii była Gwardia
Ludowa, przekształcona następnie w Armię Ludową. W styczniu 1944 r. powstała
Krajowa Rada Narodowa, aspirująca do roli komunistycznego podziemnego parlamentu. Ruch komunistyczny (PPR i GL-AL) zrzeszał około 40 tys. członków. Partyzantka GL-AL, początkowo nieliczna i słabo wyszkolona, dzięki radzieckiemu
wsparciu rosła w siłę. W połowie 1944 r. AL liczyła 6 tys. partyzantów.
Kolejnym instrumentem polityki Stalina został powołany 1 marca 1943 r. w Moskwie Związek Patriotów Polskich (ZPP), na czele którego stanęła Wanda Wasilewska. Tym sposobem ukształtował się kontrolowany przez Kreml, nieuznający rządu
RP na uchodźstwie, polityczno-wojskowy komunistyczny ośrodek pretendujący do
objęcia władzy w powojennej Polsce.
Sprawa polska na arenie międzynarodowej była dyskutowana podczas pierwszego spotkania Wielkiej Trójki w Teheranie (28 listopada – 1 grudnia 1943 r.).
W tym czasie Armia Czerwona odniosła szereg zwycięstw nad Niemcami, podczas
gdy zachodni alianci nie mogli poszczycić się porównywalnymi sukcesami. Podjęta
w Teheranie decyzja o lądowaniu we Francji angielsko-amerykańskich wojsk oznaczała, że Armia Czerwona zajmie Europę Środkową, w tym Polskę. Wielka Trójka
ustaliła też, że granica polsko-radziecka będzie przebiegać wzdłuż linii Curzona.
Polska po wojnie utraci na rzecz Związku Radzieckiego ziemie na wschodzie, ale
kosztem Niemiec uzyska rekompensatę na zachodzie.
Sytuacja polskiego rządu stała się jeszcze mniej stabilna na skutek śmierci
premiera i naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego, który zginął 4 lipca
1943 r. w katastrofie lotniczej u wybrzeży Gibraltaru. Nowy premier Stanisław Mikołajczyk został poinformowany o decyzjach teherańskich dopiero w październiku
1944 r. w Moskwie, podczas negocjacji pomiędzy Stalinem, Churchillem i ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie, Averellem Harrimanem (Źródło nr 4:
Henry Kissinger, Dyplomacja).
Stanisław Mikołajczyk dopuszczał możliwość wyrażenia zgody na postanowienia teherańskie i kontynuowania negocjacji z Moskwą. Jednak większość przywódców emigracyjnych, w tym prezydent Władysław Raczkiewicz, opowiedziała się
przeciwko linii Mikołajczyka. Doprowadziło to do kryzysu gabinetowego i złożenia przez Mikołajczyka teki premiera. Nowym szefem gabinetu został socjalista
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Tomasz Arciszewski, a jego rząd zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie nienaruszalności wschodniej granicy Polski, co było sprzeczne z decyzjami mocarstw.
W styczniu 1944 r. Armia Czerwona wkroczyła na anektowane w 1939 r. ziemie polskie. Po kilkudniowym okresie współdziałania z AK, polskich przywódców aresztowano, żołnierzy AK wcielano do jednostek wojskowych u boku Armii
Czerwonej, buntujących się przeciw takiemu rozwiązaniu wywożono do łagrów.
W lipcu 1944 r. jednostki radzieckie przekroczyły Bug, który według Moskwy stanowił polsko-radziecką granicę. 20 lipca w Moskwie powstał zredagowany przez
Stalina manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). W skład
Komitetu weszli polscy komuniści i grupa zależnych od nich działaczy marginalnych, radykalnie lewicowych stronnictw (Źródło nr 5: Rozmowa Stalina z Mikołajczykiem). Związek Radziecki uznał PKWN za oficjalne przedstawicielstwo
Polski na arenie międzynarodowej. Komitet po przejęciu władzy brutalnie zwalczał przeciwników nowego reżimu. 31 grudnia 1945 r. PKWN został przemianowany na Rząd Tymczasowy.
Na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie (4-11 lutego 1945 r.) Stalin, Roosevelt
i Churchill zajęli się projektowaniem przyszłego ładu światowego, w tym też kwestią polską. Przywódcy, podobnie jak w Teheranie, zgodzili się, że przyszła granica
Polski musi przebiegać wzdłuż linii Curzona. Roosevelt co prawda zaproponował
przesunięcie granicy tak, by Lwów pozostał po stronie polskiej, jednak wobec braku poparcia ze strony Churchilla pomysł upadł. Polska, kosztem Niemiec, miała
otrzymać w zamian tereny na zachodzie i północy. Strony ustaliły też, że przyszły
„rząd jedności narodowej” zostanie utworzony w oparciu o „warszawskie” i „londyńskie” centra (Źródło nr 6: P. Machcewicz, Jałta).
W końcu czerwca odbyła się w Moskwie konferencja, w której udział wzięli
czołowi politycy komunistycznego Rządu Tymczasowego i grupa polityków emigracyjnych skupiona wokół byłego premiera Stanisława Mikołajczyka. 25 czerwca
powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN), w którym funkcję premiera objął Edward Osóbka-Morawski. Komuniści otrzymali siedemnaście z dwudziestu jeden tek ministerialnych, w tym wszystkie siłowe i MSZ. Mikołajczyk został
wicepremierem tego rządu, a związani z nim ludowcy obsadzili trzy drugorzędne
ministerstwa. Wielka Trójka zdecydowała, iż powstanie TRJN jest wypełnieniem
postanowień konferencji jałtańskiej, co pociągnęło za sobą uznanie tego rządu
przez wspólnotę międzynarodową i wycofanie uznania dla rządu RP w Londynie.
Od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r. w Poczdamie odbyła się ostatnia konferencja Wielkiej Trójki. Zmarłego 12 kwietnia Roosevelta zastąpił Harry Truman.
Do 28 lipca Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, a następnie jego
miejsce zajął nowy premier Wielkiej Brytanii Clement Attlee. Zachodnią granicę
Polski przesunięto na linię Odry i Nysy Łużyckiej (Źródło nr 7: Komunikat o konferencji berlińskiej – poczdamskiej).

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Większość polskich okrętów wojennych i statków handlowych w sierpniu
1939 r. wpłynęła do brytyjskich i francuskich portów, dzięki czemu nie zajęli ich
okupanci. W okresie wojny uczestniczyły one w kampanii norweskiej i ewakuacji
Dunkierki w 1940 r., w polowaniu na niemiecki pancernik „Bismarck” w 1941 r.,
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w eskortowaniu konwojów atlantyckich, arktycznych, w operacjach desantowych
w Afryce Północnej w 1942 r., na Sycylii i we Włoszech w 1943 r. oraz w Normandii w 1944 r. Polskie okręty podwodne operowały w basenie Morza Śródziemnego.
Szczególną rolę odegrali polscy lotnicy, którzy w decydującej fazie bitwy o Anglię,
w sierpniu 1940 r., zestrzelili 20% samolotów, jakie Luftwaffe straciło wówczas nad
Wielką Brytanią.
Pierwszą dużą operacją lądową, w jakiej wzięli udział żołnierze polscy po klęsce 1939 r., była bitwa o Narwik. W kwietniu 1940 r. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich próbowała pomóc Norwegom. Około 50 tys. Polaków walczyło
w obronie Francji. Po kapitulacji Francji ponad 20 tys. polskich żołnierzy zdołało
przedostać się do Wielkiej Brytanii, gdzie następnie zostały utworzone 1. Dywizja
Pancerna, 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa i kilka mniejszych jednostek.
W 1944 r. zostały one przerzucone do Europy Zachodniej, gdzie walczyły na terenie Francji, Belgii, Holandii i III Rzeszy.
Największą polską formacją zbrojną walczącą na froncie zachodnim była sformowana z uwolnionych z sowieckich łagrów i miejsc zsyłki tzw. armia Andersa
(2 Korpus Polski). Na początku 1944 r. 2 Korpus Polski został przeniesiony do Włoch
i w maju atakował główny punkt niemieckich umocnień na zamykającej aliantom
drogę do Rzymu linii Gustawa – zamieniony przez Niemców w twierdzę klasztor
Monte Cassino. W ciągu następnego roku 2 Korpus Polski z dużymi sukcesami
walczył we Włoszech i zakończył swą drogę bojową w kwietniu 1945 r. uczestnictwem w zdobyciu Bolonii.
W 1945 r. w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie walczyło około
200 tys. żołnierzy. Po wojnie zaledwie połowa z nich zdecydowała się powrócić
do Polski, gdzie pod koniec lat czterdziestych wielu z nich zostało aresztowanych.

Armia Czerwona

W połowie 1941 r. w zachodnich okręgach wojskowych Armii Czerwonej służyło ok. 3 mln szeregowych. W uzbrojeniu miała ona 11 tys. czołgów i 9,1 tys. samolotów. Była w tym czasie najliczniejszą i jedną z najlepiej wyposażonych armii
w Europie. Na jej możliwości operacyjne negatywny wpływ miały czystki wśród
kadry oficerskiej, do jakich doszło pod koniec lat trzydziestych. Hitler zakładał, że
w efekcie kolejnej „wojny błyskawicznej” Wehrmacht w ciągu trzech miesięcy opanuje tereny po Ural. Do uderzenia na Związek Radziecki państwa Osi zgromadziły, według rosyjskich badaczy, do 5 mln (w tym 4,4 mln w jednostkach bojowych)
żołnierzy, ponad 4 tys. czołgów i pojazdów opancerzonych oraz 4,5 tys. samolotów.
Z zachodniej historiografii znane są odmienne szacunki: 3,7 mln żołnierzy, 3,43,7 tys. czołgów i pojazdów opancerzonych oraz około 3 tys. samolotów.
Pierwsze tygodnie po zaatakowaniu 22 czerwca 1941 r. Związku Radzieckiego
przyniosły Niemcom pasmo sukcesów. Wojska III Rzeszy i jej sojuszników szybko posuwały się do przodu. Na północy błyskawicznie udało im się zająć republiki
nadbałtyckie, w związku z czym już na początku września znalazły się na przedpolach Leningradu, gdzie jednak natrafiły na zdecydowany opór. W środkowej części frontu Niemcy w krótkim czasie dotarli pod Smoleńsk i zatrzymali się 40 km
od Moskwy. Tam również zderzyli się z silną obroną. Poniesione straty osłabiły
impet natarcia Wehrmachtu. Natomiast na południowym odcinku frontu Armia
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Czerwona została zmuszona do wycofania się, a we wrześniu 1941 r. doznała klęski w bitwie o Kijów.
Mimo tego Związek Radziecki nadal był w stanie prowadzić działania obronne.
Pod koniec września Niemcy rozpoczęli operację mającą na celu zdobycie Moskwy.
Po początkowych sukcesach trafili jednak na heroiczny opór obrońców. W połowie grudnia Armia Czerwona zatrzymała, a następnie odrzuciła nacierające jednostki Wehrmachtu.
Latem 1942 r. Niemcy znowu uderzyli, tym razem na południu, starając się opanować pola naftowe Kaukazu. Dostęp do tego obszaru uzależniony był od kontroli
nad Stalingradem. Tam też rozegrała się największa i najkrwawsza bitwa II wojny światowej. W trwających od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r. walkach po każdej z walczących stron wzięło udział ponad milion żołnierzy, z których więcej niż
połowa zginęła lub zaginęła. Ostatecznie bitwa zakończyła się okrążeniem i kapitulacją 6 Armii Wehrmachtu gen. Friedricha Paulusa. Armia Czerwona uzyskała
przewagę strategiczną, której nie pozwoliła sobie już odebrać. W lipcu i sierpniu
1943 r. doszło do największego starcia pancernego tej wojny, bitwy na Łuku Kurskim. Armia Czerwona zadała jednostkom pancernym Wehrmachtu tak poważne straty, że Niemcy do końca wojny nie zdołały odbudować potencjału broni.
Niewyobrażalne stało się inne zakończenie wojny niż całkowita klęska III Rzeszy.
Kolejne operacje wojsk radzieckich spychały wojska Osi na zachód. Rozpoczęta
22 czerwca 1944 r. operacja Bagration zadała Niemcom straty porównywalne z tymi
spod Stalingradu i doprowadziła do wyparcia Niemców poza granice Związku Radzieckiego oraz opanowania dużej części ziem polskich, po czym na 6 miesięcy
front zastygł na linii Wisły. Latem i jesienią tego roku Armia Radziecka zmusiła
Niemców do wycofania się z Bułgarii, Rumunii i zajęła wschodnie rubieże Węgier
i Słowacji. Ofensywa wyprowadzona znad Wisły w styczniu 1945 r. doprowadziła do
całkowitego wyparcia Niemców z terenu przedwojennej Polski i otworzyła drogę na
Berlin. W walkach na obszarze obecnej Polski poległo 600 tys. czerwonoarmistów.
Na początku maja Niemcy skapitulowały. Dla Polaków był to koniec niemal sześcioletniej II wojny światowej, dla Związku Radzieckiego zakończenie trwającej prawie cztery lata wielkiej wojny ojczyźnianej. Armia Czerwona stała się najpotężniejszą
armią lądową Europy. W latach 1941-1945 Armia Radziecka angażowała ponad
80% wszystkich sił niemieckich i odegrała kluczową rolę w pokonaniu III Rzeszy.
Ponad 6 mln żołnierzy poległo w walce, a ponad 3 mln wziętych przez Niemców
do niewoli zostało zagłodzonych na śmierć lub zamordowanych w obozach i egzekucjach. Miliony młodych mężczyzn wróciło do domu jako inwalidzi wojenni.

„Ludowe” Wojsko Polskie

Spowodowane ujawnieniem zbrodni katyńskiej zerwanie przez Związek Radziecki relacji dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie wykorzystał Stalin do
stworzenia podległych mu polskich jednostek wojskowych. W maju 1943 r. w Sielcach nad Oką rozpoczęto formowanie 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Jednostka podlegała politycznej zwierzchności komunistycznego
Związku Patriotów Polskich (Źródło nr 8: Postanowienie Państwowego Komitetu Obrony ZSRR o formowaniu polskiej dywizji T. Kościuszki). W październiku
1943 r. dywizja została skierowana na front i w bitwie pod Lenino doznała ciężkich
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strat. Na początku 1944 r. Armia Czerwona weszła na tereny przedwojennej Polski. W lipcu tego roku po przekroczeniu rzeki Bug Sowieci przeprowadzili pobór
do wojska i utworzyli 1. Armię Wojska Polskiego pod dowództwem płk. Zygmunta Berlinga. Kierowano do niej Polaków i Żydów, obywateli polskich narodowości
ukraińskiej i białoruskiej wcielano zaś do Armii Czerwonej. W oparciu o tę jednostkę, Armię Ludową i wcześniej istniejące oddziały utworzono ludowe Wojsko
Polskie. W końcu wojny w jego skład wchodziło 10 dywizji piechoty, kilka brygad
pancernych i jednostki lotnicze. W jego szeregach służyło wówczas 370 tys. żołnierzy.
W okresie powstania warszawskiego, pomiędzy 15 a 19 września, wchodząca
w skład ludowego Wojska Polskiego, 1. Armia Wojska Polskiego otrzymała zadanie
sforsowania Wisły. Jej żołnierzom udało się zdobyć dwa przyczółki w lewobrzeżnej
części Warszawy i nawiązać łączność z powstańcami. Wobec silnego niemieckiego kontrataku żołnierze zostali zmuszeni do odwrotu. W lutym 1945 r. 1. Armia
Wojska Polskiego samodzielnie przełamała umocnienia tzw. Wału Pomorskiego.
Jednostki ludowego Wojska Polskiego odegrały decydującą rolę w zdobyciu zamienionych przez Niemców w „twierdze” Wrocławia i Kołobrzegu, wzięły udział m.in.
w wyparciu Niemców z Gdyni, Gdańska i zdobyciu Berlina. 2 maja 1945 r. zawiesili oni na Reichstagu, obok flagi radzieckiej, flagę polską. Łączne straty ludowego
Wojska Polskiego w walkach z Niemcami wyniosły 17 tys. poległych, 10 tys. zaginionych i 40 tys. rannych.
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4B

Ewa Betiuk

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Relacje polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej 1939-1945

45 minut

Lekcja powtórzeniowa dotyczy tematów:
 Polska w przededniu II wojny światowej;
 Kampania polska;
 Okupowana Polska;
 Władze polskie podczas II wojny światowej;
 Społeczeństwo polskie pod okupacją;
 Polacy w koalicji antyhitlerowskiej.
Podręcznik:
 S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.
Cele lekcji:
Uczeń:
 zna daty i rozumie ich znaczenie: 23 sierpnia 1939, 17 września 1939, 28 września
1939, 30 lipca 1941, 25 kwietnia 1943, 4 lipca 1943, 22 lipca 1944, 4-11 lutego 1945,
czerwiec 1945;
 charakteryzuje postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow i ocenia jego znaczenie;
 wskazuje na mapie ziemie polskie pod okupacją sowiecką, niemiecką oraz włączone
do Rzeszy;
 wyjaśnia przyczyny układu Sikorski-Majski;
 opisuje okoliczności wyjścia armii Andersa ze Związku Sowieckiego;
 wyjaśnia okoliczności i przyczyny zerwania stosunków polsko-sowieckich w 1943 r.;
 omawia przebieg zbrodni katyńskiej;
 charakteryzuje cele sowieckiej polityki okupacyjnej;
 charakteryzuje etapy stosunków polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej;
 samodzielnie pracuje ze źródłami historycznymi;
 gromadzi i selekcjonuje wiedzę z różnych źródeł;
 kształtuje postawę szacunku wobec prawdy historycznej;
 analizuje wydarzenia historyczne w porządku przyczynowo-skutkowym.
Metody i formy pracy:
 praca w grupach;
 praca ze źródłami historycznymi;
 rozmowa nauczająca;
 elementy wykładu;
 praca z podręcznikiem;
 praca z kartą pracy.
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Środki dydaktyczne i materiały:
 rzutnik multimedialny;
 mapy: podręcznik – Kampania polska, s. 126; Polska pod okupacją III Rzeszy i ZSRR, s. 181;
Obozy jeńców polskich w ZSRR, s. 186.
 źródła pisane:
 Tajny protokół do traktatu Ribbentrop-Mołotow, [w:] S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać
przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy, Nowa Era, s. 116.
 Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej do Kazachstanu (1314 kwietnia 1940), [w:] D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2: Od 1789 roku do
współczesności, Gdańsk 2000, s. 239.
 Notatka Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich jeńców wojennych, Moskwa, 5 marca 1940, [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni,
red. A. Gieysztor, R. G. Pichoja, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 –
marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470, 475.
 Układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem ZSRR, [w:] D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2: Od 1789 roku do współczesności, Gdańsk 2000,
s. 248-249.
 Nota rządu ZSRR do rządu RP z 25 kwietnia 1943 o zerwaniu stosunków dyplomatycznych, [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, s. 262-263.
 P. Machcewicz, Jałta, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z Najder i in., Kraków–Katowice 2016, s. 261.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel rozpoczyna lekcję od podania tematu lekcji.
 Następnie prosi, by uczniowie indywidualnie, po zastanowieniu się, wymienili wydarzenia kojarzące się im z tematem lekcji.
 Następnie prosi, by na osi czasu narysowanej na tablicy zaznaczyli najważniejsze
etapy stosunków polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej. Po wykonaniu zadania, wspólnie z uczniami analizuje ich propozycje i uzgadnia zapis na tablicy. Prosi,
by uczniowie, odwołując się do treści z podręcznika i map, wyjaśnili, dlaczego wybrali
właśnie takie daty.

1939

1940

1941

1943

1945

Faza realizacyjna:
 Nauczyciel prosi, by uczniowie podzielili się na 6 grup. Każda grupa otrzymuje materiał pomocniczy w postaci fragmentów źródeł. Po zakończeniu pracy reprezentanci
grup prezentują na forum swoje ustalenia.
 Grupa 1 – rok 1939
Tajny protokół do traktatu Ribbentrop-Mołotow (Karta pracy nr 1).
 Grupa 2 – rok 1940
Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej do Kazachstanu
(13-14 kwietnia 1940) (Karta pracy nr 2).
 Grupa 3 – rok 1940
Notatka Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją wymordowania polskich
jeńców wojennych, Moskwa, 5 marca 1940 (Karta pracy nr 3).
 Grupa 4 – rok 1941
Układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem ZSRR (Karta pracy nr 4).
 Grupa 5 – rok 1943
Nota rządu ZSRR do rządu RP z 25 kwietnia 1943 o zerwaniu stosunków dyplomatycznych (Karta pracy nr 5).
 Grupa 6 – rok 1945
P. Machcewicz, Jałta (Karta pracy nr 6).
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Przebieg lekcji

Faza podsumowująca:
 Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, zwracając uwagę na zmienność relacji w stosunkach polsko-sowieckich w okresie II wojnie światowej i ich wpływ na stosunki po
wojnie.
 Nauczyciel ocenia aktywność i zaangażowanie uczniów.
Praca domowa:
 Nauczyciel prosi, by uczniowie w parach przygotowali plakat, którego tematem będą
stosunki polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej.
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Karta pracy nr 1

Tajny protokół do traktatu Ribbentrop-Mołotow

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani
pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w ściśle poufnych rozmowach sprawę rozgraniczenia ich wzajemnych stref interesów w Europie Wschodniej. Rozmowy doprowadziły
do następujących ustaleń:
1. W wypadku przemian terytorialnych i politycznych na obszarze państw bałtyckich
(Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy będzie stanowiła granicę
stref wpływów Niemiec i ZSRR. Obie strony uznają interesy Litwy na obszarze Wilna.
2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa
polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż
linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym
utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może
być rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba
rządy rozwiążą tę sprawę na drodze przyjaznego porozumienia.
3. Jeżeli idzie o Europę południowo-wschodnią, to strona radziecka podkreśla swe
zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne désintéressement
odnośnie tego terytorium.
4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.
Tajny protokół do traktatu Ribbentrop-Mołotow, [w:] S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Nowa Era, s. 116.

Odpowiedz na pytania:
 W jaki sposób założenia tego dokumentu zagrażały Polsce?
 Dlaczego Związek Radziecki dążył do zajęcia tych terenów?
 Dlaczego protokół był porozumieniem tajnym?
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Karta pracy nr 2

Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej
do Kazachstanu (13-14 kwietnia 1940)

Nie słyszałam, jak weszli. Przyszli z dozorcą. Zobaczyłam z pięciu enkawudystów
z wymierzonymi w nas bagnetami, no i: „dawaj, sobirajsia”. Piętnaście minut na zabranie rzeczy. Do wagonu bydlęcego trzeba było nas na siłę wpychać, tak był przepełniony.
Zaraz potem zaryglowano go i zamknięto na kłódkę. Znalazłam się, jak się okazało, pośród sześćdziesięciu ludzi, którzy już się jakoś poukładali. Mnie i Andrzejowi pozostało miejsce przy otworze zastępującym klozet. Ułożyłam tam nasz tłumok i w półmroku
zaczęłam przyglądać się współtowarzyszom niedoli. Przeważnie byli to ludzie ze Lwowa
i okolic, którzy od dawna zdawali sobie sprawę, że będą wywiezieni, i do tej wywózki byli
przygotowani. Przed tą naszą wywózką z trzynastego na czternastego kwietnia 1940 roku
były już dwie inne wywózki. Jedna szczególnie tragiczna, ciężka. Wywózka lutowa. Ludzie zamarzali w wagonach, kobiety rodziły. Martwe dzieci wyrzucano przez okienka
[...]. W tym bydlęcym wagonie, jak się potem zorientowałam, było wszystko, co składa się
na społeczeństwo, wszystkie warstwy. Począwszy od kobieciny, która pod Lwowem miała
chałupę [...], poprzez żony policjantów, sklepikarza Kierskiego czy owego porucznika, aż
do prezydentowej miasta Lwowa, pułkownikowej Wenclowej z synem. [...]
Po trzech tygodniach tego koszmaru wysadzono nas na jakiejś stacyjce w stepie [...].
Z ziemianek, które pierwszy raz widziałam, wylegli brodaci mężczyźni w turbanach na
głowach i kobiety w nędznych łachmanach. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam „barbarzyńców”. I po raz pierwszy w życiu owi domniemani barbarzyńcy ukazali się w pełnym blasku dobroci, współczucia, miłosierdzia, w zestawieniu z „Europejczykami”. [...]
Nie łudźmy się. W przeciwieństwie do Niemców, którzy zabijali jawnie, Sowieci wywieźli nas w „gołodnyje sitiepy” na śmierć powolną. Iluż Polaków użyźniło tamtą ziemię. [...]

Paulina Wat z domu Lew, znana jako Ola Watowa (córka Aarona
i Sary, ur. 26 kwietnia 1903 w Warszawie, zm. 9 lutego 1991 w Paryżu)
– polska pisarka żydowskiego pochodzenia, tłumaczka, wydawczyni
spuścizny męża, poety Aleksandra
Wata. Jako młoda dziewczyna podjęła studia w Wolnej Wszechnicy
Polskiej, a w 1922 r. rozpoczęła naukę w szkole aktorskiej. Rok później
poznała poetę Aleksandra Wata,
na którego prośbę porzuciła studia aktorskie, a następnie w styczniu 1927 r. wyszła za niego za mąż
w warszawskiej synagodze. W lipcu
1931 r. na świat przyszedł syn Pauliny i Aleksandra – Andrzej Wat,
a dwa miesiące później Aleksander
został aresztowany za działalność
komunistyczną. Paulina wraz z synem i mężem, po wyjściu Wata na
wolność, mieszkała w Warszawie
aż do wybuchu II wojny światowej,

Wspomnienia Oli Watowej o deportacji ludności polskiej do Kazachstanu (13-14 kwietnia 1940), [w:] D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2:
Od 1789 roku do współczesności, Gdańsk 2000, s. 239.

kiedy zdecydowali się na uciecz-

Odpowiedz na pytania:
 Jakie grupy społeczne były objęte represjami sowieckimi?
 W jakich warunkach przebywali deportowani i tubylcy?
 Jaki był stosunek Sowietów do deportowanych?

NKWD zorganizowało prowokację,

kę do Lwowa. Cztery miesiące po
ich przybyciu, w styczniu 1940 r.,
w rezultacie której aresztowany został Aleksander Wat razem z pisarzem Władysławem Broniewskim.
W kwietniu Paulinę wraz z dziewięcioletnim synem deportowano
do obwodu wschodniokazachstańskiego, gdzie ciężko pracowała fizycznie.
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Karta pracy nr 3

Notatka Ławrentija Berii do Józefa Stalina z propozycją
wymordowania polskich jeńców wojennych, Moskwa, 5 marca 1940

W obozach NKWD ZSRR dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów armii polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków
polskich nacjonalistycznych k-r [kontrrewolucyjnych] partii, członków ujawnionych k-r
[kontrrewolucyjnych] organizacji powstańczych, zbiegów i in. Wszyscy oni są zawziętymi
wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. [...] W obozach
dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem (nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej) – 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów,
dozorców więziennych, osadników i agentów wywiadu – według narodowości ponad 97%
Polaków. [...] Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi i niepoprawnymi wrogami władzy sowieckiej, NKWD ZSRR uważa za niezbędne:
I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów,
osadników i dozorców więziennych;
2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich k-r [kontrrewolucyjnych]
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów
– rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów,
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia [...].
Katyń. Dokumenty zbrodni, red. A. Gieysztor, R. G. Pichoja, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 –
marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 469-470, 475.

Odpowiedz na pytania:
 Jak Sowieci oceniali więźniów obozów?
 Dlaczego oceniali ich jako wrogów?
 Jakie grupy zawodowe, społeczne i narodowościowe reprezentowane były wśród jeńców i dlaczego właśnie te grupy?
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Karta pracy nr 4

Układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem ZSRR

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zawarły niniejszy układ i postanawiają, co następuje:
Art. 1
Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc. Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem żadnym układem zwróconym przeciwko Związkowi Socjalistycznych
Republik Rad.
Art. 2
Stosunki dyplomatyczne między obu rządami będą przywrócone po podpisaniu niniejszego układu i nastąpi niezwłocznie wymiana ambasadorów. [...]
Protokół II
Z chwilą przywrócenia stosunków dyplomatycznych rząd Związku Socjalistycznych
Republik Rad udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad bądź jako jeńcy
wojenni, bądź z innych odpowiednich powodów.
D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2: Od 1789 roku do współczesności, Gdańsk 2000, s. 248-249.

Odpowiedz na pytania:
 Wymień postanowienia układu.
 Które z ustaleń układu budziły kontrowersje strony polskiej? Wyjaśnij dlaczego.
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Karta pracy nr 5

Nota rządu ZSRR do rządu RP z 25 kwietnia 1943
o zerwaniu stosunków dyplomatycznych

Rząd radziecki uważa postępowanie rządu polskiego w stosunku do ZSRR w ostatnim okresie za całkiem nienormalne, naruszające wszelkie przepisy i normy obowiązujące we wzajemnych stosunkach dwu państw sojuszniczych.
Wroga Związkowi Radzieckiemu oszczercza kampania wszczęta przez niemieckich
faszystów z powodu zabójstw, których oni sami dopuścili się na oficerach polskich w rejonie Smoleńska na terytorium okupowanym przez wojska niemieckie, natychmiast została
podchwycona przez rząd polski, a oficjalna prasa rozpowszechniała ją na wszelkie sposoby.
Rząd polski nie tylko nie odparł podłego, faszystowskiego oszczerstwa rzuconego na
ZSRR, lecz nawet nie uważał za potrzebne zwrócić się do rządu radzieckiego z jakimikolwiek pytaniami lub z wyjaśnieniami w tej sprawie.
Władze hitlerowskie – po dokonaniu potwornej zbrodni na oficerach polskich – prowadzą komedię śledczą, w inscenizacji wykorzystały pewne przez siebie wybrane polskie
elementy profaszystowskie z okupowanej Polski, gdzie wszystko znajduje się pod butem
Hitlera, a uczciwy Polak nie może otwarcie wypowiedzieć swego zdania.
Do prowadzenia „śledztwa” rząd polski i rząd hitlerowski wciągnęły Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który – w warunkach reżimu terroru wraz z jego szubienicami
i masowymi egzekucjami cywilnej ludności – zmuszony jest brać udział w tej komedii
śledczej wyreżyserowanej przez Hitlera.
Zrozumiałe jest, że takie „śledztwo”, prowadzone w dodatku za plecami rządu radzieckiego, nie może wzbudzać zaufania uczciwych ludzi.
Fakt, iż wrogą kampanię wymierzoną przeciwko Związkowi Radzieckiemu rozpoczęto jednocześnie w prasie niemieckiej i polskiej w ramach tego samego planu, nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż pomiędzy wrogiem sojuszników – Hitlerem – i rządem
polskim istnieje kontakt i zmowa co do prowadzenia tej wrogiej kampanii.
W czasie gdy narody Związku Radzieckiego przelewając krew w ciężkiej walce
z Niemcami hitlerowskimi, wytężając wszystkie siły w celu rozgromienia wroga narodów rosyjskiego i polskiego i innych miłujących pokój krajów demokratycznych – rząd
polski, idąc na rękę tyranii Hitlera, zadaje Związkowi Radzieckiemu zdradziecki cios.
Rządowi radzieckiemu wiadomo, że ta wroga kampania prowadzona jest przez rząd
polski w tym celu, aby wykorzystując hitlerowski oszczerczy falsyfikat, wywrzeć nacisk
na rząd radziecki i wymusić na nim ustępstwa terytorialne kosztem Radzieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Wszystkie te okoliczności zmuszają rząd radziecki do stwierdzenia, że obecny rząd
polski schodząc na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał w rzeczywistości sojusznicze stosunki z ZSRR i zajął wrogie stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Na tej
podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów
i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, s. 262-263.

Odpowiedz na pytania:
 Jak Sowieci przedstawiali zbrodnię katyńską?
 Co podawano jako przyczynę zerwania przez Związek Radziecki stosunków dyplomatycznych z Polską?
 Jak Sowieci oceniali działania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża?
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Karta pracy nr 6

P. Machcewicz, Jałta

Jeszcze w Teheranie Wielka Trójka ustaliła, że wschodnia granica Rzeczpospolitej
przebiegać będzie wzdłuż linii Curzona, co pozostawiałoby po stronie radzieckiej większość ziem, które Stalin uzyskał we wrześniu 1939 r. współdziałając z Hitlerem przy rozbiorze Polski. Roosevelt i Churchill liczyli jednak, że w Jałcie uda im się uzyskać ustępstwa
Stalina w południowej części planowanej granicy. Gdy generalissimus odrzucił jednak
stanowczo postulaty, by po stronie polskiej pozostawić Lwów i naftowe zagłębie drohobyckie, zachodni alianci bez większych protestów przyjęli radzieckie stanowisko. O ile
w sprawie wschodniej granicy Polski w Jałcie zapadały precyzyjne rozstrzygnięcia, o tyle
przebieg granicy zachodniej nie został ustalony. Stalin domagał się zgody od aliantów zachodnich na linię Odry i Nysy Łużyckiej, ci jednak woleli odwlekać decyzję w tej sprawie.
Roosevelt i Churchill dobrze rozumieli, że Polska znajduje się już pod kontrolą radziecką i nie chcieli zanadto uszczuplać terytorium Niemiec, których przyszłość była wciąż
otwarta. [...] W Jałcie dyskutowano o wyborach, które miały wyłonić polski rząd dysponujący demokratycznym mandatem. Amerykanie i Brytyjczycy zabiegali o wprowadzenie
zapisu o międzynarodowej kontroli wyborów, ale po długich sporach i przy radzieckim
stanowczym sprzeciwie, odstąpili i od tego postulatu.
P. Machcewicz, Jałta, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, Kraków–Katowice 2016, s. 261.

Odpowiedz na pytania:
 W oparciu o tekst źródłowy i wiedzę pozaźródłową powiedz, jak zmieniały się koncepcje powojennych granic Polski w propozycjach Wielkiej Trójki?
 Jakie czynniki zadecydowały o twardym stanowisku Związku Sowieckiego w tej kwestii?
 Czy Polskę zdradzono w Jałcie? Odpowiedź uzasadnij.
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4C
Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską
a ZSRR z 30 lipca 1941 r. (Układ Sikorski-Majski)

Układ między Rzeczpospolitą Polską a ZSRR z 30 lipca 1941 r., znany
szerzej jako układ Sikorski-Majski,
przywracał stosunki dyplomatyczne między Polską a Związkiem Radzieckim po tym, jak ZSRR w 1939 r.
jednostronnie uznał, że państwo
polskie nie istnieje. Układ nie potwierdzał wprost, że Związek Radziecki respektuje integralność
terytorialną Polski w jej przedwojennych granicach.
Radziecko-niemieckie traktaty z 1939 r. – czyli pakt o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r., określany
jako pakt Ribbentrop-Mołotow,
oraz traktat o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r. – zawierały
tajne protokoły dodatkowe, do których istnienia władze ZSRR nie
przyznawały się aż do 1989 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad zawarły niniejszy układ i postanawiają, co następuje:
Art. 1
Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie
z 1939 roku, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swoją moc. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że Polska nie jest związana z jakimkolwiek trzecim państwem
żadnym układem zwróconym przeciwko Związkowi Socjalistycznych Republik Rad.
Art. 2
Stosunki dyplomatyczne między obu rządami będą przywrócone po podpisaniu niniejszego układu i nastąpi niezwłocznie wymiana ambasadorów.
Art. 3
Oba rządy zobowiązują się wzajemnie do udzielenia sobie wszelkiego rodzaju pomocy i poparcia w obecnej wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom.
Art. 4
Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad oświadcza swą zgodę na tworzenie
na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad Armii Polskiej, której dowódca będzie mianowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z rządem
Związku Socjalistycznych Republik Rad. Armia Polska na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad będzie podlegać w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu Związku Socjalistycznych Republik Rad, w składzie którego będzie się znajdować
przedstawiciel Armii Polskiej. Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji dowództwa
i użycia Armii będą ustalone dalszym układem.
Art. 5
Układ niniejszy wchodzi w życie natychmiast po jego podpisaniu i nie podlega ratyfikacji. Układ niniejszy sporządzony jest w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim. Oba teksty mają jednakową moc.
Do układu został dołączony protokół następującej treści:
[…] Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni swobody na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad bądź jako jeńcy wojenni, bądź z innych odpowiednich powodów.
Układ Sikorski-Majski. Wybór dokumentów, red. E. Duraczyński, Warszawa 1990, s. 173-174.

198

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Źródło nr 2

Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
i Rządu Związku Radzieckiego o przyjaźni i wzajemnej pomocy

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Związku Radzieckiego, ożywione duchem
przyjaznego porozumienia i bojowej współpracy oświadczają:
Niemiecko-hitlerowski imperializm jest największym wrogiem ludzkości: wszelki
kompromis z nim jest niemożliwy.
Oba państwa, wraz Wielką Brytanią i innymi Sprzymierzeńcami, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych Ameryki, będą prowadzić wojnę do zupełnego zwycięstwa i ostatecznego zniszczenia niemieckich napastników.
Realizując układ zawarty 30 lipca 1941, oba rządy okażą sobie nawzajem podczas wojny
całkowitą wojskową pomoc, i wojsko Rzeczypospolitej Polskiej, znajdując się na terytorium Związku Radzieckiego, będzie prowadzić wojnę przeciw niemieckim rozbójnikom
ramię przy ramieniu z wojskiem radzieckim.
W czasie pokoju podstawą ich wzajemnych stosunków będzie dobrosąsiedzka współpraca, przyjaźń i obustronne rzetelne wykonywanie przyjętych na siebie zobowiązań.
Po zwycięskiej wojnie i odpowiednim ukaraniu hitlerowskich zbrodniarzy, zadaniem
Państw Sojuszniczych będzie zabezpieczenie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Może to
być osiągnięte jedynie przez nową organizację stosunków międzynarodowych opartych
na zjednoczeniu demokratycznych krajów w trwałym sojuszu. Przy utworzeniu takiej organizacji czynnikiem decydującym winno być poszanowanie prawa międzynarodowego,
popartego zbiorową siłą zbrojną wszystkich Państw Sojuszniczych. Jedynie pod tym warunkiem można będzie odbudować Europę zburzoną przez germańskich barbarzyńców
i stworzyć gwarancję, że katastrofa wywołana przez hitlerowców nigdy się nie powtórzy.
Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej: W. Sikorski
Na mocy pełnomocnictwa Rządu Związku Radzieckiego: J. Stalin

Deklaracja została podpisana
4 grudnia 1941 r. w Moskwie przez
premiera Polski gen. Władysława
Sikorskiego i sekretarza generalnego WKP(b) Józefa Stalina.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, red. J. Tebinka, Warszawa 2013, s. 843-843.
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Źródło nr 3

Nota rządu ZSRR do rządu RP z 25 kwietnia 1943 r.
o zerwaniu stosunków dyplomatycznych

Nota oznajmiała o jednostronnym
zerwaniu przez Związek Radziecki stosunków dyplomatycznych
z Rządem RP na uchodźstwie, przywróconych dwa lata wcześniej na
mocy tzw. układu Sikorski-Majski.
Pretekstu dostarczyło zwrócenie
się strony polskiej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zbadanie ciał ofiar na miejscu
zbrodni. Postępowanie takie strona radziecka uznała za akt wrogi
i oskarżyła polskich przywódców
o sprzyjanie Niemcom. Zerwanie
stosunków otworzyło Stalinowi
drogę do utworzenia konkurencyjnego wobec Rządu RP ośrodka władzy, w skład którego weszli polscy
komuniści. Stosunki dyplomatyczne
z polskim rządem na uchodźstwie
nie zostały wznowione.

Panie Ambasadorze,
Z polecenia rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich mam zaszczyt
podać do wiadomości rządu polskiego, co następuje:
Rząd radziecki uważa postępowanie rządu polskiego w stosunku do ZSRR w ostatnim okresie za całkiem nienormalne, naruszające wszelkie przepisy i normy obowiązujące we wzajemnych stosunkach dwu państw sojuszniczych.
Wroga Związkowi Radzieckiemu oszczercza kampania wszczęta przez niemieckich
faszystów z powodu zabójstw, których oni sami dopuścili się na oficerach polskich w rejonie Smoleńska na terytorium okupowanym przez wojska niemieckie, natychmiast została
podchwycona przez rząd polski, a oficjalna prasa rozpowszechniała ją na wszelkie sposoby.
Rząd polski nie tylko nie odparł podłego, faszystowskiego oszczerstwa rzuconego na
ZSRR, lecz nawet nie uważał za potrzebne zwrócić się do rządu radzieckiego z jakimikolwiek pytaniami lub z wyjaśnieniami w tej sprawie.
Władze hitlerowskie – po dokonaniu potwornej zbrodni na oficerach polskich – prowadzą komedię śledczą, w inscenizacji wykorzystały pewne przez siebie wybrane polskie
elementy profaszystowskie z okupowanej Polski, gdzie wszystko znajduje się pod butem
Hitlera, a uczciwy Polak nie może otwarcie wypowiedzieć swego zdania.
Do prowadzenia „śledztwa” rząd polski i rząd hitlerowski wciągnęły Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który – w warunkach reżimu terroru wraz z jego szubienicami
i masowymi egzekucjami cywilnej ludności – zmuszony jest brać udział w tej komedii
śledczej wyreżyserowanej przez Hitlera.
Zrozumiałe jest, że takie „śledztwo”, prowadzone w dodatku za plecami rządu radzieckiego, nie może wzbudzać zaufania uczciwych ludzi.
Fakt, iż wrogą kampanię wymierzoną przeciwko Związkowi Radzieckiemu rozpoczęto jednocześnie w prasie niemieckiej i polskiej w ramach tego samego planu, nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż pomiędzy wrogiem sojuszników – Hitlerem – i rządem
polskim istnieje kontakt i zmowa co do prowadzenia tej wrogiej kampanii.
W czasie, gdy narody Związku Radzieckiego przelewają krew w ciężkiej walce z Niemcami hitlerowskimi, wytężając wszystkie siły w celu rozgromienia wroga narodów rosyjskiego i polskiego i innych miłujących pokój krajów demokratycznych – rząd polski, idąc
na rękę tyranii Hitlera, zadaje Związkowi Radzieckiemu zdradziecki cios.
Rządowi Radzieckiemu wiadomo, że ta wroga kampania prowadzona jest przez rząd
polski w tym celu, aby wykorzystując hitlerowski oszczerczy falsyfikat, wywrzeć nacisk
na rząd radziecki i wymusić na nim ustępstwa terytorialne kosztem Radzieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Wszystkie te okoliczności zmuszają rząd radziecki do stwierdzenia, że obecny rząd
polski schodząc na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał w rzeczywistości sojusznicze stosunki z ZSRR i zajął wrogie stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Na
tej podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim.
Szanowny Panie Ambasadorze, proszę przyjąć wyrazy głębokiego uszanowania
W. Mołotow
Советско-польские отношения в 1918-1945 гг.: Сборник документов в четырех томах, т. 4: 1939-1945,
ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин, Москва 2017, s. 396-397.
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Źródło nr 4

H. Kissinger, Dyplomacja

Na Jałtę zrzucano winę za kształt powojennego świata. Jednakże w czasie, kiedy dokonywano tam ustalenia, armie radzieckie przekroczyły już linie graniczne z 1941 r. i były
w stanie jednostronnie narzucać polityczną kontrolę Związku Radzieckiego całej Europie Wschodniej. Jeśliby na którymś z tych spotkań na szczycie [Teheran, Jałta, Poczdam]
miano wynegocjować porozumienia odnoszące się do okresu powojennego, najodpowiedniejszy był czas szczytu w Teheranie, piętnaście miesięcy wcześniej. Przedtem Związek
Radziecki walczył o przetrwanie. W czasie spotkania aliantów w Teheranie, po bitwie
stalingradzkiej zwycięstwo było pewne, a oddzielne porozumienie radziecko-nazistowskie wysoce nieprawdopodobne. […] W miarę jak sytuacja militarna stawała się coraz
bardziej korzystna, Stalin podnosił swoją cenę. W 1941 r. domagał się uznania granicy z 1941 r. (z możliwością korekt) i wykazywał gotowość do uznania znajdującego się
w Londynie rządu polskiego na uchodźstwie. W 1942 r. zaczął się uskarżać na skład tego
rządu. W 1943 r. stworzył alternatywę wobec niego […]. W 1944 uznał zdominowaną
przez komunistów grupę lubelską za rząd tymczasowy. […] W 1941 r. głównym problemem Stalina były granice, a w 1945 r. polityczna kontrola terytoriów, które znajdowały
się poza jego granicami.

Henry Kissinger (ur. 1923), sekretarz
stanu USA, dyplomata, historyk,
podczas II wojny światowej służył
w armii amerykańskiej. Książka

Diplomacy została wydana w 1994 r.
Kissinger wykazuje ścisłą zależność
polityki Józefa Stalina wobec Polski
od militarnego położenia Związku
Radzieckiego. Kissinger zauważa, że
radziecki przywódca, po pierwszych
sukcesach ZSRR na froncie wschodnim, przestał traktować Polskę jak
suwerennego alianta i zaczął dążyć
do uczynienia z niej części swojej
powojennej strefy wpływów.

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 447.
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Źródło nr 5

Rozmowa Stalina z Mikołajczykiem

Spotkanie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
Stanisława Mikołajczyka z Józefem Stalinem odbyło się wieczorem 9 sierpnia 1944 r. w obecności
Wiaczesława M. Mołotowa, a także
przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Grabskiego i ministra spraw
zagranicznych Tadeusza Romera. Zapisu rozmowy, opatrzonego
stemplem „tajne”, dokonał radziecki
tłumacz.
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Mikołajczyk deklaruje, że uważa za wielki zaszczyt, iż marszałek Stalin, pomimo
iż jest bardzo zajęty, znalazł czas, by go przyjąć przed wyjazdem. Wczoraj Wiaczesław M. Mołotow przyjął Mikołajczyka w sprawie negocjacji między przedstawicielami
rządu polskiego na uchodźstwie a przedstawicielami Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego. Ponieważ Mikołajczyk nie ma pełnomocnictw do ostatecznego zakończenia negocjacji, chciałby szybko dostać się do Londynu, by poinformować swoich kolegów
o ich przebiegu. Mikołajczyk jest przekonany, że polski rząd w Londynie będzie współpracował z Komitetem, gdyż rząd polski jest tym zainteresowany.
Tow. Stalin zauważa, że byłoby to bardzo dobre.
Mikołajczyk mówi, że – jak on rozumie – marszałek Stalin chciałby, żeby rząd polski
był rządem demokratycznym.
Tow. Stalin oświadcza, że o to właśnie chodzi.
Mikołajczyk mówi, że marszałek Stalin powiedział, że Polska się zlewicowała [wzrosła popularność partii lewicowych]. Ale według Mikołajczyka, nie oznacza to, że Polska
powinna być komunistyczna. On tak rozumie sens tych słów, że wszystkie partie demokratyczne w Polsce powinny podać sobie ręce.
Tow. Stalin mówi, że on tak właśnie to rozumie.
Mikołajczyk mówi, że on chciałby prosić marszałka Stalina, by pomógł Polakom walczącym w Warszawie.
Tow. Stalin pyta, o jaką pomoc chodzi.
Mikołajczyk odpowiada, że chodzi o dostawę broni. Sytuacja jest taka, że Niemcy
nie są teraz tak silni, aby wyrzucić Polaków z tych dzielnic Warszawy, które oni zajmują.
Polacy potrzebują broni, aby przetrwać.
Tow. Stalin oświadcza, że uważa przedsięwzięcie z powstaniem wywołanym przez
polską armię podziemną za nierealną sprawę, ponieważ powstańcy nie mają broni, podczas gdy Niemcy tylko w rejonie Pragi mają trzy dywizje czołgów, nie licząc piechoty.
Niemcy po prostu wybiją wszystkich Polaków. Zwyczajnie szkoda tych Polaków.
Wojska radzieckie forsowały Wisłę w okolicy, gdzie Pilica wpada do Wisły, i na brzegu Wisły utworzyły przyczółek o szerokości 30 km i głębokości 25 km. Na początku
sprawy szły dobrze, ale Niemcy przerzucili na obszar naszego przyczółku dwie dywizje
pancerne. Wojska radzieckie oczywiście przełamią opór Niemców i wezmą Warszawę,
ale to będzie wymagać czasu.
Tow. Stalin mówi, że nam nie szkoda broni. Możemy dostarczyć Polakom broń – zarówno karabiny maszynowe, jak i artylerię przeciwpancerną, ale powstaje pytanie, jak to
zrobić. Ciężkiej broni nie można zrzucić z samolotów. Oprócz tego, nie ma pewności,
że ta broń nie trafi w ręce niemieckie [...].
Mikołajczyk mówi, żegnając się z marszałkiem Stalinem, że chciałby zapewnić, że
między Polską a Związkiem Radzieckim zapanuje zaufanie i przyjaźń.
Tow. Stalin oświadcza, że podstawą naszej polityki jest sojusz z Polską. Niezbędne
jest, żeby Polacy uwierzyli, że dziś przywódcy Rosji są inni, niż za rządów caratu [...].

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Jeśli polscy liderzy zrozumieją, że przywódcy sowieccy chcą nawiązać przyjaźń między narodami polskim i sowieckim, w tym sensie zmienią bieg historii, to będzie dobrze. Ale on, tow. Stalin, myśli, że obecni

polscy działacze nie wierzą w taką możliwość,
przedstawiciele polskiego rządu [na uchodźstwie] znajdujący się w Polsce mówią ludności polskiej, że niemieccy ciemiężcy odchodzą, a nadchodzą nowi ciemiężcy – Rosjanie.
Mikołajczyk mówi, że marszałek Stalin może podbić serca Polaków.
Tow. Stalin mówi, że naród polski nie powinien kroczyć za Związkiem Radzieckim.
Musi on iść razem ze Związkiem Radzieckim. Polski naród ma podążać własną drogą, a Związek Radziecki własną drogą. Konieczne jest, aby ZSRR i Polska szły razem
przeciwko wspólnemu wrogowi – Niemcom, okazując sobie wzajemną pomoc polityczną, wojskową i gospodarczą. Jeśli Polska będzie miała sojusz ze Związkiem Radzieckim,
to żadne niebezpieczeństwa nie będą straszne. Polska powinna mieć też sojusz z Anglią,
Francją i Stanami Zjednoczonymi […].
Советско-польские отношения в 1918-1945 гг.: Сборник документов в четырех томах, т. 4: 1939-1945,
ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин, Москва 2017, s. 591-593.

Źródła historyczne i opracowania naukowe

203

Źródło nr 6

P. Machcewicz, Jałta

Jeszcze w Teheranie Wielka Trójka ustaliła, że wschodnia granica Rzeczypospolitej przebiegać będzie wzdłuż linii Curzona, co pozostawiałoby po stronie radzieckiej
większość ziem, które Stalin uzyskał we wrześniu 1939 r. współdziałając z Hitlerem przy
rozbiorze Polski. Roosevelt i Churchill liczyli jednak, że w Jałcie uda im się uzyskać
ustępstwa Stalina w południowej części planowanej granicy. Gdy generalissimus odrzucił
jednak stanowczo postulaty, by po stronie polskiej pozostawić Lwów i naftowe zagłębie
drohobyckie, zachodni alianci bez większych protestów przyjęli radzieckie stanowisko.
O ile w sprawie wschodniej granicy Polski w Jałcie zapadały precyzyjne rozstrzygnięcia,
o tyle przebieg granicy zachodniej nie został ustalony. Stalin domagał się zgody od aliantów zachodnich na linię Odry i Nysy Łużyckiej, ci jednak woleli odwlekać decyzję w tej
sprawie. Roosevelt i Churchill dobrze rozumieli, że Polska znajduje się już pod kontrolą
radziecką i nie chcieli zanadto uszczuplać terytorium Niemiec, których przyszłość była
wciąż otwarta. […] W Jałcie dyskutowano o wyborach, które miały wyłonić polski rząd
dysponujący demokratycznym mandatem. Amerykanie i Brytyjczycy zabiegali o wprowadzenie zapisu o międzynarodowej kontroli wyborów, ale po długich sporach i przy radzieckim stanowczym sprzeciwie, odstąpili i od tego postulatu.
P. Machcewicz, Jałta, [w:] Węzły pamięci Niepodległej Polski, red. Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień, W. Włodarczyk, Kraków – Warszawa 2014, s. 261.
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Źródło nr 7

Komunikat o konferencji berlińskiej (poczdamskiej)

Głowy trzech rządów [Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego] zgodziły się, że część Prus Wschodnich, która zgodnie z decyzją Konferencji
Berlińskiej nie znajduje się pod kontrolą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, a także dawne terytoria niemieckie
na wschód od linii od Morza Bałtyckiego, na zachód od Swinemünde [Świnoujścia],
a dalej wzdłuż Oder [Odry] do ujścia Nysy Zachodniej [Nysy Łużyckiej] i dalej wzdłuż
Zachodniej Nysy do granicy czechosłowackiej muszą pozostawać pod zarządem państwa
polskiego jeszcze przed ostatecznym wyznaczeniem zachodniej granicy Polski. Obszary
te nie powinny być uważane za część radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec.

Komunikat datowany na 2 sierpnia
1945 r. mówi o obszarach wschodnich Niemiec i Wolnego Miasta
Gdańska z 1939 r. zajętych przez
Armię Czerwoną. W myśl tego dokumentu terytoria te nie były radziecką strefą okupacyjną, lecz
obszarem pod zarządem państwa polskiego. Był to jeden z kroków prowadzących do włączenia

Советско-польские отношения в 1918-1945 гг.: Сборник документов в четырех томах, т. 4: 1939-1945,
ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин, Москва 2017, s. 701.

ziem wschodnich Niemiec do Polski. Przez tereny Prus Wschodnich
znajdujące się pod kontrolą Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich należy rozumieć obszar obecnego obwodu kaliningradzkiego, zaś
przez tereny Prus Wschodnich pod
zarządem państwa polskiego: Warmię, Mazury i część Pomorza leżącą na wschód od Wolnego Miasta
Gdańska.
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Źródło nr 8

Postanowienie Państwowego Komitetu Obrony ZSRR
o formowaniu polskiej dywizji T. Kościuszki

Postanowienie Państwowego Komitetu Obrony ZSRR, podpisane przez
Józefa Stalina, datowane jest na
6 maja 1943 r.

Rozpatrzyć pozytywnie petycję „Związku Patriotów Polskich” o przeprowadzeniu
środkami Armii Czerwonej poboru do formowanej dywizji [...].
a) W okresie od 15 maja do 15 czerwca 1943 r. zmobilizować rezerwistów:
wszystkich dowódców wyższego i średniego szczebla spośród byłych obywateli polskich, narodowości polskiej w wieku do 50 lat włącznie;
młodszych dowódców spośród byłych obywateli polskich, narodowości polskiej w wieku do 45 lat włącznie;
szeregowych spośród byłych obywateli polskich, narodowości polskiej w wieku od
18 do 40 lat włącznie w ilości 10 tys. osób.
Rozpocząć mobilizację od przeniesienia poborowych z batalionów budowlanych
wszystkich komisariatów ludowych łącznie z NKWD.
b) Wezwać do służby w jednostkach pomocniczych dywizji (lekarze, pielęgniarki,
sanitariuszki, łącznościowcy itp.) – 500 osób – kobiet – Polek w wieku od 18 do 30 lat.
c) Skierowywać do miejsca utworzenia polskiej dywizji ochotników spośród byłych
obywateli polskich nie polskiej narodowości, a również Polaków, rdzennych mieszkańców i obywateli ZSRR.
d) Przeprowadzić do 15 czerwca tego roku jakościową i ilościową ewidencję wszystkich Polaków, mieszkających na terenach ZSRR, w wieku od 1926 r. urodzenia do 50 lat
włącznie [...].
Spełnić petycję „Związku Patriotów Polskich” o wydzieleniu z Armii Czerwonej niezbędnej ilości dowódców i komisarzy politycznych – Polaków do służby w polskich
jednostkach, tworzonych na terenach ZSRR.
Советско-польские отношения в 1918-1945 гг.: Сборник документов в четырех томах, т. 4: 1939-1945,
ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин, Москва 2017, s. 406-407.
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5A

Rafał Wnuk, Larysa Łykoszyna , Jurij Borisionok

Niemiecka okupacja Polski i ZSRR

Struktura władz okupacyjnych i niemiecki podział administracyjny terenów
II Rzeczypospolitej

W wyniku działań wojennych 1939 r. niemal połowa terytorium II Rzeczypospolitej
znalazła się pod okupacją niemiecką. Decyzją Hitlera tereny polskie, które 26 października 1939 r. radziecko-niemiecki Układ o granicach i przyjaźni przyznawał
III Rzeszy, zostały podzielone na dwie części: zamieszkiwane przez 9,5 mln ludzi
ziemie wcielone do Rzeszy (eingegliederte Ostgebiete) oraz Generalne Gubernatorstwo z 12 mln mieszkańców (Generalgouvernement). Wcielenie do Rzeszy oznaczało bezpośrednią aneksję ziem zachodniej i północnej Polski oraz natychmiastowe
zlikwidowanie wszystkich polskich instytucji państwowych, społecznych, kulturalnych i oświatowych. Na ziemiach tych wprowadzono podział administracyjny na
okręgi Rzeszy i prowincje. Najwyższą władzę administracyjną na terenach wcielonych sprawowali namiestnicy Rzeszy, będący jednocześnie przywódcami miejscowych struktur NSDAP.
W czerwcu 1941 r. w efekcie niemieckiego uderzenia na ZSRR pod niemiecką
okupacją znalazły się zamieszkiwane przez około 12 mln ludzi ziemie wschodnie
II RP. Z ziem Galicji Wschodniej Niemcy utworzyli Dystrykt Galicja, który wcielili do Generalnego Gubernatorstwa. Wołyń i południowa część Polesia włączone
zostały do Komisariatu Rzeszy „Ukraina” (Reichskommissariat Ukraine), którego
centrum administracyjnym było Równe. Obszary północno-wschodnie II RP przyłączono do Komisariatu Rzeszy Wschód (Reichskommissariat Ostland) ze stolicą
w Rydze. Natomiast Białostocczyzna została przyłączona do Rzeszy, w ramach której stanowiła Okręg Białostocki (Bezirk Białystok) (Źródło nr 1: Mapa).

Struktura władzy i podział administracyjny okupowanych terenów
Związku Radzieckiego

Na okupowanym przez III Rzeszę terytorium Związku Radzieckiego działała administracja zarówno wojskowa, jak i cywilna. W kwestii zarządzania istotną rolę
spełniały SS i policja. Na czele administracji wojskowej stał główny kwatermistrz
Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. Odpowiedzialność za zarządzanie cywilne spadała na Ministerstwo Rzeszy ds. Okupowanych Ziem Wschodnich.
Dekretem Hitlera z 17 lipca 1941 r. terytoria okupowane podzielone zostały na
komisariaty Rzeszy, okręgi generalne, obwody i okręgi oraz rejony. Na ich czele
stali komisarze Rzeszy, generalni komisarze, gebitskomisarze i komisarze rejonowi. Na terytorium republik/państw bałtyckich ZSRR i Białorusi działał Komisariat
Rzeszy Wschód, na Ukrainie – Komisariat Rzeszy Ukraina (do którego włączono
obszar Ukrainy – z wyjątkiem kilku obwodów zachodniej Ukrainy/wschodniej
Polski – a także część obwodów białoruskich). Planowano powołać komisariaty
Rzeszy: „Kaukaz”, „Moskwa”, „Turkmenistan”. Naziści dążyli do tego, aby wyeliminować samo pojęcie „Rosja”. Hitler wielokrotnie podkreślał, że słowa „Rosja”,
„rosyjskie” należy na zawsze zlikwidować i zakazać ich stosowania, zastępując je
terminami „Moskwa” i „moskiewskie”.
W okresie wojennym pod okupacją znalazło się 9% terytorium ZSRR w jego
przedwojennych granicach. Były to najbardziej rozwinięte i najgęściej zaludnione rejony Związku Radzieckiego – do momentu wybuchu wojny zamieszkiwało
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je około 45% ludności kraju, a wytwórstwo przemysłowe i rolnicze tych terenów
stanowiło ponad połowę dochodu kraju z tego tytułu.

