
                 JAŁTA   UKŁAD   WARSZAWSKI   I  NATO 

                Polacy  już  nie wiedzą co  to była  JAŁTA  , bo się o  tym nie pisze i nie  mówi .

W e- bookach jest  mowa  o  o zagadnieniach związanych z nazistowską  Pan Europą ,Unią
Europejską , częścią New Word Order( NWO). Ludzie kojarzą nazizm przede wszystkim z
II  wojną światową ,ale są w  błędzie  gdyż  II  wojna a  nawet już i   I wojna   były
realizacją  polityki New Word Order podobnie  jak komunizm . Polacy żyli jeszcze w roku
2021  w zmodernizowanej komunie przykrytej  reklamami , biznesami i pełnymi sklepami a
w  środku  był cały czas gnój , bagno i ropiejące  rany  czyli  nierozliczona  historia .
W czasie tajnej konferencji w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku   Churchill,  Roosevelt i
Stalin podjęli decyzję o powojennym losie Polski  bez  wiedzy i zgody  polskiego Rządu
zaprowadzając w  ten sposób nowy  porządek  ( NewWordOrder) w  Europie.  Więcej na
podstronie. 

Określenie  Zdrada  jałtańska używane  było  przez  środowiska  emigracyjne  i
niepodległościowe w odniesieniu do polityki  zachodnich aliantów na rzecz ZSRR kosztem
Polski  dokonanych  bez  wiedzy  Polaków  na  konferencji  teherańskiej  (zmiana  granicy
wschodniej  –  linia  Curzona),  jałtańskiej  (radziecka  strefa  wpływów)  i  poczdamskiej
(kompensacja zmiany granic). 

Ustalenia konferencji  teherańskiej  zostały zatajone przed legalnym Rządem londyńskim.
Powołana  została  też  międzynarodowa  komisja,  której  zadaniem  miało  być
zreorganizowanie dotychczas działającego rządu tymczasowego powołanego przez  Stalina.
Powołany  nowy  Tymczasowy  Rząd  Jedności  Narodowej  i  za  pomocą   sfałszowanych
wyborów   zaprowadzono  w   Polsce   komunizm   oraz  sowiecką  okupację  zwaną
żydokumuną w ramach tego nowego porządku. 

Nie  tylko  zresztą Polska  ucierpiała,ale cała  środkowo wschodnia Europa  i do dzisiaj
temat ten pozostawał    politycznym taboo i  tematem  nietykalnym.  Potem  nastąpiły
masowe  zbrodnie stalinowskie , nacjonalizacja  oraz  radziecka  okupacja  połowy Europy,
wszystko w ramach  NWO.Jałtańska powojenna rzeczywistość  w Europie  Wschodniej i
południowej  w Polsce oznaczała eksterminację Armii  Krajowej oraz  zsyłki,  wysiedlenia i
okupację  sowiecką  oraz   nie  rozliczoną   nacjonalizację,   a  obecna  globalizacja  to
przedłużenie  tych planów i  kolejne etapy  New Word Order.  Jałtański  ‘porządek’ został
przykryty   globalizacją, która  polegała  między  innymi na  unifikacji    państw  i  narodów,
za pomocą   technologii,    takich samych telefonów,   takich samych samochodów,  takiej
samej   żywności  , takich samych  ubrań czyli takiego samego wyglądu oraz   tych samych
globalnych  produktów i ich  reklam, z wyjątkiem  edukacji.  Wszyscy  mieli być tacy sami
na całym świecie , co  miało oznaczać  zrównanie w  prawach. 

Jałtański powojenny podział świata ( wraz z polityką  utrwalania nowych  granic Polski) nie
doczekał się rozliczenia, ani gospodarczego, ani za  przymusowe  wysiedlenia ani za utratę
terytorium ani za utratę własności prywatnej i państwowej.  Jałta (1945)  wyeliminowana z
polityki państwowej, była   etapem na drodze  budowania  rządu światowego  czyli NWO. 



 Do tej pory pisało  się  i mówiło  tylko o PRL-u czy o okupacji sowieckiej , ale o  Jałcie  i
jej skutkach ani słowa, bo Jałta  przeszła w  Unię  Europejską  oraz NATO.
A  skąd się wzięła  sowiecka  okupacja  ZSRR  - o tym się  nie mówiło, zwalało się winę
tylko na  Związek  Radziecki. 

W  wyniku  zakulisowej  Jałty  oraz  sowieckiej   okupacji  i  tak  zwanej   pierestrojki  na
terytoriach  polskich   powstały   nowe   państwa  ,   jako   skutek   bezprawnego
zalegalizowania  Jałty. A  przecież na Jałtę  Rząd  Polski nie zgodził  się  i nawet  o niej nie
wiedział ,ani na taki podział  swojego terytorium. Ale  niestety  zabrakło  wielkiego Polaka,
Polityka,  Premiera   i  Wodza  Naczelnego  Generała   Sikorskiego  ,  zamordowanego
zakulisowo w katastrofie  gibraltarskiej ( 1943) o której jest świetny  e- book.

W  dodatku  nie było  do tej pory w Polsce  prawdziwej dekomunizacji ,  ale  postępująca
jałtańska  polityka New Word Order ,na czele której stoją USA i która to polityka  była
wdrażana etapami na świecie i w samej Polsce ,gdzie  najważniejszy był cały czas sojusz z
NATO i  USA. 
-  Polska  i  USA pozostają  sojusznikami  niezależnie  od  tego,  kto  jest  amerykańskim
prezydentem - powiedział w sobotę (7 listopada 2020 ) wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Kto  zrobił  Jałtę- podmieniony  Roosevelt    oraz  semita  Staslin i  Churchil.

Fałszywy  Abdal Aziz   czyli Saud  w 1945 roku tuż po konferencji Wielkiej Trójki w
Jałcie spotkał się z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem w celu omówienia
wspólnych interesów po II wojnie światowej.  W zamian za pomoc USA w zapewnieniu
bezpieczeństwa panującej dynastii zobowiązał się do współpracy z amerykańskimi firmami
naftowymi inwestującymi na terenie Półwyspu Arabskiego w wydobycie ropy naftowej.

Semicki James  Roosevelt  syn  prezydenta  USA.

A to dziwne,  bo jego ojciec  miał  inny  nos ! 



Inny  Roosevelt -   ten  który zrobił  Jałtę  .  

fałszywy                                                       prawdziwy

        

Wszystkie  zdjęcia są w  galerii  google. 
Można  poszukać  po nazwisku  przez  wyszukiwarkę. 



Churchil  -semita  Roosevelt - semita  Stalin   - Konferencja jałtańska.

Semicka  żona  Roosevelta  Eleanora z  typowym   szczerym uśmiechem.Obok  prawdziwa.
Syn ma nos po matce.

Przy okazji  wyszło  szydło z  worka- semickiego.
Jak  to każdego trzeba sprawdzać.



Franklin Delano Roosevelt ur.  stycznia 1882 - 12 kwietnia 1945), często określane przez 
jego inicjały FDR , był amerykańskim politykiem, który był 32. prezydentem Stanów 
Zjednoczonych od 1933 r. do śmierci w 1945 r. Członek Partii Demokratycznej , wygrał 
rekordowe cztery wybory prezydenckie i stał się centralną postacią wydarzeń na świecie w 
pierwszej połowie XX wieku. Roosevelt kierował rządem federalnym przez większość 
czasu Wielkiego Kryzysu , wdrażając swój krajowy program Nowego Ładu w odpowiedzi 
na najgorszy kryzys gospodarczy w historii Stanów Zjednoczonych. Jako dominujący 
przywódca swojej partii zbudował Koalicję Nowego Ładu , która zdefiniowała nowoczesny 
liberalizm w Stanach Zjednoczonych przez całą połowę XX wieku. Jego trzecią i czwartą 
kadencję zdominowała II wojna światowa , która zakończyła się wkrótce po jego śmierci na 
stanowisku.

Franklin Delano Roosevelt urodził się 30 stycznia 1882 roku w mieście Hyde 
Park w dolinie Hudson w stanie Nowy Jork , jako syn biznesmena Jamesa Roosevelta I i 
jego drugiej żony, Sary Ann Delano . Rodzice Roosevelta, którzy byli szóstymi 
kuzynami  oboje pochodzili z bogatych starych rodzin nowojorskich, 
odpowiednio, Rooseveltów , Aspinwall i Delanos . 

Roosevelt dorastał w zamożnej rodzinie. Jego ojciec James ukończył Harvard Law 
School w 1851 roku, ale zdecydował się nie wykonywać zawodu prawniczego po 
otrzymaniu spadku od swojego dziadka, Jamesa Roosevelta . Ojciec Roosevelta był 
wybitnym burbońskim demokratą, który kiedyś zabrał Franklina na spotkanie z 
prezydentem Groverem Clevelandem w Białym Domu .Prezydent powiedział do niego: 
„Mój mały człowieczku, życzę ci dziwnego życzenia. Chodzi o to, żebyś nigdy nie został 
prezydentem Stanów Zjednoczonych”.

Wplecione- nie  miał  matki Sary:   

Jego matka Sara miała dominujący wpływ we wczesnych latach Franklina. Kiedyś 
oświadczyła: „Mój syn Franklin jest Delano, a nie Rooseveltem”.  

James, który miał 54 lata, kiedy urodził się Franklin, był uważany przez niektórych za 
odległego ojca, chociaż biograf James MacGregor Burns wskazuje, że James miał więcej 
interakcji z synem niż było to typowe w tamtym czasie. Roosevelt nauczył się jeździć, 
strzelać, wiosłować i grać w polo i tenisa ziemnego. Jako nastolatek zaczął grać w golfa, 
stając się doświadczonym strzelcem. Wcześnie nauczył się żeglować, a gdy miał 16 lat, 
ojciec dał mu żaglówkę. 

Podobnie jak większość jego kolegów z klasy Groton, Roosevelt poszedł do Harvard 
College . Roosevelt był przeciętnym studentem akademickim  a później oświadczył: 
„Uczyłem się ekonomii w college'u przez cztery lata i wszystko, czego mnie uczono, było 
złe”.Był członkiem Alpha Delta Phi braterstwa oraz Fly klubu , i służył jako cheerleader 
szkolnego  klubu.



 Roosevelt był stosunkowo mało wyróżniającym się studentem lub sportowcem, ale został 
redaktorem naczelnym dziennika The Harvard Crimson , stanowisko, które wymagało 
wielkiej ambicji, energii i umiejętności radzenia sobie z innymi

Ojciec Roosevelta zmarł w 1900 roku, powodując u niego wielkie cierpienie. W następnym 
roku, piąty kuzyn Roosevelta, Theodore Roosevelt, został prezydentem Stanów 
Zjednoczonych. Energiczny styl przywództwa i zapał reformatorski Teodora uczyniły go 
wzorem i bohaterem Franklina.

 Franklin ukończył Harvard w 1903 roku z tytułem AB z historii. Wstąpił do Columbia Law
School w 1904 r., ale porzucił ją w 1907 r. Po zdaniu egzaminu adwokackiego w Nowym 
Jorku .] W 1908 roku podjął pracę w prestiżowej kancelarii prawniczej z Carter Ledyard & 
Milburn , pracując w kancelarii prawa morskiego.

Biograf James MacGregor Burns powiedział, że młody Roosevelt był pewny siebie i 
swobodny w klasie wyższej.  Z drugiej strony Eleanor w tamtym czasie była nieśmiała i nie 
lubiła życia towarzyskiego i początkowo pozostawała w domu, aby wychowywać kilkoro 
swoich dzieci. 

Ona i Franklin mieli sześcioro dzieci. Anna , James i Elliott urodzili się odpowiednio w 
1906, 1907 i 1910 roku. Drugi syn pary, Franklin, zmarł w niemowlęctwie w 1909 roku. 
Inny syn, również o imieniu Franklin , urodził się w 1914 roku, a najmłodsze 
dziecko, John , urodziło się w 1916 roku. 

Wygrał wybory do Senatu stanu Nowy Jork w 1910 roku, a następnie pełnił funkcję 
asystenta sekretarza marynarki wojennej pod rządami prezydenta Woodrowa 
Wilsona podczas I wojny światowej 

Roosevelt nie miał zbytniej pasji do praktykowania prawa i zwierzał się przyjaciołom, że 
planuje ostatecznie zająć się polityką. Pomimo podziwu dla swojego kuzyna Teodora, 
Franklin odziedziczył przynależność swojego ojca do Partii Demokratycznej .  Przed 
wyborami w 1910 r . Lokalna Partia Demokratyczna zwerbowała Roosevelta do 
kandydowania w Zgromadzeniu Stanu Nowy Jork . Roosevelt był atrakcyjnym rekrutem do 
partii, ponieważ Teodor był nadal jednym z najbardziej prominentnych polityków w kraju, a
demokratyczny Roosevelt cieszył się dobrą opinią; kandydat mógł również zapłacić za 
własną kampanię.  Kampania Roosevelta na rzecz zgromadzenia państwowego zakończyła 
się po zasiedziałym demokratycznym rządzie,Lewis Stuyvesant Chanler zdecydował się 
ubiegać o ponowny wybór. Zamiast wstrzymywać swoje nadzieje polityczne, Roosevelt 
ubiegał się o mandat w senacie stanowym.  Okręg senacki, położony w hrabstwach 
Dutchess , Columbia i Putnam , był silnie republikański . 

 Roosevelt obawiał się, że otwarty sprzeciw Teodora może skutecznie zakończyć jego 
kampanię, ale Teodor prywatnie zachęcał do kandydowania kuzyna pomimo różnic w 
przynależności partyzanckiej. Działając jako swego kierownika kampanii Roosevelt udał się
w całej dzielnicy senatu przez samochód w czasie, gdy wiele z nich nie mógł sobie 
pozwolić samochody. 



Ze względu na swoją agresywną i skuteczną kampanię  , wpływ nazwiska Roosevelta w 
Dolinie Hudson i osunięcie się Demokratów w wyborach w Stanach Zjednoczonych w 1910
roku , wygrał Roosevelt, zaskakując prawie wszystkich. 

Senator stanu Nowy Jork (1910–1913)

Chociaż sesje legislacyjne rzadko trwały dłużej niż dziesięć tygodni, Roosevelt traktował 
swoje nowe stanowisko jako karierę na pełny etat.  Biorąc swoje miejsce w dniu 1 stycznia 
1911 roku, Roosevelt natychmiast stał się liderem grupy „Powstańców”, którzy sprzeciwiali
się bossism z Tammany Hall , tajnej machinie,  która zdominowała demokratyczną  partię. 

 W wyborach do Senatu Stanów Zjednoczonych w 1911 r. , które zostały ustalone na 
wspólnej sesji legislatury stanu Nowy Jork, Roosevelt i dziewiętnastu innych Demokratów 
wywołało długotrwały impas, sprzeciwiając się serii kandydatów wspieranych przez 
Tammany'ego. W końcu Tammany poparł Jamesa A. O'Gormana, wysoko cenionego 
sędziego, którego Roosevelt uznał za akceptowalny, a O'Gorman wygrał wybory pod koniec
marca. 

Roosevelt szybko stał się popularną postacią wśród nowojorskich demokratów, chociaż nie 
stał się jeszcze elokwentnym mówcą.  Artykuły prasowe i karykatury zaczęły przedstawiać 
„drugie przyjście Roosevelta”, które wywołało „zimne dreszcze po kręgosłupie Tammany”. 

Roosevelt, ponownie w opozycji do Tammany Hall, poparł udaną kandydaturę gubernatora 
New Jersey Woodrowa Wilsona do nominacji Demokratów w 1912 r. , Zdobywając 
nieformalne określenie oryginalnego człowieka Wilsona. 

Wybory stały się konkursem trójstronnym, ponieważ Theodore Roosevelt opuścił Partię 
Republikańską, aby rozpocząć trzecią kampanię przeciwko Wilsonowi i siedzącemu 
republikańskiemu prezydentowi Williamowi Howardowi Taftowi . Decyzja Franklina o 
poparciu Wilsona nad Theodorem Rooseveltem w wyborach powszechnych zraziła 
niektórych członków jego rodziny, chociaż sam Theodore nie był obrażony. 

Zwycięstwo Wilsona nad podzieloną Partią Republikańską uczyniło go pierwszym 
Demokratą, który wygrał wybory prezydenckie od 1892 roku. Po pokonaniu walki 
z tyfusem iz rozległą pomocą dziennikarza Louisa McHenry'ego Howe'a , Roosevelt został 
ponownie wybrany w wyborach w 1912 roku . Po wyborach przez krótki czas pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, a jego sukces w zakresie rachunków za rolnictwo
i pracę był prekursorem jego polityki Nowego Ładu dwadzieścia lat później. 

W tym czasie stał się bardziej konsekwentnie postępowy , wspierając programy pracy i 
opieki społecznej dla kobiet i dzieci; kuzyn Teodor miał pewien wpływ na te kwestie. 

Asystent Sekretarza Marynarki Wojennej (1913–1919)

Wsparcie Roosevelta dla Wilsona doprowadziło do jego nominacji w marcu 1913 r. Na 
stanowisko zastępcy sekretarza marynarki wojennej , drugiego stopnia w Departamencie 
Marynarki, po sekretarzu Josephus Daniels . 



 Roosevelt przez całe życie kochał marynarkę  wojenną - zebrał już prawie 10 000 książek 
marynarki wojennej i twierdził, że przeczytał wszystkie oprócz jednej - i był bardziej 
żarliwy niż Daniels we wspieraniu dużych i skutecznych sił morskich.  Dzięki wsparciu 
Wilsona, Daniels i Roosevelt ustanowili system awansów oparty na zasługach i dokonali 
innych reform, aby rozszerzyć cywilną kontrolę nad autonomicznymi departamentami 
Marynarki Wojennej.Roosevelt nadzorował cywilnych pracowników Marynarki Wojennej i 
zdobył szacunek przywódców związkowych za uczciwość w rozstrzyganiu sporów. 

 Ani jeden strajk nie miał miejsca w ciągu ponad siedmiu lat pełnienia urzędu,  podczas 
których Roosevelt zdobył doświadczenie w kwestiach pracy, zarządzaniu rządem w czasie 
wojny, kwestiach marynarki wojennej i logistyce, a wszystkie te obszary są cenne dla 
przyszłego urzędu. 

W 1914 r. Roosevelt podjął  decyzję o kandydowaniu na stanowisko emerytowanego 
republikańskiego senatora Elihu Root z Nowego Jorku. Chociaż Roosevelt zdobył poparcie 
sekretarza skarbu Williama Gibbsa McAdoo i gubernatora Martina H. Glynna , zmierzył się 
z potężnym przeciwnikiem w wspieranym przez Tammany'ego Jamesie W. Gerardem . 

 Brakowało mu również wsparcia Wilsona, ponieważ Wilson potrzebował sił Tammany'ego,
aby pomogły mu uporządkować swoje ustawodawstwo i zapewnić sobie reelekcję w 1916 
roku. Roosevelt został mocno pokonany w prawyborach Demokratów przez Gerarda, który 
z kolei przegrał wybory z republikaninem Jamesem Wolcottem Wadsworthem Jr.Roosevelt 
nauczył się cennej lekcji, że sam patronat federalny, bez wsparcia Białego Domu, nie może 
pokonać silnej organizacji lokalnej. Po wyborach Roosevelt i szef maszyny Tammany 
Hall, Charles Francis Murphy , szukali między sobą porozumienia i stali się sojusznikami 
politycznymi. 

Po porażce w Senacie, Roosevelt ponownie skupił się na Departamencie Marynarki 
Wojennej.  I wojna światowa wybuchła w lipcu 1914, z centralnych z Niemiec , Austro-
Węgier , a Imperium Osmańskim stara się pokonać Allied Powers z Wielkiej 
Brytanii , Francji i Rosji . Chociaż nadal publicznie wspierał Wilsona, Roosevelt 
sympatyzował z ruchem gotowości , którego przywódcy zdecydowanie faworyzowali 
mocarstwa sprzymierzone i wzywali do wzmocnienia militarnego.

 Administracja Wilsona zainicjowała ekspansję marynarki wojennej po zatopienie RMS 
Lusitania przez niemiecki okręt podwodny , a Roosevelt pomógł założyć Rezerwę 
Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i Radę Obrony Narodowej .  W kwietniu 1917 
r., po tym, jak Niemcy zadeklarowały, że wezmą udział w nieograniczonej wojnie 
podwodnej i zaatakowały kilka statków amerykańskich, Wilson poprosił Kongres o 
wypowiedzenie wojny. Kongres zatwierdził wypowiedzenie wojny Niemcom 6 kwietnia .

Roosevelt poprosił, aby pozwolono mu służyć jako oficer marynarki wojennej, ale Wilson 
nalegał, aby nadal służył jako zastępca sekretarza marynarki wojennej. Przez następny rok 
Roosevelt pozostał w Waszyngtonie, aby koordynować mobilizację, zaopatrzenie i 
rozmieszczenie okrętów wojennych i personelu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy po 
przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny marynarka wojenna powiększyła się 
czterokrotnie. Latem 1918 roku Roosevelt udał się do Europy, aby dokonać inspekcji 
instalacji morskich i spotkać się z francuskimi i brytyjskimi urzędnikami. 



We wrześniu wrócił do Stanów Zjednoczonych na pokładzie dużego 
lotniskowca USS Leviathan . 

Podczas 11-dniowego rejsu pandemia grypy wirus zaatakował i zabił wielu na 
pokładzie. Roosevelt bardzo zachorował na grypę i komplikujące zapalenie płuc, ale 
wyzdrowiał do czasu, gdy statek wylądował w Nowym Jorku. 

 Po podpisaniu przez Niemcy rozejmu w listopadzie 1918 r., Poddaniu się i zakończeniu 
walk, Daniels i Roosevelt nadzorowali demobilizację Marynarki Wojennej.  Wbrew radom 
starszych oficerów, takich jak admirał William Benson - który twierdził, że nie może 
„wyobrazić sobie żadnego zastosowania floty w lotnictwie” - Roosevelt osobiście nakazał 
zachowanie Dywizji Lotniczej Marynarki Wojennej . 

Gdy administracja Wilsona dobiegała końca, Roosevelt zaczął planować swój kolejny 
kandydat na urząd. Roosevelt i jego współpracownicy zwrócili się do Herberta Hoovera o 
kandydowanie na prezydenta Demokratów w 1920 r., z Rooseveltem jako jego kandydatem 
na kandydaturę. 

 Roosevelt był kandydatem Jamesa M. Coxa na krajowym bilecie Partii Demokratycznej 
w 1920 r. , ale Cox został pokonany przez republikanina Warrena G. Hardinga . W 1921 
roku Roosevelt zachorował (  lub był  otruty ) na chorobę paraliżującą , którą wówczas 
uważano za polio , a jego nogi zostały trwale sparaliżowane.

 Próbując wyzdrowieć ze swojego stanu, Roosevelt założył centrum rehabilitacji po 
polio w Warm Springs w stanie Georgia . Pomimo tego, że nie mógł chodzić samodzielnie, 
Roosevelt powrócił na urząd publiczny, wygrywając wybory jako Gubernator Nowego 
Jorku w 1928 r. Pełnił funkcję gubernatora od 1929 do 1933, promując programy 
zwalczania kryzysu gospodarczego nękającego Stany Zjednoczone.

Obejmując urząd w styczniu 1929 roku, Roosevelt zaproponował budowę 
szeregu elektrowni wodnych i starał się zaradzić trwającemu kryzysowi rolnemu w latach 
dwudziestych XX wieku . Relacje między Rooseveltem i Smithem ucierpiały po tym, jak 
Roosevelt zdecydował się nie zatrudniać kluczowych nominowanych przez Smitha, takich 
jak Mojżesz.  Roosevelt i jego żona Eleanor ustalili polityczne porozumienie, które 
przetrwało przez cały okres jego kariery politycznej. Zaczął także prowadzić „rozmowy 
przy kominku”, w których bezpośrednio zwracał się do swoich wyborców przez radio, 
często używając tych rozmów do wywierania presji naUstawodawca stanu Nowy Jork, aby 
przyspieszyć jego program. 

W październiku 1929 roku nastąpił krach na Wall Street , a kraj zaczął pogrążać się 
w wielkim kryzysie . Podczas gdy prezydent Hoover i wielu gubernatorów stanu wierzyło, 
że kryzys gospodarczy ustąpi, Roosevelt dostrzegł powagę sytuacji i powołał państwową 
komisję ds. Zatrudnienia. Został także pierwszym gubernatorem, który publicznie poparł 
ideę ubezpieczenia na wypadek bezrobocia 



Kiedy Roosevelt rozpoczął swoją kandydaturę na drugą kadencję w maju 1930 r., powtórzył
swoją doktrynę z kampanii sprzed dwóch lat: „ten postępowy rząd z założenia musi być 
żywą i rozwijającą się rzeczą, że walka o niego nie ma końca i że jeśli odpuścimy na jedną 
chwilę lub rok, nie tylko staniemy w miejscu, ale cofniemy się w marszu cywilizacji 
”. Prowadził platformę, która wzywała o pomoc dla rolników, pełne zatrudnienie , 
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i emerytury.  Jego republikański przeciwnik nie był 
w stanie przezwyciężyć krytyki opinii publicznej wobec Partii Republikańskiej w okresie 
spowolnienia gospodarczego, a Roosevelt został wybrany na drugą kadencję z 14% 
marginesem. 

Ponieważ administracja Hoovera opierała się propozycjom bezpośredniego rozwiązania 
kryzysu gospodarczego, Roosevelt zaproponował pakiet pomocy gospodarczej i powołanie 
Tymczasowej Administracji Pomocy Kryzysowej w celu dystrybucji tych funduszy. 

Kierowana najpierw przez Jessego I. Strausa, a następnie przez Harry'ego Hopkinsa , 
agencja pomogła ponad jednej trzeciej populacji Nowego Jorku w latach 1932-1938. 

Roosevelt rozpoczął również dochodzenie w sprawie korupcji w Nowym Jorku wśród 
wymiaru sprawiedliwości i policji. siły i przestępczości zorganizowanej, co skłoniło do 
utworzenia Komisji Seabury . 

W rezultacie wielu urzędników publicznych zostało usuniętych ze stanowiska. 

W wyborach prezydenckich w 1932 roku Roosevelt 
pokonał zasiedziałego republikańskiego urzędnika Herberta Hoovera .

 Roosevelt objął urząd w środku Wielkiego Kryzysu , najgorszego kryzysu gospodarczego 
w historii Stanów Zjednoczonych. W ciągu pierwszych 100 dni od 73. Kongresu Stanów 
Zjednoczonych Roosevelt spearheaded bezprecedensową ustawodawstwo federalne i 
wydała obfitość aktów wykonawczych, które ustanowił New Deal - wiele programów 
przeznaczonych do ulgi produkcji, odzyskiwania i reform. Stworzył liczne programy 
pomocy bezrobotnym i rolnikom, poszukując pomocy gospodarczej w Krajowej 
Administracji ds. Odbudowyi inne programy. Zapoczątkował także poważne reformy 
regulacyjne związane z finansami, komunikacją i pracą oraz przewodniczył 
zakończeniu prohibicji . Używał radia, aby rozmawiać bezpośrednio z Amerykanami, 
wygłaszając 30 przemówień radiowych w ramach „ rozmów przy kominku ” podczas swojej
prezydentury i został pierwszym amerykańskim prezydentem emitowanym w telewizji. 

Roosevelt został wybrany w listopadzie 1932 roku, ale podobnie jak jego poprzednicy objął 
urząd dopiero w marcu następnego roku.  Po wyborach prezydent Hoover starał się 
przekonać Roosevelta, by wyrzekł się większości swojej kampanii wyborczej i poparł 
politykę administracji Hoovera.



 Roosevelt odrzucił prośbę Hoovera o opracowanie wspólnego programu mającego na celu 
zatrzymanie spadkowej spirali gospodarczej, twierdząc, że związałby on ręce i że Hoover 
miałby wszelkie uprawnienia do działania, gdyby było to konieczne. 

 Gospodarka gwałtownie spadała, aż system bankowy zaczął całkowicie zamykać się w 
całym kraju, gdy kończyła się kadencja Hoovera. Roosevelt wykorzystał okres przejściowy, 
aby wybrać personel dla swojej nowej administracji i wybrał Howe'a na szefa sztabu, 
Farleya na poczmistrza generalnego i Frances Perkins na sekretarza pracy. William H. 
Woodin , republikański przemysłowiec bliski Rooseveltowi, został wybrany na sekretarza 
skarbu, podczas gdy Roosevelt wybrał senatora Cordella Hull z Tennessee na sekretarza 
stanu. Harold L. Ickes i Henry A. Wallace , dwaj postępowi republikanie, zostali wybrani 
odpowiednio na role Sekretarza Spraw Wewnętrznych i Sekretarza Rolnictwa.

 W lutym 1933, Roosevelt uniknął zamachu Giuseppe Zangary, który wyraził „nienawiść do
wszystkich władców”. Próbując zastrzelić Roosevelta, Zangara zamiast tego śmiertelnie 
zranił burmistrza Chicago Antona Cermaka , który siedział obok Roosevelta. 

Roosevelt mianował potężnych ludzi na najwyższe stanowiska, ale podejmował wszystkie 
najważniejsze decyzje, niezależnie od opóźnień, nieskuteczności czy urazy. Analizując styl 
administracyjny prezydenta, historyk James MacGregor Burns podsumowuje:

Prezydent pozostał odpowiedzialny za swoją administrację… korzystając w pełni
ze swoich formalnych i nieformalnych uprawnień jako dyrektora 
naczelnego; stawiając sobie cele, nadając rozmach, inspirując osobistą lojalność, 
wydobywając z ludzi to, co najlepsze ... przez celowe pielęgnowanie wśród 
swoich współpracowników poczucia rywalizacji i zderzenia woli, które 
doprowadziły do zamętu, złamanych serc i złości, ale także wyzwoliły impulsy 
energii wykonawczej i iskier kreatywności ... powierzając jedną pracę kilku 
mężczyznom i kilka jednemu, umacniając w ten sposób swoją pozycję sądu 
apelacyjnego, depozytariusza informacji i narzędzia koordynacji ; ignorując lub 
omijając zbiorowe agencje decyzyjne, takie jak gabinet ... i zawsze przez 
przekonywanie, pochlebianie, żonglowanie, improwizowanie, przetasowywanie, 
harmonizowanie, pojednanie, manipulowanie

Kiedy Roosevelt został zainaugurowany 4 marca 1933 r., Stany Zjednoczone znajdowały się
u szczytu największej depresji w swojej historii . Jedna czwarta siły roboczej była 
bezrobotna. Rolnicy mieli poważne kłopoty, ponieważ ceny spadły o 60%. Produkcja 
przemysłowa spadła o ponad połowę od 1929 roku. Dwa miliony ludzi pozostało 
bezdomnych. Wieczorem 4 marca 32 z 48 stanów - a także Dystrykt Kolumbii - zamknęły 
swoje banki. 

Historycy zaklasyfikowali program Roosevelta jako „pomoc, uzdrowienie i 
reformę”. Dziesiątki milionów bezrobotnych pilnie potrzebowały pomocy. Ożywienie 
oznaczało przywrócenie normalnej gospodarki. Reforma oznaczała długoterminowe 
naprawienie tego, co było nie tak, zwłaszcza w przypadku systemów finansowych i 
bankowych. 



Poprzez serię rozmów radiowych Roosevelta, znanych jako czaty przy kominku , 
przedstawił swoje propozycje bezpośrednio amerykańskiej opinii publicznej.

 Podekscytowany osobistym zwycięstwem nad chorobą paraliżującą, Roosevelt polegał na 
swoim wytrwałym optymizmie i aktywizmie, aby odnowić ducha narodowego.

First New Deal (1933–1934)

Drugiego dnia swojego urzędowania Roosevelt ogłosił czterodniowe święto państwowe i 
wezwał do zwołania specjalnej sesji Kongresu na 9 marca, kiedy to Kongres uchwalił 
ustawę o nadzwyczajnej bankowości . 

 Ustawa, oparta na planie opracowanym przez administrację Hoovera i bankierów z Wall 
Street, nadała prezydentowi uprawnienia do decydowania o otwarciu i zamknięciu banków 
oraz upoważniła Banki Rezerwy Federalnej do emisji banknotów. 

Kolejne „ 100 pierwszych dni ” 73. Kongresu Stanów 
Zjednoczonych przyniosły bezprecedensową liczbę przepisów i wyznaczyły punkt 
odniesienia, z którym porównani byliby przyszli prezydenci. 

Kiedy banki otworzyły się ponownie w poniedziałek 15 marca, ceny akcji wzrosły o 15 
procent, a depozyty bankowe przekroczyły liczbę wypłat, kończąc w ten sposób panikę 
bankową. 22 marca Roosevelt podpisał ustawę Cullena-Harrisona , która skutecznie zniosła 
federalną prohibicję. 

Roosevelt przewodniczył utworzeniu kilku agencji i środków mających na celu niesienie 
pomocy bezrobotnym i innym potrzebującym. Federalna Relief Administration 
awaryjny (FERA), pod kierownictwem Harry Hopkins, został zaprojektowany do 
dystrybucji ulgę rządów stanowych. 

 Administracja roboty publiczne (PWA), pod przewodnictwem Sekretarza Spraw 
Wewnętrznych Harold Ickes, został stworzony, aby nadzorować budowę na dużą skalę 
roboty publiczne, takie jak zapory, mosty i szkołach.Najpopularniejszą ze wszystkich 
agencji New Deal - i ulubioną Roosevelta - był Civilian Conservation Corps(CCC), która 
zatrudniła 250 000 bezrobotnych młodych mężczyzn do pracy przy lokalnych projektach 
wiejskich.

 Roosevelt rozbudował także agencję Hoover, Reconstruction Finance Corporation , czyniąc
ją głównym źródłem finansowania kolei i przemysłu. Kongres nadał Federalnej Komisji 
Handlu szerokie nowe uprawnienia regulacyjne i udzielił ulg w kredytach hipotecznych 
milionom rolników i właścicieli domów. Roosevelt również uczynił z ulg w rolnictwie 
wysoki priorytet i powołał Agricultural Adjustment Administration (AAA). AAA próbowała
wymusić wyższe ceny towarów, płacąc rolnikom za pozostawienie ziemi nieuprawianej i 
cięcie stad. 

Reforma gospodarki była celem ustawy National Industrial Recovery Act (NIRA) z 1933 r. 
Jej celem było zakończenie zaciekłej konkurencji, zmuszając przemysł do ustanowienia 
zasad działania dla wszystkich firm w określonych branżach, takich jak ceny minimalne, 
umowy o zakazie konkurencji, i ograniczenia produkcyjne. Liderzy branży negocjowali 
zasady, które zostały zatwierdzone przez urzędników NIRA. Przemysł musiał podnieść 
płace jako warunek zatwierdzenia. Przepisy zachęcały do tworzenia związków zawodowych
i zawieszały prawa antymonopolowe . NIRA została uznana za niezgodną z konstytucją 
przez jednogłośną decyzję Sądu Najwyższego w maju 1935 r .;



 Roosevelt stanowczo zaprotestował przeciwko tej decyzji. 

 Roosevelt zreformował finansową strukturę regulacyjną kraju zGlass – Steagall Act , 
tworząc Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w celu gwarantowania 
depozytów oszczędnościowych. Ustawa miała również na celu ograniczenie spekulacji 
poprzez ograniczenie powiązań między bankami komercyjnymi a firmami oferującymi 
papiery wartościowe. 

 W 1934 r. Utworzono Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, aby regulować 
obrót papierami wartościowymi , a Federalną Komisję Łączności w celu regulowania 
telekomunikacji . 

Ożywienie było kontynuowane dzięki wydatkom federalnym. 

 NIRA obejmowała 3,3 mld USD (równowartość 65,97 mld USD w 2020 r.) Wydatków za 
pośrednictwem Administracji Robót Publicznych. Roosevelt współpracował z senatorem 
Norrisem przy tworzeniu największego rządowego przedsiębiorstwa przemysłowego w 
historii Ameryki - Tennessee Valley Authority (TVA) - które budowało tamy i elektrownie, 
kontrolowało powodzie oraz modernizowało rolnictwo i warunki domowe w dotkniętej 
ubóstwem Dolinie Tennessee. Dekret wykonawczy nr 6102 oświadczył, że całe złoto 
obywateli amerykańskich znajdujące się w prywatnym posiadaniu ma zostać sprzedane 
Departamentowi Skarbu USA, a cena podniesiona z 20 do 35 dolarów za uncję. Celem było 
przeciwdziałanie deflacji, która paraliżowała gospodarkę. 

Roosevelt próbował dotrzymać swojej obietnicy wyborczej, obniżając budżet federalny - w 
tym zmniejszając wydatki wojskowe z 752 milionów dolarów w 1932 roku do 531 
milionów dolarów w 1934 roku i 40% cięcia wydatków na świadczenia dla weteranów - 
usuwając 500 tysięcy weteranów i wdów z list emerytalnych oraz zmniejszenie świadczeń 
dla pozostałej części, jak również obniżenie pensji pracowników federalnych i zmniejszenie
wydatków na badania i edukację. Ale weterani byli dobrze zorganizowani i mocno 
protestowali, a większość świadczeń przywrócono lub zwiększono do 1934 r. 

Grupy weteranów, takie jak Legion Amerykański i Weterani Wojen Zagranicznychwygrał 
kampanię mającą na celu przekształcenie korzyści z płatności należnych w 1945 r. na 
natychmiastową gotówkę, kiedy Kongres unieważnił weto prezydenta i uchwalił ustawę 
o premiach w styczniu 1936 r.  Wpompował w gospodarkę konsumencką kwoty równe 2% 
PKB i miał główny efekt bodźca. 

Second New Deal (1935–1936)

Roosevelt spodziewał się, że jego partia przegra kilka wyścigów w wyborach do 
Kongresu w 1934 r. , Tak jak to zrobiła partia prezydenta w większości 
poprzednich wyborów w połowie kadencji , ale Demokraci zdobyli mandaty w obu izbach 
Kongresu. Wzmocniony pozornym wotum zaufania dla jego administracji, pierwszym 
punktem porządku obrad 74. Kongresu Roosevelta było stworzenie programu ubezpieczeń 
społecznych . Ustawa o zabezpieczeniu społecznym ustanowiła Ubezpieczenie Społeczne i 
obiecała bezpieczeństwo ekonomiczne dla osób starszych, ubogich i chorych. Roosevelt 
nalegał, aby była ona finansowana z podatków od wynagrodzeń, a nie z funduszu ogólnego, 
mówiąc: „Umieściliśmy tam te składki płacowe, aby dać płatnikom prawo, moralne i 
polityczne, do pobierania emerytur i zasiłków dla bezrobotnych. tam podatki, żaden 
cholerny polityk nie może zrzucić mojego programu ubezpieczeń społecznych. "



Po raz pierwszy rząd federalny wziął na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
ekonomiczne osób starszych, czasowo bezrobotnych, dzieci pozostających na utrzymaniu i 
niepełnosprawnych. 

Roosevelt skonsolidował różne organizacje humanitarne, chociaż niektóre, jak PWA, nadal 
istniały. Po uzyskaniu zgody Kongresu na dalsze finansowanie działań pomocowych, 
Roosevelt założył Works Progress Administration (WPA). Pod przewodnictwem Harry'ego 
Hopkinsa WPA w pierwszym roku istnienia zatrudniała ponad trzy miliony ludzi. WPA 
realizowała liczne projekty budowlane i zapewniała finansowanie Krajowej Administracji 
Młodzieży i organizacjom artystycznym.  

Senator Robert Wagner napisał krajową ustawę o stosunkach pracy , która gwarantuje 
pracownikom prawo do rokowań zbiorowych za pośrednictwem wybranych przez nich 
związków zawodowych. Ustawa ustanowiła również Krajową Radę ds. Stosunków 
Pracy (NLRB) w celu ułatwienia porozumień płacowych i stłumienia powtarzających się 
zakłóceń w pracy. Ustawa Wagnera nie zmuszała pracodawców do porozumienia się z 
pracownikami, ale otwierała możliwości dla amerykańskiej siły roboczej.  Rezultatem był 
ogromny wzrost członkostwa w związkach zawodowych, zwłaszcza w sektorze produkcji 
masowej. 

Kiedy strajk okupacyjny Flinta zagroził produkcji General Motors Roosevelt zerwał z 
precedensem ustanowionym przez wielu byłych prezydentów i odmówił interwencji; strajk 
ostatecznie doprowadził do zrzeszenia się zarówno General Motors, jak i jego rywali w 
amerykańskim przemyśle samochodowym. 

Podczas gdy Pierwszy Nowy Ład z 1933 r. Cieszył się szerokim poparciem większości 
sektorów, Drugi Nowy Ład stanowił wyzwanie dla społeczności biznesowej. 

Konserwatywni Demokraci, kierowani przez Al Smitha , walczyli z American Liberty 
League , brutalnie atakując Roosevelta i zrównując go z Karolem Marksem i Władimirem 
Leninem . 

 Ale Smith przesadził, a jego hałaśliwa retoryka pozwoliła Rooseveltowi odizolować swoich
przeciwników i utożsamić ich z interesami bogatych, którzy sprzeciwiali się nowemu 
ładowi, wzmacniając Roosevelta przed obsunięciem się ziemi w 1936 roku.  Z kolei związki
zawodowe, pobudzone przez ustawę Wagnera, zapisały miliony nowych członków i stały 
się głównym zwolennikiem ponownych wyborów Roosevelta w 1936, 1940 i 1944 roku.

Biograf James M. Burns sugeruje, że decyzje polityczne Roosevelta kierowały się bardziej 
pragmatyzmem niż ideologią i że był on „jak generał armii partyzanckiej, której kolumny, 
walcząc na ślepo w górach przez gęste wąwozy i zarośla, nagle zbiegają się, częściowo 
zgodnie z planem i pół przez przypadek i zejść na równinę poniżej. " 



 Roosevelt argumentował, że taka pozornie przypadkowa metodologia była 
konieczna. „Kraj potrzebuje i, o ile nie mylę się z jego temperamentem, wymaga 
odważnych, wytrwałych eksperymentów” - napisał. „To zdrowy rozsądek, aby przyjąć 
metodę i wypróbować ją; jeśli się nie powiedzie, przyznaj się szczerze i wypróbuj inną. 

Ale przede wszystkim spróbuj czegoś”

W wyborach przeciwko Landonowi i kandydatowi z trzeciej partii Roosevelt zdobył 60,8% 
głosów i uzyskał poparcie wszystkich stanów z wyjątkiem Maine i Vermont .Bilet 
Demokratów zdobył najwyższy odsetek głosów powszechnych . Demokraci również 
zwiększyli swoją większość w Kongresie, zdobywając ponad trzy czwarte mandatów w 
każdym z domów. W wyborach umocniła się także koalicja Nowego Ładu; podczas gdy 
Demokraci stracili niektórych swoich tradycyjnych sojuszników w wielkim biznesie, zostali
zastąpieni przez takie grupy jak zorganizowana robotnicza i Afroamerykanie, z których ci 
ostatni głosowali na Demokratów po raz pierwszy od wojny secesyjnej .Roosevelt stracił 
wyborców o wysokich dochodach, zwłaszcza biznesmenów i profesjonalistów, ale dokonał 
znacznych zysków wśród biednych i mniejszości. 

Sąd Najwyższy  uchylił wiele  jego programów, w tym Nira. Bardziej konserwatywni 
członkowie sądu podtrzymywali zasady ery Lochnera , w której na podstawie swobody 
umów obalano liczne regulacje gospodarcze . 

 Roosevelt zaproponował projekt ustawy o reformie procedur sądowych z 1937 r. , który 
pozwoliłby mu na wyznaczenie dodatkowego sędziego dla każdego urzędującego sędziego 
w wieku powyżej 70 lat; w 1937 r. było sześciu sędziów Sądu Najwyższego w wieku 
powyżej 70 lat. Od czasu uchwalenia ustawy o sądownictwie z 1869 r. liczebność 
sądu ustalono na dziewięciu. Kongres zmienił liczbę sędziów sześć razy w historii Stanów 
Zjednoczonych. 

 Plan „ pakowania sądowego ” Roosevelta spotkał się z intensywną opozycją polityczną ze 
strony jego własnej partii, na czele której stał wiceprezydent Garner, ponieważ zakłócił 
podział władzy.  Dwupartyjna koalicja liberałów i konserwatystów obu partii sprzeciwiła się
ustawie, a prezes Sądu Charles Evans Hughes zerwał z precedensem, publicznie 
opowiadając się za przegraną ustawy. 
Jakakolwiek szansa na przyjęcie ustawy skończyła się śmiercią przywódcy większości w 
Senacie Josepha Taylora Robinsona w lipcu 1937 roku.  

Roosevelt przez całe życie interesował się środowiskiem i ochroną, poczynając od 
młodzieńczego zainteresowania leśnictwem w swojej rodzinnej posiadłości. Chociaż 
Roosevelt nigdy nie był outdoorowcem ani sportowcem w skali Theodore'a Roosevelta, 
jego rozwój w systemach krajowych był porównywalny. [6] Roosevelt był aktywny w 
rozwijaniu, finansowaniu i promowaniu systemów Parku Narodowego i Lasów 
Państwowych . Pod rządami Roosevelta ich popularność wzrosła z trzech milionów 
odwiedzających rocznie na początku dekady do 15,5 miliona w 1939 roku. Cywilny Korpus 
Konserwatorski zgromadził 3,4 miliona młodych mężczyzn i zbudował 13 000 mil (21 000 
kilometrów) szlaków, posadził dwa miliardy drzew i zmodernizował 125 000 mil (201 000 
kilometrów) dróg gruntowych. Każdy stan miał własne parki stanowe, a Roosevelt zadbał o 
to, aby projekty WPA i CCC zostały utworzone w celu modernizacji ich, a także systemów 
krajowych. 



Gdy gospodarka szybko się poprawiła w latach 1933-1936, Roosevelt wygrał ponowną 
reelekcję w 1936 roku . Po wyborach w 1936 r. Roosevelt zwrócił się o uchwalenie ustawy 
o reformie procedur sądowych z 1937 r. („Plan pakowania sądowego”), która zwiększyłaby 
wielkość Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych . Dwupartyjna Koalicja 
Konserwatywna utworzona w 1937 r. uniemożliwiła uchwalenie ustawy i zablokowała 
realizację kolejnych programów i reform Nowego Ładu. Gospodarka następnie nawrót do 
głębokiej recesji w 1937 i 1938. Główne przeżyły ustawodawstwa i programów 
realizowanych w ramach Roosevelta obejmować KPWiG , z ustawa o stosunkach pracy , 
z Federal Deposit Insurance Corporation , Social Security , a także ustawy o Fair Labor 
Standards 1938 .

Wraz z wpływem Roosevelta na osłabienie po niepowodzeniu ustawy o reformie procedur 
sądowych z 1937 r., Konserwatywni Demokraci połączyli się z Republikanami, aby 
zablokować realizację kolejnych programów Nowego Ładu. 

 Rooseveltowi udało się uchwalić pewne przepisy, w tym ustawę mieszkaniową z 1937 r. , 
Drugą ustawę dostosowawczą w rolnictwie oraz ustawę o sprawiedliwych standardach 
pracy (FLSA) z 1938 r., Która była ostatnim ważnym aktem prawnym w ramach Nowego 
Ładu  . 

FLSA zakazała pracy dzieci , ustanowiła federalną płacę 
minimalną i zażądała wynagrodzenia za nadgodziny dla  pracowników, którzy pracują 
powyżej czterdziestu godzin tygodniowo .

  Zdobyła również przejściowo Ustawę o reorganizacji z 1939 r., q następnie 
utworzyła Biuro Wykonawcze Prezydenta , czyniąc je „ośrodkiem nerwowym federalnego 
systemu administracyjnego”. 

Kiedy pod koniec 1937 r. gospodarka ponownie zaczęła się pogarszać, Roosevelt zwrócił 
się do Kongresu o 5 miliardów dolarów (równowartość 90,01 miliarda dolarów w 2020 
roku) na pomoc i finansowanie robót publicznych. Dzięki temu udało się w końcu stworzyć 
aż 3,3 miliona miejsc pracy w WPA do 1938 roku. Projekty realizowane w ramach WPA 
obejmowały nowe sądy federalne i urzędy pocztowe, obiekty i infrastrukturę parków 
narodowych, mostów i innej infrastruktury w całym kraju, a także badania architektoniczne 
i wykopaliska archeologiczne. - inwestycje mające na celu budowę obiektów i zachowanie 
ważnych zasobów. Poza tym jednak Roosevelt zalecił na specjalnej sesji kongresowej tylko 
stałą krajową ustawę rolną, reorganizację administracyjną i środki planowania regionalnego,
z których wszystkie pozostały po zwykłej sesji. 

Zdeterminowany, by przezwyciężyć sprzeciw konserwatywnych Demokratów w Kongresie,
Roosevelt zaangażował się w prawybory Demokratów w 1938 roku, aktywnie prowadząc 
kampanię na rzecz pretendentów, którzy bardziej popierają reformę Nowego 
Ładu. Rooseveltowi się nie udało, udało mu się pokonać tylko jeden cel, konserwatywnego 
demokratę z Nowego Jorku. 



 W wyborach w listopadzie 1938 r. Demokraci stracili sześć miejsc w Senacie i 71 miejsc w 
Izbie Reprezentantów, przy czym straty skoncentrowały się wśród demokratów 
popierających Nowy Ład. Kiedy Kongres zebrał się ponownie w 1939 r., Republikanie pod 
przewodnictwem senatora Roberta Tafta utworzyli konserwatywną koalicję z południowymi
demokratami, praktycznie kończąc zdolność Roosevelta do uchwalenia swoich krajowych 
propozycji. 

Pomimo sprzeciwu wobec polityki wewnętrznej Roosevelta, wielu z tych konserwatywnych
kongresmenów zapewniłoby kluczowe wsparcie dla polityki zagranicznej Roosevelta przed 
i podczas II wojny światowej. 

Kiedy we wrześniu 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa, wraz z inwazją Niemiec na 
Polskę i Wielką Brytanię oraz wypowiedzeniem przez Francję wojny Niemcom, Roosevelt 
szukał sposobów pomocy militarnej Wielkiej Brytanii i Francji. Liderzy izolacjonistyczni, 
tacy jak Charles Lindbergh i senator William Borah, skutecznie zmobilizowali sprzeciw 
wobec proponowanego przez Roosevelta uchylenia ustawy o neutralności , ale Roosevelt 
uzyskał zgodę Kongresu na sprzedaż broni na zasadzie „ cash and carry” .

 Rozpoczął również regularną tajną korespondencję z Pierwszym Lordem Admiralicji 
Wielkiej Brytanii, Winstonem Churchillem, we wrześniu 1939 - pierwszy z 1700 listów i 
telegramów między nimi. Roosevelt nawiązał bliskie osobiste stosunki z Churchillem, który
został premierem Wielkiej Brytanii w maju 1940 roku. 

Upadek  Francji w czerwcu 1940 roku zaszokował amerykańską  opinię publiczną i 
izolacjonizm nastrojów spadł. 

 W lipcu 1940 roku Roosevelt wyznaczył dwóch interwencjonistycznych przywódców 
republikańskich, Henry'ego L. Stimsona i Franka Knoxa , odpowiednio na sekretarzy wojny
i marynarki wojennej. Obie strony poparły jego plany szybkiego rozbudowania 
amerykańskiej armii, ale izolacjoniści ostrzegli, że Roosevelt doprowadzi naród do 
niepotrzebnej wojny z Niemcami. 

 W lipcu 1940 r. grupa kongresmenów przedstawiła projekt ustawy, która miała zatwierdzić 
pierwszy w kraju projekt na czas pokoju i przy wsparciu administracji Roosevelta, ustawa o 
selektywnym szkoleniu i służbie z 1940 r. we wrześniu. Liczebność armii wzrośnie ze 189 
000 żołnierzy pod koniec 1939 r. Do 1,4 miliona w połowie 1941 r.  

We wrześniu 1940 roku Roosevelt otwarcie przeciwstawił się ustawom o neutralności, 
osiągając porozumienie dotyczące niszczycieli baz , które w zamian za prawa do baz 
wojskowych na Brytyjskich Wyspach Karaibskich, przekazało Wielkiej Brytanii 50 
amerykańskich niszczycieli z I wojny światowej

Potem już nie żył.

Wybory 1940: Zerwanie z tradycją

W miesiącach poprzedzających Krajową Konwencję Demokratów w lipcu 1940 r. , 
Spekulowano, czy Roosevelt będzie kandydował na bezprecedensową trzecią 
kadencję. Dwukrotny termin tradycja, choć jeszcze nie zapisana w Konstytucji ,  została 
założona przez George Washington , kiedy chciał kandydować na trzecią kadencję 
w wyborach prezydenckich 1796 r .



 Roosevelt odmówił wydania ostatecznego oświadczenia co do swojej chęci ponownego 
kandydowania, a nawet wskazał niektórym ambitnym Demokratom, takim jak James Farley,
że nie będzie kandydował na trzecią kadencję i że mogą ubiegać się o nominację 
Demokratów. 

Jednak gdy Niemcy przetoczyły się przez Europę Zachodnią i zagrażali Wielkiej Brytanii w 
połowie 1940 roku, Roosevelt zdecydował, że tylko on ma niezbędne doświadczenie i 
umiejętności, aby bezpiecznie przeprowadzić kraj przez nazistowskie zagrożenie.

 Pomagali mu polityczni szefowie partii, którzy obawiali się, że żaden demokrata poza 
Rooseveltem nie może pokonać Wendella Willkiego , popularnego republikańskiego 
kandydata

Stany Zjednoczone ponownie wybrały FDR w 1940 roku na trzecią kadencję, co czyni go 
jedynym prezydentem USA, który służył przez ponad dwie kadencje. W obliczu zbliżającej 
się II wojny światowej po 1938 r. Stany Zjednoczone pozostały oficjalnie neutralne, ale 
Roosevelt udzielił silnego dyplomatycznego i finansowego wsparcia Chinom , Wielkiej 
Brytanii , a ostatecznie Związkowi Radzieckiemu . Po japońskim ataku na Pearl Harbor 7 
grudnia 1941 r., Wydarzeniu, które nazwał „ datą, która będzie żyła w niesławie ”, 
Roosevelt otrzymał od Kongresu wypowiedzenie wojny Japonii, a kilka dni 
później Niemcom i Włochom . Asysta jego najlepszego pomocnika Harry'ego Hopkinsai 
przy bardzo silnym poparciu narodowym, ściśle współpracował z premierem Wielkiej 
Brytanii Winstonem Churchillem , sowieckim przywódcą Josephem Stalinem i 
chińskim generalissimusem Czang Kaj-szekiem w kierowaniu mocarstwami 
sprzymierzonymi przeciwko mocarstwom Osi .

Atak na Pearl Harbor wzbudził obawy opinii publicznej dotyczące możliwości 
sabotażu japońskich Amerykanów . Podejrzenie to było podsycane długotrwałym rasizmem 
wobec japońskich imigrantów, a także ustaleniami Komisji Robertsa , która stwierdziła, że 
atak na Pearl Harbor był wspomagany przez japońskich szpiegów. 

19 lutego 1942 r. Prezydent Roosevelt podpisał dekret wykonawczy nr 9066 , na mocy 
którego przesiedlono setki tysięcy obywateli i imigrantów japońsko-amerykańskich. Zostali 
zmuszeni do likwidacji swoich majątków i firm oraz internowani w pospiesznie 
budowanych obozachwe wnętrzach, w trudnych miejscach. Rozproszony przez inne 
kwestie, Roosevelt przekazał decyzję o internowaniu Sekretarzowi Wojny Stimsonowi, 
który z kolei oparł się na wyroku zastępcy sekretarza wojny Johna J. McCloya . Sąd 
Najwyższy potwierdził konstytucyjność zarządzenia wykonawczego w sprawie Korematsu 
przeciwko Stanom Zjednoczonym z 1944 r . Wielu obywateli Niemiec i Włoch zostało 
również aresztowanych lub umieszczonych w obozach internowania. 

W styczniu 1944 roku Roosevelt powołał Radę Uchodźców Wojennych, aby pomagać 
Żydom i innym ofiarom okrucieństw Osi.  

 Roosevelt nadzorował mobilizację gospodarki USA do wsparcia wysiłków wojennych i 
wdrażał pierwszą strategię europejską , czyniąc klęskę Niemiec priorytetem nad 
Japonią. Zainicjował także opracowanie pierwszej na świecie bomby atomowej i 



współpracował z innymi przywódcami aliantów, aby położyć podwaliny pod ONZ i inne 
powojenne instytucje.

 Roosevelt wygrał reelekcję w 1944 r. , ale jego stan zdrowia podupadł w latach wojny, 
zmarł w kwietniu 1945 r., Niecałe trzy miesiące przed czwartą kadencją. Państwa Osi 
poddały się aliantom w miesiącach następujących po śmierci Roosevelta, za prezydentury 
jego następcy, Harry'ego S. Trumana .

 Roosevelt jest zwykle oceniany przez uczonych jako jeden z największych prezydentów 
kraju , z Georgem Washingtonem i Abrahamem Lincolnem , ale był również – podobnie jak 
Napoleon- przedmiotem poważnej krytyki . 

Roosevelt był postrzegany jako bohater przez wielu Afroamerykanów, katolików i Żydów, i 
odniósł wielki sukces w przyciągnięciu dużej większości tych wyborców do swojej koalicji 
Nowego Ładu. 

 Zdobył silne poparcie Amerykanów pochodzenia chińskiego i Amerykanów z Filipin, ale 
nie Amerykanów pochodzenia japońskiego, ponieważ przewodniczył ich internowaniu w 
obozach koncentracyjnych w czasie wojny. Afroamerykanie i rdzenni Amerykanie radzili 
sobie dobrze w dwóch programach pomocy New Deal, Civilian Conservation Corps i Indian
Reorganization Act.odpowiednio. Sitkoff donosi, że WPA „zapewniła ekonomiczną podłogę
dla całej czarnej społeczności w latach trzydziestych XX wieku, rywalizując zarówno z 
rolnictwem, jak i służbą domową jako główne źródło dochodu” 

Roosevelt nie przyłączył się do przywódców NAACP w forsowaniu 
federalnych przepisów antylinczowych , ponieważ uważał, że takie ustawodawstwo jest 
mało prawdopodobne, a jego poparcie dla niego zraziłoby południowych kongresmanów.
 Powołał jednak „ czarny gabinet ” afroamerykańskich doradców, którzy mieliby doradzać 
w sprawach stosunków rasowych i afroamerykańskich, i publicznie potępił  rasistowski  
lincz  na  czarnych  (  Ku  Klux  Klanu)  jako „morderstwo”. 

Pierwsza dama Eleanor Roosevelt głośno wspierała wysiłki mające na celu pomoc 
społeczności afroamerykańskiej, w tym ustawę o sprawiedliwych standardach pracy, która 
pomogła podnieść płace dla pracowników niebiałych na południu. 
Roosevelt powołał do realizacji Komitet ds. Uczciwych Praktyk 

Zatrudnienia (FEPC)Rozporządzenie wykonawcze 8802 , które zabraniało dyskryminacji 
rasowej  w zatrudnieniu wśród wykonawców sektora obronnego. FEPC był pierwszym 
krajowym programem skierowanym przeciwko dyskryminacji w zatrudnieniu i odegrał 
główną rolę w otwieraniu nowych możliwości zatrudnienia dla pracowników niebędących 
białymi. Podczas II wojny światowej odsetek Afroamerykanów zatrudnionych na 
stanowiskach produkcyjnych znacznie wzrósł. 

W odpowiedzi na politykę Roosevelta, w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku 
Afroamerykanie coraz częściej uciekali z Partii Republikańskiej, stając się ważnym blokiem
wyborczym Demokratów w kilku stanach północnych. 



Roosevelt jest powszechnie uważana za jedną z najważniejszych postaci w historii Stanów 
Zjednoczonych , a także -  to już  nie  on- jedną z najbardziej wpływowych postaci w 20
wieku. 

 Historycy i politolodzy konsekwentnie klasyfikują Roosevelta, George'a 
Washingtona i Abrahama Lincolna jako trzech największych prezydentów . 

Refleksja na temat prezydentury Roosevelta, „która doprowadziła Stany Zjednoczone przez 
Wielki Kryzys i II wojnę światową do dostatniej przyszłości”, powiedział biograf FDR Jean 
Edward Smith w 2007 r. „Podniósł się z wózka inwalidzkiego, aby podnieść naród z 
kolan”. 

Gwałtowna ekspansja programów rządowych, która miała miejsce za kadencji Roosevelta, 
na nowo zdefiniowała rolę rządu w Stanach Zjednoczonych, a poparcie Roosevelta dla 
rządowych programów społecznych odegrało kluczową rolę w 
przedefiniowaniu liberalizmu dla przyszłych pokoleń. 

To już  nie  on:

Roosevelt mocno ugruntował wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych na arenie światowej, 
odgrywając rolę w kształtowaniu i finansowaniu II wojny światowej. 

Jego izolacjonistyczni krytycy zniknęli, a nawet Republikanie włączyli się do jego ogólnej 
polityki.  Stworzył też nowe rozumienie prezydencji, trwale zwiększając władzę prezydenta 
kosztem Kongresu. 

 Po jego śmierci wdowa po nim, Eleanor, nadal aktywnie uczestniczyła w amerykańskiej i 
światowej polityce, służąc jako delegat na konferencję, która ustanowiła ONZ i broniąc 
ogólnie praw obywatelskich i  innego- liberalizmu.

W czasie jego prezydentury i później, w mniejszym stopniu, krytykowano Roosevelta , 
częściowo intensywnie.  Krytycy kwestionowali nie tylko jego politykę, stanowisko i 
konsolidację władzy, która nastąpiła dzięki jego reakcjom na kryzysy kryzysu i II wojny 
światowej, ale także jego zerwanie z tradycją, kandydując na trzecią kadencję jako 
prezydenta.

 Jeszcze długo po jego śmierci, nowe linie ataku skrytykowały  politykę Roosevelta w 
sprawie pomocy Żydom Europy, uwięzienia Japończyków na Zachodnim Wybrzeżu  i 
przeciwstawnych przepisów anty-linczu.

Dom Roosevelta w Hyde Parku jest obecnie Narodowym Miejscem Historycznym i domem 
dla jego biblioteki prezydenckiej . W Waszyngtonie znajdują się dwa pomniki ku czci 
byłego prezydenta. Największy,  pomnik Roosevelta o powierzchni 1 ⁄ 2 akra (3 
hektary)znajduje się obok pomnika Jeffersona w basenie pływowym ,bardziej skromny 
pomnik , blok marmuru w przed Narodowym budowa archiwum sugerowane przez samego 
Roosevelta, został wzniesiony w 1965 roku  .Przywództwo Roosevelta w marcu Dimes jest 

+



jednym z powodów jest on upamiętniony. na amerykańskim  bilonie. Roosevelt pojawił się 
również na kilku znaczkach pocztowych USA  

Na  podstawie : https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt

Nowy  komun -judai-- styczny  ład.

Postanowienia   Konferencji  Jałtańskiej  

•Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: ZSRR, USA, Wielka 
Brytania i Francja będą okupowały wyznaczone na konferencji 4 strefy Niemiec (jedna dla 
każdego państwa). Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej 
administracji i kontroli za pośrednictwem Sojuszniczej Rady Kontroli, złożonej 
z naczelnych dowódców sił zbrojnych czterech mocarstw.

•Obciążono Niemcy reparacjami wojennymi z  wyłączeniem  Polski.
•Związek Radziecki otrzymał kontrolę nad jedną trzecią Niemiec 
(Turyngią, Saksonią, Meklemburgią, Brandenburgią i Pomorzem Przednim) i aliancką strefę
operacyjną w Europie do czasu zakończenia wojny.
•Podjęto decyzje o transferze ludności pomiędzy państwami (m.in. przesiedleniu Niemców 
z Polski, Węgier, Czechosłowacji).
•Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku 
Radzieckiego (obecnie Litwa, Ukraina i Białoruś).
•Ustalono rekompensatę terytorialną dla Polski w postaci ziem dawnego Królestwa Prus, 
wówczas należących do III Rzeszy: ziemi lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Dolnego 
Śląska i Śląska Opolskiego, części Prus Wschodnich oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.
•Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej poprzez 
poszerzenie urzędującego w Warszawie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej o 
‘demokratycznych ‘ polityków z kraju i emigracji, w zamian za zobowiązanie się go do 
przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów na zasadzie powszechnego 
głosowania (wybory zostały sfałszowane).
•Churchill i Roosevelt uznali zgodność działań sowieckiego   apartu  terroru NKWD z 
konwencją dotyczącą prowadzenia wojny na lądzie – w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku na tyłach Armii Czerwonej na terytorium Polski.

 Roosevelt zapewnił Stalina, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą popierać 
tymczasowych władz polskich, które byłyby wrogie jego interesom.

•Podczas konferencji uznano konieczność uregulowania stosunków między Bułgarią i 

Jugosławią.

https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt


•Stalin zobowiązał się do przystąpienia w dwa do trzech miesięcy po kapitulacji Niemiec do
wojny z Japonią, w zamian za co otrzymał obietnicę m.in. utrzymania status quo w 
Mongolii Zewnętrznej, przywrócenia praw utraconych przez Rosję w 1904 roku, 
dotyczących Południowego Sachalinu i Port Arthur, oraz przejęcie przez ZSRR Wysp 
Kurylskich.

Uchwały konferencji jałtańskiej oznaczały zwycięstwo koncepcji Stalina w sprawie 
polskiej. Przyjęte zostały z zadowoleniem przez  satelicki  sowiecki  Rząd Tymczasowy i 
popierające go ugrupowania polityczne. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie w Londynie, na którego czele stał premier Tomasz Arciszewski, wydał 13 
lutego 1945 roku oficjalne oświadczenie, w którym potępił postanowienia jałtańskie. 

Stwierdził w nim, że -

decyzje Konferencji Trzech zostały przygotowane i powzięte nie tylko bez udziału i 
upoważnienia Rządu Polskiego, ale i bez jego wiedzy. Metoda ta w stosunku do Polski jest 
nie tylko zaprzeczeniem elementarnych zasad, które obowiązują sojuszników, ale stanowi 
niewątpliwe naruszenie litery i ducha Karty Atlantyckiej oraz prawa każdego do 
występowania w obronie własnych interesów. Z tego powodu decyzje Konferencji 
Trzech nie mogą być uznane przez Rząd Polski i nie mogą obowiązywać Narodu Polskiego. 
Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii 
Curzona jako granicy polsko-sowieckiej Naród Polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, 
tym razem dokonany przez sojuszników Polski. 

Przeciwko postanowieniom wielkiej trójki zaprotestowali również pochodzący ze 
wschodnich terenów II Rzeczypospolitej żołnierze 2. Korpusu Polskiego, walczącego we 
Włoszech. Określenie „zdrada jałtańska” było używane przez polskie środowiska 
niepodległościowe po II wojnie światowej w odniesieniu do spolegliwości zachodnich 
aliantów wobec żądań Stalina, a także jako synonim opuszczenia Polski przez sojuszników i
ich zgody na podporządkowanie Europy Środkowo-Wschodniej Związkowi Radzieckiemu.

Kazimierz Pużak nazwał postanowienia konferencji jałtańskiej „zmorą nowego Świętego 
Przymierza”. Komisja Główna Rady Jedności Narodowej na posiedzeniu w Podkowie 
Leśnej 21 lutego 1945 roku stwierdziła, że powzięte bez udziału i zgody Państwa Polskiego 
postanowienia konferencji krymskiej narzucają, jeszcze przed ukaraniem Niemców, Polsce, 
która pierwsza w świecie podjęła walkę z hitleryzmem o wolność własną i cudzą, nowe, 
niezmiernie ciężkie i krzywdzące ofiary.

Konferencją analogiczną do spotkań wielkiej trójki, ale dotyczącą Dalekiego 
Wschodu była konferencja kairska (22–26 listopada 1943).



Celem konferencji   jałtańskiej   było ukształtowanie powojennego pokoju, który 
reprezentowałby nie tylko zbiorowy porządek bezpieczeństwa , 
Podczas konferencji w Jałcie dzięki  Polskim Siłom Zbrojnym wyzwolono  całą Francję i 
Belgię i walczyli na zachodniej granicy Niemiec. Na wschodzie siły radzieckie znajdowały 
się 65 km (40 mil) od Berlina, wypierając już Niemców z Polski , Rumunii i Bułgarii . Nie 
było już mowy o porażce Niemców. Problemem był nowy kształt powojennej Europy 

Francuski przywódca, generał Charles de Gaulle, nie został zaproszony ani na konferencję 
w Jałcie, ani na poczdamską konferencję , co było powodem głębokiej i trwałej 
niechęci.  De Gaulle przypisał swoje wykluczenie z Jałty długotrwałym osobistym 
antagonizmowi wobec niego ze strony Roosevelta, ale Sowieci sprzeciwiali się również 
jego włączeniu jako pełnoprawnego uczestnika. Jednak brak reprezentacji Francji w Jałcie 
oznaczał również, że przedłużenie zaproszenia De Gaulle'a na konferencję poczdamską 
byłoby wysoce problematyczne, ponieważ czuł on się z honorem zobowiązany do nalegania
na ponowne otwarcie wszystkich kwestii uzgodnionych w Jałcie podczas jego 
nieobecności. 

Inicjatywa zwołania drugiej konferencji „wielkiej trójki” wyszła od Roosevelta, który miał 
nadzieję na spotkanie przed wyborami prezydenckimi w USA w listopadzie 1944 r., Ale 
nalegał na spotkanie na początku 1945 r. W neutralnym miejscu na Morzu 
Śródziemnym. Zaproponowano Maltę, Cypr i Ateny. Stalin, nalegając, aby jego lekarze 
sprzeciwiali się jakimkolwiek długim podróżom, odrzucił te opcje. 

 Zamiast tego zaproponował im spotkanie w kurorcie Jałta nad Morzem Czarnym na 
Krymie. Przyczynił się do tego również strach Stalina przed lataniem. [Niemniej jednak 
Stalin formalnie przekazał Rooseveltowi rolę „gospodarza” konferencji, a wszystkie sesje 
plenarne miały odbywać się w amerykańskim mieszkaniu w Pałacu Livadia., a Roosevelt 
niezmiennie siedział centralnie na zdjęciach grupowych, z których wszystkie zostały 
wykonane przez oficjalnego fotografa Roosevelta.

Każdy z trzech przywódców miał swój własny program dotyczący powojennych Niemiec i 
wyzwolonej Europy. Roosevelt chciał wsparcia Sowietów w wojnie na Pacyfiku przeciwko 
Japonii, szczególnie dla planowanej inwazji na Japonię ( operacja sierpniowa burza ), a 
także udziału ZSRR w Organizacji Narodów Zjednoczonych . Churchill naciskał na wolne 
wybory i demokratyczne rządy w Europie Wschodniej i Środkowej, a konkretnie w 
Polsce. Stalin domagał się sowieckiej strefy wpływów politycznych w Europie Wschodniej 
i Środkowej jako istotnego aspektu strategii bezpieczeństwa narodowego Sowietów, a jego 
pozycja na konferencji była przez niego tak silna, że mógł dyktować warunki. Według 
członka delegacji USA i przyszłego sekretarza stanuJames F. Byrnes , „nie chodziło o to, na 
co pozwolilibyśmy Rosjanom, ale co moglibyśmy skłonić Rosjan do zrobienia”. 

Polska była pierwszym punktem radzieckiej agendy. Stalin stwierdził: „Dla rządu 
radzieckiego kwestia Polski była kwestią honoru” i bezpieczeństwa, ponieważ Polska 
służyła jako historyczny korytarz dla sił próbujących najechać Rosję. 

 Ponadto Stalin stwierdził w odniesieniu do historii, że „ponieważ Rosjanie bardzo 
zgrzeszyli przeciwko Polsce”, „rząd radziecki próbował odpokutować za te grzechy”. 



 Stalin doszedł do wniosku, że „Polska musi być silna” i że „Związek Radziecki jest 
zainteresowany utworzeniem Polski potężnej, wolnej i niepodległej”. 

W związku z tym Stalin zastrzegł, że żądania polskiego rządu na uchodźstwie nie podlegają 
negocjacjom,Polska ma to zrekompensować poszerzeniem zachodnich granic kosztem 
Niemiec. Wbrew swojemu wcześniej ustalonemu stanowisku Stalin obiecał wolne wybory 
w Polsce, pomimo istnienia sponsorowanego przez Sowietów rządu tymczasowego, który 
został niedawno ustanowiony przez niego na ziemiach polskich okupowanych przez Armię 
Czerwoną .

Roosevelt chciał, aby Sowieci przystąpili do wojny na Pacyfiku przeciwko Japonii wraz z 
aliantami, co, jak miał nadzieję, zakończy wojnę wcześniej i zmniejszy straty Amerykanów.

Jednym z sowieckich warunków wypowiedzenia wojny Japonii było oficjalne uznanie przez
Amerykanów niepodległości Mongolii od Chin ( Mongolska Republika Ludowa była 
sowieckim państwem satelickim od 1924 r. Do II wojny światowej). Sowieci chcieli 
również uznania radzieckich interesów w mandżurskich kolejach i Port Arthur, ale nie 
prosili Chińczyków o dzierżawę. Warunki te zostały uzgodnione bez udziału Chin.

Sowieci chcieli powrotu Karafuto , które zostało odebrane Rosji przez Japonię podczas 
wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku, oraz cesji Wysp Kurylskich przez Japonię, z 
których oba zostały zatwierdzone przez Trumana.

W zamian Stalin obiecał, że Związek Radziecki wejdzie w wojnę na Pacyfiku trzy miesiące 
po klęsce Niemiec. Później w Poczdamie Stalin obiecał Trumanowi poszanowanie jedności 
narodowej Korei , która zostanie częściowo zajęta przez wojska radzieckie.

Sala konferencyjna Big Three

Ponadto Sowieci zgodzili się na przystąpienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych ze 
względu na tajne porozumienie co do formuły głosowania z prawem weta dla stałych 
członków Rady Bezpieczeństwa , co zapewniało każdemu krajowi blokowanie niechcianych
decyzji. 

Armia Radziecka całkowicie zajęła Polskę i opanowała znaczną część Europy Wschodniej z
potęgą militarną trzykrotnie większą niż siły alianckie na Zachodzie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Livadiya_Conference.JPG


 Deklaracja Wyzwolonej Europy zrobiła niewiele, aby rozwiać sferę wpływów porozumień, 
które zostały włączone do porozumień o zawieszeniu broni.

Wszyscy trzej przywódcy ratyfikowali porozumienie Europejskiej Komisji 
Doradczej ustalające granice powojennych stref okupacyjnych dla Niemiec z trzema 
strefami okupacyjnymi, po jednym dla każdego z trzech głównych sojuszników. Zgodzili się
również na przyznanie Francji strefy okupacyjnej wyodrębnionej ze stref USA i Wielkiej 
Brytanii, ale De Gaulle przyjął zasadę odmowy przyjęcia, że strefa francuska zostanie 
wyznaczona przez granice ustalone pod jego nieobecność. W ten sposób nakazał siłom 
francuskim zajęcie Stuttgartu oprócz wcześniej uzgodnionych ziem obejmujących francuską
strefę okupacyjną. Wycofał się tylko wtedy, gdy groziło mu zawieszenie podstawowych 
amerykańskich dostaw gospodarczych. 

 Churchill w Jałcie argumentował następnie, że Francuzi również muszą być 
pełnoprawnymi członkami proponowanychSojusznicza Rada Kontroli Niemiec. Stalin 
opierał się temu, dopóki Roosevelt nie poparł stanowiska Churchilla, ale Stalin nadal był 
nieugięty, że Francuzi nie powinni zostać dopuszczeni do pełnego członkostwa w Komisji 
ds. Reparacji Sojuszniczych, która miałaby zostać utworzona w Moskwie i ustąpiła dopiero 
na konferencji poczdamskiej .

Wielka Trójka zgodziła się również, że wszystkie pierwotne rządy zostaną przywrócone w 
krajach najechanych, z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii, gdzie Sowieci już zlikwidowali 
większość rządów oraz Polski, której rząd na uchodźstwie został również wykluczony przez
Stalina i że wszyscy ich cywile zostaną repatriowani.

Deklaracja wyzwolonej Europy 

Deklaracja Wyzwolonej Europy została stworzona przez Winstona Churchilla, Franklina D. 
Roosevelta i Józefa Stalina podczas konferencji w Jałcie. Była to obietnica, która pozwoliła 
Europejczykom „stworzyć demokratyczne instytucje według własnego wyboru”. Deklaracja
zobowiązała się, że „jak najwcześniejsze ustanowienie rządów poprzez wolne wybory 
będzie odpowiadać woli ludu”. Jest to podobne do stwierdzeń zawartych w Karcie 
Atlantyckiej, mówiącej o „prawie wszystkich ludzi do wyboru formy rządów, pod którymi 
będą żyć”. 

Kluczowe punkty spotkania były następujące:

•Umowa z priorytetu bezwarunkowej kapitulacji z nazistowskich Niemiec . Po wojnie 
Niemcy i Berlin zostaną podzielone na cztery strefy okupowane.
•Stalin zgodził się, że Francja miałaby czwartą strefę okupacyjną w Niemczech, gdyby 
została utworzona ze stref amerykańskiej i brytyjskiej.
•Niemcy przeszłyby demilitaryzację i denazyfikację .
•Niemieckie reparacje wojenne miały częściowo mieć formę pracy przymusowej . Praca 
przymusowa miała być wykorzystana do naprawy szkód, jakie Niemcy wyrządziły swoim 
ofiarom. Jednak robotnicy byli również zmuszani do zbierania plonów, wydobywania uranu 
i wykonywania innych prac 



•Utworzenie rady reparacyjnej, która miałaby siedzibę w Związku Radzieckim.

•Omówiono status Polski. Zgodzono się na uznanie Komunistycznego Tymczasowego 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej , który został ustanowiony przez Związek Radziecki „na 
szerszej demokratycznej podstawie”. 

U nich  określenie’ demokracja’  oznacza demolishion – w języku  polskim  jest  to  
fragment  słowa  -  okracja-  coś  okroić, coś  okrojonego oraz  okraszonego  sloganami.

•Wschodnia granica Polski przebiegałaby wzdłuż linii Curzona , a Polska otrzymałaby od 
Niemiec rekompensatę terytorialną na zachodzie.
•Stalin obiecał zezwolić na wolne wybory w Polsce.

•Roosevelt uzyskał zobowiązanie Stalina do udziału w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych .
•Stalin zażądał, aby wszystkie 16 socjalistycznych republik radzieckich otrzymały 
członkostwo w ONZ. Zostało to wzięte pod uwagę, ale 14 republik zostało 
odrzuconych. Truman zgodził się na członkostwo Ukrainy i Białorusi , zastrzegając przy 
tym prawo, z którego nigdy nie skorzystano, do ubiegania się o dwa kolejne głosy dla 
Stanów Zjednoczonych. 

•Stalin zgodził się przystąpić do walki z Cesarstwem Japonii „za dwa lub trzy miesiące po 
kapitulacji Niemiec i zakończeniu wojny w Europie”. W rezultacie Sowieci zajęliby 
południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie, port Dalian zostałby umiędzynarodowiony, a 
sowiecka dzierżawa Port Arthur zostałaby przywrócona, między innymi, z koncesjami. 

•W przypadku bombardowania Japonii osiągnięto porozumienie w sprawie stacjonowania 
amerykańskich B-29 w pobliżu ujścia rzeki Amur w rejonie Komsomolsk-Nikołajewsk (nie 
w pobliżu Władywostocku, jak proponowano wcześniej), ale nie doszło do 
tego. Generał Aleksei Antonov powiedział również, że Armia Czerwona zajmie południową 
połowę wyspy Sachalin jako jeden z pierwszych celów i że amerykańska pomoc w 
obronie Kamczatki będzie pożądana. 

•Nazistowscy zbrodniarze wojenni mieli zostać odnalezieni i postawieni przed sądem na 
terenach, na których popełniono ich zbrodnie. Nazistowscy przywódcy mieli zostać straceni.
Nie doszło  do  tego,  tylko  niektórzy  naziści  byli skazani  w  Norymberdze,  tylko 
niektórzy nas  karę śmierci a  reszta na  lekkie wyroki  a większość  została  przyjęta w  
USA   , głównie  nazistowscy naukowcy i bardzo  wielu  hitlerowców,którzy  utworzyli  tam
CIA- Central  Investigation  Agency. 

•Miał zostać powołany „Komitet ds. Rozczłonkowania Niemiec”. Jego celem było 
rozstrzygnięcie, czy Niemcy zostaną podzielone na kilka narodów. Poniżej przedstawiono 
kilka przykładów planów podziału:



•

Ostateczny podział Niemiec na alianckie strefy okupacyjne :
•The eventual partition of Germany into Allied Occupation Zones:
  British zone
  French zone (two exclaves) and beginning in 1947, the Saar protectorate
  American zone
  Soviet zone, later the GDR
  Polish and Soviet annexed territory
•

•
Partition plan from Winston Churchill:
  North German state
  South German state, including modern Austria and Hungary
  West German state

•

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Duitslandchurchill_eng.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Duitslandroosevelt_(DE).png


•Plan podziału od Franklina D. Roosevelta :
Partition plan from Franklin D. Roosevelt:
  Hanover
  Prussia
  Hesse
  Saxony
  Bavaria
  International zone (two exclaves)
  Allied-administered Austria

•  Strefa międzynarodowa (dwie eksklawy )
•  Austria administrowana przez aliantów

•

•Plan Morgenthau :

Morgenthau Plan:
  North German state
  South German state
  International zone
  Territory lost from Germany (Saarland to France, Upper Silesia to Poland, East Prussia, 
partitioned between Poland and the Soviet Union)

•  Państwo północnoniemieckie

•  Stan południowoniemiecki

•  Strefa międzynarodowa

•  Terytorium utracone od Niemiec (Saara do Francji , Górny Śląsk do Polski , Prusy

Wschodnie , w zaborach między Polską a ZSRR )

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Prussia
https://en.wikipedia.org/wiki/People's_Republic_of_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Silesia
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Fourth_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/International_zone
https://en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Germany_Morgenthau_Plan-en.svg


Wybory’ demokratyczne’ 

Wielka Trójka zgodziła się ponadto, że zostaną ustanowione demokracje, wszystkie 
wyzwolone kraje europejskie i byłe kraje satelickie Osi przeprowadzą wolne wybory, a 
porządek zostanie przywrócony

Po   Jałcie …..