Polityka terroru

Władze III Rzeszy uznały, że we wrześniu 1939 r. państwo polskie przestało istnieć,
a na zdobytych obszarach nie obowiązują normy wynikające z prawa międzynarodowego. Przyjęcie zasady, że władzy zwycięzców nie ogranicza ani prawo, ani
moralność, oznaczało pełne podporządkowanie woli okupantów ludności podbitych obszarów. Zdobyte ziemie Polski miały stać się częścią III Rzeszy lub „niemiecką przestrzenią życiową”, zaś większość mieszkańców tych obszarów planowano,
w dłuższej perspektywie, unicestwić.
Niemiecka polityka na wschodzie opierała się na zasadach rasistowskiej teorii
mówiącej o wyjątkowości Germanów, z czego wynikać miała konieczność eksterminacji „gorszych” nacji: Żydów, Cyganów, Słowian. Hitler już w 1933 r., po dojściu
do władzy, mówił o „zajęciu przestrzeni życiowej na wschodzie i jej bezwzględnej
germanizacji” (Źródło nr 2: Dyrektywa komisarza Komisariatu Rzeszy Ukraina).
Na ziemiach polskich anektowanych do III Rzeszy język polski został całkowicie zakazany w sferze publicznej i zastąpiony językiem niemieckim. Zamknięto
wszystkie polskie szkoły i biblioteki, zlikwidowano polskojęzyczne gazety, zdjęto
polskojęzyczne szyldy sklepowe, a tabliczki z nazwami ulic zastąpiono niemieckimi. Z centrów miast wyrzucono dotychczasowych mieszkańców i stworzono
tam dzielnice niemieckie, zamieszkane głównie przez przybyłą kadrę urzędniczą,
miejscowych Niemców i kolaborantów. Ludność niemiecka była uprzywilejowana w każdej dziedzinie.
Również na terenie Generalnego Gubernatorstwa polskie województwa zostały
zastąpione czterema dystryktami: Kraków, Radom, Lublin i Warszawa. Te nieanektowane przez III Rzeszę tereny podporządkowane zostały urzędującemu w Krakowie generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, który podlegał bezpośrednio
Hitlerowi. Hans Frank bezpośrednio po objęciu stanowiska, w październiku 1939 r.,
ogłosił: „Polska ma być traktowana jak kolonia, Polacy staną się niewolnikami wielkoniemieckiej Rzeszy. Bezlitosna ekspansja, zredukowanie całej polskiej gospodarki
do absolutnego minimum. Tylko Niemiec może być gospodarzem i panem. Polak
na wieki naszym parobkiem”.
W Generalnym Gubernatorstwie także likwidowano wszelkie ślady polskości:
usuwano pomniki, zamykano biblioteki, szkoły średnie i uczelnie. Ze względów
pragmatycznych zezwolono na funkcjonowanie czteroletnich polskojęzycznych
szkół podstawowych. Okupanci zakładali, że kończący je uczniowie uzyskają wiedzę pozwalającą w przyszłości wykonywać im jedynie proste czynności niewykwalifikowanych robotników. Dowódca SS Heinrich Himler instruował, że w szkole
uczyć należy jedynie najprostszych obliczeń, pisania własnego nazwiska i utrwalać
przekonanie, że obowiązkiem Polaków jest posłuszeństwo Niemcom (Źródło nr 3:
Urząd do spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, listopad 1939 r.). Niemcy wydawali też polskojęzyczną, przepojoną nazistowską propagandą prasę. Podstawowym
instrumentem niemieckiej polityki okupacyjnej wobec ludności podbitej Polski
były terror i brutalny wyzysk ekonomiczny (Źródło nr 4: T. Snyder, Skrwawione
ziemie). Policja i żandarmeria dokonywały licznych aresztowań, przeprowadzały
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łapanki na roboty przymusowe, ściągały kontyngenty żywnościowe, wykonywały
masowe egzekucje.
Opracowany z polecenia Himmlera Generalny Plan Wschodni zakładał stworzenie na terenie Polski, państw bałtyckich i Związku Radzieckiego niemieckiego
obszaru osiedleńczego. Niemieccy planiści przewidywali, że w perspektywie 30 lat
„za Ural” zostanie wysiedlone około 80% ludności. Minister rolnictwa i żywności Rzeszy Walter Darré w grudniu 1940 r. ogłosił, że „na terenie wszystkich ziem
wschodnich tylko Niemcy mają prawo być właścicielami wielkich majątków ziemskich. Kraj, zasiedlony obcą rasą, powinien stać się krajem niewolników, parobków
i robotników przemysłowych”.
Pierwszym oficjalnym dokumentem, zawierającym zasady organizacji reżimu
okupacyjnego na zajętych ziemiach radzieckich, była tajna dyrektywa szefa sztabu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitela. 23 lipca 1941 r. wydał
on wojskom rozkaz stosowania szczególnie surowych kar w stosunku do ludności
cywilnej: „Oddziałom, wyznaczonym do ochrony okupowanych wschodnich rejonów, ze względu na ich liczebność, poleca się dusić opór ludności cywilnej nie
poprzez kary sądowe, ale poprzez zastraszenie, tak aby zabić w niej jakąkolwiek
chęć kontynuowania walki [...]”.
Polityką okupacyjną kierowało Ministerstwo ds. Okupowanych Terytoriów
Wschodnich, na czele którego stał Alfred Rosenberg. Okupanci realizowali ludobójczą politykę i najczęściej stosowali jedną karę – karę śmierci. Wymierzano ją
zarówno w przypadku uchylania się od pracy czy nieuregulowania podatków, jak
i za chodzenie nocami po ulicach.
Ofiarami byli przede wszystkim radzieccy działacze partyjni i państwowi oraz
ludność żydowska. Zawczasu stworzone zostały „Specjalna księga osób poszukiwanych w ZSRR” i „Niemiecka księga osób poszukiwanych”, gdzie wpisywane
były nazwiska tych, których należało zlikwidować w pierwszej kolejności. Wyroki
wykonywały Einsatzgruppen – zmilitaryzowane pododdziały zajmujące się masowym rozstrzeliwaniem ludności cywilnej. Odpowiednia indoktrynacja ideologiczna pozwalała członkom tych grup nie widzieć w swoich ofiarach ludzi, a wyłącznie
„podludzi”, niegodnych, aby żyć na tej ziemi. Coraz częściej wykorzystywano zasadę zbiorowej odpowiedzialności, zaczęto brać również zakładników.
„Reżim niemiecki” opierał się na intensywnej eksploatacji radzieckich zasobów
naturalnych i siły roboczej. Na okupowanych obszarach ZSRR przewidywano przede wszystkim rozwój rolnictwa i przemysłu wydobywczego. Planowano częściowe
przesiedlenie ludności Rosji z miast do wsi, a także wywózkę siły roboczej do Niemiec. „Zmusimy ich, aby pracowali na nas wszystkich, aż do ostatniego człowieka” – ogłosił Hitler w listopadzie 1941 r.
Dyrektywy dotyczące wykorzystania terytorium Związku Radzieckiego zostały
opracowane jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. Kwestiami tymi zajmował się Sztab Wschodni ds. Zarządzania Gospodarką. Stąd wychodziły ogólne
instrukcje dotyczące eksploatacji ekonomicznej zajętych przez armię niemiecką
radzieckich obszarów. Wydane zostały pod umownym tytułem „Zielona teczka”.
W dyrektywach Sztabu Wschodniego wskazywano na to, że aż do zakończenia
wojny wszystkie zasoby gospodarcze okupowanych obszarów powinny być w całości wykorzystywane w jednym celu – zaopatrywania Wehrmachtu i przemysłu
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wojennego. Przeprowadzono rygorystyczny spis lokalnej ludności, która podlegała teraz przymusowi rejestracji na policji. Mieszkańcy nie mieli prawa bez zgody
władz opuszczać miejsca zamieszkania.

Zagłada ludności żydowskiej

W ideologii narodowo-socjalistycznej niektóre nacje zaliczane były do kategorii
„Untermensch” (podczłowiek). Po raz pierwszy terminu tego użyto w Niemczech
6 sierpnia 1941 r. Na samym dole nazistowskiej drabiny rasowej znaleźli się Żydzi.
Na terenie okupowanej Polski już w 1939 r. nie mogli oni wychodzić z mieszkań
bez naszytej na ubranie gwiazdy Dawida. W styczniu 1940 r. Niemcy utworzyli
pierwsze getta, w których zgromadzono ludność żydowską. Z czasem getta otoczono murami, a ci, którzy starali się wyjść poza nie, byli rozstrzeliwani na miejscu.
Żydów zmuszano do niewolniczej pracy, co w połączeniu z głodem i chorobami
skutkowało wysoką śmiertelnością.
Atak na Związek Radziecki spowodował dalszą radykalizację niemieckiej polityki wobec Żydów. Szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhard Heydrich 17 lipca 1941 r. podpisał tak zwany „Rozkaz operacyjny nr 8”, w którym
przewidywano „oczyszczenie z niepożądanego elementu”, rozumianego jako Żydzi, pracownicy administracji i działacze partii komunistycznej. Już w pierwszych
dniach wojny wśród jeńców wojennych separowano Żydów, których na ogół rozstrzeliwano. Do wykonywania egzekucji naziści powołali cztery grupy operacyjne
– Einsatzgruppen. Każda z nich liczyła od 600 do 1000 żołnierzy.
Na początku czerwca 1941 r. Heydrich zebrał dowódców Einsatzgruppen i poinformował ich, że Hitler wydał rozkaz zgładzenia na terytorium Związku Radzieckiego wszystkich Żydów i osoby kierujące partią komunistyczną. Od czerwca
1941 r. do wiosny 1942 r. członkowie grup operacyjnych wymordowali pół miliona
ludzi. W latach 1941-1943 członkowie grup operacyjnych zamordowali ponad milion osób, głównie Żydów. Ich działania wspierały jednostki policji i SS stacjonujące na podbitych terenach, a także regularne wojsko niemieckie. Niemcy podsycali
i wykorzystywali nastroje antysemickie panujące wśród części ludności okupowanych terenów. W wielu miejscach, szczególnie na Ukrainie, Litwie i Łotwie, do
mordów włączyli się miejscowi kolaboranci. Na zdobytych terenach powstał też,
znany z terenów okupowanej Polski, system zamkniętych gett.
Pomiędzy 22 czerwca 1941 r. a lutym 1942 r. zgładzono znaczną część Żydów litewskich, łotewskich, estońskich, mołdawskich, prawie wszystkich Żydów zamieszkujących wschodnią część Ukrainy i Białorusi, a także z zajętych przez Niemców
rejonów RFSRR. W okresie tym najwyższe kręgi III Rzeszy podjęły decyzje prowadzące do – jak to eufemistycznie określano – „ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej”, czyli wymordowania całej europejskiej ludności żydowskiej. Do grudnia 1942 r. zgładzono większą część Żydów zamieszkujących terytorium zachodniej
Ukrainy i zachodniej Białorusi, a także południowe rejony RFSRR, okupowane latem 1942 r. Styczeń 1943 r. – koniec lata 1944 r. to czas zagłady pozostałych Żydów
na terenach okupowanych przed wycofaniem się z nich Niemców.
Na obszarach GG oraz na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy miejscem
zagłady Żydów były obozy śmierci. Ze względu na liczbę polskich Żydów Niemcy poszukiwali sposobu bardziej wydajnego i mniej demoralizującego dla wyko-
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nawców egzekucji niż rozstrzeliwanie zamkniętych w gettach Żydów. W efekcie
wiosną 1942 r. powstawać zaczął system obozów śmierci, w których dokonywano
zagłady Żydów zamieszkujących Generalne Gubernatorstwo. Operacji tej Niemcy nadali nazwę akcja „Reinhardt”. Od wiosny 1942 r. do jesieni 1943 r. w Bełżcu,
Sobiborze i Treblince, a w mniejszym stopniu także na Majdanku, w komorach
gazowych wymordowano większość polskich i tysiące europejskich Żydów – razem ponad 1,7 mln osób. Żydzi z ziem wcielonych do III Rzeszy mordowani byli
głównie w obozach Auschwitz-Birkenau (Oświęcim) i Kulmhof (Chełmno nad
Nerem). O ile na wschodzie ludność żydowską rozstrzeliwano w masowych egzekucjach, o tyle w obozach śmierci w GG i na obszarach wcielonych do III Rzeszy
większość Żydów zginęła w komorach gazowych. Po zagładzie polskich Żydów
Niemcy wykorzystali obozy śmierci do zamordowania Żydów z okupowanych
państw Europy Zachodniej i Południowej. Ocenia się, że Niemcy doprowadzili do
śmierci około 6 mln Żydów.

Mord na radzieckich jeńcach wojennych

Dowództwo niemieckie w oficjalnych danych wskazywało liczbę 5 mln 270 tys.
wziętych do niewoli czerwonoarmistów, zaś według danych Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do niemieckiej niewoli dostało się 4 mln
559 tys. żołnierzy. Większość jeńców (ponad 3 mln) zginęła. Dowództwo niemieckie, naruszając postanowienia konwencji haskiej i genewskiej, włączało do grup
jeńców wojennych, oprócz żołnierzy Armii Czerwonej, wszystkich pracowników
radzieckich organizacji i członków partyjnych, mężczyzn, niezależnie od wieku,
uciekających razem z cofającymi się lub wydostającymi się z okrążenia wojskami,
czasami również wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 55 roku życia, partyzantów, działaczy podziemia, zakładników, wziętych do niewoli w zajętych przez ruch
partyzancki rejonach.
Niemcy, opierając się na fakcie, że ZSRR nie podpisał konwencji genewskiej
z 1929 r., uważali, że są wolni od wszelkich zobowiązań wobec radzieckich jeńców
wojennych. Nie brali jednak pod uwagę tego, że ZSRR zaakceptował postanowienia konwencji genewskiej z 1907 r. o prawach i zwyczajach wojny lądowej, w której
zalecano postępować zgodnie z zasadami humanitaryzmu w stosunku do jeńców
wojennych. To właśnie konwencja z 1907 r. była podstawą konwencji z roku 1929.
30 marca 1941 r. Hitler, w przemówieniu wygłoszonym przed dowódcami i szefami sztabów Frontu Wschodniego, nawoływał do wyrzeczenia się poczucia żołnierskiej wspólnoty w stosunku do żołnierzy radzieckich. Führer wzywał do wojny
„na wyniszczenie”. W radzieckich jeńcach wojennych żołnierze Wehrmachtu nie
powinni widzieć ludzi; współczucie, miłosierdzie to pojęcia, które nie mogły odnosić się do radzieckich jeńców.
Na ogół jeńców wojennych rozmieszczano w specjalnych obozach, zupełnie
nieprzystosowanych do przetrzymywania w nich ludzi. W drodze do obozu jeńców nie karmiono i kategorycznie zabroniono im przyjmować jedzenie od lokalnej ludności. Naziści postawili przed sobą zadanie – zgładzić jak największą liczbę
wziętych do niewoli. Przestępstwa dokonywane na jeńcach nie były ani przypadkowe, ani jednorazowe: były częścią planu przejmowania „przestrzeni życiowej”
i zgładzenia narodu radzieckiego.
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Partyzantka radziecka

Według rosyjskiej historiografii w latach 1941-1944 na okupowanym terytorium
ZSRR działało 6,2 tys. oddziałów i grup partyzanckich; liczebność partyzantów
i działaczy podziemia szacuje się zaś 2,8 mln ludzi. Akta utworzonego 30 maja
1942 r. Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, na czele którego stał Pantelejmon Ponomarienko, zawierają informację, że w szczytowym momencie rozwoju
podlegało mu 181 tys. partyzantów. Oddziały partyzanckie tworzone były niekiedy samodzielnie przez lokalnych mieszkańców i znajdujących się na tyłach wroga
dowódców i czerwonoarmistów, aczkolwiek częściej inicjatorami stawały się oddziały dywersyjne NKWD.
Aktywność partyzantów, we współpracy z regularną armią i oddziałami dywersyjnymi, pozwoliła uwolnić od wpływu agresora znaczne terytoria i wydzielić obszary znajdujące się pod wyłączną kontrolą partyzantów (największe znajdowały
się w obwodach leningradzkim, kalinińskim, briańskim, rówieńskim, na terenie
Białorusi i ukraińskiego Polesia).
Partyzanci koncentrowali się głównie na niszczeniu sieci komunikacyjnej,
przede wszystkim kolejowej. W okresie od 3 sierpnia do 15 września 1943 r. na
okupowanym terytorium RFSRR, Białorusi i części Ukrainy po bitwie kurskiej realizowana była operacja „Wojna szynowa” (Źródło nr 5: Sprawozdanie Pantelejmona
Ponomarienki z działalności partyzantów, 9 lipca 1943 r.). Białoruska partyzantka
zniszczyła 761 wrogich eszelonów, ukraińska – 349, smoleńska – 102. Działalność
partyzantów w dużym stopniu utrudniała przegrupowywanie i zaopatrywanie wycofujących się wojsk przeciwnika. Doświadczenie „Wojny szynowej” wykorzystane
zostało w operacji pod nazwą „Koncert” (wrzesień-październik 1943 r.). Uczestniczyły w niej 193 formacje partyzanckie z Białorusi i republik bałtyckich. Powodzenie tej akcji było ściśle związane z ofensywą wojsk radzieckich na kierunkach
smoleńskim i homelskim oraz bitwą o Dniepr. W rezultacie operacji partyzanckich
w 1943 r. przepustowość kolei zmniejszyła się o 35-40%.
Jedną z najbardziej brawurowych operacji partyzantów był „Rajd karpacki”
Sidora Kowpaka, do dziś przyciągający uwagę historyków i oceniany jako jedna
z najbardziej błyskotliwych akcji partyzanckich. Rajd odbył się w 1943 r. Był on
na tyle niebezpieczny, że Niemcy skierowali przeciwko kowpakowcom specjalnie
wycofaną z linii frontu Dywizję Kawalerii SS. W trakcie operacji zniszczonych zostało od 13 do 17 wojskowych garnizonów, 19 eszelonów, wysadzono 10 szybów
naftowych, 13 składów z 2290 tonami ropy, 3 zakłady rafineryjne, jeden ropociąg,
zabitych zostało od 3 do 5 tys. niemieckich żołnierzy i oficerów. Partyzanci na długi
czas unieruchomili węzeł kolejowy Tarnopol, kluczowy dla transportu wojsk pod
Kursk, w samo centrum bitwy pancernej.

Polskie Państwo Podziemne

Pod okupacją ukształtowało się Polskie Państwo Podziemne, będące konspiracyjną
kontynuacją przedwojennej państwowości. Podziemne władze w kraju reprezentowały polski rząd na uchodźstwie. Zręby tego państwa zaczęły się kształtować już
w 1939 r., w pełni rozwinęło się zaś w 1943 r. Wówczas podziemna administracja objęła cały przedwojenny obszar kraju (Źródło nr 6: Schemat organizacyjny Polskiego
Państwa Podziemnego). Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj (od 1944 r. w ran-
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dze wicepremiera): Cyryl Ratajski 1940-1942, Jerzy Piekałkiewicz 1942-1943, Jan
Stanisław Jankowski 1943-1945, Stefan Korboński 1945. Podlegała mu Delegatura
Rządu na Kraj, gdzie pracowali urzędnicy w randze ministrów i zbudowany przez
nich centralny aparat urzędniczy. Centralnej Delegaturze podlegały zaś terenowe
organa administracji, odpowiadające przedwojennym województwom i powiatom.
Z Delegaturą związane było funkcjonowanie tajnej oświaty. W całej Polsce objęto
nią w zakresie szkoły podstawowej 1,5 mln dzieci, w tym 100 tys. uczniów szkół
średnich. W Warszawie w konspiracji działały tajny Uniwersytet Warszawski i Politechnika, w Krakowie Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza,
w Wilnie Uniwersytet Stefana Batorego, we Lwowie Uniwersytet Jana Kazimierza.
W ramach Delegatury funkcjonowała także Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Choć
od jesieni 1941 r. za pomoc ukrywającym się Żydom groziła kara śmierci, działacze „Żegoty” udzielili pomocy materialnej około 4 tys. ludzi i wydali Żydom 50 tys.
fałszywych – aryjskich – dokumentów.
PPP posiadało własną władzę sądowniczą. Podziemne sądy cywilne i wojskowe
rozstrzygały sprawy zawiązane z zarzutami zdrady, szpiegostwa i prześladowania
polskiej ludności. Najwyższym wyrokiem była kara śmierci. Podczas okupacji na
podstawie wyroku sądów podziemnych wykonano 2,5 tys. egzekucji.
Głównymi partiami politycznymi PPP były Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe oraz chrześcijańsko-demokratyczne Stronnictwo Pracy. Równolegle funkcjonowało wiele mniejszych ugrupowań i organizacji.
Liderzy głównych polskich partii wchodzili do Krajowej Reprezentacji Politycznej
(KRP), przekształconej na początku 1944 r. w parlament podziemnego państwa
– Radę Jedności Narodowej (RJN). KRP, a potem RJN pełniły rolę władzy ustawodawczej.
Ważnym rodzajem aktywności polskiego podziemia były druk i kolportaż prasy. Podczas niemieckiej okupacji wydawano ponad 1,2 tys. tytułów prasowych.
Jednorazowy nakład pism wynosił od paru egzemplarzy do 43 tys. Konspiracyjna
prasa skutecznie przełamywała monopol prasowy okupanta. W cywilnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego pracowało około 100 tys. ludzi (Źródło
nr 7: T. Strzembosz, Rzeczpospolita Podziemna).
PPP posiadało własną armię – Związek Walki Zbrojnej, przemianowany w lutym 1942 r. na Armię Krajową. Żołnierze ZWZ-AK posiadali status żołnierzy Wojska Polskiego. Armia Krajowa liczyła około 350 tys. żołnierzy. Większość żołnierzy
AK żyła na „legalnej stopie”, przygotowując się do podjęcia walki w chwili wybuchu planowanego powstania. Mniejszość walczyła w oddziałach partyzanckich.
Choć pierwsze oddziały partyzanckie powstały już jesienią 1939 r., to w związku ze strategią PPP, zakładającą unikanie niepotrzebnych ofiar, zostały rozwiązane.
W 1943 r., w związku z nasilającym się niemieckim terrorem, AK wydała rozkaz
o wzmożeniu walki partyzanckiej. Zasadniczym zadaniem polskiej partyzantki była ochrona ludność cywilnej, a także przygotowanie kadr do planowanego
powstania powszechnego. Wiosną i latem 1944 r. w oddziałach leśnych walczyło
około 60 tys. partyzantów. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie
II RP Armia Krajowa rozpoczęła wymierzoną w Niemców akcję „Burza”, polegającą na atakowaniu wycofujących się Niemców. W efekcie oddziały AK same lub we
współpracy z Armią Czerwoną wyzwoliły wiele miejscowości. Po krótkim okresie
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współpracy oddziały polskie były rozbrajane przez NKWD, a liderzy PPP i dowódcy AK aresztowani i wywożeni w głąb ZSRR (Źródło nr 8: Tajny okólnik KC KP(b)
B „O wojskowo-politycznych zadaniach w zachodnich obwodach BSRS”; Źródło
nr 9: Uchwała Państwowego Komitetu Obrony ZSRR w związku z wkroczeniem
wojsk radzieckich na terytorium Polski).
Kulminacyjnym momentem „Burzy” stało się rozpoczęte 1 sierpnia 1944 r. powstanie warszawskie, w którym walczyło około 40 tys. ludzi. Jego celem było samodzielne wyzwolenie stolicy kraju, co pozwoliłoby AK występować w roli gospodarza
terenu wobec nadchodzącej Armii Radzieckiej. Zakładano, że operacja ta wzmocni
pozycję rządu polskiego w Londynie w stosunku do ZSRR. Powstańcy opanowali
dużą część lewobrzeżnej Warszawy, jednakże wobec braku działań ofensywnych
ze strony Armii Radzieckiej, po 63 dniach walki powstanie upadło. Efektem zrywu
była śmierć około 200 tys. mieszkańców stolicy, w tym 20 tys. powstańców, oraz
niemal całkowite zniszczenie miasta.
W marcu 1945 r. radzieckie dowództwo wystosowało do liderów PPP zaproszenie na rozmowy. W ich trakcie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zostało porwanych i wywiezionych do Moskwy przez radzieckie organa
bezpieczeństwa. W czerwcu 1945 r. postawiono im fałszywe zarzuty kolaboracji
z III Rzeszą. Moskiewski sąd uznał ich winnymi. Pozostający na wolności liderzy
PPP uznali, że dotychczasowa forma oporu się wyczerpała i na przełomie lipca
i sierpnia 1945 r. rozwiązali ostatnie centralne organa Polskiego Państwa Podziemnego.

Kolaboracja – przypadek polski

W okupowanej Polsce kolaboracja miała charakter marginalny, nie powstał tam
żaden ruch polityczny nastawiony na współpracę z Niemcami, nie utworzono też
polskich formacji wojskowych typu Waffen SS. Brak zorganizowanej kolaboracji
wynikał tak z niechęci do niej Polaków, jak i z nazistowskiej polityki okupacyjnej.
Niemcy dążyli do prawnego wydzielenia z narodu polskiego grup etnicznych
i etnograficznych, które miały rzekomo germański rodowód, jak Ślązacy, Kaszubi
czy Górale, i wśród nich szukali kolaborantów. Dokumenty tożsamości z literą „G”,
oznaczającą przynależność do „narodu góralskiego”, przyjęło około 20% mieszkańców Podhala. Całkowitym niepowodzeniem zakończyła się natomiast próba sformowania ochotniczej góralskiej jednostki SS. Spośród 300 zwerbowanych Górali
większość zdezerterowała już na etapie szkolenia. Ślązacy i Kaszubi zostali zaś zmuszeni do służby w Wehrmachcie. Wielu z nich po znalezieniu się na froncie zachodnim przeszło na stronę aliantów i walczyło potem w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie. Część wcielonych do niemieckiej armii Ślązaków i Kaszubów walczyła
z pełnym zaangażowaniem, o czym świadczą otrzymane przez nich żelazne krzyże.
Szczególnie złożony był problem służby Polaków w tzw. granatowej policji. Niemcy nakazali, pod karą więzienia, zgłosić się przedwojennym policjantom do służby.
Początkowo pełnili oni głównie funkcje porządkowe. Z czasem jednak skierowano
ich do pilnowania gett, niekiedy asystowali też przy egzekucjach. Część „granowych” policjantów współpracowała z podziemiem, część zaś lojalnie wypełniała
niemieckie rozkazy. Na ziemiach wschodnich Niemcy, w oparciu o ochotniczy zaciąg, stworzyli jednostki białoruskiej i ukraińskiej policji. Wykorzystywano je za-
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równo do zadań porządkowych, jak i do pilnowania i likwidacji gett, zwalczania
partyzantki oraz akcji pacyfikacyjnych.
Po klęsce pod Stalingradem Niemcy postanowili stworzyć ochotnicze jednostki
Waffen SS, złożone głównie z obywateli polskich narodowości ukraińskiej i białoruskiej. Na inicjatywę tą szczególnie pozytywnie zareagowało wielu młodych Ukraińców. W punktach werbunków stawiło się 80 tys. ochotników, z których ostatecznie
30 tys. przyjęto do służby. W rezultacie powstały tzw. ukraińska (14. SS-Galizien)
i białoruska (30.) dywizje Waffen SS. Obie walczyły na froncie wschodnim, ponosząc przy tym wysokie straty.
Polacy, jako grupa, nie otrzymali od Niemców poważniejszej propozycji współpracy, i chociażby z tego powodu podjąć takową mogli jedynie ludzi kierujący się
pobudkami materialnymi lub różnego rodzaju pobudkami osobistymi, takimi jak
zemsta, zazdrość, nienawiść, chciwość czy rządza władzy. Donosy na Gestapo i wysługiwanie się Niemcom nie należały jednak do zjawisk marginalnych, choć były
potępiane przez większość społeczeństwa i zwalczane przez podziemie.

Kolaboracja – przypadek radziecki

Zjawisko kolaboracji wśród radzieckich obywateli uwarunkowane było w znacznym stopniu nieprzyjęciem przez określoną część ludności ideologii komunistycznej, represjami stalinowskimi, bezwzględną polityką narodową. Kolaboracja miała
miejsce zarówno na okupowanych przez Niemców obszarach, jak i wśród jeńców
radzieckich. Pomijając fakt, że w ogólnym ujęciu narody ZSRR stawiały opór agresorowi, nie akceptując i nie przyjmując reżimu nazistowskiego, rozmiary zjawiska
kolaboracji były znaczące, chociaż badacze rozmijają się w szacunkach dotyczących
samej liczby kolaborantów. Według niektórych danych ponad milion osób współpracowało z Niemcami, służąc w Wehrmachcie lub ochotniczych oddziałach policji. Dezerterzy i jeńcy decydowali się służyć w niemieckiej armii w roli koniuszych
i kierowców, podawaczy pocisków i sanitariuszy, saperów i budowniczych wojskowych. Takich pomocników zaczęto określać mianem „Hilfswillige” (dobrowolnych
pomocników) lub w skrócie – „Hiwi”. Hiwi nie tylko wykonywali zadania i funkcje
gospodarcze, ale również uczestniczyli w egzekucjach i walczyli z partyzantami.
10 stycznia 1942 r. Hitler zatwierdził „Plan działania w sprawie rozkładu politycznego w Związku Radzieckim”. Plan ten przewidywał stworzenie specjalnego
organu o charakterze zwiadowczo-dywersyjnym pod umowną nazwą „Zeppelin
21”, do którego zadań należało nakłanianie ludności ZSRR do współpracy z Wehrmachtem. Wcześniej pozyskiwaniem kolaborantów ze środowiska rosyjskich
emigrantów i radzieckich jeńców wojennych zajmował się oddział propagandy
Wehrmachtu i Abwehry.
Praktycznie wszędzie, gdzie znajdowali się radzieccy żołnierze i oficerowie –
jeńcy wojenni, działali pracownicy nazistowskich służb specjalnych. W wyniku
inicjatywy niemieckich służb wywiadowczych i ministerstwa propagandy Rzeszy
w połowie 1943 r. powołana została Rosyjska Armia Wyzwoleńcza, której dowódcą został były generał Armii Czerwonej Andriej Własow. W swojej przysiędze
wojskowej członkowie RAW wypowiadali następujące słowa: „Wstąpiłem w szeregi Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, aby walczyć przeciwko Stalinowi i jego klice,
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o świetlaną przyszłość narodu rosyjskiego. Naród rosyjski w sojuszu z Niemcami
obali znienawidzony bolszewizm i wprowadzi w swojej Ojczyźnie sprawiedliwy porządek”. W celu przygotowania kadr, niezbędnych do pracy w kolaboranckich pododdziałach, stworzona została sieć specjalnych szkół. Najbardziej znana była szkoła
w Dabendorfie pod Berlinem, kształcąca propagandzistów i przyszłych oficerów.
Wyrazistym przykładem zjawiska kolaboracji była działalność brygady pod dowództwem Bronisława Kamińskiego (rejon Briańsk – Łokoć) i brygady pułkownika
Władimira Gila-Rodionowa (Białoruś), które walczyły po stronie nazistów. Należy
przy tym zaznaczyć, że brygada Gila-Rodionowa w 1943 r. praktycznie w pełnym
składzie przeszła na stronę partyzantów.
W końcu 1942 r. w skład brygady Kamińskiego, która przyjęła nazwę Rosyjskiej
Armii Wyzwoleńczej, wchodziło 14 batalionów strzeleckich, batalion pancerny
i kompania zmotoryzowana o łącznej liczebności około 10 tys. ludzi. W skład brygady weszli dezerterzy z oddziałów partyzanckich, jak również miejscowa ludność.
W sierpniu 1944 r. brygada wzięła udział w tłumieniu powstania warszawskiego,
wykazując się szczególnym okrucieństwem.
Nad Donem, w ramach jednostek Wehrmachtu, działał pododdział wojskowy
– Kozacki Stan. Ideolodzy nazistowscy starali się zakorzenić w świadomości Kozaków teorię dotyczącą ich wyjątkowego pochodzenia: Kozacy mieli być potomkami
Gotów, będących przedstawicielami rasy aryjskiej. Niezapomniana jeszcze polityka
„rozkozaczania” popchnęła część Kozaków do współpracy z okupantem. Jednostki
składające się z kolaborantów były tworzone z przedstawicieli różnych narodów,
również Kaukazu, Azji Środkowej i Uralu. Wywodzili się oni przede wszystkim ze
środowiska emigrantów i jeńców wojennych.
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5 B1

Agnieszka Jaczyńska

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Niemiecka polityka okupacyjna na terenie Polski i ZSRR

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 poprawnie posługuje się pojęciami i skrótami: okupacja, terror okupacyjny, obozy koncentracyjne i zagłady, przymusowi robotnicy, Generalplan Ost, kolaboracja;
 zna niemieckie plany dotyczące skolonizowania terenów Europy Wschodniej;
 wskazuje przykłady zbrodni niemieckich popełnionych na okupowanych terenach
Polski i ZSRR;
 dostrzega podobieństwa i różnice w formach niemieckiej okupacji na ziemiach polskich i ZSRR;
 analizuje źródło pisane, kartograficzne oraz ikonograficzne;
 wyszukuje informacje z fragmentów opracowań i potrafi zastosować je w komponowaniu różnych form wypowiedzi.
Metody i formy pracy:
 praca w grupach;
 praca ze źródłem pisanym i ikonograficznym;
 praca z mapą historyczną;
 rozmowa nauczająca;
 elementy wykładu.
Środki dydaktyczne i materiały:
 rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna (wyświetlanie wytypowanych map,
diagramów, ewentualnie tekstów źródłowych);
 teksty źródłowe (Karty pracy nr 3, 4, 5, 6);
 tabela (Karta pracy nr 7);
 ikonografia (Karta pracy nr 2);
 fragmenty opracowań (Karta pracy nr 1).
 Na lekcji poprzedzającej realizację tematu nauczyciel prosi uczniów, aby w ramach pracy domowej przypomnieli sobie wiadomości na temat polityki okupacyjnej na ziemiach
polskich w odniesieniu do obu okupacji, okoliczności przeprowadzenia i skuteczności
planu Barbarossa. Poleca także zapoznanie się z fragmentami tekstu wprowadzającego: R. Wnuk, L. Łykoszyna, J. Borisionok, Niemiecka okupacja Polski i ZSRR (Karta
pracy nr 1). Każdy uczeń powinien otrzymać wydruk tekstu.
 Przed lekcją nauczyciel opracowuje również tabelę (Karta pracy nr 7), narysowaną na
tablicy lub przygotowaną do wyświetlenia na tablicy interaktywnej, którą odsłoni lub
wyświetli we wskazanym momencie lekcji.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji spróbują porównać cechy niemieckiej polityki okupacyjnej na ziemiach polskich oraz na terenach ZSRR.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej prosi uczniów o:
 Odpowiedź na pytanie: co stało się z terytorium Polski po zakończeniu wojny
obronnej w 1939 r.?
 Wskazanie na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku terenów państwa
polskiego oraz ZSRR, które znalazły się pod okupacją niemiecką.
 Podsumowując odpowiedzi uczniów, nauczyciel podkreśla, że w wyniku agresji
Niemiec na ZSRR pod niemiecką okupacją znalazło się całe przedwojenne terytorium II Rzeczypospolitej oraz ok. 10 proc. terytorium ZSRR, które zamieszkane było
przez ok. 40 proc. całej ludności tego kraju. Nauczyciel wyjaśnia też, jak wyglądała
struktura okupacyjnej administracji na tych terenach.
Faza realizacyjna:
 W trakcie kolejnego etapu lekcji nauczyciel przybliża uczniom główne założenia Generalplan Ost, zwracając uwagę na fakt, że plan dotyczył zarówno ziem polskich,
obszaru państw nadbałtyckim, jak i terenów ZSRR aż do gór Ural. Żeby przekaz był
bardziej sugestywny, nauczyciel może równocześnie wyświetlić niemiecki plakat
propagandowy ukazujący zasięg niemieckiej ekspansji militarnej w Europie do końca
1941 r. (Karta pracy nr 2).
 Następnie nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i każdej przydziela teksty źródłowe
(Karty pracy nr 2, 3, 4, 5) z załączonymi pytaniami, na które należy odpowiedzieć po
zapoznaniu się treścią materiałów.
 W kolejnej części lekcji uczniowie prezentują na forum klasy wyniki pracy w grupach.
W trakcie prezentacji nauczyciel kontroluje poprawność przekazywanych informacji
i koryguje ewentualne usterki i błędy. Kończąc ten etap lekcji, nauczyciel pyta o podobieństwa i różnice między celami nakreślonymi w omawianych dokumentach. Ważne,
aby uczniowie potrafili wskazać grupy społeczne uznane przez Niemców za szczególnie niebezpieczne dla powodzenia ich planów na terenie Polski i ZSRR.
 Po zakończeniu prezentacji nauczyciel prosi uczniów, aby – w oparciu o przeczytane
w domu fragmenty opracowania autorstwa R. Wnuka, L. Łykoszyny i J. Borisionka oraz
posiadanych informacji na temat cech niemieckiej okupacji ziem polskich – scharakteryzowali formy niemieckiej polityki okupacyjnej na terenie ziem polskich i ZSRR. Podczas wypowiedzi uczniów nauczyciel zwraca uwagę na ewentualne nieścisłości lub
błędne wnioski i koryguje je na bieżąco. Po zamknięciu wypowiedzi uczniów nauczyciel krótko przybliża problem traktowania polskich i radzieckich jeńców wojennych
przez III Rzeszę.
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Przebieg lekcji

Faza podsumowująca:
 W fazie podsumowania lekcji nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tabelą analogiczną
do tej narysowanej na tablicy lub wyświetlonej na tablicy interaktywnej (jednocześnie należy odsłonić lub wyświetlić tabelę). Następnie wspólnie z klasą nauczyciel
uzupełnia tabelę, wstawiając w odpowiednich polach tabeli plusy lub minusy, ewentualnie znaki zapytania w przypadkach, kiedy dane zjawisko występowało, ale miało
inny charakter bądź różne nasilenie na obszarach okupowanej Polski i części ZSRR.
Praca domowa:
 W formie wypowiedzi pisemnej wyjaśnij, na czym polegała różnica w występującej
formie polityki okupacyjnej oznaczonej w tabeli znakiem zapytania.
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Karta pracy nr 1

Fragment tekstu wprowadzającego:
L. Łykoszyna, R. Wnuk, J. Borisionok

Niemiecka okupacja Polski i ZSRR
Polityka terroru
[…] Pierwszym oficjalnym dokumentem, zawierającym zasady organizacji reżimu
okupacyjnego na zajętych ziemiach radzieckich, była tajna dyrektywa szefa sztabu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu Wilhelma Keitela. 23 lipca 1941 r. wydał on wojskom
rozkaz stosowania szczególnie surowych kar w stosunku do ludności cywilnej […].
Polityką okupacyjną kierowało Ministerstwo ds. Okupowanych Terytoriów Wschodnich, na czele którego stał Alfred Rosenberg. Okupanci realizowali ludobójczą politykę
i najczęściej stosowali jedną karę – karę śmierci. Wymierzano ją zarówno w przypadku
uchylania się od pracy czy nieuregulowania podatków, jak i za chodzenie nocami po ulicach.
Ofiarami byli przede wszystkim radzieccy działacze partyjni i państwowi oraz ludność żydowska. Zawczasu stworzone zostały „Specjalna księga osób poszukiwanych
w ZSRR” i „Niemiecka księga osób poszukiwanych”, gdzie wpisywane były nazwiska
tych, których należało zlikwidować w pierwszej kolejności. Wyroki wykonywały Einsatzgruppen – zmilitaryzowane pododdziały zajmujące się masowym rozstrzeliwaniem ludności cywilnej. […] Coraz częściej wykorzystywano zasadę zbiorowej odpowiedzialności,
zaczęto brać również zakładników.
„Reżim niemiecki” opierał się na intensywnej eksploatacji radzieckich zasobów naturalnych i siły roboczej. […] „Zmusimy ich, aby pracowali na nas wszystkich, aż do ostatniego człowieka” – ogłosił Hitler w listopadzie 1941 r. […] Przeprowadzono rygorystyczny
spis lokalnej ludności, która podlegała teraz przymusowi rejestracji na policji. Mieszkańcy
nie mieli prawa bez zgody władz opuszczać miejsca zamieszkania.
Zagłada ludności żydowskiej
[…] Na terenie okupowanej Polski już w 1939 r. nie mogli oni wychodzić z mieszkań
bez naszytej na ubranie gwiazdy Dawida. W styczniu 1940 r. Niemcy utworzyli pierwsze
getta, w których zgromadzono ludność żydowską. Z czasem getta otoczono murami, a ci,
którzy starali się wyjść poza nie, byli rozstrzeliwani na miejscu. Żydów zmuszano do niewolniczej pracy, co w połączeniu z głodem i chorobami skutkowało wysoką śmiertelnością.
Atak na Związek Radziecki spowodował dalszą radykalizację niemieckiej polityki wobec Żydów. […] Hitler wydał rozkaz zgładzenia na terytorium Związku Radzieckiego
wszystkich Żydów i osoby kierujące partią komunistyczną. Od czerwca 1941 r. do wiosny
1942 r. członkowie grup operacyjnych wymordowali pół miliona ludzi. W latach 19411943 członkowie grup operacyjnych zamordowali ponad milion osób, głównie Żydów.
Ich działania wspierały jednostki policji i SS stacjonujące na podbitych terenach, a także
regularne wojsko niemieckie. Niemcy podsycali i wykorzystywali nastroje antysemickie
panujące wśród części ludności okupowanych terenów. W wielu miejscach, szczególnie
na Ukrainie, Litwie i Łotwie, do mordów włączyli się miejscowi kolaboranci. Na zdobytych terenach powstał też, znany z terenów okupowanej Polski, system zamkniętych gett.
Pomiędzy 22 czerwca 1941 r. a lutym 1942 r. zgładzono znaczną część Żydów litewskich, łotewskich, estońskich, mołdawskich, prawie wszystkich Żydów zamieszkujących wschodnią część Ukrainy i Białorusi, a także z zajętych przez Niemców rejonów
RFSRR. […] Do grudnia 1942 r. zgładzono większą część Żydów zamieszkujących terytorium zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, a także południowe rejony RFSRR, okupowane latem 1942 r. Styczeń 1943 r. – koniec lata 1944 r. to czas zagłady pozostałych
Żydów na terenach okupowanych przed wycofaniem się z nich Niemców. […]
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Karta pracy nr 2

Niemiecki plakat propagandowy ukazujący zasięg niemieckiej
ekspansji militarnej w Europie do końca 1941 r. (Muzeum Zamojskie
w Zamościu)
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Karta pracy nr 3

Fragment przemówienia Adolfa Hitlera do wyższych dowódców
Wehrmachtu, zgromadzonych w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 r.

Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie
do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły [...]. Podam dla celów propagandy jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie.
Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach związanych
z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo.
Bądźcie bez litości! Bądźcie brutalni! Osiemdziesiąt milionów ludzi musi otrzymać
to, co im się należy, a należy im się zapewnienie egzystencji. Prawo jest po stronie najsilniejszego. Trzeba postępować z maksymalną surowością. [...] Pierwszy cel to dojście
do Wisły i Narwi. Nasza przewaga techniczna załamie nerwowo Polaków. Każda nowa
armia polska, która się pojawi, winna być natychmiast zdruzgotana. Wojna ma być wojną wyniszczenia. […]
Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/archiwum/art/5240404,przemowienie-hitlera-badzcie-bez-litosci-badzcie-brutalni-zniszczenie-polski-jest-naszym-pierwszym-zadaniem,id,t.html

Pytania:
 Określ rodzaj źródła.
 Jakie cele stawia Hitler żołnierzom niemieckim w przyszłym ataku na Polskę?
 Jakie metody dopuszcza w walce z Polakami?
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Karta pracy nr 4

Fragmenty przemówienia Adolfa Hitlera na odprawie wyższych
dowódców Wehrmachtu w dniu 30 marca 1941 r. (na podstawie
notatek gen. Franza Haldera, szefa sztabu wojsk lądowych)
[…] Nasze zadania przeciwko Rosji: siły zbrojne rozbić, państwo zlikwidować. […]
Komunizm olbrzymim niebezpieczeństwem na przyszłość. Musimy odejść od stanowiska żołnierskiego koleżeństwa. […] Chodzi o walkę na wyniszczenie. […] Nie prowadzimy wojny, aby zachować przeciwnika. […]
Walka przeciw Rosji; wyniszczenie bolszewickich komisarzy i komunistycznej inteligencji. […] To nie jest sprawa sądów wojennych. […] Komisarze i funkcjonariusze
GPU są zbrodniarzami i jako tacy muszą być traktowani. […]
Walka będzie bardzo różniła się od tej na Zachodzie. […] Dowódcy muszą żądać ofiary od siebie, przezwyciężyć własne wątpliwości.
Rotarmisten in Deutscher Hand. Dokumente zu Gefangenschaft, Repatriierung und Rehabilitierung sowjetischer
Soldaten des Zweiten Weltkrieges, red. R. von Overmans, A. Hilger, P. Polian, wyd. Ferdinand Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich 2012, s. 123-125.

Pytania:
 Określ rodzaj źródła.
 Jakie cele stawia Hitler żołnierzom niemieckim w planowanym ataku na ZSRR?
 Jakie metody dopuszcza w walce z ludnością ZSRR?
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Karta pracy nr 5
Z przemówienia generalnego gubernatora Hansa Franka dotyczącego nadzwyczajnej akcji
pacyfikacyjnej AB, Kraków, 30 maja 1940 r., [w:] Sprawa polska na arenie międzynarodowej.
Zbiór dokumentów, Warszawa, PWN, 1965.

[…] Omówiłem w obecności SS-Obergruppenführera Krügera i kolegi Streckenbacha nadzwyczajny plan pacyfikacyjny. Celem jego jest skończyć w przyspieszonym tempie
z masą wichrzycielskich polityków oporu, […] plan ten ma równocześnie zrobić porządek
z odziedziczonym przez nas bandytyzmem polskim. […] że kilka tysięcy Polaków, i to
przede wszystkim z warstwy przywódców duchowych Polski, przypłaci to życiem. Chwila
ta jednak nakłada na nas, narodowych socjalistów, obowiązek starania się o to, aby naród
polski nigdy więcej nie stawiał żadnego oporu. [...] ta akcja pacyfikacyjna zostanie przeprowadzona w przyspieszonym tempie. [...] Przeprowadzimy to zarządzenie […] w wykonaniu rozkazu, udzielonego mi przez Führera. […] Wyraził się tak: warstwy, uznane
przez nas obecnie za kierownicze w Polsce, należy zlikwidować, co znowu narośnie, należy wykryć i w odpowiednim czasie znów usunąć. […] Nie potrzebujemy tych elementów
wprzód wlec do obozów koncentracyjnych […]. Uczynimy to też w sposób najprostszy. […]
do tych przypadków Akcji AB będzie stosowany tryb policyjnych sądów doraźnych, aby
w żadnym razie nie było wrażenia samowolnego działania czy czegoś podobnego. Wierzę, że całość tego postępowania będzie mogła być zakończona do 15 czerwca, w każdym
razie należy wszystko uczynić, aby to było możliwe.

Pytania:
 Określ rodzaj źródła.
 Przeciwko komu skierowana jest, przedstawiana przez Hansa Franka, Akcja AB?
 Jakimi metodami ma być przeprowadzona?
 Jaki jest jej cel?
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Karta pracy nr 6
Fragmenty tzw. rozkazu o komisarzach (Kommissarbefehl), wydanego przez
Oberkommando der Wehrmacht w dniu 6 czerwca 1941 r., zawierającego
„Zasady traktowania komisarzy politycznych”

W walce […] szczególnie należy oczekiwać od wszelkiego rodzaju politycznych komisarzy, jako właściwych nosicieli oporu, okrutnego i nieludzkiego traktowania naszych
jeńców. Dlatego jednostki liniowe muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż:
1. W tej walce oszczędzanie i stosowanie wobec tych elementów prawa narodów jest
błędne. Elementy te stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i szybkiego spacyfikowania zdobytych terenów.
2. Sprawcami barbarzyńskich azjatyckich metod walki są komisarze polityczni. […]
Dlatego należy schwytanych w walce lub w trakcie stawiania oporu zasadniczo natychmiast przy użyciu broni likwidować. […]
I.
Należy ich wyodrębnić spośród jeńców natychmiast, to znaczy jeszcze na polu walki.
Konieczne jest, aby odebrać im możliwość wpływania na wziętych do niewoli żołnierzy.
Komisarzy nie uznaje się za żołnierzy; ochrona obowiązująca według prawa międzynarodowego nie znajduje wobec nich zastosowania. Komisarzy po odizolowaniu należy
zlikwidować. […]
II.
[…] Komisarzy, schwytanych z powodu podejrzanego działania na obszarze tyłowym armii, należy przekazać do dyspozycji Einsatzgruppe lub Einsatzkommando Policji Bezpieczeństwa i SD.
S. Datner, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w czasie II wojny światowej, Warszawa 1964, s. 122-123.

Pytania:
 Określ rodzaj źródła.
 Przeciwko komu jest skierowana i dlaczego strategia przedstawiona w rozkazie?
 Jakimi metodami ma być przeprowadzona?
 Jaki jest jej cel?
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Karta pracy nr 7

L.p. Formy niemieckiej polityki okupacyjnej
1.

Terror wobec ludności cywilnej

2.

Eksploatacja gospodarcza

3.

Eksterminacja inteligencji

4.

Zagłada Żydów

5.

Eksterminacja jeńców wojennych

6.

Walka z kulturą i oświatą

7.

Masowe wysiedlenia ludności cywilnej

8.

System obozów koncentracyjnych,
zagłady i pracy

9.

Tworzenie policyjnych i wojskowych
formacji z udziałem nieniemieckiej
ludności zamieszkującej okupowane
tereny
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Okupowane ziemie polskie

Okupowane tereny ZSRR
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5 B2

Krzysztof Styczyński

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Polskie Państwo Podziemne

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 opisuje organizację Polskiego Państwa Podziemnego oraz różne formy ruchu oporu,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej;
 potrafi wskazać przyczyny powstania zorganizowanych form organizacji polskiego
podziemia oraz rozróżnić struktury wojskowe i cywilne;
 dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych;
 doskonali umiejętności pracy ze źródłem pisanym;
 ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 potrafi prawidłowo wykorzystać źródła;
 tworzy narrację historyczną;
 dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich
przyczyny;
 potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne informacje;
 doskonali umiejętność analizy i syntezy wypowiedzi;
 doskonali umiejętność pracy w zespole zadaniowym.
Formy pracy:
 praca indywidualna i w grupie;
 praca z mapą;
 praca podręcznikiem;
 praca z tekstami źródłowymi.
Metody pracy:
 polimetodyczność z przewagą metody problemowej.
Środki dydaktyczne:
 atlas historyczny, dowolny, z jakiego korzysta nauczyciel, np. J. Tazbir, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności;
 mapa ścienna z zakresu II wojny światowej w Europie;
 podręcznik do historii używany w danej klasie;
 źródła dołączone do konspektu.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Po zakończeniu czynności organizacyjno-porządkowych (m.in. rozdanie atlasów historycznych i rozwieszenie mapy ściennej) nauczyciel podaje temat lekcji oraz zagadnienia z nim związane, a potem omawia jego cele.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej nauczyciel – nawiązując do lekcji – prosi o scharakteryzowanie sytuacji społeczeństwa polskiego pod koniec września
1939 r. z uwzględnieniem podwójnej okupacji. Wskazani przez nauczyciela uczniowie
odpowiadają na zadawane pytania.
Faza realizacyjna:
 Nauczyciel prosi o podanie definicji ruchu oporu i jego form, chętni lub wskazani przez
nauczyciela uczniowie udzielają odpowiedzi.
 Przed rozdaniem uczniom schematu struktury Polskiego Państwa Podziemnego
nauczyciel przypomina uczniom okoliczności powołania jego pierwszych struktur.
Uczniowie, pracując samodzielnie lub parami, analizują Kartę pracy nr 1 pod kątem zamieszczonych pod nim pytań. Dokonując interpretacji źródła, powinni przede
wszystkim wskazać dwa zasadnicze piony struktury Polskiego Państwa Podziemnego: cywilny i wojskowy.
 Następnie nauczyciel prosi klasę, aby zapoznała się ze zdjęciem zamieszczonym w Karcie pracy nr 2 i wykonała polecenia. Po zakończeniu pracy uczniowie wskazują postacie związane z funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego i np. na podstawie
podręcznika pełnione przez nie funkcje.
 Przechodząc do analizy Karty pracy nr 3, uczniowie wyjaśniają symbolikę źródła i podają przykłady jego stosowania w okresie okupacji. W tym miejscu nauczyciel może
zapytać uczniów, czy współcześnie spotykają się ze stosowaniem tego symbolu, oraz
poprosić o wskazanie okoliczności jego użycia.
 Następnie nauczyciel prosi o analizę mapy Ziemie polskie pod okupacją w atlasie.
Wskazani uczniowie pokazują na mapie ściennej tereny objęte działaniem Polskiego
Państwa Podziemnego i wyjaśniają, czym było to uwarunkowane.
 W tym momencie nauczyciel w formie rozmowy nauczającej, nawiązując do zrealizowanego wcześniej tematu dotyczącego polityki okupantów na ziemiach polskich,
przypomina o współdziałaniu Niemców i Sowietów w zwalczaniu tworzącego się Polskiego Państwa Podziemnego w okresie od października 1939 r. do czerwca 1941 r.
 Następnie, rozdając uczniom teksty źródłowe (Karty pracy nr 4 i 5), nauczyciel prosi
o ich analizę w oparciu o dołączone do nich polecenia. Po zakończeniu pracy chętni
lub wskazani przez nauczyciela uczniowie udzielają odpowiedzi na forum klasy. Podsumowując ten element lekcji, nauczyciel pyta, dlaczego Sowieci podjęli wskazane
w Karcie pracy nr 5 działania wobec Polskiego Państwa Podziemnego.
 Jako podsumowanie dotychczasowych rozważań nauczyciel prosi o analizę fragmentu opracowania zaprezentowanego w Karcie pracy nr 6 oraz wykonanie dodanych do
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niego poleceń. Po zakończeniu pracy chętni uczniowie wskazują główne elementy
oceny Polskiego Państwa Podziemnego dokonanej przez prof. Tomasza Strzembosza.
W ramach rekapitulacji pierwotnej nauczyciel zwraca uwagę na fenomen Polskiego
Państwa Podziemnego, przejawiający się w próbach odtworzenia w warunkach wojny i okupacji pełnych struktur państwa obywatelskiego. Wyjaśnia, że tematyka form
działania Polskiego Państwa Podziemnego będzie tematem następnej lekcji.
Praca domowa: Bazując na schemacie Polskiego Państwa Podziemnego, spróbujcie
w oparciu o tekst z podręcznika przyporządkować odpowiednim jego pionom formy
działalności.
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Karta pracy nr 1

Polecenia:
 Na podstawie powyższego schematu stwórz opis struktury organizacyjnej Polskiego
Państwa Podziemnego.
 Wskaż na podstawie oznaczeń graficznych, jaki zakres zadań był realizowany przez
uczestników Polskiego Państwa Podziemnego.
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Karta pracy nr 2

https://pl.wikipedia.org

Polecenia:
 Wyjaśnij, kim jest postać przedstawiona na zdjęciu i jaką funkcję pełniła.
 Wskaż, kto po nim objął tę funkcję.
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Karta pracy nr 3

Polecenie:
 Wyjaśnij, co oznaczał ten znak, i podaj znane ci przykłady jego używania w czasie wojny.
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Karta pracy 4
Poufne pismo szefa sztabu Radzieckiego Ruchu Partyzanckiego Pantielejmona
Ponomarienki „O wojskowo-politycznych zadaniach w zachodnich obwodach BSRS”,
22.06.1943, Archiwum Narodowe Republiki Białoruś, Mińsk, f 4p, op. 33a, d. 397.

Istnienie wielorakich organizacji kierowanych przez polskie nacjonalistyczne centra
[Wilno, Lublin, Warszawa i inne] należy traktować jako ingerencję w sprawy i interesy naszego kraju. […] W rejonach, w których działają już utworzone przez polskie kręgi reakcyjne nacjonalistyczne oddziały, muszą być one bezwzględnie wypierane przez
oddziały i grupy tworzone przez nas. Należy ponadto podjąć kroki, by przemycić w ich
szeregi naszych agentów, zbadać ich powiązania, zadania, organizacje, metody działania
i ustalić rzeczywistych przywódców polskich nacjonalistów bądź niemieckiego wywiadu.
Za pomocą oddelegowanych przez nas zaufanych Polaków należy rozbijać od wewnątrz
tego typu oddziały i grupy, pozyskując jednak zdolnych do pracy Polaków. […] W rejonach objętych wpływami naszych oddziałów i struktur podziemnych nie dopuszczać do
działalności nacjonalistycznych, reakcyjnych grup polskich. Ich przywódców dyskretnie
usuwać. Oddziały rozpuszczać i przejmować magazyny broni. Jeśli będzie taka możliwość, brać takie oddziały pod swoje pewne wpływy […] i czyścić odpowiednio dyskretnie
z wrogich elementów.
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Karta pracy nr 5

Protokół posiedzenia Biura Politycznego KC KP(b)B
z 24 czerwca 1943 r., Archiwum Narodowe Republiki Białoruś,
Mińsk, f 4p, op. 33a, d. 254.
Wszystkie powstające organizacje i zgrupowania polskie wykrywać i wszelkimi sposobami wystawiać na uderzenie okupanta niemieckiego. Niemcy nie będą się wahać, by ich
rozstrzelać, jeśli dowiedzą się, że są to organizatorzy zgrupowań polskich czy innych bojowych organizacji polskich. Konieczna jest koordynacja działań. Nie krępujcie się w wyborze środków. Muszą być zakrojone na wielką skalę, tak by wszystko przebiegało gładko.

Polecenia:
 Na podstawie tekstów zawartych w źródłach 4 i 5 wyjaśnij, w jaki sposób Sowieci
przedstawiali podziemną działalność Polaków.
 Wyjaśnij, jakimi metodami Sowieci zamierzali posługiwać się w zwalczaniu struktur
Polskiego Państwa Podziemnego.
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Karta pracy nr 6

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne było zjawiskiem wyjątkowym w skali okupowanej przez
Niemców Europy, to znaczy na obszarze od Moskwy po Kanał La Manche. Oto w kraju
poddanym presji okupacji, o wile silniejszej niż w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, a równie okrutnej jak na terenach ZSRR, w kraju zagrożonym biologiczną zagładą
i w którym zamordowano kilka milionów jego obywateli, potrafiono stworzyć w Podziemiu, w ciągu trzech lat, sprawnie funkcjonujący system państwowy. Państwo podziemne,
które dzięki swojemu autorytetowi miało rzeczywisty, codzienny wpływ na poczynania
i postawy dużej części obywateli II Rzeczpospolitej. Państwo, które stanęło naprzeciw
państw okupacyjnych jako fakt realny i które przygotowywało w konspiracji istotne elementy ustawodawcze i organizacyjne, potrzebne dla funkcjonowania w powojennej przyszłości polskiego systemu demokratycznego, realizującego prawa człowieka, opartego na
etyce chrześcijańskiej, dla ludzi żyjących w wolności. […]
I takim właśnie, ograniczonym do funkcji najważniejszych i samoograniczającym się
państwem, było państwo podziemne pokolenia Polaków II wojny światowej. Dysponowało ono przy tym ową subtelną więzią pomiędzy strukturą polityczną a innymi instytucjami politycznymi, realizującymi zadania edukacyjne, wychowawcze, ekonomiczne,
intelektualne, samopomocowe, kulturalne, religijne i inne. Bez tej subtelnej – a zarazem
realnej – więzi między obywatelem, także jakoś zorganizowanym, a agendami państwowymi, trudno sobie wyobrazić działalność państwa – chyba że jest to państwo obce, najezdnicze, narzucone.
T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939-1945, Warszawa
2000, s. 7-8.

Polecenia:
 Wyjaśnij, w czym autor tej wypowiedzi widzi niezwykłość Polskiego Państwa Podziemnego.
 Wskaż, co zdaniem autora było wówczas najcenniejszą wartością Polaków, bez czego ten czyn nie byłby możliwy.
 Spróbuj odnieść się do polskiej współczesności i odpowiedzieć, czy dzisiaj Polacy zachowali tę cechę.
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Źródło nr 1

Mapa: Polska i zachodnia część Związku Radzieckiego
w okresie II wojny światowej
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Źródło nr 2

Dyrektywa komisarza Komisariatu Rzeszy Ukraina

IV Stosunek do Polaków
Na Wołyniu mieszka ok. 300 000 Polaków mocno podkreślających swoją narodową tożsamość. Nie chcą mówić inaczej niż po polsku i są to ci sami Polacy, co mordercy
z Bydgoszczy. Włączono ich do Związku Radzieckiego dopiero dwa lata temu. Przed
wojną z Polską uważali oni siebie za część narodu Kongresowej Polski, narodu, którego szczególne cechy charakteru znowu poznaliśmy podczas tej wojny. Zasługują oni na
dokładnie takie samo traktowanie jak... Polacy w Niemczech lub Polacy w Generalnym
Gubernatorstwie. Przyjmować od nich zaproszenia i bywać u nich w gości jest niegodnie
Niemca. Relacje z nimi należy ograniczyć do stosunków służbowych. Ich duma narodowa zostanie złamana. Na Wołyniu, jak i na całej Ukrainie, nie będzie już polskich szkół.
Kultura polska będzie zakazana. Użycie język polskiego będzie dopuszczalne jedynie
na podstawie specjalnego rozporządzenia podczas mszy kościoła rzymskokatolickiego.
Nawiasem mówiąc, Polacy także teraz prowadzą narodowościową walkę z Ukraińcami.
Tam, gdzie my wyznaczamy Polaka na jakiekolwiek stanowisko, tym samym obrażamy
Ukraińca, który w większości przypadków nie rozumie naszego postępowania w tej sprawie. Dlatego niezbędne jest stopniowe usuwanie Polaków z kierowniczych i uprzywilejowanych stanowisk, a zastępowanie ich Ukraińcami lub Rosjanami. Przy wyborze należy
dawać pierwszeństwo Ukraińcom.
V. Stosunek do Żydów
Kto prowadzi z Żydami rozmowy inne niż czysto służbowe – to człowiek niegodny
i pozbawiony instynktu, i za wszelką cenę musi być przywołany do porządku. Z Żydami
nie wymienia się pozdrowień. Każdy prywatny kontakt z Żydami skutkuje karą. W związku z tym nie ma potrzeby odwoływać się do ustaw norymberskich.
VI. Stosunek do Rosjan
[...] Przez 25 lat byli on bolszewikami, a większość wciąż nimi pozostaje. Część z nich
udaje lojalność wobec nas. Bolszewiccy fanatycy niekiedy oskarżają o agitację bolszewicką tych Rosjan, o których wiadomo im, iż z nam sympatyzują. W ten sposób próbują
wykorzystać naszą niewiedzę na temat faktycznego stanu rzeczy i uczynić nas pomocnikami w agitacji bolszewickiej. Dlatego oskarżenia ze strony Rosjan powinny być dokładnie sprawdzone. W niektórych przypadkach, wykorzystując nas, bolszewikom udało
się unieszkodliwić Rosjan, metodą „łap złodzieja”. Tak więc wobec Rosjan, którzy przez
25 lat byli bolszewikami, musimy zachować szczególną czujność. Kontakty pozasłużbowe z nimi są niebezpieczne.

Datowany 22 czerwca 1942 r. dokument niemieckich władz okupacyjnych był przeznaczony do
wewnętrznego użytku. Instrukcja
odzwierciedla szczegóły polityki
Hitlera wobec Polaków, Rosjan i Żydów, a zwłaszcza jej nakierowanie
na rozpalenie nienawiści pomiędzy
poszczególnymi grupami etnicznymi.
„Mordercy z Bydgoszczy” – chodzi o wydarzeniach z początku
września 1939 r. w Bydgoszczy,
kiedy Polacy dokonali odwetu na
niemieckich dywersantach i przypadkowych niemieckich cywilach.
Wydarzenia te propaganda niemiecka nazywała bydgoską „krwawą
niedzielą”.
„Kongresowa Polska” – potoczne określenie terytorium Królestwa Polskiego, utworzonego na
mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. i istniejącego do pierwszej wojny światowej.
W powyższym kontekście pojęcie to
oznacza ziemie centralnej Polski.
Ustawy norymberskie – nazistowskie prawa rasowe wymierzone w ludność żydowską, romską
i osoby ciemnoskóre, uchwalone
w III Rzeszy w 1935 r.

Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945, вып. 2, Москва 2015, s. 601-602.
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Źródło nr 3

Urząd do spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, listopad 1939 r.

Instrukcja datowana na 25 listopada 1939 r. Cytat charakteryzuje
cele niemieckiej polityki okupacyjnej wobec społeczeństwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie,
zakładające przekształcenie go

Uniwersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak i szkoły średnie były zawsze
ośrodkiem polskiego szowinistycznego wychowania i dlatego powinny być w ogóle zamknięte. Należy zezwolić jedynie na szkoły podstawowe, które powinny nauczać jedynie najbardziej prymitywnych rzeczy: rachunków, czytania i pisania. Nauka w ważnych
narodowo dziedzinach, jak geografia, historia, historia literatury oraz gimnastyka, musi
być zakazana.

w niewykształconą, pozbawioną
elit, łatwą do kontrolowania masę.