Obłuda  jest  cnotą  żydów….
W związku z tym obiecali odbudowę krajów okupowanych za pomocą procesów, które 
pozwolą im „tworzyć demokratyczne instytucje według własnego wyboru. Jest to 
zasada Karty Atlantyckiej  - prawo wszystkich narodów do wyboru formy rządów pod które
będą żyć. " 
Wynikowy raport stwierdzał, że ta trójka pomogłaby okupowanym krajom w utworzeniu 
rządu tymczasowego, który „zobowiązał się do jak najszybszego ustanowienia rządu 
poprzez wolne wybory rządów odpowiadających woli ludu” oraz „ułatwienia w razie 
potrzeby przeprowadzenia takich wyborów”. 
W porozumieniu wezwano sygnatariuszy do „wspólnych konsultacji w sprawie środków 
niezbędnych do wywiązania się ze wspólnych obowiązków określonych w niniejszej 
deklaracji”. Podczas dyskusji w Jałcie Mołotow włączył język, który osłabił konsekwencje 
wykonania deklaracji. 

Jeśli chodzi o Polskę, w raporcie jałtańskim stwierdzono ponadto, że rząd tymczasowy 
powinien „zobowiązać się do przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów tak 
szybko, jak to możliwe, na podstawie powszechnego i tajnego głosowania”.  Porozumienie 
nie mogło ukryć wagi przystąpienia do proradzieckiej 
krótkoterminowej kontroli lubelskiego rządu i wyeliminowania języka nawołującego do 
nadzorowanych wyborów. 

Według Roosevelta „jeśli spróbujemy uniknąć faktu, że nieco większy nacisk położyliśmy 
na lubelskich Polaków niż na pozostałe dwie grupy, z których ma się wywodzić nowy rząd, 
to czuję, że narazimy się na zarzuty, które usiłujemy cofnąć się do decyzji o Krymie 
”. Roosevelt przyznał, że, jak powiedział admirał William D. Leahy, język Jałty był tak 
niejasny, że Sowieci mogli „rozciągnąć go od Jałty do Waszyngtonu bez technicznego 
łamania go”. 

Ostateczne porozumienie przewidywało, że „Rząd Tymczasowy, który obecnie funkcjonuje 
w Polsce, powinien zostać zreorganizowany na szerszej demokratycznej podstawie, z 
włączeniem demokratycznych przywódców z Polski i Polaków za granicą”. Język jałtański 
uznawał przewagę prosowieckiego rządu Lublina w rządzie tymczasowym, ale 
zreorganizowanym.

Z powodu obietnic Stalina Churchill wierzył, że dotrzyma słowa odnośnie Polski i 
zauważył: „Biedny Neville Chamberlain wierzył, że może ufać Hitlerowi. Mylił się. Ale nie 
sądzę, żebym mylił się co do Stalina”. 



Churchill bronił swoich działań w Jałcie w trzydniowej debacie parlamentarnej, która 
rozpoczęła się 27 lutego i zakończyła się wotum zaufania . Podczas debaty wielu posłów 
skrytykowało Churchilla i wyraziło głębokie zastrzeżenia do Jałty i poparcia dla Polski, 
przy czym 25 posłów przygotowało projekt nowelizacji protestującej przeciwko 
porozumieniu. 

Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce powołano komunistyczny rząd. Wielu 
Polaków poczuło się zdradzonych przez swoich wojennych sojuszników . Wielu polskich 
żołnierzy odmówiło powrotu do Polski z powodu sowieckich represji wobec polskich 
obywateli (1939–1946) , Procesu Szesnastki i innych egzekucji prozachodnich Polaków, 
zwłaszcza byłych członków AK ( Armii Krajowej ). W rezultacie powstała polska ustawa o 
przesiedleniach z 1947 r. , Pierwsza w Wielkiej Brytanii ustawa o masowej imigracji.

1 marca 1945 r. Roosevelt zapewnił Kongres: „Pochodzę z Krymu z mocnym 
przekonaniem, że rozpoczęliśmy drogę do świata pokoju”. 

 Jednak mocarstwa zachodnie szybko zorientowały się, że Stalin nie dotrzyma obietnicy 
wolnych wyborów dla Polski. Po otrzymaniu znacznej krytyki w Londynie po Jałcie w 
związku z okrucieństwami popełnionymi w Polsce przez wojska radzieckie, Churchill 
napisał do Roosevelta rozpaczliwy list odnoszący się do masowych deportacji i likwidacji 
opozycyjnych Polaków przez Sowietów. 

Tutaj  autor FD  Roosevelta  biografii  dorobił  tę  wypowiedź: 

11 marca Roosevelt odpowiedział Churchillowi: „Z całą pewnością zgadzam się, że musimy
twardo opowiadać się za poprawną interpretacją decyzji krymskiej. Masz całkowitą rację, 
zakładając, że ani rząd, ani ludność tego kraju nie poprą udziału w oszustwie albo zwykłe 
wybielenie rządu Lublina i rozwiązanie musi być takie, jakie przewidzieliśmy w Jałcie ”.

Do 21 marca ambasador Roosevelta w Związku Radzieckim, Averell Harriman , przekazał 
Rooseveltowi telegram, że „musimy jasno zdać sobie sprawę, że program radziecki to 
ustanowienie totalitaryzmu, kończącego wolność osobistą i demokrację, jaką znamy”.  Dwa 
dni później Roosevelt zaczął przyznawać, że jego pogląd na Stalina był nadmiernie 
optymistyczny i że „Averell ma rację”. 

Cztery dni później, 27 marca, Komisariat Ludowy Radziecki do Spraw Wewnętrznych 
( NKWD ) zatrzymał 16 liderów polskiej opozycji, których zaproszono do udziału w 
negocjacjach rządu tymczasowego. 

Aresztowania były częścią podstępu zastosowanego przez NKWD, które poleciało 
przywódców do Moskwy na późniejszy pokazowy proces , po czym skazano ich 
na gułag . Churchill przekonywał następnie Rooseveltowi, że jest "tak oczywiste jak sztab 
szczupaka", że taktyka Moskwy miała przeciągać okres wolnych wyborów, "podczas gdy 
Komitet Lubelski umacnia swoją władzę". Wybory w Polsce, która odbyła się 16 stycznia 
1947 r., doprowadziła do oficjalnej transformacji Polski do państwa komunistycznego do 
1949 r.



Po Jałcie radziecki minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wyraził 
zaniepokojenie, że sformułowanie porozumienia jałtańskiego może przeszkodzić w planach 
Stalina, Stalin odpowiedział: „Nieważne. Zrobimy to później po swojemu”.  Związek 
Radziecki zaanektował już kilka okupowanych krajów jako (lub do) Socjalistycznych 
Republik Radzieckich , a inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej były okupowane, 
zostały przekształcone w kontrolowane przez Sowietów państwa satelickie , takie jak 
jako Republiki Ludowej z Chińskiej Republiki Ludowej Węgier ,  w Czechosłowackiej 
Republice Socjalistycznej ,przez Republika Ludowa Rumunii , a z Ludowa Republika 
Bułgarii , az Republika Ludowa Albanii , a później NRD z radzieckiej strefy okupacji 
niemieckiej. W końcu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania poszły na ustępstwa w uznaniu 
regionów zdominowanych przez komunistów, poświęcając treść deklaracji jałtańskiej, 
mimo że pozostała ona w formie. 

Przerwane plany egzekwowania 

W pewnym momencie wiosną 1945 roku Churchill   rzekomo zlecił wykonanie awaryjnego 
planu operacji wojskowej na wojnę ze Związkiem Radzieckim w celu uzyskania 
„uczciwego porozumienia dla Polski” ( Operacja Nie do pomyślenia ), co zaowocowało 
raportem z 22 maja, w którym stwierdzono niekorzystne szanse powodzenia. Argumentem 
raportu były kwestie geostrategiczne (możliwy sojusz sowiecko-japoński skutkujący 
przeniesieniem wojsk japońskich z kontynentu azjatyckiego na wyspy macierzyste, 
zagrożenie dla Iranu i Iraku) oraz niepewność dotycząca bitew lądowych w Europie. 

Poczdam i bomba atomowa

Potsdamska  Konferencja odbyła się w lipcu i sierpniu
1945 roku, i  obejmowała udział Clement Attlee , który
zastąpił Churchilla jako premiera  i prezydent żydzicho 
Harry Trumana (reprezentujący Stany Zjednoczone po
śmierci Roosevelta). 

 W Poczdamie Sowieci zaprzeczyli twierdzeniom, że
ingerowali w sprawy Rumunii, Bułgarii i
Węgier. Konferencja zaowocowała deklaracją
poczdamską dotyczącą kapitulacji Japonii oraz umową
poczdamską w sprawie radzieckiej aneksji dawnego
terytorium Polski na wschód od linii Curzona,
postanowień, które mają być uwzględnione w
ostatecznym traktacie końcowym kończącym II wojnę światową oraz aneksji części 
Niemiec na wschód od linii Odry i Nysy do Polski i północnych Prus Wschodnich do 
Związku Radzieckiego.

Cztery miesiące po śmierci Roosevelta prezydent Harry Truman nakazał zrzucenie bomby 
atomowej na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku.



UKŁAD  WARSZAWSKI 

Blok wschodni, znany również jako komunistyczny blok , w bloku 
socjalistycznego i bloku sowieckiego , była   to grupa państw 
socjalistycznych w Centralnej i Wschodniej Europie , Azji Wschodniej i Azji Południowo-
Wschodniej pod wpływem Związku Radzieckiego (ZSRR), które istniały w czasie zimnej 
wojny (1947-1991) w opozycji do kapitalistycznego Bloku zachodniego . W Europie 
Zachodniej termin Blok Wschodni ogólnie odnosił się do ZSRR i jego państw 
satelickich w RWPG ( NRD, Polska , Czechosłowacja , Węgry , Rumunia , Bułgaria i Alban
ia ); [a] w Azji , bloku sowieckiego obejmował Mongolska Republika Ludowa , 
z Socjalistycznej Republiki Wietnamu , w Republice Ludowo-Demokratycznej i 
przez Ludowa Republika Kampuczy , przez Republikę Ludowo-Demokratyczna Korea , 
a Republikę Ludową (przed Sino -Radziecki rozłam w 1961 r.). 

W obu Amerykach do krajów sprzymierzonych ze Związkiem Radzieckim od 1961 r. 
Należała Kuba , a przez ograniczony czas Nikaragua i Grenada . 

Radziecka kontrola nad blokiem wschodnim została po raz pierwszy przetestowana 
podczas czechosłowackiego zamachu stanu z 1948 r. I podziału Tito-Stalina nad 
kierownictwem Ludowej Federalnej Republiki Jugosławii , chińskiej rewolucji 
komunistycznej (1949) i udziałem Chin kontynentalnych w wojnie koreańskiej .

 Po śmierci Stalina w 1953 r. wojna koreańska zakończyła się wraz z konferencją genewską 
w 1954 r . W Europie , antyradzieckie nastroje wywołało powstanie 1953 roku w 
NRD . Rozpad bloku wschodniego jest często przypisywany antystalinowskiemu 
przemówieniu Nikity ChruszczowaO kulcie osobowości i jego konsekwencjach w 1956 r. To
przemówienie było czynnikiem w węgierskiej rewolucji 1956 r. , którą stłumił Związek 
Radziecki. 

Rozłam chińsko-sowiecki dał Korei Północnej i Wietnamowi Północnemu większą 
niezależność od obu i ułatwił rozłam sowiecko-albański . Cuban Missile 
Crisis zachował rewolucję kubańską z wycofania przez Stany Zjednoczone, ale Fidel 
Castro stał się coraz bardziej niezależne od wpływów sowieckiego później, zwłaszcza w 
okresie 1975 kubańskiego interwencji w Angoli . 

W 1975 r. komunistyczne zwycięstwo w dawnym Francuskich Indochinach po zakończeniu 
wojny w Wietnamie dały Bloku Wschodniego odnowione zaufanie po tym, jak został on 
zniszczony przez inwazję radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa na Czechosłowację 
w 1968 r. w celu stłumienia Praskiej Wiosny . Doprowadziło to do wycofania się Albańskiej
Republiki Ludowej z Układu Warszawskiego , na krótko sprzymierzając się z Chinami Mao 
Zedonga , aż do rozłamu chińsko-albańskiego .

Zgodnie z doktryną Breżniewa Związek Radziecki zastrzegł sobie prawo do interwencji w 
innych państwach socjalistycznych . W odpowiedzi Chiny przesunęły się w kierunku 
Stanów Zjednoczonych po chińsko-sowieckim konflikcie granicznym, a 
później zreformowały i zliberalizowały swoją gospodarkę, podczas gdy blok wschodni 
widział erę stagnacji w porównaniu z kapitalistycznym Pierwszym Światem . 



Wojny radziecko-afgańskiej nominalnie rozszerzony bloku wschodniego, ale wojna okazała 
wygrania i zbyt kosztowne dla Sowietów, zakwestionowanych w Europie Wschodniej 
przez oporu cywilnego z Solidarności . XX wieku radziecki przywódca Michaił 
Gorbaczowkontynuował politykę głasnosti (otwartość) i pierestrojki (restrukturyzację) w 
celu zreformowania bloku wschodniego i zakończenia zimnej wojny, która wywołała 
niepokoje w całym bloku.

Początek rozpadu bloku wschodniego można przypisać do otwarcia bramy granicznej 
między Austrią i Węgrami na piknik paneuropejski w sierpniu 1989. W dniu 9 listopada 
1989 roku, NRD zjednoczona z RFN w związku z upadkiem mur berliński . W wyniku 
niekonsekwentnego działania wschodnioeuropejskich władców doszło do złamania nawiasu
w bloku wschodnim. W przeciwieństwie do poprzednich przywódców radzieckich w 1953, 
1956 i 1968 roku, Gorbaczow odmówił użycia siły w celu zakończenia rewolucji 
1989 przeciwko rządom marksistowsko-leninowskim w Europie Wschodniej. Upadek muru 
berlińskiego i koniec Układu Warszawskiego rozprzestrzenił nacjonalistów i liberałów 
ideały w całym Związku Radzieckim. W 1991 roku konserwatywne elity komunistyczne 
rozpoczęły w 1991 roku sowiecką próbę zamachu stanu , która przyspieszyła koniec rządów
marksistowsko-leninowskich w Europie Wschodniej. Jednak protesty na placu 
Tiananmen w Chinach w 1989 roku zostały brutalnie stłumione przez tamtejszy rząd 
komunistyczny, który utrzymał władzę.

Termin Blok Wschodni był często używany zamiennie z terminem Drugi Świat . 

To najszersze użycie terminu obejmowałoby nie tylko maoistyczne Chiny i Kambodżę , ale 
także krótkotrwałe satelity radzieckie, takie jak Druga Republika Turkiestanu 
Wschodniego (1944–1949), Ludowa Republika Azerbejdżanu i Republika Mahabadu (1946)
jako marksistowsko-leninowska stwierdza międzystrefowych drugim i trzecim Światy przed
końcem zimnej wojny: 

 Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu (od 1967),

 Ludowa Republika Konga (od 1969), 

 Ludowa Republika Beninu , 

Ludowa Republika Angolii 

Ludowa Republika Mozambiku od 1975 r., 

Rewolucyjny Rząd Ludowy Grenady od 1979 do 1983,

 Ludowo-Demokratyczna Republika Etiopii od 1974 r. 

 Somalijska Republika Demokratyczna od 1969 r. do wojny Ogaden w 1977 r. 

Wiele państw zostało oskarżonych przez Blok Zachodni o przynależność do Bloku 
Wschodniego, kiedy faktycznie były częścią Ruchu Niezaangażowanych . Najbardziej 
ograniczona definicja bloku wschodniego obejmowałaby jedynie państwa Układu 
Warszawskiego i Mongolską Republikę Ludową jako byłe państwa satelickie najbardziej 
zdominowane przez Związek Radziecki.



 Sprzeciw Kuby wobec całkowitej sowieckiej kontroli był na tyle godny uwagi, że czasami 
Kuba była całkowicie wykluczana jako państwo satelickie, ponieważ czasami 
interweniowała w innych krajach Trzeciego Świata, nawet gdy Związek Radziecki był temu 
przeciwny. 

Jedynymi zachowanymi państwami komunistycznymi są Chiny, Wietnam, Kuba, Korea 
Północna i Laos. Ich doświadczenie socjalizmu państwowego było bardziej zgodne 
z dekolonizacją od Globalnej Północy i antyimperializmem w kierunku Zachodu, a nie 
z okupacją byłego bloku wschodniego przez Armię Czerwoną . Wszystkie pięć państw w 
różnym stopniu przyjęło reformy gospodarcze . Chiny i Wietnam są zwykle opisywane jako 
bardziej państwowe kapitalistyczne niż bardziej tradycjonalistyczna Kuba i Laos oraz 
jawnie stalinowska Korea Północna. Kambodża i Kazachstan są nadal kierowani przez tych 
samych przywódców bloku wschodniego, co podczas zimnej wojny, chociaż nie są one 
oficjalnie państwami marksistowsko-leninowskimi. 

To było wcześniej w przypadku braci Kazachstanu poradzieckich państw z Uzbekistanu do 
2016 roku, Turkmenistan aż do roku 2006, Kirgistan do 2005 roku , 
a Azerbejdżan i Gruzja do 2003 roku . Wszyscy prezydenci poradzieckiej Rosji byli 
członkami Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ( Borys Jelcyn przed 1990 
r., Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew przed 1991 r.).

 Azerbejdżan jest autorytarny państwo dominującej partii i Korea Północna 
jest totalitarnym państwem jednopartyjnym kierowanym przez spadkobierców ich 
przywódców z bloku wschodniego, jednak oba oficjalnie usunęły wzmianki o komunizmie 
ze swoich konstytucji. Ponadto termin „Nowy Blok Wschodni” ma ostatnio zastosowanie 
do krajów sprzymierzonych z Chinami i Rosją, takich jak Wenezuela , Syria , Iran , Serbia i 
wiele innych krajów. 

Po 1991 r. użycie terminu „blok wschodni” może być bardziej ograniczone w odniesieniu 
do państw wchodzących w skład Układu Warszawskiego (1955–1991) i Mongolii (1924–
1992), które nie są już państwami komunistycznymi. Czasami są one bardziej ogólnie 
określane jako „kraje Europy Wschodniej w czasach komunizmu” z wyłączeniem Mongolii,
ale obejmujących Jugosławię i Albanię, które od lat 60-tych rozpadły się ze Związkiem 
Radzieckim . 

Chociaż Jugosławia była krajem socjalistycznym, nie była członkiem RWPG ani Układu 
Warszawskiego. Po rozstaniu z ZSRR w 1948 r. Jugosławia nie należała do Wschodu, ale 
także nie należała do Zachodu ze względu na system socjalistyczny i status członka-
założyciela Ruchu Niezaangażowanych .  Jednak wiele źródeł uważa Jugosławię za członka 
bloku wschodniego. Inni uważają, że Jugosławia nie jest członkiem po zerwaniu z polityką 
Związku Radzieckiego w rozłamie Tito-Stalina w 1948 roku . 

W 1922 roku RFSRR , Ukraińska SRR , Białoruska 
SRR i Zakaukaska FSRR zatwierdziły Traktat o utworzeniu ZSRR i Deklarację utworzenia 
ZSRR, tworząc Związek Radziecki .

Radziecki przywódca Józef Stalin , który postrzegał Związek Radziecki jako „socjalistyczną
wyspę”, stwierdził, że Związek Radziecki musi dopilnować, aby „obecne okrążenie 
kapitalistyczne zostało zastąpione okrążeniem socjalistycznym”. 



Rozszerzenie Związku Radzieckiego od 1939 do 1940 

Główne artykuły: Pakt Ribbentrop-Mołotow , radziecka inwazja na Polskę , Terytoria 
Polski zaanektowane przez Związek Radziecki , Okupacja państw bałtyckich , radziecka 
okupacja Besarabii i północnej Bukowiny , wojna zimowa i zawieszenie broni w Moskwie

W 1939 r. ZSRR zawarł pakt Ribbentrop-Mołotow z nazistowskimi Niemcami  który 
zawierał tajny protokół, który podzielił Rumunię, Polskę, Łotwę, Litwę, Estonię i Finlandię 
na strefy wpływów niemieckich i sowieckich. Wschodnia Polska, Łotwa, Estonia, Finlandia 
i Besarabia w północnej Rumunii zostały uznane za część sowieckiej strefy 
wpływów .  Litwa została dodana w drugim tajnym protokole we wrześniu 1939 r.

Związek Radziecki najechał części wschodniej Polski powierzonych mu przez paktu 
Ribbentrop-Mołotow dwa tygodnie po inwazji Niemiec na zachodzie Polski, a za 
koordynację z siłami niemieckimi w Polsce.  Podczas okupacji wschodniej Polski przez 
Związek Radziecki Sowieci zlikwidowali państwo polskie, a niemiecko-sowieckie 
spotkanie dotyczyło przyszłej struktury „regionu polskiego”. Władze sowieckie natychmiast
rozpoczęła kampanię sowietyzacji  z nowo-sowieckich załączonym obszarach . 

 Władze radzieckie skolektywizowały rolnictwo  oraz znacjonalizowały  i redystrybuowały 
własność prywatną i państwową w  Polsce.

Wstępne radzieckie rajdy na  kraje bałtyckie   miały miejsce  w połowie czerwca 1940 roku,
kiedy wojska radzieckie NKWD zrobiły nalot posterunki graniczne w Litwie , w Estonii i na
Łotwie ,  a następnie  brały udział w likwidacji administracji państwowej i zastąpienie  jej  
kadrami  radzieckimi. 

Odbyły się wybory do parlamentu i innych urzędów, w których wymieniono pojedynczych 
kandydatów, a oficjalne wyniki zostały sfabrykowane, co wskazywało na to, że poparło go 
92,8% wyborców w Estonii, 97,6% na Łotwie i 99,2% na Litwie. 

Nieuczciwie zainstalowane zgromadzenia ludowe natychmiast zwróciły się o przyjęcie do 
ZSRR, które zostało przyznane przez Związek Radziecki, a aneksje doprowadziły 
do Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej , Łotewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej . Społeczność 
międzynarodowa potępiła tę początkową aneksję państw bałtyckich i uznała ją za 
nielegalną.

W 1939 roku Związek Radziecki bezskutecznie próbowała inwazję Finlandii , w 
następstwie której strony zawarły tymczasowego traktatu pokojowego przyznającego ZSRR
wschodnim regionie Karelii (10% terytorium fińskiego),a Karelo -Fińska Socjalistyczna 
Republika Radziecka powstała poprzez połączenie scedowanych terytoriów z KASSR . Po 
sowieckim ultimatum z czerwca 1940 r. Żądającym od 
Rumunii Besarabii, Bukowiny i regionu Hertza Sowieci wkroczyli na te obszary, Rumunia 
ustąpiła radzieckim żądaniom iSowieci zajęli te terytoria . 

Konferencje Frontu Wschodniego i sojuszników



W czerwcu 1941 roku Niemcy złamały pakt Ribbentrop-Mołotow, dokonując inwazji na 
Związek Radziecki . Od czasu tej inwazji do 1944 r. Obszary zaanektowane przez Związek 
Radziecki były częścią niemieckiej Ostlandii (z wyjątkiem Mołdawskiej SRR ). Następnie 
Związek Radziecki zaczął przepychać siły niemieckie na zachód przez serię bitew 
na froncie wschodnim .

W następstwie II wojny światowej na granicy radziecko-fińskiej strony podpisały kolejny 
traktat pokojowy scedujący na Związek Radziecki w 1944 r., Po którym nastąpiła aneksja 
przez ZSRR mniej więcej tych samych wschodnich terytoriów fińskich, co w ramach 
poprzedniego tymczasowego traktatu pokojowego. z Karelo-fińskiego SRR .

Od 1943 do 1945 roku odbyło się kilka konferencji dotyczących powojennej Europy, które 
częściowo dotyczyły potencjalnej aneksji sowieckiej i kontroli krajów w Europie 
Środkowej. Były różne plany aliantów dotyczące porządku państwowego w Europie 
Środkowej w okresie powojennym. 

Podczas gdy Józef Stalin próbował zdobyć jak najwięcej państw i swoją kontrolę, brytyjski 
premier Winston Churchill wolał środkowoeuropejską Konfederację Dunaju, aby 
przeciwstawić się tym krajom przeciwko Niemcom i Rosji. Sowiecka polityka Churchilla 
wobec Europy Środkowej różniła się znacznie od polityki amerykańskiego 
prezydenta Franklina D. Roosevelta , gdzie były wierzący radziecki przywódca Stalin był 
tyranem podobnym do diabła, prowadzącym nikczemny system.

Ostrzeżony o potencjalnej dominacji stalinowskiej dyktatury nad częścią Europy, Roosevelt 
odpowiedział oświadczeniem podsumowującym jego uzasadnienie dla stosunków ze 
Stalinem: „Mam tylko przeczucie, że Stalin nie jest takim człowiekiem... Daję mu wszystko,
co tylko mogę i nie proszę o nic w zamian, szlachetnie zobowiązuje, nie będzie próbował 
niczego anektować i będzie ze mną pracował na rzecz świata demokracji i pokoju ”. 

Podczas spotkania ze Stalinem i Rooseveltem w Teheranie w 1943 r. Churchill stwierdził, że
Wielka Brytania jest żywotnie zainteresowana przywróceniem Polsce jako niepodległego 
kraju.  Wielka Brytania nie naciskała na tę sprawę z obawy, że stanie się ona źródłem tarcia 
między sojusznikami. 

W lutym 1945 roku na konferencji w Jałcie Stalin zażądał sowieckiej strefy wpływów 
politycznych w Europie Środkowej. Churchill i Roosevelt przekonali ostatecznie Stalina, 
aby nie rozczłonkowywał Niemiec. Stalin oświadczył, że Związek Radziecki zachowa 
ziemie wschodniej Polski, które zajęli już w wyniku inwazji w 1939 r. , I chciał, aby na tym,
co pozostanie w Polsce, rządził proradziecki polski rząd. Po oporze Churchilla i Roosevelta 
Stalin obiecał reorganizację obecnego proradzieckiego rządu na szerszej demokratycznej 
podstawie w Polsce.  Stwierdził, że podstawowym zadaniem nowego rządu będzie 
przygotowanie wyborów.

Strony w Jałcie uzgodniły ponadto, że kraje wyzwolonej Europy i byłe satelity Osi będą 
mogły „tworzyć demokratyczne instytucje z własnego wyboru”, zgodnie z „prawem 
wszystkich narodów do wyboru formy rządów, pod którą będą żyć. " Strony zgodziły się 
również pomóc tym krajom w utworzeniu rządów tymczasowych „zobowiązanych do jak 
najszybszego ustanowienia przez wolne wybory” i „w razie potrzeby ułatwiać 
przeprowadzenie takich wyborów”.



Na początku konferencji poczdamskiej lipiec-sierpień 1945 r. po bezwarunkowej kapitulacji
Niemiec Stalin powtórzył Churchillowi poprzednie obietnice, że powstrzyma się od 
„ sowietyzacji ” Europy Środkowej. Oprócz reparacji Stalin naciskał na „łup wojenny”, 
który pozwoliłby Związkowi Radzieckiemu na bezpośrednie przejmowanie własności od 
podbitych narodów bez ograniczeń ilościowych lub jakościowych. 

 Dodano klauzulę zezwalającą na to z pewnymi ograniczeniami.

Ukryta dynamika transformacji

Początkowo Sowieci ukrywali swoją rolę w innych politykach bloku wschodniego, a 
transformacja jawiła się jako modyfikacja zachodniej „ demokracji burżuazyjnej ”. 

Jak powiedziano młodemu komuniście w NRD, „musi wyglądać demokratycznie, ale 
musimy mieć wszystko pod naszą kontrolą”.Stalin uważał, że transformacja społeczno-
gospodarcza jest niezbędna do ustanowienia sowieckiej kontroli, odzwierciedlając pogląd 
marksistowsko-leninowski, że podstawy materialne, podział środków produkcji, kształtują 
stosunki społeczne i polityczne. 

Kadry wyszkolone w Moskwie zostały umieszczone na kluczowych stanowiskach władzy, 
aby wypełniać rozkazy dotyczące transformacji społeczno-politycznej. 

 Zniesienie społecznej i finansowej władzy  przez wywłaszczenie ziemskiej i przemysłowej 
własności było traktowane jako absolutny priorytet. Środki te były publicznie rozliczane i 
nazywane  obłudnie i  perfidnie jako „reformy”, a nie przemiany społeczno-gospodarcze. 

Z wyjątkiem początkowo Czechosłowacji, działalność partii politycznych musiała być 
zgodna z „polityką bloku”, gdzie partie musiały ostatecznie zaakceptować członkostwo w 
„bloku antyfaszystowskim”, zobowiązując je do działania jedynie na zasadzie wzajemnego 
„konsensusu”. System blokowy pozwolił Związkowi Radzieckiemu pośrednio sprawować 
kontrolę wewnętrzną.

Kluczowe departamenty, takie jak osoby odpowiedzialne za personel, policję ogólną, tajną 
policję i młodzież, były ściśle zarządzane przez komunistów. Moskiewskie kadry odróżniły 
„siły postępowe” od „reakcyjnych elementów” i sprawiły, że oba stały się bezsilne. Takie 
procedury powtarzano, dopóki komuniści nie uzyskali nieograniczonej władzy i pozostali 
tylko politycy, którzy bezwarunkowo popierali sowiecką politykę.

W czerwcu 1947 roku, po tym, jak Sowieci odmówili negocjowania potencjalnego 
złagodzenia ograniczeń dla rozwoju Niemiec, Stany Zjednoczone ogłosiły Plan Marshalla , 
kompleksowy program pomocy amerykańskiej dla wszystkich krajów europejskich, które 
chcą w nim uczestniczyć, w tym Związku Radzieckiego i krajów wschodnich. 
Europa.  Sowieci odrzucili Plan i zajęli twarde stanowisko przeciwko Stanom 
Zjednoczonym i niekomunistycznym narodom europejskim. Jednak Czechosłowacja chętnie
przyjęła pomoc USA; polski rząd miał podobne nastawienie, co było wielkim zmartwieniem
Sowietów. 



Jednym z najwyraźniejszych przejawów sowieckiej kontroli nad regionem do tej pory był 
czechosłowacki minister spraw zagranicznych Jan Masaryk , który został wezwany do 
Moskwy i skrytykowany przez Stalina za rozważenie przystąpienia do Planu 
Marshalla. Polski premier Józef Cyrankiewicz został nagrodzony za odrzucenie Planu przez 
Polskę ogromną 5-letnią umową handlową, obejmującą 450 mln dolarów kredytu, 200 000 
ton zboża, ciężkie maszyny i fabryki. 

W lipcu 1947 r. Stalin nakazał tym krajom wycofanie się z konferencji paryskiej w sprawie 
europejskiego programu naprawy, którą określano jako „moment prawdy” w podziale 
Europy po II wojnie światowej . Następnie Stalin dążył do silniejszej kontroli nad innymi 
krajami bloku wschodniego, porzucając wcześniejsze pojawienie się instytucji 
demokratycznych. Kiedy okazało się, że pomimo dużej presji partie niekomunistyczne 
mogą otrzymać ponad 40% głosów w wyborach węgierskich w sierpniu 1947 r., Wszczęto 
represje w celu zlikwidowania wszelkich niezależnych sił politycznych. 

W tym samym miesiącu na podstawie dalszych instrukcji sowieckich kadr rozpoczęto 
unicestwianie opozycji w Bułgarii.Na spotkaniu wszystkich partii komunistycznych 
w Szklarskiej Porębie pod koniec września 1947 r. partie komunistyczne Bloku 
Wschodniego zostały oskarżone o dopuszczenie nawet niewielkich wpływów 
niekomunistów w swoich krajach w okresie poprzedzającym Plan Marshalla. .

Blokada Berlina i transport powietrzny 

W byłej stolicy Niemiec, Berlinie, otoczonej przez okupowane przez Sowietów Niemcy, 24 
czerwca 1948 r. Stalin ustanowił blokadę Berlina, uniemożliwiając dostawę żywności, 
materiałów i zaopatrzenia do Berlina Zachodniego . Blokadę spowodowały częściowo 
przedterminowe wybory samorządowe w październiku 1946 r., W których Socjalistyczna 
Partia Jedności Niemiec (SED) została odrzucona na korzyść Partii Socjaldemokratycznej, 
która zdobyła dwa i pół razy więcej głosów niż SED. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 
Francja, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i kilka innych krajów rozpoczęły masowy 
transport powietrzny do Berlina, zaopatrujący Berlin Zachodni w żywność i inne zapasy. 

Sowieci rozpoczęli kampanię public relations przeciwko zmianie polityki zachodniej, a 
komuniści próbowali zakłócić wybory z 1948 r., Które poprzedzały w nich duże 
straty podczas gdy 300 000 berlińczyków demonstrowało i nawoływało do kontynuowania 
międzynarodowego transportu powietrznego. W maju 1949 r. Stalin zniósł blokadę, 
zezwalając na wznowienie dostaw zachodnich do Berlina.

Podział Tito – Stalin

Po sporów między przywódcą Jugosławii Josip Broz Tito i ZSRR dotyczących Grecji 
i Albanii , o rozłam Tito-Stalin wystąpił, a następnie przez Jugosławię wydalony 
z Kominformu w czerwcu 1948 roku, a także krótki udało Radziecki pucz w 
Belgradzie.Rozłam spowodował powstanie dwóch oddzielnych sił komunistycznych w 
Europie. Zaciekła kampania przeciwko titoizmowi została natychmiast rozpoczęta w bloku 
wschodnim, opisując agentów zarówno Zachodu, jak i Tity we wszystkich miejscach, jako 
zaangażowanych w działalność wywrotową. 



Stalin nakazał przekształcenie Kominformu w instrument monitorowania i kontroli spraw 
wewnętrznych innych partii bloku wschodniego. 

 Przez chwilę rozważał również przekształcenie Cominforma w narzędzie do skazania 
wysokich rangą dewiatorów, ale odrzucił ten pomysł jako niepraktyczny.

Zamiast tego rozpoczęto posunięcie mające na celu osłabienie przywódców partii 
komunistycznej poprzez konflikt.

 Kadry (zd) radzieckie na stanowiskach partii komunistycznej i państwowej w Bloku zostały
poinstruowane, aby sprzyjały konfliktom wewnątrz przywództwa i przekazywały sobie 
informacje przeciwko sobie.Towarzyszyło temu ciągły napływ oskarżeń o „dewiacje 
nacjonalistyczne”, „niewystarczające docenienie roli ZSRR”, powiązania z Tito i 
„szpiegostwo dla Jugosławii”. Doprowadziło to do prześladowań wielu głównych kadr 
partyjnych, w tym w NRD. 

Pierwszym krajem, który doświadczył tego podejścia, była Albania , gdzie 
przywódca Enver Hoxha natychmiast zmienił kurs z faworyzowania Jugosławii na sprzeciw
wobec niej. 

W Polsce przywódca Władysław Gomułka , który wcześniej składał projugosłowiańskie 
oświadczenia, został odsunięty od sekretarza generalnego partii na początku września 1948 
r., a następnie osadzony w więzieniu.  W Bułgarii , kiedy okazało się, że Traicho Kostov, 
który nie był kadrą moskiewską, był następny w kolejce do przywództwa, w czerwcu 1949 
r. Stalin nakazał aresztowanie Kostowa, a wkrótce potem wyrok śmierci i 
egzekucję.  Szereg innych wysokich rangą urzędników bułgarskich również zostało 
uwięzionych.Stalin i węgierski przywódca Mátyás Rákosi spotkali się w Moskwie, aby 
zaaranżować pokazowy proces przeciwnika Rákosi László Rajka, który został następnie 
stracony. 

Po drugiej wojnie światowej szczególnym zainteresowaniem cieszyło się miasto 
portowe Triest . Aż do zerwania między Tito i Stalinem mocarstwa zachodnie i blok 
wschodni bezkompromisowo stawiały czoła sobie nawzajem. Neutralne państwo 
buforowe Wolne Terytorium Triestu , założone w 1947 r. wraz z ONZ, zostało podzielone i 
rozwiązane w 1954 i 1975 r., Również z powodu odprężenia między Zachodem a Tito

Pomimo początkowego projektu instytucjonalnego komunizmu wdrożonego przez Józefa 
Stalina w bloku wschodnim, późniejszy rozwój był zróżnicowany w poszczególnych 
krajach. W państwach satelickich, po początkowym zawarciu traktatów pokojowych, 
zasadniczo zlikwidowano opozycję, wprowadzono fundamentalne kroki w kierunku 
socjalizmu, a przywódcy Kremla starali się wzmocnić nad nim kontrolę. Od samego 
początku Stalin kierował systemami, które odrzucały zachodnie instytucjonalne 
cechy gospodarek rynkowych , kapitalistyczną demokrację parlamentarną (zwaną w 
żargonie sowieckim „burżuazyjną demokracją”) i rządy prawa podporządkowujące 
dyskrecjonalną interwencję państwa.Powstałe w ten sposób państwa dążyły do całkowitej 
kontroli nad politycznym centrum wspieranym przez rozbudowany i aktywny aparat represji
oraz do centralnej roli ideologii marksistowsko-leninowskiej . 



Kraje komunistyczne i republiki radzieckie w Europie z ich reprezentatywnymi flagami 
(1950)

Jednak szczątki instytucji demokratycznych nigdy nie zostały całkowicie zniszczone, co 
zaowocowało fasadą instytucji w stylu zachodnim, takich jak parlamenty, które w 
rzeczywistości tylko zatwierdziły decyzje władców i konstytucje, których przestrzeganie 
przez władze było ograniczone lub nie było. 

Parlamenty były nadal wybierane, ale ich spotkania odbywały się tylko kilka dni w roku, 
tylko po to, aby legitymizować decyzje Biura Politycznego, i poświęcono im tak mało 
uwagi, że niektórzy z tych, którzy służyli, nie żyli, a urzędnicy otwarcie stwierdzali, że 
mandat członków, którzy przegrali wybory. 

Pierwszy lub sekretarz generalny komitetu centralnego w każdej partii komunistycznej był 
najpotężniejszą postacią w każdym reżimie. 

 Partia, nad którą rządziło biuro polityczne, nie była partią masową, ale, zgodnie 
z tradycją leninowską , mniejszą partią wybiórczą obejmującą od trzech do czternastu 
procent populacji kraju, która zaakceptowała całkowite posłuszeństwo. 

 Ci, którzy zapewnili członkostwo w tej selektywnej grupie, otrzymali znaczne nagrody, 
takie jak dostęp do specjalnych sklepów o niższych cenach z większym wyborem wysokiej 
jakości towarów krajowych i / lub zagranicznych 
( słodycze , alkohole , cygara ,kamery , telewizory itp.), szkoły specjalne, obiekty 
wakacyjne, domy, wysokiej jakości meble domowe i / lub zagraniczne, dzieła sztuki, 
emerytury, pozwolenie na wyjazd za granicę oraz samochody służbowe z wyraźnymi 
tablicami rejestracyjnymi, aby policja a inni mogą zidentyfikować tych członków z daleka.

Oprócz ograniczeń emigracyjnych, nie pozwolono na trwałe zakorzenienie się 
społeczeństwa obywatelskiego jako domeny działań politycznych pozostających poza 
kontrolą partii, z możliwym wyjątkiem Polski w latach 80 . Podczas gdy projekt 
instytucjonalny w systemach komunistycznych opierał się na odrzuceniu rządów prawa, 
infrastruktura prawna nie była odporna na zmiany odzwierciedlające rozkładającą się 
ideologię i zastępowanie autonomicznego prawa.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_block_flags.png


 Początkowo partie komunistyczne były małe we wszystkich krajach z wyjątkiem 
Czechosłowacji, tak że istniał dotkliwy brak politycznie „godnych zaufania” osób do 
administracji, policji i innych zawodów.Tak więc „niewiarygodni politycznie” niekomuniści
początkowo musieli pełnić takie role.Ci, którzy nie byli posłuszni władzom 
komunistycznym, zostali usunięci, a kadra moskiewska rozpoczęła zakrojone na szeroką 
skalę programy partyjne, mające na celu wyszkolenie personelu spełniającego wymagania 
polityczne. Byli członkowie klasy średniej byli oficjalnie dyskryminowani, chociaż potrzeba
państwa w zakresie ich umiejętności i pewnych możliwości odkrywania siebie na nowo jako
dobrych obywateli komunistycznych pozwoliła wielu jednak osiągnąć sukces. 

Reżimy komunistyczne w bloku wschodnim postrzegały marginalne grupy intelektualistów 
opozycyjnych jako potencjalne zagrożenie ze względu na podstawy, na których opiera się 
władza komunistyczna. 

 Tłumienie dysydencji i opozycji było uważane za główny warunek utrzymania władzy, 
chociaż olbrzymie koszty, którymi ludność w niektórych krajach była trzymana pod tajnym 
nadzorem, mogły nie być racjonalne. 

Po totalitarnej fazie początkowej, po śmierci Stalina nastąpił okres posttotalitarny, w którym
pierwotna metoda rządów komunistycznych zmieniła się z masowego terroru na selektywne
represje, wraz z ideologicznymi i społeczno-politycznymi strategiami legitymizacji i 
zapewnienia lojalności. Jury zostały zastąpione przez trybunał złożony z profesjonalnych 
sędziów i dwóch ławników, którzy byli niezawodnymi aktorami partyjnymi. 

Policja odstraszała i powstrzymywała sprzeciw wobec dyrektyw partyjnych. 

 Policja polityczna służyła jako rdzeń systemu, a ich nazwiska stały się synonimem surowej 
władzy i groźby gwałtownej zemsty, gdyby dana osoba zaczęła działać przeciwko 
państwu. Kilka policji stanowej i organizacji tajnej policji egzekwowało rządy partii 
komunistycznej, w tym:

•Niemcy Wschodnie - Stasi , Volkspolizei i KdA
•Związek Radziecki / Ukraina / Białoruś - NKWD , KGB i GRU
•Czechosłowacja - STB i LM
•Bułgaria - KDS
•Albania - ubezpieczenie
•Węgry - ÁVH and Workers 'Guard
•Rumunia - Bezpieczeństwo i GP
•Polska  – Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa , WSI i ZOMO
Prasa w okresie PRL była organem państwowym całkowicie zależnym od partii 
komunistycznej i jej podległym. Przed końcem lat 80. XX w. Organizacje radiowe i 
telewizyjne bloku wschodniego były własnością państwa, podczas gdy media drukowane 
były zwykle własnością organizacji politycznych, głównie lokalnej partii 
komunistycznej.Młodzieżowe gazety i czasopisma były własnością organizacji 
młodzieżowych zrzeszonych w partiach komunistycznych. 



Kontrolę mediów sprawowała bezpośrednio sama partia komunistyczna, a także 
kontrolowana przez partię cenzura państwowa.  Media służyły jako ważna forma kontroli 
informacji i społeczeństwa.  Upowszechnianie i przedstawianie wiedzy zostało uznane przez
władze za kluczowe dla przetrwania komunizmu poprzez tłumienie alternatywnych 
koncepcji i krytyki.  Opublikowano kilka państwowych gazet Partii Komunistycznej, w 
tym:

•Centralne gazety Związku Radzieckiego

•Trybuna Ludu (Poland)

•Czerwony Sztandar (annexed former eastern Poland)

•Népszabadság (do 1956 Szabad Nép, Węgry)

•Nowe Niemcy (NRD)

•Rabotnichesko Delo (Bułgaria)

•Czerwone prawo (Czechosłowacja)

•Rahva Hääl (załączona była Estonia)

•Pravda (Słowacja)

•Dzień Kowieński (załączona dawna Litwa)

•Spark (Rumunia)

•Zvyazda (Białoruś) .
Telegraph Agency Związku Radzieckiego (TASS) służył jako centralnej agencji 
gromadzenia i dystrybucji wewnętrznej i międzynarodowej wiadomość dla wszystkich stacji
prasie, radiu i telewizji radzieckich. Często był infiltrowany przez sowieckie agencje 
wywiadowcze i bezpieczeństwa, takie jak NKWD i GRU . TASS miał filie w 14 
republikach radzieckich, w tym Litewskiej SRR , Łotewskiej SRR , Estońskiej 
SRR , Mołdawskiej SRR . Ukraińska SRR i Białoruska SRR .

Kraje zachodnie zainwestowały dużo w potężne nadajniki, które umożliwiły słuchanie usług
takich jak BBC , VOA i Radio Free Europe (RFE) w bloku wschodnim, pomimo prób ze 
strony władz blokowania dróg oddechowych.

W czasach ateizmu państwowego wielu krajów bloku wschodniego religia była aktywnie 
tłumiona. 
 Ponieważ niektóre z tych państw wiązały swoje dziedzictwo etniczne ze swoimi 
Kościołami narodowymi, zarówno ludy, jak i ich kościoły były celem Sowietów.  

W 1949 roku Związek Radziecki , Bułgaria, Czechosłowacja , Węgry, Polska i Rumunia 
założyły RWPG zgodnie z pragnieniem Stalina, by wymusić sowiecką dominację nad 
mniejszymi państwami Europy Środkowej i złagodzić niektóre państwa, które wyraziły 
zainteresowanie Planem Marshalla , i które były obecnie coraz bardziej odcięte od swoich 
tradycyjnych rynków i dostawców w Europie Zachodniej. Rola RWPG stała się 
niejednoznaczna, ponieważ Stalin wolał bardziej bezpośrednie powiązania z szefami innych
partii niż pośrednia wyrafinowanie RWPG; nie odegrał znaczącej roli w latach 
pięćdziesiątych w planowaniu gospodarczym. 



Początkowo RWPG służył jako przykrywka dla radzieckiego zabierania materiałów i 
sprzętu z reszty bloku wschodniego, ale równowaga uległa zmianie, gdy Sowieci stali się 
subsydiatorami netto reszty bloku w latach siedemdziesiątych XX wieku poprzez wymianę 
tanich surowców. w zamian za tandetnie wyprodukowane wyroby gotowe. 

W 1955 roku Układ Warszawski powstał częściowo w odpowiedzi 
na włączenie do NATO Niemiec Zachodnich, a częściowo dlatego, że Sowieci potrzebowali 
pretekstu do zatrzymania jednostek Armii Czerwonej na Węgrzech. 

Przez 35 lat Pakt utrwalał stalinowską koncepcję radzieckiego bezpieczeństwa narodowego 
opartego na ekspansji imperialnej i kontroli nad reżimami satelitarnymi w Europie 
Wschodniej. Sowiecka formalizacja ich stosunków bezpieczeństwa w bloku wschodnim 
odzwierciedlała podstawową zasadę polityki bezpieczeństwa Moskwy, zgodnie z którą 
dalsza obecność w Europie Środkowo-Wschodniej była podstawą jej obrony przed 
Zachodem. 

Poprzez swoje struktury instytucjonalne Pakt zrekompensował również częściowo brak 
osobistego przywództwa Józefa Stalina od jego śmierci w 1953 r. Pakt skonsolidował armie 
pozostałych członków Bloku, w których radzieccy oficerowie i agenci ochrony służyli pod 
zjednoczonym sowieckim dowództwem. Struktura. 

Od 1964 roku Rumunia przeszła bardziej niezależny kurs. Choć nie odrzucił ani RWPG, ani
Układu Warszawskiego, przestał odgrywać znaczącą rolę w obu.  Objęcie przez Nicolae 
Ceaușescu przywództwa rok później pchnęło Rumunię jeszcze dalej w kierunku 
odrębności.  Albania, która stała się coraz bardziej izolowana pod rządami stalinowskiego 
przywódcy Envera Hodży po destalinizacji , przechodząc rozłam radziecko-albański w 1961
r., Wycofała się z Układu Warszawskiego w 1968 r. po inwazji Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację .

Struktura społeczna 

Społeczeństwa bloku wschodniego działały na zasadach antymerytokratycznych z silnymi 
elementami egalitarnymi. Te faworyzowały osoby o niższych kwalifikacjach, a także 
zapewniały przywileje nomenklaturze i osobom o odpowiedniej klasie lub pochodzeniu 
politycznym. Społeczeństwa bloku wschodniego były zdominowane przez rządzącą partię 
komunistyczną, przez co niektórzy nazywali je „partyjnymi krajami”. Zapewnienie 
świadczeń osobom mniej wykwalifikowanym i mniej kompetentnym pomogło zapewnić 
reżimowi pewnego rodzaju legitymację. Byli członkowie klasy średniej byli oficjalnie 
dyskryminowani, chociaż potrzeba ich umiejętności pozwoliła im na nowo odkryć siebie 
jako dobrych komunistycznych obywateli. 

Obudowa 

Niedobór mieszkań istniał w całym bloku wschodnim, zwłaszcza po poważnym cięciu 
zasobów państwowych dostępnych na mieszkania począwszy od 1975 r. Miasta zostały 
wypełnione dużymi blokami mieszkalnymi zbudowanymi systemowo. Zachodni goście z 
miejsc takich jak Niemcy Zachodnie wyrazili zdziwienie dostrzegana tandetność nowych, 
przypominających skrzynie betonowych konstrukcji po drugiej stronie granicy w NRD , 
wraz ze względną szarością fizycznego otoczenia i często pozbawionym radości wyglądem 
ludzi na ulicy lub w sklepach. 



 Polityka budownictwa mieszkaniowego miała poważne problemy organizacyjne.  Ponadto 
ukończone domy charakteryzowały się zauważalnie złym wykończeniem

Niemal całkowity nacisk na duże bloki mieszkalne był wspólną cechą miast bloku 
wschodniego w latach 70. i 80. XX wieku. 

 Władze NRD widziały duże korzyści kosztowe w budowie bloków 
mieszkalnych Plattenbau, tak że budowa takiej architektury na obrzeżach dużych miast 
trwała aż do rozpadu bloku wschodniego.  W tych budynkach, takich 
jak Paneláks z Czechosłowacji i Panelház na Węgrzech , znajdowały się ciasne betonowe 
mieszkania, które rozległy się wzdłuż ulic bloku wschodniego, pozostawiając 
odwiedzającego wrażenie „zimnej i szarej”. 

Pragnąc wzmocnić rolę państwa w latach 70. i 80. XX wieku, Nicolae 
Ceaușescu uchwalił program systematyzacji , który polegał na rozbiórce i odbudowie 
istniejących osad, wsi, miasteczek i miast w całości lub w części, do standardowych bloków
mieszkalnych w całym kraju ( blocuri ). 

Zgodnie z tą ideologią, Ceaușescu zbudował w latach 80. XX wieku Centrul Civic of 
Bucharest, w którym w miejscu dawnego historycznego centrum znajduje się Pałac 
Parlamentu .

Nawet pod koniec lat 80. XX wieku warunki sanitarne w większości krajów bloku 
wschodniego były generalnie dalekie od odpowiednich. We wszystkich krajach, dla których 
istniały dane, 60% mieszkań miało gęstość większą niż jedna osoba na pokój w latach 
1966–1975.  Średnia w krajach zachodnich, dla których były dostępne dane, wynosiła około
0,5 osoby na pokój. Problemy pogarszały się z powodu złej jakości wykończeń nowych 
mieszkań, często powodujących, że mieszkańcy byli poddawani pewnym pracom 
wykończeniowym i dodatkowym naprawom. 

Złe warunki mieszkaniowe były jednym z czterech czynników, inne to złe warunki życia, 
wzrost zatrudnienia kobiet i aborcja jako zalecany środek kontroli urodzeń, co doprowadziło
do spadku liczby urodzeń w całym bloku wschodnim.  Bezdomność była być może 
najbardziej oczywistym skutkiem niedoboru mieszkań, choć w bloku wschodnim trudno 
było ją zdefiniować i zmierzyć. 

Podobnie jak w przypadku gospodarki Związku Radzieckiego , planiści w bloku wschodnim
kierowali się wynikającymi z nich planami pięcioletnimi, które podążały ścieżkami 
ekstensywnego, a nie intensywnego rozwoju, koncentrując się na przemyśle ciężkim, tak jak
zrobił to Związek Radziecki, co prowadziło do nieefektywności i niedoborów gospodarek . 

Kraje bloku wschodniego osiągnęły pewien postęp gospodarczy i techniczny, 
uprzemysłowienie, wzrost wydajności pracy i wzrost poziomu życia. Jednakże z 
powodu braku wolnych rynków, gospodarki bloku wschodniego doświadczyły  
zahamowanego  rozwoju ze strony centralnych planistów co według wielu autorów  była 
nieodłączną własnością ekonomii marksistowskiej . 



Blok Wschodni był również zależny od Związku Radzieckiego w zakresie znacznych ilości 
materiałów. 

Zacofanie technologiczne skutkowało uzależnieniem od importu z krajów zachodnich, a to z
kolei popytem na zachodnią walutę. Kraje Bloku Wschodniego intensywnie zaciągały 
pożyczki z Club de Paris (banki centralne) i London Club (banki prywatne), a większość z 
nich na początku lat 80. była zmuszona powiadomić wierzycieli o swojej 
niewypłacalności. Informacje te były jednak utrzymywane w tajemnicy przed obywatelami, 
a propaganda propagowała pogląd, że kraje są na najlepszej drodze do socjalizmu.

W wyniku II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Europie Wschodniej znaczna część 
regionu została zniszczona w wyniku ogromnych zniszczeń przemysłu, infrastruktury oraz 
ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. W samej tylko Polsce polityka grabieży i 
wyzysku przyniosła ogromne straty materialne polskiemu przemysłowi (z czego 62% 
zniszczono) rolnictwu, infrastrukturze i zabytkom kultury, których koszt oszacowano na 
około 525 mld euro lub 640 mld dolarów. w 2004 r. wartości wymienne. 

W całym bloku wschodnim, zarówno w ZSRR, jak iw pozostałej części bloku, rosło 
znaczenie Rosji i nazywano ją naiboleje vydayushchayasya natsiya (najważniejszy naród) 
i rukovodyashchiy narod (wiodący naród).Sowieci promowali szacunek dla rosyjskich 
działań i cech charakterystycznych oraz budowę sowieckich hierarchii strukturalnych w 
innych krajach bloku wschodniego. 

Cechą charakterystyczną stalinowskiego totalitaryzmu była wyjątkowa symbioza państwa 
ze społeczeństwem i gospodarką, w wyniku której polityka i ekonomia utraciły swoje 
charakterystyczne cechy jako autonomiczne i wyróżnialne sfery. Początkowo Stalin 
kierował systemami, które odrzucały zachodnie instytucjonalne cechy gospodarek 
rynkowych , demokratyczne rządy (zwane w żargonie sowieckim „burżuazyjną 
demokracją”) i rządy prawa podporządkowane dyskrecjonalnej interwencji państwa. 

Sowieci nakazali wywłaszczenie i etatyzację własności prywatnej. Radzieckie „repliki 
reżimów”, które powstały w Bloku, nie tylko odtworzyły sowiecką gospodarkę nakazową , 
ale także przyjęły brutalne metody stosowane przez Józefa Stalina i tajną politykę w stylu 
sowieckim, aby stłumić rzeczywistą i potencjalną opozycję. 

Stalinowskie reżimy w bloku wschodnim postrzegały nawet marginalne grupy 
opozycyjnych intelektualistów jako potencjalne zagrożenie ze względu na podstawy leżące 
tam u podstaw stalinowskiej władzy. Tłumienie sprzeciwu i opozycji było głównym 
warunkiem wstępnym bezpieczeństwa władzy stalinowskiej w bloku wschodnim, chociaż 
stopień opozycji i tłumienia dysydentów różni się w zależności od kraju i czasu w całym 
bloku wschodnim. 

Ponadto media w bloku wschodnim były organami państwowymi, całkowicie zależnymi od 
rządu ZSRR i mu podległymi, przy czym organizacje radiowe i telewizyjne były własnością
państwa, podczas gdy media drukowane były zwykle własnością organizacji politycznych, 
głównie partii lokalnej. Podczas gdy ponad 15 milionów mieszkańców bloku wschodniego 
wyemigrowało na zachód od 1945 do 1949 r.,emigracja została skutecznie zatrzymana na 
początku lat pięćdziesiątych, a radzieckie podejście do kontrolowania ruchu narodowego 
było naśladowane przez większość pozostałej części bloku wschodniego. 



Początkowe zmiany 

Transformacje rozliczane jako reformy

W ZSRR, z powodu ścisłej tajemnicy sowieckiej Józefa Stalina , przez wiele lat po drugiej 
wojnie światowej nawet najlepiej poinformowani cudzoziemcy nie wiedzieli skutecznie o 
działalności radzieckiej gospodarki.  Stalin zablokował dostęp do Związku Radzieckiego na 
zewnątrz od 1935 r. (Aż do śmierci), skutecznie uniemożliwiając zagraniczne podróże 
wewnątrz Związku Radzieckiego, tak aby osoby postronne nie wiedziały o procesach 
politycznych, które miały tam miejsce. W tym okresie, a nawet przez 25 lat po śmierci 
Stalina, nieliczni dyplomaci i zagraniczni korespondenci, którym zezwolono na 
przebywanie w Związku Radzieckim, byli zwykle ograniczani do kilku kilometrów od 
Moskwy, ich telefony były na podsłuchu, ich rezydencje były ograniczone do miejsc 
przeznaczonych tylko dla cudzoziemców i były stale śledzone przez władze sowieckie. 

Sowieci modelowali również gospodarki w pozostałej części bloku wschodniego poza 
Związkiem Radzieckim według linii radzieckiej gospodarki dowodzenia . 

Przed II wojną światową Związek Radziecki stosował drakońskie procedury, aby zapewnić 
zgodność z dyrektywami, aby zainwestować wszystkie aktywa w sposób planowany przez 
państwo, w tym kolektywizację rolnictwa i wykorzystanie znacznej armii robotniczej 
zgromadzonej w systemie gułagu . System ten został w dużej mierze narzucony innym 
krajom bloku wschodniego po drugiej wojnie światowej.  Podczas gdy propaganda 
proletariackich ulepszeń towarzyszyła zmianom systemowym, terror i zastraszanie 
wynikającego z tego bezwzględnego stalinizmu przesłaniały poczucie wszelkich rzekomych
korzyści. 

Stalin uważał, że transformacja społeczno-gospodarcza jest niezbędna do ustanowienia 
sowieckiej kontroli, odzwierciedlającej pogląd marksistowsko-leninowski, że podstawy 
materialne, podział środków produkcji, kształtują stosunki społeczne i polityczne.  Kadry 
wyszkolone w Moskwie zostały umieszczone na kluczowych stanowiskach władzy, aby 
wypełniać rozkazy dotyczące transformacji społeczno-politycznej. 

Zniesienie społecznej i finansowej władzy szlachty i arystokracji  przez wywłaszczenie 
ziemskiej i przemysłowej własności było traktowane jako absolutny priorytet. 

Środki te były publicznie rozliczane jako reformy, a nie przemiany społeczno-gospodarcze. 

 W całym bloku wschodnim, z wyjątkiem Czechosłowacji , powstały „organizacje 
społeczne”, takie jak związki zawodowe i stowarzyszenia reprezentujące różne grupy 
społeczne, zawodowe i inne, z tylko jedną organizacją dla każdej kategorii, z wyłączeniem 
konkurencji. Organizacje te były kierowane przez stalinowskie kadry, choć w początkowym
okresie dopuszczały pewną różnorodność

Przeniesienie aktywów

W tym samym czasie, pod koniec wojny, Związek Radziecki przyjął „ politykę grabieży ” 
polegającą na fizycznym transporcie i przemieszczaniu wschodnioeuropejskich aktywów 
przemysłowych do Związku Radzieckiego. 



Państwa bloku wschodniego były zobowiązane do zapewnienia węgla, sprzętu 
przemysłowego, technologii, taboru i innych zasobów niezbędnych do odbudowy Związku 
Radzieckiego. 

W latach 1945–1953 Sowieci otrzymali w ramach tej polityki transfer netto zasobów z 
reszty bloku wschodniego w wysokości około 14 miliardów dolarów, co jest kwotą 
porównywalną z transferem netto ze Stanów Zjednoczonych do Europy Zachodniej w planie
Marshalla .Reparacje” obejmowały demontaż kolei w Polsce i reparacje rumuńskie na rzecz 
Sowietów w latach 1944–1948 o wartości 1,8 miliarda dolarów wraz z 
dominacją Sowietów . 

Ponadto Sowieci zreorganizowali przedsiębiorstwa w spółki akcyjne, w których Sowieci 
posiadali pakiet kontrolny.  Grabić  grabić  grabić….

  Korzystając z tego pojazdu kontrolnego, kilka przedsiębiorstw było zobowiązanych do 
sprzedaży Sowietom produktów po cenach niższych od cen światowych, takich jak kopalnie
uranu w Czechosłowacji i Niemczech Wschodnich , kopalnie węgla w Polsce i studnie 
naftowe w Rumunii . 

Handel i RWPG 

Schemat handlowy krajów bloku wschodniego został poważnie zmodyfikowany.

 Przed II wojną światową nie więcej niż 1–2% handlu tych krajów dotyczyło Związku 
Radzieckiego. Do 1953 r. udział takiego handlu podskoczył do 37%. 

 W 1947 roku Józef Stalin również potępił Plan Marshalla i zakazał wszystkim krajom 
bloku wschodniego uczestniczenia w nim. 

Sowiecka dominacja dodatkowo wiązała inne gospodarki bloku wschodniego z Moskwą za 
pośrednictwem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (CMEA) lub RWPG , która 
określała alokacje inwestycyjne krajów i produkty, które byłyby przedmiotem handlu w 
ramach bloku wschodniego. Chociaż RWPG została zapoczątkowana w 1949 r., Jej rola 
stała się niejednoznaczna, ponieważ Stalin wolał bardziej bezpośrednie powiązania z 
szefami innych partii niż pośrednie wyrafinowanie rady. W latach pięćdziesiątych XX 
wieku nie odegrał znaczącej roli w planowaniu gospodarczym. 

Początkowo RWPG służył jako przykrywka dla radzieckiego zabierania materiałów i 
sprzętu z reszty bloku wschodniego, ale równowaga zmieniła się, gdy Sowieci stali się 
subsydiami netto pozostałej części bloku w latach siedemdziesiątych XX wieku poprzez 
wymianę tanich surowców w zwrot za tandetnie wyprodukowane wyroby gotowe. 

Podczas gdy zasoby takie jak ropa, drewno i uran początkowo sprawiały, że dostęp do 
innych gospodarek bloku wschodniego był atrakcyjny, Sowieci wkrótce musieli 
eksportować radzieckie surowce do tych krajów, aby zachować w nich spójność.  W 
następstwie sprzeciwu wobec planów RWPG wydobycia zasobów mineralnych Rumunii i 
intensywnego wykorzystania jej produkcji rolnej, Rumunia zaczęła przyjmować bardziej 
niezależne stanowisko w 1964 r. Chociaż nie odrzucił RWPG, nie odegrał znaczącej roli w 
jej działalności, zwłaszcza po dojściu do władzy Nicolae Ceauşescu

Plany pięcioletnie



Plakat Agitprop autorstwa Władimira Majakowskiego :
"1. Chcesz pokonać zimno?
2. Chcesz pokonać głód?
3. Chcesz zjeść?
4. Chcesz się napić?
Pospiesz się, aby wejść do brygad uderzeniowych !"

Działalność gospodarcza była regulowana przez plany pięcioletnie , podzielone na 
miesięczne segmenty, przy czym planiści rządowi często próbowali osiągnąć cele planu, 
niezależnie od tego, czy istnieje rynek na produkowane towary.

 Brakowało koordynacji między działami, tak aby samochody mogły być produkowane 
przed zbudowaniem stacji benzynowych lub dróg, albo nowy szpital w Warszawie w latach 
80. mógł stać pusty przez cztery lata, czekając na produkcję sprzętu, który go 
zapełni.  Niemniej jednak, gdyby takie cele polityczne zostały osiągnięte, propagandziści 
mogliby pochwalić się zwiększoną produkcją pojazdów i ukończeniem kolejnego nowego 
szpitala. 

Często tworzyły się nieefektywne biurokracje, na przykład bułgarskie gospodarstwa rolne 
musiały spełnić co najmniej sześćset różnych danych dotyczących realizacji 
planów. Socjalistyczne wymagania dotyczące produktów wywołały zniekształcone 
konsekwencje czarnorynkowe, takie jak zepsute żarówki miały znaczną wartość rynkową w 
biurach Bloku Wschodniego, ponieważ zepsutą żarówkę trzeba było złożyć przed 
wydaniem nowej żarówki. 

Kierownicy fabryk i brygadziści mogli zajmować swoje stanowiska tylko wtedy, gdy zostali
oczyszczeni w ramach systemu listy nomenklaturowej z zatwierdzonych przez 
partię kadr .  Wszystkie decyzje były ograniczane przez partyjną politykę tego, co 
uznawano za ‘dobre zarządzanie’. 

 Pracownikom przydzielono pracę na wzór „norm”, z sankcjami za ich niewypełnienie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Plakat_mayakowski_gross.jpg


 Jednak system rzeczywiście przyczynił się do zwiększenia nieefektywności, ponieważ 
gdyby normy były spełnione, kierownictwo jedynie je zwiększyło. 

System stachanowicki zastosowano do podkreślenia osiągnięć odnoszących sukcesy brygad 
roboczych i „ brygad uderzeniowych ” „zostały wprowadzone  aby pokazać innym, jak 
wiele można osiągnąć. 

Wprowadzono także „ zmiany Lenina ” lub „Soboty Lenina”, wymagające dodatkowego 
czasu pracy bez wynagrodzenia. Jednak położenie nacisku na budowę przemysłu ciężkiego 
zapewniło pełne zatrudnienie i mobilność społeczną dzięki rekrutacji młodych pracowników
wiejskich i kobiet.  Podczas gdy pracownicy fizyczni cieszyli się, że zarabiają tyle samo lub 
więcej niż wielu specjalistów, poziom życia nie odpowiadał tempu poprawy w Europie 
Zachodniej. 

Jedynie Jugosławia (a później Rumunia i Albania ) zaangażowały się we własne planowanie
przemysłowe, choć odniosły niewiele większe sukcesy niż reszta bloku.  Albania , która 
pozostawała silnie stalinowska w ideologii długo po destalinizacji , była politycznie i 
handlowo izolowana od innych krajów bloku wschodniego i Zachodu. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX wieku był to najbiedniejszy kraj w Europie i nadal brakowało mu 
kanalizacji, wody wodociągowej i gazowej. 

Nacisk na przemysł ciężki 

Według oficjalnej propagandy w Związku Radzieckim istniała bezprecedensowa dostępność
mieszkań, opieki zdrowotnej i edukacji. 

Czynsz najmu mieszkania stanowił średnio zaledwie 1% budżetu rodzinnego, co po 
uwzględnieniu usług komunalnych sięgało 4%. Bilety tramwajowe kosztowały 20 kopiejek, 
a bochenek chleba 15 kopiejek. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera wynosiło 
140–160 rubli . 

Związek Radziecki poczynił znaczne postępy w rozwoju krajowego sektora dóbr 
konsumpcyjnych. W 1970 roku ZSRR wyprodukował 679 milionów par obuwia 
skórzanego, w porównaniu do 534 milionów w Stanach Zjednoczonych. Czechosłowacja, 
która miała najwyższą na świecie produkcję obuwia na mieszkańca, wyeksportowała 
znaczną część swojej produkcji obuwia do innych krajów.

Rosnący poziom życia w socjalizmie doprowadził do stałego zmniejszania się czasu pracy i 
wzrostu czasu wolnego. W 1974 r. średni tydzień pracy radzieckich robotników 
przemysłowych wynosił 40 godzin. Płatne urlopy w 1968 roku obejmowały minimum 15 
dni roboczych. W połowie lat 70. liczba dni wolnych w roku, dni wolnych, świąt i wakacji 
wynosiła 128–130, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich dziesięciu latach. 

Ponieważ model ten obejmował marnotrawną eksploatację zasobów naturalnych i innych, 
został opisany jako rodzaj modalności „tnij i pal”. Podczas gdy system radziecki dążył 
do dyktatury proletariatu , w wielu krajach Europy Wschodniej istniejącego proletariatu 
było niewiele, tak że aby go stworzyć, trzeba było zbudować przemysł ciężki. 



 Każdy system łączył odrębne tematy gospodarek zorientowanych na państwo, w tym słabo 
zdefiniowane prawa własności, brak cen rynkowych oraz nadmierne lub zniekształcone 
zdolności produkcyjne w stosunku do analogicznych gospodarek rynkowych. 

W systemach alokacji i dystrybucji zasobów wystąpiły poważne błędy i marnotrawstwo. Ze 
względu na monolityczne organy państwowe kierowane przez partie, systemy te nie 
zapewniały skutecznych mechanizmów ani bodźców do kontrolowania kosztów, 
rozrzutności, nieefektywności i marnotrawstwa.  Przemysł ciężki został potraktowany 
priorytetowo ze względu na jego znaczenie dla establishmentu wojskowo-przemysłowego 
oraz dla sektora inżynieryjnego. 

Fabryki były czasami nieefektywnie zlokalizowane, co powodowało wysokie koszty 
transportu, podczas gdy słaba organizacja zakładów powodowała czasami wstrzymanie 
produkcji i efekt domina w innych gałęziach przemysłu zależnych od monopolistycznych 
dostawców półproduktów. 

 Na przykład każdy kraj, w tym Albania , budował huty niezależnie od tego, czy brakowało 
im niezbędnych zasobów energii i rud mineralnych.  W Bułgarii zbudowano ogromny 
zakład metalurgiczny, mimo że jego rudy musiały zostać sprowadzone ze Związku 
Radzieckiego i przetransportowane 320 kilometrów (200 mil) od portu 
w Burgas . Warszawska fabryka traktorów w 1980 r. Posiadała 52-stronicową listę 
nieużywanego rdzewiejącego, wówczas bezużytecznego sprzętu.

Ten nacisk na przemysł ciężki odwrócił inwestycje od bardziej praktycznej produkcji 
chemikaliów i tworzyw sztucznych. 

 Ponadto nacisk w planach na ilość, a nie na jakość, sprawił, że produkty z bloku 
wschodniego były mniej konkurencyjne na rynku światowym. Wysokie koszty przenoszone 
przez łańcuch produktów podniosły „wartość” produkcji, na której oparto podwyżki płac, 
ale sprawiły, że eksport stał się mniej konkurencyjny.  Planiści rzadko zamykali stare 
fabryki, nawet gdy nowe moce otwierano gdzie indziej.  Na przykład polski przemysł 
stalowy zachował fabrykę na Górnym Śląsku pomimo otwarcia nowoczesnych, 
zintegrowanych jednostek na peryferiach, podczas gdy ostatni stary proces Siemens-
Martinpiec zainstalowany w XIX wieku nie został od razu zamknięty. 

Dobra produkcyjne były faworyzowane w stosunku do dóbr konsumpcyjnych, przez co 
dobra konsumpcyjne były pozbawione ilości i jakości w wynikających z tego gospodarkach 
niedoboru .

W połowie lat siedemdziesiątych deficyty budżetowe znacznie wzrosły, a ceny krajowe 
znacznie odbiegały od cen światowych, podczas gdy ceny produkcji były średnio o 2% 
wyższe od cen konsumpcyjnych. Wiele towarów premium można było kupić na czarnym 
rynku lub tylko w specjalnych sklepach przy użyciu obcej waluty ogólnie niedostępnej dla 
większości obywateli bloku wschodniego, takich jak Intershop we wschodnich 
Niemczech ,  Beryozka w Związku 
Radzieckim, Pewex w Polsce ,  Tuzex w Czechosłowacji ,  Corecom w Bułgarii 
lub Comturistw Rumunii. Wiele z tego, co zostało wyprodukowane dla miejscowej 
ludności, nigdy nie dotarło do zamierzonego użytkownika, podczas gdy wiele łatwo 
psujących się produktów stało się niezdatnych do spożycia, zanim dotarły do 
konsumentów. 



Czarne rynki 

W wyniku niedoskonałości oficjalnej gospodarki powstały czarne rynki , na które często 
dostawały się towary skradzione z sektora publicznego;  druga „gospodarka 
równoległa” rozkwitła w całym Bloku z powodu rosnących potrzeb konsumentów 
państwowych niezaspokojonych.  

Powstały czarne i szare rynki żywności, towarów i gotówki.  Towary obejmowały artykuły 
gospodarstwa domowego, środki medyczne, odzież, meble, kosmetyki i przybory toaletowe,
których stale brakuje w oficjalnych punktach sprzedaży. 

Wielu rolników ukrywa faktyczną produkcję przed agencjami zakupowymi, aby nielegalnie 
sprzedawać ją miejskim konsumentom.  Twarde waluty obce były bardzo poszukiwane, 
podczas gdy wysoko cenione produkty zachodnie funkcjonowały jako środek wymiany lub 
przekupstwa w krajach stalinowskich, takich jak Rumunia , gdzie papierosy Kent służyły 
jako nieoficjalna, szeroko używana waluta do zakupu towarów i usług. Niektórzy 
pracownicy usług dorabiał nielegalnie świadczenie usług bezpośrednio do klientów do 
zapłaty. 

Urbanizacja

Wynikająca z tego ekstensywna industrializacja produkcji nie odpowiadała potrzebom 
konsumentów i spowodowała zaniedbania w sektorze usług, bezprecedensową szybką 
urbanizację, dotkliwe przeludnienie miast, chroniczne niedobory i masową rekrutację kobiet
do zawodów głównie fizycznych i / lub niskopłatnych.

Wynikające z tego napięcia doprowadziły do powszechnego stosowania przymusu, 
represji, pokazowych procesów , czystek i zastraszania. Do 1960 r. W Polsce (48% miast) i 
Bułgarii (38%) doszło do masowej urbanizacji, która zwiększyła zatrudnienie chłopów, ale 
także spowodowała gwałtowny wzrost analfabetyzmu, gdy dzieci przerywały naukę w celu 
podjęcia pracy. 

Miasta stały się masywnymi placami budowy, co doprowadziło do odbudowy niektórych 
zniszczonych wojną budynków, ale także do budowy szarych, zniszczonych bloków 
mieszkalnych zbudowanych systemowo.  Poziom życia w miastach gwałtownie spadł, 
ponieważ zasoby zostały uwięzione w ogromnych długoterminowych projektach 
budowlanych, podczas gdy industrializacja zmusiła miliony byłych chłopów do życia w 
obozach dla chat lub ponurych blokach mieszkalnych w pobliżu ogromnych, 
zanieczyszczających kompleksów przemysłowych.



Kolektywizacja rolnictwa 

Plakat propagandowy przedstawiający zwiększoną produkcję rolną w latach 1981–1983 i 
1986 w Niemczech Wschodnich

Kolektywizacja jest procesem zapoczątkowanym przez Józefa Stalina pod koniec lat 
dwudziestych XX wieku, w wyniku którego reżimy marksistowsko-leninowskie w bloku 
wschodnim i gdzie indziej próbowały ustanowić uporządkowany system socjalistyczny w 
rolnictwie wiejskim.Wymagało to przymusowej konsolidacji drobnych gospodarstw 
chłopskich i większych gospodarstw należących do klas ziemiańskich w celu stworzenia 
większych nowoczesnych „ kołchozów ”, które w teorii należałyby do tamtejszych 
robotników. W rzeczywistości takie gospodarstwa były własnością państwa. 

Oprócz wykorzenienia postrzeganej nieefektywności związanej z drobnym rolnictwem na 
nieciągłych gruntach, kolektywizacja miała również rzekomo osiągnąć polityczny cel 
usunięcia wiejskiej podstawy oporu wobec reżimów stalinowskich.  Kolejnym 
uzasadnieniem była potrzeba promowania rozwoju przemysłowego poprzez ułatwianie 
zamówień publicznych na produkty rolne i przenoszenie „nadwyżki siły roboczej” z 
obszarów wiejskich do miejskich.  Krótko mówiąc, rolnictwo zostało zreorganizowane, aby 
proletaryzować chłopstwo i kontrolować produkcję po cenach ustalanych przez państwo.

Bloku Wschodniego posiada znaczne zasoby rolnych, zwłaszcza w południowych 
obszarach, takich jak Węgry „s Great Plain , które oferowane dobrych gleb i ciepły klimat w
okresie wegetacji.  Kolektywizacja wsi przebiegała inaczej w niesowieckich krajach bloku 
wschodniego niż w Związku Radzieckim w latach dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku. Ze względu na potrzebę ukrycia przejęcia kontroli i realiów początkowego braku 
kontroli, w niesowieckich krajach bloku wschodniego nie można było przeprowadzić 
likwidacji bogatych chłopów w stylu sowieckiej dekulakizacji . 

Nie mogli też ryzykować masowego głodu lub sabotażu rolniczego (np. Holodomoru ) wraz
z szybką kolektywizacją za pośrednictwem ogromnych gospodarstw państwowych i 
spółdzielni producentów rolnych (APC).  Zamiast tego, kolektywizacja postępowała wolniej
i etapami od 1948 do 1960 w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, Czechosłowacji i NRD oraz 
od 1955 do 1964 w Albanii. Kolektywizacja w republikach bałtyckich Litewskiej 
SRR , Estońskiej SRR i Łotewskiej SRR miała miejsce w latach 1947-1952. 
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W przeciwieństwie do kolektywizacji sowieckiej, ani masowe niszczenie zwierząt, ani błędy
powodujące zniekształcenie produkcji lub dystrybucji nie wystąpiły w innych krajach bloku 
wschodniego. 

 Zaczęło się powszechniejsze stosowanie form przejściowych, z różnymi rekompensatami 
dla chłopów, którzy wnieśli więcej ziemi do APC. 

Ponieważ Czechosłowacja i Niemcy Wschodnie były bardziej uprzemysłowione niż 
Związek Radziecki, były w stanie dostarczyć większość sprzętu i nawozów potrzebnych do 
ułatwienia przejścia do skolektywizowanego rolnictwa. 

Zamiast likwidować dużych rolników lub uniemożliwić im dołączanie do APC, jak zrobił to
Stalin poprzez dekulakizację rolnicy ci byli wykorzystywani w kolektywizacjach 
niesowieckiego bloku wschodniego, czasami nawet nazywani byli prezesami lub 
zarządcami gospodarstw. 

Kolektywizacja często spotykała się z silnym oporem wiejskim, w tym chłopi często 
niszcząc własność, zamiast oddawać ją kolektywom. 

 Silne więzi chłopskie z ziemią poprzez własność prywatną zostały zerwane, a wielu 
młodych ludzi wyjechało do pracy w przemyśle.  W Polsce i Jugosławii ostry opór chłopów,
z których wielu oparło się osi, doprowadził do porzucenia masowej kolektywizacji wsi na 
początku lat pięćdziesiątych. Częściowo z powodu problemów stworzonych przez 
kolektywizację, rolnictwo zostało w Polsce w 1957 roku w dużej mierze 
zdekolektywizowane.

Fakt, że mimo wszystko Polsce udało się przeprowadzić centralnie planowaną 
industrializację na dużą skalę z nie mniejszą trudnością niż jej skolektywizowani sąsiedzi z 
bloku wschodniego, dodatkowo poddawał w wątpliwość potrzebę kolektywizacji w tak 
planowanych gospodarkach. Jedynie „ziemie zachodnie” Polski, sąsiadujące na wschód z 
linią Odry i Nysy, które zostały zaanektowane z Niemiec, zostały w znacznym stopniu 
skolektywizowane, głównie w celu osiedlenia dużej liczby Polaków na dobrych gruntach 
rolnych, odebranych niemieckim rolnikom.

Wzrost gospodarczy

Robotron KC 87 domowy komputer wykonany w Niemczech Wschodnich w latach 1987 
i 1989

W krajach takich jak Związek Radziecki nastąpił znaczący postęp w gospodarce. W 1980 
roku Związek Radziecki zajął pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie odpowiednio 
pod względem produkcji przemysłowej i rolnej. W 1960 r. Produkcja przemysłowa ZSRR 
wynosiła tylko 55% w Ameryce, ale w 1980 r. Wzrosła do 80%. 
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Wraz ze zmianą kierownictwa radzieckiego w 1964 r. Nastąpiły istotne zmiany w polityce 
gospodarczej. Rząd wydał 30 września 1965 r. Dekret „O usprawnieniu zarządzania 
przemysłem” oraz rezolucję z 4 października 1965 r. „O poprawie i wzmocnieniu 
ekonomicznych zachęt dla produkcji przemysłowej”. Głównym inicjatorem tych reform był 
premier A. Kosygin. Reformy Kosygina dotyczące rolnictwa dały kołchozom znaczną 
autonomię, dając im prawo do treści rolnictwa prywatnego. W tym okresie prowadzono 
program rekultywacji gruntów na dużą skalę, budowę kanałów irygacyjnych i inne 
działania. 