Encyklopedia „białych plam”, t. 6, Radom 2001, s. 282.

Urząd do spraw Rasowo-Politycznych NSDAP istniał w latach 19341942.
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Źródło nr 4

T. Snyder, Skrwawione ziemie

Na zachód od linii Ribbentrop Mołotow, gdzie panowali Niemcy [...] SS mogła wypróbować swoje techniki na obcej ludności. [...] Operacja „Tannenberg” miała, w zamyśle Heydricha unieszkodliwić „wyższe warstwy społeczeństwa” przez wymordowanie
sześćdziesięciu jeden tysięcy obywateli polskich. Jak to ujął Hitler „Tylko naród którego
wyższe warstwy zniszczono, można zepchnąć w szeregi niewolników. Zabijając najznakomitszych Polaków, Einsatzgruppen miały przybliżyć Polskę do rasistowskiej niemieckiej wizji, czyniąc jej ludność niezdolną do oporu wobec rządów okupanta.

Na początku 1949 r. Hitler doszedł
do wniosku, że co niebezpieczniejszych Polaków w Generalnym Gubernatorstwie należy po prostu
stracić. Przekazał Frankowi zalecenie, aby „wyeliminować” polskie
„elementy przywódcze”. Frank sporządził listę grup do zniszczenia,

T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011, s. 148, 169.

bardzo podobną do zastosowanej
podczas operacji „Tannenberg”.
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Źródło nr 5

Sprawozdanie Pantelejmona Ponomarienki z działalności
partyzantów, 9 lipca 1943 r.

Sprawozdanie Pantelejmona Ponomarenki, naczelnika Centralnego Sztabu Ruchu, datowane
jest na 9 lipca 1943 r. Dokument
mówi o planowanej operacji „wojna szynowa”. Przeprowadzono ją
z powodzeniem przeprowadzono
w sierpniu i wrześniu 1943 r. Ta operacja doprowadziła do poważnej
dezorganizacji komunikacji transportowej na dużych obszarach
ZSRR okupowanych przez Niemców.
Panteleimon Ponomarenko Kondratiewicz (1902-1981) – pierwszy
sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Białorusi
w latach 1938-1947, w latach 19421944 szef Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego kierującego
całym radzieckim ruchem partyzanckim.
Tol (trotyl, TNT) – materiał wybuchowy.

Wiosny tego roku wiele oddziałów partyzanckich i brygad, kierując się wytycznymi
sztabów ruchu partyzanckiego, rozpoczęło akcję niszczenia torów kolejowych przeciwnika, rozbierając i niszcząc szyny. Okazało się to najskuteczniejszą metodą dezorganizacji komunikacji [...]
Można sobie wyobrazić, jaki byłby efekt operacyjny akcji, gdyby była ona prowadzona
wszędzie w tym samym czasie i skończyłaby się zniszczeniem 200-300 tysięcy szyn [...]
Nieprzerwane niszczenie szyn kolejowych w takim wymiarze doprowadzi wroga do
katastroficznego niedoboru szyn.
W obecnym stanie, manewrowanie rezerwami szyn, jakimi dysponują Niemcy, nie
pozwoli im na wyjście z sytuacji.
Centralny Sztab Ruchu Partyzanckiego we współpracy z Ukraińskim Sztabem Ruchu Partyzanckiego przygotował plan przeprowadzenia takiej operacji na liniach [kolejowych] Ukrainy.
Ta operacja, w naszym najgłębszym przekonaniu, może odegrać wyjątkową, historyczną rolę w pokonaniu niemieckich najeźdźców, a jej założenia są bardzo realistyczne, a mianowicie:
posiadam jednostki partyzanckie na wszystkich liniach komunikacyjnych, mogą one
otrzymać i natychmiast wypełnić powierzone im zadania
b) operacje takie są łatwe do przeprowadzenia
Dowódcy oddziałów partyzanckich i grup dywersyjnych uważają operację niszczenia
szyn za najłatwiejszą i najbezpieczniejszą, może być ona wykonana w każdych warunkach, bez względu na [niemiecką] ochronę, ponieważ operacja taka nie wymaga dużej,
długotrwałej obecności na linii kolejowej, maskowania ładunków itp.
Oprócz łatwego przenikania na linie kolejowe pojedynczych osób oddziały i brygady partyzanckie mogą z reguły kontrolować zwrotnice i natychmiast wyłączyć je z użytkowania,
c) duża opłacalność operacji.
Aby zerwać szynę o średniej wadze 500 kg, wystarczy, jak udowodniliśmy, wbrew oficjalnym rekomendacjom, nie 400 gramów materiałów wybuchowych, ale jedynie 100 gramów. Tak więc jedna tona trotylu wystarczy, by zniszczyć 10 tysięcy szyn, a 100 ton
trotylu pozwala na zniszczenie 1 miliona sztuk szyn.
Centralny Sztab Ruchu Partyzanckiego jest w pełni przygotowany do przeprowadzenia operacji masowego niszczenia szyn wroga. Posiada również wszystkie niezbędne
środki do przeprowadzenia operacji. Operacja, naszym zdaniem, jest możliwa do przeprowadzenia poczynając od 25 lipca.
Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945, вып. 1, Москва 2010, s. 360-361.
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Źródło nr 6

Schemat organizacyjny Polskiego Państwa Podziemnego

Schemat został opracowany przez
rząd RP na uchodźstwie w polskiej
i angielskiej wersji językowej. Pokazuje, jak bardzo rozbudowane były
instytucje Polskiego Państwa Podziemnego, istniejący w nim trójpodział władzy (władza wykonawcza,
ustawodawcza i sądownicza) oraz
bezpośrednią podległość rządowi
RP na uchodźstwie. Materiał ten był
kolportowany w okupowanej Polsce
i Wielkiej Brytanii.
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Źródło nr 7

Tomasz Strzembosz, Rzeczpospolita Podziemna

Tomasz Strzembosz stawia tezę, że
Polskie Państwo Podziemne było
fenomenem wśród państw okupowanej Europy. O jego wyjątkowości decydowały nie tylko masowość
i bezpośredni związek z rządem
RP na uchodźstwie, lecz przede
wszystkim jego prodemokratyczny,
pluralistyczny, obywatelski, wielopartyjny charakter.

Polskie Państwo Podziemne było zjawiskiem wyjątkowym w skali okupowanej przez
Niemców Europy, to znaczy na obszarze od Moskwy po Kałał La Manche. Oto w kraju
poddanym presji okupacji, o wiele silniejszej niż w krajach Europy Zachodniej i Środkowe, a równie okrutnej jak na terenach ZSRR, w kraju zagrożonym biologiczną zagładą
i w którym zamordowano kilka milionów jego obywateli, potrafiono stworzyć w Podziemiu, w ciągu trzech lat, sprawnie funkcjonujący system państwowy. Państwo podziemne,
które dzięki swojemu autorytetowi miało rzeczywisty, codzienny wpływ na poczynania
i postawy dużej części obywateli II Rzeczpospolitej. Państwo, które stanęło naprzeciw
państw okupacyjnych jako fakt realny i które przygotowywało w konspiracji istotne elementy ustawodawcze i organizacyjne, potrzebne dla funkcjonowania w powojennej przyszłości polskiego systemu demokratycznego, realizującego prawa człowieka, opartego na
etyce chrześcijańskiej, dla ludzi żyjących w wolności. [...]
I takim właśnie, ograniczonym do funkcji najważniejszych i samoograniczającym się
państwem, było państwo podziemne pokolenia Polaków II wojny światowej. Dysponowało ono przy tym ową subtelną więzią pomiędzy strukturą polityczną a innymi instytucjami politycznymi, realizującymi zadania edukacyjne, wychowawcze, ekonomiczne,
intelektualne, samopomocowe, kulturalne, religijne i inne. Bez tej subtelnej – a zarazem
realnej – więzi między obywatelem, także jakoś zorganizowanym, a agendami państwowymi, trudno sobie wyobrazić działalność państwa – chyba, że jest to państwo obce, najezdnicze, narzucone.
T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemna 1939-1945, Warszawa
2000, s. 7-8.
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Źródło nr 8

Tajny okólnik KC KP(b)B „O wojskowo-politycznych zadaniach
w zachodnich obwodach BSRS”

Istnienie wielorakich organizacji kierowanych przez polskie nacjonalistyczne centra
[Wilno, Lublin, Warszawa i inne] należy traktować jako ingerencję w sprawy i interesy naszego kraju. [...] W rejonach, w których działają już utworzone przez polskie kręgi reakcyjne nacjonalistyczne oddziały, muszą być one bezwzględnie wypierane przez
oddziały i grupy tworzone przez nas. Należy ponadto podjąć kroki, by przemycić w ich
szeregi naszych agentów, zbadać ich powiązania, zadania, organizacje, metody działania
i ustalić rzeczywistych przywódców polskich nacjonalistów bądź niemieckiego wywiadu.
Za pomocą oddelegowanych przez nas zaufanych Polaków należy rozbijać od wewnątrz
tego typu oddziały i grupy, pozyskując jednak zdolnych do pracy Polaków. [...]
W rejonach objętych wpływami naszych oddziałów i struktur podziemnych nie dopuszczać do działalności nacjonalistycznych, reakcyjnych grup polskich. Ich przywódców dyskretnie usuwać. Oddziały rozpuszczać i przejmować magazyny broni. Jeśli będzie
taka możliwość, brać takie oddziały pod swoje pewne wpływy [...] i czyścić odpowiednio
dyskretnie z wrogich elementów.

Kwestia przynależności państwowej terytoriów II RP anektowanych
przez ZSRR w 1939 r. rzutowała na
stan stosunków radziecko-polskich.
Po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich w 1943 r. władze radzieckie zdecydowały się na politykę
faktów dokonanych, której elementem była likwidacja oddziałów
zbrojnych AK na obszarach uznawanych przez Kreml za przynależące do BSRR, USRR i LSRR. Dokument
instruuje dowódców radzieckiej
partyzantki, jak należy traktować
oddziały polskiej partyzantki podle-

„O wojskowo-politycznych zadaniach w zachodnich obwodach BSRS”, 22.06.1943, Archiwum Narodowe Republiki Białoruś, Mińsk, f 4p, op. 33a, d. 397.
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Źródło nr 9

Uchwała Państwowego Komitetu Obrony ZSRR w związku
z wkroczeniem wojsk radzieckich na terytorium Polski

Ściśle tajna uchwała przyjęta 31 lipca 1944 r., tuż po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej na teren
powojennej Polski, charakteryzuje
specyfikę radzieckiej polityki wobec
Polaków i polskich sił politycznych.
Komitet Obrony Państwa
ZSRR (PKO) – najwyższy organ kierownictwa państwa, który posiadał
pełnię władzy militarnej, politycznej i gospodarczej w ZSRR w latach 1941-1945. Przewodniczącym
PKO ZSRR był Józef Stalin.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) – utworzony
21 lipca 1944 r. w Moskwie tym-

3. Mając na uwadze, iż wkroczenie wojsk radzieckich do Polski jest podyktowane wyłącznie koniecznością wojskową i nie ma innych celów, a jedynie przełamać opór przeciwnika, zlikwidować jego siły i pomóc ludowi polskiemu w dziele oswobodzenia jego
ojczyzny od ucisku faszystowsko-niemieckiego okupanta. Na terenach zajętych przez
Armię Czerwoną nie tworzyć organów radzieckiej władzy i nie wprowadzać radzieckiego ustroju. Nie przeszkadzać w obrzędach religijnych i działalności kościołów, cerkwi
i domów modlitwy.
4. Nawiązać przyjazne stosunki z organami władzy, które stworzy, na wyzwolonym
terytorium, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Konieczne w celu utrzymania
porządku publicznego działania na terytoriach zajętych przez wojska radzieckie realizować za pośrednictwem wyżej wymienionych organów. Prawo do mobilizacji ludności,
a także wszystkie inne prawa rządzenia na obszarze Polski są przynależne wyłącznie do
organów utworzonych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Innych stworzonych poza Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego organów władzy, w tym władz
tworzonych przez polski „rząd” emigracyjny w Londynie, nie uznawać. Należy pamiętać, że osoby przedstawiające się jako reprezentanci emigracyjnego „polskiego rządu”
w Londynie, należy traktować jak samozwańców i awanturników. Powinni być traktowani jak poszukiwacze przygód.

czasowy organ władzy, który nie
uznawał rządu londyńskiego i był

Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941-1945, вып. 2, Москва 2015, s. 465.

wspierany przez Związek Radziecki. Siedzibą PKWN był Lublin. Pod
koniec 1944 r. został przekształcony
w Rząd Tymczasowy.
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Marek Radziwon, Аleksandr Szubin

Polska i ZSRR
w początkowych latach
„zimnej wojny” 1945-1955

Odbudowa życia społeczno-gospodarczego

W wyniku konferencji wielkich mocarstw w Jałcie i Poczdamie granice Polski
uległy przesunięciu na zachód – zachodnią granicę Polski wyznaczały teraz Odra
i Nysa Łużycka, na wschodzie stanowiła ją natomiast dawna tzw. linia Curzona. Do ZSRR włączono m.in. Wilno, Baranowicze, Brześć, Lwów i Stanisławów.
Nową granicę Polski na wschodzie regulowała Umowa graniczna pomiędzy Polską
a ZSRR, podpisana w Moskwie w sierpniu 1945 r. (Źródło nr 1: Mapa: Nowe granice Polski w 1945 r.).
Do najważniejszych miast, które przed wojną należały do Niemiec, a teraz znalazły się w nowych granicach państwa polskiego, należały m.in. Szczecin, Wrocław
i Opole. Do Polski włączono także Wolne Miasto Gdańsk, w którym przed wojną
mieszkało zaledwie 15% Polaków. W sumie terytorium Polski było mniejsze o 20%
w stosunku do obszaru państwa przedwojennego.
Ludność Polski zmniejszyła się z 35 mln przed wojną do 24 mln obywateli po
wojnie. 6 mln ludzi (Żydów i Polaków) zginęło w czasie wojny, reszta pozostawała na ziemiach wcielonych do ZSRR. Z przedwojennych województw wschodnich
przesiedlono do Polski przeszło 1,2 mln osób. Ponad 2,3 mln repatriantów wróciło
do kraju – głównie polscy robotnicy przymusowi z Niemiec i zesłańcy z dalekich obszarów Związku Radzieckiego. Jednocześnie z Polski wysiedlono 3,5 mln Niemców
mieszkających na dawnych terenach państwa niemieckiego, do ZSRR przesiedlono
prawie 0,5 mln ukraińskich i białoruskich mieszkańców województw wschodnich.
Polskę opuściło także 100 tys. ocalałych z Zagłady Żydów. 0,5 mln Polaków rzuconych w czasie wojny na Zachód nie zdecydowało się na powrót do komunistycznej Polski i tworzyło ważne ośrodki emigracyjne, głównie w Londynie i w Paryżu.
Niewyobrażalne były także straty radzieckie. W wojnie zginęło około 27 mln
obywateli radzieckich (Źródło nr 2: Nikołaj Nikulin, Sołdat). Prawie 40%, a więc
około 11 mln, stanowiła ludność cywilna. Ale w 1945 r. obywatele radzieccy czuli
się zwycięzcami. Propaganda radziecka wysławiała radziecki naród zwycięzców,
szczególnie Rosjan (Źródło nr 3: Toast wygłoszony 24 maja 1945 r. przez Józefa
Stalina za pomyślność narodu rosyjskiego). Wszystkich czekała jednak niełatwa
odbudowa gospodarki. Dzięki wysiłkom robotników starających się jak najszybciej
odbudować kraj z powojennych zniszczeń, dzięki talentom organizacyjnym pokolenia powojennego w latach 1946-1950 udało się uruchomić wszystkie najważniejsze zakłady przemysłowe. Odbudowano największe miasta, chociaż w mniejszych
miejscowościach wojenne gruzowiska leżały jeszcze wiele lat. Najsprawniej odbudowywano przemysł ciężki i energetykę, rosło wydobycie węgla i ropy naftowej,
dźwigały się więc przede wszystkim te gałęzie gospodarki, które odgrywały szczególną rolę w produkcji wojskowej.
Odbudowa przemysłu w dużej mierze spadła na barki wsi. Państwo, podobnie
jak w okresie przyspieszonego uprzemysłowienia, odbierało wsi wszystkie tzw. „nadwyżki” chleba. Wieśniacy porzucali więc swoje wsie i szukali pracy w miastach.
Mieszkańcy wsi w ZSRR nie mieli dowodów osobistych i byli de facto przywiązani
do ziemi. Wyjazd do miasta wymagał zatem pokonania licznych biurokratycznych
trudności i często okazywał się po prostu niemożliwy. Przy pierwszym kryzysie
w 1946 r. w południowych regionach europejskiej części ZSRR zapanował głód.
W wyniku głodu i chorób zmarło około miliona ludzi.
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14 grudnia 1947 r. zlikwidowano w ZSRR system kartkowy. Pojawiło się jednak
niebezpieczeństwo, że duża ilość pieniądza ukrywanego w czasie wojny mogłaby
teraz zalać rynek i wywołać inflację. W warunkach powojennego bałaganu i powszechnej nędzy wielkie majątki mogłyby się pojawić tylko w sposób nielegalny.
Państwo zdecydowało się więc na reformę monetarną, oznaczającą w istocie konfiskatę. Obywatele, którzy trzymali oszczędności w domu, dziesięć starych rubli mogli wymienić na jeden nowy. Natomiast tych, którzy mieli oszczędności na
książeczkach oszczędnościowych (a więc nie ukrywali ich przed państwem), obowiązywał kurs wymiany jeden do jednego, ale tylko do sumy trzech tysięcy rubli.
Osoby, które dysponowały większymi sumami, mogły wymieniać stare ruble na
nowe w stosunku trzy do dwóch i dwa do jednego, a więc z istotną stratą. Społeczeństwo radzieckie było biedne i właściciele dużych majątków stanowili bardzo
wąską grupę ludności, dlatego powszechnie reformę monetarną przyjęto spokojnie.
Największe straty poniosła wieś, niedowierzająca państwu i jednocześnie oszczędzająca na potrzeby małych działek przyzagrodowych. U schyłku lat czterdziestych
średnia pensja wynosiła około 500 rubli, za parę męskich półbutów trzeba było zaś
zapłacić około 300 rubli.
W Polsce reforma rolna z 1945 r. zakładała podział majątków ziemskich powyżej
50 ha. Część ziemi podzielono między chłopów, część przejęło państwo. Rok później upaństwowiono przemysł i duże przedsiębiorstwa, w prywatnych rękach mogły pozostawać tylko niewielkie zakłady rzemieślnicze i małe gospodarstwa rolne.
W następnych latach władze przyjęły najpierw trzyletni, a potem sześcioletni plan
gospodarczy. Produkcja przemysłowa wzrosła w tym czasie przeszło dwukrotnie,
ale skolektywizowane w dużej mierze rolnictwo rozwijało się znacznie wolniej.

Początki nowej władzy w Polsce

Latem 1945 r. w Polsce utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, w którym tekę wicepremiera objął Stanisław Mikołajczyk (Źródło nr 4: Płk Jan Rzepecki, delegat Sił Zbrojnych na Kraj, prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
do byłych żołnierzy Delegatury Sił Zbrojnych). Mikołajczyk liczył, że uda mu się
skutecznie przeciwdziałać dominacji komunistów. Okazało się jednak, że nowe
władze szybko i sprawnie likwidowały przeciwników politycznych (Źródło nr 5:
Przemówienie Stanisława Mikołajczyka na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego).
Jednocześnie reforma rolna, polegająca na parcelacji dużych majątków, i upaństwowienie przemysłu dawały nowej władzy komunistycznej pewne poparcie. Największą władzę skupiał w swoich rękach Bolesław Bierut – komunista, który okupację
spędził w ZSRR, a po powrocie do kraju objął stanowisko sekretarza generalnego
PZPR, zaś w latach 1947-1952 – prezydenta.
Wpływy Związku Radzieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej były już na
tyle silne, że nowy podział kontynentu stawał się faktem. Symbolicznie sformułował to premier Wielkiej Brytanii. 5 marca 1946 r. Winston Churchill w przemówieniu w amerykańskim mieście Fulton mówił: „Od Szczecina nad Bałtykiem do
Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Poza tą
linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te
miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką,
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są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale
także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy”1.
W czerwcu 1946 r. w Polsce przeprowadzono referendum. Władza nakłaniała
do głosowania „3 x tak” („Czy jesteś za zniesieniem Senatu?”, „Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę
rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?”, „Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?”). Większość
odpowiedzi twierdzących padła tylko na trzecie pytanie, komuniści zdecydowali
się zatem na sfałszowanie wyników referendum.
Pół roku później, w styczniu 1947 r., odbyły się wybory do Sejmu. W czasie
kampanii wyborczej i samych wyborów dochodziło do licznych nadużyć. Oficjalny, także – jak dowiodły późniejsze badania historyczne – sfałszowany wynik wyborów dawał zwycięstwo tzw. Blokowi Demokratycznemu (PPR i PPS). Główna
partia opozycyjna, Polskie Stronnictwo Ludowe, została niemal całkowicie zmarginalizowana – według oficjalnych danych uzyskała 10-procentowe poparcie.
W tym samym czasie amerykański sekretarz stanu George Marshall przedstawił
program pomocy gospodarczej dla krajów europejskich zniszczonych w czasie wojny. Plan Marshalla miał objąć większość krajów zachodnich, ale także ZSRR i kraje
satelickie w regionie, m.in. Czechosłowację i Polskę, w związku czym USA uzależniły przyznanie pomocy od przeprowadzenia wolnych wyborów. Propozycja, na
polecenie Stalina, została jednak odrzucona.
Rok 1947 można zatem uznać za początki niemal całkowitej izolacji Polski w kontaktach z Zachodem (Źródło nr 6: Karykatura przedstawiająca Winstona Churchilla). Po lipcowym odrzuceniu przez Polskę planu Marshalla, we wrześniu rząd
polski jednostronnie wymówił umowę konkordatu z Watykanem. W październiku w obawie o swoje bezpieczeństwo przewodniczący PSL Stanisław Mikołajczyk
uciekł na Zachód. Rok później władze komunistyczne przeprowadziły tzw. zjednoczenie partii lewicowych – PPR i PPS. Operacja ta była w istocie rzeczy rozwiązaniem i tak zmarginalizowanej już PPS i likwidacją wszelkiej opozycji politycznej.
Zwalczano również podziemie wojskowe – żołnierzy AK i NSZ, którzy nie zdecydowali się na wcześniejsze ujawnienie (Źródło nr 7: „Zapluty karzeł reakcji”, plakat
propagandowy z 1945 r.). Oficjalnym doradcą NKWD przy polskim Ministerstwie
Bezpieczeństwa Publicznego został gen. Iwan Sierow, który w marcu 1945 r. aresztował w podwarszawskim Pruszkowie komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego,
delegata rządu emigracyjnego Jana Jankowskiego i członków konspiracyjnej Krajowej Rady Ministrów, skazanych w Moskwie w procesie szesnastu. Od tej chwili
komuniści mieli monopol władzy w Polsce.

1
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„From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia; all these famous cities and the
populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and all are subject, in one form
or another, not only to Soviet influence but to a very high and in some cases increasing measure of
control from Moscow”.
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Potwierdzeniem radzieckiej dominacji w regionie była wrześniowa narada
partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie. Szef delegacji radzieckiej Andriej
Żdanow w głośnym przemówieniu oskarżył Stany Zjednoczone o doprowadzenie
do podziału świata na „imperialistyczny” i „demokratyczny”, wzywał do mobilizacji wobec zachodniego zagrożenia i postulował powołanie Kominformu (Biura
Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, w skrócie – Komitetu
Informacyjnego), stałego organu kontrolującego narodowe partie komunistyczne
(Źródło nr 8: Wystąpienie Andrieja Żdanowa pt. „O sytuacji międzynarodowej”).

Umocnienie się systemu totalitarnego

Optymizm związany z zakończeniem wojny, powrót z frontu młodych żołnierzy,
którzy zdołali zobaczyć świat zachodni – wszystko to sprzyjało nastrojom wolnościowym. Nastroje te przenikały także do świata elity twórczej. Stalinowskie
kierownictwo uznało, że nadszedł czas, aby ponownie sprowadzić inteligencję do
roli posłusznego orędownika decyzji partii.
Stalin obawiał się popularności zwycięskich generałów Armii Radzieckiej, dokonał więc czystek wśród generalicji. Marszałka Gieorgija Żukowa zdymisjonowano ze stanowiska wiceministra obrony i wysłano do odległego uralskiego okręgu
wojskowego. Represje dotknęły także prostych żołnierzy: około 1,2 mln jeńców
radzieckich trafiło do łagrów wkrótce po uwolnieniu z obozów w Niemczech.
W sierpniu 1946 r. członek Biura Politycznego KC KPZR Andriej Żdanow zaatakował tych ludzi kultury, którzy próbowali unikać służenia partii i starali się
tworzyć w sposób nieskrępowany. Decyzjami KC i oskarżycielskimi artykułami
w prasie partyjnej uderzono w cały szereg dzieł sztuki, czasopism literackich, konkretnych pisarzy – m.in. w Michaiła Zoszczenkę i Annę Achmatową. Oboje poetów
wyrzucono ze Związku Pisarzy (Źródło nr 9: Postanowienie Biura Organizacyjnego Komitetu Centralnego WKP(b) w sprawie czasopism „Zwiezda” i „Leningrad”).
Stalin starał się zadać cios każdemu, kto miał lub choćby mógł mieć kontakty
z Zachodem. W 1947 r. Biuro Polityczne WKP(b) wydało zarządzenie „O zakazie
ślubów między obywatelami ZSRR i obcokrajowcami”. Oficjalna propaganda poddawała krytyce wszystkich, którzy nie cenili kultury narodowej swojego państwa.
Ludzi takich nazywano „kosmopolitami”. Oskarżenia te najczęściej formułowano
wobec inteligencji pochodzenia żydowskiego. Nie dopuszczano nawet samej myśli, że Zachód mógłby w jakiejkolwiek dziedzinie zdobyć przewagę nad ZSRR (tzw.
„walka z nieuzasadnionym wychwalaniem Zachodu”).
Nadeszła fala czystek, które dotknęły ludzi aparatu państwowego, przedstawicieli świata nauki i kultury, przede wszystkim zaś zwolenników utrzymywania kontaktów naukowych i kulturalnych z Zachodem i Żydów radzieckich (Źródło nr 10:
Postanowienie Biura Politycznego KC WKP(b)). Specjaliści o wysokich kwalifikacjach pozostawali bez środków do życia, byli zmuszeni do pracy poza zawodem.
Narzędziem w tej kampanii stała się retoryka antysemicka. Jeszcze w 1948 r. Solomon Michoels, wybitny aktor, dyrektor Państwowego Teatru Żydowskiego i przewodniczący Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, został zamordowany
w Mińsku przez agentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MGB, Ministierstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti, następca NKWD). Apogeum walki
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z kosmopolityzmem stało się rozstrzelanie w 1952 r. członków Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, organizacji działającej oficjalnie od 1942 r.
W związku z prześladowaniami „kosmopolitów” zaczęła się rozprawa z uczonymi „chwalcami Zachodu”. Oskarżenia kierowano wobec tych intelektualistów,
którzy uważali, że nauka zachodnia może w niektórych dziedzinach stać wyżej niż
nauka radziecka i dlatego rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych z Zachodem jest konieczne. Stalin był przekonany, że kontakty takie mogą wzmocnić
nastroje prozachodnie w ZSRR. Prześladowano biologów, fizyków, psychologów,
filologów i ekonomistów. Miejsca obiektywnych uczonych zaczęli zajmować ludzie,
dla których idea o przewadze Związku Radzieckiego we wszystkich dziedzinach
była ważniejsza niż prawda naukowa. Liderem tego kierunku został prezes Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych Trofim Łysenko, który ostro występował
przeciwko genetykom wykorzystującym dokonania naukowców zachodnich. Podczas sesji WANR w sierpniu 1948 r. większość delegatów poparła Łysenkę, zaś jego
oponenci – wobec groźby prześladowań – zostali zmuszeni do tego, by „przyznać
się do błędów” i na pewien czas zarzucić badania nad genetyką.
Po wojnie w ZSRR zaostrzyły się czystki wewnątrzpartyjne, wróciły terror i retoryka antysemicka. Ich przejawem była m.in. tzw. sprawa leningradzka. Tymczasem Stalin przygotowywał wymianę starego pokolenia na nowych ludzi, z których
większość robiła kariery i dochodziła do władzy w czasie wojny. W 1949 r. stanowiska stracili Wiaczesław Mołotow i Anastas Mikojan. W październiku 1952 r. na
XIX zjeździe KPZR dokonano zmian w statucie partii. Zlikwidowano Biuro Polityczne, a w jego miejsce powołano szersze ciało – Prezydium Komitetu Centralnego.
W styczniu 1953 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego wykorzystało
oświadczenie jednego z lekarzy o tym, jakoby lekarze kremlowscy nieprawidłowo
leczyli Żdanowa, i oskarżyło lekarzy opiekujących się Stalinem i innymi „wodzami” o świadomy i celowy sabotaż. Część aresztowanych w tzw. „sprawie lekarzy
kremlowskich” była Żydami, sprawa stała się więc pretekstem do zorganizowania
nowej, szerokiej kampanii antysemickiej. „Sprawa lekarzy kremlowskich” miała
jeszcze jeden istotny skutek: Stalin pozostał bez swoich dotychczasowych lekarzy.
A był już starym człowiekiem.

Twardy kurs w Polsce

Pojęcie „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego”, zaczerpnięte z retoryki stalinowskiej, pojawiło się w oficjalnej polskiej propagandzie w 1948 r. Mówiono
także o „zaostrzającej się walce klasowej”. Za propagandowymi kalkami szły czyny. W 1948 r. z powodów politycznych więziono w Polsce 26,4 tys. ludzi, w roku
1949 więźniów politycznych było już 32,2 tys., a w 1950 – ponad 35 tys.
Czystki uderzyły także w ludzi z najwyższych kręgów władzy. W 1949 r. aresztowano I sekretarza PPR Władysława Gomułkę i gen. Mariana Spychalskiego. Głośne
procesy pokazowe z oskarżeniami o kierowanie „organizacją kontrrewolucyjną”
urządzono kilku wyższym generałom. Także w 1949 r. nowym ministrem obrony
narodowej został radziecki marszałek Konstanty Rokossowski, dowódca na frontach
II wojny światowej. W latach 1949-1954 zwolniono z wojska około 10 tys. oficerów
– w pierwszej kolejności tych, którzy służyli w armii przed wojną. Jednocześnie do
1956 r. w wojsku polskim służyło około 700 oficerów radzieckich.
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W 1949 r. nastąpiło także oficjalne proklamowanie doktryny socrealizmu w polskiej sztuce i literaturze. Kilka miesięcy wcześniej władze zlikwidowały katolickie
czasopismo „Tygodnik Warszawski”, a wielu redaktorów skazały na długoletnie wyroki więzienia. W styczniu 1949 r. w Szczecinie odbył się Zjazd Związku Literatów,
który był nie tylko manifestacją pisarzy partyjnych, ale także akcją ideologiczną
wobec pisarzy bezpartyjnych i neutralnych. Jakub Berman, prominentny członek
Biura Politycznego, wskazywał wroga, z którym literatura powinna walczyć: „nasze kułactwo, i nasz kler żywi się ochłapami, które ściągają do kraju przez «Głos
Ameryki» i inne głosy. Taktyka niepisania i niemówienia o tym jest niesłuszna”.
Zmieniły się władze związku. W literaturze, ale także w muzyce i sztukach plastycznych zaczęły obowiązywać socrealistyczne sztampy. Wielu pisarzy starszego
pokolenia przez następne lata nie wydawano – niektórzy sami nie chcieli się poddawać narzucanym ograniczeniom, inni zostali zmuszeni do milczenia przez cenzurę (Źródło nr 11: Czesław Miłosz, Nie).
Rolę wolnej trybuny odgrywała, mimo bardzo ograniczonego zasięgu, powojenna emigracja – przede wszystkim paryska „Kultura” Jerzego Giedroycia i środowisko londyńskie, gdzie wciąż działał rząd na wychodźstwie (tylko nominalnie,
ponieważ gabinetu nie uznawała społeczność międzynarodowa) i gdzie wydawano tygodnik „Wiadomości”.

Śmierć Stalina i walka w kierownictwie KPZR. Początki odwilży w Polsce

2 marca 1953 r. Stalin zasłabł, a jego dotychczasowi lekarze byli aresztowani. Ochrona nie od razu zdecydowała się na wejście do gabinetu wodza bez jego pozwolenia.
W efekcie samotny starzec leżał kilka godzin bez pomocy lekarskiej. Stalin zmarł
5 marca 1953 r. Wiadomość ta wstrząsnęła mieszkańcami ZSRR – jednych męczyło
pytanie o losy kraju, inni odczuwali euforię. Stalina pochowano w Mauzoleum Lenina (Źródło nr 12: Piotr Grigorienko, W podziemiu można spotkać tylko szczury).
Po śmierci Stalina władzę przejęła grupa najważniejszych członków Biura Politycznego. Dawni członkowie Biura Politycznego rozwiązali wybrane za Stalina
Prezydium Komitetu Centralnego i zamiast dotychczasowych dwudziestu pięciu
członków do nowego prezydium wybrali zaledwie dziesięciu. Za zadania partyjne w prezydium odpowiadał Nikita Chruszczow, na premiera rządu wyznaczono
Gieorgija Malenkowa, ministrem spraw wewnętrznych został Ławrientij Beria. Razem z nim pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Ministrów został Wiaczesław
Mołotow, odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Łazar Kaganowicz kierował
przemysłem, Nikołaj Bułganin sprawami obronności. Na czele Prezydium Rady
Najwyższej, a więc przynajmniej formalnie najwyższego konstytucyjnego organu
władzy w ZSRR, stał Kliment Woroszyłow.
Najaktywniejszym członkiem w tej grupie okazał się Beria. To on dysponował
instrumentami represji i to on mógł zarządzić powolne odchodzenie od represyjnej polityki stalinizmu. Beria zakończył sprawę lekarzy kremlowskich. Ruszyła też
rehabilitacja więźniów politycznych, początkowo realizowana w sposób niejawny,
aby ukryć sam fakt terroru stalinowskiego. Cicha rehabilitacja trwała aż do 1956 r.
W czerwcu 1953 r. Beria został „zdemaskowany” jako „wróg narodu” (Źródło nr 13: Postanowienie Plenum KC KPZR o przestępstwach antypartyjnych
i antypaństwowych). Na lipcowym plenum KC potępiono Berię i zdecydowano
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o wzmocnieniu roli partii poprzez utworzenie stanowiska pierwszego sekretarza
KC KPZR (w rzeczywistości – sekretarza generalnego, a więc stanowiska, które
wcześniej zajmował Stalin). We wrześniu 1953 r. pierwszym sekretarzem został
Chruszczow.
Ilja Erenburg w październikowym numerze miesięcznika „Znamia” („Barwy”)
ogłosił artykuł О pracy pisarza. Dwa miesiące później w czasopiśmie literackim
„Nowyj Mir” („Nowy Świat”), redagowanym przez wybitnego poetę Aleksandra
Twardowskiego, ukazał się artykuł Władimira Pomierancewa О uczciwości w literaturze. Oba te teksty były pierwszymi jaskółkami zbliżających się zmian. Niebawem
powieść Erenburga Odwilż da symboliczną nazwę całej postalinowskiej epoce.
Jednocześnie walka o przywództwo w partii trwała nadal. W 1954 r. „sprawa
leningradzka” została uznana za prowokację Berii. Skompromitowała także Malenkowa, który brał udział w fabrykowaniu materiałów przeciwko „leningradczykom”. W 1955 r. Malenkowa na stanowisku prezesa Rady Ministrów zastąpił
Bułganin, co dodatkowo wzmocniło pozycję Chruszczowa. Wreszcie Chruszczow
poczuł się na tyle silny, że zdecydował się na odwilż, na zasadniczy zwrot w politycznym kursie partii.
W Polsce jeszcze w 1953 r. władze zaatakowały Kościół katolicki, aresztowały
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i zamknęły krakowski „Tygodnik
Powszechny” po tym, jak pismo odmówiło publikacji całostronicowego portretu
Józefa Stalina w pierwszym numerze po śmierci dyktatora. Niebawem jednak Polska zaczęła reagować na odwilżowe zmiany w Związku Radzieckim. W grudniu
1954 r. na wolność wyszedł Władysław Gomułka, osłabły naciski cenzury, coraz
częściej wydawnictwa krajowe drukowały pisarzy zachodnioeuropejskich, a nawet
niektórych polskich pisarzy emigracyjnych.
Najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym w obozie państw socjalistycznych było podpisanie Układu Warszawskiego w maju 1955 r. Oficjalna doktryna wojskowego porozumienia państw obozu socjalistycznego zakładała zadania
obronne. W rzeczywistości chodziło o stworzenie zimnowojennej przeciwwagi dla
zachodnich sił NATO.
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6B

Ewa Betiuk

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Stalinizm w Związku Sowieckim i Polsce 1945-1956

45 minut

Lekcja powtórzeniowa dotyczy tematów:
 Państwo Stalina;
 Początki systemu komunistycznego w Polsce;
 Polska w okresie stalinizmu;
 Blok Wschodni po śmierci Stalina.
Podręczniki:
 P. Galik, Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 3, Nowa Era.
 J. Kłaczkow, A. Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 4, Nowa Era.
Cele lekcji:
Uczeń:
 określa ramy czasowe stalinizmu w Związku Sowieckim i w Polsce;
 potrafi podać przyczyny powstania stalinizmu w Związku Sowieckim i w Polsce;
 potrafi wymienić cechy charakterystyczne stalinizmu w Związku Sowieckim i w Polsce;
 charakteryzuje i omawia metody represji aparatu władzy wobec obywateli w Związku Sowieckim i w Polsce;
 przedstawia sposoby indoktrynacji młodego pokolenia Polaków;
 opisuje funkcje państwa w systemie stalinowskim;
 wskazuje przejawy powojennej zależności Polski od ZSRR;
 rozumie i wyjaśnia pojęcie kultu jednostki;
 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń w porządku przyczynowo-skutkowym;
 doskonali umiejętności pracy w grupie;
 wyszukuje źródła informacji i dokonuje ich selekcji.
Metody:
 praca indywidualna i w grupach;
 praca ze źródłem;
 praca z podręcznikiem;
 praca z kartą pracy;
 rozmowa nauczająca.

272

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Środki dydaktyczne i materiały:
 rzutnik multimedialny;
 podręcznik;
 karta pracy;
 źródła pisane:
 Preambuła do Konstytucji PRL z 1952 r.
źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Polskiej_Rzeczypospolitej_
Ludowej
 Nikita Chruszczow – o kulcie jednostki i jego szkodliwych następstwach – tajny
referat na XX zjeździe KPZR, 25 lutego 1956 r.
źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, s. 338-340.
 Kalendarz młodzieżowy 1953, Warszawa 1953
źródło: naszahistoria.fm.interiowo.pl/VII_16.htm
 Fragmenty pieśni okresu stalinowskiego: „To idzie młodość” (słowa i muzyka T. Sygetyński) oraz „Tysiące rąk” (słowa K. Gruszczyński, muzyka E. Olearczyk)
źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac.: M. Sobańska-Bondaruk,
S. B. Lenard, PWN, s. 391-392; wiadomosci.onet.pl/.../miliony-rak-tysiace-rak-miliony-raka-serce-bije-je...
 Losy więźniów politycznych (wspomnienia W. Minkiewicza, pracownika Delegatury Rządu na Kraj, uczestnika powstania warszawskiego, więzionego po wojnie
przez władze komunistyczne)
źródło: D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2: Od 1789 roku do współczesności,
GWO, s. 267.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel podaje temat lekcji oraz informuje, że uczniowie będą dziś pracować
w grupach z wykorzystaniem wiedzy z podręcznika, wykładu nauczyciela oraz tekstów źródłowych.
 Następnie prosi uczniów, by w parach określili ramy czasowe stalinizmu w Związku
Sowieckim i w Polsce. Po wykonaniu zadania, wspólnie z uczniami analizuje ich propozycje i uzgadnia zapis w zeszycie.
 Kolejno dzieli uczniów na 4-osobowe grupy, które uzupełniają schematy na kartach
pracy – dopisują skojarzenia do zamieszczonych haseł:
 stalinizm w Polsce;
 stalinizm w Związku Sowieckim (Karta pracy nr 1).
 Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują jej wyniki, a nauczyciel na bieżąco je weryfikuje.
Faza realizacyjna:
 Nauczyciel prosi, by uczniowie wypisali w tabeli przyczyny powstania stalinizmu
w Związku Sowieckim i w Polsce. Po wykonaniu zadania, wspólnie z uczniami analizuje ich propozycje i uzgadnia zapis w zeszycie (Karta pracy nr 2).
 Nauczyciel dzieli klasę na 5 grup i prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstów źródłowych, odnoszących się do różnych przejawów stalinizmu w Związku Sowieckim i w Polsce.
 Grupa 1
– Preambuła do Konstytucji PRL z 1952 r. (Karta pracy nr 3).
 Grupa 2
– Nikita Chruszczow – o kulcie jednostki i jego szkodliwych następstwach – tajny
referat na XX zjeździe KPZR, 25 lutego 1956 r. (Karta pracy nr 4).
 Grupa 3
– Kalendarz młodzieżowy 1953, Warszawa 1953 (Karta pracy nr 5).
 Grupa 4
– Fragment pieśni okresu stalinowskiego: „To idzie młodość” (słowa i muzyka T. Sygetyński) oraz „Tysiące rąk” (słowa K. Gruszczyński, muzyka E. Olearczyk) (Karta
pracy nr 6).
 Grupa 5
– Losy więźniów politycznych (wspomnienia W. Minkiewicza, pracownika Delegatury Rządu na Kraj, uczestnika powstania warszawskiego, więzionego po wojnie
przez władze komunistyczne) (Karta pracy nr 7).

274

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Faza podsumowująca:
 Nauczyciel, podsumowując lekcję, prosi uczniów o wymienienie głównych cech stalinizmu w Polsce i w Związku Sowieckim. Następnie ocenia aktywność uczniów.
 Zadaje pracę domową: Opracuj pięć haseł do słownika stalinizmu. Zdefiniuj wybrane
przez siebie hasła, podaj źródła i bibliografię.
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Karta pracy nr 1

Stalinizm w Związku Sowieckim
skojarzenia

Stalinizm w Polsce
skojarzenia
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Przyczyny powstania stalinizmu

Przyczyny powstania stalinizmu
w Związku Sowieckim
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Karta pracy nr 3

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez
Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. nr 33, poz. 232)

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego.
Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych tradycji Narodu Polskiego i urzeczywistnia idee wyzwoleńcze polskich mas pracujących.
Polski lud pracujący pod przewodem bohaterskiej klasy robotniczej, opierając się na
sojuszu robotniczo-chłopskim, walczył dziesiątki lat o wyzwolenie z niewoli narodowej,
narzuconej przez pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców – kolonizatorów, tak samo
jak walczył o zniesienie wyzysku polskich kapitalistów i obszarników.
W okresie okupacji Naród Polski toczył nieustępliwą, bohaterską walkę z krwawym
najazdem hitlerowskim. Historyczne zwycięstwo Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nad faszyzmem wyzwoliło ziemie polskie, umożliwiło polskiemu ludowi pracującemu zdobycie władzy i stworzyło warunki narodowego odrodzenia Polski w nowych,
sprawiedliwych granicach. Na wieczne czasy powróciły do Polski Ziemie Odzyskane.
Wcielając w życie wiekopomne wskazania Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r. i rozwijając jego zasady programowe, władza ludowa
– dzięki ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego, w walce z zaciekłym
oporem rozbitków starego ustroju kapitalistyczno-obszarniczego – dokonała wielkich
przeobrażeń społecznych. W wyniku rewolucyjnych walk i przemian obalona została
władza kapitalistów i obszarników, utrwaliło się państwo demokracji ludowej, kształtuje
się i umacnia nowy ustrój społeczny, odpowiadający interesom i dążeniom najszerszych
mas ludowych.
Zasady prawne tego ustroju ustanawia Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Podstawę obecnej władzy ludowej w Polsce stanowi sojusz klasy robotniczej z chłopstwem pracującym. W sojuszu tym rola kierownicza należy do klasy robotniczej jako
przodującej klasy społeczeństwa, opierającej się na rewolucyjnym dorobku polskiego
i międzynarodowego ruchu robotniczego, na historycznych doświadczeniach zwycięskiego budownictwa socjalistycznego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
pierwszym państwie robotników i chłopów.
Wypełniając wolę Narodu Polskiego i zgodnie ze swym powołaniem – Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwala uroczyście niniejszą Konstytucję jako ustawę
zasadniczą, którą Naród Polski i wszystkie organy władzy polskiego ludu pracującego
kierować się winny w celu: umacniania państwa ludowego jako podstawowej siły, zapewniającej najpełniejszy rozkwit Narodu Polskiego, jego niepodległość i suwerenność, przyśpieszania rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Ojczyzny oraz wzrostu
jej sił, pogłębiania uczuć patriotycznych, jedności i zwartości Narodu Polskiego w walce
o dalsze polepszenie stosunków społecznych, o całkowite zniesienie wyzysku człowieka
przez człowieka, o urzeczywistnienie wielkich idei socjalizmu, zacieśniania przyjaźni
i współpracy między narodami, opartych na sojuszu i braterstwie, które łączą dziś Naród Polski z miłującymi pokój narodami świata w dążeniu do wspólnego celu: uniemożliwienia agresji i utrwalenia pokoju światowego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej
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Pytania:
 Jak preambuła Konstytucji PRL określa jej podstawy ustrojowe?
 Do jakich wydarzeń odwołują się twórcy preambuły?
 Kogo preambuła określa się mianem wroga ludu i dlaczego?
 Jaka grupa społeczna wskazywana jest w preambule jako podstawa społeczeństwa?
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Nikita Chruszczow – o kulcie jednostki i jego szkodliwych
następstwach – tajny referat na XX zjeździe KPZR, 25 lutego 1956 r.

Towarzysze! W referacie sprawozdawczym Komitetu Centralnego Partii na XX Zjeździe, w szeregu przemówień delegatów na Zjazd, jak również poprzednio na posiedzeniach plenarnych KC KPZR mówiono niemało o kulcie jednostki i o jego szkodliwych
następstwach.
Po śmierci Stalina Komitet Centralny Partii zaczął ściśle i konsekwentnie prowadzić
politykę wyjaśniania, że niedopuszczalne jest i obce duchowi marksizmu-leninizmu wywyższanie jednej osoby, przekształcanie jej w jakiegoś nadczłowieka posiadającego cechy
ponadnaturalne na podobieństwo boga. Człowiek ten rzekomo wszystko wie, wszystko
widzi, za wszystkich myśli, wszystko potrafi zrobić, jest nieomylny w swym postępowaniu.
Takie mniemanie o człowieku, a mówiąc konkretnie o Stalinie, kultywowane było
u nas przez wiele lat.
Zadaniem niniejszego referatu nie jest wszechstronna ocena życia i działalności Stalina. O zasługach Stalina napisano jeszcze za jego życia zupełnie wystarczającą ilość książek, broszur, studiów [...].
Obecnie chodzi nam [...] o to, jak stopniowo kształtował się kult osoby Stalina, który to kult stał się na określonym etapie źródłem całego szeregu niezmiernie poważnych
i ciężkich wypaczeń zasad partyjnych, demokracji partyjnej, praworządności rewolucyjnej.
Wobec tego, że nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, do czego prowadził w praktyce
kult jednostki, jak ogromną szkodę wyrządziło pogwałcenie zasady kolegialnego kierownictwa w partii i skupienie niezmiernej, nieograniczonej władzy w rękach jednej osoby,
Komitet Centralny Partii uważa za konieczne podać do wiadomości XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego materiały dotyczące tej sprawy [...].
Stalin działał nie za pomocą przekonywania, wyjaśniania, cierpliwej pracy z ludźmi,
lecz przez narzucenie swych koncepcji, żądając bezwzględnego podporządkowania się
swemu zdaniu. Kto się temu sprzeciwiał lub starał się uzasadnić swój punkt widzenia,
słuszność swojego stanowiska – skazywany był na wyłączenie z kierowniczego kolektywu, a następnie na unicestwienie moralne i fizyczne. Tak było zwłaszcza w okresie po
XVII Zjeździe Partii, kiedy ofiarą despotyzmu Stalina padło wielu uczciwych, oddanych
sprawie komunizmu wybitnych działaczy partyjnych i szeregowych pracowników partii. [...]
Doprowadziło to do jaskrawego gwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego, że
ofiarą padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii.
Należy stwierdzić, że w stosunku do ludzi, którzy w swoim czasie występowali przeciwko linii partii, nie było częstokroć dostatecznie poważnych podstaw, by unicestwić
ich fizycznie. Aby uzasadnić fizyczne unicestwienie takich ludzi, wprowadzono właśnie
formułę „wróg ludu”.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, s. 338-340.

Pytania:
 Jakie zarzuty wobec Stalina formułuje Chruszczow?
 W oparciu o tekst oraz wiedze pozaźródłową wyjaśnij, co oznaczało w praktyce „obalenie kultu jednostki”?
 W jakim stopniu oskarżenia dotyczyły systemu, a w jakim Stalina?
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Kalendarz młodzieżowy 1953, Warszawa 1953

21 grudnia każdego roku na całym świecie jest święto – urodziny największego człowieka, dumy całej ludzkości, ojca wszystkich prostych ludzi, człowieka, który dał imię
najwspanialszej epoce w historii świata. Urodziny Stalina. [...]
On poprowadził naród do ogromnych bitew w przemyśle i rolnictwie, które przeobraziły gruntownie cały kraj. Na miejscu dawnego, zacofanego przemysłu wyrósł z pracy
wolnych ludzi ogromny, nowoczesny przemysł niemający sobie równego w świecie. Pod
jego kierownictwem wieś radziecka w ciągu kilku lat przebyła drogę od biedy i zacofania
do najwspanialszej i najnowocześniejszej na świecie gospodarki kolektywnej, zmechanizowanej, bogatej i opartej o naukowe metody pracy.
On poprowadził naród radziecki na drogę zwycięstw nad przyrodą, nauczył ludzi
radzieckich przeobrażać pustynie w urodzajne pola, odwracać bieg rzek, tworzyć nowe
morza i zamieniać siłę wód w ogrom energii elektrycznej, służącej szczęściu i dobrobytowi człowieka. On nauczył ludzi przenosić góry i opanowywać lodowe pustynie, zmieniać klimat i tworzyć nowe gatunki roślin. [...]
Wszyscy wyzyskiwani i ciemiężeni na naszej planecie, wszyscy noszący jarzmo kapitalizmu, zwrócili z miłością i nadzieją oczy tam, gdzie mieszka i pracuje człowiek kierujący pierwszym na świecie państwem wolnych ludzi – na Kreml, na jego okna, w których
długo w nocy płoną światła. Całą nadzieję na lepsze życie, na utrzymanie pokoju połączyli
prości ludzie na świecie na zawsze z jego imieniem. [...]
Ludzie wszystkich ras, mówiących innymi językami, jednakowo wymawiają słowo
„Stalin”. I we wszystkich językach świata słowo to ma to samo znaczenie: znaczy „Wolność”, znaczy „Pokój”, znaczy „Życie”. [...]
naszahistoria.fm.interiowo.pl/VII_16.htm

Pytania:
 W jaki sposób prezentowano sylwetkę Stalina? Dlaczego?
 Które fragmenty tekstu świadczą o wyjątkowej pozycji Stalina?
 Jak ocenisz sformułowania dotyczące Związku Sowieckiego?
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Fragment pieśni okresu stalinowskiego: „To idzie młodość”
(słowa i muzyka T. Sygetyński) oraz „Tysiące rąk”
(słowa K. Gruszczyński, muzyka E. Olearczyk)
To idzie młodość
Co tak dudni, co tak grzmi, niebo huczy, ziemia drży,
Czy wichura groźna dmie, czy to burza idzie? Nie!!
Refren:
To idzie młodość, młodość, młodość i śpiewa, leć w górę piosenko jak wiatr!
I spadnij jak burza jak w maju ulewa, po której odradza się świat
Dla budowy młode dłonie, na budowie młoda myśl.
Potrafimy jutro bronić, tego co tworzymy dziś!
To idzie młodość, młodość, młodość i śpiewa, bo młodość odrodzi świat!
Od Warszawy leci śpiew, leci wzdłuż przydrożnych drzew
I powtarza piosnki treść: miasto – wsi i miastu – wieś! [...]

Tysiące rąk
Tysiące rąk , miliony rąk, a serce bije jedno:
Niesiemy plon w Ludową Rzecz, słoneczną, niepodległą.
Wesoły marsz milionów rąk uderza wspólnym rytmem.
Budować świat, potężny świat – zadanie to zaszczytne.
Refren:
Z nami słońce i drzewa w pochodzie maszerują przez miasto i wieś.
Niech w szeregi jednoczy się młodzież, niechaj praca nas łączy i pieśń! (bis)
Marzenia lat uskrzydlą nas, szeregów nikt nie zliczy.
Niesiemy plon w słoneczny świat, my szczęścia przodownicy.
Rozkwita kraj, rozkwita wkrąg i dni wiosenne biegną,
Tysiące rąk, miliony rąk, a serce bije jedno. [...]
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów
i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, s. 391-392; https://wiadomosci.onet.pl/tablica/
miliony-rak-tysiace-rak-miliony-raka-serce-bije-je,1666,270154,41046516,watek.html

Pytania:
 Jaką rzeczywistość przedstawiają słowa pieśni?
 Do jakich wydarzeń i procesów społecznych odnoszą się przedstawione fragmenty
pieśni?
 Wskaż przejawy propagandowego wydźwięku utworów.
 Czy te pieśni, twoim zdaniem, odgrywały ważną rolę w codziennym życiu w ówczesnych latach?
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Losy więźniów politycznych (wspomnienia W. Minkiewicza,
pracownika Delegatury Rządu na Kraj, uczestnika powstania
warszawskiego, więzionego po wojnie przez władze komunistyczne)
Oprócz bowiem generalnego bicia i kopania we trzech po prostu gdzie popadnie,
albo w najbardziej czułe miejsca, oficer śledczy „prowadzący” danego więźnia stosował
rozmaite tortury, będąc z nim sam na sam. Do takich tortur należało na przykład tzw.
„siedzenie na ogonku”, które polegało na tym, że zmuszało się więźnia do siedzenia na
nodze odwróconego do góry nogami stołka [...]. Już po paru minutach odczuwało się
piekielny ból, którego nie sposób było wytrzymać. [...] Bardzo często stosowaną torturą
była też tzw. „stójka” i karcer. „Stójka” polegała na tym, że więzień musiał stać nago, tuż
przy otwartym oknie, nawet w zimie... przez wiele godzin, a czasem nawet kilka dni [...].
Tragiczny rekord osiągnął chyba Kazimierz Moczarski [...], opisał on szczegółowo czterdzieści kilka metod fizycznego i psychicznego terroru, jakimi usiłowano zmusić go, by
przyznał się do niepopełnionych zbrodni [...]. Doprowadzano skazańca zawsze do tego
samego miejsca, oddziałowy otwierał jakieś drzwi, w które wchodził więzień, i po chwili
rozlegał się strzał [...]. Sądzono mnie, podobnie jak ogromną większość więźniów „antypaństwowych”, przy drzwiach zamkniętych, po prostu w jednej z cel na Mokotowie [...].
D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, Od Hammurabiego do Fukuyamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t. 2: Od 1789 roku do współczesności, GWO, s. 267.

Pytania:
 Jakie tortury stosowane były wobec więźniów przez ich oprawców?
 Jak w praktyce wydawane były wyroki i czy stosowano wobec więźniów zasady prawa?
 Wykorzystując wiedzę pozaźródłową, wymień przykłady represji politycznych i terroru wobec Polaków w okresie stalinowskim.
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Źródło nr 1

Mapa: Nowe granice Polski w 1945 r.
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Źródło nr 2

Nikołaj Nikulin, Sołdat

W owym czasie nie było ściśle wyznaczonej linii frontu. Trwała ofensywa, Niemcy
trzymali się na umocnionych pozycjach, odcinki między nimi przejmowały patrole albo
w ogóle nie były kontrolowane. „Przejdę jeszcze sto metrów – zdecydowałem – i zawrócę.
Wolę karę niż niewolę!”. Na swojej drodze napotkałem gęste krzaki, ciężko było się przez
nie przedzierać, musiałem więc zdjąć z ramienia karabin, żeby nie zaczepiał o gałęzie.
Trzymając go bagnetem do przodu, wyszedłem w końcu na wzniesienie, po którym biegła ścieżka. Wyglądałem strasznie: przepalony płaszcz, brudna uszanka ścisło zawiązana
pod brodą, walonki – każdy inny, pocerowane, łata na łacie... Wyglądałem niczym strach
na wróble przyprószony śniegiem. I nagle przy świetle rakiety zobaczyłem na ścieżce przed sobą innego stracha, jeszcze bardziej osobliwego. To był Niemiec – w hełmie,
wokół którego miał okutaną babską wełnianą chustę. Na plecach niósł termos, w rękach
worek i kilka flag. Na jego szyi wisiał automat, ale żeby go zdjąć, potrzebowałby sporo
czasu. Odegrała się niema scena. Obaj zdrętwieliśmy ze strachu, wybałuszyliśmy oczy
i odsunęliśmy się od siebie. Chciałem uciekać i ukryć się. Karabin wysunąłem przed siebie
instynktownie, bo nawet nie byłem świadomy, że trzymam w rękach broń.
Wtem Fryc rzucił flagi na śnieg i podniósł ręce do góry. Wargi mu zadrżały, zajęczał
i z jego oszronionych nozdrzy zaczęła gwałtownie buchać para. Dalej było jak we śnie.
Przycisnąłem palec do ust i pokazałem Niemcowi swoje ślady w krzakach: „Idź – powiedziałem – tam, naprzód!”. Niemiec podniósł worek i flagi i pociągając nosem, ruszył
przez zaspy. Straciłem głowę i nawet nie odebrałem mu automatu.
Sapiąc i potykając się, brnęliśmy półtorej godziny po moich śladach, których, chwała Bogu, nie zasypał śnieg. Już świtało, kiedy dotarliśmy do wsi, gdzie nocował nasz oddział. Wielkie było zdumienie moich towarzyszy z pułku, którzy już dostali rozkaz, by
wszcząć poszukiwania. Niemca rozbrojono, zabrano mu termos, a ja tymczasem próbowałem uczciwie wyjaśnić starszemu sierżantowi, co się stało.
– Zabłądziłem...
– Wróć! – powiedział starszy sierżant i obrzucił mnie bystrym spojrzeniem, rozumiejąc sytuację. – Najedz się, odpocznij!
Rozlaliśmy do menażek gorącą, pyszną i aromatyczną niemiecką grochówkę na słoninie, rozdzieliliśmy suchary i wzięliśmy się za jedzenie. Co za rozkosz! Starszy sierżant w tym czasie meldował telefonicznie dowództwu: „Towarzyszu pułkowniku! Nasz
oddział nawiązał kontakt z przeciwnikiem. Po wymianie ognia Niemcy się cofnęli. Nasz
radiotelegrafista wziął jeńca... Tak jest, jeńca!”. Pułkownik rozkazał natychmiast dostarczyć Fryca do sztabu.

Nikołaj Nikulin (1923-2009) – jako
osiemnastolatek w 1941 r. trafił do
armii radzieckiej. Od roku 1955 pracował w leningradzkim Ermitażu,
był kustoszem zbiorów malarstwa,
wybitnym historykiem sztuki. W latach siedemdziesiątych napisał
wspomnienia wojenne, które ukazały się dopiero w 2007 r. Stanowią
one obraz wojny widzianej oczyma
młodego człowieka, odbiegający od
oficjalnego, propagandowego obrazu wojny.

N. Nikulin, Sołdat. Od Leningradu do Berlina. Frontowa prawda w opowieści szeregowego żołnierza Armii Czerwonej, Warszawa 2013
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Źródło nr 3

Toast wygłoszony 24 maja 1945 r. przez Józefa Stalina za pomyślność
narodu rosyjskiego

24 maja 1945 r. na uroczystym przyjęciu na Kremlu na cześć dowódców wojskowych Stalin wystąpił
z toastem „za zdrowie narodu rosyjskiego”. To, co dyktator powiedział o relacjach między narodem
i władzą, odnosiło się do całego
społeczeństwa radzieckiego, ale
podkreślenie szczególnej roli narodu rosyjskiego zapoczątkowało
nacjonalistyczną kampanię, w której
centrum znajdował się właśnie na-

[...] Nasz rząd popełnił pewne błędy, w roku 1941-1942 znajdowaliśmy się w sytuacji desperackiej, kiedy nasza armia się cofała, opuszczała nasze rodzinne wsie i miasta
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, obwodu leningradzkiego, prybałtyki, republiki karelsko-fińskiej, opuszczała, ponieważ nie było innego wyjścia. Inny naród mógłby powiedzieć
swojemu rządowi: nie sprostaliście naszym oczekiwaniom, idźcie precz, powołamy nowy
rząd, który doprowadzi do pokoju z Niemcami i zapewni nam pokój. Ale naród rosyjski
nie poszedł na to, ponieważ wierzył w słuszność polityki rządu. Poniósł ofiary, żeby doprowadzić do rozbicia Niemiec. I to zaufanie narodu rosyjskiego dla radzieckiego rządu okazało się tą decydującą siłą, która zapewniła historyczne zwycięstwo nad wrogiem
ludzości – nad faszyzmem.
Za to zaufanie narodowi rosyjskiemu należą się podziękowania!
Zdrowie narodu rosyjskiego!

ród rosyjski.
„Правда”, 25 мая 1945 г. („Prawda”, 25 maja 1945 r.)
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Źródło nr 4:

Płk Jan Rzepecki, delegat Sił Zbrojnych na Kraj,
prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
do byłych żołnierzy Delegatury Sił Zbrojnych
14 IX 1945 r.
Do poufnej wiadomości b. żołnierzy Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj
Należy pouczyć bezzwłocznie b. żołnierzy Delegatury i wpłynąć na uświadomienie
szerszych kół społeczeństwa, a w szczególności szeregów żołnierskich b. AK, że:
1) Armia Krajowa, jako część polskich sił zbrojnych walczących od 1939 r. w wojnie
z Niemcami, miała ściśle określone zadania operacyjne i taktyczne, które wykonała pod
dowództwem krajowym w ramach planu operacyjnego aliantów. Wrogi stosunek Armii
Czerwonej nie pozwolił AK na kontynuowanie walki z Niemcami w łączności z wojskami
sowieckimi. Wskutek tego zadania AK wygasły i nastąpiło jej rozwiązanie w dniu 17 I 1945 r.
2) Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj podjęła po dłuższej przerwie, spowodowanej czasowym zerwaniem łączności z naczelnym wodzem i warunkami stworzonymi przez Armię
Czerwoną na naszych ziemiach, pracę w zakresie ściśle ograniczonym przez naczelnego
wodza. Głównie sprawy opieki nad b. żołnierzami AK i sprawy wynikające z ciężkiego położenia politycznego, prawnego i moralnego żołnierzy w kraju, a w szczególności b. żołnierzy AK. Prace te wskutek zmiany położenia międzynarodowego i krajowego zostały
w dniu 6 VIII 1945 zawieszone, a sieć organizacyjna zlikwidowana.
3) Ustawy amnestyjne i inne zarządzenia władz bezpieczeństwa nie dotyczą b. żołnierzy AK z mocy samego prawa, stanowiącego sposób postępowania wyłącznie wobec osób
i organizacji występujących przeciwko dzisiejszym władzom krajowym. Nie ma przeto
moralnej i prawnej konieczności „legalizacji” działań antyniemieckich i wynikających
z samoobrony narodu przed okupantem niemieckim.
4) Żołnierze zlikwidowanej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj otrzymali rozkazem
z dn. 6 sierpnia br. pełne prawo stanowienia o swoich losach i postępowania zgodnie ze
swym sumieniem obywatelskim, wyczuciem rzetelności wszelkiego rodzaju umów ich dotyczących oraz swymi przewidywaniami co do konsekwencji „legalizacji” czy ujawnienia
się. Można również sądzić, że z ustawy amnestyjnej i innych zarządzeń władz bezpieczeństwa powinni korzystać tylko ci żołnierze, którzy są do tego zmuszeni okolicznościami zewnętrznymi. Wolno bowiem być zdania, że są moralne i prawne podstawy do
dalszego nieujawniania swych prac w zlikwidowanej Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj.
Delegat Sił Zbrojnych na Kraj
(w likwidacji)

Jan Rzepecki (1899-1983) był oficerem Armii Krajowej, jednym z dowódców powstania warszawskiego.
Od 2 września 1945 r. był organizatorem i pierwszym szefem Wolności
i Niezawisłości. Organizacja początkowo chciała drogą walki politycznej nie dopuścić do zwycięstwa
wyborczego komunistów po II wojnie światowej. WiN domagała się,
by Armia Radziecka opuściła Polskę. Odrzucała także kształt granicy
wschodniej ustalony w czasie konferencji w Jałcie.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w dokumentach, red. J. Huchlowa, t. 1, Wrzesień 1945 – czerwiec 1946, Wrocław 1997, s. 108-109.
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Źródło nr 5

Przemówienie Stanisława Mikołajczyka na posiedzeniu Sejmu
Ustawodawczego, 23 czerwca 1947 r.