 W latach 1966–1970 produkt narodowy brutto wzrósł o ponad 35%. Produkcja 
przemysłowa wzrosła o 48%, a rolnictwo o 17%.W ósmym planie pięcioletnim dochód 
narodowy rósł średnio o 7,8%. W dziewiątym planie pięcioletnim (1971–1975) dochód 
narodowy rósł w tempie 5,7% rocznie. W dziesiątym planie pięcioletnim (1976–1981) 
dochód narodowy rósł w tempie 4,3% rocznie. 

Związek Radziecki dokonał znaczącego postępu naukowego i technicznego. W 
przeciwieństwie do krajów o gospodarkach bardziej zorientowanych rynkowo, potencjał 
naukowy i technologiczny ZSRR był wykorzystywany zgodnie z planem w skali całego 
społeczeństwa. 

W 1980 roku liczba personelu naukowego w ZSRR wynosiła 1,4 miliona. Liczba 
inżynierów zatrudnionych w gospodarce narodowej wyniosła 4,7 mln. W latach 1960–1980 
liczba personelu naukowego wzrosła czterokrotnie. W 1975 r. Liczba personelu naukowego 
w ZSRR wynosiła jedną czwartą ogółu personelu naukowego na świecie. W 1980 r. W 
porównaniu z 1940 r. Liczba zgłoszonych propozycji wynalazków przekroczyła 5 mln. W 
1980 r. Istniało 10 ogólnounijnych instytutów badawczych, 85 wyspecjalizowanych agencji 
centralnych i 93 regionalne ośrodki informacyjne. 

Pierwsza na świecie elektrownia jądrowa została uruchomiona 27 czerwca 1954 roku w 
Obnińsku.

Radzieccy naukowcy wnieśli duży wkład w rozwój technologii komputerowej. Pierwsze 
duże osiągnięcia w tej dziedzinie związane były z budową komputerów analogowych. W 
ZSRR zasady budowy analizatorów sieci zostały opracowane przez S. Gershgorina w 1927 
r., A koncepcję elektrodynamicznego komputera analogowego zaproponował N. Integratory 
lamp próżniowych zapoczątkował L. Gutenmakher. W latach 60. ważnymi osiągnięciami w 
nowoczesnym sprzęcie komputerowym był system BESM-6 zbudowany pod kierunkiem 
SA Lebedev, seria małych komputerów cyfrowych MIR oraz seria komputerów cyfrowych 
Mińsk opracowana przez G.Lopato i V. Przhyalkovsky'ego. 

Moskiewskie metro ma 180 stacji, z których korzysta około 7 milionów pasażerów 
dziennie. Jest to jedna z najbardziej ruchliwych stacji metra na świecie. W okresie 
sowieckim opłata wynosiła 5 kopiejek, co pozwalało jeździć po całym systemie. 

Autor Turnock twierdzi, że transport w bloku wschodnim charakteryzował się 
słabym utrzymaniem infrastruktury  Sieć drogowa ucierpiała z powodu niewystarczającej 
nośności, złej nawierzchni i wadliwej obsługi poboczy. Podczas odnawiania nawierzchni 
dróg, zbudowano niewiele nowych dróg i bardzo mało 
było podzielonych dróg autostradowych , miejskich obwodnic czy obwodnic. 



 Posiadanie prywatnych samochodów pozostawało niskie według zachodnich standardów. 

Trabant 601 limuzyny (po 
lewej), produkowany w latach 
1964 i 1989; i Wartburg 
353 (po prawej), 
wyprodukowany w latach 
1966-1989; były produkowane

w Niemczech Wschodnich i eksportowane do całego bloku wschodniego
ZAZ-
968 produkcji radzieckiej , 
produkowany w latach 1971-
1994 (po lewej) i VAZ-2101 / 
Lada 1200 , produkowany w 
latach 1970-1988 (po prawej)
Polski wykonany Polski Fiat 
126p , wyprodukowane 
między 1973 a 2000 (z lewej) 
oraz FSO Polonez 1500 , 
produkowany w latach 1978 i 
1991 (po prawej)

Rumuński klub Oltcit , produkowany w latach 1981-1995 (po lewej); i Dacia 1300 , 
wyprodukowana w latach 1969-2004 (po prawej)

Czechosłowacka Škoda 105 , 
produkowana w latach 1976-
1990 (po lewej); i Tatra 613 , 
wyprodukowane w latach 
1974-1996 (po prawej)

Posiadanie pojazdów wzrosło 
w latach 70. i 80. XX wieku wraz z produkcją niedrogich samochodów w Niemczech 
Wschodnich, takich jak Trabanty i Wartburgi . 
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 Jednak lista oczekujących na dystrybucję Trabantów wynosiła 10 lat w 1987 r. I do 
piętnastu lat w przypadku radzieckiej Łady i czechosłowackiej Škody .  Samoloty budowane
w Związku Radzieckim charakteryzowały się wadliwą technologią, wysokim zużyciem 
paliwa i wysokimi wymaganiami konserwacyjnymi.  Sieci telekomunikacyjne były 
przeciążone. 

Dodatkowym ograniczeniem mobilności wynikającym z nieodpowiednich systemów 
transportowych były biurokratyczne ograniczenia mobilności. Poza Albanią, podróże 
krajowe w końcu stały się w dużej mierze wolne od regulacji, rygorystyczne kontrole 
wydawania paszportów, wiz i obcej waluty utrudniły podróże zagraniczne w bloku 
wschodnim. [208] Kraje były wrażliwe na izolację i początkową powojenną autarkię , a 
każdy kraj skutecznie ograniczał biurokratów do patrzenia na sprawy z krajowej 
perspektywy ukształtowanej przez specyficzną propagandę tego kraju. 

Poważne problemy środowiskowe wynikały z korków w ruchu miejskim, które zostały 
spotęgowane przez zanieczyszczenia generowane przez źle utrzymane pojazdy. Duże 
elektrociepłownie spalające węgiel brunatny i inne elementy stały się notorycznymi 
trucicielami, podczas gdy niektóre instalacje hydroelektryczne działały nieefektywnie z 
powodu pory suchej i gromadzenia się mułu w zbiornikach. Kraków był pokryty smogiem 
przez 135 dni w roku, a Wrocław mgłą gazu chromowego .

Z powodu huty miedzi w Głogowie ewakuowano kilka wsi . 

Dalsze problemy na terenach wiejskich wynikały z tego, że budowa wodociągów miała 
pierwszeństwo przed budową systemów kanalizacyjnych, co pozostawiło wiele domów z 
tylko doprowadzeniem wody rurociągowej i niewystarczającą liczbą cystern do 
odprowadzania ścieków.  Powstająca w ten sposób woda pitna została na Węgrzech tak 
zanieczyszczona, że ponad 700 wiosek musiało być zaopatrzonych w cysterny, butelki i 
plastikowe torby. Projekty dotyczące energetyki jądrowej były narażone na duże opóźnienia 
w oddaniu do użytku. 

Katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w USRR została spowodowana przez 
nieodpowiedzialne testy bezpieczeństwa na konstrukcji reaktora, który jest zwykle 
bezpieczny. Sowieckim  operatorom  brakowało jeszcze podstawowej wiedzy o procesach 
reaktora i autorytarnego radzieckiej biurokracji, wyceny firm lojalność ponad kompetencje, 
które wciąż promowały niekompetentny personel i przedkładały taniość nad 
bezpieczeństwo. 

 Konsekwentne uwolnienie opadu spowodowało ewakuację i przesiedlenie ponad 336 000 
ludzi  pozostawiając ogromną, opuszczoną Strefę alienacji zawierającą rozległą, wciąż 
stojącą opuszczoną zabudowę miejską.

Turystyka spoza bloku wschodniego została zaniedbana, podczas gdy turystyka z innych 
krajów stalinowskich wzrosła w obrębie bloku wschodniego. Turystyka przyciągała 
inwestycje, opierając się na możliwościach turystycznych i rekreacyjnych istniejących przed
II wojną światową. 

Po  wojnie większość hoteli była zaniedbana, a wiele z nich uniknęło konwersji do innych 
celów przez centralnych planistów, aby sprostać wymaganiom krajowym



.  Władze utworzyły przedsiębiorstwa państwowe w celu zorganizowania podróży i 
zakwaterowania.W latach 70. poczyniono inwestycje mające na celu przyciągnięcie 
turystów z Zachodu, choć ich impet osłabł w latach 80., kiedy nie powstał długoterminowy 
plan poprawy środowiska turystycznego, takiego jak zapewnienie swobody przemieszczania
się, darmowych i wydajnych pieniędzy. wymianę i dostarczanie produktów wyższej jakości,
z którymi turyści byli zaznajomieni. 

Jednak zachodni turyści mogli na ogół swobodnie poruszać się po Węgrzech, w Polsce i 
Jugosławii i jechać tam, gdzie chcieli. Trudniej, a nawet niemożliwe, było pojechać jako 
turysta indywidualny do NRD, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i Albanii. Generalnie we 
wszystkich przypadkach krewni z zachodu mogli odwiedzać i mieszkać z rodziną w krajach 
bloku wschodniego, z wyjątkiem Albanii. W takich przypadkach należało wystąpić o 
pozwolenie, dokładne godziny, długość pobytu, miejsce i ruchy musiały być znane z 
wyprzedzeniem.

Obsługa gości z Zachodu wymagała stworzenia środowiska o zupełnie innym standardzie 
niż to, które jest stosowane dla ludności krajowej, co wymagało koncentracji miejsc 
turystycznych, w tym budowy stosunkowo wysokiej jakości infrastruktury w kompleksach 
turystycznych, której nie można było łatwo odtworzyć gdzie indziej. Ze względu na chęć 
zachowania dyscypliny ideologicznej i obawę przed obecnością bogatszych cudzoziemców 
prowadzących odmienny styl życia, Albania oddzieliła podróżników. Ze względu na obawy 
o wywrotowy wpływ przemysłu turystycznego, podróże były ograniczone do 6 000 
odwiedzających rocznie.

Tempo wzrostu 

Tempo wzrostu w bloku wschodnim było początkowo wysokie w latach pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych XX wieku. [W tym pierwszym okresie postęp był szybki jak na standardy 
europejskie, a wzrost na mieszkańca w bloku wschodnim wzrósł 2,4-krotnie w stosunku do 
średniej europejskiej. 

 Europa Wschodnia stanowiła 12,3% europejskiej produkcji w 1950 r., Ale 14,4% w 1970 
r. Jednak system był odporny na zmiany i niełatwo dostosowywał się do nowych 
warunków. Ze względów politycznych stare fabryki rzadko były zamykane, nawet gdy 
pojawiły się nowe technologie. W rezultacie po latach siedemdziesiątych tempo wzrostu w 
bloku uległo względnemu spadkowi. W międzyczasie Niemcy Zachodnie, Austria, Francja i
inne kraje Europy Zachodniej doświadczyły zwiększonego wzrostu gospodarczego 
w Wirtschaftswunder („cud gospodarczy”), Trente Glorieuses („trzydzieści wspaniałych 
lat”) i boomu po drugiej wojnie światowej . Po upadku Związku Radzieckiego w latach 
dziewięćdziesiątych wzrost gwałtownie spadł, poziom życia spadł, zażywanie narkotyków, 
bezdomność i bieda gwałtownie wzrosły, a samobójstwa wzrosły dramatycznie.

Wzrost nie zaczął wracać do poziomu sprzed reformy przez około 15 lat.

Od końca II wojny światowej do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku gospodarka bloku
wschodniego stale rosła w tym samym tempie, co gospodarka w Europie Zachodniej, przy 
czym najsilniejsza gospodarka miały wówczas najmniej niereformowujące się stalinowskie 
narody bloku wschodniego. państwa reformistyczne-stalinowskie.



 Podczas gdy większość zachodnich gospodarek europejskich zasadniczo zaczął zbliżać się 
do jednego mieszkańca produkt krajowy brutto (PKB) na poziomach Stanach 
Zjednoczonych w latach 1970 i 1980, kraje bloku wschodniego nie,  ze wskaźników PKB 
per capita spływu znacząco za ich porównywalnymi zachodnioeuropejskimi 
odpowiednikami. 

Poniższa tabela przedstawia zestaw szacunkowych stóp wzrostu PKB począwszy od 1951 r. 
Dla krajów Bloku Wschodniego, jak również krajów Europy Zachodniej, zgodnie z 
raportem The Conference Board w ramach bazy danych Total Economy Database . Należy 
zauważyć, że w niektórych przypadkach dostępność danych nie sięga aż do 1951 roku.

Chociaż można argumentować, że szacunki dotyczące PKB Banku 
Światowego wykorzystane w danych z 1990 r. Nie uwzględniają PKB bloku wschodniego z 
powodu niedowartościowania walut lokalnych, dochody na mieszkańca były niewątpliwie 
niższe niż w ich odpowiednikach. 

Wschodnie Niemcy były najbardziej rozwiniętym krajem przemysłowym bloku 
wschodniego.  Do czasu zbudowania Muru Berlińskiego w 1961 roku Niemcy Wschodnie 
były uważane za słabe państwo, powodując krwawienie z wykwalifikowanej siły roboczej 
na Zachód, tak że nazywano je „znikającym satelitą”.  Dopiero po zapieczętowaniu muru 
przez wykwalifikowaną siłę roboczą Niemcy Wschodnie były w stanie osiągnąć czołowe 
miejsce gospodarcze w bloku wschodnim. Od tego czasu jego obywatele cieszyli się wyższą
jakością życia i mniejszymi brakami w dostawach towarów niż mieszkańcy Związku 
Radzieckiego, Polski czy Rumunii. Jednak wielu obywateli NRD miało jedną szczególną 
przewagę nad swoimi odpowiednikami w innych krajach bloku wschodniego, ponieważ 
często byli wspierani przez krewnych i przyjaciół z RFN, którzy przywozili towary z 
Zachodu podczas wizyt, a nawet wysyłali towary lub pieniądze. 

Rząd RFN i wiele organizacji w RFN wspierało projekty w NRD, takie jak odbudowa i 
renowacja lub uzupełnienie niektórych braków w potrzebie (np. Szczoteczki do zębów), z 
których znowu skorzystali obywatele NRD. Dwie podzielone politycznie Niemcy pozostały 
zjednoczone językiem (choć przy dwóch systemach politycznych niektóre terminy miały 
różne znaczenie na Wschodzie i na Zachodzie). Telewizja zachodnioniemiecka dotarła do 
Niemiec Wschodnich, które oglądało wielu Niemców z NRD i skąd czerpali informacje o 
ich własnym stanie, którego brakuje w kraju

Podczas gdy oficjalne statystyki przedstawiały stosunkowo dobry obraz, gospodarka 
wschodnioniemiecka uległa erozji z powodu zwiększonego planowania centralnego, autarkii
gospodarczej, stosowania węgla zamiast ropy naftowej, koncentracji inwestycji w kilku 
wybranych obszarach intensywnie korzystających z technologii oraz regulacji rynku pracy. 



 W rezultacie między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi istniała duża różnica w 
wydajności, wynosząca prawie 50% na pracownika. Jednak ta luka nie mierzy jakości 
projektu towarów lub usług, tak że rzeczywisty wskaźnik na mieszkańca może wynosić 
zaledwie 14 do 20 procent.  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech 
Wschodnich stanowiło około 30% wynagrodzenia w Niemczech Zachodnich, chociaż po 
uwzględnieniu podatków dane te zbliżyły się do 60%. 

Co więcej, siła nabywcza płac znacznie się różniła, a tylko około połowa gospodarstw 
domowych w NRD posiadała samochód lub kolorowy telewizor dopiero w 1990 r., Które 
były standardowym dobytkiem w zachodnioniemieckich gospodarstwach domowych. 

 Ostmarka była ważna tylko w odniesieniu do transakcji wewnątrz NRD, nie mogły być 
legalnie eksportowane lub importowane  i nie mogą być wykorzystane w 
NRD Intershops który sprzedawanych towarów premium. W 1989 r. 11% siły roboczej w 
NRD pozostawało w rolnictwie, 47% w sektorze drugorzędnym, a tylko 42% w usługach. 

Po zainstalowaniu system gospodarczy był trudny do zmiany, biorąc pod uwagę znaczenie 
politycznie niezawodnego zarządzania i prestiż przyznawany dużym 
przedsiębiorstwom. Wydajność spadła w latach 70. i 80. XX wieku z powodu 
nieefektywności, gdy wzrosły koszty nakładów przemysłowych, takie jak ceny 
energii. Chociaż wzrost był opóźniony w stosunku do Zachodu, to jednak nastąpił. Dobra 
konsumpcyjne zaczęły być bardziej dostępne w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Przed rozpadem bloku wschodniego niektóre główne sektory przemysłu osiągały takie 
straty, że eksportowały produkty na Zachód po cenach niższych od rzeczywistej wartości 
surowców.  Węgierskie koszty stali podwoiły się w porównaniu z zachodnią Europą. W 
1985 r. Jedna czwarta budżetu państwa Węgier została wydana na wsparcie nieefektywnych 
przedsiębiorstw. Ścisłe planowanie w przemyśle bułgarskim oznaczało utrzymujące się 
niedobory w innych częściach gospodarki. 

Polityka rozwoju 

Bloki mieszkalne Plattenbau w NRD

Pod względem społecznym w ciągu 18 lat (1964–1982) kierownictwa Breżniewa realne 
dochody wzrosły ponad 1,5 raza. Oddano do użytku ponad 1,6 miliarda metrów 
kwadratowych powierzchni mieszkalnej, która trafiła do ponad 160 milionów 
ludzi. Jednocześnie średni czynsz dla rodzin nie przekraczał 3% dochodu 
rodziny. Mieszkania, opieka zdrowotna i edukacja były dostępne na niespotykaną dotąd 
skalę. 

W ankiecie przeprowadzonej przez Instytut Badań Socjologicznych Akademii Nauk ZSRR 
w 1986 roku 75% ankietowanych stwierdziło, że było im lepiej niż w poprzednich 
dziesięciu latach. Ponad 95% dorosłych sowietów uważało się za „dość zamożnych”. 55% 
ankietowanych stwierdziło, że usługi medyczne poprawiły się, 46% uważa, że poprawił się 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Block_Poehoe_alt.jpg


transport publiczny, a 48% stwierdziło, że wzrósł standard usług świadczonych przez 
placówki użyteczności publicznej. 

W latach 1957–1965 polityka mieszkaniowa przeszła szereg zmian instytucjonalnych, 
których uprzemysłowieniem i urbanizacją nie towarzyszył wzrost liczby mieszkań po 
drugiej wojnie światowej. 

Niedobory mieszkań w Związku Radzieckim były gorsze niż w pozostałej części bloku 
wschodniego ze względu na większą migrację do miast i większe zniszczenia wojenne, a 
także pogorszyły się przedwojenną odmową Stalina, aby właściwie inwestować w 
mieszkania. Ponieważ taka inwestycja generalnie nie wystarczała, aby utrzymać istniejącą 
populację, mieszkania musiały być dzielone na coraz mniejsze jednostki, w wyniku czego 
kilka rodzin dzieliło mieszkanie przeznaczone wcześniej dla jednej rodziny. 

Normą przedwojenną była jedna radziecka rodzina na pokój, wspólne toalety i kuchnia. 

Ilość powierzchni mieszkalnej na terenach miejskich spadła z 5,7 mkw. Na osobę w 1926 r. 
Do 4,5 mkw. W 1940 r.  w pozostałej części bloku wschodniego w tym okresie średnia 
liczba osób przypadająca na pokój wynosiła 1,8 w Bułgarii (1956), 2,0 
w Czechosłowacji (1961), 1,5 na Węgrzech (1963), 1,7 w Polsce (1960), 1,4 
w Rumunii (1966), 2,4 w Jugosławii (1961) i 0,9 w 1961 w NRD . 

Po śmierci Stalina w 1953 r. formy ekonomicznego „nowego kursu” przyniosły odrodzenie 
w budownictwie domów prywatnych. 

Prywatne budownictwo – czyje  ?-  osiągnęło szczyt w latach 1957–1960 w wielu krajach 
bloku wschodniego, a następnie jednocześnie spadło wraz z gwałtownym wzrostem liczby 
mieszkań państwowych i spółdzielczych.  

Do 1960 r. we wszystkich krajach bloku wschodniego wzrósł poziom budowania domów na
mieszkańca.  W latach 1950–1975 pogłębianie się niedoborów było generalnie 
spowodowane spadkiem odsetka wszystkich inwestycji mieszkaniowych.  Jednak w tym 
okresie całkowita liczba mieszkań wzrosła. 

W ciągu ostatnich piętnastu lat tego okresu (1960–1975) położono nacisk na rozwiązanie po
stronie podaży, które zakładało, że uprzemysłowione metody budowania i budownictwo 
wielopiętrowe będą tańsze i szybsze niż tradycyjne, niskie budownictwo ceglane. 

 Takie metody wymagały od organizacji produkcyjnych 
wytwarzania prefabrykowanych elementów i organizacji ich montażu na miejscu, przy 
czym planiści zakładali, że będą zatrudniać dużą liczbę niewykwalifikowanych 
pracowników z silnymi kontaktami politycznymi.  Brak udziału ewentualnych klientów, 
mieszkańców, był jednym z czynników wzrostu kosztów budowy i niskiej jakości pracy. 
Doprowadziło to do wyższych wskaźników wyburzeń i wyższych kosztów naprawy źle 
zbudowanych mieszkań.  Ponadto z powodu niskiej jakości pracy powstał czarny rynek 
usług budowlanych i materiałów, których nie można było nabyć od monopoli 
państwowych. 

W większości krajów oddanie do użytku (budowa nowych mieszkań) osiągnęło najwyższy 
poziom w latach 1975–1980, a następnie spadło, prawdopodobnie w wyniku pogorszenia się
międzynarodowych warunków gospodarczych.  Miało to miejsce w Bułgarii, na Węgrzech, 
w NRD, Polsce, Rumunii (z wcześniejszym szczytem również w 1960 r.), Czechosłowacji i 
Jugosławii, podczas gdy szczyt Związku Radzieckiego przypadał na lata 1960 i 1970. 



Podczas gdy w latach 1975-1986 odsetek inwestycji w budownictwo mieszkaniowe 
faktycznie wzrosło w większości krajów bloku wschodniego, ogólne warunki gospodarcze 
skutkowały spadkiem lub stagnacją całkowitych nakładów inwestycyjnych. 

Zastosowanie ideologii socjalistycznej w polityce mieszkaniowej spadło w latach 80. XX 
wieku, co towarzyszyło przesunięciu władz, które przyglądają się potrzebie mieszkańców 
do zbadania możliwości płacenia przez potencjalnych mieszkańców. Jugosławia była 
wyjątkowa pod tym względem, że nieustannie mieszała prywatne i państwowe źródła 
finansowania mieszkań, kładła nacisk na samozarządzające spółdzielnie budowlane oraz 
kontrolę rządu centralnego. 

Niedobory

Początkowy rok, w którym niedobory zostały skutecznie zmierzone, a niedobory w 1986 
roku wyglądały następująco: 

Niedobory mieszkań w bloku wschodnim

Kraj
Rok

początkowy

Niedobór w
początkowym

roku

% całości
zapasów

Brak w
1986 roku

1986%
wszystkich
zasobów

Albania n / a n / a n / a n / a n / a
Bułgaria 1965 472,000 23.0% 880,400 27.4%
Węgry 1973 6,000 0.2% 257,000 6.6%
wschodnie 
Niemcy

1971 340,000 5.6% 1,181,700 17.1%

Poland 1974 1,357,000 15.9% 2,574,800 23.9%
Rumunia 1966 575,000 11.0% 1,157,900 14.0%
związek 
Radziecki

1970 13,690,000 23.1% 26,662,400 30.2%

Czechosłowacja 1970 438,000 9.9% 877,600 15.3%
Jugosławia n / a n / a n / a 1,634,700 23.9%

Są to oficjalne dane dotyczące mieszkań i mogą być niskie. 

Na przykład w Związku Radzieckim liczba 26 662 400 w 1986 r. Prawie na pewno nie 
docenia niedoborów z tego powodu, że nie uwzględnia niedoborów wynikających z dużej 
radzieckiej migracji ze wsi do miast; inne obliczenia szacują niedobory na 59 917 900.  Pod 
koniec lat 80. Polska miała średnio 20 lat oczekiwania na mieszkanie, podczas gdy 
Warszawa miała od 26 do 50 lat.

W Związku Radzieckim powszechne nielegalne podnajmowanie miało miejsce po 
wygórowanych cenach.  Pod koniec bloku wschodniego na posiedzeniach Komitetu 
Centralnego KPZR podnoszono zarzuty błędnego przydziału i nielegalnej dystrybucji 
mieszkań .

W Polsce problemy mieszkaniowe były spowodowane powolnym tempem budowy, złą 
jakością mieszkań (która była jeszcze bardziej widoczna na wsi) i dużym czarnym rynkiem. 



 W Rumunii polityka inżynierii społecznej i obawy związane z użytkowaniem gruntów 
rolnych wymusiły duże zagęszczenie i projekty budynków wielopiętrowych.  W Bułgarii w 
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nieco zmniejszył się nacisk na monolityczne 
budynki wielopiętrowe.  W Związku Radzieckim mieszkalnictwo było być może głównym 
problemem społecznym. Podczas gdy wskaźniki radzieckiego budownictwa 
mieszkaniowego były wysokie, jakość była niska, a wskaźniki wyburzeń wysokie, 
częściowo z powodu nieefektywwnego przemysłu budowlanego oraz braku jakości i ilości 
materiałów budowlanych.

Domy wschodnioniemieckie cierpiały na brak jakości i wykwalifikowanej siły roboczej, 
brakowało materiałów, działek i pozwoleń.  W mocno stalinowskiej Albanii bloki 
mieszkalne ( panelka ) były spartańskie, a najczęstszym projektem były sześciopiętrowe 
budynki . Mieszkania były przydzielane przez zakładowe związki zawodowe i budowane 
przez ochotniczą siłę roboczą zorganizowaną w brygady w zakładzie. Jugosławia cierpiała z
powodu szybkiej urbanizacji, nieskoordynowanego rozwoju i słabej organizacji wynikającej
z braku struktury hierarchicznej i jasnej odpowiedzialności, niskiej produktywności 
budynków, monopolistycznej pozycji przedsiębiorstw budowlanych i irracjonalnej polityki 
kredytowej.

Bunty Powstanie 1953 NRD

Trzy miesiące po śmierci Józefa Stalina nastąpił dramatyczny wzrost emigracji 
( Republikflucht , drenaż mózgów ) z NRD w pierwszej połowie 1953 r. Duża liczba 
Niemców z NRD podróżowała na zachód przez jedyną „lukę” pozostałą na wschodzie 
Blokowe ograniczenia emigracyjne , granica sektorowa Berlina. 

Następnie wschodnioniemiecki rząd podniósł „normy” - ilość, jaką każdy robotnik musiał 
wyprodukować - o 10%.  Już zniechęceni Niemcy z NRD, którzy widzieli względne 
sukcesy gospodarcze Niemiec Zachodnich w Berlinie, wpadli w furię. Wściekli robotnicy 
budowlani zainicjowali uliczne protesty i wkrótce dołączyli do nich inni w marszu do 
siedziby związku zawodowego w Berlinie. 

Chociaż żaden urzędnik nie rozmawiał z nimi w tym miejscu, do godziny 14:00 rząd NRD 
zgodził się na wycofanie podwyżek „norm”. 

 Jednak kryzys już się nasilił do tego stopnia, że żądania były teraz polityczne, w tym wolne
wybory, rozwiązanie armii i dymisja rządu. Do 17 czerwca strajki odnotowano w 317 
miejscach, w których wzięło udział około 400 000 pracowników.  Kiedy 
strajkujący podpalili budynki rządzącej partii SED i zerwali flagę z Bramy 
Brandenburskiej , Sekretarz Generalny SED Walter Ulbricht opuścił Berlin. 

Ogłoszono poważną sytuację kryzysową i radziecka Armia Czerwona zaatakowała kilka 
ważnych budynków.  W ciągu kilku godzin przybyły radzieckie czołgi, ale nie od razu 
ostrzelały wszystkich robotników.  Zastosowano raczej stopniowy nacisk.  Około 16 
radzieckich dywizji z 20 000 żołnierzy z Grupy Sił Radzieckich w 
Niemczech korzystających z czołgów oraz 8 000 członków Kasernierte Volkspolizei było 
zatrudnionych. 



Nie można było całkowicie uniknąć rozlewu krwi, ponieważ oficjalna liczba ofiar wynosiła 
21, podczas gdy rzeczywista liczba ofiar mogła być znacznie wyższa.  Następnie miało 
miejsce 20 000 aresztowań i 40 egzekucji.

Rewolucja węgierska 1956 

Po śmierci Stalina w 1953 r. nastąpił okres    destalinizacji , w którym reformista Imre 
Nagy zastąpił stalinowskiego dyktatora węgierskiego Mátyása Rákosiego. 

 Odpowiadając na powszechne zapotrzebowanie, w październiku 1956 r. 

Sowiecki rząd Polski powołał Władysława Gomułkę na stanowisko pierwszego 
sekretarza PZPR , z mandatem do negocjowania koncesji handlowych i redukcji wojsk z 
rządem sowieckim. Po kilku napiętych dniach negocjacji, 19 października, Sowieci 
ostatecznie ustąpili reformatorskim postulatom Gomułki. 

Rewolucja rozpoczęła się po tym, jak studenci politechniki sporządzili listę żądań 
węgierskich rewolucjonistów z 1956 r. I 22 października przeprowadzili protesty 
popierające te żądania. 

 Protesty poparcia wzrosły do 200 000 do godziny 18:00 następnego dnia .

Żądania obejmowały wolne tajne wybory, niezależne trybunały, śledztwo w sprawie 
działalności Stalina i Rákosi na Węgrzech oraz że „pomnik Stalina, symbol Jak najszybciej 
należy usunąć stalinowską tyranię i ucisk polityczny ”. Do 21:30 posąg został przewrócony, 
a radosne tłumy świętowały, umieszczając węgierskie flagi w butach Stalina, co było 
wszystkim, co pozostało na posągu. AVH nazwano żołnierze węgierscy jednostronna z 
tłumu nad AVH i padły strzały w tłum. 

24 października o godzinie 2 w nocy na rozkaz radzieckiego ministra obrony Georgy 
Zhukova radzieckie czołgi wkroczyły do Budapesztu.  Ataki protestacyjne w parlamencie 
wymusiły rozwiązanie rządu.  Zawieszenie broni zostało ustalone 28 października, a do 30 
października większość wojsk radzieckich wycofała się z Budapesztu do garnizonów na 
węgierskiej wsi. Walki praktycznie ustały między 28 października a 4 listopada, podczas 
gdy wielu Węgrów uważało, że radzieckie jednostki wojskowe rzeczywiście wycofywały 
się z Węgier. 

Nowy rząd, który doszedł do władzy podczas rewolucji, formalnie rozwiązał ÁVH, 
zadeklarował zamiar wycofania się z Układu Warszawskiego i zobowiązał się do 
przywrócenia wolnych wyborów. Następnie radzieckie Biuro Polityczne przystąpiło do 
stłumienia rewolucji. 4 listopada duże siły radzieckie najechały Budapeszt i inne regiony 
kraju.  W ostatniej strefie oporu w dniu 10 listopada wezwano do zawieszenia broni. Ponad 
2500 Węgrów i 722 żołnierzy radzieckich zginęło, a tysiące zostało rannych. 

Tysiące Węgrów zostało aresztowanych, uwięzionych i deportowanych do Związku 
Radzieckiego, wielu bez dowodów.  Około 200 000 Węgrów uciekło z Węgier około 26 000
Węgrów stanęło przed sądem przez nowy rząd Jánosa Kádára , z czego 13 000 zostało 
uwięzionych.  Imre Nagy został rozstrzelany wraz z Pálem Maléterem i Miklósem Gimesem
po tajnych procesach w czerwcu 1958 r. Ich ciała umieszczono w nieoznakowanych grobach
na Cmentarzu Miejskim pod Budapesztem.  Do stycznia 1957 r. Nowy rząd sowiecki zdusił 
wszelką opozycję publiczną.



Praska Wiosna i inwazja Czechosłowacji w 1968 roku 

Okres liberalizacji politycznej w Czechosłowacji, zwany Praską Wiosną, miał miejsce w 
1968 r. Wydarzenie to było spowodowane kilkoma wydarzeniami, w tym reformami 
gospodarczymi, które dotyczyły spowolnienia gospodarczego na początku lat 60. 

Wydarzenie rozpoczęło się 5 stycznia 1968 r., Kiedy do władzy doszedł reformator 
Słowak Alexander Dubček . W kwietniu Dubček uruchomił „ Program działań ” 
liberalizacji, który obejmował zwiększenie wolności prasy, wolności słowa i swobody 
przemieszczania się, wraz z ekonomicznym naciskiem na dobra konsumpcyjne , możliwość 
wielopartyjnego rządu i ograniczenie władzy tajna policja. 

Początkowa reakcja wewnątrz Bloku Wschodniego był mieszany z Węgier „s János 
Kádár wyrażając poparcie, podczas gdy przywódca radziecki Leonid Breżniew i inni 
wzrosły zaniepokojony reform Dubczeka, który Obawiali może osłabić pozycję Bloku 
Wschodniego w czasie zimnej wojny . 

W dniu 3 sierpnia przedstawiciele Związku Radzieckiego, NRD, Polski, Węgier, Bułgarii i 
Czechosłowacji spotkali się w Bratysławie i podpisali Deklarację Bratysławską, w której 
potwierdzono niezachwianą wierność marksizmowi-leninizmowi i proletariackiemu 
internacjonalizmowi.i ogłosił nieubłaganą walkę z ideologią „burżuazyjną” i wszelkimi 
siłami „antysocjalistycznymi”.

Czechosłowacy niosą swoje flagi narodowe obok płonącego radzieckiego czołgu w 
Pradze

W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r.  sowieckie  i  ludowe  armie bloku wschodniego z pięciu
krajów Układu Warszawskiego (ZSRR, Polski , NRD , Węgier i Bułgarii ) zaatakowały 
Czechosłowację . 

Inwazja zgodna z doktryną Breżniewa, polityką zmuszającą państwa Bloku Wschodniego 
do podporządkowania interesów narodowych interesom Bloku jako całości oraz 
wykonywania sowieckiego prawa do interwencji, gdyby kraj bloku wschodniego wydawał 
się zmieniać w kierunku kapitalizmu. Po inwazji nastąpiła fala emigracji, w której 
początkowo uciekło około 70 000 Czechosłowaków, a ostatecznie osiągnęło 300 000.

W kwietniu 1969 r. Dubček został zastąpiony na stanowisku pierwszego sekretarza 
przez Gustáva Husáka i rozpoczął się okres „ normalizacji ”. Husák cofnął reformy Dubčka,
oczyścił partię z członków liberalnych, zdymisjonował przeciwników z urzędów 
publicznych, przywrócił władzę policji, dążył do ponownej centralizacji gospodarki i 
przywrócił zakaz komentowania politycznego w mediach głównego nurtu i przez osoby, 
które nie mają „pełnego zaufania politycznego”.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:10_Soviet_Invasion_of_Czechoslovakia_-_Flickr_-_The_Central_Intelligence_Agency.jpg


Rozwiązanie 

Zimna wojna w 1980 r. Przed wojną iracko-irańską

Od połowy do późnych lat osiemdziesiątych osłabiony Związek Radziecki stopniowo 
przestał ingerować w wewnętrzne sprawy państw bloku wschodniego i miały miejsce liczne
ruchy niepodległościowe.

Po stagnacji Breżniewa nastawiony na reformy radziecki przywódca Michaił Gorbaczow w 
1985 r. Zasygnalizował tendencję do większej liberalizacji. Gorbaczow odrzucił doktrynę 
Breżniewa, która głosiła, że Moskwa interweniuje, jeśli socjalizm byłby zagrożony w 
jakimkolwiek państwie. Zapowiedział to, co żartobliwie nazwano „ Doktryną Sinatry ” po 
„My Way” piosenkarza, aby umożliwić krajom Europy Środkowej i 
Wschodniej decydowanie o własnych sprawach wewnętrznych w tym okresie.

Gorbaczow zainicjował w Związku Radzieckim politykę głasnosti (otwartości) i podkreślił 
potrzebę pierestrojki (restrukturyzacji gospodarczej). Związek Radziecki walczył 
ekonomicznie po długiej wojnie w Afganistanie i nie miał środków, by kontrolować Europę 
Środkową i Wschodnią.

W 1989 r. Przez blok wschodni przetoczyła się fala rewolucji , nazywana niekiedy „jesienią 
narodów”

Główne reformy miały miejsce na Węgrzech po zmianie Jánosa Kádára na stanowisko 
sekretarza generalnego partii komunistycznej w 1988 r. W Polsce w kwietniu 1989 
r. organizacja Solidarność została zalegalizowana i dopuszczona do udziału w wyborach 
parlamentarnych. Zdobył 99% dostępnych miejsc w parlamencie.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cold_War_Map_1980.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oliver_Mark_-_Otto_Habsburg-Lothringen,_P%C3%B6cking_2006.jpg


Otto von Habsburg , który odegrał wiodącą rolę w otwarciu żelaznej kurtyny

Otwarcie żelaznej kurtyny między Austrią a Węgrami podczas Pikniku Paneuropejskiego 19
sierpnia 1989 r. Zapoczątkowało reakcję łańcuchową, pod koniec której nie było 
już Niemiec Wschodnich, a Blok Wschodni rozpadł się.

 Obszerną reklamę planowanego pikniku stanowiły plakaty i ulotki wśród wczasowiczów 
NRD na Węgrzech. Austriacki oddział Unii Paneuropejskiej , na czele którego stał 
wówczas Karl von Habsburg , rozdał tysiące broszur z zaproszeniem na piknik w pobliżu 
granicy w Sopron. 

Był to największy ruch ucieczki z Niemiec Wschodnich od czasu zbudowania Muru 
Berlińskiego w 1961 roku. Po pikniku, który według pomysłu Otto von Habsburga miał 
sprawdzić reakcję ZSRR i Michaiła Gorbaczowa na otwarcie granicy, dziesiątki tysięcy 
informowanych przez media Niemców z NRD wyruszyło na Węgry. Węgry nie były już 
wtedy gotowe do całkowitego zamykania granic ani do zmuszania swoich oddziałów 
granicznych do użycia siły zbrojnej. Erich Honecker podyktował Daily Mirror na piknik 
Paneuropa: „Habsburg rozdawał daleko w Polsce ulotki, na których wczasowicze z NRD 
byli zapraszani na piknik. 

Gdy przyszli na piknik, otrzymywali prezenty, jedzenie i markę niemiecką, a następnie 
zostali przekonani, aby przybyć na Zachód ”. Przywództwo NRD w Berlinie Wschodnim 
nie odważyło się całkowicie zablokować granic własnego kraju, a ZSRR w ogóle nie 
zareagował. W ten sposób wspornik bloku wschodniego został złamany.

Erich Honecker

Zmiany granic państwowych po upadku bloku wschodniego – zmienili  tylko  kolory 
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9 listopada 1989 r., Po masowych protestach w NRD i złagodzeniu ograniczeń granicznych 
w Czechosłowacji, dziesiątki tysięcy mieszkańców Berlina Wschodniego zalało punkty 
kontrolne wzdłuż Muru Berlińskiego i weszło do Berlina Zachodniego. 

 Części muru zostały zburzone, co doprowadziło do zjednoczenia Niemiec w dniu 3 
października 1990 roku; mniej więcej w tym czasie większość pozostałości muru została 
zburzona. W Bułgarii dzień po masowych przejściach przez Mur Berliński 
przywódca Todor Żiwkow został usunięty przez swoje Biuro Polityczne i zastąpiony 
przez Petara Mladenowa . 

W Czechosłowacji , po protestach szacunkowo pół miliona Czechów i Słowaków, 
domagających się wolności i strajku generalnego , władze, które zezwoliły na wyjazd na 
Zachód, zniosły przepisy gwarantujące rządzącej partii komunistycznej wiodącą 
rolę.  Prezydent Gustáv Husák powołał pierwszy w dużej mierze niekomunistyczny rząd w 
Czechosłowacji od 1948 roku i zrezygnował w czasie tak zwanej aksamitnej rewolucji . 

Od 1971 roku Rumunia była odwrócona program destalinizacji . 

Po narastających protestach społecznych dyktator Nicolae Ceaușescu zarządził masowy 
wiec poparcia przed siedzibą Partii Komunistycznej w Bukareszcie , ale masowe protesty 
przeciwko Ceaușescu trwały.  Rumuńskie wojsko stanęło po stronie protestujących i 
zwróciło się przeciwko Ceaușescu. Są one wykonywane go po krótkim badaniu trzy dni 
później. 

Jeszcze przed ostatnimi latami bloku wschodniego wszystkie kraje Układu Warszawskiego 
nie zawsze działały jako zjednoczony blok. Na przykład inwazja na Czechosłowację w 1968
r. Została potępiona przez Rumunię , która odmówiła udziału w niej. Albania wycofała się z
Paktu, a Bloku Wschodniego całkowicie w odpowiedzi na inwazję.