Stanisław Mikołajczyk był jednym
z najważniejszych polskich polityków emigracyjnych (w latach
1940-1944 był wicepremierem, a po
śmierci gen. Sikorskiego premierem rządu w Londynie), który po
zakończeniu wojny zdecydował się
na powrót do kraju. W latach 19451947 był prezesem opozycyjnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia
1947 r. jego partia uzyskała minimalną liczbę mandatów. Przemówienie Mikołajczyka w Sejmie
należy do ostatnich otwartych prób
jawnej opozycji politycznej w Polsce. W październiku 1947 r. Mikołajczyk w obawie o własne życie uciekł
z Polski dzięki pomocy dyplomatów
amerykańskich. Zmarł w Waszyngtonie w 1966 r.

Wnieśliśmy ten nasz wkład, służąc narodowi nawet wtedy, gdy zlikwidowano nas
w ramach narodowych, w Samopomocy Chłopskiej, w administracji, gdy rzucano obelgi,
kłamstwa, aresztowano bezprawnie, bito, maltretowano naszych ludzi, cenzura nawet nie
pozwalała głosić nekrologów naszych pomordowanych członków.
Przekonaliśmy się jednak również, że: tam, gdzie PPR raz trzyma i kieruje siłą policyjną – tam nie ma miejsca na wolność człowieka, swobodę przekonań politycznych
– wolność słowa i zgromadzenia – nie ma miejsca na niezależność nie tylko stronnictw
politycznych, ale i organizacji społecznych, gospodarczych, młodzieżowych, kulturalnych, nie ma panowania i poszanowania prawa, nie ma demokracji, a jest tylko szyld tak
zwanej demokracji ludowej.
Tam można słyszeć tylko totalistyczny slogan, którego żaden prawdziwy demokrata
nie powie, „my władzy nigdy nie oddamy”. Można słyszeć na Sali KRN słowa:
„Karabinami rozprawimy się z reakcją w kraju i na tej sali”. Można – jak i w tym Sejmie słyszeliśmy już – słyszeć krzyk nienawiści – „wykończymy was jak mienszewików” [...]
Nie wiem, czy rząd zdaje sobie sprawę z niektórych ran szczególnie bolesnych i wniosków płynących z wyborów, niezależnie od samego przebiegu wyborów i samego faktu,
że jedni głosowali, a drudzy obliczali głosy.
Zachodzi pytanie, dlaczego obywatel, mimo że wyniki wyborów z góry zapowiedziano, tyle zniósł, tyle wycierpiał, tyle się naraził – byle tylko zgodnie ze swoim sumieniem
oddać kartę wyborczą. Bo on chce działać legalnie i demokratycznie. Jest to wbrew temu,
co mówi Winiewicz, najlepsze świadectwo dojrzałości politycznej i demokratycznej narodu polskiego [...]
Nie trzeba być zaślepionym, by nie widzieć skutków podcięcia wiary w skuteczność
legalnego, demokratycznego działania politycznego. U jednych objawia się ten skutek
w haśle zadekować się, przetrwać, przechytrzyć. Z innych robi się szmaty ludzkie, plując na wszystko, co dla nich wczoraj było święte, inni występują w roli podskakiewiczów
i neofitów, którzy za cenę posad, subwencji czy też bodaj łaskawego spojrzenia sprzedają
duszę własną, godność i honor.
Ale to mniejszość, na szczęście, ogromna większość nie rozkłada się moralnie, większość się zatnie, zamknie w sobie, a na dnie przeżywa ból, żal i na tle zranionej godności
ludzkiej, krzywdy rodzi się nienawiść.
Naród polski jest dobry: robotnik, chłop, młodzież. Dobrym z gruntu jest chłop –
katolik szczery, chrześcijanin, wyznawca zasad miłości bliźniego. Dlatego wołamy: mniej
zakłamania, mniej nienawiści, więcej serca, bo obolała jest dusza narodu polskiego. Obolała szczególnie na te krzywdy, którą mu wyrządzono przez pozbawienie głosu, w niesłusznym posądzeniu o łączność z bandami i kolaboracjonizm [...]
Pomijam już fakt krępowania w tej izbie przez systematyczne kreślenie naszych
przemówień, nie mających nic wspólnego z naruszeniem wierności dla Rzeczypospolitej – automatycznie nie zatwierdzonych większością tej Izby, czy też fakt obcięcia do
10 minut przemówień na komisji budżetowej i absolutne nieliczenie się z naszymi wnioskami i poprawkami [...].
Przemówienie Stanisława Mikołajczyka na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 23 VI 1947 r., [w:] S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Warszawa 2012, s. 381-383.
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Źródło nr 6

Karykatura przedstawiająca Winstona Churchilla

Słynna karykatura przedstawia
Winstona Churchilla w czasie przemówienia w Fulton. W cieniu rzucanym przez brytyjskiego polityka
pojawiają się figury Adolfa Hitlera
i Josepha Goebbelsa. Karykaturę zaakceptował Józef Stalin w początkach 1947 r.

Od lewej: 1) „Żelazna kurtyna nad Europą!!! Radzieckie niebezpieczeństwo!!! Bolszewicka groźba”; 2) „Zjednoczenie z Niemcami dla odparcia Rosjan”.
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Źródło nr 7

„Zapluty karzeł reakcji”, plakat propagandowy z 1945 r.

Zapluty karzeł reakcji – jeden
z najsłynniejszych plakatów propagandowych epoki powojennej.
Wydany w Łodzi w 1945 r. stał się
symbolem kampanii propagandowej
ataku na żołnierzy Armii Krajowej.
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Źródło nr 8

Wystąpienie Andrieja Żdanowa pt. „O sytuacji międzynarodowej”
na pierwszym zebraniu Kominformu, 25 września 1947 r.

W walce ideologicznej przeciwko ZSRR imperialiści amerykańscy, nie orientując się
w kwestiach politycznych i demonstrując niewiedzę, kładą przede wszystkim nacisk na ideę
przedstawienia Związku Radzieckiego jako siły jakoby antydemokratycznej, totalitarnej,
a USA, Wielkiej Brytanii i całego świata kapitalistycznego jako demokracji. Ta płaszczyzna walki ideologicznej – obrona burżuazyjnej łżedemkracji i oskarżanie komunizmu
w totalitaryźmie – łączy wszystkich bez wyjątku wrogów klasy robotniczej, poczynając od
kapitalistycznych magnatów, kończąc na liderach socjalistów z prawego skrzydła, którzy
z wielką gotowością podchwycą dowolne oszczerstwo przeciwko ZSRR podsunięte ich
imperialistycznymi mocodawcami. Jądrem tej kłamliwej propagandy jest twierdzenie, że
znakiem prawdziwej demokracji jest jakoby wielopartyjność i istnienie zorganizowanej
opozycji. Na tej podstawie brytyjscy laburzyści, nieżałujący sił na walkę z komunizmem,
chcieliby dostrzec antagonistyczne grupy i stosowną walkę partii w ZSRR. Polityczne nieuki – nijak nie mogą pojąć, że w ZSRR już dawno nie ma kapitalistów i wielkich
właścicieli, nie ma zantagonizowanych klas i nie ma w związku z tym wielopartyjności.
Chcieliby mieć w ZSRR jako imperialistyczną agenturę miłe ich sercom burżuazyjne,
w tym także pseudosocjalistyczne, partie. Ale, ku ich wielkiemu żalowi, historia skazała
te burżuazyjne partie wyzyskiwaczy na nieistnienie.

Kominform (Biuro Informacyjne
Partii Komunistycznych i Robotniczych) skupiało partie komunistyczne państw bloku wschodniego.
Organizacja powstała we wrześniu 1947 r. podczas konferencji
w Szklarskiej Porębie i miała zgodnie z zamiarem Stalina dyscyplinować samodzielność ideologiczną
komunistów we wszystkich państwach obozu. Bezpośrednim powodem powołania organizacji była
różnorodność opinii wśród komunistów europejskich w sprawie ewentualnego uczestnictwa w planie
Marshalla.

Narada Informacyjna dziewięciu partii, „Nowe Drogi”, Warszawa 1947.
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Źródło nr 9

Postanowienie Biura Organizacyjnego Komitetu Centralnego
WKP(b) w sprawie czasopism „Zwiezda” i „Leningrad”,
14 sierpnia 1946 r.
Jeden z najgłośniejszych przejawów
nasilenia powojennej stalinowskiej
kontroli ideologicznej w kulturze radzieckiej. Represjom, m.in. zakazowi
publikacji, poddano m.in. Michaiła
Zoszczenkę i Annę Achmatową. Dokument przygotowany przez Andrieja Żdanowa został uznany za
przejaw nacisku politycznego dopiero w 1988 r.
Anna Achmatowa (1889-1966) –
poetka, jedna z najwybitniejszych
przedstawicielek tzw. Srebrnego
Wieku w poezji rosyjskiej.
Michaił Zoszczenko (1894-1958) –
pisarz, sławę zyskał dzięki swoim
opowiadaniom satyrycznym. Przed

wschodem słońca – powieść autobiograficzna.
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KC WKP(b) stwierdza, że wydawane w Leningradzie czasopisma literackie i artystyczne „Zwezda” i „Leningrad” nie są satysfakcjonujące. W ostatnim czasie w miesięczniku „Zwiezda”, obok znaczących i udanych tekstów pisarzy radzieckich, pojawiło się
wiele tekstów niegodziwych i ideologicznie szkodliwych. Poważnym błędem „Zwiezdy”
było zapewnienie literackiej trybuny pisarzowi Zoszczence, którego utwory są obce literaturze radzieckiej. Redakcja „Zwiezdy” wie, że Zoszczenko od dawna specjalizuje
się w pisaniu tekstów pustych, nudnych i wulgarnych, w głoszeniu zgniłej bezideowości,
wulgarności i apolityczności, obliczonych na dezorientowanie naszej młodzieży i zatruwanie jej umysłów. Ostatnie z opublikowanych opowiadań Zoszczenki Przygody małpy
(„Zwiezda”, nr 5-6/1946) jest wulgarnym paszkwilem na życie radzieckie i naród radziecki. Zoszczenko portretuje sowiecki porządek i naród radziecki w obrzydliwej karykaturalnej formie, oczernia ludzi radzieckich jako prymitywnych, niekulturalnych, głupich,
bez gustu i bez zasad. Złośliwym, chuligańskim wyobrażeniom naszej rzeczywistości
towarzyszą u Zoszczenki antyradzieckie ataki.
Udostępnienie łam „Zwiezdy” ludziom tak ordynarnym, smarkaczom literatury, jest
tym bardziej nie do przyjęcia, że redakcja „Zwiezdy” doskonale znała Zoszczenkę i jego
niegodne zachowanie w czasie wojny, kiedy Zoszczenko nie tylko nie pomagał narodowi
radzieckiemu w walce z niemieckimi okupantami, ale jeszcze napisał rzecz tak odrażającą, jak Przed wschodem słońca, której ocena, podobnie jak ocena całej literackiej „twórczości” Zoszczenki, ukazała się na łamach czasopisma „Bolszewik”.
Czasopismo „Zwiezda” na rozmaite sposoby popularyzuje także dzieła pisarki Achmatowej, której literackie i społeczno-polityczne oblicze było od dawna znane radzieckiej
opinii publicznej. Achmatowa jest typowym przedstawicielem poezji obcej naszemu narodowi, pustej i bezideowej. Jej wiersze są przepojone duchem pesymizmu i dekadencji,
wyrażają gusta starej poezji salonowej, zastygłej w burżuazyjno-arystokratycznej estetyce i dekadencji, są „sztuką dla sztuki”, nie chcą nadążać za naszą młodością i nie mogą
być tolerowane w literaturze radzieckiej.
Oddanie Zoszczence i Achmatowej aktywnych ról w piśmie niewątpliwie wprowadziło elementy nieładu ideologicznego i dezorganizacji wśród pisarzy leningradzkich.
W miesięczniku zaczęły się pojawiać utwory kultywujące obcego ludziom radzieckim
ducha służalczości przed współczesną burżuazyjną kulturą Zachodu. Zaczęto publikować utwory przesiąknięte tęsknotą, pesymizmem i rozczarowaniem wobec życia (wiersze
Sadofiewa i Komissarowej w nr 1/1946 itd.). Publikując te utwory, redaktorzy popełnili
poważne błędy i przyczynili się do obniżenia ideowego poziomu pisma.
Dopuszczając do przeniknięcia na łamy pisma utworów obcych ideologicznie, redakcja zaniżyła wymagania dotyczące poziomu artystycznego drukowanego materiału literackiego. Czasopismo zaczęły wypełniać słabe artystycznie sztuki i opowiadania (Droga
czasu Jagdfelda, Jezioro łabędzie Steina itp.). Taka lekkomyślność w wyborze materiałów
doprowadziła do obniżenia poziomu artystycznego czasopisma.
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Komitet Centralny zauważa, że wyjątkowo słabo ma się czasopismo „Leningrad”,
które regularnie udostępniało łamy dla wulgarnych i oszczerczych występów Zoszczenki, dla pustych, apolitycznych wierszy Achmatowej. Podobnie jak redakcja „Zwiezdy”,
redakcja czasopisma „Leningrad” popełniła poważne błędy, publikując szereg prac przesiąkniętych duchem służalczości wobec wszystkiego, co obce. Pismo opublikowało szereg
nieodpowiednich utworów [...]. W wierszach Hazina Powrót Oniegina pod płaszczykiem
literackiej parodii słychać oszczerstwa pod adresem współczesnego Leningradu. W czasopiśmie „Leningrad” ogłaszano głównie teksty puste o niskiej jakości literackiej.
Jak to się stało, że „Zwiezda” i „Leningrad” wychodzące w Leningradzie, bohaterskim mieście, znanym z postępowych tradycji rewolucyjnych, mieście, które zawsze było
kolebką postępowych idei i postępowej kultury, dopuściły pojawienie się utworów obcej
literaturze radzieckiej bezideowości i apolityczności? Na czym polegają błędy redakcji
„Zwiezdy” i „Leningradu”? Kierownicy obydwu pism, przede wszystkim redaktorzy tow.
Sajanow i Lichariew, zapomnieli o leninowskiej prawdzie, że nasze czasopisma, naukowe
czy artystyczne, nie mogą być apolityczne. Zapomnieli, że nasze czasopisma są potężnym
instrumentem państwa radzieckiego w dziele edukacji narodu radzieckiego, zwłaszcza
młodzieży, i dlatego powinny kierować się tym, co jest istotą systemu sowieckiego – jego
polityką. System radziecki nie może tolerować wychowywania młodych ludzi w duchu
obojętności wobec polityki radzieckiej, w duchu bezideowości.
Siła literatury radzieckiej, literatury przodującej w świecie, polega na tym, że nie interesuje się ona niczym, prócz tego, co jest interesujące dla narodu i dla państwa. Zadaniem literatury radzieckiej jest pomóc państwu w prawidłowym kształceniu młodzieży,
w odpowiadaniu na jej potrzeby, w wychowaniu nowego aktywnego pokolenia, wierzącego
w wspólną sprawę, niebojącego się przeciwności i gotowego je pokonywać.
Dlatego jakiekolwiek głoszenie bezideowości, apolityczności, „sztuki dla sztuki” jest
obce literaturze radzieckiej, szkodzi interesom radzieckiego narodu i państwa i nie powinno się pojawiać na łamach naszych czasopism.
Braki ideologiczne u redaktorów „Zwiezdy” i „Leningradu” doprowadziły do tego,
że redaktorzy ci oparli swoje relacje z pisarzami nie na potrzebie prawidłowego wychowywania ludzi radzieckich i odpowiedniego politycznego kierunku w twórczości literackiej, ale na interesach osobistych, przyjacielskich. Milczłała także krytyka, ponieważ
i ona nie chciała psuć przyjacielskich relacji. W obawie, by nie obrazić znajomych, puszczano do druku utwory jawnie tego niegodne. Ten rodzaj liberalizmu, w którym interesy narodu i państwa, interesy właściwego wychowania naszej młodzieży poświęca się na
rzecz relacji koleżeńskich, w którym ucisza się krytykę, doprowadza do tego, że pisarze
przestają się starać, tracą poczucie odpowiedzialności wobec narodu, państwa, partii,
przestają iść naprzód.
Wszystko to wskazuje, że redakcje „Zwiezdy” i „Leningradu” nie poradziły sobie
z rolą, do której je powołano i popełniły poważne błędy polityczne w prowadzeniu pisma.
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Komitet Centralny stwierdza, że zarząd Związku Pisarzy Radzieckich, w szczególności jego przewodniczący, towarzysz Tichonow, nie podjął żadnych działań mających na
celu poprawę poziomu pism „Zwiezda” i „Leningrad” i nie tylko nie walczył ze szkodliwymi wpływami Zoszczenki, Achmatowej i podobnych nieradzieckich pisarzy na literaturę radziecką, ale wręcz zaakceptował przenikanie do czasopism trendów i obyczajów
obcych literaturze radzieckiej.
Lenigradzki Komitet Miejski WKP(b) przeoczył największe błędy obydwu czasopism, nie kontrolował pism i dał ludziom obcym literaturze radzieckiej, jak Zoszczenko
i Achmatowa, możliwość objęcia decydujących stanowisk w obydwu redakcjach. Co więcej, znając stosunek partii do Zoszczenki, znając jego „twórczość”, Lenigradzki Komitet Miejski (tow. Kapustin i Szyrokow), nie mając takiego prawa, zatwierdził decyzję
z 28 stycznia br. o nowym składzie redakcji „Zwiezdy”, w którym znalazł się Zoszczenko.
W ten sposób Leningradzki Komitet Miejski popełnił poważny błąd polityczny. „Leningradzkaja Prawda” popełniła błąd, umieszczając podejrzanie pochlebną recenzję Jurija
Germana o twórczości Zoszczenki w numerze z 6 lipca br.
Wydział Propagandy Komitetu Centralnego KPZR (b) nie zapewnił właściwej kontroli nad pracą czasopism leningradzkich.
Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) –ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917-1953, ред. А. Н. Яковлев, сост. О. В. Наумов, А. Н. Артизов, Москва 1999, s. 587-589.
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Źródło nr 10

Postanowienie Biura Politycznego KC WKP(b) „O antypartyjnych działaniach
członka KC WKP(b) towarzysza Kuzniecowa A. A. i kandydatów na członków
KC WKP(b) towarzyszy Rodionowa M. I. i Popkowa P. S.”, 15 lutego 1949 r.

[...] Biuro Polityczne KC WKP(b) uważa, że wyżej wymienione działania antypaństwowe były wynikiem tego, że towarzysze Kuzniecow A. A., Rodionow, Popkow mieli
niezdrową, niebolszewicką skłonność, wyrażającą się w demagogicznych grach z leningradzką organizacją partyjną, w oczernianiu KC WKP(b), który jakoby nie pomaga organizacji leningradzkiej, w próbach pokazania samych siebie jako szczególnych obrońców
insteresów Leningradu, w próbach wywołania rozłamu między WKP(b) i organizacją leningradzką i odsunięcia w ten sposób leningradzkiej organizacji partyjnej od KC WKP(b).
W związku z tym należy zauważyć, że towarzysz Popkow, będąc I sekretarzem leningradzkiego komitetu obwodowego i miejskiego WKP(b), nie stara się zapewnić kontaktów leningradzkiej organizacji partyjnej i KC WKP(b), nie informuje KC partii
o sytuacji w Leningradzie i zamiast tego, żeby zgłaszać pytania i uwagi bezpośrednio do
KC WKP(b), wszedł na drogę obchodzenia KC WKP(b), na drogę wątpliwych, zakulisowych, często pełnych pychy kombinacji, prowadzonych przez rozmaitych samozwańczych „szefów” w Leningradzie w rodzaju towarzyszy Kuzniecowa, Rodionowa i innych.
W tym świetle należy rozpatrywać w KC WKP(b) dopiero od niedawna znaną dzięki
tow. Wozniesienskiemu propozycję „rządzenia” Leningradem, z jaką w 1948 roku zwrócił się do tow. Wozniesienskiego N. A. tow. Popkow, a także nieprawidłowe postępowanie
tow. Popkowa, kiedy to kontakty leningradzkiej organizacji partyjnej z KC WKP(b) próbował zastąpić kontaktami osobistymi z tzw. „szefem”, tow. Kuzniecowem A. A.
[...] KC WKP(b) przypomina, że Zinowiew, kiedy próbował przekształcić organizację leningradzką w przyczółek swojej antyleninowskiej frakcji, wykorzystywał takie same
antypartyjne metody gierek z organizacją leningradzką, oczerniania Komitetu Centralnego WKP(b), jakoby niedbającego o potrzeby Leningradu, odrywania orgnizacji
leningradzkiej od KC WKP(b) i przeciwstawiania leningradzkiej organizacji partyjnej
Komietowi Centralnemu.

Rezolucja zapoczątkowała rozprawę
z grupą wpływowych przywódców partyjnych, z których większość pochodziła
z Leningradu. O wpływ na Stalina walczyły dwie główne grupy w kierownictwie
partii. Pierwszą była grupa leningradczyków, popierana przez Andrieja Żdanowa (1896-1948). Aleksiej Kuzniecow
(1905-1950) został sekretarzem Komitetu
Centralnego i kontrolował organy bezpieczeństwa. Z leningradczykami związany
był szef Gosplanu, członek Biura Politycznego Nikołaj Wozniesienski (19031950). Żdanowcom przeciwstawiali się
Gieorgij Malenkow (1902-1988) i Ławrientij Beria (1899-1953) wraz ze swoimi
zwolennikami w aparacie partyjnym
i organach bezpieczeństwa. Po śmierci Żdanowa 31 sierpnia 1948 r. pozycja leningradczyków wyraźnie osłabła.
Pierwszy sekretarz leningradzkiej organizacji partyjnej Piotr Popkow (19031950) i przewodniczący Rady Ministrów
RFSRR Michaił Rodionow (1907-1950) zostali oskarżeni o niewielkie wykroczenia
służbowe i gospodarcze. Zarzuty te stały

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) „Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) товарища
Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М. И. и Попкова П. С.”, 15 февраля
1949 г., „100(0) ключевых документов по российской и советской истории”, http://www.1000dokumente.
de/?c=dokument_ru&dokument=0011_lin&l=ru&object=context

się pretekstem do sfingowania procesu
politycznego. W 1949 r. Malenkow i jego
zwolennicy zdołali przekonać Stalina,
że protegowani Żdanowa, podobnie jak
opozycjonista i „spiskowiec” z lat dwudziestych i trzydziestych Grigorij Zinowiew, utworzą frakcję, która odsunie
wodza od władzy. W efekcie „sprawy leningradzkiej” Aleksiej Kuzniecow, Nikołaj
Wozniesienski i inni przywódcy-żdanowcy zostali aresztowani i straceni 1 października 1950 r.
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Źródło nr 11

Czesław Miłosz, Nie

Czesław Miłosz – późniejszy laureat
literackiej nagrody Nobla z 1980 r.,
jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX w., okres okupacji spędził w Warszawie. Wilnianin
z urodzenia w okresie powojennym
rozpoczął karierę urzędnika państwowego. Bezpartyjny, ale zaangażowany i wspierający reformy nowej
władzy został attaché kulturalnym
ambasady PRL w Waszyngtonie,
później zaś w Paryżu. W 1951 r. zdecydował się na pozostanie na emigracji, niedługo potem opublikował
na łamach paryskiej „Kultury”, najważniejszego czasopisma kulturalno-politycznego powojennej
emigracji polskiej, głośny esej pt.

Nie, w którym wyjaśniał powody, dla
których zdecydował się na pozostanie we Francji i nagłe zerwanie
z krajem rządzonym przez komunistów. Przyczyny zaangażowania
intelektualistów i pisarzy w budowę
systemu komunistycznego w Polsce
analizował później w książce Znie-

wolony umysł.

[...] Byłem cenionym polskim poetą i tłumaczem poetów innych narodów na język
polski. Tłumaczyłem między innymi Miltona, Blake’a, Burnsa, Browninga, Wordswortha, Whitmana, T. S. Eliota, Pabla Nerudę i krewnego mego Oskara Miłosza. Szekspir
w moim przekładzie był grany w polskich teatrach z wielkim powodzeniem. Moje nazwisko
literackie było wymawiane z szacunkiem, moja kariera literacka była zapewniona. I wtedy
to – właśnie dostałem korekty Jak wam się podoba Szekspira i pracowałem nad trzecim
aktem Otella – nagle przeciąłem, będąc w Paryżu, moje związki z polską demokracją ludową i stałem się emigrantem, świadomy tego, co to oznacza. Zrobiłem to w chwili, kiedy
naśladowanie wzorów sowieckich stało się w Polsce obowiązujące dla pisarzy.
[...] Moja postawa wobec totalitarnych doktryn szerzących się w XX wieku na prawicy była zawsze bezkompromisowa, byłem autorem szeregu utworów zwróconych przeciwko nazizmowi, które w polskim podziemiu w czasie wojny zdobyły popularność, nie
ukrywałem swojej niechęci do nacjonalizmu i szowinizmu, starałem się walczyć z polskim antysemityzmem. Byłem więc „dobrym poganinem, i darzono mnie względami.
W ciągu pięciu lat służyłem lojalnie mojej ludowej ojczyźnie, starając się według najlepszego mego rozumienia wypełniać moje obowiązki i jako pisarz, i jako attaché kulturalny w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Przychodziło mi to tym łatwiej, że cieszyłem
się, iż półfeudalna struktura Polski została złamana, że robotnicza i chłopska młodzież
zapełnia uniwersytety, że została przeprowadzona reforma rolna, a Polska zmienia się
z kraju rolniczego w przemysłowo-rolniczy. Poza tym mój stosunek do politycznej emigracji polskiej był co najmniej ironiczny: na kimś, kto rozumiał dynamikę przemian zachodzących w Polsce, spory kilkuosobowych stronnictw robiły wrażenie bezużytecznej
zabawy, a same postacie tych polityków wyglądały na figury z wodewilu. Miałem więc
powody, aby trzymać się nowej Polski zmierzającej ku socjalizmowi i tak było do czasu,
gdy postanowiono mnie, tak jak i innych podobnych do mnie pisarzy, ochrzcić. Wtedy
powiedziałem: „Nie”. [...]
Pozycja społeczna pisarza w krajach demokracji ludowej jest bardzo dobra. Pisarze
w krajach Zachodu nie mogą mieć pojęcia o opiece, jaką zapewniają ich kolegom państwa
rządzone według zasad leninizmu-stalinizmu. Pisarz może tam poświęcić się wyłącznie
pracy literackiej, która przynosi mu dochody co najmniej równe pensjom najwyższych
dygnitarzy, a przeważnie znacznie wyższe. W porównaniu z zarobkami przeciętnego robotnika czy urzędnika jego zarobki są niebotyczne. Ma zwykle piękne mieszkanie, wolne
od rekwizycji, bibliotekę, domy wypoczynkowe, dokąd może wyjeżdżać na wakacje lub po
to, żeby tam spokojnie pisać, korzysta z licznych zniżek i udogodnień. Pieniądze na to
wszystko idą z kasy państwa, w którego rękach są fabryki i kopalnie, sklepy i środki komunikacji, szkolnictwo i domy wydawnicze. Obowiązki pisarza są określone jako usługi,
które winien jest tym, co go utrzymują, to jest przede wszystkim ludziom zaangażowanym w bezpośrednich procesach produkcji, a więc robotnikom i chłopom. [...]
Większość pisarzy cierpi na rozdwojenie i na to rozdwojenie musi być znaleziona rada.
Wyrzeczenie się prawdy na rzecz literatury propagandowej i utylitarnej jest możliwe, jeżeli jest to wyrzeczenie się w imię czegoś. Tutaj dochodzimy do konieczności przyjęcia
Nowej Wiary drogą praktyki: jeżeli praktykujesz, musisz wreszcie uwierzyć pod grozą
albo zdradzenia się, albo wpadnięcia w zupełne rozbicie własnej osoby. Dosięga się wreszcie punktu, w którym odpowiedź samemu sobie na pytanie, czy jest się poganinem, czy
nawróconym nie da się dłużej odkładać.
Czesław Miłosz, Nie, „Kultura” nr 5/1951, s. 3-4.
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Źródło nr 12

Piotr Grigorienko, W podziemiu można spotkać tylko szczury

Sam fakt, że jego złowieszcza postać opuściła arenę polityczną, zdjął ogromny ciężar, jaki ciążył na nauce. Już samo to, że nie trzeba się było obawiać, że się nie dość podkreślało lub, co gorsza, że się nie doceniało dostatecznie roli „przywódcy” w badaniach
nad danym zagadnieniem, wyzwolił twórczego ducha badaczy, przyczyniał się do lepszej wydajności pracy.
Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Uważałem śmierć Stalina za wielką osobistą
tragedię. Z trwogą myślałem, co bez niego stanie się z naszym krajem. Nie poszedłem
pożegnać się z jego ciałem na tym zbiegowisku, które wierzący w niego obywatele zorganizowali wspólnie z organami ścigania. Na to zbiegowisko, w którym zostały zgniecione, uduszone i ranne setki ludzi. Nie poszedłem jednak nie dlatego, że nie chciałem
oddać czci „przywódcy”, ale dlatego, że nas, jego „wiernych uczniów”, dostarczono do
tego trupa obwieszonego orderami w sposób zorganizowany.
Czas mijał. I chociaż jeszcze nie rozumieliśmy, że śmierć Stalina otworzyła dostęp
do świeżego powietrza, niechby nawet przez małe szczeliny, to skutki odczuwaliśmy na
sobie samych. Uważaliśmy wprawdzie, że dzieje się tak nie dzięki śmierci Stalina, ale
dlatego, że likwidacji uległa beriowszczyzna łącznie z samym Berią i jego wspólnikami,
wśród których znaleźli się i moi dawni dalekowschodni znajomi Goglidze i Nikiszow.
Ale Stalina tacy jak ja jeszcze nie potępiali. Nadal uważaliśmy go za nieomylnego i bezgrzesznego, chociaż echa strasznych lat terroru stalinowskiego coraz częściej do nas
docierały. Powstała komisja Komitetu Centralnego pod dowództwem generała porucznika Todorskiego, która przeglądała sprawy represjonowanych wojskowych. Na wolność
wychodziło wielu z tych, którzy zdołali przeżyć gułag. To z nimi powoli przychodziły świadectwa okropieństw, przez które przeszli. Ale wciąż uparcie usprawiedliwialiśmy
Stalina. Byliśmy gotowi oskarżać jego żyjących współpraconików, ale nie Stalina samego.

Piotr Grigorienko był prominentnym generałem Armii Radzieckiej.
Za krytykę Nikity Chruszczowa
został usunięty z armii, zdegradowany do stopnia szeregowca, pozbawiony środków do życia
i poddany przymusowej izolacji
w szpitalu psychiatrycznym pod
kontrolą KGB. Zwiazał się ze środowiskiem dysydenckim, pomagał
m.in. Tatarom krymskim, był jednym z twórców Grupy Helsińskiej
w Związku Radzieckim. Pod koniec
lat siedemdziesiątych zamieszkał
w USA. W podziemiu można spotkać

tylko szczury to jego autobiograficzne wspomnienia.

П. Г. Григоренко, В подполье можно встретить только крыс, Москва 1997, s. 420 (P. Grigorienko, W podziemiu można spotkać tylko szczury, Moskwa 1997, s. 420).
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Źródło nr 13

Postanowienie Plenum KC KPZR o przestępstwach antypartyjnych
i antypaństwowych, 7 lipca 1953 r.

Uchwała sankcjonowała ostateczną rozprawę z Berią (1899-1953),
do niedawna ministrem spraw
wewnętrznych, jednym z twórców i wykonawców machiny terroru epoki stalinowskiej. Członkowie
Prezydium Komitetu Centralnego obawiali się, że Beria spróbuje
zdobyć władzę w państwie i zdusić
ich sprzeciw. Chruszczow i Malenkow porozumieli się co do wyeliminowania Berii i zdołali przeciągnąć
na swoją stronę dowódców armii,
w tym Gieorgija Żukowa. 26 czerw-

Jak się teraz okazało, Beria, sprytnie maskując się, dzięki rozmaitym karierowiczowskim machinacjom zaskarbił sobie zaufanie J. W. Stalina. Przestępcze antypartyjne i antypaństwowe działania Berii, głęboko ukryte i zamaskowane za życia Stalina, po jego
śmierci, kiedy wrogowie państwa radzieckiego zaktywizowali swoją wywrotową, antyradziecką działalność, stawały się coraz bardziej jasne. W ostatnim czasie Beria coraz bezczelniej zaczął odkrywać swoje prawdziwe oblicze wroga partii i narodu radzieckiego.
Na czym polegały przestępcze działania i wiarołomne zamysły Berii?
Po śmierci J. W. Stalina najważniejszym zadaniem Komitetu Centralnego i jego Prezydium było zapewnienie jedności w kierownictwie partii i rządu na bazie marksistowsko-leninowskich pryncypiów w celu skutecznego rozwiązania podstawowych kwestii
w budowie społeczeństwa komunistycznego.
Podstępnymi intrygami Beria próbował podzielić i rozbić leninowsko-stalinowskie jądro naszej partii, zdyskredytować każdego z najważniejszych działaczy partii i rządu, żeby
zwiększyć swój własny „autorytet” i zrealizować swoje przestępcze, antyradzieckie plany.

ca 1953 r. marszałkowie aresztowali
Berię na posiedzeniu Prezydium Komitetu Centralnego. Berię obwołano

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы, ред. А. Н. Яковлев,
сост. В. Наумов, Ю. Сигачев, Москва 1999, s. 368.

angielskim szpiegiem, a jego plany polityczne na lipcowym plenum
Komitetu Centralnego nazwano
„sabotażem i kontrrewolucją”. Jednocześnie jednak nie krytykowano
Stalina, twierdzono tylko, że Beria
nadużył jego zaufania. 23 grudnia
1953 r. Beria i kilku najbliższych mu
ludzi zostali rozstrzelani.
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7A

Marek Radziwon, Wadim Wołobujew

Odwilż i destalinizacja
w ZSRR i w Polsce

Pojęcie „odwilż”, czyli liberalizacja społeczna i polityczna w Związku Radzieckim
i w krajach bloku wschodniego po latach stalinizmu, pochodzi od tytułu powieści
Ilii Erenburga. Za symboliczny początek odwilży uważa się referat Nikity Chruszczowa wygłoszony na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, w Polsce zaś przemówienie Władysława Gomułki na wiecu na placu Defilad
w Warszawie w październiku 1956 r. W rzeczywistości jednak pierwsze jaskółki
odwilży pojawiły się znacznie wcześniej. W roku 1953 miesięcznik „Nowyj Mir”
(„Nowy Świat”) ogłosił słynny artykuł Władimira Pomierancewa „O uczciwości
w literaturze”, powieść Erenburga opublikowano w 1954 r. W Polsce w grudniu
1954 r. z więzienia zwolniono Władysława Gomułkę, zaś symbolicznym początkiem odwilży w literaturze polskiej było opublikowanie w sierpniu 1955 r. „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka.

Referat Chruszczowa „O kulcie jednostki i jego następstwach”
na XX Zjeździe KPZR i kryzys 1956 r. w Polsce

25 lutego 1956 r. na zamkniętym posiedzeniu XX Zjazdu KPZR (na obrady nie zaproszono delegatów z „bratnich partii”) Nikita Chruszczow wygłosił referat „O kulcie jednostki i jego następstwach”, w którym poddał krytyce despotyzm stalinowski
i ujawnił część prawdy o represjach, w tym o osobistej odpowiedzialności Stalina
za śmierć milionów ludzi. Referat milczał na temat wielu tragicznych stronic radzieckiej historii (m.in. na temat przymusowej kolektywizacji wsi), także o tym,
że liczba ofiar zbrodni komunistycznych w ZSRR sięgnęła w sumie około 20 mln
ludzi, skupił się natomiast na represjach przeciwko samym komunistom i na masowych deportacjach narodów. Referat oceniał skutki zbrodniczej działalności Stalina, ale w ogóle nie dotykał istoty systemu komunistycznego.
W tym samym roku referat w wersji skróconej został opublikowany w ZSRR i rozesłany do partii komunistycznych w innych krajach. Polska wersja referatu szybko trafiła na Zachód i wywołała zamieszanie wśród komunistów na całym świecie.
„Zwaliła się na nas prawdziwa nawałnica” – powiedział jeden z liderów Komunistycznej Partii Włoch Palmiro Togliatti. Włosi dyskutowali tezy zawarte w referacie,
natomiast Francuska Partia Komunistyczna odmówiła dyskutowania dokumentu,
uznając tekst referatu opublikowany 4 czerwca przez Departament Stanu USA za
fałszywkę. Jednak najszerszym echem referat odbił się w Polsce i na Węgrzech.
Szybko doszło do prawdziwego wrzenia, zarówno w obydwu partiach, polskiej
i węgierskiej, jak i w środowiskach naukowych i artystycznych. Żądano wolności
słowa nieograniczonego dogmatami stalinizmu. Kryzys w Polsce pogłębiła śmierć
12 marca 1956 r. Bolesława Bieruta – w partii rozpoczęła się walka o przywództwo
między reformatorami i twardogłowymi.
W Polsce zaczęły powstawać kluby inteligenckie (wśród nich najbardziej znany był warszawski Klub Krzywego Koła), w których pojawiały się głosy nie tylko
komunistów, lecz także osób reprezentujących światopogląd niemarksistowski
(świeckich katolików, narodowych demokratów, chrześcijańskich demokratów,
socjalistów itd.). Władza, zgodnie z kursem przyjętym jeszcze w 1955 r., patrzyła
przez palce na wszystkie lojalne wobec niej wystąpienia intelektualistów marksistowskich, ale zdecydowanie torpedowała wszelkie próby stworzenia samodzielnych organizacji przez inteligencję niemarksistowską.
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Wielką popularność zdobył młodzieżowy tygodnik „Po Prostu”, który opublikował całą serię sensacyjnych artykułów odwilżowych. Publicyści tygodnika nawoływali do tworzenia nowej organizacji młodzieżowej niezależnej od Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, postulowali uwolnienie się od natarczywej i nieproszonej opieki ZSRR, chcieli korekty relacji z niekomunistami, uważali, że należy ich dopuścić do głosu, zezwolić na działalność publiczną pod warunkiem, że
ci ostatni nie będą podważać obowiązującego ustroju. „Po Prostu” agitowało za
zwróceniem się do „źródeł leninizmu”, które – zdaniem twórców tygodnika – zostały zdradzone przez Stalina.
Innym problemem, z którym zderzyło się polskie kierownictwo partyjne
w 1956 r., były protesty robotnicze o podłożu materialnym. Całą wiosnę i lato
najważniejsze osoby w partii, m.in. członkowie Biura Politycznego, jeździły po
zakładach przemysłowych i uspokajały nastroje. Do najostrzejszych protestów
doszło w Poznaniu, chociaż miasto nie było ważnym ośrodkiem przemysłowym.
28 czerwca na ulice wyszli manifestujący robotnicy zakładów kolejowych, dołączyli do nich pracownicy innych przedsiębiorstw i studenci. Żądania ekonomiczne
szybko zostały zastąpione politycznymi („Precz z Ruskimi!”), protestujący zaatakowali budynki należące do partii i władz wojewódzkich. Na ulice miasta na wniosek
członka Biura Politycznego Konstantego Rokossowskiego wyprowadzono wojsko,
bunt został zdławiony w ciągu dwóch dni. W zamieszkach zginęło około 70 osób,
prawie 600 zostało rannych.
Brutalne rozprawienie się z protestami poznańskimi i propaganda, która przedstawiała zamieszki zgodnie z najlepszymi tradycjami stalinizmu, poważnie skompromitowały w oczach społeczeństwa obóz rządzący. Polacy coraz częściej spoglądali
w stronę Gomułki jako jedynego polityka, który zdołałby zdemontować system
stalinowski w kraju. W organizacjach partyjnych niskiego szczebla zaczęły się pojawiać postulaty zrewidowania oskarżeń Gomułki o działalność antypaństwową
i przywrócenia go do pracy w rządzie.
Do przełomu doszło w październiku. Ważną rolę odegrali studenci, którzy
dopiero zaczęli nowy rok akademicki. W całym kraju powstawały młodzieżowe
„komitety rewolucyjne” odwołujące się do tradycji wczesnego bolszewizmu jako
przeciwwagi dla stalinizmu. Coraz aktywniejsi byli robotnicy, szczególnie w Warszawie. Szef partyjnej organizacji w fabryce samochodów na Żeraniu, Lechosław
Goździk, w porozumieniu z reformatorami partyjnymi na zebraniach robotniczych
nawoływał do przeszczepienia do Polski jugosłowiańskiej koncepcji samorządów
pracowniczych. Goździk, niezwykle wówczas popularny, wszedł do historii jako
„trybun ludu warszawskiego”.
19-21 października odbyło się przełomowe VIII Plenum KC PZPR, w czasie
którego Władysław Gomułka objął stanowisko I sekretarza, a do Biura Politycznego wybrano kilku jego zwolenników, wcześniej pozostających na poboczu życia
publicznego i politycznego. Zaniepokojone rozwojem wypadków kierownictwo
radzieckie (Nikita Chruszczow, Anastas Mikojan, Łazar Kaganowicz, Wiaczesław
Mołotow) 20 października przyleciało do Warszawy. Podstawowym celem wizyty było niedopuszczenie do wyrzucenia ze szczytów władzy konserwatystów partyjnych, których radziecka delegacja określała mianem „orędowników przyjaźni
polsko-radzieckiej”. Jednocześnie w stan gotowości postawiono radzieckie dywizje
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pancerne stacjonujące w Legnicy. Sytuacja była dramatyczna, dodatkową komplikacją było to, że polskim ministrem obrony był radziecki marszałek Konstanty Rokossowski, popierający konserwatystów. Spod kontroli ministra wyjęto dowództwo
rodzajów wojsk i marynarkę, stworzono oddzielny sztab, niebezpieczeństwo polsko-radzieckiego konfliktu wojennego stawało się coraz bardziej realne. Sytuację
uspokoiły ustępstwa obydwu stron. Nikita Chruszczow zgodził się na wybór Gomułki, ten natomiast zagwarantował, że Polska pozostanie członkiem Paktu Warszawskiego. 24 października Władysław Gomułka wystąpił na wielotysięcznym
wiecu w centrum Warszawy, gdzie wezwał do zaprzestania dalszych manifestacji
i do powstrzymania się od haseł antyradzieckich.

Początki ruchu dysydenckiego

Po ponownym objęciu stanowiska I sekretarza Gomułka zapowiedział, że każdy
obywatel niezależnie od przekonań ma prawo do udziału w życiu społecznym, jeśli tylko akceptuje socjalistyczny ustrój PRL. Praktyczną realizacją tego postulatu
było m.in. uwolnienie z miejsca internowania przewodniczącego polskiego episkopatu, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Władze zezwoliły na powołanie pięciu
klubów inteligencji katolickiej, które niedługo potem wzięły udział w wyborach
parlamentarnych i stworzyły w Sejmie nieliczny, ale aktywny klub poselski „Znak”.
Odradzało się życie kulturalne i społeczne. W Krakowie, chociaż w ograniczonym nakładzie spowodowanym niewielkimi przydziałami papieru, ponownie zaczął się ukazywać „Tygodnik Powszechny”, pismo inteligencji katolickiej zamknięte
w marcu 1953 r. po tym, jak redakcja odmówiła opublikowania w pierwszym numerze po śmierci Stalina jego wielkiej fotografii. W kraju zaczęły się ukazywać
utwory polskich pisarzy emigracyjnych, których po wojnie nie wydawano, m.in.
Witolda Gombrowicza i Melchiora Wańkowicza.
Jednak eksplozja wolnej myśli była krótkotrwała, władze dość szybko zaczęły przykręcać śrubę ideologiczną. Już w maju 1957 r. na IX plenum Gomułka dla
porządku krytykował „dogmatyzm” (czyli poglądy stalinowskich konserwatystów, których skutecznie pozbywano się ze struktur władzy), ale stwierdził, że największym niebezpieczeństwem dla partii jest rewizjonizm, którego zwolennicy
upierali się przy dalszej demokratyzacji i podważali monopol ideologiczny Biura
Politycznego. Gomułka powołał się na trzy konkretne przykłady: filozofa Leszka
Kołakowskiego (który w tym czasie stał się intelektualnym liderem całego ruchu),
publicysty Romana Zimanda (nawołującego do zrealizowania bolszewickiego hasła „cała władza w ręce rad!”) i poety Wiktora Woroszylskiego (zwolennika powołania niezależnej od partii organizacji młodzieżowej). Ich postulaty uznano za
niemożliwe do przyjęcia dla partii.
Niedługo potem zlikwidowano kilka projektów nowych czasopism literackich.
Władze nie dopuściły do ukazania się miesięcznika „Europa”, przygotowywanego
przez liberalnych warszawskich intelektualistów (m.in. pisarza Jerzego Andrzejewskiego, tłumacza Pawła Hertza, kompozytora Zygmunta Mycielskiego), co spowodowało oddanie legitymacji partyjnych przez kilku znanych twórców (Adama Ważyka,
Andrzejewskiego, Juliusza Żuławskiego, Stanisława Dygata). Jesienią 1957 r. władze
przeprowadziły wielką czystkę w środkach masowej informacji (gazetach, czasopismach, w radiu i w telewizji). Szczytem kampanii „wprowadzania porządku” w pra-
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sie okazało się zamknięcie 2 października 1956 r. tygodnika „Po Prostu”. Decyzja
ta wywołała w Warszawie falę demonstracji studenckich, trwających aż do 7 października. W grudniu 1958 r. z protestem przeciwko zaostrzeniu cenzury wystąpił
Związek Literatów Polskich, co spowodowało, że rok później, w kolejnych wyborach w Związku, nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa – Antoniego Słonimskiego
zastąpił Jarosław Iwaszkiewicz. W lutym 1962 r. rozwiązano Klub Krzywego Koła.
Kilka miesięcy później, w lipcu 1963 r., w czasie XIII Plenum KC PZPR Władysław Gomułka oznajmił, że „partia popiera realizm socjalistyczny” i wezwał do
ofensywy ideologicznej przeciwko „rewizjonizmowi” (pod którym rozumiano
wszystko, co wychodziło poza granice partyjnej ortodoksji). Deklaracje te zostały
przez środowisko inteligenckie odczytane jako próba ograniczania swobód i częściowego choćby powrotu do totalitarnej atmosfery przełomu lat czterdziestych
i pięćdziesiątych.
W marcu 1964 r. trzydziestu czterech znanych przedstawicieli polskiej nauki
i literatury (m.in. Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Melchior Wańkowicz,
Adam Ważyk) zwróciło się z listem otwartym do premiera Józefa Cyrankiewicza
w proteście przeciwko zaostrzeniu cenzury i ograniczeniu przydziałów papieru
dla wydawnictw. List został nagłośniony przez emigracyjne Radio Wolna Europa
i wywołał falę represji oraz ataków na sygnatariuszy pisma w środkach masowej
informacji. Władze zainicjowały napisanie kontrlistu, w którym krytykowano „ingerencję Radia Wolna Europa w wewnętrzne sprawy Polski”.
Od tego momentu polskie władze poddawały dokładniejszej kontroli kontakty
obywateli z „wrogimi ośrodkami” za granicą. Kontrola ta doprowadziła do aresztowań cenionych pisarzy o antykomunistycznych poglądach (Melchiora Wańkowicza, Stanisława Cata-Mackiewicza), oskarżonych o przekazywanie artykułów
redakcjom emigracyjnym. Jednocześnie w 1965 r. odbył się głośny proces przeciw
marksistowskim opozycjonistom – Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu.
Ogłosili oni List otwarty do partii, w którym na podstawie danych ekonomicznych
przewidywali nadejście nowej rewolucji przeciwko nomenklaturze i aparatowi
partyjnemu. Rok później emocje wywołało wystąpienie Leszka Kołakowskiego na
Uniwersytecie Warszawskim na zebraniu studenckim zwołanym z okazji dziesięciolecia polskiego Października. Kołakowski stwierdził, że zdobycze 1956 r. zostały
zaprzepaszczone i kraj znowu stacza się w otchłań totalitaryzmu. Został za to wyrzucony z partii. W jego obronie powstały dwa listy podpisane przez znanych polskich literatów, te z kolei ściągnęły na sygnatariuszy kolejne fale represji – czystki
w instytucjach nauki i kultury. Właśnie rok 1965 można uważać za symboliczny
i ostateczny koniec odwilży.
W Związku Radzieckim, w odróżnieniu od Polski, nie pojawiły się wewnątrzpartyjne ruchy reformatorskie. Władza sama stała się motorem antystalinowskich
rozliczeń, co jednocześnie nie przeszkadzało jej od czasu do czasu robić krok
wstecz. Pierwszy przejaw wolnego myślenia można dostrzec w latach 1954-1957,
kiedy „zrehabilitowano” pisarzy zamordowanych w latach trzydziestych i czterdziestych (m.in. Michaiła Bułhakowa, Jurija Tynianowa) i kiedy do łask wrócili niektórzy kompozytorzy (Dmitrij Szostakowicz, Aran Chaczaturian). Trzy miesiące
po XX Zjeździe, w głębokiej depresji, samobójstwo popełnił Aleksandr Fadiejew,
prezes Związku Pisarzy ZSRR w czasach stalinizmu. W 1957 r. z Biura Polityczne-
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go usunięto kilku bliskich współpracowników Stalina, nazwanych w prasie „grupą
antypartyjną” (Mołotow, Kaganowicz, Dmitrij Malenkow, Klimient Woroszyłow).
Ale już w następnym 1958 r. ostre represje spotkały Borysa Pasternaka za opublikowanie we Włoszech powieści Doktor Żywago. Pisarza zmuszono do zrzeczenia
się Nagrody Nobla. W 1960 r. sądzono Aleksandra Ginzburga, twórcę czasopisma
„Syntaksis”, pierwszego pisma literackiego wydawanego w samizdacie.
Na arenie międzynarodowej Chruszczow pokazał, że destalinizacja ma granice:
jesienią 1956 r. wojska radzieckie zdusiły powstanie w Budapeszcie, zmobilizowały
także dywizje stacjonujące na terenie Polski. Liderem obozu reform był na Węgrzech
Imre Nagy, premier rządu w latach 1953-1955. Po masowych protestach, na plac
przed parlamentem wyszło ponad 300 tys. ludzi, Nagy ogłosił neutralność Węgier,
zapowiedział rozpisanie wolnych wyborów, dążył do wyjścia Węgier z Układu Warszawskiego i wycofania z Węgier stacjonujących tam wojsk radzieckich. Postulaty
te spowodowały, że Moskwa zdecydowała się na interwencję zbrojną. W walkach
ulicznych w Budapeszcie zginęło ponad 3200 osób, rannych zostało ponad 14 tys.
ludzi. Imre Nagy został aresztowany i stracony w czerwcu 1958 r.
Nowa fala odwilży nadeszła w 1961 r. Pierwszy impuls ponownie przyszedł
z góry: na XXII zjeździe KPZR stalinizm znowu poddano krytyce, a delegaci zdecydowali o usunięciu z mauzoleum ciała Stalina. Rok później za zgodą Chruszczowa w redagowanym przez Aleksandra Twardowskiego miesięczniku „Nowyj Mir”
ukazało się opowiadanie Aleksandra Sołżenicyna Jeden dzień Iwana Denisowicza.
„Prawda” opublikowała demaskatorski artykuł poety Jewgienija Jewtuszenki Stalinowscy spadkobiercy. Jednocześnie w tym samym roku Chruszczow urządził organizatorom wystawy pogrom artystów awangardowych w moskiewskim Maneżu.
W Nowoczerkasku wojsko strzelało do manifestujących robotników, żądających
wyższych płac.
W połowie lat sześćdziesiątych w Związku Radzieckim zaczął się rodzić ruch
dysydencki łączący żądania wolności twórczej i wolności słowa z obroną praw
człowieka i obywatela. Symboliczne znaczenie miały tu dwa wydarzenia: sfabrykowany proces poety Josifa Brodskiego w 1964 r., którego skazano na pięć lat zesłania za tzw. pasożytnictwo (w efekcie międzynarodowego rozgłosu, Brodskiego
zwolniono po odbyciu półtora roku kary) i proces pisarzy Andrieja Siniawskiego
i Julija Daniela z roku 1965. Powodem aresztowania i wyroków skazujących było
wydanie ich tekstów na Zachodzie, chociaż radziecki kodeks karny nie zabraniał
obywatelom radzieckim publikowania za granicą i pod pseudonimem. 5 grudnia
1965 r. na placu Puszkina w Moskwie w dzień konstytucji doszło do manifestacji
w obronie Siniawskiego i Daniela. Wystąpienie to uważa się za jedno z najważniejszych dla późniejszego środowiska dysydenckiego. Jego organizatorem był Aleksandr Jesienin-Wolpin, a wśród uczestników znalazł się m.in. Władimir Bukowski.
W końcu lat sześćdziesiątych rozkwitł samizdat. W roku 1968 pojawiło się
najsłynniejsze czasopismo samizdatu – „Kronika Wydarzeń Bieżących”, którego celem było dokumentowanie i opisywanie przypadków naruszeń przez władze praw
człowieka w ZSRR. W środowisku dysydenckim wykształciły się różne kierunki
ideowe: poczynając od uznających szczególną rolę Rosji w historii powszechnej
(najgłośniejszym przedstawicielem takiego myślenia był Aleksandr Sołżenicyn)
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po dążące do przeniesienia na grunt rosyjski wszystkich osiągnięć demokracji europejskiej (reprezentowane m.in. przez akademika Andrieja Sacharowa).

Rok 1968 w krajach bloku radzieckiego

Na początku stycznia 1968 r. liderem czechosłowackiej partii komunistycznej
w miejsce stalinisty Antonina Nowotnego został Aleksander Dubczek. Z inicjatywy nowego sekretarza w kraju ruszyły reformy demokratyczne, które potem weszły
do historii pod nazwą Praskiej Wiosny: osłabła cenzura, w fabrykach pojawiły się
samorządy robotnicze, zaczął się proces rzeczywistego przejścia do systemu wielopartyjnego. Kierownictwo radzieckie od samego początku dostrzegało w zmianach niebezpieczeństwo, które mogło doprowadzić do takich samych skutków jak
na Węgrzech w 1956 r.
Władysław Gomułka uważał za słuszne odsunięcie Nowotnego i początkowo
patrzył na politykę Dubczeka z życzliwością. Jednak w marcu w Polsce zaczęły się
demonstracje studenckie i jedno z głównych haseł protestów brzmiało: „Cała Polska
czeka na swojego Dubczeka”. Polski gensek, jak potocznie nazywano pierwszego
sekretarza partii, zmienił punkt widzenia na reformy w Czechosłowacji. Protesty studenckie w Polsce zostały wywołane zdjęciem przez cenzurę przedstawienia
Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie. Związek Literatów Polskich przyjął rezolucję potępiającą politykę kulturalną w PRL i żądającą
zniesienia cenzury. 8 marca studenci masowo wyszli na wiec zorganizowany na
dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego.
Eksplozja wolności słowa w sąsiednim kraju miała wpływ na nastroje w Polsce,
w Gomułce wzmogła stary strach przed zachodnioniemieckim rewanżyzmem. Obawiał się on, że w Czechosłowacji dojdzie do „światowej kontrrewolucji”, w rezultacie której kraj ten wyjdzie z Układu Warszawskiego i wówczas Polska, podobnie jak
w 1939 r., okaże się bezbronna wobec możliwego ataku z południa. Gomułka sądził,
że oderwanie od Polski ziem zachodnich, które znalazły się w granicach PRL po
1945 r., będzie dla Niemiec Zachodnich prostą sprawą (istnienie NRD Gomułki
nie uspokajało). Dlatego też szybko doszedł do wniosku, że konieczne jest siłowe
zduszenie czechosłowackich reform. Takich właśnie argumentów używał Gomułka w rozmowach z decydentami radzieckimi, rysując przed nimi apokaliptyczną
wizję przyszłości. W Polsce władze siłą zdusiły protesty studentów i inteligencji.
Wielu studentów relegowano z uczelni, niektórych osadzono w więzieniach, prawie dwadzieścia tysięcy osób zostało zmuszonych do emigracji.
21 sierpnia 1968 r. granicę Czechosłowacji przekroczyły wojska państw Układu
Warszawskiego. Władze tego państwa zostały aresztowane i wywiezione do Moskwy. Na czele czechosłowackiej partii komunistycznej postawiono Gustawa Husaka, który rozpoczął rozprawę z oponentami. Krwawe stłumienie Praskiej Wiosny,
w tym śmierć 103 protestujących, odbiło się echem w radzieckiej stolicy. Na placu
Czerwonym doszło do kilkuminutowej manifestacji przeciwników interwencji.
Siedmioro demonstrantów, m.in. Pawła Litwinowa, Natalię Gorbaniewską i Łarisę Bogoraz, natychmiast aresztowano, ale ich czyn przeszedł do historii jako jedno z najważniejszych wystąpień dysydenckich. Uczestników demonstracji skazano
na wyroki łagrów, zesłania, niektórych zamknięto w szpitalach psychiatrycznych.
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Efektem zdławienia Praskiej Wiosny była tzw. doktryna Breżniewa, która zakładała prawo ZSRR do ingerencji w wewnętrzne sprawy krajów „współpracy socjalistycznej” w celu podtrzymania stabilności bloku. W rzeczywistości doktryna
ta została publicznie sformułowana przez Breżniewa na V Zjeździe PZPR w listopadzie 1968 r.
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7B

Arkadiusz Jastrzębski

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Odwilż i destalinizacja w ZSRR i w Polsce

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 rozumie terminy i pojęcia: Zjazd KPZR, wypaczenia komunizmu, kolektywne kierownictwo, kult jednostki, mała stabilizacja, odwilż, poznański Czerwiec, polski Październik, destalinizacja;
 wyjaśnia znaczenie XX Zjazdu KPZR;
 rozumie, jaki wpływ na sytuację w Polsce miały przemiany w ZSRR;
 omawia, jakie role pełnili: Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Nikita Chruszczow,
Władysław Gomułka, Edward Ochab, Konstanty Rokossowski;
 omawia przebieg poznańskiego Czerwca;
 analizuje źródła historyczne i wyciąga odpowiednie wnioski;
 wyszukuje w różnych źródłach i gromadzi potrzebne informacje.
Metody:
 elementy wykładu;
 praca pod kierunkiem nauczyciela z tekstem źródłowym;
 praca w grupach;
 praca z mapą historyczną.
Środki dydaktyczne i materiały źródłowe:
 mapa ścienna – Polska 1945-1989;
 mapa – Wystąpienia społeczne w Polsce Ludowej, [w:] Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, wyd. Nowa Era, s. 138-139;
 źródła – Protokół Nr 129 posiedzenia Biura Politycznego w dn. 19, 20 i 21 października 1956 r. (w czasie przerw w obradach na VIII Plenum KC), [w:] Dokumenty do dziejów
PRL. Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970,
oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 216-217 (Karta pracy nr 4);
 opracowania – N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich
(1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 494-495 (Karta pracy nr 1); M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 223-224 (Karta pracy
nr 2); K. Persak, Kryzys stosunków polsko-radzieckich w 1956 roku, [w:] Polska 1944/45 –
1989, red. M. Głowiński i in., t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, Materiały sesji
naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne
i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21-22 października 1996 roku,
Warszawa 1997, s. 28-29 (Karta pracy nr 3); N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski
Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa
2010, s. 507 (Karta pracy nr 5); K. Kersten, Rok 1956 – przełom? kontynuacja? punkt
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zwrotny?, [w:] Polska 1944/45 – 1989, red. M. Głowiński i in., t. 3: Polska 1956 – próba
nowego spojrzenia, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii
PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21-22 października 1996 roku, Warszawa 1997, s. 12 (Karta pracy nr 6).
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel sprawdza listę obecności, jeden z uczniów rozwiesza mapę, a drugi rozdaje atlasy.
 Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem oraz celami lekcji.
 Nauczyciel w nawiązaniu do tematu lekcji prosi jednego z uczniów o przypomnienie
głównych cech stalinizmu.
Faza realizacyjna:
 W krótkim wykładzie nauczyciel wyjaśnia, że za początek odwilży uważa się wystąpienie Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR w lutym 1956 r., na którym skrytykował
Stalina i jego sposób sprawowania władzy. W tym samym czasie w Polsce nastąpiła
zmiana na stanowisku I sekretarza PZPR – po śmierci Bolesława Bieruta funkcję tę
objął Edward Ochab. W czerwcu 1956 r. doszło w Poznaniu do protestu robotników,
który został krwawo stłumiony. Wydarzenia te w znacznym stopniu doprowadziły do
nasilenia sporu dwóch frakcji na VII Plenum KC PZPR: „puławian” i „natolińczyków”.
W konsekwencji w październiku 1956 r. doszło do przejęcia władzy w partii (a tym samym w państwie) przez Władysława Gomułkę.
 Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, rozdaje uczniom teksty i prosi o analizę w oparciu o dołączone do nich polecenia. W trakcie przedstawiania wyników prac nauczyciel
zwraca uwagę na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
 Grupa 1 – N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich
(1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 494- 495 (Karta pracy nr 1).
 Grupa 2 – M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna
legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 223-224 (Karta pracy nr 2).
 Grupa 3 – K. Persak, Kryzys stosunków polsko-radzieckich w 1956 roku, [w:] Polska
1944/45 – 1989, red. M. Głowiński i in., t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Polskie
Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn.
21-22 października 1996 roku, Warszawa 1997, s. 28-29 (Karta pracy nr 3).
 Po prezentacji wyników pracy grup nauczyciel informuje, że początek rządów Władysława Gomułki dawał społeczeństwu nadzieję na demokratyzację państwa. Stwierdzenie to ilustruje przykładami.
 Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy i rozdaje uczniom teksty, prosi o analizę oraz
wykonanie dołączonych do nich poleceń. Przy podsumowaniu pracy nauczyciel zwraca uwagę na poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi.
 Grupa 1 – Protokół Nr 129 posiedzenia Biura Politycznego w dn. 19, 20 i 21 października 1956 r. (w czasie przerw w obradach na VIII Plenum KC), [w:] Dokumenty
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do dziejów PRL. Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór
z lat 1949-1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 216217 (Karta pracy nr 4).
 Grupa 2 – N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich
(1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 507 (Karta pracy nr 5).
Po prezentacji wyników pracy grup nauczyciel w trakcie wykładu informuje, że po
krótkim okresie nastąpił proces wyhamowywania i odchodzenia od zmian październikowych. Zaostrzono cenzurę, w 1957 r. zamknięto tygodnik „Po Prostu”, rozpoczęto
usuwanie krzyży ze szkół, a reforma edukacji pozbawiała możliwości nauczania religii
w placówkach oświatowych. W 1964 r. miał miejsce protest intelektualistów przeciw
wszechobecnej cenzurze (List 34), w 1965 r. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski ogłosili
„List otwarty do partii”, a w marcu 1968 r. odbyły się protesty studenckie. Rządy Gomułki zakończyły krwawo stłumione przez władzę protesty robotnicze w grudniu 1970 r.
Nauczyciel rozdaje uczniom Kartę pracy nr 6: K. Kersten, Rok 1956 – przełom? kontynuacja? punkt zwrotny?, [w:] Polska 1944/45 – 1989, red. M. Głowiński i in., t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez
Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21-22 października 1996 roku, Warszawa 1997, s. 12,
a następnie prosi o analizę tekstu oraz wykonanie dołączonych do niego poleceń.
Przy podsumowaniu pracy nauczyciel zwraca uwagę na poprawność merytoryczną
i językową wypowiedzi.