Rosja doświadczyła największego spadku średniej długości życia w czasie pokoju w historii
po upadku ZSRR. Ubóstwo gwałtownie wzrosło po upadku ZSRR pod koniec lat 90. liczba 
osób żyjących poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa wzrosła z 3% w latach 1987–88 
do 20%, czyli około 88 milionów ludzi. 

 Tylko 4% regionu żyło za 4 dolary dziennie lub mniej przed rozpadem ZSRR, ale do 1994 
r. Liczba ta wzrosła do 32%. Przestępczość, używanie alkoholu, narkotyki i samobójstwa 
gwałtownie wzrosły po upadku bloku wschodniego. PKB spadł aż o 50% w niektórych 
republikach w latach 90. dla porównania Stany Zjednoczone doświadczyły 30% spadku 
PKB podczas wielkiej depresji. Do 2000 roku PKB Rosji wynosił od 30 do 50% produkcji 
sprzed upadku. Praktycznie wszystkie byłe republiki radzieckie były w stanie odwrócić 
gospodarkę i zwiększyć PKB wielokrotnie, niż było w ZSRR. 

Z kolei w środkowoeuropejskich państwach byłego bloku wschodniego - w Polsce, na 
Węgrzech, w Czechach i na Słowacji - od lat dziewięćdziesiątych XX wieku oczekiwana 
długość życia wzrosła, w porównaniu z prawie trzydziestoletnią stagnacją w czasach 
komunizmu. 

 Bułgaria i Rumunia podążały za tym trendem po wprowadzeniu poważniejszych reform 
gospodarczych pod koniec lat 90. 



Na przełomie XIX i XX wieku większość ich gospodarek miała wysokie stopy wzrostu, 
pobudzone rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r.w którym Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, kraje bałtyckie, Rumunia i Bułgaria zostały przyjęte do Unii 
Europejskiej. Doprowadziło to do znacznej poprawy standardów życia, jakości życia, 
zdrowia ludzkiego i wyników gospodarczych w postkomunistycznych państwach Europy 
Środkowej w porównaniu z późnym okresem komunistycznym i wczesnym 
postkomunistycznym. 

Niektóre kraje byłego bloku wschodniego stały się nawet bogatsze niż niektóre kraje 
Europy Zachodniej w ciągu dziesięcioleci od 1989 r. W 2006 r. Republika Czeska została 
zgłoszona jako bogatsza od Portugalii , co podobno dotyczyło Polski w 2019 r. 

W 2016 roku niemiecki historyk Philipp Therde  stwierdził, że neoliberalna polityka 
liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji „miała katastrofalne skutki dla krajów byłego bloku 
sowieckiego”, a narzucenie zainspirowanej Konsensusem Waszyngtońskim „ terapii 
szokowej ” ma niewiele wspólnego z przyszłym wzrostem gospodarczym. 

Badanie Pew Research Center z 2009 roku wykazało, że 72% Węgrów i 62% zarówno 
Ukraińców, jak i Bułgarów uważa, że ich życie było gorsze po 1989 roku, kiedy 
dominowały wolne rynki.Kolejna ankieta przeprowadzona przez Pew Research Center w 
2011 r. wykazała, że 45% Litwinów, 42% Rosjan i 34% Ukraińców poparło zmianę na 
gospodarkę rynkową. 

Jednak badanie Pew Research Survey na temat europejskiej opinii publicznej z 2019 r. 
ujawniło, że zdecydowana większość obywateli byłego bloku wschodniego spoza Rosji i 
Ukrainy poparła przejście do wielopartyjnej demokracji i gospodarki wolnorynkowej. 85% 
Polaków i Niemców z NRD, 82% Czechów, 74% Słowaków, 72% Węgrów i 70% Litwinów
zaaprobowało zmianę na demokrację wielopartyjną, podczas gdy odpowiednio 85%, 83%, 
76%, 71%, 70% i 69% poparło przejście do gospodarki rynkowej.

Pisząc w 2018 roku, naukowcy Kristen R. Ghodsee i Scott Sehon twierdzą, że „kolejne 
sondaże i badania jakościowe w Rosji i Europie Wschodniej potwierdzają utrzymywanie się
tych nastrojów, ponieważ wzrosło powszechne niezadowolenie z nieudanych obietnic 
dobrobytu wolnorynkowego, zwłaszcza wśród starszych ludzie".

Lista ocalałych państw bloku wschodniego 

Następujące kraje są państwami jednopartyjnymi, w których instytucje rządzącej partii 
komunistycznej i państwa splotły się. Na ogół są zwolennikami marksizmu-leninizmu i jego
pochodnych. Są tu wymienione wraz z rokiem ich powstania i ich partiami rządzącymi.

Na  podstawie  angielskiej  wikipedii.

Dodatkowe  tabelki i wykresy  tu : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc 
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Układ Warszawski 

Trwająca niemal 40 lat zimna wojna między NATO a Układem Warszawskim zakończyła 
się bez ani jednego wystrzału. Tysiące żołnierzy, czołgów, rakiet, głowic jądrowych 
ostatecznie nigdy nie opuściły koszar. Trzydzieści lat temu w Ameryce i w Europie głośno 
było o filmie telewizji ABC "Nazajutrz" ("The Day After"). Film był fikcyjną, ale bliską 
rzeczywistości, opowieścią o skutkach globalnej wojny jądrowej, która wybuchła w Europie
i która zakończyła się katastrofą cywilizacji. Zniszczeniem nie tylko starego kontynentu, ale
i ogromnych obszarów ZSRR oraz USA. Konflikt rozpoczynał się w sercu Niemiec - w 
Berlinie.W filmie władze radzieckie zdecydowały się na otwartą konfrontację z Zachodem i 
wydały rozkaz aneksji Berlina Zachodniego, enklawy wolności i demokracji na obszarze 
NRD i całego imperium komunistycznego. Ponieważ Waszyngton i jego sojusznicy 
zobowiązali się już w latach 40. i 50. do obrony miasta, zima wojna błyskawicznie 
zamieniła się w wojnę gorącą. Film wywołał wstrząs, nawet Ronald Reagan był poruszony 
prezentacją skutków konfliktu mocarstw. 

Także pod wrażeniem tego filmu amerykański zaczął poszukiwać sposobów na dogadanie 
się z Moskwą i zlikwidowanie raz na zawsze zagrożenia wyniszczającym konfliktem.

 Kilka lat po emisji "The Day After" na Kremlu zasiadł Michaił Gorbaczow. Jego intencją 
było zreformowanie ZSRR. Aby tego dokonać, potrzebował oddechu w wyścigu zbrojeń z 
USA. W ten sposób obydwu liderom udało się powoli, bez większych wstrząsów, 
rozmontować system zimnowojenny i zakończyć epokę strachu przed wojną atomową. Ale 
nim przyszły lata 1989/1990 r., wojna między dwoma sojuszami, Układem Warszawskim i 
NATO, była naprawdę realna. Napięcie narasta Obydwie struktury wojskowo-polityczne nie
powstały od razu po II wojnie światowej. Minęło kilka lat, zanim Zachód zdecydował się 
stawić czoła imperialistycznej polityce radzieckiej. Zdecydowały dwa zdarzenia: blokada 
Berlina Zachodniego przez Moskwę i przewrót komunistyczny w Czechosłowacji. To były 
dwa impulsy do zawarcia niezwykłego sojuszu państw niekomunistycznych i 
demokratycznych, które zobowiązały się do odparcia wspólnie każdego ataku ze strony 
ZSRR na Europę Zachodnią i Amerykę Północną. Na początku do Przymierza 
Atlantyckiego weszły: USA, Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Islandia, 
Portugalia, Beneluks, Włochy, Kanada. Po kilku latach dołączyły RFN, potem Turcja, 
Grecja, Hiszpania. Trzonem Przymierza stały się Stany Zjednoczone. Kilkaset tysięcy 
żołnierzy amerykańskich rozmieszczono głównie na obszarze RFN. Bazy amerykańskie 
rozlokowano także we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii. 

Amerykanie dysponowali bronią jądrową, a na dodatek swoje dywizje w Niemczech 
przystosowali do odparcia wielkiego ataku Armii Radzieckiej. W Niemczech dywizje swoje 
utrzymywały także Wielka Brytania i Francja. Naprzeciw zachodniego sojuszu stanęło 
kilkaset tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy z terytorium NRD oraz Czechosłowacji mieli 
uderzyć na Europę Zachodnią. Do końca zimnej wojny w dawnej NRD Moskwa 
utrzymywała około 500 tys. żołnierzy oraz ogromne ilości broni ofensywnej, co miało im 
zapewnić przewagę podczas uderzenia. Dywizje radzieckie wspierane były przez wojska 
państw komunistycznych, które do połowy lat 50. kontrolowała praktycznie bezpośrednio 
Moskwa poprzez radzieckich oficerów. Sytuacja zmieniła się nieco po śmierci Stalina. 



Nastąpił proces "unarodowienia" armii państw komunistycznych, ale nigdy, do końca 
zimnej wojny, nie były do wojska niezależne. Dopiero 10 lat po wojnie usankcjonowano 
dominację wojskową ZSRR nad takimi krajami, jak Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry, 
Bułgaria, Rumunia czy Albania. W maju 1955 r., oficjalnie w reakcji na przyjęcie do NATO 
Niemiec Zachodnich, podpisano "sojuszniczy" dokument, przewidujący powstanie Układu 
Warszawskiego.
 Formalnie był to układ obronny grupy "suwerennych" państw, które wzorem NATO, 
stosować chciały zasadę "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Faktycznie Układ 
Warszawski był fasadą, pod którą skrywała się dominacja polityczna i wojskowa Moskwy. 
Satelici Moskwy byli niemal zupełnie zależni od radzieckich instrukcji wojskowych, zaś 
proces unarodowienia armii był ograniczony: np. z Ludowego Wojska Polskiego zniknęli 
oficerowie radzieccy, ale oficerowie polscy kształceni byli w ZSRR, wszyscy musieli być 
członkami partii komunistycznej PZPR, wpajano im ideologię komunistyczną i 
internacjonalistyczną, oznaczającą podporządkowanie Moskwie. Przysięga wojskowa 
zawierała słowa o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Na wzór radziecki zmieniono 
mundury, zasady wewnętrzne armii, stopnie wojskowe. Całe uzbrojenie miało tabliczki 
"Zdiełano w CCCP". 

Jeśli spojrzeć dzisiaj na mapę Europy z lat 1955-1989 r., można zauważyć, że między 
dwoma blokami wojskowymi, znajdowała się grupa państw, określana mianem neutralnych.
Warto o nich wspomnieć, ponieważ w przypadku każdego z nich neutralność oznaczała coś 
zupełnie innego. I tak np. Finlandia była zależna w polityce zewnętrznej i obronnej od 
ZSRR, Szwecja utrzymywała silną i sprawną armię, która (jak wiemy dzisiaj) w wypadku 
wojny włączyłaby się do walk po stronie NATO. 

Sojusz Atlantycki uzyskałby także wsparcie silnej i zdecydowanie antykomunistycznej 
Szwajcarii. Z kolei Austria posiadała słabą armię i prawdopodobnie szybko zostałaby 
pokonana przez Armię Czerwoną. Do końca nie wiadomo, jak zachowałyby się 
komunistyczna Jugosławia, formalnie neutralna. Układ Warszawski był podstawowym 
narzędziem dominacji radzieckiej nad Europą Środkową oraz Wschodnią i podstawowym 
narzędziem do szachowania Zachodu. Przez cały okres zimnej wojny, także w czasach 
sporego napięcia Wschód-Zachód, Układ miał dużą przewagę nad NATO w broni 
konwencjonalnej. Gospodarka ZSRR i jego satelitów była zorientowana na produkcję 
ciężkiego sprzętu militarnego. Gigantyczne zasoby ludzkie i otrzymywanie armii z poborów
sprawiały, że komunistyczne armie były znacząco liczniejsze od zachodnich. 

W radzieckiej propagandzie bezustannie podkreślano, że Zachód nie jest skłonny do 
deklaracji o niestosowaniu jako pierwszy broni jądrowej. Propaganda oskarżająca NATO o 
dążenie do wojny jądrowej była skuteczna, wiele środowisk zachodnich dało się przekonać 
Moskwie. Rzeczywistość była jednak inna: Zachód był słabszy od Układu Warszawskiego i 
dlatego zastrzegał sobie prawo do kontruderzenia jądrowego na wypadek inwazji przez 
armie Układu Warszawskiego. Zachodni politycy i stratedzy długo zastanawiali się, jak 
przeprowadzić takie kontruderzenie, aby jednocześnie ograniczyć obszar stosowania broni 
jądrowej do Europy Środkowej. Przewidywano, że uderzenie atomowe skierowane byłoby 
także na Polskę, przez którą maszerowałyby dywizje radzieckie tak zwanego drugiego 
rzutu.



 Po 1990 r. okazało się, że politycy zachodnioniemieccy próbowali przekonać Zachód, aby 
broń jądrowa nie była stosowana przeciwko celom na obszarze NRD, jednak wydaje się, że 
NATO nigdy takich zapewnień nie dało. Polska Ludowa, w planach radzieckich i planach 
Układu Warszawskiego, miała za zadanie uderzyć na Danię oraz w kierunku Holandii. Po 
upadku komunizmu odtajniono specjalne mapy sztabowe z zasobów MON, które stanowiły 
znakomity dowód, że Układ Warszawski był faktycznie sojuszem ofensywnym, a obrona 
terytorium państw socjalistycznych była zadaniem wtórnym, Moskwa i jej satelici wiedzieli 
doskonale, że inwazja Zachodu na komunistyczne imperium nie będzie mieć nigdy miejsca. 
Dodatkowo okazało się, że największe operacje militarne Układ Warszawski przeprowadził 
faktycznie przeciwko własnym członkom: szczególnie przeciwko Czechosłowacji w 1968 r.,
gdy w operacji "Dunaj" w celu obalenia reform Praskiej Wiosny u boku Moskwy udział 
wzięli sąsiedzi Czechów i Słowaków, w tym PRL. Dwanaście lat wcześniej krwawej 
interwencji na Węgrzech dokonał ZSRR, bez udziału satelitów. 

Niemal na pewno interwencja przeciwko Solidarności w latach 1980-1982 byłaby akcją 
całego Układu Warszawskiego, oczywiście z dominującą rolą Moskwy. Kompletny rozkład 
Układ Warszawski przechodził różne fazy swojego istnienia i mimo wszystko nie był 
jednorodny. 
W ramach układu o względy Moskwy rywalizowały dwa kraje: PRL i NRD. I Warszawa, i 
Berlin aspirowały do roli "pierwszego sojusznika". 

Z Układu próbowały w 1956 r. wystąpić Węgry, z tragicznymi konsekwencjami. Z Układu 
udało się wystąpić Albanii, która w polityce zagranicznej w latach 60. zorientowała się na 
Chiny. Specyficzną niezależność zdobyła w ramach Układu Rumunia: w polityce 
wewnętrznej tyrania, w polityce zagranicznej bardziej samodzielna. Rumuni nie wzięli 
udziału w inwazji Czechosłowacji w 1968 r. Zachodowi, przy całym obrzydzeniu do 
dyktatury Nicolae Ceausescu, bardzo się podobała taka "suwerenność" Bukaresztu.

 Ostatnim krajem, który wystąpił z Układu Warszawskiego przed jego kompletnym 
rozkładem, było NRD, które włączyło się do RFN i jednocześnie do NATO. Rok 1989 r. był
początkiem prawdziwego końca Układu, choć istniał on jeszcze do 1991 r. jako organizacja 
polityczna. Rozwiązany został w lipcu tego roku, dokumenty o wyjściu z sojuszu składano 
jeszcze do 1993 r., a już kilka lat później pierwsze państwa Układu Warszawskiego, Polska, 
Czechy i Węgry, weszły do Sojuszu Atlantyckiego. NATO pokonało Układ Warszawski bez 
jednego wystrzału. Setki tysiące żołnierzy, tysiące czołgów, samolotów, rakiet, głowic 
jądrowych, rozmieszczone po obu stronach Łaby, na szczęście nigdy nie zostały użyte. 
Pierwsze realne operacje militarne w Europie, a potem poza jej granicami, NATO 
zorganizowało kilka lat po pogrzebie komunistycznego sojuszu wojskowego. 

Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy 
Wzajemnej; ang. Warsaw Pact, ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą 
Związku Radzieckiego. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako 
odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a 
sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie 
poszczególnych państw i ich armii Związkowi Radzieckiemu.



Jego formalne zasady zostały określone w 1955 roku przez I sekretarza KPZR Nikitę 
Chruszczowa.Układ podpisano 14 maja 1955 roku w ( zniszczonej przez  powstanie 
warszawskie  co miało  być  takim symbolem) Warszawie. Układ wszedł w życie z dniem 4 
czerwca 1955 roku, gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Rządowi PRL - będącemu
zgodnie z art. 10 depozytariuszem - przez ostatnią z układających się stron – Ludową 
Republikę Albanii. Jałtański sejm PRL ratyfikował układ uchwałą z dnia 19 maja 1955 
roku.

Art. 7 zabraniał udziału w jakichkolwiek koalicjach lub sojuszach i zawierania porozumień, 
których cele pozostają w sprzeczności z celami Układu.Układ był otwarty dla wszystkich 
miłujących pokój 

Art. 11 Układu deklarował jego rozwiązanie w przypadku utworzenia w Europie systemu 
bezpieczeństwa zbiorowego i zawarcia w tym celu Ogólnoeuropejskiego Układu o 
bezpieczeństwie zbiorowym, do czego wytrwale dążyć będą Układające się Strony.

Układ miał funkcjonować przez 30 lat. 
26 kwietnia 1985 roku jego ważność przedłużono o następne 20 lat (w tej samej sali w 
Pałacu Namiestnikowskim, gdzie potem prowadzono obrady okrągłego stołu). Istniał do 1 
lipca 1991 roku.Ustanowiono wspólne dowództwo Układu w Moskwie. Sztaby armii 
poszczególnych państw członkowskich podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych Związku Radzieckiego pełniącego rolę Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych. 
Naczelny Dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego jednocześnie 
pełnił funkcję I Zastępcy Ministra Obrony Związku Radzieckiego.

Członkowie

Mapa krajów Układu Warszawskiego

Państwa członkowskie NATO i Układu Warszawskiego na przełomie 1989/1990

• Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

• Ludowa Republika Albanii (zawiesiła współpracę w 1960 roku, wystąpiła z 

Układu 12 września 1968 roku) 
• Ludowa Republika Bułgarii 

• Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 

• Niemiecka Republika Demokratyczna (w strukturach wojskowych od 1956 roku, 
wystąpiła z Układu 25 września 1990 roku) 
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• Polska Rzeczpospolita Ludowa 

• Rumuńska Republika Ludowa 

• Węgierska Republika Ludowa 

czyli wszystkie państwa socjalistyczne ówczesnej Europy poza Socjalistyczną Federacyjną 
Republiką Jugosławii.Członkowie Układu Warszawskiego mieli bronić się wspólnie w 
przypadku ataku na którekolwiek z państw-sygnatariuszy. Potencjalnym przeciwnikiem 
było NATO powstałe w 1949 roku. Układ pomijał radzieckie bazy na terytorium jego 
członków (regulowały to dwustronne umowy Związku Radzieckiego z danym państwem). 
Jego rozwiązanie nie zmieniałoby również podobnie dwustronnych układów o przyjaźni i 
wzajemnej pomocy.

Doktryna wojenna

Pałac Namiestnikowski w Warszawie (obecnie Pałac Prezydencki) – miejsce podpisania 
Paktu w 1955 r.

Doktryna Układu Warszawskiego, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, miała oficjalnie 
charakter obronny. W praktyce traktowano jednak Układ jako przeciwwagę dla 
„imperialistycznego zagrożenia” ze strony NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych 
Ameryki.

W latach 1955–1965 doktryna wojenna UW opierała się na radzieckiej strategii 
prowadzenia działań wojennych w formie zmasowanych uderzeń rakietowo-jądrowych 
połączonych z błyskawicznym natarciem w skali strategicznej w celu opanowania 
terytorium przeciwnika i pozbawienia go możliwości kontynuowania wojny. Dopuszczano 
możliwość wykonania uprzedzających uderzeń jądrowych w sytuacji stwierdzenia 
zagrożenia niespodziewanym atakiem. Był to odpowiednik amerykańskiej doktryny 
„zmasowanego odwetu”. Koalicyjność doktryny przejawiała się w podzieleniu zadań 
między państwa członkowskie. Siły Zbrojne Związku Radzieckiego miały wykonać 
uderzenia strategiczne z użyciem broni jądrowej, działania na morzach i oceanach 
realizować miały połączone floty państw UW, natomiast działania na kontynencie 
europejskim miały prowadzić siły lądowe i lotnictwo taktyczne wszystkich państw Układu, 
przy czym na zasadniczych kierunkach strategicznych przewidziane było użycie tylko 
związków operacyjnych Armii Radzieckiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia_w_epoce_komunizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierska_Republika_Ludowa_%281949%E2%80%931989%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Warsaw08186x.jpg


W latach 1966–1980 w założeniach doktryny wojennej Układu przyjmowano możliwość 
stopniowego rozwoju działań począwszy od wojny z wykorzystaniem środków 
konwencjonalnych poprzez ograniczone użycie broni jądrowej, a kończąc na użyciu broni 
masowego rażenia na dużą skalę. Zastosowanie broni jądrowej miało nastąpić dopiero w 
przypadku jej użycia przez wojska NATO. W dalszym ciągu dużą wagę przywiązywano do 
wykonania strategicznego natarcia na terytorium przeciwnika w celu szybkiego rozbicia 
jego zasadniczych sił oraz opanowania ważnych ośrodków gospodarczych. Koncepcja ta 
była zbliżona do amerykańskiej doktryny „elastycznego reagowania”.

Medal pamiątkowy poświęcony Układowi Warszawskiemu opatrzony orłem LWP i napisem
„Braterstwo broni na straży pokoju i socjalizmu”.

Na początku lat 80 XX w. opracowano nową doktrynę opartą na zasadzie utrzymywania 
gotowości do prowadzenia wszelkich form działań wojennych. Zakładała ona możliwość 
prowadzenia wojny światowej z wykorzystaniem broni jądrowej lub bez niej oraz 
prowadzenia kilku wojen lokalnych o charakterze konwencjonalnym. W koncepcji tej 
wykluczano możliwość wykonania uprzedzających uderzeń jądrowych. Broń jądrowa miała
być użyta tylko w przypadku jej zastosowania przez przeciwnika. Obok strategicznego 
natarcia na terytorium przeciwnika dopuszczano możliwość prowadzenia działań obronnych
na dużą skalę.

Dokumenty dotyczące udziału Polski w Układzie Warszawskim ujawniane w latach 2005–
2006 z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego potwierdzają, że 
doktryna wojenna Układu miała potencjalnie charakter ofensywny. (jak i doktryny innych 

sojuszy wojskowych z okresu „zimnej wojny”, w tym NATO).

Struktura Układu

W strukturze Układu Warszawskiego znajdowały się organa kierownicze i konsultacyjne 
jak: Doradczy Komitet Polityczny, Komitet Ministrów Obrony i Komitet Techniczny. Część
wojskową stanowiły: Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych ze sztabem oraz wydzielone 
siły zbrojne poszczególnych państw (kontyngenty) tworzące Zjednoczone Siły Zbrojne UW.
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Doradczy Komitet Polityczny

Utworzony na podstawie art. 6 Układu. Był najwyższym organem polityczno-wojskowym. 
W jego skład wchodzili: premierzy rządów państw członkowskich, ministrowie spraw 
zagranicznych i ministrowie obrony oraz przywódcy partii komunistycznych. Zadaniem 
komitetu było wypracowanie jednolitych poglądów w zakresie wspólnej strategii wobec 
zagrożeń polityczno-militarnych.

Komitet Ministrów Obrony

Był najwyższym organem wojskowym Układu. Stanowili go Ministrowie Obrony 
poszczególnych państw. Jego zadaniem było ustalanie zakresu wspólnych przedsięwzięć 
wojskowych, a zwłaszcza: zakresu ćwiczeń i manewrów sojuszniczych oraz gier wojennych
i ćwiczeń dowódczo-sztabowych, współpracy w zakresie szkolenia sztabów i wojsk, 
ujednolicenia instrukcji, regulaminów i przepisów wojskowych, wprowadzenia nowych 
wzorów uzbrojenia, zabezpieczenia logistycznego wojsk układu itp

Komitet Techniczny

Zajmował się problemami unowocześnienia uzbrojenia i wyposażenia wojsk Układu oraz 
jego standaryzacji ułatwiającej współdziałanie na polu walki i zabezpieczenie techniczne. 
Zadaniem komitetu było też ustalanie specjalizacji w produkcji sprzętu wojskowego przez 
poszczególne państwa Układu Warszawskiego.

Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych

Utworzone na podstawie art. 5 Układu. Stanowiło najwyższy organ dowodzenia Układu. Na
jego czele stał Naczelny Dowódca ZSZ oraz zastępcy, którymi początkowo byli ministrowie
a potem wiceministrowie obrony stron układu. Dowództwo nad wydzielonym wojskami 
każdego z państw sprawowali ministrowie obrony tych państw. Naczelnemu dowódcy ZSZ 
podlegał Sztab ZSZ, w skład którego wchodzili przedstawiciele sił zbrojnych państw 
członkowskich Układu. Sztab ZSZ utworzono w 1969, znajdował się w Moskwie przy pr. 
Leningradskim (Ленинградский проспект) 41, w budynku wybudowanego w 1931 b. 
dworca lotniczego Centralnego Lotniska im. Frunzego w Chodynce, od lat 40. sztabie 
Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, po rozpadzie Związku Radzieckiego Sztabie 
Koordynacji Współpracy Wojskowej Państw Członków WNP (Штаб по координации 
военного сотрудничества государств-членов СНГ),

 obecnie siedzibie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Организация 
Договора о Коллективной Безопасности). Od 1969 przy dowództwie ZSZ funkcjonowała
Rada Wojskowa, w skład której wchodzili zastępcy naczelnego dowódcy ZSZ oraz szef 
sztabu ZSZ.



Zjednoczone Siły Zbrojne

Składały się z kontyngentów wojsk operacyjnych sił zbrojnych poszczególnych państw 
Układu Warszawskiego. Wielkość kontyngentów uzgadniana była w formie dwustronnych 
porozumień pomiędzy rządem Związku Radzieckiego a rządami pozostałych państw 
członkowskich. Uzgodnienia dokonywane były zwykle raz na pięć lat i wiązały się z 
przygotowywaniem planów rozwoju sił zbrojnych na kolejne pięciolecie. W okresie pokoju 
w składzie ZSZ UW znajdowały się tylko wytypowane jednostki posiadające wysoki 
poziom gotowości bojowej.

Wojska wydzielone do Zjednoczonych Sił Zbrojnych 

• SZ PRL – 1 Armia Ogólnowojskowa i 2 Armia Ogólnowojskowa (po 5 dywizji) 

(użyta jednorazowo w 1968 w Operacji Dunaj jako 2 Armia Wojska Polskiego), 4 
Armia Ogólnowojskowa (3 dywizje) i 2 dywizje rezerwowe, 3 Armia Lotnicza – 
łącznie 15 dywizji wojsk lądowych, w tym 5 pancernych; 

• SZ CSRS – 1. i 4. Armia Ogólnowojskowa (po 4–5 dywizji), 2. Armia Rezerwowa (6
dywizji), 10. Armia Lotnicza – łącznie 15 dywizji wojsk lądowych, w tym 6 
pancernych 

• SZ NRD – 3. i 5. Armia Ogólnowojskowa (po 3 dywizje) oraz 5 dywizji 

rezerwowych – łącznie 11 dywizji wojsk lądowych, w tym 2 pancerne 
• SZ Bułgarii – 1., 2. i 3. Armia Ogólnowojskowa (po 3 dywizje) – łącznie 9 dywizji 

wojsk lądowych 
• SZ Rumunii – 2. i 3. Armia Ogólnowojskowa (po 4 dywizje) – łącznie 8 dywizji 

wojsk lądowych, w tym 2 pancerne 
• SZ Węgier – 6 dywizji wojsk lądowych 

Ze strony Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego w okresie pokoju wystawiano w skład ZSZ 
UW cztery grupy wojsk Armii Radzieckiej rozmieszczone na terytorium NRD, 
Czechosłowacji, Polski i Węgier. W 1990 w ich składzie znajdowały się:

• Zachodnia Grupa Wojsk w NRD – 1. i 2. Armia Pancerna, 3., 8. i 20. Armia 
Ogólnowojskowa (w każdej po 3-4 dywizje), 16. Armia Lotnicza 

• Centralna Grupa Wojsk w Czechosłowacji – dwie dywizje pancerne, trzy dywizje 

zmechanizowane 
• Północna Grupa Wojsk w Polsce – jedna dywizja pancerna i jedna zmechanizowana, 

4. Armia Lotnicza 
• Południowa Grupa Wojsk na Węgrzech – dwie dywizje pancerne i dwie 

zmechanizowane, dywizja lotnictwa myśliwskiego 

W czasie wojny w skład ZSZ UW wchodziły dodatkowo radzieckie wojska operacyjne z 
zachodnich okręgów wojskowych Związku Radzieckiego.



Rola PRL w Układzie o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej

Zgodnie z „Protokołem uzgodnień między Radami Ministrów ZSRR i PRL” podpisanym w 
Moskwie w dniach 17–19 października 1955 roku Siły Zbrojne PRL, oprócz Wojsk OPK, 
miały wydzielić ze swojego składu wojska operacyjne zorganizowane w tzw. Front Polski 
(Nadmorski) złożony z trzech armii ogólnowojskowych i armii lotniczej. Front ten miał 
działać w II rzucie strategicznym Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego na 
nadmorskim kierunku operacyjnym (o charakterze pomocniczym) z zadaniem osłony 
prawego skrzydła głównego zgrupowania uderzeniowego Armii Radzieckiej działającego na
kierunku centralnym oraz osłony wybrzeża morskiego przed ewentualnymi desantami sił 
NATO.

W 1955 roku w skład Frontu Polskiego wchodziły: 1 Armia Ogólnowojskowa wystawiana 
przez wojska Pomorskiego Okręgu Wojskowego i 2 Armia Ogólnowojskowa wystawiana 
przez wojska Śląskiego Okręgu Wojskowego stanowiące I rzut operacyjny. Ich zadaniem w 
początkowym okresie wojny była osłona granicy zachodniej Polski i zabezpieczenie 
mobilizacji całych sił zbrojnych. W składzie II rzutu operacyjnego przewidywano 4 Armię 
Ogólnowojskową, wystawianą przez wojska Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 
Działania Frontu miała wspierać z powietrza 3 Armia Lotnicza. W chwili powstania Układu 
Warszawskiego armie I rzutu posiadały po trzy korpusy armijne (w każdym po dwie 
dywizje piechoty i dywizja zmechanizowana), a armia II rzutu miała korpus armijny i trzy 
dywizje obrony wybrzeża (mobilizowanych w czasie wojny). W dyspozycji dowództwa 
Frontu znajdowały się dwa korpusy zmechanizowane i trzy dywizje piechoty. Później 
zrezygnowano ze szczebla korpusu, a poszczególne armie miały w swoim składzie dywizje 
pancerne i zmechanizowane (1 i 2 Armia Ogólnowojskowa po pięć dywizji i 4 Armia – trzy 
dywizje). Dowództwu frontu podlegały dwie dywizje desantowe (w czasie wojny brygady) 
oraz zorganizowane w latach 70 i 80 XX w. trzy rezerwowe dywizje zmechanizowane.

Od połowy lat 80 XX w. SZ PRL wydzielały na wypadek wojny w skład Zjednoczonych Sił
Zbrojnych Układu Warszawskiego kontyngent wojskowy złożony z: pięciu dywizji 
pancernych, jedenastu dywizji zmechanizowanych (w tym trzy rezerwowe) i dwóch brygad 
desantowych oraz trzech dywizji lotniczych (polskie dywizje, pomimo struktury 
wzorowanej na dywizjach radzieckich, były znacznie słabsze – miały o 30% niższe stany 
żołnierzy i sprzętu bojowego (sił i środków)).

W ramach realizowanych zadań, określonych po raz pierwszy w „Planie operacji zaczepnej 
z 1965 r.”, polskie wojska operacyjne miały prowadzić działania zaczepne na nadmorskim 
kierunku operacyjnym w II rzucie strategicznym wojsk UW i zająć terytorium północnych 
Niemiec, Danii i Holandii. Jednostki wojsk desantowych (7.DD) i powietrznodesantowych 
(6.DPD) oraz jedna dywizja zmechanizowana (15.DZ) miały zająć wyspy Zelandia i Fionia 
przy wsparciu sił polskiej Marynarki Wojennej i radzieckiej Floty Bałtyckiej. Celem tej 
operacji było zamknięcie cieśnin duńskich i niedopuszczenie sił morskich NATO na Morze 
Bałtyckie (zabezpieczenie wybrzeża Polski, NRD i ZSRR przed desantami morskimi). Od 



połowy lat 80 XX w. przewidywano alternatywnie w planie możliwość prowadzenia działań
obronnych w II rzucie strategicznym UW na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej. Ćwiczenia 
związane z obroną zachodniej granicy Polski prowadzone były systematycznie od 1946 
roku.

Wspólny system obrony powietrznej terytorium państw UW

W oparciu o systemy radiolokacyjne, rakietowe i dowodzenia produkcji radzieckiej w latach
60. XX w. stworzony został jednolity system obrony powietrznej łączący narodowe systemy
poszczególnych państw-członków UW. Był on powieleniem modelu radzieckiego obrony 
strefowo-obiektowej. Zakładał wymianę informacji między dowództwami OPK i 
współdziałanie w zwalczaniu naruszycieli wspólnej przestrzeni powietrznej.Dotyczyło to 
przede wszystkim państw i rejonów graniczących z państwami NATO i wybrzeży morskich.
Od zachodnich granic NRD aż po Zatokę Fińską były rozmieszczone jednostki rakietowe, a 
na ich zapleczu lotniska ze stale dyżurującymi samolotami przechwytującymi. Był 
rozwijany i modernizowany do końca istnienia UW. Na dużą skalę zastosowano systemy 
rakietowe: S-75 „Dźwina”, S-75M „Wołchow”, S-125 „Newa”, S-200 „Wega” i ich 
mutacje. W Polsce było kilkadziesiąt takich dywizjonów. Planowano wprowadzanie nowych
(np. S-300). Podstawą było wczesne wykrycie, zidentyfikowane i namierzenie przeciwnika 
oraz szybki obieg informacji o nim. Układ Warszawski posiadał rozbudowaną sieć 
posterunków radiolokacyjnych i łączności, w większości produkcji radzieckiej.

Właśnie system OPK (i siły morskie) był punktem styku przeciwstawnych sił „zimnej 
wojny”, a mógł być niemal w każdej chwili początkiem rzeczywistego starcia. Obie strony 
wzajemnie usiłowały śledzić i kontrolować przeciwnika, nierzadko posuwając się do 
prowokacji. Stale nad Morzem Bałtyckim, w pobliżu granic państw UW patrolowały 
przestrzeń samoloty NATO, zwiadowcze i bojowe. Radzieckie samoloty pojawiały się u 
wybrzeży państw zachodnich. W przypadku pojawienia się przeciwnika był ogłaszany w 
tych jednostkach alarm bojowy, przygotowywano rakiety do startu, włączane były stacje 
naprowadzania rakiet, częstokroć podrywano w powietrze tzw. parę dyżurną 
(przechwytujących samolotów myśliwskich). Prowadzona była ożywiona łączność. Takie 
przypadki były na porządku dziennym. Paradoksalnie, te działania prowadzone regularnie i 
rutynowo pomagały utrzymać pewną równowagę, służyły bowiem kontroli sił i środków 
przeciwnika: czy zmieniła się ilość, dyslokacja dywizjonów rakietowych, lotnisk, czynnych 
stacji radarowych, ośrodków łączności, ich częstotliwości, mocy, sposobów pracy itp. Nad 
Bałtykiem przez wiele lat pojawiały się natowskie „Oriony”, „Nimrody”, a nawet samoloty 
„Blackbird”.

System służył również do wykrywania i powstrzymywania uciekinierów z własnego 
terytorium. W szczególności wiele takich przypadków miało miejsce w latach 
osiemdziesiątych XX w.



Broń jądrowa w UW

W okresie istnienia Układu Warszawskiego broń jądrową posiadała tylko Armia Radziecka. 
W chwili powstania Układu dysponowała ona 200 bombami jądrowymi (w tym czasie 
NATO miało 3067 ładunków jądrowych). Pozostałe kraje członkowskie dysponowały od 
początku lat 60. XX w. środkami przenoszenia broni jądrowej w postaci wyrzutni rakiet 
taktycznych i taktyczno-operacyjnych oraz samolotów nosicieli broni jądrowej. Arsenał 
jądrowy Układu Warszawskiego był systematycznie rozbudowywany, jednak zrównanie 
potencjałów UW i NATO nastąpiło dopiero w połowie lat 70. XX w. Państwa członkowskie 
UW wprowadzały na uzbrojenie nowe typy wyrzutni rakiet o większym zasięgu oraz 
nowocześniejsze typy samolotów. W 1986 roku liczba ładunków jądrowych będących w 
dyspozycji UW osiągnęła największy poziom – 40 723 ładunki. 

W następnych latach zaczęto ich redukcję. W chwili rozwiązania Układu w 1991 roku 
Związek Radziecki posiadał 28 595 ładunków jądrowych.

Broń jądrowa na terytorium Polski

Radziecka broń jądrowa znajdowała się na terytorium kilku państw Układu Warszawskiego.
Według raportu CIA z 1979 roku ujawnionego w 1996 roku, 23 magazyny znajdowały się 
na terytorium: Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polski, Czechosłowacji, Węgier i 
Rumunii. 11 spośród nich umiejscowionych było na terenie radzieckich lotnisk 
wojskowych, pozostałych 12 to integralne, pilnie strzeżone składy głowic dla rakiet 
taktycznych i taktyczno-operacyjnych oraz jądrowych bomb lotniczych.

Na terenie Polski broń jądrowa znajdowała się w kilku miejscach. W trzech radzieckich 
jednostkach wojskowych: w Templewie koło Trzemeszna Lubuskiego, w Brzeźnicy (koło 
Bornego Sulinowa) i w Podborsku koło Białogardu. Z nich, w wypadku wojny, miała być 
wydana polskim jednostkom rakietowym (cztery brygady rakiet operacyjno-taktycznych, 
czternaście dywizjonów rakiet taktycznych) i lotniczym. Było to łącznie 178 ładunków w 
formie głowic do rakiet i bomb lotniczych (w tym czasie Amerykanie na terenie Republiki 
Federalnej Niemiec posiadali ok. 10 tys. ładunków jądrowych, w tym 2500 do dyspozycji 
Bundeswehry). Jednostki wojsk rakietowych SZ PRL posiadały na uzbrojeniu wyrzutnie 
rakiet operacyjno-taktycznych (systemu R-300 „Elbrus” – według NATO: SCUD B) i 
wyrzutnie rakiet taktycznych (typu R-70 „Łuna M”). Wojska lotnicze miały na uzbrojeniu 
samoloty Su-7, a potem Su-22 przystosowane do przenoszenia bomb jądrowych. Broń 
jądrowa miała być użyta przez wojska Frontu Polskiego głównie do niszczenia dużych 
zgrupowań wojsk przeciwnika oraz jego środków przenoszenia broni masowego rażenia.

Jednostki Północnej Grupy Wojsk AR w Polsce posiadały amunicję jądrową na własny 
użytek: w składach lotniska w Szprotawie, prawdopodobnie w Bagiczu koło Kołobrzegu 
(składy lotniskowe) i innych. Ich liczba, rodzaj i moc nie zostały dotąd ujawnione. Składy 
mieściły się w rejonach dużej koncentracji wojsk radzieckich i były osłaniane przez 
jednostki „Specnazu”.



Decyzję o wydaniu ze składów i użyciu broni jądrowej mogło wydać tylko Dowództwo 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, co miało zapobiec jej 
przypadkowemu wykorzystaniu przez dowódców niższych szczebli.

Operacje wojskowe UW

Układ Warszawski prowadził w ciągu swego istnienia tylko jedną operację wojskową – 
operację „Dunaj”. 21 sierpnia 1968 roku przeprowadził interwencję podczas Praskiej 
Wiosny w Czechosłowacji (nie była to interwencja wszystkich państw Układu, lecz jedynie 
jego 5 członków, Rumunia odmówiła – Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Bułgarii, 
Węgier, Polski i Związku Radzieckiego); w ten sposób została wypełniona tzw. doktryna 
Breżniewa. W interwencji wzięło udział 750 000 żołnierzy, 6300 czołgów i 800 samolotów. 
Szacuje się, że zginęło około 200 osób. Po inwazji wojsk Układu na Czechosłowację 
dowódca 7 Armii Polowej Stanów Zjednoczonych gen. James Hilliard Polk uznał  CZYLI 
POCHWALIŁ SWÓJ SWEGO  że: „była to operacja wojskowa najwyższej klasy, dobrze
zorganizowana i skoordynowana, właściwie zamaskowana i szybka”. Ocenił, że był to 
zmasowany pokaz potęgi militarnej Związku Radzieckiego.