Faza podsumowująca:
 W ramach rekapitulacji nauczyciel zwraca uwagę na potrzebę odróżniania faktów od
opinii oraz na różną ocenę prezentowanych zagadnień. Wybrany uczeń omawia przebieg odwilży w Polsce, zwracając uwagę na kolejne etapy tego procesu. Nauczyciel
ocenia najbardziej aktywnych uczniów.
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Karta pracy nr 1

XX Zjazd KPZR był wydarzeniem o przełomowym znaczeniu w historii ZSRR. Stanowił cezurę dzielącą epokę radziecką na dwie części. W ZSRR rozpoczęła się destalinizacja, którą nazwano odwilżą. Jej pierwszym etapem (następny przypadł na drugą połowę
lat osiemdziesiątych) była destalinizacja Chruszczowowska, pełna rozmaitych wahań
i o połowicznym charakterze. Przemiany zaszły wówczas we wszystkich instytucjach.
Zjazd ten i reformy wprowadzone przez Chruszczowa radykalnie zmieniły życie społeczeństwa. Nastąpiła pełna liberalizacja systemu radzieckiego. Przemiany zaszły wówczas we wszystkich instytucjach i dziedzinach życia: w partii i w państwie, w gospodarce
i stosunkach społecznych, w nauce i kulturze. Przede wszystkim zlikwidowano najciemniejsze strony systemu totalitarno-represyjnego. Poczyniono kroki w celu wyeliminowania tragicznych następstw samowoli reżimu stalinowskiego, odbudowy prawomocności
i praworządności, przywrócenia konstytucyjnych praw obywateli. Z więzień i łagrów
wychodziły na wolność tysiące niewinnie skazanych ludzi. [...] Elementem procesu destalinizacji była rehabilitacja obywateli represjonowanych za czasów Stalina. W latach
1956-1961 zrehabilitowano prawie 700 000 osób. Represjonowanym przywrócono dobre
imię. Żywi powrócili z łagrów.
N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy
trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 494-495.

Polecenia:
 Wyjaśnij, co należy rozumieć pod pojęciem „odwilż”.
 Wyjaśnij, dlaczego XX Zjazd KPZR dzielił epokę radziecką na dwie części.
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Karta pracy nr 2

W Polsce śmierć Stalina nie stała się impulsem do szybszych zmian politycznych.
Wręcz przeciwnie, władze nauczone doświadczeniem Czechosłowacji i NRD, obawiając
się podobnych przejawów buntu i niezadowolenia, podjęły działania wyprzedzające. Nie
poprzestano na przyspieszonej sowietyzacji kraju. Jeszcze mocniej w ruch puszczona została spirala represji. We wrześniu 1953 r. na 12 lat skazano biskupa kieleckiego Czesława
Kaczmarka, w tym samym miesiącu uwięziony został prymas Polski Stefan Wyszyński.
Uderzenie w jedyną niezależną od monopartii instytucję miało być najpewniej sygnałem, że żadnych zmian nie będzie. Niewykluczone, że terrorem i strachem władzom
partyjnym udałoby się odsunąć groźbę destabilizacji systemu, a kryzys legitymizacyjny
rozpoczęty śmiercią Stalina przybrałby łagodniejsze dla elit politycznych rozmiary, gdyby nie brzemienne w skutkach wydarzenia. Pierwszym z nich była ucieczka na Zachód
pułkownika Józefa Światły, a następnie rozpoczęcie cyklu jego opowieści na falach Radia
Wolna Europa we wrześniu 1954 r. Legitymizujący mit władzy sprawiedliwej, ideowej,
pozbawionej wad, w tym sensie nieomal boskiej, legł w gruzy.
Odbudowę autorytetu kierownictwo partyjne rozpoczęło od poszukiwania kozła
ofiarnego, by w ten sposób zademonstrować swoje „czyste ręce”. Już w październiku
1954 r. Biuro Polityczne podjęło pierwsze decyzje kadrowe do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W grudniu Biuro Polityczne postanowiło „umorzyć sprawę przeciw
Gomułce” oraz wypuścić go z aresztu. To samo gremium partyjne 20 grudnia zdecydowało o usunięciu z bibliotek i księgarń książek i broszur zawierających „drastyczne
sformułowania antytitowskie”.
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 223-224.

Polecenia:
 Wyjaśnij, dlaczego w Polsce proces odwilży nie rozpoczął się zaraz po śmierci Stalina.
 Omów, jakie wydarzenia skłoniły władze komunistyczne do rozpoczęcia polityki destalinizacji oraz jakie działania na to wskazywały.
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Karta pracy nr 3

W marszu na Warszawę uczestniczyły obydwie stacjonujące w Polsce dywizje radzieckich wojsk lądowych – pancerna i zmechanizowana. Wyruszyły ze swoich baz w Bornem-Sulinowie na Pomorzu oraz w okolicach Żagania i Bolesławca na Dolnym Śląsku.
Na podstawie sporządzonego przez lokalne władze rejestru zniszczeń na drogach dokonanych przez te jednostki można w przybliżeniu ustalić trasy ich przemarszu. Główne
siły wojsk radzieckich dotarły w okolice Łodzi oraz Włocławka, gdzie prawdopodobnie
późnym wieczorem 19 października otrzymały rozkaz zatrzymania marszu (niektóre
jednostki dotarły jeszcze dalej – do Łowicza i Sochaczewa). Jednostki ze Śląska przeszły
zatem około 300 km, a z Pomorza 250 km, na co potrzebowały 12-15 godzin. W chwili
zatrzymania znajdowały się nie dalej niż 150 km od stolicy. Nad ranem 20 października
na przedmieściach Warszawy pojawił się zabłąkany radziecki batalion łączności.
Wiadomo także, że u wrót Zatoki Gdańskiej pojawiły się okręty radzieckiej floty bałtyckiej. W stan gotowości postawiono okręty w podległej dowództwu wojsk radzieckich
w NRD bazie floty w Świnoujściu. Polskie wybrzeże patrolowały samoloty radzieckie ze
stacjonujących w Polsce dywizji lotniczych. Według polskiego przedstawiciela w Zjednoczonym Dowództwie Wojsk Układu Warszawskiego, gen. Tadeusza Pióry, stan podwyższonej gotowości wprowadzono w Białoruskim, Kijowskim i Przykarpackim Okręgu
Wojskowym. Dotyczyło to zapewne także wojsk radzieckich w NRD: pod granicę polsko-niemiecką podciągnięto radzieckie jednostki pancerne. W Słubicach most na Odrze
usiłował przekroczyć radziecki oddział czołgów.
K. Persak, Kryzys stosunków polsko-radzieckich w 1956 roku, [w:] Polska 1944/45 – 1989, red. M. Głowiński
i in., t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii
PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21-22 października 1996 roku, Warszawa 1997, s. 28-29.

Polecenia:
 Odpowiedz, czy władze sowieckie planowały interwencję zbrojną w Polsce.
 Omów, w jaki sposób ustalono drogi przemarszu wojsk radzieckich. Odszukaj je na
mapie w atlasie i wskaż na mapie ściennej.
 Wyjaśnij, jak należy rozumieć zwrot „wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości”.
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Karta pracy nr 4

Protokół Nr 129 posiedzenia Biura Politycznego
w dn. 19, 20 i 21 października 1956 r.
(w czasie przerw w obradach na VIII Plenum KC)
Tow. Wiesław informuje Biuro Polityczne o spotkaniu na lotnisku delegacji radzieckiej:
Rozmowy takiej nigdy nie przeprowadzałem z towarzyszami partyjnymi, nie rozumiem,
jak można takim tonem, z takimi epitetami zwracać się do ludzi, którzy w dobrej wierze
się do nich zwracają. Chruszczow przywitał się przede wszystkim z tow. Rokossowskim
i generalicją, podkreślając – to są ludzie, na których ja się opieram. [...] W Belwederze
rozmowa miała podobny ton. Powiedzieli, że myśmy im właściwie w twarz napluli, bo nie
zgodziliśmy się przyjąć delegacji przed Plenum. Mają do nas pretensje, że komisja Biura Politycznego zaproponowała skład Biura Politycznego bez kilku towarzyszy, którzy
są wyrazem sojuszu polsko-radzieckiego, a mianowicie: tow. Rokossowskiego, Nowaka,
Mazura, Jóźwiaka. Oświadczam, że my nie mamy takich tendencji, nie chcemy zrywać
przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. [...] Ja rozumiem, że można rozmawiać w podniesionym tonie, ale jeśli rozmawia się z rewolwerem na stole, to wtedy nie ma płaszczyzny
rozmów. Ja w takich warunkach kontynuować rozmowy nie mogę, jestem chory i pełnić
takiej funkcji w obecnych warunkach nie mogę. My możemy wysłuchać pretensji towarzyszy radzieckich, ale jeżeli decyzje mają być pobierane pod groźbą użycia siły fizycznej, to ja się nie nadaję. [...] Ja nie chcę zrywać przyjaźni polsko-radzieckiej, uważam, że
to, co my proponujemy, wzmocni tę przyjaźń. [...]
Dokumenty do dziejów PRL. Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949-1970,
oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 216-217.

Polecenia:
 Wyjaśnij, jaki był cel wizyty delegacji radzieckiej w czasie obrad VIII Plenum KC PZPR.
 Wyjaśnij, do kogo odnosiło się stwierdzenie Chruszczowa „to są ludzie, na których się
opieram” i jak należy je rozumieć.
 Omów, jak Gomułka relacjonował przebieg rozmów z delegacją radziecką.
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Karta pracy nr 5

Polska wyzwoliła się ze znienawidzonych oznak zależności od Moskwy. 20 października, podczas VIII Plenum, odbyły się wybory do Biura Politycznego KC PZPR. W jego
skład nie wszedł Rokossowski. Spośród 75 członków Komitetu Centralnego głosowały na
niego tylko 23 osoby. Polska zażądała wydalenia doradców radzieckich z Wojska Polskiego
i z organów bezpieczeństwa publicznego. W liście z 22 października 1956 r. skierowanym
do KC PZPR i podpisanym przez Chruszczowa strona radziecka wyraziła zgodę na likwidację instytucji doradców radzieckich przy Komitecie Bezpieczeństwa Publicznego
PRL i odwołanie z Wojska Polskiego radzieckich oficerów i generałów.
N. I. Bucharin, 1956 rok – XX Zjazd. Polski Październik. Walka o autonomię, [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A. D. Rotfeld, A. W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 507.

Polecenia:
 Wyjaśnij, jakie znaczenie miał fakt, że do Biura Politycznego KC PZPR nie został wybrany Konstanty Rokossowski.
 Wskaż, od kiedy instytucja doradcy radzieckiego istniała w Polsce, i wyjaśnij, jaki wpływ
miała osoba zajmująca to stanowisko na funkcjonowanie państwa.
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Karta pracy nr 6

Polska nadal była krajem o znacznie ograniczonej suwerenności. Przemiany, „odnowa” – także w wymiarze wewnętrznym – miały ściśle zakreślone ramy i to – jak się wydaje
– zakreślone nie tylko w Moskwie, ale i w Warszawie. Z punktu widzenia Kremla musiały być nie naruszone – jak to w czerwcu 1957 r. określił ambasador brytyjski w ZSRR –
fundamentalne zasady: a więc utrzymanie władzy komunistów i podstaw ustrojowych
oraz „jedności obozu socjalistycznego”, a w istocie – dominacji ZSRR. Zdaniem owego dyplomaty Sowieci bacznie obserwowali rozwój sytuacji w Polsce, czekali, co z tego
wyniknie, w każdej chwili gotowi interweniować, jeśliby owe fundamenty zostały naruszone, dysponując takimi „argumentami”, jak wojskowa obecność w Polsce oraz kwestia
granicy zachodniej. Gomułka pragnął zapewne autentycznego partnerstwa w stosunkach
z Moskwą, uznając zarazem przywództwo ZSRR w „obozie socjalistycznym”, a jednocześnie – już w 1956 r. – był zdecydowanym przeciwnikiem reform, które w jego ocenie
prowadziły do przeobrażeń de facto rewolucyjnych: naruszenie monopolu PZPR w sferze
władzy, zniesienie prymatu ideologii i polityki nad gospodarką, odstąpienie od systemu
nakazowo-rozdzielczego w zarządzaniu gospodarką. Wszystko, co robił, wskazuje, że
był on świadom, iż dynamika rodzącego się ruchu zagraża fundamentom ustanowionego w 1945 r. porządku: w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym. Przewidywał, że
nastąpi reakcja łańcuchowa, która doprowadzi do nieobliczalnych konsekwencji.
K. Kersten, Rok 1956 – przełom? kontynuacja? punkt zwrotny?, [w:] Polska 1944/45 – 1989, red. M. Głowiński
i in., t. 3: Polska 1956 – próba nowego spojrzenia, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21-22 października 1996 roku, Warszawa 1997, s. 12.

Polecenia:
 Jak sądzisz, kto okazał się największym zwycięzcą „polskiego Października”? Odpowiedź uzasadnij.
 Wyjaśnij, dlaczego – mimo przełomu politycznego – Polska nadal była krajem o ograniczonej suwerenności.
 Omów, jakich relacji z ZSRR oczekiwał Gomułka.
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Tajny referat Nikity Chruszczowa
„O kulcie jednostki i jego następstwach” na XX Zjeździe
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (25 lutego 1956)

Referat odczytano na zamkniętym
posiedzeniu delegatów na XX Zjazd
KPZR (bez przedstawicieli zagranicznych partii komunistycznych).
Referat nie był przeznaczony do
druku, został natomiast rozesłany
do lokalnych organizacji partyjnych
oraz do zagranicznych kierownictw
komunistycznych w innych krajach. Jednak jeszcze w 1956 r. został
opublikowany w polskiej prasie, co
sprzyjało narastaniu kryzysu politycznego w Polsce. Referat uderzał

Stalin wprowadził pojęcie „wróg ludu”. Ten termin od razu zwalniał z konieczności
wszelkiego udowadniania błędów ideologicznych człowieka, albo ludzi, z którymi polemizowano; umożliwiał on zastosowanie najokrutniejszych represji, wbrew wszelkim
normom praworządności rewolucyjnej, wobec każdego, kto w czymkolwiek nie zgadzał
się ze Stalinem, kto był tylko podejrzany o wrogie zamiary, kto został po prostu oszkalowany. Pojęcie „wroga ludu” w gruncie rzeczy już samo wykluczało możliwość jakiejkolwiek walki ideologicznej lub wyrażania własnych poglądów na to lub inne zagadnienie
nawet o charakterze praktycznym. Jako główny i w gruncie rzeczy jedyny dowód winy
traktowano, wbrew wszelkim normom współczesnych nauk prawnych, „przyznanie się”
samego oskarżonego, przy czym to „przyznanie się”, jak stwierdziła później kontrola,
uzyskiwano przez fizyczne środki oddziaływania na oskarżonego.
Doprowadziło to do jaskrawego pogwałcenia praworządności rewolucyjnej, do tego,
że ofiarą padło wielu ludzi zupełnie niewinnych, którzy w przeszłości bronili linii partii.

w mit o niewinności i nieomylności
Stalina, stał się impulsem do pojawienia się środowisk dysydenckich
w krajach obozu socjalistycznego.
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О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. XX съезду
Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1956 года, „Известия ЦК КПСС” 1989, № 3,
s. 128-170.
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Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu

Nie było tam najmniejszej próby analizy historycznej czy socjologicznej stalinowskiego systemu. Po prostu Stalin okazał się obłąkanym zbrodniarzem i był osobiście winien
wszystkim klęskom i nieszczęściom narodu; w jaki sposób i dzięki jakim społecznym warunkom oszalały i krwiożerczy maniak mógł przez ćwierć wieku sprawować despotyczną
i nieograniczoną władzę nad dwustumilionowym krajem, który nieprzerwanie, przez cały
ten czas, był szczęśliwym posiadaczem najbardziej postępowego i demokratycznego systemu w dziejach ludzkości – tego z wykładu Chruszczowa dowiedzieć się niepodobna.

Leszek Kołakowski (1927-2009) –
jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych polskich filozofów.
W 1968 r. zmuszony do emigracji,
wykładał w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie w Oxfordzie.

Główne nurty marksizmu – trzytoL. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Aneks, Londyn 1988, s. 450-451.

mowe, fundamentalne opracowanie
Kołakowskiego poświęcone zarówno historii marksizmu jako doktryny
filozoficznej, jak i próbom praktycznej, leninowskiej i bolszewickiej,
realizacji doktryny. Dzieło po raz
pierwszy zostało wydane w latach
1967-1978 w Paryżu.
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Przemówienie Władysława Gomułki na placu Defilad
(24 października 1956)

Przemówienie nowo wybranego lidera PZPR symbolizowało koniec
kryzysu w Polsce. Władysław Gomułka wezwał obywateli do spokoju, powrotu do pracy, zakończenia
protestów, podziękował im za aktywność społeczną, dzięki której
możliwe stało się zerwanie ze stalinizmem w Polsce. W dużej mierze

Towarzysze! Czas nagli. Partia musi przystąpić do rozwiązywania codziennych,
trudnych spraw naszej gospodarki i życia państwowego. Czym dzisiaj możecie pomóc
kierownictwu partii i rządowi? Przede wszystkim tym, że każdy stanie przy swym warsztacie na swoim posterunku i wzmożoną pracą czy nauką wykaże swą wierność i oddanie naszej sprawie.
Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i całego kraju z wezwaniem: dość
wiecowania i manifestacji! Czas przejść do codziennej pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej
drodze do socjalizmu.

dzięki temu właśnie przemówieniu,
uspokajającemu nastroje społeczne,

„Trybuna Ludu”, 25.10.1956.

Polska uniknęła losu Węgier, gdzie
masowe protesty zostały krwawo
zduszone.
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List 34 (1964)

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej
informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się
zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję
państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

List 34 – pierwsze otwarte wystąpienie części inteligencji twórczej przeciwko polityce władz po
1956 r. Polska prasa tamtego okresu
przemilczała pojawienie się Listu.
Jednak kiedy List został ogłoszony
w Radiu Wolna Europa, w krajowej

J. Eisler, Marzec 1968, Warszawa 1991, s. 59.

prasie rozpoczęto kampanię propagandową oczerniającą sygnatariuszy Listu. We wrześniu 1964 r. na
kolejnym zjeździe Związku Literatów Polskich z krytyką autorów Listu wystąpił Władysław Gomułka.
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Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, „List otwarty do partii” (1964)

Jacek Kuroń i Karol Modzelewski
– aktywni uczestnicy protestów
w 1956 r., organizatorzy dyskusyjnego klubu politycznego na Uniwersytecie Warszawskim na początku lat
sześćdziesiątych, przedstawiciele
lewicowego skrzydła w polskim ru-

Naszym sojusznikiem przeciwko interwencji czołgów radzieckich jest klasa robotnicza rosyjska, ukraińska, węgierska, czeska. Naszym sojusznikiem przeciw naciskom
i groźbom ze strony imperializmu jest klasa robotnicza przemysłowego Zachodu, jest
rozwijająca się rewolucja kolonialna w krajach zacofanych. Przeciwko porozumieniu międzynarodowej biurokracji i międzynarodowej burżuazji imperialistycznej, utrzymujących
systemy dyktatury antyludowej w swoich sferach wpływów, wysuwamy tradycyjne robotnicze hasło: „proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.

chu dysydenckim. „List otwarty” to
odpowiedź na wyrzucenie obydwu
działaczy z partii w 1964 r. Auto-

Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976. Wybór dokumentów, wybór Z. Hemmerling, M. Nadolski, Warszawa 1991, s. 157-245.

rzy „Listu otwartego” deklarowali
swoje komunistyczne przekonania i przewidywali w Polsce nową
rewolucję skierowaną przeciwko
rządom nomenklatury partyjnej.
Za rozpowszechnianie „Listu” Kuroń i Modzelewski spędzili kilka lat
w więzieniu.
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Z przedśmiertnego listu Aleksandra Fadiejewa (13 maja 1956)

Nie widzę możliwości dalszego życia, ponieważ sztuka, której oddałem całe życie,
została zrujnowana przez pełne pychy i ignorancji kierownictwa partyjne, a teraz nic już
nie można naprawić. Najlepsze kadry literackie – w liczbie, o której nie śnili nawet carscy satrapowie – zostały wytępione fizycznie lub zginęły za zbrodniczym przyzwoleniem
władzy; najlepsi ludzie literatury umarli przedwcześnie; wszyscy inni nie są wiele warci.
Zdolni do tworzenia prawdziwych wartości zmarli nie dożywszy 40, 50 lat. Literatura,
świętość najświętsza, została rzucona na łaskę biurokratów i elementów najbardziej zacofanych, z „najwyższych” trybunów – takich jak konferencja moskiewska lub XX Zjazd
partii – słychać nowy slogan „bierz ją!”.

Notatka pokazuje stan, w jakim
przewodniczący Związku Pisarzy
Radzieckich Aleksandr Fadiejew
znajdował się na krótko przed popełnieniem samobójstwa. Fadiejew,
„marszałek literatury” okresu stalinowskiego, został ostro skrytykowany przez Michaiła Szołochowa na
XX Zjeździe KPZR i nie cieszył się zaufaniem nowego kierownictwa par-

„Гласность” 1990, № 15, s. 6.

tyjnego. Przewidując nadchodzący
upadek, Fadiejew potępił „despotę” Stalina, ale jednocześnie potępił
tych, którzy go zastąpili, nazywając
ich „ignorantami”.
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Z przemówienia pisarza noblisty Michaiła Szołochowa
na XXIII zjeździe KPZR w sprawie Siniawskiego i Daniela (1965)

Sprawa Siniawskiego i Daniela – pisarzy oskarżonych o publikowanie
za granicą utworów szkalujących
ustrój radziecki – wywołała ogromny oddźwięk w ZSRR i za granicą.
Wielu ludzi kultury w Związku Radzieckim stanęło w obronie obydwu

Niechby wpadli ci mali bohaterowie z brudnym sumieniem w pamiętne lata dwudzieste, kiedy sądzono bez oglądania się na odpowiednie paragrafy kodeksu karnego,
za to zgodnie z rewolucyjnym poczuciem sprawiedliwości… Oj, nie taki wyrok dostaliby
cwaniacy! Tymczasem, spójrzcie no tylko, rozwodzą się nad surowością wyroku! Chciałbym się także zwrócić do zagranicznych obrońców tych paszkwilantów: nie martwcie się,
drodzy, o naszą krytykę. Wspieramy i rozwijamy krytykę, brzmi głośno także i na tym
zjeździe. Ale oszczerstwo nie jest krytyką, a brud z kałuży nie jest farbą z palety malarza!

pisarzy. Po zakończeniu procesu
do rządu skierowano otwarty List
62 wzywający do uwolnienia Si-

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 8 апреля 1966 г. Стенографический
отчёт, т. 2, Москва 1966, s. 354-362.

niawskiego i Daniela. W odpowiedzi
władze zainicjowały wystąpienie
na zjeździe KPZR pisarza noblisty
Michaiła Szołochowa, który potwierdził oskarżenia. Szołochow
uznawany był wówczas za jednego
z najbardziej znanych pisarzy radzieckich, cieszył się autorytetem
w całym świecie literackim, chociaż
nie był już czynny jako pisarz i raczej pełnił rolę oficjalnej ikony socrealizmu.
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„Odezwa obywatelska” wzywająca obywateli ZSRR do wyjścia
5 grudnia 1965 roku na pl. Puszkina w Moskwie w obronie
aresztowanych pisarzy-dysydentów
Julija Daniela i Andrieja Siniawskiego
Przed kilkoma miesiącami KGB aresztowało dwóch obywateli: pisarzy A. Siniawskiego
i J. Daniela. Są w tym przypadku powody, żeby obawiać się naruszenia prawa o jawności
postępowania sądowego. Wiadomo powszechnie, że za zamkniętymi drzwiami możliwe jest dowolne bezprawie i że naruszenie prawa o jawności procesu (art. 3 Konstytucji
ZSRR i art. 18 kodeksu postępowania karnego RFSRR) już samo w sobie jest bezprawne. Aż się wierzyć nie chce, że twórczość pisarska może być objęta tajemnicą państwową.
W przeszłości bezprawie, którego dopuszczała się władza, kosztowało życie i wolność miliony obywateli radzieckich. Ta krwawa przeszłość zobowiązuje nas do czujności
dzisiaj. Łatwiej jest poświęcić jeden dzień spokoju, niż latami znosić konsekwencje nie
powstrzymanego na czas bezprawia.
Obywatele mają instrument do walki z bezprawiem sądowym – to wiece z żądaniem
dostępu do informacji, podczas których tłum skanduje tylko jedno hasło „Żądamy otwartego sądu nad…” (dalej idą nazwiska oskarżonych) lub wznosi odpowiedni plakat. Wszelkie
inne okrzyki i hasła wykraczające poza ściśle wyznaczone granice prawa są ponad wszelką wątpliwość szkodliwe, jest prawdopodobne, że są dziełem prowokatorów i winny być
ukrócone przez samych uczestników wiecu. W czasie wiecu należy ściśle przestrzegać
porządku. Na pierwsze wezwanie władz do rozejścia się, należy się rozejść, informując
władze o przyczynach wiecu.
Jesteś zaproszony na wiec publiczny 5 grudnia o godz. 18.00 na pl. Puszkina pod pomnikiem poety.
Sam zaproś dwóch obywateli i daj im do przeczytania tę odezwę.

Odezwa została przygotowana przez matematyka Aleksandra
Jesienina-Wolpina. Manifestacja 5 grudnia, w dzień święta państwowego konstytucji radzieckiej,
uważana jest za początek ruchu dysydenckiego w Związku Radzieckim.

Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля, сост. А. Гинзбург, Посев 1967, s. 61-62.
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Andriej Sacharow, Rozmyślania o postępie,
pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej (1968)

Andriej Sacharow (1921-1989) – akademik, fizyk jądrowy, jeden z twórców bomby atomowej i wodorowej
w ZSRR. Od końca lat sześćdziesiątych w ruchu dysydenckim, był
nieformalnym przywódcą liberalnego skrzydła dysydenckiego, które

Zbiorowości ludzkiej konieczna jest wolność intelektualna, wolność otrzymywania
i rozpowszechniania informacji, wolność osądu, nie powziętego z góry i nie narzuconego pod strachem, wolność nie znająca nacisku autorytetów i przesądów. Taka potrójna
wolność myśli to jedyna gwarancja, że narody nie zostaną zarażone zbiorowymi mitami, które w rękach podstępnych obłudników i demagogów z łatwością przekształcają się
w krwawą dyktaturę. To jedyna gwarancja realizacji naukowo-demokratycznego podejścia do polityki, ekonomii i kultury.

opowiadało się za reformą systemu w duchu zachodnich demokracji.
Broszura Rozmyślania o postępie,

Cytat za publikacją w Internecie na stronie Archiwum Andrieja Sacharowa: http://www.sakharov-archive.ru/
Raboty/Razmyshleniya_1.htm

pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej, opublikowana
najpierw w samizdacie, a następnie w prasie zachodniej, stała się
pierwszą ideową i polityczną platformą dysydentów-liberałów.
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Rozprawa sądowa Josifa Brodskiego.
Stenogram Fridy Wigdorowej (luty-marzec 1964)

Sąd: Czym się pan zajmuje?
Brodski: Piszę wiersze. Tłumaczę. Jak mi się zdaje...
Sąd: Żadnych „jak mi się zdaje”. Proszę stać, jak należy! Proszę nie opierać się o ścianę! Proszę patrzeć na sąd! Proszę odpowiadać porządnie! (do mnie). Proszę natychmiast
przestać zapisywać! Bo wyproszę z sali. (do Brodskiego): Ma pan jakieś stałe zajęcie?
Brodski: Myślałem, że to moje stałe zajęcie.
Sąd: Proszę odpowiadać precyzyjnie!
Brodski: Piszę wiersze. Myślałem, że zostaną opublikowane. Zdawało mi się...
Sąd: Nie interesuje nas „zdawało mi się”. Proszę powiedzieć, dlaczego nigdzie pan
nie pracował?
Brodski: Pracowałem. Pisałem wiersze.
Sąd: To nas nie interesuje. Interesuje nas, z jaką instytucją jest pan związany.
Brodski: Mam podpisane umowy z wydawcami.
Sąd: Więc tak proszę odpowiadać. Tych umów jest wystarczająco dużo, żeby się utrzymać? Proszę wymienić, jakie, na jaki okres i na jakie sumy?
Brodski: Dokładnie nie pamiętam. Wszystkie umowy ma mój adwokat.
Sąd: Ja pana pytam.
Brodski: W Moskwie wyszły dwie książki z moimi przekładami... (wymienia je).
Sąd: Pański staż pracy?
Brodski: Około...
Sąd: Nie interesuje nas „około”!
Brodski: Pięć lat.
Sąd: Gdzie pana pracował?
Brodski: W fabryce. Przy wykopach geologicznych...
Sąd: Jak długo pracował pan w fabryce?
Brodski: Rok.
Sąd: Jako kto?
Brodski: Jako frezer.
Sąd: A w ogóle czym się pan zajmuje?
Brodski: Jestem poetą. Poetą i tłumaczem.
Sąd: A kto stwierdził, że jest pan poetą? Kto pana zaliczył do poetów?
Brodski: Nikt. A kto mnie zaliczył do rodzaju ludzkiego?
Sąd: Uczył się pan tego?
Brodski: Czego?
Sąd: Bycia poetą? Chciał pan skończyć studia, na których się przygotowuje... gdzie
uczą...
Brodski: Nie sądzę, że to się osiąga przez wykształcenie.
Sąd: A jak?
Brodski: Myślę, że to... od Boga...

Notatki sporządzała w sądzie pisarka i dziennikarka Frida Wigdorowa (1915-1965). Od jej zapisu datuje
się historia samizdatu politycznego
w Związku Radzieckim. Stenogram
stał się słynny także za granicą
i w efekcie Brodskiego przedterminowo zwolniono z zesłania. Znany
bard i dysydent rosyjski Aleksandr
Galicz poświęcił Wigdorowej pieśń

Przyjaciele odchodzą.

Ф. Вигдорова, Судилище, „Огонёк” 1988, № 49, s. 26-31.
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Pierwsza strona „Kroniki Wydarzeń Bieżących”

„Kronika Wydarzeń Bieżących” – pierwsze w samizdacie regularne pismo wydawane w ZSRR poza cenzurą. Kronika ukazywała się w latach 1968-1983. Współtworzyli je
tacy znani dysydenci, jak Julij Kim, Natalia Gorbaniewska, Siergiej Kowalow, Łarisa Bogoraz, Ludmiła Aleksiejewa. Początkowo Kronika była redagowana anonimowo, ale po
tym, jak KGB zagroziło aresztowaniem niektórych aktywnych dysydentów bez względu
na to, czy mieli kontakty z redakcją, czy też nie, grupa redaktorów zorganizowała 7 maja
1974 r. konferencję prasową i ujawniła swoje nazwiska i adresy. Konferencja była sensacją
i stała się symbolicznym wydarzeniem w historii ruchu dysydenckiego w ZSRR. Wielu
współpracowników pisma otrzymało wyroki łagru lub zostało przymusowo zamkniętych
w szpitalach psychiatrycznych.
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Marek Radziwon, Wadim Wołobujew

ZSRR i Polska
– „współpraca socjalistyczna”
1968-1985

Epoka zastoju w ZSRR i nowy kryzys w Polsce

W październiku 1964 r. KC KPZR usunął Nikitę Chruszczowa ze stanowiska I sekretarza (Źródło nr 1: Niezachwiana leninowska generalna linia KPZR). Przyczyną dymisji były trwające od dawna wewnętrzne walki aparatu – grupy skupionej
wokół Chruszczowa ze zwolennikami ostrzejszego kursu, którym przewodzili Leonid Breżniew i Aleksiej Kosygin. Decyzje i działania Chruszczowa powodowały, że nomenklatura partyjna nie była pewna swoich karier ani przywilejów. Nowe
kierownictwo partyjne nie krytykowało Chruszczowa publicznie: ograniczono
się do wyliczenia w zamieszczonym w gazecie „Prawda” artykule o październikowym plenum niektórych pretensji do byłego sekretarza, przy czym nawet nie wymieniono jego nazwiska. Szefem partii został Breżniew, a premierem – Kosygin.
Kosygin zdecydował się na ograniczoną decentralizację przemysłu i początkowo
wprowadzał pewne elementy gospodarki rynkowej, co szybko przyniosło wzrost
wydajności. Pięciolatka 1966-1970 okazała się najefektywniejszą w historii Związku Radzieckiego. Jednak dalszemu wprowadzaniu reform sprzeciwił się aparat partyjny i osobiście Breżniew, którego wystraszyły negatywne efekty zmian, przede
wszystkim wzrost cen. Postawiono na eksport złóż naturalnych, gazu i ropy, które
od tego momentu stały się podstawą gospodarki radzieckiej.
Lata siedemdziesiąte i początek lat osiemdziesiątych wеszły do historii jako
„epoka zastoju”. U władzy byli ludzie, których kariery zaczęły się jeszcze w latach
czterdziestych. Taka stabilizacja, efektownie nazywana przez władze „rozwiniętym
socjalizmem”, skrywała stopniową degradację ZSRR. Tempo wzrostu produkcji
przemysłowej spadło z 8,4% w drugiej połowie lat sześćdziesiątych do 3,5% w latach 1981-1985, produkcji rolnej z 4,3% do 1,4%, wydajności pracy – z 6,3% do
niecałych 3%, a inwestycji – z 7,5% do 1,8%. Ustał napływ ludności ze wsi do miast,
spadały współczynniki demograficzne. Radziecki statek płynął przede wszystkim
dzięki sprzedaży na Zachód zasobów naturalnych (przypadkowo pomógł tu wybuch wojny arabsko-izraelskiej i wzrost cen ropy) i korzystnej sytuacji międzynarodowej (klęska USA w wojnie wietnamskiej, odprężenie w zimnej wojnie).
Polska przeżyła kryzys społeczno-polityczny już w grudniu 1970 r. Jego zasadniczą przyczyną było przerzucanie na barki społeczeństwa kosztów koniecznego
uprzemysłowienia. Utrzymanie tempa wzrostu przemysłowego wymagało ostrych
decyzji ekonomicznych. Dodatkową trudnością dla władz PRL był gwałtowny
wzrost populacji. Wzrost urodzeń w Polsce był jednym z najwyższych w Europie.
W 1970 r. KC PZPR przyjął zasadę materialnego stymulowania zakładów i ich załóg. Nowe decyzje miały wejść w życie w styczniu 1971 r. W utrzymaniu równowagi
na rynku wewnętrznym miała pomóc decyzja z 13 grudnia 1970 r. o tzw. regulacji
cen, czyli podniesieniu cen na żywność i obniżeniu cen na towary przemysłowe.
Gomułka rozumiał, że decyzja ta wywoła niezadowolenie, tym bardziej że zbliżały się święta Bożego Narodzenia, ale sądził, że nastroje uda się uspokoić sukcesem
w polityce zagranicznej, czyli podpisaniem z zachodnioniemieckim kanclerzem
Willym Brandtem 7 grudnia 1970 r. „Układu między PRL a RFN o podstawach
normalizacji ich wzajemnych stosunków”, gwarantującego m.in. nienaruszalność
polskiej granicy zachodniej. Gomułka traktował ten traktat jako swój osobisty sukces wieńczący dwudziestoletnie wysiłki. Wizytę Brandta w Polsce oficjalna prasa
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PRL relacjonowała jako zwycięstwo historycznej sprawiedliwości i ostateczne potwierdzenie wyników II wojny światowej.
Ale stało się inaczej. 14 grudnia wybuchł bunt robotników w gdańskich stoczniach i szybko rozprzestrzenił się na inne miasta Wybrzeża: Gdynię, Szczecin
i Elbląg. Doszło do gwałtownych starć z milicją, protestujący podpalili siedzibę
gdańskiego komitetu partii. Do miast ogarniętych protestami wprowadzono regularne oddziały wojskowe, wojsko użyło broni przeciwko demonstrantom. W efekcie
władze zabiły przeszło 40 robotników. Antyrządowe nastroje dały o sobie znać także
w innych dużych ośrodkach przemysłowych kraju. Komitety strajkowe, które tam
powstawały, stawiały władzom szereg postulatów ekonomicznych. W tej sytuacji
18 grudnia wieczorem kierownictwo radzieckie przekazało polskim towarzyszom
list zawierający sugestię dotyczącą konieczności odsunięcia od władzy Gomułki.
Przeważająca część Biura Politycznego była skłonna poprzeć takie rozwiązanie
w obawie przed powtórzeniem się węgierskiego czy czechosłowackiego scenariusza.
Do zmiany na stanowisku I sekretarza partii doszło już 19 grudnia; dzień później
nadzwyczajne plenum KC zatwierdziło tę decyzję. Pierwszym sekretarzem został
popularny technokrata Edward Gierek, dotychczasowy sekretarz partii w Katowicach. Śląsk pod rządami Gierka należał do regionów najszybciej rozwijających się.
Stanowiska straciło wielu ludzi z najbliższego otoczenia Gomułki (ustąpił m.in.
wieloletni premier Józef Cyrankiewicz, a jego miejsce zajął Piotr Jaroszewicz). Protesty w kraju trwały w sumie około dwóch miesięcy. W styczniu i lutym 1971 r. masowe
strajki objęły Szczecin i Łódź. Gierek był zmuszony do wycofania się z niedawnych
podwyżek, chociaż decyzja ta uderzała w planowanie gospodarcze. Aby uspokoić nastroje, I sekretarz jeździł do protestujących ośrodków i prowadził negocjacje
z robotnikami.
Gierek zdecydowanie zerwał z gomułkowskim ascetyzmem i otworzył Polskę
dla zachodnich kredytów. Środki te szły teraz nie tylko na szybkie uprzemysłowienie, ale też na bieżące pokrycie braków na rynku wewnętrznym, czyli po prostu
na konsumpcję. Nowy porządek był odbiciem zmieniającego się paradygmatu: zamiast zaciskania pasa – podwyższenie pensji w nadziei, że obieg nowego pieniądza
zaowocuje większymi dochodami i wpłynie na wzrost produkcji przemysłowej.
Jednak rządzący nie przewidzieli możliwości państwa wobec uzyskanych kredytów. Czas spłaty rat nadszedł w momencie, w którym modernizacja przemysłu nie
zaczęła jeszcze przynosić spodziewanych efektów. Już w 1976 r. władze zmuszone
były wrócić do metod, które doprowadziły do upadku Gomułki – podwyżek cen.
Robotnicy ponownie wyszli na ulice. Do najdramatyczniejszych wydarzeń doszło
25-26 czerwca w Radomiu, w Płocku i w fabryce traktorów w Ursusie pod Warszawą.
Władze odpowiedziały w dwojaki sposób. Wystąpienia robotnicze zostały zduszone, wielu uczestników protestów aresztowano, władza uruchomiła kampanię
propagandową przeciwko „chuliganom i wichrzycielom”. Z drugiej strony rząd
Jaroszewicza natychmiast wycofał się z dopiero co wprowadzonych podwyżek.

Ruch dysydencki w Polsce i w ZSRR

Represje przeciwko polskim robotnikom doprowadziły do powołania we wrześniu 1976 r. pierwszej legalnej organizacji opozycyjnej – Komitetu Obrony Robotników (KOR). Członkami Komitetu zostali przedstawiciele inteligencji twórczej
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znani ze swoich nonkonformistycznych poglądów (pisarz Jerzy Andrzejewski,
ekonomista Edward Lipiński, Jacek Kuroń, aktorka Halina Mikołajska, historyk
literatury Jan Józef Lipski, ksiądz Jan Zieja, socjolog Wojciech Ziembiński i Antoni Pajdak, jeden z dawnych liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, skazany w Moskwie w 1945 r. w procesie szesnastu). Wielu znanych działaczy współpracowało
z KOR-em, chociaż formalnie do komitetu nie należeli (m.in. Adam Michnik i Leszek Kołakowski).
Celem KOR-u była finansowa i prawna pomoc represjonowanym (Źródło nr 2:
Apel KOR do społeczeństwa i władz PRL), a podstawę prawną stanowił Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisany 1 sierpnia
1975 r. w Helsinkach przez przedstawicieli 33 państw (Źródło nr 3: Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)). Akt potwierdzał nienaruszalność powojennych granic i gwarantował ochronę praw człowieka
w państwach sygnatariuszach. Rząd polski, w odróżnieniu od radzieckiego, nie
mógł traktować słów o ochronie praw człowieka jako pustej deklaracji, ponieważ
był uzależniony od zachodnich kredytów. Musiał się pogodzić z pojawieniem się
opozycji (grupa opozycjonistów wystosowała do Sejmu oświadczenie, w którym
podawała swoje nazwiska, adresy i telefony), ale używał przeciwko niej szerokiego
arsenału prześladowań: wyrzucenia z pracy, aresztowania na 48 godzin, rewizje,
pobicia przez „nieznanych sprawców”, odmowy wydania paszportu, oczerniania
w prasie itd. KOR natomiast organizował kontakty zagraniczne i dzięki nim zapewnił sobie stosunkowo stabilne źródło finansowania. Pieniądze docierały od Amnesty
International od emigracji polskiej i od zachodnich intelektualistów (m.in. Eugène
Ionesco, Heinricha Bölla, Jeana-Paula Sartre’a, Günthera Grassa).
W czerwcu 1977 r. wszystkich robotników zatrzymanych podczas manifestacji
amnestionowano, Komitet Obrony Robotników poddał się samolikwidacji i przeorganizował w KSS KOR, czyli Komitet Samopomocy Społecznej KOR. Celem nowej organizacji była walka o przestrzeganie praw człowieka.
W marcu 1977 r. pojawiła się w Polsce jeszcze jedna organizacja opozycyjna – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). W odróżnieniu od
KSS KOR, gdzie skupili się głównie ludzie o poglądach demokratyczno-lewicowych, nowe ugrupowanie reprezentowało poglądy prawicowe.
W Związku Radzieckim ruch obrony praw człowieka pojawił się wcześniej.
Już w maju 1969 r. powstała Inicjatywna Grupa, pierwsza organizacja dysydencka
w ZSRR. W 1970 r. w Moskwie przy udziale Andrieja Sacharowa utwoгzono Komitet Praw Człowieka w ZSRR. Władza odpowiedziała represjami: w 1973 r. odbył
się proces Piotra Jakira i Wiktora Krasina, znanych moskiewskich dysydentów, rok
później do emigracji zmuszono Aleksandra Sołżenicyna, wielu dysydentów trafiło
na długie lata do łagrów i więzień. Mimo kryzysu ruchu, w 1976 r. w największych
miastach radzieckich powstały Grupy Helsińskie, których celem był monitoring
naruszania porozumień podpisanych w Helsinkach przez władze radzieckie. Rok
wcześniej, czyli w 1975 r., Andriej Sacharow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
Akademik nie został jednak wypuszczony za granicę na ceremonię wręczenia nagrody.
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Wojna w Afganistanie i pojawienie się „Solidarności”

W kwietniu 1978 r. w wyniku przewrotu wojskowego władzę w Afganistanie przejęły proradzieckie ugrupowania. Przeciwko nim wystąpili mudżahedini, wspierani
przez Stany Zjednoczone i Pakistan. Nowe władze Afganistanu wielokrotnie zwracały się do Moskwy o pomoc, ale spotykały się z odmową. Jesienią 1979 r. sytuacja
w kraju uległa zaostrzeniu: w rezultacie rozgrywek wewnątrzpartyjnych władzę
przejął Amin, którego radzieckie Biuro Polityczne podejrzewało o sprzyjanie interesom amerykańskim. 12 grudnia 1979 r. Moskwa zdecydowała się obalić Amina,
powołać na jego miejsce nowego przywódcę, lojalnego wobec ZSRR, i wprowadzić
do Afganistanu niewielki kontyngent wojskowy. 13 grudnia radzieccy komandosi
zaatakowali pałac prezydencki w Kabulu i zastrzelili afgańskiego prezydenta. Operacja zakończyła się więc krótkotrwałym sukcesem, jednak wejście obcych wojsk
wywołało ogólnokrajowe powstanie. Związek Radziecki ugrzązł w krwawej wojnie
skazanej na niepowodzenie. Wojna ta, oprócz wielkich kosztów ekonomicznych,
okazała się ciosem w wizerunek Związku Radzieckiego w świecie. Wiele krajów
zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, zbojkotowało letnią olimpiadę w Moskwie w 1980 r.
Kryzys afgański otworzył nowy rozdział w zimnej wojnie: kolejnym amerykańskim prezydentem został Ronald Reagan, Amerykanie uruchomili program tzw.
„wojen gwiezdnych”. Uważa się, że właśnie ta koncepcja oraz spadek cen na ropę
odegrały zasadniczą rolę w upadku i tak słabnącej radzieckiej gospodarki – ZSRR nie
był już w stanie wytrzymać nowego wyścigu zbrojeń. Na to nałożyło się gwałtowne starzenie się pokolenia rządzącego Związkiem Radzieckim: w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych radzieccy gensekowie umierali jeden za drugim. W roku
1980 zmarł premier ZSRR Kosygin, w 1982 sekretarz partii Breżniew i główny
ideolog partyjny Michaił Susłow, w 1984 r. następca Breżniewa – Jurij Andropow
i minister obrony Dmitrij Ustinow, a zaledwie rok później następca Andropowa
– Konstantin Czernienko. W tej sytuacji nawet najwięksi partyjni konserwatyści
rozumieli, że nadchodził czas zmian. W marcu 1985 r. na sekretarza generalnego
partii wybrano najmłodszego członka Biura Politycznego, Michaiła Gorbaczowa,
który ogłosił pierestrojkę – konieczność głębokich zmian w systemie gospodarczym ZSRR.
W Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych trudności ekonomiczne rosły lawinowo. Wiele dużych inwestycji pozostawało niedokończonych, a te, które
zaczynały działać, były bardzo energochłonne. Czasowe braki w dostawie prądu
i puste półki w sklepach stały się rzeczywistością. W 1979 r. już trzy czwarte wartości eksportu szło na obsługę zadłużenia zagranicznego, a produkt krajowy brutto po raz pierwszy od czasu wojny był niższy niż przed rokiem. Na dodatek zimą
1978-1979 przyszły wyjątkowe mrozy. Mróz i niespotykane opady śniegu wywołały komunikacyjną katastrofę.
W październiku 1978 r. nastąpiło jeszcze jedno wydarzenie, które pokazało
głęboki rozdźwięk między władzą a społeczeństwem: arcybiskup krakowski Karol
Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Wydarzeniu temu
towarzyszyła powszechna euforia. Władza okazała się zupełnie na to nieprzygotowana: stosunki państwa i Kościoła były chłodne i teraz, kiedy państwo pogrążało
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się w kryzysie gospodarczym, papież Polak stanowił poważne zagrożenie dla całej
propagandowej machiny partyjno-państwowej.
1 lipca 1980 r. władze po raz kolejny próbowały podnieść ceny na żywność: wiele produktów, szczególnie mięso, zaczęto sprzedawać po cenach wolnorynkowych.
W całym kraju natychmiast wybuchły strajki. W odróżnieniu od poprzednich wybuchów niezadowolenia teraz robotnicy nie szli na manifestacje, ale zostawali na
terenie swoich zakładów. Sprzyjał temu najpopularniejszy slogan KOR-u: „Nie palcie komitetów, zakładajcie własne”.
Do strajkujących zakładów wysyłano przedstawicieli władzy, którym obietnicami ustępstw płacowych udawało się doprowadzić do zakończenia strajków. To na
tyle uspokoiło Gierka, że zdecydował się wyjechać na urlop na Krym. Z kolei władze lokalne zaczęły wyrzucać z pracy przywódców niedawnych strajków. Jednak
tym razem represje nie przyniosły skutku. Przeciwnie, właśnie zwolnienie z pracy
w Stoczni Gdańskiej opozycyjnej aktywistki Anny Walentynowicz zmusiło robotników do ogłoszenia nowego strajku – z żądaniem przywrócenia do pracy samej
Walentynowicz, jak i zwolnionego wcześniej elektryka Lecha Wałęsy. Na teren
stoczni dostali się delegaci innych gdańskich zakładów i fabryk, a także członkowie
KSS KOR. Z ich udziałem w nocy z 16 na 17 sierpnia powołano Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy, żądający między innymi rejestracji wolnych związków zawodowych. Na czele komitetu stanął Wałęsa. Podobne komitety zaczęły powstawać
także w innych miastach Polski.
Odpowiedzią władzy były aresztowania najaktywniejszych działaczy nieformalnej opozycji. Władza przeprowadziła też czystkę w swoich własnych kadrach; po raz
drugi w ciągu zaledwie roku zmieniono premiera. Wszystko to jednak nie robiło
wrażenia na protestujących. Przeciwnie, fala sprzeciwu rozszerzała się i zagarniała
coraz to nowe miasta, a zamiast początkowych postulatów płacowych na pierwszy plan wysunęły się żądania wolności obywatelskich. Wreszcie 30 i 31 sierpnia
1980 r. w Szczecinie i w Gdańsku władza była zmuszona podpisać porozumienia
i zgodzić się na rejestrację wolnego związku zawodowego (Źródło nr 4: Podpisanie
porozumienia o zakończeniu strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku). 17 września
w Gdańsku delegaci z trzydziestu miast powołali Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”. Na jego czele stanął Lech Wałęsa, a najbliższymi doradcami Wałęsy byli ludzie z KSS KOR. Po burzliwych dyskusjach zdecydowano, by
nadać „Solidarności” jednorodną strukturę ogólnokrajową i nie dzielić związku
na części branżowe.
Władza własnymi siłami nie była w stanie zdławić niezależnego związku, który wiosną 1981 r. liczył już 9 mln członków (trzy razy więcej niż PZPR). Nie było
widać politycznego wyjścia z tej sytuacji. Przez ponad rok obie strony próbowały
zajmować rozmaite obszary społeczno-politycznego pola, ale starano się nie ryzykować (Źródło nr 5: Tadeusz Mazowiecki, Początek rozmów).
Jednocześnie rozszerzała się przestrzeń dla prasy wydawanej poza cenzurą. Najważniejszy organ „Solidarności” – „Tygodnik Solidarność” kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego, znanego działacza organizacji katolików świeckich „Znak”,
bardzo szybko osiągnął półmilionowy nakład. Jednak telewizja pozostawała w całości pod kontrolą władzy.
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Partią w tym czasie wstrząsały prawdziwe konwulsje. 6 września 1980 r. od władzy odsunięto Edwarda Gierka. Jego miejsce zajął Stanisław Kania, cieszący się reputacją twardego działacza. Kania nie zdołał jednak zatrzymać masowego odpływu
członków partii (do lipca 1981 r. z PZPR odeszło 350 tys. ludzi) i podziału rządzącej
elity partyjnej na frakcje. Poprzednie kierownictwo oskarżano o nadużycia i nepotyzm, pojawiły się żądania rozliczeń, poniesienia odpowiedzialności za poprzednią dekadę. Gierek, Jaroszewicz i ich najbliższe otoczenie zostali usunięci z PZPR.
Istotnej liberalizacji uległo życie społeczne w Polsce. Zelżała cenzura, wydawano
literaturę emigracyjną, wcześniej zakazaną, Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury
otrzymał Czesław Miłosz – poeta emigracyjny mieszkający w USA.
Z Moskwy tymczasem docierały groźby. W początkach grudnia 1980 r. polskich przywódców wezwano na naradę państw Układu Warszawskiego, co zostało
odebrane jak przygotowanie do interwencji. Pod polskimi granicami stały wojska radzieckie, enerdowskie i czechosłowackie. W marcu 1981 r. na terytorium
PRL przeprowadzono wspólne manewry wojsk polskich i radzieckich. W nocy
z 4 na 5 kwietnia w Brześciu I sekretarz partii Kania i minister obrony Jaruzelski
spotkali się (spotkanie utrzymywano w tajemnicy) z decydentami radzieckimi:
szefem KGB Andropowem i ministrem obrony ZSRR Ustinowem. Omawiano tam
kwestię zduszenia ruchu solidarnościоwego przy użyciu wojska, przy czym obaj
polscy politycy byli zdecydowanie przeciwni wejściu wojsk radzieckich.
W dwóch turach: od 5 do 10 września i od 26 września do 7 października
w Gdańsku odbył się pierwszy ogólnokrajowy zjazd „Solidarności”. W czasie obrad ujawniły się różnice zdań nie tylko w kwestii taktyki działania, ale i w określeniu programu maksimum. Dał o sobie znać fakt, że „Solidarność” jako jedyna
istotna siła opozycyjna skupiała w swoich szeregach ludzi o niekiedy sprzecznych
poglądach, którzy różnie wyobrażali sobie przyszłość Polski. W efekcie przyjęto
program „Polska samorządna”, przygotowany przez grupę doradców związku pod
przewodnictwem Bronisława Geremka. Program ten zakładał faktyczne zerwanie
z monopolem politycznym jednej partii.
W październiku 1981 r. Kanię na stanowisku I sekretarza partii zmienił Wojciech Jaruzelski. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego szły pełną parą.
W kraju nie ustawała fala strajków – szczególnie aktywnie protestowali studenci.
W tych warunkach w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Jaruzelski wprowadził
stan wojenny, już po fakcie zatwierdzony przez Radę Państwa (Źródło nr 6: Przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego). Zadania rządu przejęła tzw. Wojenna Rada Ocalenia Narodowego, samozwańcze
ciało powołane przez Jaruzelskiego i jego otoczenie. Na ulicach miast pojawiły się
czołgi, odłączono telefony, tysiące działaczy „Solidarności” internowano na długie miesiące już pierwszej nocy. Wszelkie próby sprzeciwu i protestu były brutalnie likwidowane. Jedną z najkrwawszych okazała się akcja w kopalni „Wujek” pod
Katowicami, gdzie zastrzelono dziewięciu strajkujących górników, a wielu raniono.
Przez cały 1982 r. w Polsce wybuchały strajki, odbywały się manifestacje, często z okazji ważnych dat polskiej historii. Milicja reagowała znacznie ostrzej niż
wcześniej, wciąż zdarzały się przypadki strzelania do protestujących. Protestujących masowo zwalniano też z pracy.
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Jesienią 1982 r. stanowisko i działania władz zmusiły pozostałych na wolności
opozycjonistów do zmiany taktyki: zamiast kursu na konflikt przyjęto taktykę długiego trwania i oczekiwania na lepsze czasy. Społeczeństwo także było zmęczone
ciągłym konfliktem, chociaż niektóre formy protestu, m.in. aktorski bojkot państwowej telewizji, utrzymywały się wiele lat i były dla władz dotkliwe. Jednocześnie podejmowane przez władze próby wciągnięcia środowiska opozycyjnego do
kolaboracji nie przyniosły efektu.
Jedyną legalną instytucją stawiającą opór był Kościół (Źródło nr 7: Adam Michnik, Kościół i lewica po latach). Przewodniczący Episkopatu, kardynał Józef Glemp,
krótko po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował komitet pomocy internowanym. Znane stało się nazwisko warszawskiego kapelana „Solidarności”, księdza
Jerzego Popiełuszki, który każdego trzynastego dnia miesiąca odprawiał mszę w intencji ojczyzny (oczerniany przez wiele miesięcy w propagandzie, w październiku
1984 r. został zamordowany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa). Szczególnie
silnie głos duchowieństwa brzmiał podczas drugiej pielgrzymki papieża do Polski,
latem 1983 r. Jan Paweł II nie tylko wzywał do dialogu z opozycją, ale spotkał się
też z Wałęsą, zwolnionym już z internowania.
Fala protestów wyraźnie opadła i obie strony zaczęły się skłaniać do kompromisu, przy czym niektórzy działacze opozycji uważali nawet, że w ramach ustępstw
wobec władzy należy zrezygnować z żądania legalizacji „Solidarności”. Reżim
także nie był zainteresowany dalszym utrzymywaniem represji: rząd borykał się
z ekonomicznymi sankcjami Zachodu (Źródło nr 8: Kartki żywnościowe w Polsce
w 1982 r.), jednocześnie zachodnie demokracje uważały Polskę za najbardziej obiecujący, jeśli chodzi o możliwe przemiany demokratyczne, kraj bloku wschodniego.
W latach 1983-1984 władze ogłosiły dwie amnestie i zwolniły prawie wszystkich
więźniów politycznych (chociaż jednocześnie nie rezygnowały z przeprowadzania
procesów politycznych). Kościół uzyskał pewne przywileje. Sytuacja gospodarcza,
chociaż nadal bardzo słaba, została ustabilizowana dzięki podwyżkom (w styczniu 1982 r.) nazywanym regulacją cen (na czym przewrócili się Gomułka i Gierek)
i wprowadzeniu systemu kartek na niemal wszystkie produkty.
Dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa i początek pierestrojki spowodowały, że reżim w Polsce uległ zmiękczeniu. O ile wcześniej władza w Polsce znajdowała się pod ciągłym naciskiem radzieckich twardogłowych, niezadowolonych
z najmniejszych choćby ustępstw na rzecz społeczeństwa, o tyle teraz reżim Jaruzelskiego zaczął zwalniać z więzień więźniów politycznych i przerwał praktyki
prześladowań politycznych.
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8 B1

Agnieszka Jaczyńska

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Grudzień 1970, Czerwiec 1976
– kryzysy polityczno-społeczne w Polsce i ich konsekwencje

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 poprawnie posługuje się pojęciami i skrótami: Grudzień ’70, Czerwiec ’76, reglamentacja, podwyżka cen, KC PZPR, Komitet Obrony Robotników (KOR), ścieżki zdrowia, Akt
końcowy KBWE;
 zna główne postaci związane z wydarzeniami Grudnia ’70 i Czerwca ’76;
 zna przyczyny i skutki wydarzeń z grudnia 1970 r. oraz z czerwca 1976 r.;
 dostrzega różnice konsekwencji tych wydarzeń w płaszczyźnie politycznej oraz relacji społecznych;
 wskazuje wagę wydarzeń 1970 i 1976 r. dla budowania w Polsce opozycji politycznej;
 analizuje źródło pisane oraz ikonograficzne;
 analizuje notacje filmowe i potrafi zdobyte informacje zastosować w komponowaniu
różnych form wypowiedzi;
 wskazuje elementy języka propagandy w tekstach prasowych.
Metody i formy pracy:
 praca w grupach;
 praca ze źródłem pisanym, ikonograficznym oraz notacją filmową;
 prezentacje multimedialne;
 rozmowa nauczająca;
 elementy wykładu;
 karta pracy.
Środki dydaktyczne i materiały:
 rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna (wyświetlenie materiałów do lekcji
oraz notacji filmowych);
 teksty źródłowe: fragmenty Aktu końcowego KBWE, Helsinki 1975, źródło: E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 20; fragmenty artykułów prasowych zamieszczonych na: http://www.grudzien70.ipn.gov.
pl/g70/dokumenty/1690,Prasa-komunistyczna-z-grudnia-1970-r-lutego-1971-r.html
oraz http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl/c76/fotogaleria/2435,Naglowki-prasowe-w-kampanii-propagandowej-na-przelomie-czerwca;
 ikonografia: fotografie do prezentacji wyświetlanej w pierwszej fazie lekcji. Do wykorzystania zdjęcia z portali tematycznych: www.grudzien70.ipn.gov.pl oraz www.
czerwiec76.ipn.gov.pl;
 notacje filmowe zarejestrowane z prof. Andrzejem Friszke oraz prof. Andrzejem Paczkowskim: www.dzieje.pl;
 fragmenty tekstów z podręcznika według wyboru nauczyciela;
 fotografie przygotowane przez grupy uczniów (według wyboru uczniów).
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na bieżącej lekcji będą się zajmowali analizą protestów robotniczych w PRL z grudnia 1970 r. i czerwca 1976 r.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej prosi o odpowiedź na następujące pytania:
 Czy przed 1970 r. występowały w PRL poważne kryzysy polityczno-społeczne?
Proszę podać ich daty i cechy charakterystyczne.
 Jak władze państwa reagowały na te wydarzenia?
Faza realizacyjna:
 Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każdej z nich przydziela kartę pracy.
 Grupa 1 – tabela dotycząca wydarzeń z grudnia 1970 r. (Karta pracy nr 1).
 Grupa 2 – tabela dotycząca wydarzeń z czerwca 1976 r. (Karta pracy nr 2).
 Dodatkowo każda grupa powinna podzielić się na cztery podgrupy, aby we wskazanym przez nauczyciela materiale sprawnie odszukać danych do haseł umieszczonych w tabeli.
 Następnie w oparciu o fragmenty tekstu dotyczące analizowanych wydarzeń, zamieszczone w wybranym przez nauczyciela podręczniku, grupy uzupełniają tabele.
 W kolejnej części lekcji reprezentanci grup omawiają wyniki swojej pracy. Kolejność
prezentacji wskazuje chronologia wydarzeń. Karty z tabelami powinny być umieszczone tak, aby były widoczne i czytelne dla wszystkich uczniów. W trakcie prezentacji
nauczyciel kontroluje poprawność przekazywanych informacji i koryguje ewentualne
usterki i błędy. Wypowiedzi uczniów można zobrazować prezentacją fotografii ukazujących przebieg omawianych wydarzeń, wyświetlaną za pomocą tablicy interaktywnej lub rzutnika. W tym celu można wykorzystać fotografie zamieszczone np. na
portalach www.grudzien70.ipn.gov.pl i www.czerwiec76.ipn.gov.pl lub na www.dzieje.pl/wideo/grudzien-1970.
 Następnie uczniowie, pozostając nadal w grupach, dostają do analizy fragmenty artykułów prasowych, będących wykładnią oceny przez władzę wydarzeń z 1970 i 1976 r.
 Grupa 1 – „Dziennik Bałtycki” z 18 grudnia 1970 r., skan zamieszczony na: http://
www.grudzien70.ipn.gov.pl/g70/dokumenty/1690,Prasa-komunistyczna-z-grudnia-1970-r-lutego-1971-r.html.
 Grupa 2 – wybrane przez nauczyciela fragmenty artykułów prasowych zamieszczonych na: http://www.czerwiec76.ipn.gov.pl/c76/fotogaleria/2435,Naglowki-prasowe-w-kampanii-propagandowej-na-przelomie-czerwca i 4).
 Nauczyciel prosi chętnych uczniów o krótką prezentację oficjalnej oceny protestów
robotniczych, a następnie pyta, czy jest ona zgodna z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. Po zakończeniu wypowiedzi uczniów podkreśla propagandową rolę środków
masowego przekazu w przedstawianiu ówczesnej sytuacji.
 Następnie za pomocą krótkiego wykładu nauczyciel przekazuje uczniom informacje
o wpływie wydarzeń z czerwca 1976 r. na budowanie opozycji politycznej w Polsce,
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Przebieg lekcji

opartej na współdziałaniu środowisk robotniczych i inteligenckich. Podkreśla fakt
powstania KOR oraz odwoływania się obrońców robotników sądzonych w procesach
do ratyfikowanych przez władze PRL postanowień Aktu końcowego KBWE, odnoszących się do ochrony praw człowieka i obywatela. Odczytuje jego stosowne fragmenty (Karta pracy nr 3).
Faza podsumowująca:
 Jako podsumowanie lekcji nauczyciel przedstawia uczniom materiały wideo z wypowiedziami prof. Andrzeja Paczkowskiego i prof. Andrzeja Friszke na temat znaczenia
wystąpień robotniczych w grudniu 1970 r. w krótkiej i dłuższej perspektywie, zamieszczone na: dzieje.pl/wideo/grudzien-1970.
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Karta pracy nr 1

Wydarzenia grudnia 1970 r.
Uczestnicy wydarzeń

Postulaty protestujących

Działania podejmowane
przez władze

Skutki wydarzeń
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Karta pracy nr 2

Wydarzenia czerwca 1976 r.
Uczestnicy wydarzeń

Postulaty protestujących

Działania podejmowane
przez władze

Skutki wydarzeń
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Karta pracy nr 3

Fragmenty Aktu końcowego KBWE, Helsinki 1975

Państwa uczestniczące będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub religii.
Będą one popierać i zachęcać do efektywności korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw i wolności, które wynikają wszystkie z przyrodzonej godności ludzkiej osoby i mają podstawowe znaczenie dla
jej swobodnego i pełnego rozwoju. [...]
Państwa uczestniczące uznają powszechne znaczenie praw człowieka i podstawowych wolności, których poszanowanie jest istotnym czynnikiem pokoju, sprawiedliwości
i dobrobytu, niezbędnych do zapewnienia rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy
między nimi, jak również między wszystkimi państwami. [...]
Potwierdzają one prawo jednostki do zapoznania się z jej prawami i obowiązkami w tej
dziedzinie i postępowania zgodnie z nimi. [...]
E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 20.