Na szczycie w Bukareszcie w 1989 roku zdecydowano o odejściu od doktryny Breżniewa. 
Po przemianach w latach 1989–1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w 
krajach Układu wojska radzieckie powinny opuścić terytorium tych państw. 25 lutego 1991 
roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach 
Układu, 1 lipca 1991 roku w Pradze rozwiązano struktury polityczne. Oznaczało to 
ostateczną likwidację Układu Warszawskiego.

Zimna wojna – umowna nazwa trwającego w latach 1947-1991 stanu   zamaskowanego
obłudą dla pokoju  jałtańskiego napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i 
militarnej pomiędzy ZSRR i państwami okupowanymi przez  ZSRR skupionymi od 1955 w 
Układzie Warszawskim, a także państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR 
(określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi 
skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) – pod 
politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). 
Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych. Konflikt został 
rozpoczęty polityką ZSRR dążącą do rozszerzania zasięgu ekspansji terytorialnej i 
narzuceniu siłą ustroju komunistycznego krajom Europy Środkowej.
Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny i gospodarczy. 
Najważniejszymi wydarzeniami okresu konfliktu były: praski zamach stanu 1948, blokada 
Berlina, wojna koreańska, kryzys sueski, operacja AJAX, kryzys berliński 1961, kryzys 
kubański, wojna wietnamska, rewolucja sandinistowska, irańska rewolucja islamska, 
radziecka interwencja w Afganistanie i stan wojenny w Polsce.
Zimna wojna trwała od roku 1947 – od rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i ustanowienia w 
Europie Środkowej wyłącznej strefy wpływów ZSRR – do upadku systemów 
socjalistycznych w Europie (Jesień Ludów) w 1989 i likwidacji samego ZSRR w drugiej 
połowie 1991 roku. Rozpad bloku wschodniego wyeliminował układ dwubiegunowy w 
polityce międzynarodowej i zakończył epokę zimnej wojny.



Termin „zimna wojna”
Jako pierwszy terminu „zimna wojna” użył w 1945 roku brytyjski pisarz George Orwell w 
eseju You and the Atomic Bomb, który ukazał się na łamach brytyjskiej lewicowej gazety 
„Tribune”.

Termin „zimna wojna” został wprowadzony w 1947 przez Amerykanina Bernarda Barucha, 
by opisać pojawiające się napięcia między dwoma byłymi sojusznikami z czasów II wojny 
światowej. Popularność zyskał dzięki książce znanego publicysty amerykańskiego Waltera 
Lippmana. Miała ona tytuł Zimna wojna. Stwierdził on w niej, że zakończył się okres 
koalicji antyhitlerowskiej, a rozpoczął się okres konfrontacji między mocarstwami 
zachodnimi i ZSRR.

Konferencje wojenne dotyczące powojennej Europy
 Alianci nie byli zgodni co do tego, jak powinna wyglądać powojenna mapa Europy i jak w 
wyniku wojny granice zostaną ustalone. Każda ze strony prezentowała odmienne pomysły 
dotyczące ustanowienia i utrzymania powojennego bezpieczeństwa. Zachodni alianci dążyli
do tego, aby utworzyć jak najszerszy system rządów demokratycznych, co miałoby ułatwić 
państwom pokojowe rozwiązywania problemów za pośrednictwem organizacji 
międzynarodowych. Biorąc pod uwagę historyczne doświadczenia częstych najazdów na 
Rosję, ogromnych strat ZSRR poniesionych w wyniku wojny (szacowanych na 27 milionów
ludzi), ZSRR dążył do zwiększenia własnego bezpieczeństwa poprzez ingerencję w 
wewnętrzne sprawy państw, z którymi graniczył. 
W czasie wojny Stalin utworzył specjalne ośrodki szkoleniowe dla komunistów z różnych 
krajów, co miało ułatwić im objęcie przywództwa w krajach wyzwolonych przez Armię 
Czerwoną. W rezultacie po wyzwoleniu przeszkoleni przez Moskwę działacze obejmowali 
kontrole nad mediami (zwłaszcza radiem), zlikwidowali wszelkie niezależne instytucje 
obywatelskie czy konkurencyjne partie polityczne. Stalin dążył jednocześnie do utrzymania 
pokoju z Wielką Brytanią i USA, mając nadzieję że mocarstwa te dadzą mu się skupić na 
powojennej odbudowie kraju i uzyskaniu dodatniego wzrostu gospodarczego.
Także alianci zachodni byli podzieleni co do wizji powojennego świata. Cele Roosevelta 
były bardziej globalne od tych stawianych przez Churchilla; dla Roosevelta zwycięstwa 
militarne w Europie i Azji miały być kluczem dla amerykańskiej globalnej supremacji 
ekonomicznej nad Imperium Brytyjskim i utworzenia światowej organizacji pokojowej, 
Churchill natomiast skoncentrował się na zapewnieniu brytyjskiej kontroli nad Morzem 
Śródziemnym, utrzymaniu Imperium Brytyjskiego i walce o niezależność krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej jako bufora między wpływami ZSRR i Wielkiej Brytanii. 

W opinii Amerykanów Stalin wydawał się potencjalnym sojusznikiem w realizacji ich 
własnych celów, natomiast według Wielkiej Brytanii Stalin stanowił zagrożenie dla 
realizacji wyznaczonych celów. Gdy ZSRR zajęło większość państw Europy Środkowej i 
Wschodniej, Stalin znalazł się w pozycji uprzywilejowanej i dwóch zachodnich 
przywódców rywalizowało o jego względy. Różnice między Rooseveltem i Churchillem 



doprowadziły do kilku odrębnych transakcji ze Związkiem Radzieckim. W październiku 
1944 roku Churchill udał się do Moskwy i zgodził się na podział Bałkanów na strefy 
wpływów, w Jałcie natomiast Roosevelt podpisał ze Stalinem oddzielną umowę w 
odniesieniu do Azji i odrzucił propozycję brytyjskiego premiera dotyczące Polski i kwestii 
odszkodowań.

Dalsze negocjacje aliantów miały miejsce na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku, 
również i na tej konferencji nie udało się osiągnąć porozumienia co do powojennych granic.
W kwietniu 1945 roku zmarł prezydent Roosevelt, a jego następcą został ufający 
Stalinowi Harry Truman, który politykę zagraniczną powierzył elitarnej grupie 
intelektualistów  żydowskich.  

Semita  Harry  Truman 

W tym samym roku zarówno Churchill, jak i Truman sprzeciwili się decyzji Związku 
Radzieckiego o podtrzymaniu, będącego w zasięgu wpływów ZSRR, Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego. PKWN rywalizował z londyńskim Rządem RP na uchodźstwie, 
który zerwał stosunki z Sowietami. Po zwycięstwie aliantów w maju 1945 roku ZSRR 
skutecznie wprowadził pod zakres swoich wpływów Europę Środkową i Wschodnią, 
podczas gdy pozostałe rządy europejskie pozostały w w zasięgu wpływów USA. W 
Niemczech alianci ustanowili strefy okupacyjne luźno rozparcelowane przez cztery 
mocarstwa – Francję, ZSRR, USA i Wielką Brytanią. W 1945 roku konferencja aliancka w 
San Francisco powołała   obłudnie Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) mającą 
utrzymać na świecie pokój. Zdolność działania Rady Bezpieczeństwa tejże instytucji 
skutecznie paraliżowana była jednak przez prawo weta poszczególnych członków 
organizacji. W związku z tym ONZ zostało przekształcone w miejsce polemik, forum często
wykorzystywane przez ZSRR jako trybuna propagandowa.

Na konferencji w Poczdamie, która rozpoczęła się pod koniec lipca, już po kapitulacji 
Rzeszy, podjęto ważne decyzje dotyczące przyszłego rozwoju Niemiec i reszty Europy 



Środkowo-Wschodniej. Pokazane na konferencje antypatie i ostry język uczestników 
potwierdził wrogie zamiary między jej uczestnikami. 
W trakcie trwania konferencji Truman poinformował Stalina o tym, że USA posiadają nową
potężną broń. Stalin zdawał sobie sprawę, że Amerykanie pracowali nad bombą atomową, 
ale uważając, że program atomowy stoi w miejscu, zareagował na wieść w spokojny 
sposób. Przywódca ZSRR wyraził zadowolenie z tejże informacji i wyraził nadzieję, że 
broń zostanie wykorzystana przeciwko Japonii. Tydzień po zakończeniu konferencji w 
Poczdamie USA dokonało ataku atomowego na Hiroszimę i Nagasaki. Wkrótce po ataku 
Stalin zarzucił amerykańskim urzędnikom, że Truman zaproponował mu zbyt mało realny 
wpływ na sytuację w okupowanej Japonii .

Budowa bloku wschodniego

We wczesnym okresie II wojny światowej ZSRR utworzyło podwaliny przyszłego bloku 
wschodniego poprzez aneksję ziem przyznanych ZSRR w ramach paktu Ribbentrop-
Mołotow. Terenami tymi były wschodnie tereny II RP (przyłączone do Ukraińskiej SRR i 
Białoruskiej SRR), Łotwa (która stała się Łotewską SRR), Estonia (stała się Estońską SRR),
Litwa (która stała się Litewską SRR, oprócz tego do Litwy włączono obszar 
Wileńszczyzny), fragment wschodniej Finlandii (Karelo-Fińska SRR) oraz wschodniej 
Rumunii (połączone z innymi ziemiami mołdawskimi utworzyły Mołdawską SRR).

Tereny Europy Środkowo-Wschodniej wyzwolone przez Armię Czerwoną zostały włączone
do bloku wschodniego poprzez wciągnięcie ich w strefę wpływów ZSRR, krajami takimi 
stały się Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Węgierska 
Republika Ludowa, Bułgarska Republika Ludowa, Czechosłowacka Republika 
Socjalistyczna, Rumuńska Republika Ludowa i Albańska Republika Ludowa (która jednak 
opuściła blok wschodni). W ramach konsolidacji bloku wschodniego NKWD nadzorowała 
tworzenie w tychże krajach organów tajnej policji, jednocześnie odsunięto od władzy 
przywódców przedwojennych, wielu z nich zostało uwięzionych, a w kilku przypadkach 
zostali oni rozstrzelani.

Rządy bloku wschodniego przyjęły gospodarkę planową i stłumiły rzeczywisty lub 
potencjalny sprzeciw wobec ich rządów. W ostatnim miesiącu wojny w Azji Armia 
Czerwona opanowała kontrolowaną przez Japończyków Mandżurię i zajęła terytorium 
koreańskie na północ od 38. równoleżnika. Premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, 
był zaniepokojony ogromem rozmiarów wojsk radzieckich, które od tej pory rozmieszczone
były na tak dużej powierzchni Europy.

Gdy po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku Brytyjczycy wycofali się z Iranu, 
wojska radzieckie opóźniały swój powrót do kraju. Józef Stalin starał się bowiem o 
uzyskanie dla ZSRR koncesji na wydobywanie ropy naftowej w północnych prowincjach 
Iranu. Jednocześnie Sowieci usiłowali zapewnić sobie bazę polityczną w Iranie, 
współpracując z lewicową Partią Tude oraz współtworząc nową Demokratyczną Partię 
Azerbejdżanu (niechętną Tude). W grudniu 1945 roku przy poparciu ZSRR i działaczy 
lewicowych ogłoszono utworzenie separatystycznej Autonomicznej Republiki Azerbejdżanu
z Seyidem Cəfərem Pişəvərim na czele.



Rząd azerskiej autonomii zainicjował umiarkowane reformy społeczne, utworzył system 
powszechnej służby zdrowia, wprowadził pełną kontrolę cen i ustawodawstwo 
antykorupcyjne. Nakazał również konfiskatę dóbr ziemskich właścicieli, którzy opuścili 
republikę, i rozdzielenie ich wśród chłopów. Ustanowił również język azerski językiem 
urzędowym autonomicznej prowincji w miejsce perskiego. 

W Tebrizie otwarty został uniwersytet oraz szereg azerskich instytucji kulturalnych, które 
pod rządami Rezy Szacha nie mogły funkcjonować. W ich rozwijaniu rząd wspierali 
nauczyciele, dziennikarze i działacze przybyli z Azerbejdżańskiej SRR. Niektórzy z nich 
liczyli na to, że terytorium Iranu zamieszkiwane przez Azerów zostanie wcielone do ZSRR. 
Do utworzenia w ten sposób „Wielkiego Azerbejdżanu” dążył m.in. pierwszy sekretarz 
Komunistycznej Partii Azerbejdżanu Mir Cəfər Bağırov. Z administracji republiki usunięto 
osoby pochodzenia nieazerskiego. 22 stycznia 1946 miejscowi separatyści ogłosili też 
powstanie niezależnej Republiki Kurdyjskiej, która również zyskała poparcie ZSRR. USA i 
Wielka Brytania zdecydowały się na dyplomatyczną konfrontację i ostatecznie wymogły na 
Stalinie podpisanie 26 marca 1946 układu, na mocy którego wojska radzieckie ostatecznie 
opuściły Iran. Politycy partii Tude zostali usunięci z rządu, parlament irański odrzucił 
ustawę przyznającą ZSRR naftowe koncesje, a separatystyczne republiki Azerów i Kurdów 
zostały zlikwidowane przez wojsko rządu Iranu.

W lutym 1946 roku George Kennan wysłał do Moskwy długi telegram, w którym wyraził 
twarde stanowisko rządu USA wobec rządu ZSRR, które to stało się podstawą strategii USA
wobec ZSRR w czasie trwania zimnej wojny. We wrześniu strona radziecka wysłała poprzez
ambasadora w ZSRR rządowi amerykańskiemu telegram Nowikowa, w którym USA 
oskarżone zostało o tworzenie monopoli kapitalistycznych dążących do wywołania nowej 
wojny. 6 września James Francis Byrnes wygłosił w Niemczech przemówienie, w którym 
odrzucił plan Morgenthaua (plan zakładający uczynienie z Niemiec kraju rolniczego) i 
ostrzegł ZSRR, że Ameryka utrzyma obecność militarną w Europie na czas nieokreślony. 
Jak miesiąc później przyznał Byrnes, sednem przemowy było pozyskanie w zimnej wojnie 
narodu niemieckiego. 9 lutego 1946 roku Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym 
stwierdził, że „komunizm i kapitalizm nie mogą koegzystować” oraz ogłosił plan 
„przygotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdą ewentualność”. Wystąpienie zostało 
odebrane na zachodzie jako „deklaracja III wojny światowej”. Nazwę tej deklaracji ukuł 
sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego William Douglas. Radziecki dyktator stwierdził, 
że komunizm i kapitalizm nie mogą razem współistnieć i pewnego dnia musi nastąpić ich 
bezpośrednie starcie, stąd tez zdecydował o zatrzymaniu wszelkiego handlu z Zachodem 
oraz o rozpoczęciu budowy nowoczesnej broni, bez względu na to, jak wiele kosztowałoby 
to Związek Radziecki.Kilka tygodni później były premier Wielkiej Brytanii, Churchill, 
wygłosił przemówienie w Fulton w Missouri, w którym wezwał do utworzenie anglo-
amerykańskiego sojuszu przeciwko ZSRR. 

W wystąpieniu Churchill   jeden z twórców  Jałty  stwierdził  OBŁUDNIE :

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 sławne miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą
sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale
także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.  

Wojna domowa w Grecji

Już 3 i 4 grudnia 1944, po zmasakrowaniu lewicowych demonstrantów, według niektórych 
historyków bez wyjaśnionych do dziś przyczyn, ostrzelanych przez siły różnych formacji, 
uprzednio kolaboracyjnych i przy tym jawnie współpracujących z SS przez cały 1944 rok 
wybuchły gwałtowne, 35-dniowe walki w Atenach zapowiadając niebezpieczeństwo 
przyszłej wojny domowej.
 Już 5 grudnia Winston Churchill zlecił brytyjskiemu dowódcy w Atenach potraktowanie 
stolicy Grecji jak zbuntowanego miasta wroga, a nie miasta sojuszniczego. Z wielkim 
trudem, używając także oddziałów byłych greckich hitlerowców.

Walki przerywane były negocjacjami, w których uczestniczył premier Wielkiej Brytanii. W 
styczniu 1945 lewica musiała pogodzić się z porażką, partyzanci wycofali się ze stolicy. 
Churchill zdecydował o opóźnieniu powrotu do Grecji protegowanego przez Wielką 
Brytanię monarchy greckiego Jerzego II, do czasu odbycia referendum o ustroju. Otworzyło
to drogę do porozumienia zgody narodowej, podpisanego 12 lutego 1945 r. w Warkizie. 
Zostało ono jednak tylko częściowo zrealizowane przez partyzantów – oddziały ELAS, z 
nielicznymi wyjątkami, rozeszły się do domów, uprzednio przekazując Brytyjczykom 
posiadane uzbrojenie, w tym całą broń ciężką , jednak prawdopodobnie zachowując znaczną
część broni osobistej, co ówcześnie było na prowincji naturalne. Porozumienia nie 
realizowała także strona rządowa, gdyż już w kilka tygodni po podpisaniu umowy z 
Warkizy rozpoczęto masowe prześladowania członków byłego ruchu oporu ELAS.

Przebieg walk

Na mocy porozumienia z Warkizy ELAS i inne ruchy partyzanckie zostały rozwiązane. W 
kraju przeprowadzono wybory powszechne (marzec 1946), które odbyły się w atmosferze 
głębokiego terroru osobistego oraz urzędowych prześladowań wobec byłych uczestników 
lewicowego ruchu partyzanckiego ELAS. Na 767 biur i punktów informacyjnych lewicy 
EAM dokonano napadów i zdewastowano. Okres pomiędzy starciami w Atenach a 
ponownym wybuchem walk partyzanckich, określany jest w greckiej historiografii mianem 
„białego terroru”; pojęciem tym posługują się również polscy autorzy Historii Grecji. 
Komuniści wezwali do bojkotu urn, sukces odniosły siły rojalistyczne, reprezentowane 
przez Partię Ludową. Formalnie działały jeszcze lewicowe partie polityczne, w tym KPG. 
Część lewicy schodzi do podziemia, zwłaszcza dziesiątki tysięcy prześladowanych, masowo
aresztowanych i następnie torturowanych partyzantów byłego ruchu ELAS. W październiku
1947 komuniści utworzyli siły zbrojne. Spośród kombatantów ruchu oporu, ukrywających 
się przed nową falą prześladowań, już jesienią 1945 roku powstawały pierwsze oddziały 
partyzanckie. Na razie niepodejmujące innej walki niż samoobrona. Komuniści 
przekształcają je następnie w Demokratyczne Wojsko Grecji (DSE)– dowódca gen. Markos 
Wafiadis), które w 1948 r. liczyło ponad 26 000 żołnierzy zorganizowanych w 9 dywizjach i



mniejszych jednostkach. Liczba ta była jednak nieporównywalnie mała w porównaniu z 
dawnymi siłami ELAS, w skład których wchodziło 119 tys. partyzantów i rezerwistów. 
Armia rządowa została uzbrojona przez Brytyjczyków. Od 1947 zadania zaopatrywania 
armii rządowej przejęło USA realizujące Doktrynę Trumana. Oddziały królewskie osiągnęły
stan ponad 180 tys. żołnierzy i policjantów, w tym byłych żołnierzy i oficerów 
hitlerowskich.

Pod koniec 1947 powstańcy, panujący nad północnymi terenami Grecji, sformowali tam 
ponownie rząd tymczasowy (pierwszy partyzancki rząd tymczasowy centrolewicy za 
okupacji). Aż do tego momentu partyzanci byli postrzegani przez centrum i szeroką lewicę 
jako kombatanci ruchu oporu walczący o podstawowe prawa obywatelskie, o rzeczywistą 
demokrację i o suwerenność. Powołanie wyłącznie komunistów do drugiego rządu 
tymczasowego zakończyło ten idealistyczny okres postrzegania DSE. W początkach 1948 
roku komuniści kontrolowali już większą część terytorium Grecji, jednak bez dużych miast. 
Od II połowy 1948 roku silniejsza i znacznie lepiej uzbrojona armia rządowa (lotnictwo, 
artyleria, ścisła blokada brzegów morskich) zaczęła odnosić sukcesy, wypierając 
komunistyczną partyzantkę w coraz bardziej górzyste tereny. 

Po odcięciu dróg zaopatrzenia wiodących z Jugosławii (po poparciu przez greckich 
komunistów Stalina w konflikcie z Tito) oraz po wysiedleniu przez armię rządową około 
800 tysięcy ludności cywilnej, z terenów zagrożonych walkami, komuniści znaleźli się w 
bardzo trudnej sytuacji. Po kolejnych, przegranych bitwach, w masywach gór na Witsi i 
Grammos, w których przewaga armii rządowej była już co najmniej 10-krotna, komuniści 
zadecydowali o przerwaniu walk. Około 12,5-14 tysięcy spośród tych emigrantów osiedliło 
się w Polsce znajdującej się wtedy w bloku wschodnim.

Polityka Trumana

Doktryna Trumana i powstrzymywania

Do 1947 r. doradcy prezydenta USA Harry’ego S. Trumana namawiali go do podjęcia 
natychmiastowych kroków w celu przeciwdziałania wpływom Związku Radzieckiego i nie 
dopuszczeniem do rozłamu w bloku państw kapitalistycznych – już w lutym 1947 roku, 
rząd brytyjski ogłosił, że nie może już sobie pozwolić na finansowanie greckiego 
monarchicznego reżimu wojskowego walczącego przeciwko republikańskim powstańcom. 
Pomimo że powstańcom greckim poparcia udzielił tylko Tito, amerykańscy politycy o 
pomoc rebeliantom oskarżyli ZSRR, który miał według nich próbować wciągnąć Grecję w 
swoją strefę wpływów. USA przyjęło strategię powstrzymywania– jej celem było 
powstrzymywanie rozprzestrzeniania się komunizmu. Doktryna Trumana zapoczątkowała 
okres konsensu między Republikanami a Demokratami w zakresie polityki zagranicznej, 
który co prawda osłabł w okresie wojny wietnamskiej, jednak następnie został ponownie 
utrwalony. Poparcie dla tejże polityki wyraziły umiarkowane europejskie partie 
konserwatywne i socjaldemokraci – w praktyce oznaczało to niemal bezwarunkowe 



poparcie dla polityki NATO. Sprzeciw wobec konsensusu przyjętego w krajach zachodnich 
deklarowały ruchy, tj. pacyfistyczny z okresu wojny w Wietnamie czy też ruch sprzeciwu 
wobec broni atomowej, a także europejscy i amerykańscy komuniści którzy w ramach 
doktryny znaleźli się w środku operacji wywiadowych i byli wspierani przez KGB (po 1956
roku zachodni komuniści zdystansowali się jednak od proradzieckiego kursu). 

Plan Marshalla, plan Mołotowa i czechosłowacki zamach stanu

Na początku 1947 roku doszło do bezskutecznych prób dojścia do porozumienia między 
Zachodem a ZSRR odnośnie do przyszłości ekonomicznej Niemiec. W czerwcu 1947 roku, 
Stany Zjednoczone zgodnie z doktryną Trumana uchwaliły plan Marshalla, który miał 
odbudować gospodarczo Europę w celu przeciwdziałania ewentualnym komunistycznym 
dojściom do władzy w krajach kontynentu (czy to na drodze wyborów czy rewolucji). Plan 
zakładał m.in. że europejski dobrobyt jest uwarunkowany odbudową gospodarczą Niemiec. 
Miesiąc później Truman podpisał ustawę tworzącą struktury Departamentu Obrony, CIA i 
Rady Bezpieczeństwa Narodowe, które stały się głównymi instytucjami polityki USA 
okresu zimnej wojny. Stalin odrzucił plan Marshalla obawiając się, że integracja państw 
socjalistycznych z Zachodem doprowadzi do budowy w tychże krajach amerykańskich 
wpływów gospodarczych i politycznych. Radziecką alternatywą wobec planu Marshalla stał
się plan Mołotowa zinstytucjonalizowany w styczniu 1949 roku w instytucje o nazwie Rada
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 

Stalinowi nie spodobał się również amerykański pomysł odtworzenia Niemiec – Stalin 
uważał, że powojenne Niemcy powinny być rozbrojone.Na początku 1948 roku odbył się 
zamach stanu w Czechosłowacji. Pucz, który obalił wielopartyjny system Czechosłowacji i 
zastąpił go stricte jednopartyjnym systemem zszokował amerykańską opinię publiczną i 
skłoniła opozycję wobec planu Marshalla w Kongresie Stanów Zjednoczonych do poparcia 
polityki Trumana. Bliźniacze projekty doktryny Trumana i planu Marshalla doprowadziły 
do licznych inwestycji amerykańskich w Europie Zachodniej, Turcji i Grecji. To właśnie 
dzięki pomocy USA, greckie siły rządowe wygrały trwającą w tym kraju wojnę domową a 
Alcide De Gasperi z włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji pokonał silny sojusz 
komunistyczno-socjalistyczny w wyborach z 1948 roku.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – organizacja międzynarodowa państw 
bloku wschodniego koordynująca procesy ich integracji gospodarczej. Działała w okresie od
25 stycznia 1949 do 28 czerwca 1991. RWPG została utworzona z inicjatywy Stalina 
podczas konferencji moskiewskiej (5–8 stycznia 1949). Formalnie organizacja powstała w 
Moskwie w dniu 25 stycznia 1949. W jej skład weszły:

• Ludowa Republika Bułgarii, 

• Republika Czechosłowacka, 

• Polska Rzeczpospolita Ludowa, 



• Rumuńska Republika Ludowa, 

• Węgierska Republika Ludowa 

• Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

21 lutego 1949 dołączyła Albańska Republika Ludowa, a 29 września 1950 Niemiecka 
Republika Demokratyczna.

U genezy RWPG leży tzw. plan Mołotowa z 1947 – kontrpropozycja sowiecka wobec Planu
Marshalla. RWPG miała być wschodnioeuropejską odpowiedzią na Plan Marshalla i 
powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Do grona członków nie 
zaproszono Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, co było skutkiem konfliktu 
między Moskwą a Belgradem. W konferencji moskiewskiej nie uczestniczyła też Finlandia, 
która przy zachowaniu specjalnych stosunków dwustronnych z Moskwą (odmowa 
uczestnictwa w Planie Marshalla) zachowała ustrój demokratyczny i gospodarkę rynkową. 
RWPG rozwiązano na ostatniej sesji organizacji w Budapeszcie, która odbyła się 28 
czerwca 1991.Główna siedziba RWPG znajdowała się w Moskwie. 

7 grudnia 1961 została podpisana tamże umowa między rządem ZSRR a RWPG o 
uregulowaniu zagadnień związanych z siedzibą w ZSRR instytucji RWPG, dotycząca 
nietykalności pomieszczeń, zagadnień finansowych, stałych przedstawicielstw 
(korzystających z tych samych przywilejów i immunitetów co przedstawicielstwa 
dyplomatyczne), przejazdów, pobytu i innych spraw. Weszła ona w życie 1 marca 
1962.Według I artykułu statutu RWPG miało wspierać planowany rozwój gospodarki 
narodowej, przyspieszanie postępu technicznego, podniesienie poziomu industrializacji, 
wzrost wydajności pracy i zwiększenie dobrobytu państw członkowskich.W latach 60. 
podjęto próby ożywienia wzrostu gospodarczego i postępu naukowo-technicznego państw 
bloku wschodniego. Na sesji RWPG w czerwcu 1962 przyjęto zasadę międzynarodowego 
socjalistycznego podziału pracy. Jej kontynuacją był przyjęty w 1971 tzw. Kompleksowy 
Program Socjalistycznej Integracji Gospodarczej. Jednak w praktyce integracja gospodarcza
państw członkowskich pozostawała ograniczona, m.in. z powodu braku waluty 
wymienialnej.

Struktura

Najwyższym organem rady była coroczna Sesja Rady, której podlegał Komitet 
Wykonawczy złożony z wicepremierów państw członkowskich. W Warszawie siedzibę 
miała jedna z dwudziestu jeden komisji branżowych, odpowiedzialna za przemysł węglowy.
Reprezentantem RWPG na zewnątrz był sekretarz Rady wyznaczany przez Sesję Rady. 
Komitet Wykonawczy powstał w czerwcu 1962, z siedzibą w Moskwie, gdzie też mieścił 
się od 1949 Sekretariat Rady.Łącznie działało 21 stałych komisji RWPG:



Integracja systemu walutowego

Walutą rozliczeniową RWPG był rubel transferowy funkcjonujący wyłącznie w formie 
zapisów na kontach powołanego w 1963 Międzynarodowego Banku Współpracy 
Gospodarczej (MBWG). Finansowaniem przedsięwzięć prowadzonych w ramach 
programów integracji gospodarczej RWPG zajmował się powołany w 1970 
Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (MBI). Oba banki istnieją po dzień dzisiejszy, Polska 
jest jednak udziałowcem tylko pierwszego z nich.

Integracja standardów technologicznych

Jednym z obszarów koordynacji RWPG był rozwój wspólnych standardów 
technologicznych, w szczególności w zakresie łączności elektronicznej i elektrotechniki. Ich
przykładem był przyjęty w 1966 w ZSRR i narzucany stopniowo innym krajom 
członkowskim tzw. Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych. Na obszarze 
RWPG wprowadzono również jako obowiązujący francuski system nadawania koloru w 
sygnale kolorowej telewizji analogowej – SECAM.

Budowa zintegrowanej sieci gazociągów i ropociągów

Ich elementem był przebiegający przez Polskę rurociąg naftowy Przyjaźń.

Integracja systemów energetycznych

Nadzór nad tym obszarem integracji sprawował powołany w 1962 Centralny Zarząd 
Dyspozytorski Połączonych Systemów Energetycznych. Jednym z naczelnych jego zadań 
było opracowywanie schematów i reżimów pracy równoległej połączonych systemów 
energetycznych oraz środków zapewniających pracę równoległą tych systemów z normalną 
częstotliwością. Po rozwiązaniu RWPG zachowano strukturę Centralnego Zarządu 
Dyspozytorskiego (CZD) połączonych systemów energetycznych (PSE) z siedzibą w 
Pradze. Zasady współpracy regulowane są obecnie przez instrukcję, która w 1992 roku była 
dość gruntownie zweryfikowana. Wprowadzono szereg zmian, które uwzględniały nowe 
warunki ekonomiczne poszczególnych krajów oraz dążenie do większej liberalizacji i 
komercjalizacji wzajemnych stosunków. Najważniejsza zmiana dotyczyła regulacji 
częstotliwości i salda wymiany w połączonych systemach energetycznych. Dotychczas 
częstotliwość była regulowana przez system byłego ZSRR, a następnie Rosji, natomiast 
pozostałe kraje w przypadku pracy równoległej regulowały tylko saldo wymiany bez 
uwzględnienia współczynnika korekty częstotliwości. 

Od stycznia 1993 wprowadzono w tym zakresie nowe zasady: odpowiedzialność za 
regulację częstotliwości została rozłożona na wszystkie współpracujące kraje, które 
zobowiązane są regulować saldo wymiany z uwzględnieniem współczynnika korekty 
częstotliwości. 

Cenzura komunistyczna



W okresie PRL tematyka związana z Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej była 
przedmiotem cenzury. Peerelowska cenzura usuwała wszystkie krytyczne opinie wobec 
organizacji, a także wiele merytorycznych informacji odnośnie jej działalności. Tomasz 
Strzyżewski w swojej książce o cenzurze w PRL publikuje wytyczne dla cenzorów 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk: "W informacjach dotyczących 
RWPG nie należy dopuszczać do publikacji materiałów krytycznych, podważających 
celowość i zasady współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych oraz ujawnionych 
rozbieżności między poszczególnymi krajami lub zawierających krytykę ich 
stanowisk.".Cenzurowano również wszelkie informacje dotyczące współpracy militarnej, 
ukrywano istnienie w RWPG Komisji do spraw przemysłu zbrojeniowego oraz współpracę 
z Układem Warszawskim. Zakazem publikacji objęte były kursy walut narodowych krajów 
należących do RWPG oraz ich przeliczniki, a także oparte na nich analizy statystyczne.

Cenzura w komunistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – reżimowy  nadzór  
władz nad informacjami (prasą, publikacjami naukowymi i kulturalnymi, widowiskami) 
przeznaczonymi do rozpowszechnienia. Cenzura funkcjonowała pod postacią instytucji 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) powołanego 
dekretem z 1946, a od lipca 1981 ze zmienioną nazwą: Główny Urząd Kontroli Publikacji i 
Widowisk. Cenzura PRL miała charakter prewencyjny, a więc eliminowała niepożądane 
treści przed ich publikacją w mediach. Sprawdzała ona materiały informacyjne przed 
upublicznieniem zatrzymując je lub zwalniając do emisji według odgórnych zaleceń 
rządzącej partii komunistycznej PZPR.

Poza cenzurą oficjalną Służba Bezpieczeństwa prowadziła również niejawną kontrolę 
korespondencji krajowej i zagranicznej. Kontrola ta skutkowała blokowaniem pism 
zakwalifikowanych przez funkcjonariuszy jako „szkodliwe” oraz, w niektórych 
przypadkach, wszczynania postępowań karnych wobec ich nadawców. W jednej z takich 
spraw z 1969 roku, udokumentowanych przez IPN, SB przechwyciła pismo, które 
mieszkaniec Katowic przesłał do krewnego w RFN, wspominając mimochodem o trudnej 
sytuacji gospodarczej oraz krytykując ówczesne władze PRL jako „marionetki i garstkę 
karierowiczów usłużnie wykonujących wszystkie polecenia Moskwy”. Przechwycone 
pismo zostało wykorzystane do wszczęcia sprawy karnej, w której następnie wydano wyrok 
bezwzględnego pozbawienia wolności na 1 rok i 6 miesięcy. 
Urząd zajmował się kontrolą wszystkich publikacji, drukowanych we wszystkich 
drukarniach w całym kraju, a także wszystkich publicznych przedstawień teatralnych, 
estradowych itp., oraz wszystkich polskich audycji radiowych i telewizyjnych.

Od roku 1945 do 1980 ingerencje cenzury w teksty drukowane nie były w ogóle oznaczane 
– ani przez pozostawianie „białych plam”, jak przed wojną, ani w żaden inny sposób. 
Autorzy i wydawcy mieli obowiązek takiego przeredagowania ocenzurowanych 
fragmentów, by były one spójne i nie sugerowały w sposób rażący usunięcia tekstu przez 
cenzurę. Oznaczana była jedynie akceptacja danej pozycji przez cenzurę – każda książka i 
każde wydawnictwo, łącznie z akcydensami, oznaczane było zazwyczaj w stopce 
redakcyjnej (bądź na marginesie akcydensu) numerem zamówienia oraz skrótem 



składającym się z litery i liczby. To literowo-liczbowe oznaczenie było identyfikatorem 
cenzora[.W 1981 zmieniono nazwę GUKPPiW na Główny Urząd Kontroli Publikacji i 
Widowisk (GUKPiW). W tym samym roku wprowadzono możliwość odwoływania się od 
decyzji Głównego Urzędu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaś ingerencje cenzury 
były zaznaczane tekście. Uzasadnienie miało jednak zwykle charakter ogólnikowy i 
polegało na powołaniu się na konkretny artykuł ustawy, który mówił np. o zakazie 
„godzenia w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej PRL”, bez wyjaśnienia w jaki 
sposób, zdaniem cenzora, usunięty fragment w te zasady godził.Sam dekret uchylony został 
1 lipca 1984. W 1990 cenzura prewencyjna została zniesiona.

Krótki czas po zakończeniu II wojny światowej, w październiku 1945 Ministerstwo Oświaty
rozesłało do wszystkich polskich bibliotek poufne pismo wraz z załączoną listą książek, 
które miały zostać „niezwłocznie usunięte z bibliotek szkolnych wszystkich typów i stopni”.
W latach 1951-1953 Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego przeprowadziło na dużą skalę akcję oczyszczania rodzimych bibliotek 
publicznych z tych publikacji przedwojennych, które sprzeczne były z polityką Polski 
Ludowej oraz powojennych, których treści uznawane były przez na bieżąco aktualizowaną 
„Księgę Zapisów i Zaleceń GUKPPiW” za szkodliwe. 1 września 1951 wszedł w życie 
oparty na Wykazie nr 000305 z 31 X 1951 r. dokument Centralnego Zarządu Bibliotek 
(organ podlegający Stefanowi Dybowskiemu, ówczesnemu Ministrowi Kultury i Sztuki) 
„Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu” (mający adnotację: TYLKO 
DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO). Zawierał on trzy listy:

• Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu nr 1 

• Wykaz nr 2 (książki zdezaktualizowane) 

• Wykaz nr 3 (książek dla dzieci) 

Ostatnia lista miała informację:

Uwaga: Przy oczyszczaniu księgozbioru należy zwracać baczną uwagę na adres 
wydawniczy pozycji umieszczonych na liście (to jest miejsce, rok i firmę wydawniczą), 
gdyż w niektórych wypadkach zostaną usunięte pewne tytuły jedynie ze względu na 
‘niewłaściwe wydanie’ . Na przykład należy usunąć Bajki Grimma tylko w wydaniach 
zaznaczonych na liście, inne wydania pozostają w księgozbiorze.) Wykaz pierwszy zawierał
łącznie 1682 pozycje.W latach 1952-1953 usunięto z bibliotek 2500 tytułów, w kilku 
milionach egzemplarzy i wywieziono pod kontrolą do wyznaczonych w poszczególnych 
województwach papierni.W późniejszym okresie na wykazach pozycji niedopuszczonych 
do druku i dystrybucji figurowało łącznie ok. 5 tys. książek

Filmy wstrzymane przez cenzurę

Filmy, które zostały uznane przez kierownictwo PZPR za niezgodne z obowiązującymi 
poglądami partii otrzymywały zakaz rozpowszechniania, zyskując potoczną nazwę 
„półkowników” (satyryczny neologizm utworzony od wyrażenia "odkładać na półkę"). 



Peerelowska cenzura wstrzymując ich emisję oraz zakazując rozpowszechniania nie 
zezwalała również publikowania jakichkolwiek informacji o nich. W zaleceniach dla 
cenzorów z 1975 roku Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wymienia 
kilkanaście z nich m.in. Długa noc (1967) Janusza Nasfetera, „Zasieki” (1973) Andrzeja 
Piotrowskiego, „Diabeł” (1972) Andrzeja Żuławskiego, Ręce do góry (1967) Jerzego 
Skolimowskiego, Przeprowadzka (1972) Jerzego Gruzy, Pełnia nad głowami (1974) 
Andrzeja Czekalskiego i innych. 

Tomasz Strzyżewski w swojej książce o cenzurze w PRL cytuje oficjalny tajny dokument 
urzędu kontroli podając zakres ingerencji cenzorskich wraz z listą zakazanych filmów: "Nie 
należy zwalniać żadnych materiałów (informacji,omówień, recenzji, reportaży, postulatów 
wprowadzenia na nasze ekrany itp.) 
Po powstaniu „Solidarności” kilkakrotnie pojawiały się wydania gazet z „białymi plamami” 
po ingerencjach cenzury (m.in. we Wrocławiu w dzienniku Wieczór Wrocławia w marcu 
1981), a później weszła w życie ustawa, nakazująca oznaczać takie ingerencje czterema 
kropkami lub czterema pauzami w nawiasach kwadratowych: [– – – –]. Mimo 
wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 przepis ten na ogół był przestrzegany aż do
końca istnienia w Polsce cenzury, choć na ogół tylko w gazetach, i to takich, których 
redaktorzy naczelni nie byli zależni od partyjnego koncernu „RSW Prasa-Książka-Ruch”, 
np. takich jak Tygodnik Powszechny.

Wszędzie tam gdzie pojawia się cenzura pojawia się natychmiast podziemna działalność 
wydawnicza (tzw. drugi obieg). Jednym ze sposobów walki z cenzurą były przypadki druku 
swoistych „errat” lub uzupełnień do publikacji drukowanych oficjalnie, za zgodą cenzury. 
Uzupełnienia takie zawierały zazwyczaj fragmenty przez cenzurę wykreślone. Podobnym 
zjawiskiem było także kolportowanie poza obiegiem oficjalnym nagrań magnetofonowych z
utworami dźwiękowymi, zazwyczaj tekstami czytanymi przez lektorów lub dialogami; 
często w nagraniach takich brali udział znani aktorzy, których głosy były powszechnie 
rozpoznawalne.