Grudzień 1970, Czerwiec 1976 – kryzysy polityczno-społeczne w Polsce i ich konsekwencje
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8 B2

Agnieszka Jaczyńska

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej
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Na drodze do polskiej niepodległości – Okrągły Stół i wybory czerwcowe 1989 roku
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Temat

Czy karnawał „Solidarności”?

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 poprawnie posługuje się pojęciami i skrótami: postulaty sierpniowe, NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, kryzys bydgoski, Niezależne
Zrzeszenie Studentów, PZPR;
 zna główne postaci związane z NSZZ „Solidarność” oraz stroną rządową okresu wrzesień 1980 – grudzień 1981 r.;
 wskazuje przykłady demokratyzacji sytuacji w kraju po podpisaniu porozumień sierpniowych;
 dostrzega wpływ nowej sytuacji politycznej w Polsce na budowanie nowych relacji
w życiu społecznym;
 wskazuje przykłady odchodzenia władz komunistycznych od ustaleń z sierpnia 1980 r.;
 zna skalę i skutki działania NSZZ „Solidarność” do momentu wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce;
 analizuje źródła pisane, kartograficzne oraz ikonograficzne;
 pozyskuje informacje z fragmentów opracowań i potrafi zastosować je w komponowaniu różnych form wypowiedzi.
Metody i formy pracy:
 praca w grupach;
 praca ze źródłem pisanym oraz ikonograficznym;
 prezentacje multimedialne;
 rozmowa nauczająca;
 elementy wykładu.
Środki dydaktyczne i materiały:
 rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna (wyświetlenie wytypowanych map,
diagramów, ewentualnie tekstów źródłowych);
 teksty źródłowe: treść porozumień gdańskich (Karta pracy nr 1);
 kalendaria wydarzeń (Karty pracy nr 2 i 3);
 ikonografia: fotografie do prezentacji wyświetlanej w pierwszej fazie lekcji. Można
wykorzystać zdjęcia z portalu tematycznego: www.sierpien1980.pl (zakładka „Galeria”), zamieszczonego na stronie: www.ipn.gov.pl;
 fragmenty opracowań Andrzeja Friszke (Karty pracy nr 4 i 5);
 fotografie przygotowane przez grupy uczniów (wg wyboru uczniów).
 Na lekcji poprzedzającej realizację tego tematu nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy i poleca im przygotowanie do prezentacji wyboru fotografii odwołujących się do
opracowanego przez nauczyciela kalendarium wydarzeń:
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Grupa nr 1 – wydarzenia obrazujące rozwój ruchu solidarnościowego oraz nadzieje
Polaków na demokratyzację sytuacji w kraju.
 Grupa nr 2 – wydarzenia ukazujące dążenia władzy do likwidacji ruchu Solidarności.
W celu usprawnienia pracy, sugerując się ilością przydzielonego materiału, uczniowie w obrębie dwóch głównych grup mogą podzielić się na dodatkowe zespoły. Warto
zasugerować, aby uczniowie spróbowali samodzielnie dotrzeć do fotografii obrazujących omawiany okres w regionie.




Czy karnawał „Solidarności”?
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na dzisiejszych zajęciach spróbują scharakteryzować
sytuację w Polsce od zakończenia strajków sierpniowych w 1980 r. do wprowadzenia
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na
następujące pytania:
 W jakich okolicznościach doszło latem 1980 r. do strajków robotniczych w Polsce
i jaki obszar objęły?
 Jakie były postawy społeczeństwa polskiego oraz władz komunistycznych wobec
tego zjawiska?
Faza realizacyjna:
 W trakcie kolejnego ogniwa lekcji nauczyciel krótko przypomina uczniom przebieg
strajków sierpniowych oraz ich efekty. W celu wzmocnienia sugestywności obrazu
nauczyciel może równocześnie wyświetlić prezentację za pomocą rzutnika multimedialnego lub z użyciem tablicy interaktywnej z fotografiami nawiązującymi do przekazywanych treści.
 Następnie nauczyciel odczytuje kolejno każdy z 21 postulatów strajkujących i jednocześnie wyświetla treść postulatów, przygotowanych wcześniej do zaprezentowania. Podsumowując, nauczyciel prosi uczniów, żeby wskazali, jaki charakter miały te
postulaty, i powiedzieli, które z nich były, ich zdaniem, najistotniejsze ze względu na
ówczesną sytuację.
 W kolejnej części lekcji uczniowie, podzieleni na grupy utworzone na poprzednich zajęciach, przedstawiają wyniki swoich działań w ramach pracy domowej. Jako pierwsza
występuje grupa prezentująca sytuację określaną mianem „karnawału Solidarności”,
a następnie uczniowie przedstawiający materiały charakteryzujące poczynania władzy komunistycznej zmierzającej do delegalizacji Solidarności. W trakcie prezentacji
nauczyciel kontroluje poprawność przekazywanych informacji i koryguje ewentualne usterki i błędy.
 Po zakończeniu prezentacji obie grupy opracowują plakat, w odniesieniu do którego
postarają się udowodnić przydzieloną im tezę:
 Grupa nr 1 – Sytuacja w Polsce w okresie: wrzesień 1980 – grudzień 1981 r. to „karnawał Solidarności”.
 Grupa nr 2 – Sytuacja w Polsce w okresie: wrzesień 1980 – grudzień 1981 r. nie była
„karnawałem Solidarności”.
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Przebieg lekcji

Faza podsumowująca:
 Jako podsumowanie lekcji przedstawiciele grup prezentują wykonane plakaty. Następnie nauczyciel prosi po jednym chętnym uczniu z każdej grupy, aby po zakończeniu
lekcji w oparciu o plakaty przygotowali i rozesłali wszystkim uczniom w klasie materiał będący swoistą „notatką z lekcji”.
Praca domowa:
 Na podstawie przesłanej notatki z lekcji oraz fragmentów opracowania A. Friszke
i informacji nabytych w trakcie zajęć przygotuj w formie pisemnej wypowiedź, która
będzie odpowiedzią na pytanie postawione w temacie lekcji: „Czy karnawał Solidarności”? Uzasadnij swoje zdanie.

Czy karnawał „Solidarności”?
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Karta pracy nr 1

Kalendarium dla grupy nr 1:
1980
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-31 sierpnia – strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w całym kraju strajki objęły ok. 750 zakładów pracy
30 sierpnia – podpisanie porozumienia przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) w Szczecinie z delegacją
rządową
31 sierpnia – podpisanie porozumienia przez MKS w Gdańsku z delegacją rządową
3 września – podpisanie porozumienia przez MKS w Jastrzębiu z delegacją rządową
wrzesień – w całym kraju powstają Międzyzakładowe Komisje Założycielskie nowych związków zawodowych
5 września – odwołanie Edwarda Gierka, nowym I sekretarzem został Stanisław Kania
17 września – decyzja delegatów z całego kraju o powołaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
18-19 października – spotkanie założycielskie Niezależnego Zrzeszenia Studentów
25 października – powstanie Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego z zamiarem odnowienia ruchu harcerskiego
10 listopada – rejestracja NSZZ „Solidarność”
5 grudnia – rozwiązanie Centralnej Rady Związków Zawodowych
16 grudnia – odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców przed bramą Stoczni Gdańskiej, upamiętniającego ofiary
Grudnia 1970 r.
29 grudnia – strajk w Ustrzykach Dolnych, a następnie w Nowym Sączu i Rzeszowie, w celu rejestracji „Solidarności” Wiejskiej
19 lutego – zgoda władz na rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów
8 marca – powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
3 kwietnia – wydanie pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność”
4 maja – premiera filmu „Miś” Stanisława Barei (film miał status tzw. pułkownika – przez 10 miesięcy był wstrzymywany przez cenzurę)
12 maja – rejestracja NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
27 maja – Złota Palma na festiwalu filmowym w Cannes dla „Człowieka z żelaza” Andrzeja Wajdy
1 czerwca – powstanie Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej
9 czerwca – rejestracja NSZZ Indywidualnych Rzemieślników „Solidarność”
28 czerwca – odsłonięcie w Poznaniu pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 roku
7 lipca – bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski
27 lipca – premiera „Człowieka z żelaza”, filmu Andrzeja Wajdy
5-10 września, a następnie 23 września – 7 października – obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
8 września – uchwalenie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” przez I KZD NSZZ „Solidarność”
28 września – ogłoszenie przez prof. Edwarda Lipińskiego na I KZD NSZZ „Solidarność” samorozwiązania Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”
22 listopada – powstanie Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”
11 grudnia – początek obrad Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie
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Karta pracy nr 2

Kalendarium dla grupy nr 2:
1980
•
•
•
•
•
•

5 września – odwołanie Edwarda Gierka, nowym I sekretarzem PZPR został Stanisław Kania
17 września – powołanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
27 października – powstanie w Toruniu Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Organizacji Partyjnych („struktury poziome”)
24 października – arbitralne zmiany w statucie NSZZ „Solidarność” dokonane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie,
co doprowadziło do „kryzysu rejestracyjnego”
10 listopada – rejestracja NSZZ „Solidarność”
5 grudnia – spotkanie w Moskwie przywódców państw Układu Warszawskiego, groźba radzieckiej interwencji w Polsce

1981
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 lutego – gen. armii Wojciech Jaruzelski zostaje premierem
19 lutego – zgoda władz na rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów
8 marca – powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
1 kwietnia – reglamentacja mięsa i jego przetworów
19 marca – pobicie działaczy NSZZ „Solidarność” w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy,
początek trwającego do końca marca tzw. kryzysu bydgoskiego; ponowiona groźba interwencji w Polsce
23 marca – powstanie Konfederacji Autonomicznych Związków Zawodowych
12 maja – rejestracja NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
28 maja – śmierć prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
7 lipca – bp Józef Glemp zostaje arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski
14-21 lipca – IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR
30 lipca – marsze głodowe w Łodzi i innych miastach Polski
3 sierpnia – blokada ronda w centrum Warszawy
21 sierpnia – Jerzy Urban zostaje rzecznikiem rządu
16 października – Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem KC PZPR
26 października – wybuch strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – początek
szeregu strajków na wyższych uczelniach w całym kraju
2 grudnia – pacyfikacja strajku studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie
13 grudnia – wprowadzenie stanu wojennego przez Radę Państwa, powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

Czy karnawał „Solidarności”?
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Karta pracy nr 3

21 postulatów gdańskich

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych
wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom
wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki
masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych
z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana
Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej
poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie
w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za
okres strajku – jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe,
a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie
przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez:
– zrównanie zasiłków rodzinnych,
– zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
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16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet
pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie
dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem
urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Portal historyczny dzieje.pl: https://dzieje.pl/aktualnosci/lista-21-postulatow-miedzyzakladowego-komitetu-strajkowego
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Karta pracy nr 4

Andrzej Friszke, „Solidarność” 1980-1981

[...] Podpisanie 31 sierpnia porozumienia w Gdańsku między MKS a komisją rządową
było wydarzeniem bez precedensu. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mieli możność łączenia się w organizacji społecznej niepodporządkowanej PZPR. Cały kraj ogarnęło niezwykle ożywienie. W tysiącach zakładów w całej Polsce odbywały się zebrania, na
których uchwalano wystąpienie ze starych i tworzenie nowych związków. Tysiące ludzi
okazywały niezwykły zapał i energię. W organizowanie nowych związków i pomoc w ich
tworzeniu włączały się osoby z różnych środowisk zawodowych, o różnej drodze życiowej i poglądach – działacze ugrupowań przedsierpniowej opozycji obok wielu szeregowych członków PZPR, głęboko zaangażowani katolicy obok osób o laickich poglądach.
Do organizowania „Solidarności” licznie przystąpili działacze najniższych, zakładowych
instancji „starych” związków zawodowych. Najwięcej jednak było ludzi, którzy wcześniej
w nic się nie angażowali, a teraz uwierzyli, zyskali nadzieję.
Pierwszy etap tworzenia Związku zamykało spotkanie 17 września 1980 r. w Gdańsku delegatów z 30 miast. Postanowili oni powołać jeden związek o federacyjnej strukturze – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. […] Ogólnokrajowym
ośrodkiem kierowniczym stała się Krajowa Komisja Porozumiewawcza, tworzona przez
delegatów poszczególnych regionów i zbierająca się periodycznie na obrady. Przewodniczącym KKP został Lech Wałęsa, przywódca strajku sierpniowego w Trójmieście,
jednocześnie przewodniczący MKZ w Gdańsku. Wałęsa stał się w tych dniach niekwestionowanym symbolem i przywódcą całego ruchu. Tak był postrzegany przez całe
społeczeństwo i dawano temu wielokrotnie entuzjastyczny wyraz podczas jego wizyt
w różnych miastach.
„Solidarność” już w ciągu pierwszych miesięcy swego istnienia stworzyła nowy obyczaj życia publicznego i nowe relacje między jej członkami. Odrzucono obowiązujący
w życiu oficjalnym rytuał i styl zachowań. „Sztywności” i pompa-tyczności, które obowiązywały w PZPR, przeciwstawiono spontaniczność i naturalność. W „Solidarności”
prawie nie było ludzi w garniturach i krawatach, powszechne były za to swetry, często
zarost na twarzach. Odrzucono rytualny język dotychczasowego życia publicznego, tzw.
nowomowę, starano się mówić wprost, nazywać „rzeczy po imieniu”, słowami używanymi w życiu codziennym. […] W Związku obalono podziały społeczno-klasowe. Zafascynowani dojrzałością społeczną robotników inteligenci zbliżyli się do nich, robotnicy
poczuli bliskość inteligentów. W tych samych komisjach związkowych zasiedli absolwenci uniwersytetów i techników we wzajemnym poczuciu braterstwa i wspólnej sprawy.
Tę przemianę społeczno-obyczajową symbolizowało powszechne przechodzenie na „ty”
między członkami Związku. Ludzie „Solidarności” chcieli się poczuć jednością, wspólnotą, i w niezwykły sposób się to udało. [...]
A. Friszke, „Solidarność” 1980-1981, [w:] J. Jankowska, Portrety niedokończone. Rozmowy z twórcami „Solidarności” 1980-1981, Warszawa 2004, s. 15.
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Karta pracy nr 5

Andrzej Friszke, „Solidarność” 1980-1981

[...] „Solidarność” rozwijała się i krzepła w konflikcie z władzami, zmniejszając
z każdym dniem i tygodniem zasięg kontroli partii nad społeczeństwem. Poczynając
od Sierpnia, wydzierała prawo do istnienia i rozwoju strajkami lub groźbą strajku.
We wrześniu strajkowało blisko milion ludzi w 800 zakładach. Nie były to strajki
wielkie ani spektakularne, odbywały się głównie w mniejszych miastach i zakładach,
wydaje się jednak, że odegrały dużą rolę w kruszeniu oporu aparatu władzy przed
przyzwoleniem na tworzenie „Solidarności” wszędzie, gdzie pracownicy tego pragnęli.
Podobne znaczenie miał wprawdzie tylko godzinny, ale niemal powszechny strajk
3 października, demonstracja siły i zdyscyplinowania „Solidarności”.
Do pierwszej poważnej konfrontacji politycznej doszło, gdy 24 października Sąd Wojewódzki w Warszawie, rejestrując statut Związku, dopisał do niego lojalistyczną wobec
PZPR deklarację oraz próbował ograniczyć prawo do strajku. KKP złożyła odwołanie
do Sądu Najwyższego i zagroziła strajkiem generalnym. W następnych dniach metodami dyplomacji kuluarowej wypracowano kompromis – do statutu postanowiono dołączyć
załącznik zawierający postanowienia Międzynarodowej Organizacji Pracy o wolności
związkowej oraz siedem pierwszych punktów Porozumienia Gdańskiego, gdzie m.in.
stwierdzano, że niezależne związki zawodowe muszą uznawać konstytucję PRL, w tym
fakt sprawowania przez PZPR kierowniczej roli w państwie. W tym kształcie 10 listopada Sąd Najwyższy zarejestrował statut.
Dokładnie 10 dni później rewizja w siedzibie Regionu Mazowsze i zatrzymanie Jana
Narożniaka, odpowiedzialnego za powielanie dokumentu prokuratora generalnego
PRL o sposobach zwalczania działań antysocjalistycznych, stały się powodem nowego
konfliktu. Zalecenia prokuratora były słusznie oceniane jako próba szykowania „spraw”
działaczom „Solidarności”, a obronę Narożniaka uznano za sprawdzian zdolności do
obrony własnych działaczy. Do strajku powszechnego w regionie nie doszło tylko dlatego,
że władze się cofnęły, przystając na poręczenie nowego prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stefana Bratkowskiego. Zdarzenia te dowodziły, że mimo podpisania
Porozumień Sierpniowych oraz zarejestrowania „Solidarności” we władzach państwowych nadal żywa jest tendencja do szykowania rozprawy z działaczami Związku. […]
Realistycznie myślący działacze Związku rozumieli, że milicja, wojsko, służba bezpieczeństwa są domenami partii, których naruszenie będzie powodem totalnej konfrontacji.
Jednocześnie zachowanie ich w nienaruszonym stanie tworzyło bezustanne zagrożenie
dla istnienia „Solidarności”. Tej sprzeczności nie zdołano rozwiązać, bo też wobec zależności Polski od ZSRR była ona nierozwiązywalna.
Styczeń 1981 r. przyniósł nowe konfrontacje: spór całej „Solidarności” z władzami
o interpretację zapisu Porozumień Sierpniowych o wolnych sobotach oraz regionalne
strajki w Jeleniej Górze i Bielsku-Białej dotyczące spraw lokalnych. W styczniu rozpoczął
się strajk na Uniwersytecie Łódzkim i innych uczelniach z żądaniem rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz poszerzenia autonomii szkół wyższych. Na progu
1981 r. ożywiły się także środowiska chłopskie, czego wyrazem było żądanie rejestracji
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tworzonej „Solidarności” rolniczej i uregulowania innych spraw wsi. Od początku stycznia trwał strajk okupacyjny rolników w Rzeszowie.
Powołanie 11 lutego 1981 r. ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego
wielu oceniało jako próbę wzmocnienia rządu i zapoczątkowania stabilizacji. Na czym
jednak dążenie do stabilizacji miało polegać? Obie strony konfliktu rozumiały to zupełnie inaczej. Jaruzelski zaapelował o 90 spokojnych dni, doprowadził także do zawarcia
porozumień ze studentami oraz rolnikami rzeszowskimi, dając im gwarancję nienaruszalności chłopskiej ziemi.
Dla ludzi „Solidarności” Porozumienia Sierpniowe, a także nowo podpisane, tworzyły zręby nowego systemu w relacjach między władzą a społeczeństwem. […] Oznaczać to
powinno głęboką przebudowę systemu politycznego. Jednocześnie jednak istniało bardzo mocne poczucie obcości i nieufności wobec tej władzy. Cały tworzony przez „Solidarność” projekt życia społecznego, system dominujących wartości ideowych, stosunek
do tradycji, w tym najnowszych dziejów, używana symbolika i język dyskursu były radykalnym przeciwieństwem tego, co od wielu lat lansowała i nadal praktykowała partia. […]
Aparat władzy bynajmniej nie rozumiał pod pojęciem stabilizacji tworzenia nowego
systemu na zasadzie kompromisu i układów ze zorganizowanym społeczeństwem.
W kierownictwie PZPR nie było akceptacji dla takiego projektu relacji między władzą
a społeczeństwem, jaki lansowała „Solidarność”. Rozkład systemu kontroli nad obywatelami traktowany był jako wielkie zagrożenie, niektórzy działacze PZPR mówili nawet
o „kontrrewolucji”. Sztab kierowniczy PZPR, jakim było Biuro Polityczne, koncentrował uwagę na stawianiu zapór ruchowi społecznych i politycznych rewindykacji, a nie na
projektowaniu nowego ładu. [...]
A. Friszke, „Solidarność” 1980-1981, [w:] J. Jankowska, Portrety niedokończone. Rozmowy z twórcami „Solidarności” 1980-1981, Warszawa 2004, s. 16-18.
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8C
Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Niezachwiana leninowska generalna linia KPZR

Artykuł był zawoalowaną krytyką Nikity Chruszczowa, usuniętego ze stanowiska I sekretarza
KC KPZR. Chruszczowa oskarżano
o próbę budowania własnego kultu
jednostki i wskazywano na konieczność utrzymania w partii kolektyw-

Partia leninowska jest wrogiem subiektywizmu i samowoli w budowie komunizmu.
Sprzeciwia się nieodpowiedzialnemu pięknoduchostwu, formowaniu przedwczesnych
idei, podejmowaniu oderwanych od rzeczywistości pochopnych decyzji i działań, chwalipięctwu, przerostom biurokratyzmu, niechęci do liczenia się z tym, co już wypracowały
nauka i doświadczenie praktyczne. Budowa komunizmu jest dziełem żywym, twórczym,
nie znosi metod biurokratycznych, indywidualnych decyzji, ignorowania praktycznego
doświadczenia mas.

nego przywództwa.
„Правда”, 17 октября 1964 г. („Prawda”, 17 października 1964 r.)

372

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Źródło nr 2

Apel KOR do społeczeństwa i władz PRL

Ofiary obecnych represji nie mogą liczyć na żadną pomoc i obronę ze strony instytucji do tego powołanych, np. związków zawodowych, których rola jest żałosna. Pomocy
odmawiają też agendy opieki społecznej. W tej sytuacji rolę tę musi wziąć na siebie społeczeństwo, w interesie którego wystąpili prześladowani. Społeczeństwo bowiem nie ma
innych metod obrony przed bezprawiem jak solidarność i wzajemna pomoc.
Dlatego niżej podpisani zawiązują Komitet Obrony Robotników w celu zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy.

Apel Komitetu Obrony Robotników (1976) informował o powołaniu
pierwszej działającej otwarcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sprzeciwiającej się polityce
władz PRL.

Tekst dostępny w Internecie: http://www.kor.org.pl/.
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Źródło nr 3

Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE)

Akt końcowy (sierpień 1975) gwarantował nienaruszalność granic
powojennych i nakładał na wszystkie państwa, które go podpisały,
obowiązek ochrony praw swoich
obywateli. Był podstawą praw-

Państwa uczestniczące będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na różnicę
rasy, płci, języka lub religii. Będą one popierać i zachęcać do efektywnego korzystania
z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw
i wolności, które wynikają wszystkie z przyrodzonej godności ludzkiej osoby i mają podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju.

ną dla działalności dysydentów
w ZSRR i PRL, ponieważ odbierał

Tekst dostępny w Internecie: https://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true.

władzom prawo do represjonowania działaczy opozycji z powodów
politycznych.
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Źródło nr 4

Podpisanie porozumienia o zakończeniu strajku
w Stoczni im. Lenina w Gdańsku

Porozumienie, podpisane przez
przedstawicieli strajkujących i władzy 31 sierpnia 1980 r., zalegalizowało pierwszy niezależny związek
zawodowy w kraju bloku wschodniego. Od tego momentu związek
zawodowy, który niebawem przybrał nazwę Solidarność, miał prawo
do ochrony interesów wszystkich
swoich członków wobec władzy. Solidarność, jako jedyny legalny niezależny związek zawodowy, szybko
zdobyła kilka milionów członków
i stworzyła zagrożenie dla monopolu władzy PZPR.

Kosycarz Foto Press, www.kfp.pl, fot. Stanisław Składanowski.
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Źródło nr 5

Tadeusz Mazowiecki, Początek rozmów

Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) –
działacz ruchu katolików świeckich,
poseł na Sejm, redaktor naczelny
organu Solidarności – „Tygodnika Solidarność”, w latach 19891990 pierwszy niekomunistyczny
polski premier.

Każdy człowiek i każdy naród potrzebuje nadziei. Nie można żyć bez nadziei. W historii rzadkie są jednak momenty, kiedy coś na naszych oczach staje się wyrazem nadziei
całego narodu. [...] Latem 1980 stała się rzecz, która zmieniła sytuację społeczeństwa
i obraz Polski: protest społeczny przebił sobie drogę. Po raz pierwszy wielki strajk łączący cele obywatelskie i pracownicze zakończony został porozumieniem, a nie rozlewem krwi; otwarta została droga do stworzenia naprawdę niezależnego i samorządnego
ruchu związkowego. Zmienił się układ sił społecznych, powstała nowa szansa dla kraju.
„Tygodnik Solidarność”, 3 kwietnia 1981.
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Źródło nr 6

Przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego
o wprowadzeniu stanu wojennego

Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do
Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa
przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele
polskich domów, przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się
konfliktów, nieporozumień, nienawiści – sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje
tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do
nich nawet szkolną młodzież.

Wojciech Jaruzleski (1923-2014) –
minister obrony PRL w latach 19691983, premier w latach 1981-1985,
I sekretarz KC PZPR w latach 19811989, prezydent PRL w latach 19891990.
W wystąpieniu telewizyjnym
z 13 grudnia 1981 r. Jaruzelski uzasadniał konieczność wprowadzenia
stanu wojennego i delegalizacji So-

Tekst dostępny w Internecie: www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POL1120/v06/undervisningsmateriale/pensumtekster/jaruzelski.html.

lidarności kryzysem gospodarczym
i rosnącym niebezpieczeństwem
wojny domowej. Wedle jednej
z wersji – której zwolennikiem był
sam Jaruzelski – wprowadzenie stanu wojennego miało uchronić Polskę
od interwencji wojsk radzieckich.
Nieznane są jednak jednoznaczne
dowody, które potwierdzałyby, że
władze ZSRR, zaangażowane w wojnę w Afganistanie, przygotowywały
się do takiej interwencji.
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Źródło nr 7

Adam Michnik, Kościół i lewica po latach

Adam Michnik (ur. 1946) – jeden z liderów opozycji demokratycznej,
od 1989 r. redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, jednej z najbardziej wpływowych gazet w Polsce.
W 1976 r. napisał książkę Kościół,

Problem relacji „Kościół-Solidarność” daleki jest od jednoznacznych rozstrzygnięć.
Czy związki zawodowe mają być chrześcijańskie z ducha czy katolickie z litery? Jak odniesie się kler do tej nowej siły społecznej? Jakimi metodami będzie nań oddziaływał? Jak
będzie reagował na tendencje klerykalne w łonie związku, na pojawiający się tu i ówdzie
fanatyzm i nietolerancję? Czy w praktyce społecznej górę weźmie duch papieskich homilii czy też całkiem inny duch, serwowany przez ulotki „Grunwaldu”?

lewica, dialog, w której dowodził konieczności porozumienia Kościoła

„Kultura”, nr 12/1981, s. 113.

katolickiego i liberalnego skrzydła
opozycji antykomunistycznej, tradycyjnie dość chłodno odnoszącego
się do instytucji Kościoła. Zdaniem
Michnika, takie porozumienie było
konieczne dla obrony praw obywatelskich.
Stowarzyszenie Grunwald
– antysemicka organizacja
partyjnych konserwatystów narodowców, utworzona na fali kryzysu
w PZPR w latach 1980-1981.
W cytowanym fragmencie Michnik obawia się o ideową ewolucję niektórych konserwatywnych
działaczy Solidarności w kierunku
katolicyzmu zamkniętego, narodowego, antysemickiego i o stanowisko samego Kościoła, który zamiast
stawać w obronie praw obywateli, może zdecydować się na ekspansję doktryny religijnej. Michnik
opowiada się za poglądami Jana
Pawła II, wyrażonymi w kazaniach
i encyklikach hierarchy, i otwarty
katolicyzm Wojtyły przeciwstawia
ciemnogrodowi „Grunwaldu”.
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Źródło nr 8

Kartki żywnościowe w Polsce w 1982 r.
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9A

Rafał Stobiecki, Aleksandr Szubin

ZSRR i Polska w kontekście
rozpadu bloku
państw socjalistycznych 1985-1991

Przesłanki i początek pierestrojki

Wydarzenia związane z pierestrojką okazały się przełomowe w historii Rosji i świata, miały również duży wpływ na losy Polski. We współczesnej literaturze przedmiotu istnieją znaczne rozbieżności opinii o tym okresie. Jedni badacze upatrują
w czasach końca epoki „realnego socjalizmu” połączenie postępowych, choć nieudanych reform i procesów rewolucyjnych, inni dostrzegają w nich niewybaczalne
pomyłki czy wręcz zdradę interesów państwa.
Na początku lat osiemdziesiątych władze radzieckie zaczęły zdawać sobie sprawę, że konieczne będzie zreformowanie gospodarki kraju. Rozpoczęcie reorganizacji utrudniał jednak konserwatyzm partyjno-państwowej nomenklatury, której
trudno było rozstać się ze spokojnym życiem, do którego przywykła, i korzystaniem z licznych przywilejów. Ponadto miała trudności z przestawieniem się na
bardziej dynamiczne działanie, połączone z większą odpowiedzialnością. Jednak
w połowie lat osiemdziesiątych dążenie do zmian nabrało masowego charakteru
i zwolennicy reform mogli liczyć na wsparcie nawet przy zachowaniu autorytarnych cech systemu.
Niezadowolenie obywateli z panującej wówczas sytuacji, pojawienie się problemów zarówno społeczno-gospodarczych, jak i w polityce zagranicznej były
głównymi przyczynami pierestrojki. Kryzys ekonomiczny był związany ze zmierzchem „realnego socjalizmu”, który oznaczał upaństwowienie wszystkich sfer życia
w ZSRR. System stosunków społeczno-gospodarczych i zachodzące w nim zmiany
ekonomiczne zależne były od biurokratycznego kierownictwa, co nie zapewniało
już rozwoju przemysłu, w zakresie produkcji zarówno służącej celom obronnym,
jak i zaspokajającej rosnące potrzeby społeczeństwa. ZSRR coraz trudniej było rywalizować w toczącym się w czasach zimnej wojny wyścigu zbrojeń.
Ludzie, którzy wcześniej byli zadowoleni z przyzwoitych ubrań, teraz chcieli
ubierać się modnie. Dotyczyło to również innych sfer konsumpcji, zwłaszcza zapewnienia różnorodnych artykułów żywnościowych o wysokiej jakości. Jednakże
komunistyczna gospodarka nie była w stanie odpowiedzieć na zwiększające się zapotrzebowanie społeczne. Skutkowało to wzrostem ilości towarów deficytowych,
czyli takich, które ludzie chcieli nabyć, ale których nie mogli dostać z powodu niedostatecznej ilości dobrej gatunkowo produkcji. Wytwórcy nie byli zainteresowani
dostarczeniem klientowi tego, czego oczekiwał.
Kolejną przyczyną pierestrojki był kryzys autorytarnego systemu politycznego. Ludzie żyjący w Związku Radzieckim nie chcieli dłużej pozostawać niemi
i podlegać odgórnemu sterowaniu, tym bardziej że zgodnie z oficjalną ideologią
w ZSRR miała panować rzeczywista demokracja, a naród był gospodarzem swojego
kraju. Stopniowo formowały się podstawy społeczeństwa obywatelskiego – w postaci niezależnych od władzy ruchów społecznych (dysydenckich, ekologicznych,
subkulturowych itd.). Odradzały się stare i nowe prądy ideowe (zwolennicy modernizacji – „postępowcy”, reprezentanci demokratycznego socjalizmu, ludzie opowiadający się za doktryną konwergencji socjalizmu i gospodarki wolnorynkowej,
zwolennicy umiarkowanej wersji słowianofilstwa – „poczwiennicy”, wreszcie stronnicy liberalnej ideologii). Powszechne niezadowolenie wzbudzały również przywileje, jakimi cieszyła się nomenklatura, nieefektywność aparatu biurokratycznego,
samowola i brak odpowiedzialności urzędników, a także korupcja.
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Liderzy partii potrafili jednak we właściwym momencie przejąć inicjatywę
i ogłosili zmianę kursu w kierunku transformacji w państwie. W pierwszej połowie
lat osiemdziesiątych w kierownictwie partii wzmocniły się tendencje reformatorskie – przewodził im Michaił Gorbaczow (ur. 1931), który 11 marca 1985 r. został
sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego.
W latach 1985-1988 Gorbaczow prowadził politykę „przyspieszenia” (uskorienia) rozwoju społeczno-gospodarczego, która przewidywała technologiczną
modernizację gospodarki, „umocnienie dyscypliny produkcyjnej”, walkę z korupcją i ostrożne wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej. Podstawy tej
polityki zostały określone jeszcze w czasie rządów Jurija Andropowa (przywódcy
ZSRR w latach 1982-1984). Na XXVII zjeździe KPZR w lutym-marcu 1986 r. Gorbaczow sformułował główne zasady strategii przebudowy systemu (pierestrojki):
przyspieszenie rozwoju naukowo-technologicznego, samorządność, częściowe
przejście przedsiębiorstw na zasady gospodarki rynkowej (rentowność), „jawność”
(głasnost), demokratyzacja, „nowe myślenie”, czyli odejście od zimnowojennych
schematów w stosunkach międzynarodowych. Zaprzestano także represji wobec
ludzi inaczej myślących. Zmiany związane z pierestrojką zostały jednak wkrótce częściowo wstrzymane w związku z niezdecydowaniem Gorbaczowa i jego
otoczenia, a także na skutek spadku cen ropy naftowej i katastrofy w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. Przyniosło to poważny uszczerbek dla budżetu państwa.
Ucierpiał on również w wyniku rozpoczętej w maju 1985 r. kampanii antyalkoholowej i ogromnych nakładów na modernizację technologiczną, które nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, co wiązało się z kolei z małym zainteresowaniem
robotników efektami ich pracy.
Gorbaczow dążył do ograniczenia wydatków poprzez zaprzestanie udziału w wyścigu zbrojeń i ocieplenie stosunków z Zachodem. Po trudnych rozmowach z prezydentem USA Ronaldem Reaganem 8 grudnia 1987 r. udało mu się doprowadzić
do likwidacji radzieckich i amerykańskich rakiet nuklearnych średniego i małego
zasięgu w Europie, co wzmocniło bezpieczeństwo ZSRR. W 1987 r. przyjęto ustawę o przedsiębiorstwie państwowym, zwiększyła się liczba powstających spółdzielni produkcyjnych. W kierownictwie KPZR nasilały się sprzeczności w związku
z tempem i kierunkiem reform. Nieformalne organizacje (Obszczina – Wspólnota,
Grażdanskoje Dostoinstwo – Godność Obywatelska, Fiedieracija Socjalisticzeskich
Obszczestwiennych Kłubow – Federacja Socjalistycznych Klubów Społecznych,
Diemokraticzeskij Sojuz – Związek Demokratyczny) zaczęły organizować spotkania (mitingi) opozycyjne. W trakcie demonstracji prezentowano programy reform,
które kierowano zarówno do społeczeństwa, jak i do partii rządzącej (Źródło nr 1:
Generalna dyrektywa konferencji partyjnej).
W ZSRR doszło do rozbudzenia ruchów narodowych, co w niektórych regionach doprowadziło do krwawych starć etnicznych (jak konflikt ormiańsko-azerski
w 1988 r.). W innych częściach państwa (np. w republikach nadbałtyckich) konflikty miały z reguły łagodniejszy, pokojowy charakter – domagano się tam przede
wszystkim suwerenności republik związkowych tworzących ZSRR.
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Kryzys systemu komunistycznego w Polsce – uwarunkowania polityczne,
ekonomiczne i społeczne

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. nie przyniosło spodziewanych przez władzę długofalowych rezultatów i zakończyło się porażką
nomenklatury partyjno-państwowej we wszystkich dziedzinach życia. W sferze
politycznej nie udało się w pełni spacyfikować opozycji, w podziemiu przetrwały
słabe, ale jednak zdolne do działania struktury Solidarności. Nie powiodła się próba
zupełnej neutralizacji Kościoła katolickiego, który szukając kompromisu z władzą,
jednocześnie wspierał opozycję. W trakcie trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do
ojczyzny w 1987 r. wielką popularność zdobyło hasło: „Nie ma wolności bez Solidarności”. Wizyta papieża, wbrew intencjom władzy, okazała się wielką manifestacją oficjalnie nieuznawanej obecności opozycji w życiu politycznym państwa.
Problemem dla reżimu była także trwająca izolacja Polski na arenie międzynarodowej. Podjęta przez władze komunistyczne polityka „normalizacji” (zniesienie
stanu wojennego 22 lipca 1983 r., wybory do rad narodowych w czerwcu 1984 r.,
amnestia dla więźniów politycznych, polityka faktów dokonanych wobec ruchu
związkowego, utworzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
które miało stać się przeciwwagą dla Solidarności) nie przyniosła spodziewanych
efektów. Nie zapobieżono także narastającemu od końca lat siedemdziesiątych kryzysowi gospodarczemu, który pogłębiły nałożone po 13 grudnia sankcje ze strony
Zachodu. Mimo że w 1983 r. udało się zahamować spadek dochodu narodowego,
rosło zadłużenie Polski, które w 1988 r. osiągnęło 40 mld dolarów, co w praktyce
oznaczało, że Polska stała się krajem niewypłacalnym.
Gospodarka pogrążyła się w stagnacji, kolejne próby jej ożywienia nie przyniosły trwałych rezultatów. W szerokich kręgach społecznych wzrastało rozczarowanie
i niezadowolenie, jak też brak wiary w podejmowane przez władze reformy. Wynikiem tych nastrojów była masowa emigracja Polaków na Zachód, uwarunkowana
przyczynami nie tylko politycznymi, ale także ekonomicznymi.

Na drodze do niepodległej Polski
– Okrągły Stół i wybory czerwcowe w 1989 roku

Obie strony politycznego konfliktu powoli dojrzewały do idei kompromisu. Sprzyjały temu okoliczności zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wizyta Michaiła
Gorbaczowa w Polsce w lutym 1988 r. interpretowana jest przez większość badaczy
jako milcząca zgoda kierownictwa radzieckiego na daleko idące reformy. Było to
ważne tak dla władzy, jak i dla opozycji, która zwracała szczególną uwagę na wyzwolenie Polski spod kontroli radzieckiej i jej integrację z Zachodem.
Jednocześnie osiągnięciu konsensusu sprzyjał spadek autorytetu władzy w szerokich kręgach społecznych. W związku z tym w obrębie elity PZPR stopniowo
zwyciężało przekonanie, że najlepszym rozwiązaniem będzie dopuszczenie umiarkowanej części opozycji do władzy, a w konsekwencji obarczenie jej częścią odpowiedzialności za niezbędne reformy. Kompromisem zainteresowana była także
słabnąca opozycja, która w warunkach monopolu państwa nie była w stanie przejąć „rządu dusz”.
31 sierpnia 1988 r. w obecności biskupa Jerzego Dąbrowskiego doszło do
pierwszego spotkania ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka, jednego
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z najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego (1923-2014), z Lechem
Wałęsą, przywódcą Solidarności. Zapoczątkowało ono serię konsultacji, które ostatecznie doprowadziły do Okrągłego Stołu. Na przełomie 1988 i 1989 r. w dramatycznych okolicznościach kryzysu politycznego zgodę na negocjacje z opozycją wyraził
KC PZPR, nieco wcześniej jako drugi podmiot rozmów ukonstytuował się Komitet Obywatelski przy przewodniczącym Solidarności (Źródło nr 2: Wywiad z Bronisławem Geremkiem oraz Źródło nr 3: Wojciech Jaruzelski o Okrągłym Stole).
W trakcie toczących się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. obrad Okrągłego Stołu zapadło kilka przełomowych decyzji, w tym w sprawie legalizacji Solidarności
oraz przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Miały być one częściowo wolne
i opierać się na kontrakcie (stąd późniejsza nazwa „sejm kontraktowy”). W przypadku wyborów do Sejmu 65% mandatów zagwarantowano koalicji PZPR i stronnictw satelickich, o resztę mogli ubiegać się wszyscy kandydaci. Wybory do Senatu
miały być całkowicie wolne (Źródło nr 4: Porozumienia Okrągłego Stołu w kwestii
reform politycznych).
Wybory odbyły się 4 czerwca 1989 r. i zakończyły się dotkliwą porażką obozu
władzy. Kandydaci z miejsc zarezerwowanych dla władz tylko w trzech przypadkach otrzymali wystarczającą liczbę głosów. Kandydaci opozycji uzyskali z kolei
160 na 161 miejsc w Sejmie i 99 na 100 w Senacie. Opozycja, chcąc dotrzymać
okrągłostołowych zobowiązań, zgodziła się na drugą turę, w której obsadzono
pozostałe miejsca w obu izbach parlamentu. Rezultaty wyborów oznaczały symboliczny koniec komunizmu w Polsce. Rozpoczął się długi proces przekształcania PRL w demokratyczne i suwerenne państwo. Polska stała się dla wielu krajów
z bloku radzieckiego modelem pokojowych przekształceń ustrojowych (podobne
rozmowy „okrągłego stołu” organizowano w Bułgarii i na Węgrzech).
Jednocześnie, w rezultacie wyborów, na ponownie utworzone stanowisko prezydenta dzięki przewadze jednego głosu powołano Jaruzelskiego (Źródło nr 5: Adam
Michnik, Wasz prezydent, nasz premier). Zajmowane przez niego uprzednio stanowisko przewodniczącego Rady Państwa PRL zostało zlikwidowane.

Upadek monopartyjnego reżimu komunistycznego

Na XIX Konferencji KPZR w czerwcu-lipcu 1988 r. przyjęto kurs na przekształcenie systemu politycznego ZSRR, włącznie z możliwością głosowania na więcej niż
jednego kandydata (Źródło nr 6: O demokratyzacji radzieckiego społeczeństwa
i reformie systemu politycznego). Konstytucję zmieniono jednak w taki sposób,
że organ przedstawicielski władzy – Zjazd Deputowanych Ludowych – został niezwykle rozbudowany, liczył bowiem 2250 posłów. Chociaż zwolennicy radykalnych reform w wyborach w marcu-kwietniu 1989 r. otrzymali jedynie około 10%
miejsc, to opierali się na masowym ruchu demokratycznym, organizującym tłumne manifestacje. Na Zjeździe podjęli oni polemikę z konserwatywnym skrzydłem
KPZR i utworzyli Międzyregionalną Poselską Grupę. Latem 1989 r. KPZR stanęła wobec nowego wyzwania – rozpoczęły się strajki górników. W ten sposób ruch
robotniczy, pełniący ważną rolę w Polsce, rozwinął się też w ZSRR.
W tym okresie Gorbaczow i jego zwolennicy stracili faktyczne przywództwo
w pierestrojce. Ich pozycja osłabła zarówno w partii, gdzie nasiliły się wpływy stronników szybkiego wstrzymania reform, jak i w społeczeństwie, gdzie demokratycz-
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na opozycja wysuwała żądania radykalnych i głębokich zmian. Pod naciskiem tej
ostatniej upadł monopartyjny reżim komunistyczny, powstał system wielopartyjny, co w przypadku ZSRR miało rewolucyjne znaczenie. W marcu 1990 r. w wyborach do władz republik związkowych duży sukces odniosła opozycja narodowa,
a w Rosji (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka) – stworzony na bazie Międzyregionalnej Grupy Poselskiej i nowych partii opozycyjnych
blok (później ruch) „Demokratyczna Rosja”. Pod naciskiem masowych manifestacji zlikwidowano artykuł 6 Konstytucji o kierowniczej roli KPZR, co legalizowało wielopartyjność, rozwijającą się od 1988 r. Dnia 15 marca 1990 r. Zjazd
Deputowanych Ludowych ZSRR wybrał Michaiła Gorbaczowa na prezydenta
ZSRR. 29 maja 1990 r. Borys Jelcyn (1931-2007) stanął na czele Rady Najwyższej RFSRR, a 12 czerwca 1991 r. wybrano go na prezydenta RFSRR. 12 czerwca
1990 r. Zjazd Deputowanych Ludowych RFSRR proklamował suwerenność Rosji,
co w związku z przyjęciem deklaracji o suwerenności w innych radzieckich republikach znacznie osłabiło centralną władzę ZSRR.
W latach 1990-1991 ruchy narodowe w republikach otrzymały wsparcie części lokalnej nomenklatury partyjno-państwowej dążącej do niezależności od centrum związkowego na czele z Gorbaczowem. Republiki ustanawiały swoją kontrolę
nad gospodarką i zasobami, co zainicjowało proces rozpadu więzi gospodarczych
w ZSRR. Bez wsparcia Związku Radzieckiego, coraz mniej interesującego się kwestią
wspólnoty socjalistycznej, nasilił się kryzys reżimów komunistycznych w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej. W tym czasie pierestrojka w ZSRR zaktywizowała tamtejsze środowiska reformistów i opozycjonistów. W 1989 r. wydarzenia
zaczęły biec według scenariusza rewolucyjnego (w większości przypadków miały
miejsce tzw. aksamitne rewolucje). Komunistyczne reżimy upadały jeden po drugim.
Strategia polityki zagranicznej Gorbaczowa wykluczała zastosowanie siły w stosunkach międzynarodowych. W lutym 1989 r. wojska radzieckie wyszły z Afganistanu. Gorbaczow wyraził zgodę na zjednoczenie Niemiec, zaczął się proces
wycofywania wojsk radzieckich z państw Europy Środkowej.

Powstanie III Rzeczypospolitej

12 września 1989 r. sejm powołał pierwszy niekomunistyczny rząd na czele z Tadeuszem Mazowieckim (1927-2013). Nowy rząd rozpoczął głębokie reformy, które
gruntownie zmieniły Polskę. Wprowadzono zmiany w konstytucji – od 1990 r. państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolita Polska, przywrócono zasady praworządności
oraz swobodę działalności politycznej i gospodarczej, usunięto zapisy o „przewodniej roli” PZPR i sojuszu z ZSRR. Rząd rozpoczął transformację gospodarczą, która
zaowocowała budową podstaw gospodarki rynkowej. Zaproponowana przez Leszka Balcerowicza „terapia szokowa” wpłynęła na poglądy rosyjskich reformatorów,
którzy przez pewien czas wzorowali się na polskim przykładzie. Zlikwidowano
instytucje państwa policyjnego, zniesiono cenzurę, decyzję o rozwiązaniu partii
podjęło kierownictwo PZPR. W maju 1990 r. odbyły się pierwsze wolne wybory
samorządowe, które przyniosły zwycięstwo antykomunistycznej opozycji.
Jesienią, w warunkach politycznego podziału w obozie Solidarności, miały miejsce pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie. Nie wziął w nich udziału gen. Jaruzelski. W grudniu 1990 r. prezydentem został Lech Wałęsa. Ostatnim
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aktem rodzącej się niepodległej III Rzeczypospolitej były wybory parlamentarne
jesienią 1991 r. Do połowy 1990 r. rozwiązano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a wkrótce potem – Układ Warszawski (1991). Wycofywanie wojsk radzieckich z terytorium Polski zakończyło się w 1993 r.

Rozpad ZSRR

W lutym 1991 r. rozpoczęły się masowe wiece i protesty skierowane przeciwko
KPZR. W tych warunkach Gorbaczow zgodził się podpisać umowę związkową,
opracowaną przez niego we współpracy z ekspertami i głowami republik związkowych (Źródło nr 7: Projekt umowy o utworzeniu Związku Suwerennych Republik
Radzieckich). Podpisanie tej umowy zostało zerwane 19-21 sierpnia 1991 r. wskutek
wystąpienia stronnictw konserwatywnych (tzw. pucz Giennadija Janajewa), które
pod nieobecność Gorbaczowa w Moskwie utworzyły Państwowy Komitet ds. Stanu Wyjątkowego w ZSRR. W skład Komitetu weszli najwyżsi urzędnicy Związku
Radzieckiego i dowódcy wszystkich resortów siłowych. Komitet dążył do zachowania szerokich uprawnień centrum związkowego. W Moskwie Komitet spotkał
się z oporem ze strony sił demokratycznych, zgromadzonych wokół Rady Najwyższej ZSRR i Borysa Jelcyna.
Porażka Komitetu znacznie osłabiła organy władzy centralnej i wzmocniła przywódców republik oraz stojące za nimi siły liberalne i nacjonalistyczne. Wiele republik, korzystając z niejasnej sytuacji, ogłosiło niepodległość. Jednakże po powrocie
do pełnienia obowiązków Gorbaczow kontynuował rozmowy o zachowaniu państwa związkowego. Jednak 8 grudnia 1991 r. przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi,
bez wiedzy prezydenta ZSRR, podpisali układ białowieski o rozwiązaniu Związku
Radzieckiego (Źródło nr 8: Oświadczenie głów państw). Układ ten został poparty
przez przywódców innych republik związkowych i 25 grudnia 1991 r. ZSRR oficjalnie przestał istnieć.
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Черняев А. С., Шесть лет с Горбачевым : По дневниковым записям, Москва 1993.
Шубин А. В., От «застоя» к реформам. СССР в 1977-1985 гг., Москва 2001.
Шубин А. В., Парадоксы перестроийки. Упущенныий шанс СССР, Москва 2005.
Шубин А. В., Преданная демократия. СССР и неформалы (1986-1989 гг.), Москва 2006.
Шубин А. В., Распад СССР: субъективныий фактор, „Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ”, Москва 2007.
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9B

Marek Chodowski

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Na drodze do polskiej niepodległości
– Okrągły Stół i wybory czerwcowe 1989 roku

45 minut

Możliwe sposoby realizacji:
 historia i społeczeństwo: E.9.1. charakteryzuje spory o kształt Polski w XX wieku,
uwzględniając cezury 1918, 1944-1945, 1989, oraz prezentuje sylwetki czołowych
uczestników tych wydarzeń; E.9.2. charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy
lub przystosowania;
 historia poziom podstawowy w klasie 1 lub poziom rozszerzony w klasie 3.
Cele lekcji:
Uczeń:
 charakteryzuje sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną w Polsce w końcu lat
osiemdziesiątych;
 przedstawia w sposób chronologiczny najważniejsze wydarzenia z lat 1988-1989 związane z przełomem politycznym w PRL;
 opisuje proces dochodzenia do kompromisu części opozycji z władzami i argumenty
przeciwników porozumienia z komunistami;
 opisuje przyczyny i skutki obrad Okrągłego Stołu;
 ćwiczy umiejętność budowania argumentacji, uwzględniając różne aspekty procesu
historycznego.
Metody i formy pracy:
 praca indywidualna i w grupie;
 praca z podręcznikiem;
 praca ze źródłami dołączonymi do scenariusza.
Środki i materiały dydaktyczne:
 podręcznik do historii używany w danej klasie;
 źródła dołączone do scenariusza.

392

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Po zakończeniu spraw organizacyjno-porządkowych nauczyciel podaje temat lekcji
oraz zagadnienia z nim związane, omawiając przy tym cele zajęć:
 sytuacja w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych;
 geneza obrad Okrągłego Stołu;
 wyniki obrad i ich realizacja;
 wybory czerwcowe i ich skutki.
 Następnie w ramach rekapitulacji wtórnej nauczyciel nawiązuje do lekcji poświęconej
wydarzeniom z lat 1980-1981 w Polsce, okolicznościom powstania NSZZ „Solidarność”
i wprowadzenia stanu wojennego. Wskazani przez nauczyciela uczniowie odpowiadają na zadane pytania.
Faza realizacyjna:
 Przedstawienie podstawowej literatury przedmiotu, ważniejszych opracowań i wydawnictw źródłowych do rozszerzania wiedzy – Karta pracy nr 1.
 Nauczyciel prosi o zapoznanie się z kalendarium wydarzeń – Karta pracy nr 2 – i opisem z podręcznika dotyczącym tematu. Uczniowie wskazują najważniejsze momenty
związane z przemianami lat 1988-1989.
 Nauczyciel prosi o przeczytanie Karty pracy nr 3, charakterystyki sytuacji partii i społeczeństwa w końcu lat osiemdziesiątych, i udzielenie odpowiedzi na pytania dołączone
do tekstu. Uczniowie odwołują się także do kalendarium – Karta pracy nr 2.
 Uczniowie przedstawiają okoliczności zwołania obrad Okrągłego Stołu, analizują Kartę pracy nr 4 i odpowiadają na pytania.
 Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie informacji z podręcznika i Karty pracy
nr 5 przedstawili najważniejsze postanowienia obrad Okrągłego Stołu.
 Na podstawie Karty pracy nr 6 uczniowie analizują dwie odmienne postawy dotyczące
udziału opozycji w wyborach 4 czerwca 1989 r.
Praca domowa:
 Wyszukaj informacje na temat Solidarności Walczącej i jej przywódców.
 W formie pisemnej rozważ zagadnienie: Okrągły Stół – zdrada narodowa czy przejaw
roztropności Polaków?
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Karta pracy nr 1

Wybrana literatura przedmiotu:

Ash T. G., Wiosna obywateli. Rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie,
Berlinie i Pradze, Londyn 1990.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007.
Dudek A., Reglamentowana Rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 19881990, Kraków 2014.
Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt,
Warszawa 2004.
Paczkowski A., Polska 1986-1989. Od kooptacji do negocjacji. Kilka uwag o wchodzeniu
w proces zmiany systemowej, Warszawa 1997.
Skórzyński J., Od Solidarności do wolności, Warszawa 2005.
Skórzyński J., Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa 1995.
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Karta pracy nr 2

Data wydarzenia

Opis

26.04.1988

Wybuch strajku w krakowskiej Hucie im. Lenina. Obok podwyżki płac, robotnicy żądają przywrócenia do pracy zwolnionych w stanie wojennym działaczy „Solidarności”.
Dwudniowy strajk załogi Huty Stalowa Wola; żądania m.in. zgody na legalną działalność „Solidarności” w tym zakładzie.
Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Doradca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Andrzej Wielowiejski spotyka się z sekretarzem
KC PZPR Józefem Czyrkiem i Stanisławem Cioskiem, którzy informują go o zgodzie gen. Wojciecha Jaruzelskiego na
rozpoczęcie rozmów z Lechem Wałęsą.
Pochód około tysiąca ludzi z Lechem Wałęsą i Alojzym Szablewskim (przewodniczącym stoczniowej „Solidarności”)
na czele opuszcza Stocznię im. Lenina i kończy akcję strajkową.
W referacie wygłoszonym na VII Plenum KC PZPR I sekretarz gen. Wojciech Jaruzelski po raz pierwszy używa sformułowania „okrągły stół”, mówiąc o konieczności otwartej dyskusji różnych środowisk nad nową ustawą o stowarzyszeniach.
Wybucha strajk w kopalni „Manifest Lipowy” w Jastrzębiu Zdroju. Listę żądań otwiera postulat legalizacji NSZZ „Solidarność”. W następnych dniach do strajku przyłączają się kolejne kopalnie. Port szczeciński, kierowcy komunikacji
miejskiej w Szczecinie.
Rozpoczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Porcie Północnym, poznańskich Zakładach im. Cegielskiego
oraz Hucie Stalowa Wola. Akcje strajkowe i protestacyjne odbywają się w siedmiu województwach […]. Do strajku
przystępują trzy dalsze kopalnie oraz część załogi Huty im. Lenina.
W Warszawie w willi MSW (przy ul. Zawrat) spotykają się Lech Wałęsa, Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek i bp Jerzy
Dąbrowski. Kiszczak mówi, że warunkiem rozpoczęcia rozmów Okrągłego Stołu jest zakończenie strajków. Wałęsa
podkreśla kluczowe znaczenie legalizacji „Solidarności” dla powodzenia dalszych rozmów, jednak zobowiązuje się
też do starań o zakończenie strajków i po spotkaniu ogłasza apel w tej sprawie. […]
Debata Wałęsy z Miodowiczem. […]
W podziemiach warszawskiego kościoła Bożego Miłosierdzia 135 działaczy i sympatyków „Solidarności” tworzy Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, a także powołuje 15 komisji i ich przewodniczących,
którzy mają kierować szczegółowymi przygotowaniami do Okrągłego Stołu, a następnie reprezentować KO podczas
samych negocjacji.
Podczas spotkania z udziałem Lecha Wałęsy i Czesława Kiszczaka w Magdalence ustalone zostają ostatecznie
wszystkie kwestie związane z rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. […]
W Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu. […]
Koniec obrad Okrągłego Stołu […].
Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje NSZZ „Solidarność”.
Pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, w nakładzie 150 000 egzemplarzy.
W pierwszej turze wyborów parlamentarnych bierze udział 62 procent uprawnionych. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego zdobywają 160 ze 161 możliwych miejsc w Sejmie, zaś w Senacie 92 mandaty […].
W drugiej turze wyborów uczestniczy zaledwie 25,5 procent uprawnionych do głosowania. „Solidarność” dostaje jedyny brakujący jej mandat poselski oraz 7 z 8 pozostałych jeszcze do obsadzenia mandatów senatorskich.
Zgromadzenie Narodowe wybiera prezydenta PRL. Jedynym zgłoszonym kandydatem jest gen. Jaruzelski. Generał
Jaruzelski zostaje wybrany większością jednego głosu.
Sejm zatwierdza Tadeusza Mazowieckiego na stanowisku prezesa Rady Ministrów. Popiera go 378 posłów z wszystkich klubów [...].
Sejm zatwierdza skład rządu przedstawiony przez Tadeusza Mazowieckiego.

29.04.1988
02.05.1988
03.05.1988

10.05.1988
13.06.1988

15.08.1988

22.08.1988

31.08.1988

30.11.1988
18.12.1988

27.01.1989
06.02.1989
05.04.1989
17.04.1989
08.05.1989
04.06.1989
18.06.1989
19.07.1989
24.08.1989
12.09.1989

Kalendarium na podstawie: A. Dudek, Agonia Peerelu, [w:] Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004.
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Karta pracy nr 3

Raport Stasi z rozmowy z Wiesławem Klimczakiem, 7-24 lipca 1988

Wnioski wypływające z ostatniego plenum KC PZPR
[…] Świadomość , że nie da się uzdrowić polskiej gospodarki przez podwyżki cen, prowadzi siłą rzeczy do innego sposobu rozwiązywania problemów – poprzez podniesienie
wydajności pracy. Tutaj jednak partia napotyka polityczny opór. Apele do klasy pracującej,
by najpierw pracować, by móc później lepiej żyć, pozostają w obecnej sytuacji gospodarczej PRL bez odzewu. Ponieważ nie należy się spodziewać żadnej pomocy z zewnątrz,
żadnych wartych wspomnienia kredytów z Zachodu ani, jak pokazały rozmowy z towarzyszem Gorbaczowem, ze Związku Radzieckiego, nie pozostaje partii nic innego, niż
przeprowadzić kilka drobnych ruchów w celu poprawy sytuacji zakładów pracy, a zatem
całej gospodarki, które natychmiast, prawie jednocześnie, miałyby przynieść skutki polityczne. Według Klimczaka jest to sadowienie się na politycznej beczce z prochem. […]
BStU ZA, ZAIG 13087, k. 9-10, cyt. za: Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 12.

Polecenia:
 Jakie problemy autor uznaje za najważniejsze w omawianym okresie w sytuacji PRL?
 Czy władze komunistyczne w Polsce mogą liczyć na pomoc z zewnątrz w przezwyciężeniu trudności? Dlaczego?
 Czy autor widzi jakieś możliwości działań władzy?
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Karta pracy nr 4

Bronisław Geremek: Mieliśmy wizję narodowego dramatu. Wiedzieliśmy, że dekompozycja gospodarki postępuje błyskawicznie, więc jeśli nie zdołamy szybko zawrzeć
jakiegoś układu, paktu, porozumienia, możemy obudzić się na gruzach Polski. Gdybyśmy traktowali Polskę jak folwark, oczywiście lepiej by było poczekać, aż zarządca ostatecznie wykaże swoją nieudolność, doprowadzi do totalnej ruiny, i wtedy przejąć od razu
całą władzę. Nie chodziło jednak o folwark, tylko o nasz kraj. We mnie nie było wahania
co do tego, czy rozmawiać, chociaż zdawałem sobie sprawę z ryzyka.
Z książki: Geremek odpowiada. Żakowski pyta. Rok 1989, Warszawa 1990, cyt. za: Koniec Jałty. Przez Solidarność
do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 28.

Tadeusz Mazowiecki: Okrągły Stół zawiera ogromne ryzyko dla wszystkich stron i nie
ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale ciągle mi się wydaje, że nie ma dla nas alternatywy i trzeba to ryzyko ponieść, stawiać na porozumienie. Będzie wymagać dojrzałości,
którą temu wyczerpanemu społeczeństwu trudno będzie wykazać. Ale dlaczego mamy
być pesymistami? Może szczęście się do nas uśmiechnie?
Z książki: P. Smoleński, Szermierze Okrągłego Stołu. Zwątpienie i nadzieja, Warszawa 1989, cyt. za: Koniec Jałty.
Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 28.

1 lutego
Wojciech Jaruzelski podczas swej jednodniowej wizyty w Pradze stwierdza w rozmowie z sekretarzem generalnym KC KPCz Miloszem Jakeszem: „Powodzenie «okrągłego stołu» nie jest przesądzone. Odpowiedzialność za jego niepowodzenie nie powinno
jednak spaść na nas. […] Przy pełnej świadomości zagrożeń i zróżnicowania pod względem politycznym składu opozycji, gra toczy się o wchłonięcie jej przez nasz system, o jej
uczestnictwo w jego kształtowaniu. Jest to wielki historyczny eksperyment, który – jeśli
się powiedzie – może mieć znaczenie wykraczające poza granice Polski.
Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 28.

Polecenia:
 W jaki sposób ideę obrad Okrągłego Stołu oceniają przedstawiciele opozycji, a jak
gen. Wojciech Jaruzelski?
 Jaki cel przed obradami stawia gen. Wojciech Jaruzelski?
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•
•

•
•
•
•
•

•

Postanowienia Okrągłego Stołu:
utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów
z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3);
kwotowe wybory do Sejmu – 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL i SD (60%) oraz dla prokomunistycznych organizacji katolików
– PAX, UChS i PZKS (5%). Ważny jest fakt, iż liczbę 299 podzielono na 264 i 35,
z czego pierwsze były obsadzane w wyniku wyborów w okręgach wielomandatowych,
a drugie z tzw. listy krajowej, na której znajdowali się najbardziej znani przedstawiciele partyjni; o pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni;
utworzenie urzędu Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6-letnią kadencję;
zwiększenie roli Sejmu jako naczelnego organu państwa, likwidacja Rady Państwa;
zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła rejestrację NSZZ „Solidarność”,
NSZZ RI „Solidarność”, NZS;
większe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich;
dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie „Tygodnika Solidarność”, powstanie dziennika opozycyjnego – „Gazety
Wyborczej”);
przyjęcie „Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych”, jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych.

Hasło: Okrągły Stół, Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_
(Polska)
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Karta pracy 6

Z programu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”:
Dlaczego idziemy głosować?
Wzywamy wszystkich do udziału w wyborach dlatego, że widzimy pożytek, jaki Polska
może osiągnąć przez udział sił niezależnych w Sejmie i Senacie. To ważna szansa na dziś
i na przyszłość. […] Stając do wyborów nie zamykamy oczu na nadal niedemokratyczny
charakter systemu rządzenia krajem i nie zamierzamy go uwiarygodniać. Chcemy ten
system zmieniać, dokonując tego na drodze ewolucyjnych przemian, wykorzystując także metody parlamentarne. Otwarcie możliwości ograniczonego udziału w Parlamencie
nie jest łaską ze strony władz, lecz oddaniem narodowi części tego, co mu się należy. […]
Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju, naprawa Rzeczpospolitej.
Dążyć do tego celu chcemy stosując metody legalnej działalności, parlamentarnej walki
politycznej. Dążymy do ugruntowania praw ludzkich i obywatelskich, aby wolni ludzie
mogli wspólnie budować swój kraj.
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989,
Warszawa 1989, cyt. za: 1989. Koniec systemu, red. P. Głogowski, Warszawa 2009, s. 22.

Oświadczenie
Uważamy, że najpełniej swój sprzeciw wobec komunizmu wyrazić można poprzez
bojkot zbliżających się wyborów. Odmowa udziału w uzgodnionej przy okrągłym stole
farsie wyborczej jest najwłaściwszą postawą dla wszystkich tych, którzy nie zamierzają się
zatrzymać na etapie obłaskawionego komunizmu i chcą iść dalej – ku Polsce demokratycznej, niepodległej. Swój apel o nieuczestniczenie w głosowaniu kierujemy zwłaszcza do
młodzieży. Nie zaczynajcie dorosłego życia od udziału w niedemokratycznych wyborach.
Tych wyborów wygrać nie można! I tak PZPR ma zapewnioną większość, i tak prezydentem będzie Jaruzelski. My ani na partię, ani na Jaruzelskiego głosować nie będziemy.
Za Solidarność Walczącą Oddział Poznań Stefan Bobrowski, Poznań 21 maja 1989
„Solidarność Walcząca”, Tygodnik organizacji Solidarność Walcząca oddz. Poznań, nr 19/130, 29 maja – 4 czerwca 1989, cyt. za: Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa
2004, s. 39.

Polecenia:
 Wymień argumenty Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” za udziałem w głosowaniu.
 Jakie cele stawiał sobie Komitet Obywatelski?
 Podaj argumenty Solidarności Walczącej uzasadniające bojkot wyborów.
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Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Generalna dyrektywa konferencji partyjnej

Generalna dyrektywa to wynik wspólnej twórczej pracy i porozumienia moskiewskich nieformalnych organizacji
(„Wspólnota”, „Godność Obywatelska”, Klub
Inicjatyw Społecznych i in.) dążących do
stworzenia zjednoczonego Frontu Ludowego. Powodem wypracowania wspólnego programu była dyskusja poświęcona
reformie politycznej, zainicjowana przez
kierownictwo KPZR przed konferencją partyjną. Pod pretekstem omawiania propozycji partii „nieformalni” otrzymali zgodę
na zorganizowanie konferencji 5 czerwca
1988 r. w Moskiewskim Pałacu Młodzieży,
ale zaczęli omawiać na niej własną platformę polityczną, przyjętą następnie w innym
miejscu 12 czerwca w formie „dyrektywy
generalnej”, skierowanej do XIX Konferencji
KPZR. Jednocześnie „nieformalni” organizowali nieoficjalne mityngi, na których wzywali do bardziej zdecydowanych reform
demokratycznych. Spotkania te zaczęto
wkrótce w Moskwie rozpędzać, ale „generalna dyrektywa” odegrała pewną rolę
w kształtowaniu programów politycznych

Sytuacja polityczna, która zaistniała przed konferencją partii, budzi głęboki niepokój
w opinii publicznej. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny, praktycznie polegający na
samokooptacji pracowników aparatu partyjnego. Nie było wyraźnie określonego i prawdziwie demokratycznego mechanizmu wyborów, różniącego się od dotychczasowego
okresu „zastoju”. Nadal przeważają w aparacie partyjnym tendencje biurokratyczne, wyrażające się w pozytywnych ocenach wyborów przeprowadzonych przez plena komitetów
regionalnych i miejskich. Można jedynie mieć nadzieję, że taki charakter wyborów nie
wpłynie na wyniki konferencji. Istnieje poważne niebezpieczeństwo połowicznych decyzji, co negatywnie wpłynie na tempo pierestrojki, zaostrzy sytuację w kraju i ostatecznie
doprowadzi do ostrego kryzysu politycznego z niepewnym wynikiem. […]
Konieczne jest:
[…]
11. Rozpoczęcie przygotowań do kampanii wyborczej przed ponownymi wyborami rad
wszystkich szczebli z uwzględnieniem platformy wyborczej i programów kandydatów […].
15. Przyjęcie ustawy o zgromadzeniach, demonstracjach, mitingach i pochodach,
uwzględniającej deklarowaną procedurę realizacji tych praw i wyczerpującą listę ograniczeń […].
23. Przyspieszenie przeglądu prawa karnego uwzględniającego humanizację tego prawa. Trzeba natychmiast wyeliminować z kodeksu karnego zapisy pozwalające na ściganie za wyrażanie własnych przekonań, w szczególności należy uchylić artykuły 70. i 190.
KK RSFRR i podobne artykuły kodeksów republik związkowych. […]
Niech żyje demokratyczny socjalizm!
Niech żyje jedność postępowych sił partii komunistycznej i szerokiego ruchu demokratycznego!
Niech żyje rewolucyjna pierestrojka!

ruchu demokratycznego.
Pod pojęciem „zastoju” w okresie piere-

Cyt. za: А. В. Шубин, Преданная демократия. СССР и неформалы (1986-1989 гг.), Москва 2006, s. 216-217.

strojki rozumiano powstałą w latach siedemdziesiątych w różnych sferach życia
w ZSRR sytuację charakteryzującą się zaniechaniem jakichkolwiek prób wprowadzania reform.
Artykuł 70 Kodeksu Karnego
RSFRR z 1960 r. („Antyradziecka agitacja
i propaganda”) we wrześniu 1989 r. został
zmieniony. Wprowadzony w 1966 r. artykuł 190.1 („Świadome rozpowszechnianie
fałszywych informacji oczerniających radziecki ustrój państwowy i społeczny”) we
wrześniu 1989 r. został usunięty z Kodeksu Karnego.
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Źródło nr 2

Wywiad z Bronisławem Geremkiem

Mieliśmy wizję narodowego dramatu. Wiedzieliśmy, że dekompozycja gospodarki
postępuje błyskawicznie, więc jeśli nie zdołamy szybko zawrzeć jakiegoś układu, paktu,
porozumienia, możemy obudzić się na gruzach Polski. Gdybyśmy traktowali Polskę jak
folwark, oczywiście lepiej by było poczekać, aż zarządca ostatecznie wykaże się nieudolnością, doprowadzi do totalnej ruiny i wtedy przejąć od razu całą władzę. Nie chodziło
jednak o folwark, tylko o nasz kraj. We mnie nie było wahania co do tego, czy rozmawiać,
chociaż zdawałem sobie sprawę z ryzyka.

Bronisław Geremek (1932-2008),
historyk, od końca lat sześćdziesiątych uczestnik opozycji demokratycznej. W 1989 r. został doradcą
Lecha Wałęsy, przewodniczącego
Solidarności, i wziął udział w pracach Okrągłego Stołu. W latach
1997-2000 minister spraw zagra-

Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 28.

Źródła historyczne i opracowania naukowe

nicznych. Wywiad pochodzi z 1989 r.

403

Źródło nr 3

Wojciech Jaruzelski o Okrągłym Stole

Przytaczana wypowiedź gen. Wojciecha Jaruzelskiego odnosi się do
jego spotkania z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Czechosłowacji Milošem Jakešem podczas

Powodzenie „okrągłego stołu” nie jest przesądzone. Odpowiedzialność za jego niepowodzenie nie powinna jednak spaść na nas. […] Przy pełnej świadomości zagrożeń
i zróżnicowanego pod względem politycznym składu opozycji, gra toczy się o wchłonięcie jej przez nasz system, o jej uczestnictwo w jego kształtowaniu. Jest to wielki historyczny eksperyment, który – jeśli się powiedzie – może mieć znaczenie wykraczające
poza granice Polski.

jednodniowej wizyty polskiego przywódcy w Pradze 1 lutego

Koniec Jałty. Przez Solidarność do Europy, red. Z. Gluza, K. Madoń-Mitzner, A. Knyt, Warszawa 2004, s. 28.

1989 r. Podobnie jak przytoczona
wypowiedź Bronisława Geremka, pokazuje ona obawy i nieufność towarzyszące podjęciu decyzji
o Okrągłym Stole oraz pozwala
uświadomić motywacje i cele polityczne stron dialogu.
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Źródło nr 4

Porozumienia Okrągłego Stołu w kwestii reform politycznych

Stanowisko w sprawie reform politycznych
Po latach kryzysu gospodarczego i konfliktów politycznych Polska stoi przed wielkim
zagrożeniem, ale i wielką szansą. Realna jest groźba pogłębiania się kryzysu, jednakże
istnieje szansa jego przezwyciężenia przez radykalną reformę państwa i równoczesną
przebudowę systemu gospodarczego. W obronie przed kryzysem i w działaniach na rzecz
reform Polacy mogą i powinni się porozumieć.
Polityczny kompromis różnych sił, wśród których są zarówno takie, które kierują się
ideami demokratycznie pojmowanego socjalizmu, jak i takie, które czerpią inspirację
z chrześcijaństwa, z dorobku ideowego „Solidarności”, ruchu ludowego i innych źródeł
i tradycji ideowych, pozwoli urzeczywistniać wspólny cel: niepodległą, suwerenną, bezpieczną równoprawnymi sojuszami, demokratyczną i silną gospodarczo Polskę.
Podstawą porozumienia są zasady przyszłego systemu politycznego wypływające
z niezbywalnego prawa obywateli do życia w państwie, które w pełni urzeczywistnia suwerenność narodu.
Oznacza to:
• pluralizm polityczny, znajdujący swój wyraz przede wszystkim w prawie do swobodnego zrzeszania się – w ramach demokratycznego ładu konstytucyjnego w organizacjach politycznych, społecznych i zawodowych;
• wolność słowa […];
• demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicielskich organów władzy państwowej […];
• niezawisłość sądów […];
• silny pełnią praw i swobodnie wybrany samorząd terytorialny. […]

Porozumienia Okrągłego Stołu
z 5 kwietnia 1989 r. rozpoczęły proces wyjścia Polski z obozu socjalistycznego i stały się preludium do
odzyskania suwerenności kraju. Polacy oceniają te porozumienia niejednoznacznie. Wiele osób uważa,
że Okrągły Stół był w ówczesnych
warunkach koniecznym kompromisem historycznym między zwolennikami PZPR a częścią opozycji,
popieraną przez większość mieszkańców Polski. Inni są zdania, że
doszło wtedy do zdrady elit i traktują Okrągły Stół jako porozumienie
władzy i opozycji zawarte za plecami Polaków i przedstawione im jako
jedyne wyjście z kryzysowej sytuacji. Jeszcze inni skłonni są widzieć
w negocjacjach element szerszego
scenariusza kontrolowanego rozpadu bloku socjalistycznego.

Porozumienia Okrągłego Stołu. Warszawa 6 lutego – 5 kwietnia 1989 r., Olsztyn 1989, s. 5-6.
Wydawnictwo dostępne pod adresem: http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/porozumienia-okraglego-stolu.html
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Źródło nr 5

Adam Michnik, Wasz prezydent – nasz premier

Adam Michnik (ur. 1946), jeden z liderów opozycji demokratycznej,
opublikował na łamach redagowanej przez siebie „Gazety Wyborczej”,
pierwszego opozycyjnego dziennika w Polsce, artykuł postrzegany powszechnie jako propozycja
polityczna skierowana do dwóch
rywalizujących ze sobą polskich
obozów. Scenariusz sformułowany w tekście Adama Michnika został
faktycznie zrealizowany: najpierw
Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Wojciecha Jaru-

Czym jest Polska postrzegana z Moskwy? Wielkim i ważnym laboratorium procesu
przechodzenia od systemu totalitarnego do demokracji parlamentarnej. Nasza porażka
lub sukces wzmocni lub przekreśli tendencje powrotu do stalinizmu w Moskwie. W jaki
sposób może ruch demokratyczny zwyciężyć stalinowską nomenklaturę bez rewolucji
i przemocy? Twierdzę, że tylko poprzez sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim skrzydłem obozu władzy. […]
Polsce potrzebny jest teraz silny i wiarygodny układ władzy. […]
Potrzebny jest układ nowy, możliwy do zaaprobowania przez wszystkie główne siły
polityczne. Nowy, ale gwarantujący kontynuację.
Takim układem może być porozumienie, na mocy którego prezydentem zostanie
wybrany kandydat z PZPR, a teka premiera i misja sformowania rządu powierzona kandydatowi „Solidarności”. Taki prezydent będzie gwarantował ciągłość władzy, umów międzynarodowych i wojskowych sojuszy. Taki rząd będzie miał mandat ogromnej większości
Polaków i zagwarantuje konsekwentną zmianę systemu gospodarczego i politycznego. […]

zelskiego, a następnie premierem
pierwszego niekomunistycznego

A. Michnik, Wasz prezydent – nasz premier, „Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 1989.

rządu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej został Tadeusz
Mazowiecki, związany z opozycją
demokratyczną.
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Źródło nr 6

O demokratyzacji radzieckiego społeczeństwa
i reformie systemu politycznego.
XIX Ogólnozwiązkowa Konferencja Komunistycznej Partii ZSRR
Doświadczenia trzech lat pierestrojki, rewolucyjnej odnowy kraju, demokratyzacji
życia partyjnego i społecznego, postawiły na porządku dziennym konieczność głębokiej
reformy systemu politycznego. […]
Państwo radzieckie powstało jako narzędzie dyktatury proletariatu i na pewnym etapie rozwoju społecznego przekształciło się w państwo ogólnonarodowe. Obecnie zadanie
polega na tym, by państwowość radziecka w pełni odpowiadała temu pojęciu, by wszystkie problemy w kraju były rozstrzygane przez ludzi i ich pełnomocnych przedstawicieli,
działających w warunkach pełnej i rzeczywistej kontroli.
Zbliżająca się reforma systemu politycznego zdaniem konferencji ma na celu rozwikłać następujące wyzwania:
• otwarcie maksymalnej przestrzeni dla samorządu społecznego, stworzenie warunków do pełnego rozwoju inicjatyw obywatelskich, przedstawicielskich organów władzy, organizacji partyjnych i społecznych, kolektywów pracowniczych;
• przygotowanie mechanizmu demokratycznego przedstawiania oraz kształtowania
interesów i woli wszystkich klas i grup społecznych, ich uzgodnienia i realizacji
w polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa radzieckiego;
• zapewnienie warunków do dalszego swobodnego rozwoju każdego narodu i wspólnoty, wzmocnienie ich przyjaźni i równouprawnionej współpracy opartej na zasadach internacjonalizmu;
• radykalne wzmocnienie socjalistycznej praworządności i porządku prawnego,
wykluczającego możliwość uzurpowania władzy i nadużyć, efektywne przeciwstawienie się biurokratyzmowi i formalizmowi, zapewnienie niezawodnych gwarancji ochrony praw konstytucyjnych i swobód obywatelskich, a także realizacji
obowiązków obywatelskich wobec społeczeństwa i państwa;
• wyraźne rozgraniczenie funkcji organów partyjnych i państwowych, zgodnie z leninowską koncepcją roli partii komunistycznej jako politycznej awangardy społeczeństwa i roli państwa radzieckiego jako instytucji i narzędzia władzy ludu;
• stworzenie skutecznego mechanizmu zapewniającego odrodzenie systemu politycznego, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wewnętrzne i międzynarodowe, rozwój i wdrażanie we wszystkich sferach życia zasad demokracji socjalistycznej
i samorządności […]
1 lipca 1988 r.

Rezolucja XIX Ogólnozwiązkowej
Konferencji Komunistycznej Partii
ZSRR formułowała jedynie najogólniejsze zasady reformy politycznej.
Na podstawie decyzji Konferencji
Partyjnej z 1 grudnia 1988 r. system wyborczy został w ZSRR zreformowany. Z jednej strony, po raz
pierwszy od wielu dziesięcioleci
pojawiła się możliwość przeprowadzenia autentycznych wyborów. Dzięki przemianom dokonanym
w ZSRR w 1989 r. powstała opozycja
parlamentarna, co ułatwiło dalszą
walkę o ustanowienie demokracji.
Z drugiej strony, machina państwowa się rozrosła, a wyrażanie woli
przez obywateli nadal było bardzo utrudnione, co gwarantowało
przewagę komunistycznym kandydatom.

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 2,
Москва 1988, s. 135-136.

Źródła historyczne i opracowania naukowe

407

Źródło nr 7

Projekt umowy o utworzeniu
Związku Suwerennych Republik Radzieckich

Projekt nowego traktatu związkowego był wynikiem trudnej walki
politycznej z jesieni 1990 i pierwszej połowy 1991 r., a także negocjacji prowadzonych od 23 kwietnia
1991 r. w Nowo-Ogariowie między prezydentem ZSRR Michaiłem Gorbaczowem a przywódcami
republik związkowych. 18 czerwca 1991 r. projekt został uzgodniony, potem wprowadzono do niego
jedynie drobne poprawki. Podpisanie dokumentu zaplanowano na
20 sierpnia. Umowa przekształcała
ZSRR w twór nieomal konfederacyjny, przy zachowaniu jednolitego państwa demokratycznego ze
wspólnym obywatelstwem, przestrzenią gospodarczą i polityką
zagraniczną. Zerwanie podpisania
umowy – w wyniku puczu wiceprezydenta ZSRR Giennadija Janajewa
i przejęcia władzy przez Państwowy
Komitet do Spraw Nadzwyczajnych
w dniach 19-21 sierpnia 1991 r. – otworzyło drogę do rozpadu ZSRR.
Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka została przyjęta przez
ONZ 10 grudnia 1948 r.
Piąta zasada projektu Umowy przewidywała możliwość włączenia do
odnowionego Związku innych autonomicznych podmiotów.
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Państwa podpisujące umowę w oparciu o ogłoszone przez nie deklaracje o państwowej
suwerenności, uznając prawo narodów do samookreślenia; uwzględniając bliskość historycznych losów swoich ludów i wypełniając ich wolę zachowania i odnowienia Związku,
wyrażoną w referendum 17 marca 1991 r. […] wyciągając lekcję z przeszłości i biorąc pod
uwagę zmiany w życiu kraju i na świecie, postanowiły na nowych zasadach zbudować swoje
stosunki w Związku i porozumiały się w następujących kwestiach:
Podstawowe zasady
Po pierwsze: Każda republika – strona umowy jest suwerennym państwem Związku
Suwerennych Republik Radzieckich – demokratyczne, suwerenne, federacyjne państwo,
utworzone w wyniku zjednoczenia równoprawnych republik i sprawujące władzę państwową w ramach uprawnień, które nadają mu dobrowolnie strony Umowy.
Po drugie: Państwa tworzące Związek zachowują swoje prawa do samodzielnego decydowania o wszystkich kwestiach dotyczących swego rozwoju, gwarantując równe prawa polityczne i możliwości społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju wszystkim
mieszkającym na ich terytorium narodom. Strony Umowy będą opierać się na wartościach
tak ogólnoludzkich, jak i narodowych, zdecydowanie występując przeciwko rasizmowi,
szowinizmowi, nacjonalizmowi, wszelkim próbom ograniczenia praw narodowych.
Po trzecie: Państwa tworzące Związek traktują jako główną zasadę priorytet praw
człowieka zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ i innymi powszechnie uznawanymi normami prawa międzynarodowego. Wszyscy obywatele mają zagwarantowaną możliwość nauki i posługiwania się językiem ojczystym, swobodny dostęp do
informacji, wolność wyznań religijnych, a także inne polityczne, społeczno-gospodarcze,
osobiste prawa i wolności.
Po czwarte: Państwa tworzące Związek uznają stworzenie społeczeństwa obywatelskiego za ważny warunek wolności i dobrobytu narodu i każdego człowieka. Będą one
dążyć do zaspokojenia potrzeb ludności w oparciu o swobodny wybór form własności
i metod zarządzania, rozwoju ogólnozwiązkowego rynku, realizacji zasad sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa.
Po piąte: Państwa tworzące Związek posiadają pełnię władzy politycznej, niezależnie decydują o swym narodowo-państwowym i administracyjno-terytorialnym ustroju,
systemie organów władzy i administracji. Mogą one przekazać część swych uprawnień
innym państwom – stronom Umowy.
Strony Umowy uznają demokrację opartą na przedstawicielstwie narodowym i bezpośrednio wyrażonej woli narodów za fundamentalną zasadę. Strony dążą do stworzenia
praworządnego państwa, które byłoby gwarantem zabezpieczającym przed wszelkimi
tendencjami totalitarnymi i samowolą.
Po szóste: Państwa tworzące Związek traktują za jedno z ważniejszych zadań zachowanie i rozwój tradycji narodowych, wsparcie państwa dla oświaty, opieki zdrowotnej,
nauki i kultury. Będą one wspierać intensywną wymianę i wzajemne wzbogacanie wartościami duchowo-humanistycznymi i osiągnięciami narodów Związku i całego świata.
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Po siódme: Związek Suwerennych Republik Radzieckich występuje w stosunkach
międzynarodowych jako państwo suwerenne, podmiot prawa międzynarodowego – następca Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jego główne zadania na arenie
międzynarodowej to: trwały pokój, rozbrojenie, likwidacja broni jądrowej i innej broni
masowej zagłady, współpraca międzypaństwowa i solidarność narodów w rozwiązywaniu
globalnych problemów ludzkości.
Państwa tworzące Związek są członkami społeczności międzynarodowej. Mają one
prawo nawiązywania bezpośrednich stosunków dyplomatycznych i konsularnych, a także stosunków handlowych z innymi państwami, wymiany pełnomocnych przedstawicieli,
zawierania umów międzynarodowych, uczestnictwa w działalności organizacji międzynarodowych, nie narażając interesów innych państw związkowych i ich wspólnych interesów, nie naruszając międzynarodowych zobowiązań Związku.
Проект Договора о Союзе Советских Суверенных Республик, „Правда” („Prawda”), 15.08.1991, № 195.
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Źródło nr 8

Oświadczenie głów państw Republiki Białorusi,
Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej
i Ukrainy
Oświadczenie zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady
Najwyższej Republiki Białoruś
w latach 1991-1994 Stanisława Stanisławowicza Szuszkiewicza (ur.
1934), prezydenta RSFRR (potem
Rosji) w latach 1991-2000 Borysa Nikołajewicza Jelcyna (19312007) i prezydenta Ukrainy w latach
1991-1994 Leonida Makarowicza
Krawczuka (ur. 1934). Utworzenie
Wspólnoty Niepodległych Państw
miało zrekompensować skutki decyzji przywódców trzech republik
o rozwiązaniu ZSRR. Istniały nadzieje, że także bez jednego państwa możliwe będzie utrzymanie
korzystnych więzi gospodarczych
i politycznych między byłymi republikami radzieckimi.

My, przywódcy Republiki Białoruś, RSFRR i Ukrainy,
• zważywszy na to, że rokowania dotyczące przygotowania nowej umowy związkowej znalazły się w impasie, proces wyjścia republik ze składu ZSRR i utworzenia
niezależnych państw stał się obiektywnym faktem;
• stwierdzając, że krótkowzroczna polityka władz centralnych doprowadziła do
głębokiego kryzysu gospodarczego i politycznego, do rozpadu produkcji, katastroficznego spadku poziomu życia praktycznie wszystkich warstw społecznych;
• uwzględniając wzrost napięć społecznych w wielu regionach byłego ZSRR, co
doprowadziło do konfliktów międzyetnicznych z licznymi ofiarami ludzkimi;
• świadomi odpowiedzialności wobec swych narodów i społeczności międzynarodowej i ze względu na pilną potrzebę wdrożenia reform politycznych i gospodarczych, ogłaszamy utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw, w której to
kwestii strony podpisały porozumienie 8 grudnia 1991 r.
Wspólnota Niepodległych Państw w składzie Republiki Białoruś, RSFRR i Ukrainy
jest otwarta na przyjęcie wszystkich państw – członków ZSRR, a także innych państw
podzielających cele i zasady niniejszego porozumienia.
Państwa członkowskie WNP zamierzają prowadzić politykę umocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Gwarantują one wypełnienie zobowiązań międzynarodowych wynikających z traktatów i umów byłego ZSRR, zapewniają jednolitą kontrolę
nad bronią jądrową i jej nierozprzestrzenianiem.
Przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białoruś: S. Szuszkiewicz
Prezydent RSFRR: B. Jelcyn
Prezydent Ukrainy: L. Krawczuk
Miasto Mińsk
8 grudnia 1991 r.
Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины, „Советская Беларусь” („Sowiecka Białoruś”), 10.12.1991.
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Komunizm w ZSRR i w Polsce
– ideologia, kultura, propaganda

Historyczne korzenie komunizmu w ZSRR i w Polsce

Komunizm był zakrojonym na szeroką skalę projektem zmiany stosunków społecznych, odwołującym się często do odległych tradycji myśli europejskiej, sięgających
niekiedy starożytności. Jego celem, w sensie deklaratywnym, była budowa nowej
cywilizacji, opartej na zasadach solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz równości wszystkich ludzi, likwidacji własności prywatnej i ucisku ludu pracującego.
Twórcy marksizmu – Karol Marks i Fryderyk Engels – wyposażyli dodatkowo komunizm w argumentację naukową. Ich zdaniem, zwycięstwo komunizmu w skali globalnej miało się dokonać na mocy nieuchronnych praw rządzących historią.
Nieunikniony kryzys kapitalizmu pozwoliłby proletariatowi stworzyć społeczeństwo, w którym równouprawnieni robotnicy będą pracować według racjonalnego
planu. Umożliwi to przezwyciężenie biedy i zabezpieczy ludziom możliwość otrzymywania dóbr według własnych potrzeb i rozwijania swoich talentów na korzyść
społeczeństwa. Triumf komunizmu stał się, zdaniem marksistów, swoistym przeznaczeniem ludzkości, rodzajem historycznej konieczności (Źródło nr 1: Nikołaj
Bucharin, Jewgienij Preobrażeński, Abecadło komunizmu).
Źródła komunizmu w ZSRR i w Polsce były zasadniczo różne. Zarówno w Rosji, jak i w Polsce zainteresowanie ideami socjalizmu zaczęło się już w pierwszej
połowie XIX w. (Aleksandr Hercen, Michaił Bakunin, Piotr Ściegienny, Edward
Dembowski i in.). W Rosji największą popularnością cieszyło się niemarksistowskie
oblicze socjalizmu – narodnicy, którzy głosili idee stworzenia socjalizmu opartego
na samorządnej wspólnocie chłopskiej. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wśród polskich i rosyjskich rewolucjonistów nastąpił wzrost zainteresowania marksizmem (organizacja Wyzwolenie Pracy Gieorgija Plechanowa, Polska
Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat” Ludwika Waryńskiego, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR) i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego
i Litwy – (SDKPiL)). Duży wpływ na polską radykalną inteligencję zyskała Polska
Partia Socjalistyczna, w której swoją działalność polityczną rozpoczynał przyszły
wódz państwa polskiego – Józef Piłsudski.
W Rosji zarówno marksiści, jak i narodnicy (eserowcy) na początku wieku liczyli, że nasilona walka klasowa doprowadzi do obalenia caratu. W 1903 r. w SDPRR nastąpił rozłam na frakcję umiarkowanych mieńszewików, których przywódcą
był Julij Martow, i radykalnych bolszewików Włodzimierza I. Lenina. W Polsce,
podzielonej pomiędzy trzy państwa zaborcze, coraz większą rolę odgrywał czynnik konsolidacji narodowej. Obowiązywał priorytet zadań narodowowyzwoleńczych nad klasowymi. Po rozłamie w PPS z 1906 r. Piłsudski, mający w tym czasie
doświadczenie w działaniach terrorystycznych, stanął na czele niepodległościowej
Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej.
Zryw rewolucyjny 1917 r. doprowadził do głębokiego kryzysu społecznego w Imperium Rosyjskim, a także do rozłamu wśród elit. Według niektórych specjalistów
bolszewizm był kontynuacją państwowej tradycji rosyjskiej z charakterystycznymi
dla niej: despotyzmem, mesjanizmem i ideami imperialnymi. Zdaniem drugich,
zwycięstwo rewolucji październikowej było rozwinięciem tradycji walki za sprawiedliwość społeczną – zarówno rosyjskiej, jak i związanej ze światowym ruchem
socjalistycznym. Inni zaś twierdzą, że przejęcie władzy przez bolszewików oznaczało zerwanie ciągłości w historii państwa i narodu rosyjskiego oraz narodziny
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jakościowo nowej formy stosunków społecznych. Współcześni badacze wskazują,
że w radzieckim społeczeństwie łączyły się różne tendencje – zarówno tradycje poprzednich epok, jak i procesów modernizacji oraz dziedzictwa myśli rewolucyjnej
i socjalistycznej. Ich zdaniem, wpływ na rozwój wydarzeń miały też pragmatyzm
i dążenie do stworzenia nowego, nieznanego wcześniej świata.
Znaczącą rolę w zwycięstwie bolszewizmu odegrała propaganda. Opierając się na
terminologii marksizmu, komunistyczni agitatorzy nadawali jej sens w zależności
od bieżących potrzeb: państwo „dyktatury proletariatu” mogło tłumić ruch robotniczy, a „świadomymi robotnikami” mogli siebie nazywać komunistyczni urzędnicy. Jednocześnie propaganda komunistyczna z sukcesem wykorzystywała hasła
patriotyczne i odwoływała się do kulturowego dziedzictwa narodów radzieckich.
Moskwa, gdzie w marcu 1919 r. została założona zorientowana na wybuch światowej rewolucji Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern – III Międzynarodówka), stała się centrum światowego ruchu rewolucyjnego. Jednak ustanowiony
przez bolszewików w ZSRR komunistyczny ustrój ewoluował, przechodząc w latach
dwudziestych przez frakcyjne rozłamy w partii i stalinowski terror. Nie rezygnując
z idei światowego zwycięstwa komunizmu, w coraz większym stopniu odwoływał
się do patriotyzmu i wartości państwa.
Autorytet ZSRR znacznie zwiększył się dzięki zwycięstwom Armii Czerwonej
nad III Rzeszą i jej sojusznikami. W warunkach obecności wojsk radzieckich w latach 1945-1948, systemy komunistyczne, ciesząc się wsparciem niewielkiej części
lokalnych społeczności, zostały wprowadzone w krajach centralnej i wschodniej
Europy, m.in. w Polsce. Przy ich instalowaniu używano metod siłowych, m.in.
aresztowano działaczy opozycji. Okres stalinowski w Polsce trwał zaledwie kilka
lat i nie towarzyszyły mu represje porównywalne z tragicznym doświadczeniem
mieszkańców Związku Radzieckiego.
Wskutek konfliktów polsko-radzieckich w latach 1919-1920 i w roku 1939 komunizm w Polsce do czasu wejścia Armii Czerwonej nie odgrywał znaczącej roli.
Ponadto polskie elity były przywiązane do zachodnich wzorców kulturowych,
a partia komunistyczna nie była silna ani dobrze zakorzeniona w szerokich kręgach społecznych. W Polsce zachowały się silne nastroje antyrosyjskie, nakazujące
traktować Armię Czerwoną nie tylko jako wyzwoliciela spod okupacji niemieckiej,
ale także jako potencjalne zagrożenie dla niepodległości kraju.

Komunistyczna wizja świata i człowieka

Jednym z ważniejszych elementów komunizmu była sfera ideologii, kształtująca wizję świata i człowieka. To właśnie jej podporządkowane były kultura, nauka
i propaganda. System komunistyczny w latach trzydziestych-pięćdziesiątych przez
wielu badaczy traktowany jest jako jedna z form dwudziestowiecznego totalitaryzmu. Wykorzystując swoje głęboko humanistyczne przesłanie, z czasem stał się jego
zaprzeczeniem, ograniczając wolność jednostki. W praktyce rządów komunistycznych głównym celem była modernizacja przemysłowa, zwiększenie sił militarnych
i podporządkowanie społeczeństwa woli władzy partyjno-państwowej. Państwo
i partia komunistyczna stworzyły monolityczną strukturę dążącą do kontrolowania wszystkich aspektów życia społeczeństwa. Deklarowana dyktatura proletariatu
i wszechwładza urzędników, przewodnia rola partii komunistycznej, przywiąza-
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nie do ideologii marksistowsko-leninowskiej służyły za przykrywkę dla dominacji
partyjno-państwowej nomenklatury. To ona wyznaczała w relacjach społecznych
granice „możliwego” i „niemożliwego”, uparcie próbując wpoić ludziom jednolite
zasady myślenia i działania.
Uważano, że w ZSRR stworzono społeczeństwo bez sprzeczności klasowych.
Każdy jego członek powinien pracować dla dobra ogółu. Czym było owo dobro?
W konkretnych sytuacjach określało je Biuro Polityczne Komitetu Centralnego
(KC) Komunistycznej Partii, następnie konkretyzował to wydział agitacyjno-propagandowy KC, a wśród ludności głosiła je szeroka siatka partyjnych agitatorów oraz
innych funkcjonariuszy. Końcowym rezultatem tego procesu miało być ukształtowanie człowieka pozbawionego egoizmu, ale jednocześnie własnej tożsamości,
biernie poddającego się poleceniom władzy.
Wizja świata w oficjalnej doktrynie komunistycznej miała parareligijny status.
Prezentowana jako „ostatni głos myśli naukowej” miała swoich proroków (Marks,
Engels, Lenin, Stalin), swoje święte księgi (pisma klasyków oraz dokumenty programowe partii komunistycznej i międzynarodowego ruchu komunistycznego).
Komunistyczna ideologia dzieliła świat na zjawiska „postępowe” i „reakcyjne”.
Do pierwszej grupy należały: ZSRR, proletariat krajów kapitalistycznych, ruchy
komunistyczne i narodowowyzwoleńcze. Do drugiej zaś: burżuazja oraz podporządkowane jej państwa imperialistyczne i półkolonialne, społeczne i polityczne
ruchy antykomunistyczne. Postępowe siły walczyły o świetlaną przyszłość ludzkości, a świat kapitalizmu był skazany na nieuchronną klęskę.
Komuniści nie zadowalali się jedynie diagnozą rzeczywistości, ale chcieli tę rzeczywistość zmieniać. Było to działanie podejmowane w imię realizacji idei zwycięstwa komunizmu w skali globalnej, którego długoterminowe i krótkoterminowe
cele wyznaczało kierownictwo Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz,
w ograniczonym stopniu, liderzy narodowych partii. Komunistyczna ideologia
miała za zadanie uzasadniać przewagę systemu społeczno-politycznego panującego w ZSRR i innych krajach poddanych radzieckiej dominacji. Miała dowodzić, że
nie ma dlań alternatywy, że jest ona jedynym możliwym ucieleśnieniem „realnego
socjalizmu” – koniecznego etapu w drodze do komunizmu.
Funkcjonowanie polskiej i radzieckiej kultury oparte było na wzorach zaczerpniętych
z ideologii marksizmu-leninizmu. Po trwającym w ZSRR do przełomu lat dwudziestych i trzydziestych okresie względnej swobody twórczej nastąpiła totalna
stalinizacja wszystkich sfer życia kulturalnego i naukowego, podporządkowująca
je partii-państwu. W tym procesie niebagatelną rolę władza przyznawała twórcom
kultury. Mieli oni być „inżynierami dusz ludzkich”, aktywnie uczestniczyć w przebudowie pamięci społecznej. Tym samym również pracownicy kultury musieli
zajmować się propagandą.

Kształtowanie się kultury radzieckiej

Kultura radziecka jest syntezą osiągnięć kultur narodów ZSRR i ideologii komunistycznej, która w swoim rozwoju przeżywała szereg ważnych przewrotów. Rewolucja
1917 r. obudziła w społeczeństwie entuzjazm i wybuch energii twórczej. Popierali ją znamienici przedstawiciele inteligencji, w tym poeci Włodzimierz Majakowski i Aleksander Błok oraz reżyserzy, tacy jak Jewgienij Wachtangow i Wsiewołod
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Meyerhold. Jednakże w czasie wojny domowej i wkrótce po niej swoją ojczyznę
opuścili wybitni rosyjscy pisarze i poeci, np. Arkadij Awerczenko, Konstantin Balmont, Iwan Bunin, Dmitrij Mereżkowski, Aleksandr Kuprin, Marina Cwietajewa,
Aleksiej Tołstoj, kompozytorzy i muzycy: Siergiej Prokofiew, Siergiej Rachmaninow, Igor Strawiński, śpiewak Fiodor Szalapin i wielu innych znaczących twórców
kultury. W okresie międzywojennym ważną rolę w rozwoju polsko-rosyjskich relacji kulturalnych pełnili osiadli w Polsce emigranci z Rosji. Polska nie należała
jednak do głównych ośrodków życia kulturalnego popaździernikowej emigracji.
Za jeden z kluczowych celów przekształceń społecznych bolszewicy uważali
likwidację analfabetyzmu. W przededniu 1917 r. zaledwie jedna trzecia ludności potrafiła czytać i pisać. Analfabeci nie mogli budować nowego, współczesnego społeczeństwa industrialnego. 26 grudnia 1919 r. Rada Komisarzy Ludowych
ZSRR przyjęła dekret „O likwidacji analfabetyzmu w społeczeństwie RFSRR”, w skrócie „likbez” (od ros. ликвидация безграмотности). Ludność w wieku od 8 do
50 lat była zobowiązana do nauki piśmiennictwa. Uczący się mogli korzystać ze
skróconego dnia pracy z zachowaniem pensji. Kursy i koła zainteresowań „likbezu”
miały zagwarantowane pomieszczenia do przeprowadzania zajęć; rozpoczęto także
budowę nowych szkół. W 1920 r. założono Ogólnorosyjską Nadzwyczajną Komisję
do spraw Likwidacji Analfabetyzmu. W rezultacie w latach 1917-1920 około 7 mln
ludzi stało się piśmiennymi. „Likbez” dawał wyłącznie wiedzę na poziomie szkoły
podstawowej, jednak stał się ważnym impulsem do dalszej edukacji społeczeństwa.
We wrześniu 1918 r. przyjęto „Rozporządzenie o powszechnej szkole robotniczej
RFSRR”. W rewolucyjnej szkole nie przeprowadzano egzaminów ani nie zadawano
prac domowych. Nie obowiązywały również mundurki szkolne. Słowo „nauczyciel”
zastąpiono określeniem pracownik szkolny (ros. школьный работник, „шкраб”).
Zarządzanie szkołą przekazano w ręce „kolektywu szkolnego”, który tworzyli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły – od nauczyciela do stróża. Zniesiono opłatę za
edukację. Na uniwersytetach i w szkołach wyższych tworzono fakultety robotnicze
(ros. рабфаки), na których słabo wykształceni robotnicy i chłopi przygotowywali się według przyspieszonego programu do nauki na uczelniach. Tak tworzyła się
nowa inteligencja, która nie była związana z przedrewolucyjną elitarną kulturą.
W kwietniu 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych przyjęła dekret „O likwidacji pomników, ustanowionych na cześć carów i stworzeniu projektów pomników
rosyjskiej socjalistycznej rewolucji”. Pierwszym nowym pomnikiem był pomnik
Aleksandra Radiszczewa w Piotrogrodzie. Przyjęto cały program „monumentalnej
propagandy”: w Moskwie, Piotrogrodzie i innych miastach wznoszono ogromną
liczbę pomników z tanich, nietrwałych materiałów, które wykorzystywano jako
środek propagandy nowego ustroju. Stawianie i odsłanianie pomników odbywało
się w uroczystej atmosferze, z wiecami. Agitatorzy tłumaczyli, na cześć jakiego rewolucjonisty wzniesiono pomnik i co dobrego dla ludu uczynił ten człowiek. W architekturze popularność zdobył powściągliwy w formie konstruktywizm.
Szeroko rozpowszechnione były także plakaty rewolucyjne. W warunkach, gdy
większość ludności nie potrafiła czytać ani pisać lub opanowała te umiejętności
w stopniu podstawowym, plakaty okazały się bardzo trafnym środkiem agitacji.
Takie plakaty, jak „Czy zapisałeś się na ochotnika?” Dmitrija Moora, znalazły się
w złotej kolekcji sztuki radzieckiej. Poeta Majakowski pracował także jako artysta
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w „Oknach ROSTA” (Rosyjska Agencja Telegraficzna), przedstawiając wiadomości w postaci poglądowych obrazków. Szeroką działalność prowadził Proletkult
(Źródło nr 2: Oświadczenie o powołaniu Międzynarodowego Biura Proletkultu).
Walkę o dominację ideologii komunistycznej w literaturze w latach dwudziestych prowadziło Rosyjskie Stowarzyszenie Pisarzy Proletariackich (RAPP) – organizacja, która zadania kultury widziała w realizacji bezpośrednich interesów
socjalizmu. Jednak RAPP był zmuszony prowadzić zaciętą walkę z innymi instytucjami, także lojalnymi wobec władzy radzieckiej, ale dążącymi do swobodnego
poszukiwania form literackich (Lewy Front Sztuki – LEF, Bracia Serafiońscy i in.).
W latach dwudziestych z emigracji zaczęli wracać niektórzy wybitni przedstawiciele kultury, m.in. pisarze Aleksiej Tołstoj i Maksym Gorki. Cieszącego się
ogromną popularnością poetę Siergieja Jesienina uważano za twórcę związanego
z tradycją chłopską, a nie proletariacką. Klasyką światowej kinematografii stał się
film Siergieja Eisensteina Krążownik Potiomkin (1925).
W pierwszej połowie lat dwudziestych, wraz innowacjami okresu rewolucji,
istotnym elementem życia kulturalnego kraju pozostawały tradycje Srebrnego Wieku, z charakterystycznym dla tego okresu pluralizmem form życia artystycznego.
Okres rewolucyjnych wstrząsów przetrwały niektóre powstałe wówczas instytucje kulturalne, jak Moskiewski Teatr Artystyczny (od 1919 r. Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny) pod dyrekcją Konstantego Stanisławskiego i Władimira
Niemirowicza-Danczenki.
Istotnym impulsem do rozwoju kultur narodowych było utworzenie, opartych
na zasadach federacyjnych, rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ważną rolę odegrała
także zakładająca szeroką autonomię kulturową i administracyjną polityka zakorzeniania (korienizacji), w tym ukrainizacji i białorutenizacji, oraz wspierania małych
narodów. Dla wielu grup etnicznych opracowano alfabety i zasady zapisu języka.
Autonomię przyznano również Polakom żyjącym na terytorium radzieckiej Ukrainy
i Białorusi (Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego (Marchlewszczyzna) i Polski Region Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego (Dzierżyńszczyzna).
Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych polityka korienizacji została wstrzymana, a realizujących ją działaczy i niektóre narody poddano brutalnym represjom.

Kultura radziecka od lat trzydziestych
do początku lat pięćdziesiątych XX wieku

Wraz z industrializacją i kolektywizacją Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia „bolszewików” (WKP „b”) prowadziła politykę „rewolucji kulturalnej”, która
zmierzała do ostatecznej likwidacji analfabetyzmu i ułatwienia ludziom pracującym dostępu do dóbr oficjalnej kultury. Jednocześnie znacznie nasiliła się kontrola
ideologiczna partii nad kulturą i nastąpiło przejście do bezpośredniego wykonywania przez twórców zadań władzy.
Lata trzydzieste i pięćdziesiąte XX w. odcisnęły swój ślad w architekturze –
pompatycznymi klasycystycznymi budowlami (tzw. stalinowski styl imperialny), apologizującymi siłę i pracę. Takie zespoły architektoniczne, jak otwarta
w 1939 r. Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej ZSRR, charakteryzowały
się monumentalizmem i były zdobione rzeźbami symbolizującymi związek klasy
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robotniczej i rolników oraz „braterskie zjednoczenie narodów ZSRR”. Stało się to
źródłem inspiracji dla Wiery Muchinej do stworzenia rzeźby Robotnik i kołchoźnica do pawilonu radzieckiego na wystawie światowej w Paryżu w 1937 r.
W 1932 r. Komitet Centralny WKP (bolszewików) podjął decyzję o rozwiązaniu licznych organizacji skupiających twórców kultury, także komunistycznych,
i stworzeniu w ich miejsce państwowych związków twórczych. W 1934 r. utworzono
Związek Pisarzy ZSRR. Powołano także Związek Kompozytorów ZSRR, Związek
Architektów ZSRR oraz Związek Artystów Radzieckich. Obowiązkowym stylem
artystycznym nowych związków stał się realizm socjalistyczny. Jego główne założenia zostały opracowane przez przewodniczącego Związku Pisarzy Maksyma Gorkiego (Źródło nr 3: Przemówienie Maksyma Gorkiego na I Wszechzwiązkowym
Zjeździe Pisarzy Radzieckich).
Jednakże kontrola ideologiczna nie zdołała zatrzymać artystów w ich dążeniu
do piękna, dramatyzmu i widowiskowości. W owym czasie znacznie rozwinęła się
sztuka teatralna i młoda radziecka kinematografia. Takie filmy jak Cyrk Grigorija
Aleksandrowa, Traktorzyści Iwana Pyriewa, Czapajew braci Siergieja i Gieorgija
Wasiliewów czy Aleksander Newski Siergieja Eisensteina weszły do klasyki nie tylko kina radzieckiego, ale i światowego.
Mieszkańcy Związku Radzieckiego inspirowali się muzyką takich kompozytorów, jak Izaak Dunajewski i Tichon Chriennikow. Dużym powodzeniem cieszyły
się opera i balet. Ideolodzy komunistyczni pilnowali, aby sztuka była „zrozumiała
dla zwykłych ludzi” i nie miała charakteru elitarnego. W rezultacie tacy znamienici
kompozytorzy jak Dmitrij Szostakowicz, a później Siergiej Prokofiew, byli ganieni
przez oficjalną krytykę za „formalizm”.
W nowych warunkach tworzyli utalentowani pisarze „starej szkoły”. Powróciwszy z emigracji, Tołstoj zakończył powieść o wojnie domowej pt. Droga przez mękę,
a następnie powieść Piotr I. Tę ostatnią napisał już zgodnie z nowym kierunkiem
i wychwalał w niej „progresywne” postaci z przedrewolucyjnej historii Rosji. Kierunek utrwalania patriotyzmu radzieckiego pozwolił pisarzom publikować utwory,
w których ostro krytykowane były poczynania niektórych członków kierownictwa
komunistycznego, chociaż racja całego systemu komunistycznego nie ulegała wątpliwości (Cichy Don Michaiła Szołochowa). Niekiedy broniono także „błądzących”
przeciwników komunizmu (Dni Turbinów Michaiła Bułhakowa).
Utwory, które wychodziły jeszcze dalej poza ramy „realizmu socjalistycznego”,
nie były publikowane. Tacy pisarze jak Anna Achmatowa, Michaił Bułhakow, Andriej Płatonow, Osip Mandelsztam i inni często tworzyli „do szuflady”. W czasie
terroru stalinowskiego kultura radziecka poniosła ogromne straty: zginęli literaci Osip Mandelsztam, Boris Pilniak, Isaak Babel, reżyser Wsiewołod Meyerhold
oraz wielu innych.
W czasie II wojny światowej twórcy kultury poprzez swoje dzieła wpływali na
rozbudzanie zrywu patriotycznego w kraju i pokrzepiali ducha moralnego wojsk.
Po wojnie kierownictwo partyjne zaatakowało inteligencję pod hasłami walki z „kosmopolityzmem i służalczością wobec Zachodu”. W rezultacie potencjał twórczy
kultury radzieckiej był znacznie ograniczony.
W pierwszej powojennej dekadzie nastąpił szybki naukowy i technologiczny
rozwój kraju. Był on podyktowany trudną sytuacją międzynarodową, a także po-
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trzebami odbudowywanej narodowej gospodarki. Na uniwersytety trafili zarówno żołnierze frontowi, jak i przedstawiciele pokolenia młodzieży. Wzrosła liczba
uczelni kształcących w specjalnościach zapewniających postęp techniczny (radiofizyka, elektronika itp.). Program nauczania obejmował fizykę jądrową, teoretyczne podstawy spektroskopii i metody radiometryczne. Znacząco rozrosła się sieć
placówek Akademii Nauk ZSRR. Utworzono instytuty: chemii fizycznej (1945),
geochemii i chemii analitycznej (1947), związków wielkocząsteczkowych (1948),
mechaniki precyzyjnej i technologii obliczeniowych (1948), radiotechniki i elektroniki (1953). Pod koniec 1946 r. zespół Igora W. Kurczatowa z powodzeniem
uruchomił reaktor atomowy F-1. Latem 1948 r. zaprojektował reaktor plutonowy
o mocy wyjściowej 100 megawatów. W 1947 r. zaczęto wprowadzać w życie radziecki program rakietowy, którym kierował Siergiej P. Korolew. W 1951 r. w Związku
Radzieckim stworzony został regularnie eksploatowany komputer (MESM) – tym
samym kraj ten stał się trzecim, po Wielkiej Brytanii i USA, państwem posiadającym tę technologię.
Równolegle wielkie szkody w rozwoju nauki wyrządziły ideologicznie motywowane prześladowania takich innowacyjnych kierunków jak genetyka i cybernetyka.
Przedwojenne osiągnięcia radzieckich genetyków, w szczególności Nikołaja I. Wawiłowa, były zdezawuowane przez wieloletnią dominację poglądów popieranego
przez władze Trofima D. Łysenki. Nauki humanistyczne i społeczne zostały poddane szczególnie ścisłej kontroli. Teksty klasyków marksizmu-leninizmu oraz Stalina
były obowiązkowym przewodnikiem dla uczonych. Kluczowe miejsce zajmował
przygotowany z udziałem Stalina Krótki kurs historii WKP(b) (1938). Uznana za
naukę „burżuazyjną” socjologia została poddana jednoznacznej krytyce i odrzucona. Najbardziej zideologizowane przedmioty, takie jak komunizm naukowy i polityczna ekonomia socjalizmu, były obowiązkowo wykładane na uczelniach aż do
lat osiemdziesiątych. Rozwój radzieckiej lingwistyki zahamowała stworzona przez
Nikołaja J. Marra „nowa nauka o języku”, która obowiązywała od lat dwudziestych
do początku lat pięćdziesiątych.

Polska kultura i nauka w okresie stalinizmu

W Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej dominował klimat daleko
posuniętej swobody twórczej i szeroko rozumianej autonomii życia naukowego.
Dopiero od przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych, w zmienionych realiach
wewnętrznych (likwidacja legalnej i nielegalnej opozycji, wymuszone zjednoczenie ruchu robotniczego) i zewnętrznych (narastanie tendencji zimnowojennych),
nastąpił proces stalinizacji (sowietyzacji) polskiej kultury i nauki.
Władze rozpoczęły wówczas szereg działań na „froncie ideologicznym”. Środowiskom twórczym – literatom, plastykom, muzykom, architektom – narzucano
nowe formy organizacyjne i artystyczne. Kluczowe znaczenie miała presja administracyjna, wyjątkowo skuteczna w warunkach upaństwowienia wszystkich dziedzin
kultury, w szczególności państwowego monopolu na wydawnictwa, galerie i sale
koncertowe. Od 1949 r. odbywały się zjazdy i narady twórców kultury. Na przykład na zjeździe pisarzy w Szczecinie dowodzono, że literatura w społeczeństwie
budującym socjalizm nie może być neutralna – winna być zaangażowana ideowo,
a twórcy winni opisywać dokonujące się głębokie przemiany we wszystkich dzie-
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dzinach życia. Wzorem stała się doktryna realizmu socjalistycznego. Stawiała ona
w centrum zainteresowania świat przeciętnego człowieka, robotnika lub rolnika,
ukazując go w sytuacjach typowych, przede wszystkim w pracy. Pokazywała wysiłki szerokich rzesz społeczeństwa na rzecz budowy nowego ustroju. Zadaniem
twórców kultury było odkrywanie romantyzmu wielkiej przemiany, wskazywanie
wzorów do naśladowania, piętnowanie postaw wrogich władzy komunistycznej,
czy choćby neutralnych. W kulturze zaczął obowiązywać system, w którym niektóre zjawiska na mocy ideologicznej anatemy były eliminowane. Dotyczyło to
na przykład abstrakcjonizmu w sztuce czy muzyki jazzowej.
Wspomniany okres przyniósł także zasadnicze zmiany w polityce naukowej
państwa. Na masową skalę narzucano wówczas radzieckie rozwiązania, życie naukowe poddano centralizacji, hierarchizacji i zasadom planowania. W 1951 r. na
I Kongresie Nauki Polskiej zlikwidowano sięgającą korzeniami czasów zaborów
Polską Akademię Umiejętności i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. W ich miejsce utworzono nawiązującą do radzieckich rozwiązań Polską Akademię Nauk, najważniejszą instytucję, w której skupiły się badania ze wszystkich dziedzin nauki.
Cechą charakterystyczną okresu stalinowskiego było tworzenie partyjnych instytucji życia naukowego. Takim przykładem może być powstały w 1950 r. Instytut
Kształcenia Kadr Naukowych (IKKN) przy KC PZPR. Znacznie ograniczano lub
likwidowano autonomię przedwojennych towarzystw naukowych. Obowiązującą
metodologią w badaniach naukowych stał się marksizm-leninizm, który w okresie
stalinowskim uzyskał status metanauki.
Zmiany dotknęły także szkolnictwo wyższe. Na mocy ustawy z grudnia
1951 r. faktycznie zlikwidowano autonomię uczelni. Nadzór nad nimi spoczywał
odtąd w rękach odpowiedniego ministerstwa, które decydowało nie tylko o polityce
personalnej, ale także o strukturze uczelni, profilu i programach studiów. Wspomnianym działaniom towarzyszyły represje wobec kadry naukowej. W porównaniu z ZSRR były one stosunkowo łagodne. Najczęściej niepokornych uczonych,
uznanych za „obcych klasowo”, pozbawiano stanowisk, odsuwano od działalności
dydaktycznej, stosowano zakaz druku. Dotyczyło to m.in. filozofów Romana Ingardena i Władysława Tatarkiewicza, socjologów Marii i Stanisława Ossowskich
(w tym przypadku było to związane także z uznaniem socjologii za naukę „burżuazyjną”), historyków – Władysława Konopczyńskiego i Henryka Wereszyckiego.
Nie można zapominać, że we wspomnianych działaniach władzy aktywny udział
wzięła duża część twórców kultury i uczonych. Jedni robili to z powodów ideowych,
inni przyjmując specyficzną strategię przystosowawczą, opartą na daleko idącym
kompromisie, jeszcze inni – z czystego koniunkturalizmu. Należy podkreślić, że
nowa władza ceniła sobie poparcie inteligencji i dysponowała całym szeregiem
przywilejów, co w trudnych powojennych czasach nie było bez znaczenia.
Dorobku kultury i nauki w okresie stalinizmu trudno bronić, najciekawsze
zjawiska w obu dziedzinach rodziły się bowiem raczej jako forma sprzeciwu czy
próba przełamania powszechnie obowiązujących dogmatów. Dotyczy to zarówno
literatury (wczesne opowiadania Marka Hłaski), muzyki (jazzowy zespół Melomani), jak i nauki (studia z zakresu historii gospodarczej Witolda Kuli czy Mariana Małowista).
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„Odwilż” w kulturze radzieckiej

Nazwa „odwilży” upowszechniła się w ZSRR po XX Zjeździe KPZR i oznacza
okres między drugą połową lat pięćdziesiątych a początkiem lat sześćdziesiątych.
Ludzie czuli się bardziej wolni niż wcześniej. Nie bacząc na to, że krytyka polityki
KPZR i jej liderów była tak jak uprzednio zabroniona, ludzie dyskutowali nad innymi tematami życia społecznego. Konserwatywni autorzy, uważający „odwilż” za
szkodliwe odchylenie od kierunku budowy komunizmu, publikowali swoje teksty w czasopiśmie „Oktiabr” („Październik”). Natomiast antystalinizm cechował
redakcję czasopisma „Junost” („Młodość”), podobnie jak kierowaną przez poetę
Aleksandra Twardowskiego redakcję czasopisma „Nowyj mir” („Nowy Świat”).
W 1950 r. realizowano filmy, które wychwalały komunistów (Коммунист,
w Polsce znany pod tytułem Niezłomny), ale i wyśmiewały radzieckie kierownictwo (Карнавальная ночь – w Polsce Noc sylwestrowa). Próby podważenia wartości rewolucji, dokonywane nawet przez znanych pisarzy, były niedopuszczalne.
W 1957 r. Borys Pasternak opublikował na Zachodzie powieść Doktor Żywago,
w której opisywał wydarzenia wojny domowej nie z punktu widzenia bolszewika. Za swoje dzieło w 1958 r. otrzymał prestiżową Nagrodę Nobla. Jednakże
w ZSRR utwór został oceniony jako antyradziecki, przez co noblistę wykluczono
ze Związku Pisarzy.
Jednocześnie powstawały utwory potępiające kult Stalina i pokazujące najciemniejsze strony komunistycznego reżimu. Uczynił tak były więzień Aleksandr Sołżenicyn w swoim opowiadaniu Jeden dzień Iwana Denisowicza. Dzieło traktujące
o życiu w stalinowskich łagrach wydano w ZSRR w 1962 r. Szokowało ono swoją
okrutną prawdą. Dzięki opowiadaniu Sołżenicyn zyskał szeroką sławę. Od końca
lat pięćdziesiątych zaczął się rozwijać niekontrolowany przez cenzurę „samizdat”,
prześladowany przez władze.
W 1962 r. Nikita Chruszczow pod naciskiem konserwatystów z kierownictwa
KPZR zdecydował się poddać bardziej ścisłej kontroli „rozgadanych” pisarzy i artystów. Podczas wizyty na wystawie nowych dzieł sztuki radzieckiej, która odbywała
się w Maneżu w grudniu 1962 r., Chruszczow zobaczył obrazy i rzeźby abstrakcyjne – styl modny wówczas na Zachodzie. Ponieważ I sekretarz niczego z tej sztuki
nie rozumiał, wpadł w szał, myśląc, że artyści naśmiewają się z widzów i marnują
państwowe pieniądze. Temat ten Chruszczow podejmował również w innych wystąpieniach (Źródło nr 4: Spotkanie Nikity Chruszczowa z inteligencją).
Dzięki wybitnym naukowcom i organizatorom badań, takim jak akademicy Igor W. Kurczatow, Piotr L. Kapica, Siergiej P. Korolew, Mścisław W. Kełdysz,
Siergiej A. Lebiediew, radziecka myśl naukowo-techniczna stworzyła podwaliny
eksploracji kosmosu, technologii komputerowej i wykorzystania energii jądrowej.
W czerwcu 1954 r. energię zaczął produkować reaktor pierwszej na świecie elektrowni jądrowej w Obnińsku. W latach 1954-1955 zbudowano kosmodrom Bajkonur. W październiku 1957 r. sukcesem zakończyło się uruchomienie pierwszego
sztucznego satelity Ziemi, a 12 kwietnia 1961 r. świat obiegła wiadomość o podróży
w kosmos pierwszego w historii człowieka – radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina. W 1959 r. ukończono budowę pierwszego na świecie atomowego lodołamacza.
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Październik 1956 roku w Polsce i jego konsekwencje

XX Zjazd KPZR, a przede wszystkim tajny referat Nikity Chruszczowa „O kulcie
jednostki i jego następstwach”, przyczynił się do zasadniczych zmian w całym bloku
komunistycznym. Zapoczątkowana wówczas „odwilż” w przypadku Polski oznaczała zerwanie z totalitarnymi praktykami i stopniową ewolucję systemu władzy
w stronę autorytaryzmu.
Zachodzące zmiany w największym stopniu oddziaływały na kulturę i naukę. Osłabienie ideologicznej kontroli partii nad życiem umysłowym przyniosło
w PRL-owskiej rzeczywistości szereg fundamentalnych przemian w duchu liberalizacji. Po 1956 r. nastąpiło nawiązanie prawie zerwanych w minionym okresie
kontaktów z Zachodem. Zaowocowały one wymianą myśli, tłumaczeniami zachodniej literatury, stypendiami dla polskich pisarzy i uczonych. Złagodzenie cenzury i odejście od doktryny realizmu socjalistycznego przyczyniły się do powstania
wielu ciekawych zjawisk w różnych dziedzinach kultury. W literaturze pojawiły
się dzieła takich twórców, jak: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Konwicki czy Stanisław Lem. Na fali października 1956 r. debiutowali młodzi autorzy: Marek Hłasko
i Marek Nowakowski. W poezji wysoką rangę uzyskali: Zbigniew Herbert, Tadeusz
Różewicz, Wisława Szymborska. Rozwijał się tradycyjny i eksperymentalny teatr
(Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski). Znana
w świecie stała się polska muzyka klasyczna (Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki) i polski jazz (Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski). Narodziła się
polska szkoła filmowa, której przewodzili: Andrzej Wajda, Andrzej Munk i Jerzy
Kawalerowicz.
W życiu naukowym „odwilż” wiązała się z utratą metodologicznego monopolu
przez marksizm-leninizm oraz narodzinami rewizjonizmu. Było to szczególnie widoczne w naukach humanistycznych. Z tego ducha wyrastała m.in. tzw. warszawska szkoła historyków idei, którą symbolizowała twórczość Leszka Kołakowskiego,
Bronisława Baczki, Andrzeja Walickiego, Krzysztofa Pomiana i Jerzego Szackiego.
W 1958 r. przywrócono częściowo autonomię uniwersytetów. Osłabieniu uległa
też ideologiczna presja na towarzystwa naukowe.
Mimo że władze w latach następnych odeszły od części popaździernikowych
swobód (represje wobec niepokornej inteligencji, których apogeum stanowił marzec 1968 r., połączone z kampanią antysemicką), można zaryzykować tezę, że
właśnie dzięki w miarę swobodnemu rozwojowi życia kulturalnego i naukowego
Polska Ludowa zasłużyła na miano „najswobodniejszego” i zarazem „najweselszego” baraku w obozie socjalistycznym. Tego określenia używano także w stosunku
do innych krajów socjalistycznych, np. Węgier.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to w dziedzinie kultury i nauki okres swoistego status quo. Środowiska twórcze i ludzie nauki starali się bronić istniejących
swobód. Władza niekiedy odwoływała się do represji, ale nie udało jej się przywrócić kontroli nad całością życia umysłowego. Nowym zjawiskiem było pojawienie
się po 1976 r., wraz z powstaniem zorganizowanej opozycji politycznej, drugiego
obiegu wydawniczego. Był on próbą przełamania informacyjnego monopolu rządzącej partii. Jednocześnie przedstawiciele opozycyjnie nastawionej inteligencji
coraz częściej także decydowali się na drukowanie swoich prac na emigracji, np.
w kierowanych przez Jerzego Giedroycia wydawnictwach Instytutu Literackiego
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w Paryżu. Ów podział kultury i nauki na oficjalną i „podziemną” nasilił się w latach osiemdziesiątych, szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.

Od zastoju do pierestrojki

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych w ZSRR nasiliły się ograniczenia swobody
twórczej, co przyczyniło się do emigracji Aleksandra Sołżenicyna, Aleksandra Galicza i wielu innych znaczących literatów, artystów i muzyków. Pomimo utrudnień
związanych z drobiazgową biurokratyczną kontrolą czasów „zastoju”, w latach siedemdziesiątych w ZSRR następował ciągły rozwój życia kulturalnego. Obok nudnych, choć „ideologicznie poprawnych” utworów pojawiały się interesujące książki
i filmy. Do najwybitniejszych dzieł radzieckiej kinematografii zaliczyć należy takie
filmy, jak: Andriej Rubliow (Андрей Рублёв) Andrieja Tarkowskiego, Siedemnaście
mgnień wiosny (Семнадцать мгновений весны) Tatiany Lioznowej i Pokrowskie
wrota (Покровские ворота) Michaiła Kozakowa.
Rozwijała się nieoficjalna kultura. Szczególną popularnością cieszyły się nagrywane na kasety „piosenki autorskie”, czyli utwory śpiewane przy akompaniamencie gitary, tworzone zazwyczaj przez samych wykonawców. Strofy tych pieśni nie
podlegały cenzurze, dlatego też mogły krytyczniej odnosić się do rzeczywistości.
Najbardziej lubianymi przez słuchaczy bardami byli: Włodzimierz Wysocki i Bułat
Okudżawa, którzy pisali teksty nie tylko krytyczne, ale przede wszystkim głębokie, co zapewniło im wieloletnią popularność. W tym czasie rozwijał się również
rock, a sławę zyskały takie grupy, jak m.in. Maszyna Wriemieni (Wehikuł Czasu)
i Akwarium. Władze z jednej strony utrudniały wystąpienia muzykom rockowym,
a z drugiej zgadzały się na nie, licząc, że tym sposobem uda im się nawiązać kontakt z młodzieżą.
Ważnym elementem polityki pierestrojki od 1986 r. stała się głasnost (jawność)
– ograniczona wolność słowa. Miliony ludzi chodziły oglądać gruziński film Pokuta, który zdecydowanie osądzał stalinizm. Stopniowo, pod naciskiem społeczeństwa, poszerzał się zakres rzeczy dozwolonych: zaczęto publikować utwory
autorów emigrantów, krytykujące nie tylko politykę stalinizmu, ale i leninizmu.
W 1990 r. cenzura została zlikwidowana. Państwo nie ograniczało już wolności
twórczej, ale stała się ona zależna od prywatnych finansów. Dziedzictwo kultury radzieckiej i otwartość na światowe osiągnięcia stały się podstawą formowania
kultury postradzieckiej Rosji.

Niejednoznaczne dziedzictwo komunizmu w Polsce i w Rosji

Najbardziej widoczne we współczesnej kulturze pozostają te ślady komunistycznej
przeszłości, które mieszczą się w sferze mentalności. Dziesięciolecia komunistycznych rządów odcisnęły się silnym piętnem na postawach ludzkich. Dziedzictwo komunizmu to przecież także pewien stan ducha, a nie tylko opcja ustrojowa. W Polsce
pisał o tym filozof ks. Józef Tischner, który za homo sovieticus uważał człowieka
zniewolonego, samotnego, pozbawionego inicjatywy, nieumiejącego myśleć krytycznie, przegranego. W tym znaczeniu istnienie tego typu społecznego związane
było z postkomunistyczną formą „ucieczki od wolności” (Źródło nr 5: Józef Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus; Źródło nr 6: Swietłana Aleksijewicz,
Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka).
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Jednak obywatele PRL oraz Związku Radzieckiego to nie tylko bezwolni, przegrani ludzie, ale także osoby czerpiące satysfakcję ze swej pracy czy twórczości.
W przeciwnym razie nie nakręcono by filmów, które do dziś ogląda się z zainteresowaniem. Obok lojalności wobec komunistycznej władzy występuje przecież
także krytyka radzieckiej i „ludowo-demokratycznej” rzeczywistości. Nie byłoby
również radzieckiego podboju kosmosu i Arktyki, wzrostu poziomu życia w latach powojennych ani ruchów robotniczych i dysydenckich, które przerodziły się
w masowe ruchy opozycyjne lat osiemdziesiątych.

Literatura


































Aleksijewicz S., Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Wołowiec 2015.
Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku, Warszawa 1999.
Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.
Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988.
Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.
Kołakowski L., Komunizm jako formacja kulturalna, [w:] tenże, Moje słuszne poglądy
na wszystko, Kraków 1999.
Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
Kupiecki R., „Natchnienie milionów”. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
Mazur M., O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009.
Mazur M., Ligarski S., Cywilizacja komunizmu. Odmiana nadwiślańska 1944-1956,
Warszawa 2016.
Stobiecki R., Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów,
Łódź 1997.
Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 1992.
Torańska T., Oni, Warszawa 2004.
Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja
władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.
Zinowiew A., Homo sovieticus, Warszawa 1986.
Ваийль П., Генис А., 60-е. Мир советского человека, Москва 1998.
Второий всесоюзныий съезд советских писателеий. 15-26 декабря 1954 года. Стенографическиий отчет, ред. М. Бажан и др., Москва 1956.
Глущенко И. В., Барабанщики и шпионы. Марсельеза Аркадия Гаийдара, Москва
2015.
Горькиий М., Собрание сочинениий в 30 томах, т. 26, Москва 1953.
Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности Сталина» на ХХ съезде КПСС: Документы, Москва 2002.
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференциий и Пленумов ЦК (1898-1988), т. 1-16, ред. А. Г. Егоров, К. М. Боголюбов и др., Москва 1983-1990.
Кремлевскиий самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне, сост. А. В. Коротков, С. А. Мельчин, А. С. Степанов, Москва 1994.

Komunizm w ZSRR i w Polsce – ideologia, nauka, propaganda

425






















426

Кречмар Д., Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко, 19701985 гг., Москва 1997.
Лакшин В. Я., «Новыий мир» во времена Хрущева: дневник и попутное (19531964), Москва 1991.
Марксизм и историческая наука в странах Центральноий и Юго-Восточноий
Европы (1870-1965), ред. В. А. Дьяков, Москва 1993.
Наука и власть. Воспоминания ученых-гуманитариев и обществоведов,
ред. Г. Б. Старушенко, Москва 2001.
Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши, ред. Е. Аскер, И. М. Савельева, Москва 2010.
Оттепель. Страницы русскоий советскоий литературы, т. 1-3, Москва 1989-1990.
Первыий всесоюзныий съезд советских писателеий. Стенографическиий отчет,
Москва 1934.
Слива М., Польская демократия. Идеи – люди – события, Москва 2014.
Хорев В. А., Польская литература ХХ века: 1890-1990, Москва 2016.
Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля, сост. Е. М. Великанова, Москва 1990.
Шенталинскиий В. А., Рабы свободы. Документальные повести, Москва 2009.
Шубин А. В., Диссиденты, неформалы и свобода в СССР, Москва 2008.
Эггелинг В., Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг., Москва 1999.

Polska – Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii

Komunizm w ZSRR i w Polsce – ideologia, nauka, propaganda

427

10 B1

Krzysztof Styczyński

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Kultura i propaganda w Polsce i ZSRR okresu komunizmu

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 umie wskazać cechy charakterystyczne kultury okresu socrealizmu w PRL i ZSRR;
 dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, ciągłość procesów historycznych oraz wzajemne zależności między nimi;
 ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich
przyczyny;
 potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne informacje;
 doskonali umiejętność pracy z tekstami źródłowymi;
 doskonali umiejętność analizy i syntezy wypowiedzi;
 doskonali umiejętność pracy w zespole zadaniowym;
 potrafi prawidłowo odczytać elementy propagandy w kulturze oraz wskazać, jakie
cele przyświecały ich twórcom;
 umie tworzyć narrację historyczną.
Metody i formy pracy:
 praca indywidualna i w grupie;
 praca z podręcznikiem;
 praca ze źródłem historycznym;
 polimetodyczność z przewagą metody problemowej.
Środki dydaktyczne i materiały:
 podręcznik do historii używany w danej klasie;
 źródła dołączone do konspektu:
 plakaty propagandowe (Karty pracy nr 1-6 i 9-10),
 emblemat godła ZSRS (Karta pracy nr 7),
 wiersz: Ten dzień, Wisława Szymborska, „Życie Literackie” nr 11/61 z 15 marca
1953 r. (Karta pracy nr 8),
 zdjęcia: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz Moskiewski Uniwersytet Państwowy (Karty pracy nr 11 i 12).
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Po zakończeniu czynności organizacyjno-porządkowych (m.in. rozdanie atlasów historycznych i rozwieszenie mapy ściennej) nauczyciel podaje temat lekcji oraz zagadnienia z nim związane. Następnie omawia jego cele.
 W ramach rekapitulacji wtórnej nauczyciel prosi wyznaczonych uczniów o wyjaśnienie pojęć: socrealizm i propaganda.
Faza realizacyjna:
 Nauczyciel prosi uczniów o podanie najbardziej znanych im przykładów kultury epoki
komunistycznej w Polsce i ZSRR. Następnie, w zależności od liczebności klasy, dzieli
ją na grupy i przydziela karty pracy z dołączonymi do nich pytaniami.
 Po przeprowadzeniu analizy źródeł poszczególne grupy na forum klasy odpowiadają na pytania:
 przy Kartach pracy nr 1 i 2 uczniowie, interpretując źródła, powinni odnieść je do idei
socjalistycznych sposobów produkcji w rolnictwie i wskazać, na czym one polegały;
 przy Karcie pracy nr 3 uczniowie powinni rozpoznać postać Józefa Stalina i wskazać,
jakie znaczenie propagandowe wywołują obrazy z umieszczonymi postaciami dzieci
i jaki mają one wpływ na kreowanie wizerunku;
 przy Kartach pracy nr 4 i 5 uczniowie powinni rozpoznać postaci Bolesława Bieruta
i Konstantego Rokossowskiego oraz wskazać przesłanie plakatu, zwracając szczególną uwagę na wzmocnienie akcentów dotyczących zacofania i biedy w rolnictwie
oraz przymusu kolektywizacji;
 przy Karcie pracy nr 6 uczniowie powinni wyjaśnić przesłanie zawarte w plakacie,
odwołujące się do przyjaźni polsko-radzieckiej i stalinowskiej legitymizacji władzy
Bolesława Bieruta;
 przy Karcie pracy nr 7 uczniowie powinni dokonać interpretacji poszczególnych elementów godła oraz omówić ich symbolikę: kula ziemska sugeruje potęgę, zboże – dostatek, sierp i młot – priorytet klasy robotniczo-chłopskiej itd.
 Podsumowując tę część lekcji, nauczyciel podkreśla znaczenie socrealistycznej propagandy w umacnianiu komunistycznego systemu władzy oraz pozycji przywódców
politycznych na przykładzie ówczesnej Polski i ZSRR.
 Następnie nauczyciel przydziela uczniom (indywidualnie lub z wykorzystaniem podziału na grupy) Karty pracy nr 8-12 i prosi o ich przeanalizowanie pod kątem dołączonych pytań:
 przy Kartach pracy nr 8 i 9 (analizowanych łącznie) uczniowie powinni wskazać elementy świadczące o tym, że omawiany wiersz – biorąc pod uwagę czas jego powstania – może być formą propagandy. Uczniowie powinni także odnaleźć odniesienia do
„czwartego”, a więc wskazać, komu jest on dedykowany, i wyjaśnić, czemu służy takie
zestawienie postaci;
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Przebieg lekcji





przy Karcie pracy nr 10 uczniowie powinni zwrócić uwagę na autorów książek i wyjaśnić, na czym miała polegać nowość w kulturze i komu tak naprawdę miała służyć;
przy Kartach pracy nr 11 i 12 uczniowie, analizując fotografie, powinni wskazać na podobieństwa w architekturze obydwu budynków i wyjaśnić, jakie było przesłanie takiej formy budowli warszawskiej. Można pobudzić dyskusję, czy Pałac Kultury i Nauki
w Warszawie powinien zostać zburzony.

Faza podsumowująca:
 W ramach rekapitulacji pierwotnej nauczyciel zwraca uwagę na powszechne wykorzystywanie sztuki jako narzędzia propagandy, które ma skutecznie kreować pożądany
przez władze wizerunek jej działań politycznych. Podkreśla konieczność odróżnienia
opinii od faktów i w tym kontekście prosi uczniów o zajęcie stanowiska, czy w zetknięciu z analizowanymi źródłami jest im łatwiej czy trudniej zrozumieć ówczesne wydarzenia. Wyjaśnia także, jak ważne jest, aby kultura rozwijała się niezależnie od władzy.
Praca domowa:
 Odszukaj socrealistyczne elementy kultury w najbliższej okolicy. Zastanów się, czy
powinny one zostać usunięte z przestrzeni publicznej.
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Karta pracy nr 1

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18495576
http://www.prl.cba.pl/max/plakaty/mlodziez.jpg
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Karta pracy nr 2

http://freeisoft.pl/2009/06/zdjecia-i-plakaty-z-epoki-komunizmu-propaganda-zsrr/plakaty-i-fotki-z-okresu-komunizmu-zsrr-3/

Chodź towarzyszu do nas do kołchozu!

Polecenia:
 Porównaj plakaty z Kart pracy nr 1 i 2. Wskaż wspólne elementy propagandowe.
 Jaka grupa społeczna jest adresatem tych plakatów i jakie ma to uzasadnienie ideowe?
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Karta pracy nr 3

http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/grupa69/Plewa_Sylwia/analiza_rde3.html

Dziękujemy kochanemu Stalinowi za szczęśliwe dzieciństwo!

Polecenie:
 Jaki efekt propagandowy miał wywołać plakat?
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Karta pracy nr 4

http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//plakaty-i-fotki-z-epoki-komunizmu-34.jpg

Polecenia:
 Rozpoznaj postacie przedstawione na plakacie.
 Co wiesz na temat dożynek w okresie PRL i formy ich obchodzenia?
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Karta pracy 5

Polecenia:
 Porównaj plakaty z Kart pracy nr 4 i 5 i wskaż, co mają wspólnego?
 Jak taki sielski obraz miał się do rzeczywistości polskiego rolnictwa?
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Karta pracy nr 6

http://www.polska1918-89.pl/poczatki-komunistycznego-rezimu,227.html

Polecenie:
 Rozpoznaj postacie przedstawione na plakacie i wyjaśnij, jakie tezy propagandowe
realizowała taka jego kompozycja?

Kultura i propaganda w Polsce i ZSRR okresu komunizmu

439

Karta pracy nr 7

Polecenie:
 Dokonaj analizy znaczenia elementów godła ZSRR. Jak to się odnosi do idei komunistycznej?
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Karta pracy nr 8

Wisława Szymborska
TEN DZIEŃ
Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi.
Kto u progu? Z jaką wieścią, i tak wcześnie?
Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie.
Nie podejdę, nie otworzę drzwi.
Czy to ranek na oknami, mroźna skra
tak oślepia, że dokoła patrzę łzami?
Czy to zegar tak zadudnił sekundami.
Czy to moje własne serce werbel gra?
Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów,
brak pewności jest nadzieją, towarzysze...
Milczę. Wiedzą, że to czego nie chcę słyszeć –
muszę czytać z pochylonych głów.
Jaki rozkaz przekazuje nam
na sztandarach rewolucji profil czwarty?
– Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty!
Wzmocnić warty u wszystkich bram!
Oto Partia – ludzkości wzrok.
Oto Partia: siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie.
Jego Partia rozgarnia mrok.
Niewzruszony drukarski znak
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże,
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak.
„Życie Literackie” nr 11/61 z 15 marca 1953 r.

Polecenie:
 Przeanalizuj wiersz Wisławy Szymborskiej z roku 1953 i wskaż, czy można uznać go
za utwór propagandowy. Swoją odpowiedź uzasadnij fragmentami tekstu.
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Karta pracy 9

http://nikitakartinginboxru.deviantart.com/art/Marx-Engels-Lenin-Stalin-banner-442499001

Napisy na sztandarach:
Naprzód do komunizmu!
Chwała Partii Lenina-Stalina
Napis pod spodem:
Niech żyje wielki, niezwyciężony sztandar Marksa-Engelsa-Lenina-Stalina!

Polecenia:
 Wskaż wspólne elementy tego plakatu propagandowego i wiersza Wisławy Szymborskiej z Karty pracy nr 8.
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Karta pracy nr 10

Polecenia:
 Przyjrzyj się uważnie plakatowi i powiedz, jakich elementów odpowiadających ówczesnej ideologii w kontekście „nowej kultury” użył autor?
 Na czym miała polegać ta nowość w kulturze?
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Karta pracy nr 11

http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Palac-Kultury-i-Nauki-konczy-60-lat-SONDA-00008702

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nosił imię Józefa Stalina. Projektantem owego
wysokościowca (najwyższy budynek w Polsce) jest Lew Rudniew. Jego budowa zakończyła się w 1955 r. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy,
budynek ma wysokość 237 metrów.
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Karta pracy nr 12

http://rosja.lovetotravel.pl/moskiewski_uniwersytet_panstwowy

Moskiewski Uniwersytet Państwowy, zwany także Uniwersytetem Łomonosowa.
Jest to konstrukcja z elementami stalinowskiego gotyku. Gmach ma 240 metrów wysokości (36 pięter) i jest najwyższym z budynków określanych mianem „sióstr Stalina”. Jego
projektantem jest Lew Rudniew – ten sam architekt, dzięki któremu w Warszawie powstał Pałac Kultury i Nauki. Budowa wysokościowca została ukończona w 1953 r. Do roku
1990 dzierżył on miano najwyższego budynku w Europie. Do dziś jest najwyższym na
świecie budynkiem stanowiącym siedzibę placówki edukacyjnej. W jego budowie brali
udział więźniowie karnych obozów pracy (gułagów), przeważnie jeńcy niemieccy. Wraz
z postępami w budowie więźniów zamykano na najwyższych piętrach, aby ograniczyć
czas i koszty transportu.

Polecenie:
 Porównaj budynki przedstawione w Kartach pracy nr 11 i 12. Wskaż wspólne elementy architektoniczne.
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10 B2
Ewa Betiuk

Scenariusz lekcji
dla szkoły średniej

Temat

Czy homo sovieticus nadal żyje?
Dziedzictwo komunizmu w Rosji i w Polsce

45 minut

Cele lekcji:
Uczeń:
 zna i rozumie zakres pojęcia homo sovieticus;
 potrafi scharakteryzować poglądy A. Zinowiewa, L. Kołakowskiego, J. Turowicza,
ks. J. Tischnera na temat pojęcia homo sovieticus;
 potrafi wyjaśnić, dlaczego homo sovieticus zakorzenił się w Polsce i w Rosji;
 potrafi wymienić cechy mentalne homo sovieticus;
 charakteryzuje zakres historyczny pojęcia homo sovieticus;
 podejmuje dyskusję na temat żywotności tego pojęcia we współczesnej Polsce i w Rosji;
 potrafi wyjaśnić, na czym polega dziedzictwo komunizmu w Polsce i w Rosji.
Metody i formy pracy:
 praca w grupach;
 praca z kartą pracy;
 praca ze źródłem;
 rozmowa nauczająca;
 wykład wprowadzający.
Lekcja powtórzeniowa, dotyczy realizacji tematów:
 Podręcznik: P. Galik, Zrozumieć przeszłość, część 3: Lata 1815-1939, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 rozdział VI
 temat nr 4: Państwo Stalina
 Podręcznik: J. Kłaczkow, A. Zielińska, Zrozumieć przeszłość, cz. 4: Dzieje najnowsze
po 1939 roku, zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 rozdział II
 temat 3: Początki systemu komunistycznego w Polsce
 temat 4: Polska w okresie stalinowskim
 temat 7: Blok wschodni po śmierci Stalina
Środki dydaktyczne i materiały:
 podręcznik cz. 3, cz. 4;
 rzutnik medialny;
 J. Turowicz, Pamięć i rodowód, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 45;
 P. Augustyniak, Homo sovieticus po latach, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 94, s. 66-69;
 J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 141-284;
 Cz. Miłosz, Traktat moralny;
 R. Bäcker, Totalitaryzm, Toruń 1992;
 karty pracy.
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Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:
 Nauczyciel podaje temat lekcji oraz informuje, że uczniowie będą pracowali w grupach z wykorzystaniem podręcznika, wykładu nauczyciela oraz tekstów źródłowych.
Faza realizacyjna:
 W trakcie wykładu wprowadzającego nauczyciel wyjaśnia pojęcie homo sovieticus
i charakteryzuje różne rozważania na ten temat (Karta pracy nr 1).
 Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Uczniowie analizują tekst zamieszczony w karcie
pracy, a następnie odpowiadają na dołączone do niego pytania (Karta pracy nr 2).
 Nauczyciel dzieli klasę na sześć grup. Każda z nich w oparciu o przydzielony fragment
tekstu źródłowego wskazuje cechy mentalne homo sovieticus wytypowane przez autora tekstu (Karta pracy nr 3).
 Nauczyciel przypomina, że w 1989 r. rozpoczął się proces dekompozycji obozu komunistycznego: narodziła się wolna Polska, rozpoczął się upadek Związku Sowieckiego.
Następnie przydziela uczniom, nadal pracującym w grupach, dwa fragmenty tekstu
źródłowego z prośbą o odniesienie się do słów Józefa Tischnera, z uwzględnieniem
postawionych pytań (Karta pracy nr 4).
Faza podsumowująca:
 Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów na lekcji.
Praca domowa (do wyboru przez ucznia):
 Odpowiedz w formie pisemnej na pytanie: Jak rozumiesz słowa strofy z Traktatu moralnego Cz. Miłosza w kontekście żywotności pojęcia homo sovieticus współcześnie.
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.
 Przygotuj pokaz multimedialny, w którym przedstawisz dziedzictwo komunizmu
w Polsce i w Rosji (15 slajdów)
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Karta pracy nr 1
Plan wykładu

Wyjaśnienie pojęcia na podstawie tekstu Jerzego Turowicza:
Homo sovieticus to człowiek zniewolony, ubezwłasnowolniony, pozbawiony ducha
inicjatywy, nie umiejący myśleć krytycznie. [...]
Homo sovieticus to dziś człowiek, który wszystkiego oczekuje i domaga się od państwa, który nie chce i nie umie swego losu wziąć we własne ręce.
J. Turowicz, Pamięć i rodowód, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 45.

Charakterystyka poglądów myślicieli na temat pojęcia:
Według Michaiła Hellera pojęcie funkcjonujące w ZSRR jako określenie człowieka
homo sapiens ukształtowanego dzięki zwycięstwu marksizmu w ZSRR.
Aleksandr Zinowjew, pisarz emigracyjny, w 1982 r. napisał książkę będącą formą
analizy mentalności „skażonych” komunizmem emigrantów rosyjskich we Francji. Zinowiew stworzył także skrótowiec homosos (ros. гомосос) w stylu radzieckiej nowomowy.
Podobnym znaczeniowo terminem w rosyjskim slangu jest sowok (ros. совок). Według
Zinowiewa „cechami radzieckiego społeczeństwa są: nieokreśloność, płynność, zmienność, wieloznaczność we wszystkim. Składa się ono z galaretowatych jednostek i samo
przypomina galaretę”.
Leszek Kołakowski uważał, że kluczową rolę w kształtowaniu homo sovieticus odgrywał Krótki kurs historii WKP(b), który był „podręcznikiem sfałszowanej pamięci i rozdwojonej rzeczywistości”. Cechy wykształcone przez wieloletnie powtarzanie kolejnych
wersji Krótkiego kursu doprowadziły do wykształcenia „nowego człowieka sowieckiego:
ideologicznego schizofrenika, szczerego kłamcy, człowieka gotowego do nieustannych
i dobrowolnych samookaleczeń umysłowych”.
Z kolei publicysta Jerzy Turowicz uważał, że „Homo sovieticus to człowiek zniewolony, ubezwłasnowolniony, pozbawiony ducha inicjatywy, nieumiejący myśleć krytycznie. [...] Homo sovieticus to dziś człowiek, który wszystkiego oczekuje i domaga się od
państwa, który nie chce i nie umie swego losu wziąć we własne ręce”.
W Polsce termin homo sovieticus upowszechnił ks. Józef Tischner. W jego interpretacji
termin miał inne znaczenie. Według niego homo sovieticus to: „zniewolony przez system
komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował.
Trzy wartości były dla niego szczególnie ważne: praca, udział we władzy, poczucie własnej
godności. Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależnił się od komunizmu;
co jednak nie znaczy, by w pewnym momencie nie przyczynił się do jego obalenia. Gdy
komunizm przestał zaspokajać jego nadzieje i potrzeby, homo sovieticus wziął udział
w buncie. Przyczynił się w mniejszym lub większym stopniu do tego, że miejsce komunistów zajęli inni ludzie – zwolennicy »kapitalizmu«. Ale oto powstał paradoks. Homo
sovieticus wymaga teraz od nowych »kapitalistów«, by zaspokajali te potrzeby, których
nie zdołali zaspokoić komuniści. Jest on jak niewolnik, który po wyzwoleniu z jednej niewoli czym prędzej szuka sobie drugiej. Homo sovieticus to postkomunistyczna forma
»ucieczki od wolności«, którą kiedyś opisał Erich Fromm” (Tischner, 1992). Tischnerowski homo sovieticus to osoba będąca tworem systemu totalitarnego i niepotrafiąca odnaleźć się w systemie politycznym innego typu.
Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_sovieticus.
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Karta pracy nr 2

R. Bäcker, Totalitaryzm, Toruń 1992
[...] Podstawową cechą człowieka epoki totalitarnej jest jego wyizolowanie, wykorzenienie. Jest on nie tylko odcięty od wszelkich kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zwykłymi
znajomymi [...], ale również pozbawiony poczucia wspólnoty z jakąkolwiek ograniczoną
grupą społeczną, np. ze względu na defekty psychiczne, gwałtowne migracje, zburzenie
starych wartości itd.
[...] Wzorem moralnym tego nowego człowieka nieprzypadkowo był Pawlik Morozow. Możemy bowiem przeczytać np. w książce wydanej w Warszawie w 1950r.: „Czyli
dla naprowadzenia człowieka na właściwą drogę, dla zapobieżania szkodzie dla całego kolektywu, można ujawnić złe postępki przyjaciela? Prawdziwy przyjaciel nie tylko może,
ale i obowiązany jest tak postąpić”.
[...] A. Zinowjew nieco ironicznie stwierdza, że najwyższym produktem cywilizacji jest
homo sovieticus – nadczłowiek zdolny do wszystkiego: do dobroci, ale i do największej
zbrodni, jeśli według niego jest to konieczne. Potrafi on wyjaśnić każdy problem i znaleźć rozwiązanie każdej tajemnicy. Jest więc wszechwiedzący i przepełniony mądrością.
A jednocześnie jest naiwny, prosty i pusty – albowiem nie ma w nim niczego własnego,
autentycznego. [...]
Jest to więc człowiek, który posiada szereg cech nazwanych przez zespół badawczy
Theodora Adorna [...] syndromem totalitarnym. Do nich zaliczyć można między innymi: autorytatywną podległość; brak krytycyzmu wobec wyidealizowanych autorytetów,
a w razie chwilowego braku agresywne ich wyszukiwanie; tendencję do wyłączania ze
swojej grupy ludzi naruszających konwencjonalne wartości; wiarę w przesądy i myślenie
stereotypami; przekonanie o tym, że tajemnicze siły kierują losami jednostek; dążenie do
używania siły i brutalności przy jednoczesnym identyfikowaniu się z osobami i symbolami, które je wyrażają; destrukcyjność i cynizm; uogólnione i wrogie stanowisko wobec
ludzi oraz przeniesienie własnych popędów na świat zewnętrzny.

Pawlik Morozow (Pawieł Trofimowicz Morozow, ur. 14 listopada
1918, zm. 3 września 1932) – chłopiec ze wsi Gierasimowka w guberni tobolskiej za Uralem, który po
swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona ruchu pionierskiego
i wzór do naśladowania dla dzieci
w ZSRR. Według najczęściej kolportowanej wersji oficjalnej był organizatorem pierwszego oddziału
pionierskiego we wsi Gierasimowka,
który pomagał komunistom w organizowaniu kołchozu i skupie zboża. Przypadkowo dowiadując się
o spisku kułaków, do którego należał także jego ojciec, zdemaskował
plany spiskowców. Z tego powodu dziadek kułak miał zamordować
Pawlika i jego młodszego brata.
Wersja ta była wykorzystywana
propagandowo w okresie tzw. walki
z kułactwem i forsowania kolektywizacji na początku lat trzydziestych.

Polecenia:
 Jakie są, według autora, cechy charakterystyczne człowieka epoki totalitarnej?
 Dlaczego Pawlik Morozow był wzorcem moralnym tej epoki?
 Jak rozumiesz pojęcie syndrom totalitarny?
 W oparciu o wiedzę pozaźródłową wyjaśnij, jakie uwarunkowania historyczne, twoim
zdaniem, wpłynęły na zakorzenienie się homo sovieticus w Polsce i w Rosji?
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Karta pracy nr 3

Grupa I
[...] Homo sovieticus uwierzył, że podstawowym złem społecznym, jakie dręczy narody świata, jest instytucja własności prywatnej [...] Z drugiej jednak strony homo sovieticus czuł, że zakaz ów zamiast przyczyniać się w sposób zdecydowany do oczyszczenia
społecznych obyczajów jeszcze bardziej wzmógł pokusę posiadania. [...]
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 187-188.

Grupa II
[...] Żyć w komunizmie znaczyło stać w tłumie przed komunistycznym straganem,
na którym sprzedaje się nieco towaru i wiele obietnic, takich jak powszechna równość
i sprawiedliwość, powszechny dobrobyt, nieograniczony żadnymi przeszkodami postęp
pracy, wolność od ucisku. [...]
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 197.

Grupa III
[...] Kim jest homo sovieticus? Ujmując rzecz najogólniej, homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, które komunizm mu ofiarował.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 141.

Grupa IV
[...] co robić, by posiadać tak, żeby nie było widać, że się posiada i nie posiadać tak,
żeby jednak posiadać. Rozwiązanie przyszło natychmiast – używać. W końcu ten, kto
używa, nie posiada, bo zaspokaja potrzeby.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 188.

Grupa V
[...] była to istota pełna rozmaitych potrzeb: potrzeby pokarmu, potrzeb seksualnych,
potrzeby władzy. Do tego dochodziła potrzeba najważniejsza: potrzeba zaspokajania
wszystkich innych potrzeb.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 187.

Grupa VI
[...] „Człowiek sowiecki” nie myśli o tym, czy i na co go stać, ale o tym, że mu się należy jako... oficerze systemu, jako wojownikowi o wolność. Nie jest więc gotowy na podjęcie pracy i odpowiedzialności, ale dzierży w dłoni wydumany mandat do konsumowania
zwycięstwa.
Jest nadal mistrzem używania.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 188.
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Karta pracy nr 4

a. [...] klęska komunizmu oznacza, że stragan [...] zawalił się. Na jego miejsce powstaje
inny, z innymi ludźmi, innymi towarami, innymi obietnicami. Czy jednak fakt zawalenia
straganu oznacza, że zmienili się klienci przed straganem? [...] Homo sovieticus odkrywa
w sobie drugie dno: tego, czego wczoraj oczekiwał od komunistów i za co ich popierał,
dziś oczekuje od „kapitalistów”.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 188-199.

Polecenie:
 Jak rozumiesz słowa księdza Józefa Tischnera w odniesieniu do homo sovieticus?

b. [...] kresem procesu przemian wolnościowych jest państwo ładu prawnego, a więc
społeczeństwo osób, podmiotów prawa.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 146-147.

Polecenia:
 W oparciu o tekst i wiedzę pozaźródłową wskaż, jakie działania należy podjąć, by wyeliminować mentalność homo sovieticus ze społeczeństwa współczesnej Polski i Rosji?
 Czy dostrzegasz odchodzenie od tej mentalności we współczesnej Polsce i Rosji? Jak
oceniasz ewentualne postępy tego procesu?
 Czy wraz z końcem istnienia państwa totalitarnego rozpoczął się upadek homo sovieticus?
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10 C
Źródła historyczne
i opracowania naukowe

Źródło nr 1

Nikołaj Bucharin, Jewgienij Preobrażeński, Abecadło komunizmu

Opublikowane w 1919 r. Abecad-

ło komunizmu (ros. Azbuka kommunizma), autorstwa N. Bucharina
i J. Preobrażeńskiego, było jednym
z najważniejszych programowych
tekstów bolszewików wydanych po
rewolucji październikowej. Przedstawiało nie tylko okoliczności
zdobycia władzy i jej historyczne
uzasadnienie, ale także wizję przyszłego ustroju komunistycznego.
Poprzez swój komunikatywny język zyskało ogromną popularność
wśród mas. Obaj autorzy uważani
byli za czołowych intelektualistów
związanych z partią bolszewicką.
W drugiej połowie lat trzydziestych stali się ofiarami stalinowskich czystek. Pod sfingowanymi
zarzutami prowadzenia działalności antyradzieckiej zostali aresztowani i straceni – Bucharin w 1938 r.,

Rozdział III
Komunizm i dyktatura proletariatu
§ 19. Charakterystyka ustroju komunistycznego
Ustrój kapitalistyczny skazany jest na zagładę z powodu dwóch właściwych mu sprzeczności wewnętrznych. Pierwszą jest anarchia produkcji, prowadząca do konkurencji, kryzysów i wojen, drugą – klasowy charakter społeczeństwa, którego jedna część znajduje
się i nie może się nie znajdować w stosunku śmiertelnej wrogości wobec drugiej (walka
klasowa). Społeczeństwo kapitalistyczne stanowi źle złożoną maszynę, w której jedna
część ciągle stawiała opór drugiej. Dlatego też maszyna ta musiała ulec wcześniejszemu
lub późniejszemu zniszczeniu.
Jest rzeczą oczywistą, że nowe społeczeństwo musi mieć charakter o wiele bardziej
zespolony niż kapitalizm. Skoro sprzeczności kapitalizmu rozsadzają ten ustrój, to na
jego gruzach musi powstać społeczeństwo nie znające tych sprzeczności [...]
§ 23 Dyktatura proletariatu
Urzeczywistnienie ustroju komunistycznego wymaga od proletariatu skupienia
w swych rękach całej władzy i siły. Nie może on przekształcić starego świata bez dysponowania tą siłą, bez stania się na pewien czas klasą panującą [...]
Dyktatura oznacza zwłaszcza nowy sposób rządzenia i zdecydowanie w walce z wrogiem. W sytuacji takiej nie może być oczywiście mowy o „swobodach” dla wszystkich ludzi.
Dyktatura nie daje się pogodzić z wolnością dla burżuazji. Jej celem jest właśnie pozbawienie burżuazji wolności, związanie jej rąk, niedopuszczenie do prowadzenia przez nią
walki przeciw rewolucji proletariackiej [...]

a Preobrażeński rok wcześniej.
N. Bucharin, J. Preobrażenski, Abecadło komunizmu, [w:] Marksizm XX wieku. Antologia tekstów, cz. I, red. J. Dobieszewski, M. J. Siemek, przeł. J. Dobieszewski, Warszawa 1990, s. 135, 144.
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Źródło nr 2

Oświadczenie w powołaniu Międzynarodowego Biura Proletkultu

Niemożliwe jest zniszczyć podział społeczeństwa na klasy bez pokonania indywidualistycznej kultury...
Nie da się zmusić starych literatów, artystów, tak lub inaczej służących burżuazyjnej
publice, by stali się wyrazicielami proletariackiej kultury – byłoby to fałszywe. Jeśli uznamy za istotne zadanie jak najszybszą samoorganizację emocji przez proletariacką sztukę,
to powinien to uczynić sam proletariat, przez wyłonionych spośród siebie naukowców,
pisarzy, poetów, malarzy, artystów itd.
W swojej walce o nową proletariacką kulturę proletariat oczywiście opanuje całe kulturowe dziedzictwo przeszłości i teraźniejszości, do wszystkich wytworów starej kultury
odniesie się krytycznie, będzie postrzegał ją nie jako posłuszny uczeń, ale jako budowniczy, wezwany do wzniesienia nowej budowli na fundamencie komunistycznej gospodarki
i koleżeńskich relacji w kolektywnej pracy i walce.

Członkowie literacko-artystycznej i kulturalno-oświatowej organizacji Proletkult próbowali
w „rewolucyjnym tempie” stworzyć nową kulturę proletariacką. Proletkult powstał w przededniu rewolucji na I Piotrogrodzkiej Konferencji
Proletariackich Organizacji Kulturalno-Oświatowych w październiku 1917 r. Początkowo
proletkultyści uznawali, że proletariat musi
opanować całe kulturowe dziedzictwo przeszłości. Jednak tacy teoretycy Proletkultu, jak
Aleksandr Bogdanow, uważali, że każde dzieło
odzwierciedla światopogląd pewnej klasy i dlatego nie pasuje do innej. W związku z tym prole-

Oświadczenie w powołaniu Międzynarodowego Biura Proletkultu, [w:] Литературные манифесты.
От символизма до «Октября», Москва 2001, s. 341-342.

tariat musi tworzyć własną kulturę.
Proletkult dążył do wciągnięcia mas proletariackich w proces bezpośredniej zbiorowej
twórczości – aż do stworzenia dzieł zbiorowych. W lokalnych organizacjach Proletkultu
młodzież robotnicza nabywała umiejętności
twórczych. W latach 1917-1929 Proletkult był
finansowany z funduszy ludowego komisarza
oświaty Anatolija Łunaczarskiego. W działaniach Proletkultu uczestniczyło do 400 tys.
osób.
Podczas II Kongresu Kominternu utworzono
Międzynarodowe Biuro Proletkultu na czele z Łunaczarskim. Oświadczenie tego biura
z 12 sierpnia 1920 r. było kompromisem między zwolennikami odrzucenia i opanowania
starej kultury: akcent położono na jej krytyczne postrzeganie i tworzenie inteligencji proletariackiej.
Proletkult nie stał się jednak oficjalnym wyrazicielem stanowiska bolszewików w kwestiach
kultury, a partii nie udało się całkowicie wziąć
pod swoją kontrolę proletkultowców. Poparcie Proletkultu przez władze osłabło. Klasyczną literaturę zaczęto drukować w milionowych
nakładach. RKP(b) podkreślała, że humanizm
przedrewolucyjnej radzieckiej kultury narodowej odpowiada ideałom komunistycznym.
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Źródło nr 3

Przemówienie Maksyma Gorkiego
na I Wszechzwiązkowym Zjeździe Pisarzy Radzieckich

Fragmenty końcowego przemówienia Maksyma Gorkiego na I Wszechzwiązkowym Zjeździe Pisarzy
Radzieckich.
Maksym Gorki (właśc. Aleksiej Maksymowicz Pieszkow, 1868-1936)
przed rewolucją bliski bolszewikom,
wybitny rosyjski pisarz i dramaturg. W latach 1921-1932 mieszkał
za granicą.
I Wszechzwiązkowy Zjazd Pisarzy Radzieckich odbył się
w dniach 17 sierpnia – 1 września
1934 r. Na zjeździe został powołany Związek Pisarzy ZSRR na czele z Maksymem Gorkim. W swoich
przemówieniach na zjeździe Gorki
uzasadniał metodę realizmu socjalistycznego, która odtąd miała się
stać obowiązkowa dla wszystkich
literatów. Realizm socjalistyczny
zakładał przedstawianie życia nie
takim, jakie ono jest, lecz takim, jakie być powinno. Nie tylko piętnował błędy przeszłości i wady życia
radzieckiego, lecz także proponował
sposoby ich przezwyciężenia, gloryfikował człowieka radzieckiego, jego
poświęcenie w pracy i obronę zdobyczy socjalizmu.
Uchwała Biura Politycznego
KC WKP(b) „W sprawie reorganizacji
organizacji literacko-artystycznych”
z 23 kwietnia 1932 r. rozpoczęła
proces powstawania ogólnozwiązkowych, centralnie sterowanych

Przed pisarzami Socjalistycznego Związku Radzieckiego stanął cały kraj, stanął
i postawił przed nimi – ich pracą i talentem – wielkie zadania. Kolektywna praca literatów nad wydarzeniami z przeszłości i teraźniejszości, dla jasnego oświetlenia drogi prowadzącej ku przyszłości, jest nieco podobna do pracy w laboratorium, gdzie za pomocą
naukowych eksperymentów bada się pewne zjawiska życia organicznego. Wiadome jest,
że podstawą metody jest eksperyment – badanie – a ta metoda z kolei wyznacza dalsze
drogi rozwoju badań.
Mam odwagę myśleć, że to czym powinien być realizm socjalistyczny najlepiej pomoże nam zrozumieć właśnie metoda pracy kolektywnej. Towarzysze, w naszym kraju
logika czynu wyprzedza zrozumienie, to właśnie powinniśmy opowiadać...
Wszechrosyjski zjazd literatów podkreśla, iż sukcesem wyraźnie i solidnie ujawnionym podczas zjazdowych posiedzeń jest ideologiczne i wewnętrzne zjednoczenie będące
rezultatem uchwały CK partii Lenina-Stalina z 23 kwietnia 1932 roku – uchwały potępiającej grupy literatów kierujących się motywami niemającymi nic wspólnego z wielkimi
zadaniami naszej radzieckiej literatury jako całości, uchwała ta jednakże nie ogranicza,
w kwestiach organizacyjnych, różnorodności pracy twórczej...
Większość literatów, sądząc po konstrukcji ich przemówień, doskonale rozumiała,
jak ogromną rolę w naszej ojczyźnie odgrywa literatura, pojęła do czego zobowiązuje
ich ścisły i troskliwy stosunek czytelników do literatury, co imponująco i nieprzerwanie demonstrowali podczas zjazdu. Mamy prawo wierzyć, że ta miłość jest spowodowana zasługami i wysiłkiem naszej młodej literatury. Postawa czytelnika wobec nas i partii
Lenina daje nam prawo do dumy nie powinniśmy wyolbrzymiać znaczenia naszej pracy,
która wciąż jest daleka od doskonałości.
Samodoskonalenie drogą samokrytyki, nieprzerwana walka o jakość książek, planowanie pracy – na ile to jest możliwe w naszym rzemiośle, rozumienie literatury jako
kolektywnego procesu twórczego, wkładającego odpowiedzialność jeden za drugiego,
odpowiedzialność przed czytelnikiem - oto wnioski, które musimy wyciągnąć z prezentowanych na zjeździe głosów.
Wnioski te zobowiązują nas do natychmiastowego, praktycznego ich wykorzystania
-zorganizowania całej wszechzwiązkowej literatury...
Drodzy towarzysze!
Przed nami olbrzymia, wszechstronna praca dla dobra naszej ojczyzny, którą tworzymy jako międzynarodową ojczyznę proletariatu
Do pracy, towarzysze!
Razem, równo, żarliwie – do pracy
Niech żyje braterskie, silne, zjednoczenie robotników i bojowników słowa, niech żyje
wszechzwiązkowa, armia czerwona literatów!
I niech żyje wszechzwiązkowy proletariat, nasz czytelnik – czytelnik przyjaciel, na
którego tak namiętnie oczekiwali uczciwi XIX -wieczni pisarze rosyjscy, który teraz się
pojawił, otacza nas miłością i uczy pracować.
Niech żyje partia Lenina – wodza proletariatu, nich żyje wódz partii Józef Stalin!
(Burzliwe, długotrwałe oklaski przechodzące w owacje. Wszyscy wstają i śpiewają Międzynarodówkę.)

stowarzyszeń twórczych.
„Правда”, 2 сентября 1934 г.
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Źródło nr 4

Spotkanie Nikity Chruszczowa z inteligencją

Wozniesienski: Jest dla mnie niezasłużonym zaszczytem występowanie przed tak dostojnym zgromadzeniem i dlatego będę mówił o tym, co dla mnie najważniejsze. Podobnie jak mój ulubiony poeta, mój nauczyciel, Władimir Majakowski, nie jestem członkiem
partii komunistycznej. Ale i jak...
Chruszczow ( przerywa): To żadna odwaga!...
Wozniesienski: Ale i jak mój nauczyciel, Władimir Majakowski, Nikito Siergiejewiczu...
Chruszczow ( przerywa): To żadna odwaga, towarzyszu Wozniesienski. Dlaczego afiszujecie się z tym, że nie jesteście członkiem partii? A ja jestem dumny, że jestem członkiem partii i umrę jako członek partii! (Burzliwe oklaski przez pięć minut).
Chruszczow (krzycząc, przedrzeźniając): „Nie jestem członkiem partii”... Czy reprezentujecie nasze społeczeństwo, czy je obrażacie?...
Wozniesienski: Nikito Siergiejewiczu, wybaczcie mi...
Chruszczow ( przerywa): Nie mogę spokojnie słuchać ludzi schlebiających naszym
wrogom. Nie mogę! (Oklaski). Nie mogę słuchać agentów. Mówicie, że dławię? Przede
wszystkim jestem Sekretarzem Generalnym. Przede wszystkim jestem człowiekiem,
przede wszystkim obywatelem Związku Radzieckiego! (Podnosząc głos). Jestem przedstawicielem swej klasy, jestem przyjacielem swego ludu, jestem jego bojownikiem i będę
walczył z wszelkim plugastwem!!!
Stworzyliśmy warunki, ale to nie znaczy, że stworzyliśmy warunki do szerzenia antyradzieckiej propagandy!!! Nigdy nie damy swobody wrogom. Nigdy!!! Nigdy!!! (Oklaski). Patrzcie go, jaki jest! „Nie jestem członkiem partii!”. Patrzcie go, jaki jest! On chce
nam założyć jakąś partię bezpartyjnych. Nie, ty jesteś członkiem partii. Ale nie tej partii,
w której jestem ja. Towarzysze, to jest kwestia historycznej walki. Dlatego tutaj nie może
być miejsca dla liberalizmu, panie Wozniesienski...
Wozniesienski: Nikito Siergiejewiczu, przepraszam, napisałem moje przemówienie
i ja... Ono jest tutaj. Nie dokończyłem czytać (czyta): Podobnie jak mój ulubiony poeta,
nie jestem członkiem partii komunistycznej, ale podobnie jak Włodzimierz Majakowski,
nie wyobrażam sobie mojego życia, mojej poezji i żadnego mojego słowa bez komunizmu.
Chruszczow ( przerywając): Kłamstwo! Kłamstwo!
Wozniesienski: To nie kłamstwo...
Chruszczow: Nie, wystarczy. Możecie powiedzieć, że teraz to już nie „odwilż” i nie
„przymrozki”, lecz mrozy. Tak, dla takich jak wy będą najcięższe mrozy. (Długotrwałe
oklaski). My nie jesteśmy z klubu Petoöfiego, my jesteśmy tymi, którzy pomagali rozgromić Węgrów. (Oklaski)...
Wozniesienski: Polski dziennikarz oczekiwał, że powiem, że nasze pokolenie pluje na
pokolenie ojców. Odpowiedziałem, że nie ma konfliktu pokoleń. Powiedziałem, że pokolenia są jak słoje w drzewie, pojawiają się jedno po drugim i nie są sobie przeciwstawne. W każdym pokoleniu są ludzie wspaniali, ludzie rewolucyjni. (Stuka miarowo ręką
w trybunę, jakby wyznaczając rytm, by się nie pomylić ). Jak mówią obecnie na Zachodzie...

Źródła historyczne i opracowania naukowe

Fragmenty spotkania Nikity
Chruszczowa z działaczami kultury 7 marca 1963 r. na Kremlu zostały odtworzone z zachowanego
zapisu magnetofonowego i opublikowane w czasopiśmie „Ogoniok”
(2002, nr 8). Chruszczow porównał
literatów z węgierskimi demokratycznymi opozycjonistami z klubów
Petőfiego (1954-1956). Chruszczow,
wbrew faktom, oskarżał ich o przygotowywanie zbrojnego wystąpienia przeciwko władzy komunistów
na Węgrzech. Po tym wystąpieniu
Andriej Wozniesienski oczekiwał
aresztowani,a lecz ostatecznie nie
był represjonowany.
Andriej Andriejewicz Wozniesienski
(1933-2010) – jeden z poetów (obok
Roberta Iwanowicza Rożdiestwienskiego, Jewgienija Aleksandrowicza Jewtuszenki, Belly Achmatowny
Achmadulinej i in.), którzy zyskali
szeroki rozgłos w okresie „odwilży”.
Włodzimierz Władimirowicz Majakowski (1893-1930) – najwybitniejszy radziecki poeta futurysta lat
dwudziestych XX w.
Nikita Siergiejewicz Chruszczow
(1894-1971) – pierwszy sekretarz KC KPZR w latach 1953-1964,
przewodniczący Rady Ministrów
ZSRR w latach 1958-1964. W październiku 1964 r. stracił kierownicze
stanowiska partyjne i państwowe.
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Andriej Wozniesienski i pisarz Wasilij Aksionow 2 marca 1963 r. udzielili
wywiadu korespondentowi polskiej gazety „Polityka” w Moskwie
– A. Pierłowskiemu.
Borys Leonidowicz Pasternak (18901960) – poeta, prozaik, laureat Literackiej Nagrody Nobla za powieść

Doktor Żywago.
Ilja Grigorjewicz Erenburg (18911967) – pisarz i publicysta. W latach
1921-1940 mieszkał na Zachodzie.

Chruszczow: Gdybyście byli skromniejsi, powiedzielibyście polskiemu dziennikarzowi: „Drogi przyjacielu, u nas są ludzie z większym niż ja doświadczeniem, którzy
potrafią odpowiedzieć na wasze pytanie...”. A wy zaczynacie pouczać, rozumiecie, macie
jeszcze mleko pod nosem. (Oklaski). On będzie pouczał. Poczekajcie trochę. Jeszcze was
nauczymy! I jeszcze podziękujecie!
Wozniesienski: Zawsze nazywam Majakowskiego mym nauczycielem.
Chruszczow: I tak się zdarza, zdarza, drugi raz powtarza jak echo. Znalazł się drugi Pasternak! Zaproponowaliśmy Pasternakowi wyjazd. Chcecie jutro dostać paszport?
Chcecie?! Wyjeżdżajcie, wyjeżdżajcie do wszystkich diabłów.
Wozniesienski: Nikito Siergiejewiczu...
Chruszczow: Jedźcie, jedźcie tam!!! (Oklaski). Chcecie dziś uzyskać paszport? Damy
wam natychmiast! Powiem. Mam prawo to zrobić! I wyjeżdżajcie!
Wozniesienski: Jestem Rosjaninem...
Chruszczow: Nie każdy, kto się urodził na rosyjskiej ziemi, jest Rosjaninem. Wielu
z tych, którzy urodzili się w obcych krajach, stało się bardziej rosyjskimi niż wy. Patrzcie go, jaki jest!!! Myślą, że Stalin umarł i to znaczy, że wszystko można... To znaczy...
Jesteście niewolnikami! Niewolnikami! Gdybyście nie byli niewolnikami, nie postępowalibyście tak. Jak ten Erenburg mówi, że siedział z zakneblowanymi ustami, milczał,
a kiedy Stalin umarł, rozgadał się. Nie panowie, tak nie będzie!!! (Oklaski).
Д. Минченок, Как нам было страшно, https://www.kommersant.ru/doc/2289979.
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Źródło nr 5

Józef Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus

Ujmując rzecz najogólniej: homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu ofiarował. Trzy wartości
były dla niego szczególnie ważne: praca, udział we władzy, poczucie własnej godności.
Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależniał się od komunizmu; co jednak nie znaczy, by w pewnym momencie nie przyczynił się do jego obalenia. Gdy komunizm przestał zaspakajać jego nadzieje i potrzeby, homo sovieticus wziął udział w buncie.
Przyczynił się w mniejszym lub większym stopniu do tego, że miejsce komunistów
zajęli inni ludzie – zwolennicy „kapitalizmu”. Ale oto powstał paradoks. Homo sovieticus
wymaga teraz od nowych „kapitalistów”, by zaspokoili te potrzeby, których nie zdołali
zaspokoić komuniści. Jest on jak niewolnik, który po wyzwoleniu z jednej niewoli, czym
prędzej szuka sobie drugiej. Homo sovieticus to postkomunistyczna forma „ucieczki od
wolności”, którą opisał kiedyś Erich Fromm.

Józef Tischner ( 1931-2000) – ksiądz,
filozof, publicysta. Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autor, który upowszechnił
w Polsce termin homo sovieticus.
W jego interpretacji termin miał
inne znaczenie niż w pracach takich
myślicieli jak np. Leszek Kołakowski
czy Aleksandr Zinowjew. W przeciwieństwie do dwóch wyżej wymienionych, którzy odnosili to pojęcie
przede wszystkim do życia politycznego i ideologii, Tischner odwoływał

J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2018, s. 141.

się do religii chrześcijańskiej i sfery wartości, głównie kategorii godności ludzkiej. Tischnerowski homo

sovieticus to osoba będąca tworem
systemu totalitarnego i niepotrafiąca odnaleźć się w systemie politycznym innego typu.
Erich Fromm (1900-1980) – niemie�cki filozof i psycholog, autor Uciecz-

ki od wolności.
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Źródło nr 6

Swietłana Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka

Twórczość radzieckiej i białoruskiej
dziennikarki Swietłany Aleksijewicz (ur. 1948) oparta jest o wywiady z osobami, które doświadczyły
sytuacji granicznych (wojny, katastrofa w Czarnobylu itp.). W latach
siedemdziesiątych selekcję materiału do swych prac autorka prowadziła zgodnie z komunistyczną
ideologią i wartościami radzieckiego
patriotyzmu. W latach osiemdziesiątych jej stanowisko stawało się
coraz bardziej krytyczne. W latach
dziewięćdziesiątych całkowicie
odrzuciła wartości, do jakich od-

No i mamy wreszcie tę wolność! Czy takiej właśnie oczekiwaliśmy? Byliśmy gotowi umrzeć za swoje ideały. Walczyć. A zaczęło się życie „jak u Czechowa”. Bez historii.
Upadły wszystkie wartości poza wartością życia. Życia w ogóle. Nowe marzenia: zbudować dom, kupić dobry samochód, posadzić agrest... Wolność okazała się rehabilitacją
mieszczaństwa, zazwyczaj w Rosji prześladowanego. Wolnością Jej Królewskiej Mości
Konsumpcji. Majestatu masy. Masy pragnień, instynktów – utajonego życia człowieka,
o którym mieliśmy tylko przybliżone wyobrażenie. W ciągu całej historii nie żyliśmy,
tylko starali się przeżyć. A teraz wojenne doświadczenie nam się nie przyda, trzeba o nim
zapomnieć. Tysiące nowych emocji, stanów, reakcji... Nagle wszystko dookoła całkiem się
zmieniło: szyldy, przedmioty codziennego użytku, pieniądze, flaga... Sam człowiek też
jest inny. Barwniejszy, bardziej odrębny... Monolit wysadzono w powietrze i życie rozpadło się na wysepki, atomy, komórki. Jak w słowniku Dahla1 – woluszka razdoluszka...
wolność kojarzy się z rozdoljem, przestrzenią. Wielkie zło zmieniło się w opowieść o zamierzchłych czasach, w kryminał polityczny. Nikt już nie mówi o idei, mówiono o kredytach, procentach, wekslach, nie zarabiano pieniędzy, ale je „robiono”, „wygrywano”.

woływał się reżim komunistyczny,
który – według Aleksijewicz – zdołał

S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wołowiec 2014, s. 12.

przeprowadzić „szalony plan przebudowy »starego« człowieka”. Choć
książka Aleksijewicz nie jest wolna
od ideologicznych uprzedzeń w stosunku do radzieckiej przeszłości,
dobrze odzwierciedla szeroko rozpowszechnione w krajach postradzieckich rozczarowanie, będące
rezultatem destrukcji radzieckiego
społeczeństwa. W 2015 r. Swietłana Aleksijewicz otrzymała Nagrodę
Nobla w dziedzinie literatury.

1
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Chodzi o słownik języka rosyjskiego autorstwa Władimira Dahla (1801-1872).
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Polska – Rosja:

XX wiek

Dzieje stosunków polsko-rosyjskich należą do najbardziej powikłanych i fascynujących zarazem fenomenów historii. To, co łączyło i dzieliło Polaków i Rosjan,
nie jest jednak zamknięte w przeszłości, odgrywa ważną rolę we współczesności obu krajów, a także – możemy być pewni – w ich przyszłości. Pisząc o polskiej
percepcji Rosji, wybitny polski pisarz, daleki przecież od nacjonalistycznego,
a nawet hurrapatriotycznego nastawienia, Czesław Miłosz, ujął to następująco: „Nie ma sensu udawać, że się jest wyjątkiem, i ukrywać obsesję, właściwą
wszystkim Polakom. Przeciwnie, trzeba się do niej przyznać i starać się ją badać w sobie samym możliwie beznamiętnie. Polacy i Rosjanie nie lubią się albo,
ściślej, mają do siebie wszelkie nieprzychylne uczucia, od pogardy, odrazy do
nienawiści, co nie wyklucza niejasnego wzajemnego pociągu, ale zawsze naznaczonego nieufnością”. Oczywiście, Miłosz celowo przejaskrawił problem.
Wielu Rosjan i Polaków potrafi się szczerze lubić. Tyle że gdyby zamiast o Rosjanach napisał o Rosji, byłby już bliższy trafnego opisu tego polsko-rosyjskiego
fenomenu. Z rosyjskiego punktu widzenia sprawa przedstawia się analogicznie.
Wzajemna nieufność czy często wrogość idą w parze z wzajemną fascynacją.
A przecież, poza wszystkim, Polacy i Rosjanie są na siebie skazani choćby z racji
bliskiego sąsiedztwa na mapie Europy.
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