Jarzmo cenzury zmuszało także autorów do nadzwyczajnej niekiedy ekwilibrystyki, 
przemycając zakazane przez władze treści „pomiędzy wersami”. Za swoistą odmianę 
cenzury można uznać stosowane w Polsce przez wszystkie lata powojenne aż do 1989 (a 
także w innych krajach „obozu socjalistycznego”) zagłuszanie zagranicznych radiostacji 
uznanych przez władze państwa za nieprawomyślne: Radio Wolna Europa, Głos Ameryki. 
Pewien wpływ na zmniejszenie się znaczenia cenzury i zagłuszania miał rozwój telewizji, a 

zwłaszcza – w latach 80. – telewizji satelitarnej.

Cenzura nasza zresztą w ogóle nie jest żadną cenzurą, choć zapożyczyła swą nazwę od 
podobnej instytucji, działającej w Polsce przed wojną, a w krajach demokratycznych po dziś
dzień. Tam, jeśli konfiskuje się jakiś tekst prasowy ze względów państwowo-politycznych, 
czyni się to w sposób jawny, po wydrukowaniu owego tekstu, motywuje się swą decyzję, 
podając ową motywację do wiadomości publicznej, wreszcie wytacza się redaktorom pisma 



czy wydawnictwa sprawę sądową, której wynik wcale nie jest pewny, może on być również 
porażką władz odpowiedzialnych za konfiskatę. Jeśli zaś pismo boi się ryzykować koszta 
procesu, może poddać się dobrowolnie cenzurze prewencyjnej, wówczas to, w razie 
konfiskaty, trafiają się owe białe plamy, o których my, w naszych warunkach cenzuralnej 
konspiracji, możemy tylko marzyć.
Oczywiste jest, że nasza instytucja, zajmująca się kastrowaniem, przeinaczaniem czy 
usuwaniem w całości cudzych tekstów, nieraz politycznie całkiem niewinnych, nie ma nic 
wspólnego z czynnościami cenzury, pod której nazwę się podszywa.  

Rozłam Tito-Stalin

W okresie trwania wojny KPJ wywierała wpływ na pozostałe partie komunistyczne 
kontynentu. Po zakończeniu wojny popierała rozszerzenie rewolucji na całą Europę, co 
odrzucała Moskwa obawiająca się konfrontacji z Zachodem. W przeciwieństwie do innych 
państw demokracji ludowej Europy Jugosławia wyzwoliła się spod okupacji samodzielnie z 
niewielką tylko pomocą ZSRR. Chociaż Stalin był sojusznikiem lidera partyzantów, Josipa 
Broz Tity, już w 1945 roku założył w tamtejszej partii siatkę agentów. Po wojnie doszło do 
kilku incydentów zbrojnych pomiędzy Jugosławią a aliantami zachodnimi. Jugosławia 
zdobyła bowiem dawne terytoria Włoch na Istrii, a także miasta Zadar i Rijeka. Broz chciał 
też włączyć miasto Triest, czemu sprzeciwiał się Zachód. Doprowadziło to do incydentów 
zbrojnych. Jednym z nich była bitwa między samolotami jugosłowiańskimi a 
amerykańskimi. W latach 1945-1948 jugosłowiańskie lotnictwo zestrzeliło co najmniej 
cztery samoloty Stanów Zjednoczonych. 

Oprócz starć mnożyły się konflikty między Włochami a Jugosłowianami w Czterostronnej 
Komisji Granicznej (organie wytyczającym powojenne granice).W Jugosławii utworzono 
plan militarny „Maksimum”, zakładający uderzenie militarne na Włochy i Grecję i 
wywołanie tam rewolucji, w przypadku gdy Jugosławia zostanie tylko zaatakowana przez 
któryś z tych krajów czy też USA. Plany te budziły u Stalina niepokój i były o tyle możliwe 
do zrealizowania, że w lipcu 1948 roku po nieudanym zamachu na lidera Włoskiej Partii 
Komunistycznej, Palmiro Togliattiego, na przemysłowej północy kraju doszło do zrywu 
robotniczego.

 Jugosłowiański Tito na domiar tego popierał stronę republikańską w greckiej wojnie 
domowej (choć pomocy udzielały też ludowa Albania i Bułgaria sąsiadujące z Grecją). Nie 
spodobało się to Stalinowi, który ustalił w rozmowie z brytyjskim premierem, iż Grecja nie 
znajduje się w kręgu zainteresowań Stalina i należy ona do strefy wpływów UK. Na granicy
grecko-jugosłowiańskiej mnożyły się incydenty militarne. Do niepokojącej sytuacji 
dochodziło też w Turcji. Atmosferę podgrzewał fakt ingerencji USA w wewnętrzne sprawy 
pogrążonych w chaosie państw. Wywoływało to obawy, iż półwysep bałkański stanie się 
zarzewiem nowej wojny. Mimo przeciwnego popieraniu republikańskich partyzantek 
stanowisku Moskwy, Tito przyjął w swoim kraju delegację hiszpańską, której członkowie 
mieli wrócić do swojej ojczyzny i zasilić oddziały antyfrankistowskiego ruchu oporu. W 



1948 roku do Belgradu przybyła delegacja komunistów hiszpańskich. Delegaci chcieli 
uzyskać poparcie Tity dla ewentualnego powstania antyfrankistowskiego. Jugosłowianie nie
zgodzili się na ingerencje w wewnętrzne sprawy kraju. Odrzucili forsowane przez ZSRR 
propozycje utworzenia firm mieszanych, co mogło spowodować kontrolę radziecką nad 
niektórymi gałęziami jugosłowiańskiej ekonomii. Odrzucono plan według którego 
Jugosłowianie odstąpić mieli od uprzemysłowienia. W odróżnieniu od innych 
komunistycznych przywódców, Tito nie uzgadniał polityki zagranicznej z radzieckim 
ministrem spraw zagranicznych, a radzieccy doradcy wojskowi i cywilni byli odprawiani 
gdy krytykowali drogę rozwoju wybraną przez reprezentantów titoizmu.

Utworzenie Kominformu i rozłam

We wrześniu 1947 roku z inicjatywy ZSRR utworzono Kominform, czyli Biuro 
Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, którego celem było egzekwowanie 
nurtu ortodoksyjnego w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego i zwiększenie 
koordynacji partii komunistycznych w krajach bloku wschodniego. W zimie 1948 roku do 
Związku Radzieckiego przyjechała delegacja z Jugosławii. W rozmowach wziął udział 
również reprezentant Bułgarii, Georgi Dymitrow. Na spotkaniu dyskutowano nt. utworzenia
ewentualnej Federacji Jugosłowiańsko-Bułgarskiej. Stalin oskarżył przy tym Titę, że chce 
on zjednoczyć się w jedno państwo z Albanią (dowodem miało być stworzenie projektu 
połączenia armii dwóch państw, działania armii Jugosławii w Albanii – w obawie przed 
inwazją grecką czy współpraca gospodarcza między krajami). Stalin potępił tę politykę i 
stwierdził, że zadaniem Jugosławii powinno być połączenie się Jugosławii i Bułgarii, a 
następnie utworzenie Federacji Bałkańskiej z udziałem Albanii, nie zgodził się na to Tito, 
który uznał, że Bułgaria powinna stać się republiką związkową Jugosławii (na co z kolei nie
godzili się Bułgarzy, którzy widzieli w tym próbę ograniczenia ich niezależności, Bułgaria 
przystała jedynie na możliwość konfederacji).

 Na wiosnę Tito wysłał do Stalina list, w którym domagał się naprawy błędów radzieckiej 
wersji systemu socjalistycznego. Radziecka odpowiedź doszła w dniu 4 maja. 
Przedstawiciele ZSRR upomnieli Tito i Komunistyczną Partię Jugosławii i ogłosili, że nie 
mają zamiaru naprawiać tego, co Tito nazwał błędami systemowymi. 

Strona radziecka zauważyła, że duma rządu Jugosławii wywodzi się z sukcesów przeciwko 
Niemcom, stąd też w liście przypomniano, jakoby to Armia Czerwona uratowała 
partyzantów przed zniszczeniem. Odpowiedź Broza nadeszła 17 maja. Jugosłowiański 
przywódca poinformował w niej, że sprawa ta zostanie rozstrzygnięta na czerwonym 
posiedzeniu Kominformu. Tito w obawie przed frontalnym atakiem na jugosłowiańskich 
komunistów nie zjawił się jednak na zjeździe. 

Józef Stalin wysłał kolejne listy 19 i 22, ponownie zaatakował KP Jugosławii i oznajmił, że 
problem jugosłowiański będzie przedyskutowany na zjeździe niezależnie od tego czy 
pojawią się na niej Jugosłowianie. Dyktator krytycznie odniósł się do zrównania przez 



Jugosłowian ZSRR z krajami imperialistycznymi i stwierdził, że zasługi KPJ są takie same 
jak zasługi innych partii bloku wschodniego, a nawet są mniejsze od zasług KP Francji i 
Włoch. Wiedząc, że Kominform ma wśród członków stosunkowo spore poparcie Tito starał 
się dojść do porozumienia ze Stalinem. Ponadto zbyt wczesne rozstanie się z blokiem 
wschodnim nie było korzystne dla Jugosławii ze względu na jej konflikt z mocarstwami 
zachodnimi. Wśród Czarnogórców i Serbów popularna była opcja prorosyjska historycznie 
związana z okresem walk z Turkami. Na jednym z kolejnych spotkań Komitetu Centralnego
ustalono, że w lipcu ruszy V Kongres partii, na którym Tito odwoła się do całej partii, a 
partia nie weźmie udziału w spotkaniu Biura w Bukareszcie. W obliczu kryzysu Tito 
rozważał poddanie się do dymisji. Od pomysłu odciągnęło go jednak jego najbliższe 
otoczenie.

Kominform okazał się porażką po rozłamie Tito-Stalin w czerwcu 1947 roku gdy 
Kominform wydalił z listy członków partię jugosłowiańską. Jugosławia pozostała krajem 
demokracji ludowej jednak przyjęła politykę niezaangażowania. Przy usunięciu KPJ 
powołano się na na „nacjonalistyczne elementy”, które miały rzekomo przejąć dominującą 
pozycję w kierownictwie KPJ. Negowanie radzieckiego przywództwa przyniosło Ticie duży
rozgłos na świecie, ale również zapoczątkowało okres niestabilności często zwany okresem 
Informbiura (Biura Informacyjnego). ZSRR według rządu Jugosławii próbował kilkukrotnie
wyeliminować Titę drogą zabójstwa. W korespondencji między dwoma przywódcami, Tito 
otwarcie napisał o tym, że Stalin wysłał na niego pięciu zabójców, w tym jednego z 
karabinem i bombą, zagroził przy tym wysłaniem zabójcy do Moskwy w celu zabicia 
oponenta. ZSRR zorganizowało grupę zamachowców. Przed śmiercią Stalina zabójstwem 
Tity zająć się miał Józeg Grygulewicz, agent, który wcześniej dokonał zamachów na Lwa 
Trockiego w Meksyku i hiszpańskiego rewolucjonistę Andreu Nina.

Następstwa rozłamu

Stosunkowo duża część komunistów jugosłowiańskich opowiedziała się za polityką 
Kominformu, np. w Czarnogórze za instytucją opowiedziało się czterech spośród 
dziewięciu członków tamtejszego komitetu partii komunistycznej. Staliniści w Czarnogórze 
próbowali nawet utworzyć własny ruch partyzancki. ZSRR prawdopodobnie chciało 
powołać w Bukareszcie satelicki rząd emigracyjny co jednak się nie udało. Z inicjatywy 
titioistów rozpoczęły się represje na miejscowych sympatykach stalinizmu. Duża część 
stalinistów trafiła do więzienia o zaostrzonym rygorze na wyspie Goli otok. Związek 
Radziecki rozpoczął blokadę gospodarczą. Jednocześnie Stalin chciał dokonać przewrotu: 
liderem kraju miał zostać Andrij Hebranga – lider chorwackich komunistów, odsunięty od 
władzy z powodu skłonności nacjonalistycznych. W 1949 rozłam niemal przerodził się w 
wojnę, wówczas na północnej granicy Jugosławii zbierać się zaczęły wojska Armii 
Czerwonej i Węgier. Po śmierci Stalina w 1953 roku, stosunki między obydwoma 
państwami zostały znormalizowane, Jugosławia uzyskała pomoc z ZSRR i RWPG. 



W ten sposób Tito grał antagonizmami Wschód-Zachód na swoją korzyść. Jesienią 1951 
roku podpisał z Amerykanami umowę o pomocy militarnej. Pomoc przekazana przez 
mocarstwa zachodnie w latach 1951-1954 wyniosła 407 milionów dolarów, z czego 82% tej
sumy sponsorowała Ameryka.

Blokada Berlina

1 stycznia 1947 roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania połączyły swoje strefy 
okupacyjne w Niemczech w Bizonię(w kwietniu 1949 roku zjednoczyła się ona z francuską 
strefą okupacyjną tworząc Trizonię). W ramach odbudowa gospodarczej Niemiec, na 
początku 1948 roku przedstawiciele zachodnich rządów europejskich i Stanów 
Zjednoczonych ogłosili umowę o fuzji zachodnich obszarów niemieckich w ramach 
systemu federalnego. Ponadto zgodnie z planem Marshalla ruszyła ponowna industrializacja
i odbudowa gospodarki niemieckiej, która zakładała m.in. zastąpienie starej Reichsmarką 
nową marką niemiecką. W odpowiedzi na industrializację Niemiec i zjednoczenie stref 
okupacyjnych, Stalin rozpoczął blokadę Berlina, która stała się jednym z pierwszych 
poważniejszych kryzysów zimnej wojny. ZSRR w ten sposób zapobiegł przyjazdom 
transportów do części Berlina znajdującego się pod zachodnią kontrolą (Berlin Zachodni). 
Francja, USA, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia i Australia oraz kilka innych 
państw zareagowało na radziecką blokadę utworzeniem linii, która dostarczała do Berlina 
Zachodniego towary drogą lotniczą. ZSRR i władze wschodniego Berlina postanowiły więc 
doprowadzić do zmiany rządów Berlina Zachodniego rozpoczynając tam antyrządową 
kampanię medialną (podobną do wcześniejszej kampanii z 1946 roku). Kampania okazała 
się klęską a wybory samorządowe w Berlinie Zachodnim okazały się klęską sił 
komunistycznych. W maju 1949 roku Stalin zniósł blokadę. Do kwestii Niemiec Stalin 
powrócił w 1952 roku, gdy ogłosił plan zjednoczenia Wschodnich i Zachodnich Niemiec w 
ramach jednego rządu nadzorowanego przez ONZ, propozycja ta została jednak odrzucona 
przez zachodnie mocarstwa.

Utworzenie NATO, walka wywiadowcza i medialna

W kwietniu 1949 roku Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada i osiem 
innych państw Europy Zachodniej podpisało Traktat Północnoatlantycki ustanawiający 
nowy sojusz militarny, NATO. ZSRR w obawie przed siłą państw zachodnich w NATO 
wzmocnił swój potencjał militarny i w sierpniu dokonał detonacji bomby atomowej w 
Semej w Kazachstanie. Po nieudanych wysiłkach radzieckiej dyplomacji zmierzających do 
zakończenia odbudowy Niemiec, w kwietniu 1949 roku Wielka Brytania, USA i Francja 
ogłosiły utworzenie Republiki Federalnej Niemiec składającej się z zachodnich terenów 
alianckiej okupacji. W październiku z kolei ZSRR ogłosił utworzenie ze swojej strefy 
okupacyjnej odrębnego państwa niemieckiego – Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
która przyjęła model ustrojowy zbliżony do dotychczasowych państw demokracji ludowej. 
Na początku lat 50. USA rozpoczęły pracę nad remilitaryzacją Niemiec Zachodnich i w 



1955 roku zapewniły RFN pełne członkostwo w bloku NATO. Tym samym USA 
ostatecznie odrzuciło propozycję Ławrientija Berii z maja 1953 roku zakładającą 
utworzenie zjednoczonych Niemiec pozostających państwem neutralnym na arenie 
międzynarodowej.

Pod koniec lat 40. oba bloki rozpoczęły ostrą rywalizację na gruncie mediów. Media w 
bloku wschodnim służyły atakom na blok zachodni i krytyce kapitalizmu oraz wojen 
prowadzonych przez zachodnie mocarstwa. Kontrola mediów przez państwo umacniało 
trwanie ustroju socjalistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraje zachodu poprzez 
Głos Ameryki i BBC rozpoczęły akcje propagandowe w krajach bloku socjalistycznego, 
które szczególnie przybrały na sile po utworzeniu w 1949 roku Radia Wolna Europa, 
którego celem było doprowadzenie do pokojowe rozpady systemu komunistycznego w 
Europie i budowa zastępczych źródeł informacji względem nadajników rządowych państw 
bloku wschodniego. 

Stany Zjednoczone za pośrednictwem CIA finansowały wiele innych projektów, które miały
przeciwdziałać komunistycznym wpływom w Europie oraz próbowały organizować ruchy 
opozycyjne. Na przełomie lat 40. i 50. rządy brytyjskie i amerykańskie próbowały nawet 
zorganizować ruch partyzancki w rządzonej przez komunistów Albanii co jednak nie udało 
się ze względu na wykrycie przez służbę bezpieczeństwa (dzięki pomocy radzieckiej siatki 
szpiegowskiej z Cambridge i Kima Philby’ego) zachodnich agentów i ich likwidację.

Zarówno w USA, jak i w ZSRR od 1953 roku zmienili się przywódcy. Prezydent Dwight D.
Eisenhower obiecywał w kampanii wyborczej zakończenie konfliktu i zmniejszył wydatki 
na zbrojenia. Nikita Chruszczow po wygraniu wewnątrzpartyjnego starcia z Gieorgijem 
Malenkowem, Berią i Mołotową został nowym liderem partii KPZR od września 1953 roku 
i stał się symbolem procesu destalinizacji. Chruszczow zmienił stosunek rządu ZSRR do 
Jugosławii i zawarł układ w sprawie Austrii. W 1955 roku Chruszczow doprowadził do 
spotkania w Genewie przywódców: USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR a 25 lutego 
1956 roku zszokował delegatów na 20. Zjazdu KPZR, na którym ujawnił liczne zbrodnie 
reżimu Stalina i potępił stalinowski ustrój od którego w swoich rządach odszedł. Mimo 
początkowego bardziej pokojowego podejścia Eisenhowera, jego sekretarz stanu John 
Foster Dulles opracował strategię „New Look” w ramach której zwiększono amerykański 
potencjał nuklearny a oprócz tego amerykański rząd przeprowadził szereg interwencji w 
krajach Trzeciego Świata.

 Chwilą odprężenia zimnowojennego był okres kryzysu sueskiego, w którym to zarówno 
USA i ZSRR poparły prezydenta Egiptu Gamala Abdela Nasera, który dokonał 
nacjonalizacji kanału sueskiego spotykając się przy tym z interwencją ze strony Izraela, 
Wielkiej Brytanii i Francji.



Układ Warszawski i interwencja na Węgrzech

Już po śmierci Stalina w 1953 roku z inicjatywy Sowietów w 1955 roku utworzono Układ 
Warszawski, czyli blok wojskowy skupiający kraje socjalistyczne Europy Środkowo-
Wschodniej (z wyjątkiem Jugosławii). Pierwszym wyzwaniem dla Układu Warszawskiego 
okazała się sytuacja, która wynikła na Węgrzech w 1956 roku po tym, gdy Chruszczow z 
urzędu usunął dotychczasowego stalinowskiego przywódcę Mátyása Rákosiego co 
wywołało zbrojne powstanie. Nowym przywódcą kraju został Imre Nagy, który formalnie 
rozwiązał tajną policję, ogłosił zamiar wycofania się z Układu Warszawskiego i zobowiązał 
się do przywrócenia wolnych wyborów  i potem został uwięziony  i zamordowany. Te 
liberalne reformy rządu węgierskiego doprowadziły do interwencji wojsk radzieckich, która 
obaliła dotychczasowy rząd i zastąpiła go nowym proradzieckim. Wydarzenia na Węgrzech 
doprowadziły do załamania światopoglądowego wewnątrz partii komunistycznych na 
świecie, szczególnie tych z Europy Zachodniej. Partie w związku z rozczarowaniem z 
polityki ZSRR odnotowały duży spadek liczby członków. Partie komunistyczne na 
Zachodzie w większości już nigdy nie odzyskały siły, jaką dysponowały przez interwencją 
wojsk ZSRR a sama interwencja została skrytykowana także przez wielu polityków 
komunistycznych w tym Milovana Đilasa, który stwierdził, że interwencja na Węgrzech 
była raną zadaną komunizmowi. USA w tym czasie skoncentrowały się na propagandzie 
mającą udowodnić sukces liberalnej wersji kapitalizmu.

Kryzys berliński i integracja europejska

W listopadzie 1958 roku Chruszczow podjął nieudaną próbę włączenia wszystkich części 
Berlina w skład wolnego i zdemilitaryzowanego miasta. Tym samym dał USA, Wielkiej 
Brytanii i Francji sześciomiesięczne ultimatum do wycofania swoich wojsk z okupowanych 
sektorów Berlina Zachodniego. NATO formalnie odrzuciło ultimatum w połowie grudnia, a 
Chruszczow wycofał się z niego na konferencji genewskiej poświęconej sprawie 
niemieckiej. W latach 50. doszło do rozpoczęcia procesu integracji europejskiej, budziło to 
pewne obawy administracji Trumana i Einsehowera, którzy uważali, że zjednoczenie 
Europy doprowadzi do rozpadu bloku zachodniego a tym samym zwiększenia wpływów 
ZSRR.

Sytuacja w Trzecim Świecie

Ruchy nacjonalistyczne w niektórych krajach i regionach, zwłaszcza w Gwatemali, 
Indonezji i Indochinach były postrzegane na Zachodzie jako skłonne do sojuszu z 
komunistami. W kontekście tej sytuacji Stany Zjednoczone i Związek Radziecki coraz 
bardziej rywalizowały o wpływy w Trzecim Świecie szczególnie odkąd dekolonializacja 
nabrała rozpędu w latach 50. i na początku lat 60. Ponadto Sowieci w rozpadzie 
imperialnych mocarstw widzieli zwycięstwo ideologii komunistycznej.



Stany Zjednoczone za pośrednictwem CIA doprowadziły do likwidacji szeregu 
nieprzyjaznych Ameryce rządów Trzeciego Świata. W 1953 roku CIA zrealizował 
operację Ajax, w ramach której dokonano puczu przeciwko premierowi Iranu 
Mohammadowi Mossadeghowi. Mossadegh cieszący się szerokim poparciem społecznym 
dokonał nacjonalizacji brytyjskich firm naftowych i prowadził niezaangażowaną politykę 
zagraniczną co doprowadziło do tego, że przez brytyjską i amerykańską administrację jego 
rząd został uznany za  niewygodny. 

Po przeprowadzeniu zamachu stanu pełnią władzę autokratyczną przejął prozach odni szach
Mohammad Reza Pahlawi, który rządził za pomocą policji politycznej SAVAK, stłumił 
bunty społeczne i zdelegalizował lewicową partię Tude. Rok później CIA wsparło pucz 
wojskowy skierowany przeciwko lewicowemu prezydentowi Gwatemali, Jacobo Arbenzowi
Guzmánowi kończąc tym samym etap rewolucji gwatemalskiej. Nowa junta 
proamerykańska na czele z Carlosem Castillo Armasem cofnęło postępową reformę 
gruntów wprowadzoną przez poprzednie administracje i zwróciły zajęte przez rząd dobra w 
ręce United Fruit Company.

Od 1956 roku rozpoczęły się także poważne problemy niezaangażowanego rządu Indonezji 
na czele z Sukarno po tym, gdy wielu regionalnych przywódców zaczęło domagać się 
autonomii. Po tym, gdy mediacje nie udały się, Sukarno podjął akcji mających na celu 
odsunięcie od władzy lokalnych przywódców. W 1958 roku grupa dowódców wojskowych 
powalała Rewolucyjny Rząd Republiki Indonezji zmierzający do obalenia Sukarno. 
Rebelianci otrzymali broń, środki finansowe od CIA. Rebelianci zostali pokonani pod 
koniec 1958 roku a ostatnie oddziały partyzanckie poddały się w 1961 roku.30 czerwca 
1960 roku, Belgia po wcześniejszych zamieszkach przyznała Kongu niepodległość a 
premierem kraju został Patrice Lumumba. Już w trakcie ceremonii niepodległościowej 
doszło do sporu między Lumumbą a przedstawicielami rządu Belgii. 

Kilka dni po zdobyciu niepodległości przez Kongo, Lumumba podjął brzemienną w 
skutkach decyzję, aby podnieść płace wszystkich pracowników rządowych z wyjątkiem 
wojska. Wiele jednostek wojskowych dowodzonych przez białych dowódców (cała kadra 
oficerska pozostała biała) sprowokowanych przez Belgów, sprzeciwiło się tym planom. 
Bunty wojska szybko rozprzestrzeniły się w całym kraju, co doprowadziło do ogólnego 
załamania porządku a rozwój szabrownictwa doprowadził do wyjazdu z kraju wielu 
Europejczyków. 5 lipca 1960 roku wybuchł w Leopoldville z kolei wybuchł bunt żołnierzy 
kongijskich, którzy domagali się odesłania oficerów belgijskich a bunt ten został poparty 
przez ludność. 

Wykorzystując zamieszanie najbogatsza prowincja kraju, Katanga ogłosiła 11 lipca 1960 
niepodległość, a jej premierem został regionalny przywódca Moise Czombe. Separatyści 
uzyskali wsparcie ze strony rządu Belgii i firm górniczych[158]. Kryzys państwa 
doprowadził do wymuszonej przez CIA interwencji prezydenta Josepha Kasavubu, który 
nakazał uwięzienie i egzekucję Lumumby we wrześniu 1960 roku. W kolejnych latach 



kryzysu kongijskiego władzę w wyniku zamachu stanu przejął wspierany przez CIA 
pułkownik Mobutu Sese Seko.

Po tym, gdy w wyborach w 1953 roku urząd premiera w rządzie kolonialnym Gujany 
Brytyjskiej objął kandydat lewicowej Ludowej Partii Postępowej, Cheddi Jagan doszło do 
brytyjskiej interwencji, w wyniku której Jagan został zmuszony do rezygnacji a wielu 
przywódców partii trafiło do więzień. W 1955 roku nie chcąc ponownego zwycięstwa 
Ludowej Partii Postępowej władze brytyjskie wywołały w partii rozłam, mimo to partia 
ponownie zwyciężyła w wyborach kolonialnych w 1957 i 1961 roku a premierem ponownie
został Jagan.

Pd 1946 roku trwała I wojna indochińska pomiędzy Demokratyczną Republiką Wietnamu a 
Francją o wyzwolenie Wietnamu spod kolonialnej administracji francuskiej. W 1954 roku 
odbyła się bitwa pod Điện Biên Phủ która zakończyła się triumfalnym zwycięstwem sił 
wietnamskich. Klęska Francuzów spowodowała konferencję genewską w 1954 roku na 
której Wietnam podzielono na prowschodnią Północ i prozachodnie Południe. W latach 
1954-1961, Eisenhower wysyłał prozachodniemu reżimowi Wietnamu Południowego 
pomoc gospodarczą i doradców wojskowych co miało zapobiec wysiłkom na rzecz 
destabilizacji kraju podejmowanych przez lokalnych komunistów i rząd Północnego 
Wietnamu.

Wiele państw z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej odrzuciło wybór między uczestnictwem w
bloku Wschodnim lub Zachodnim. W 1955 roku w Bandung w Indonezji odbyła się 
konferencja z udziałem rządów Trzeciego Świata (oraz Jugosławii) które postanowiły 
pozostać w zimnej wojnie niezależne. W 1961 roku odbyła się kolejna konferencja, tym 
razem w jugosłowiańskim Belgradzie na której powołano Ruch Państw 
Niezaangażowanych. W tym samym czasie Chruszczow poszerzył więzi z Indiami i innymi 
państwami ruchu niezaangażowania. Od tego czasu prężnie rozwijały się ruchy 
niepodległościowe które spowodowały również wzrost tendencji nacjonalistycznej w już 
niepodległych państwach Azji i Ameryki Łacińskiej.

Rozłam chińsko-sowiecki

 Okres po 1956 roku był okresem niepowodzeń ZSRR. Było to spowodowane przede 
wszystkim rozbiciem sojuszu chińsko-sowieckiego. Przyczyną rozłamu między dwoma 
mocarstwami był konflikt między Mao Zedongiem a Nikitą Chruszczowem. Mao bronił 
Stalina, gdy Chruszczow zaatakował go już po jego śmierci w 1956 roku, ponadto uważał 
on nowego lidera ZSRR jako tego, który zatracił rewolucyjne ideały[164]. Z drugiej strony 
Chruszczow w kontekście stosunku do wojny jądrowej określił Mao jako „szaleńca na 
tronie. Od 1958 oba socjalistyczne kraje nie szczędziły sobie wzajemnej krytyki. ZSRR 
oskarżał ChRL o nacjonalizm, a Chińczycy władze ZSRR o rewizjonizm. Rząd chiński 
skrytykował wznowienie przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Federacją Jugosławii, 
likwidację Kominformu i wdrażanie doktryny pokojowego współistnienia. Chruszczow z 



kolei potępił realizowany w Chinach wielki skok naprzód. Przywódca ZSRR miał również 
Mao za złe, że samowolnie sprowokował w 1958 roku zbrojny konflikt w Cieśninie 
Tajwańskiej. 
W 1959 roku ZSRR zerwało porozumienie o dostawie do Chin technologii wojskowych i 
broni atomowej, Chińczycy natomiast odmówili zgody na budowę na swoim terytorium 
radzieckiej rozgłośni radiowej i odrzucili radzieckie plany utworzenia wspólnej marynarki 
wojennej. Po rozłamie, Chruszczow próbował wielu desperackich prób przywrócenia 
sojuszu z Chinami, jednak Mao uważał je za bezużytecznie i odmawiał wszelkich 
negocjacji. Rozłam wpłynął na wzajemną, propagandową rywalizację obu stron wewnątrz 
ruchu komunistycznego. Sowieci na pewien czas skupili się na rywalizacji o przywództwo 
światowego ruchu komunistycznego z maoistowskimi Chinami[. Z państw socjalistycznych 
po stronie Chin opowiedziały się jedynie Albania, a w latach 70. 

Wystąpienie Albanii z bloku wschodniego
 
Rządzona przez Envera Hodżę Albania znalazła się w podobnej sytuacji co Chiny. Chiny, 
aby przyciągnąć tenże kraj do siebie, zwiększyły pomoc gospodarczą udzielaną temu 
państwu. Jednocześnie podobne kroki podjęło ZSRR, które starało się utrzymać Albanię 
jako swojego sojusznika. 
Do ostatecznego rozłamu Albanii z demokracjami ludowymi doszło po tym, gdy 
Chruszczow wypowiedział się za koncepcją nadania greckiemu Północnemu Epirowi 
statusu autonomii czemu przeciwni byli Albańczycy. Na skutek rozłamu doszło do zbliżenia
chińsko-albańskiego. W porównaniu do dawnych sojuszników Albanii – Jugosławii i ZSRR,
Chiny miały najmniejszy wpływ ekonomiczny w Albanii. Chiny nigdy nie interweniowały 
w produkcję gospodarczą Albanii. Pod względem strategicznym Albania była atrakcyjna dla
Mao – wierzył on że pozwoli ona na pozyskanie nowych sojuszników w Europie, co jednak 
się nie udało. Zarówno Albania, jak i Chiny broniły „czystości” marksizmu-leninizmu, 
atakując zarówno „amerykański imperializm”, jak i „radziecki i jugosłowiański 
rewizjonizm”. W „teorii podwójnego przeciwnika”, Jugosławia postrzegana była jako 
oddział amerykańskiego imperializmu i sabotażyści wobec światowej rewolucji. Poglądy te 
przyczyniły się do pogorszenia wzajemnych relacji, gdy Chiny zaczęły odchodzić od tejże 
polityki. Stosunki Albanii z Chinami pogorszyły się po 15 lipca 1971 roku, gdy Chiny 
odwiedził prezydent USA Richard Nixon.

Wyścig kosmiczny i zbrojeniowy

ZSRR i USA prowadziły politykę remilitaryzacji atomowej i opracowywania broni 
dalekiego zasięgu. W sierpniu 1957 roku ZSRR z powodzeniem uruchomiło pierwszy na 



świecie międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM), a w październiku pierwszego 
satelitę, Sputnika. Wysłanie Sputnika w orbitę rozpoczęło wyścig kosmiczny między ZSRR 
a USA. Kulminacyjnym momentem wyścigu kosmicznego był projekt Apollo, który później
astronauta Frank Borman opisał jako jedną z bitew zimnej wojny.

Rewolucja kubańska i inwazja w Zatoce Świń

W 1953 roku na Kubie rozpoczęło się zbrojne powstanie antyrządowe na czele którego 
stanął Ruch 26 Lipca na czele z działaczami, tj. Fidel Castro, Raúl Castro i Ernesto 
Guevara. Dotychczasowy dyktator Kuby Fulgencio Batista doszedł do władzy w wyniku 
puczu w 1952 roku i odwołał wybory. Batista przeniósł się w kierunku prawej strony sceny 
politycznej i utrwalił swoje więzi zarówno z zamożnymi elitami, jak i Stanami 
Zjednoczonymi. Zerwał również stosunki dyplomatyczne z ZSRR, tłumił i prześladował 
związki zawodowe i rozbijał miejscowe organizacje socjalistyczne. Brutalne metody walki z
opozycją zradykalizowały część opozycji kubańskiej która rozpoczęła kampanię rebeliancką
przeciw rządowi. Rebelia w 1959 roku przeistoczyła się w rewolucję która doprowadziła do 
upadku reżimu Batisty. Nowy rewolucyjny rząd w obliczu utraty komercyjnych połączeń z 
państwami zachodnimi, próbował zastąpić je bliższymi stosunkami handlowymi z 
państwami bloku wschodniego.

Kryzys berliński 1961 roku

Kryzys berliński 1961 roku był ostatnim dużym incydentem zimnej wojny odnośnie statusu 
Berlina i powojennych Niemiec. Na początku lat 50. ZSRR rozpoczął proces ograniczenia 
ruchu emigracji z terenów NRD do Niemiec Zachodnich poprzez Berlin Zachodni. Mimo to
setki tysięcy osób wyemigrowało z NRD do RFN. Emigracja spowodowała drenaż mózgów 
z NRD do RFN. W odpowiedzi na emigracje, w czerwcu 1961 roku ZSRR wydał ultimatum
wzywające do wycofania wojsk alianckich z Berlina Zachodniego a po odrzuceniu wniosku,
w dniu 13 sierpnia, NRD rozpoczął wznoszenie muru berlińskiego który skutecznie 
zamknął drogę bezpiecznego przedostania się do Niemiec Zachodnich.

Do pierwszego naruszenia jedności NATO doszło już w latach 50. w trakcie ówczesnej 
prezydentury Charlesa de Gaulle. De Gaulle protestował na łamach sojuszu przeciwko silnej
roli USA i zwracał uwagi na szczególny rodzaj relacji który łączył USA i Wielką Brytanię. 
17 września 1958 roku skierował memorandum do prezydenta Eisenhowera i brytyjskiego 
premiera Harolda Macmillana. W memorandum przekonywał do utworzenia trzyosobowej 
dyrekcji NATO w której Francja miałaby równe z USA i Wielką Brytanią prawa. De Gaulle 
zażądał również rozszerzenia zasięgu NATO na obszary geograficzne będące interesami 
Francji, dotyczyło to zwłaszcza francuskiej kolonii Algierii gdzie trwałą wojna 



narodowowyzwoleńcza a ponosząca dotkliwe starcia Francja chciała zyskać wsparcie 
NATO przeciwko walce z rebeliantami z Frontu Wyzwolenia Narodowego. W obliczu 
odrzucenia memorandum, de Gaulle rozpoczął budowę niezależnego programu atomowego,
a w 1966 roku wycofał się ze struktur wojskowych NATO i wydalił wojska tej organizacji z 
terenów Francji.

Interwencja w Czechosłowacji 

Zorganizowana przez władze Rumunii demonstracja w Bukareszcie 21 sierpnia 1968 r. 
przeciwko interwencji w Czechosłowacji. Przemawia Nicolae Ceaușescu

W 1968 roku doszło do okresu liberalizacji politycznej w Czechosłowacji zwanego jaka 
praska wiosna. Liberalizacja obejmowała zwiększenie wolności prasy, wolności słowa, 
swobody przemieszczenia się, większy nacisk gospodarczy na dobra konsumpcyjne, 
możliwość wprowadzenia wielopartyjnego rządu i ograniczenie władzy tajnej policji, a 
także potencjalne wycofanie się z Układu Warszawskiego. W odpowiedzi na praską wiosnę 
wojska części państw Układu Warszawskiego na czele ZSRR dokonał przeprowadzenia 
operacji „Dunaj” w ramach których wojska bloku zmusiły rząd Czechosłowacji do 
ustąpienia. Interwencja wywołała protesty Jugosławii, Rumunii i Chin oraz 
zachodnioeuropejskich partii komunistycznych. Rumunia i Jugosławia udzieliły 
bezpośredniego wsparcia rządowi Czechosłowacji. Rumunia rządząca przez Nicolae 
Ceaușescu ponadto w praktyce wycofała się z działań Układu Warszawskiego  i zaczęła 
szukać nowych sojuszników poza blokiem wschodnim  w tym bardzo aktywnie pośród 
państw bloku zachodniego.We wrześniu 1968 roku (więc miesiąc po interwencji w 
Czechosłowacji) Leonid Breżniew w czasie przemówienia na V Kongresie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej przedstawił tzw. doktrynę Breżniewa w której stwierdził że
Układ Warszawski ma prawo naruszyć suwerenność każdego kraju który próbuje zastąpić 
marksizm-leninizm przez kapitalizm. Doktrynę potępiły demokratyczne państwa zachodnie 
oraz niektóre państwa socjalistyczne znajdujące się poza radziecką strefą wpływów (Chiny, 
Albania, Jugosławia). Nie zaakceptowała jej również Rumunia.

Operacja Gladio

W latach 70. we Włoszech doszło do serii starć między zwolennikami skrajnej lewicy i 
skrajnej prawicy (lata ołowiu), CIA wykorzystało walki do zdyskredytowania lewicy a tym 
samym niedopuszczenia do jej dotarcia do władzy. CIA opracowało w tym celu operację 
Gladio w ramach której prowadzona była „strategia potęgowania napięcia” (ang. strategy of 
tension) przy pomocy zorganizowanych rzekomo przez europejską skrajną lewicę 
zamachów terrorystycznych i morderstw, faktycznie dokonywanych przez grupy skrajnie 
prawicowe. Gladio była częścią struktury Stay-behind działającej w wielu krajach NATO.



Eskalacja w Trzecim Świecie

Lyndon B. Johnson który objął urząd prezydenta USA po zabójstwie Johna F. Kennedy’ego 
przyjął doktrynę Manna która charakteryzowała się agresywną postawą USA względem 
państw regionu. Jednym z wydarzeń które odbyło się z poparciem USA był zamach stanu w 
Brazylii w 1964 roku w którym wojsko obaliło prezydenta João Goularta. W kwietniu 1965 
roku, USA wysłało 22 tysięcy żołnierzy w celu okupacji Dominikany w ramach operacji 
Power Pack. Operacja miała nie dopuścić do powrotu do władzy byłego prezydenta Juana 
Boscha w wyniku buntu społecznego który obalił urzędującego proamerykańskiego 
Joaquína Balaguera. Po interwencji amerykańskiej nowym prezydentem Dominikany z 
nadania Waszyngtonu był Héctor García Godoy który za pomocą policji i wojska rozpoczął 
brutalne prześladowania Dominikańskiej Partii Rewolucyjnej popierającej Juana Boscha.

W Indonezji w roku 1965 objął dyktatorską władzę Suharto który przyjął twardogłowo 
antykomunistyczną tendencje która spowodowała masowe mordy na sympatykach (lub 
domniemanych sympatykach) partii komunistycznej, a także innych organizacji 
lewicowych. W czystkach zorganizowanych przez jego reżim zabitych zostało około pół 
miliona ludzi.

Eskalacji uległa amerykańska interwencja w Południowym Wietnamie gdzie władzę 
sprawował początkowo prozachodni Ngô Đình Diệm. W 1963 roku prezydent został 
odsunięty od władzy przez wojsko i CIA co było odpowiedzią na masowy terror 
wprowadzony w okresie lat jego rządów. Kolejni przywódcy Południowego Wietnamu 
odpowiadali już rządowi amerykańskiemu przez co zyskali liczne wsparcie na walkę z 
powstańcami z Wietkongu wspartymi przez Wietnam Północny, Chiny i ZSRR. Mimo 
potężnego zaangażowania amerykańskiego w wojnie wietnamskiej, siły amerykańskie i 
południowowietnamskie ponosiły w walce z powstańcami drastyczne straty co w 1975 roku 
spowodowało wycofanie się Amerykanów z Wietnamu i zjednoczenie kraju. Wojna 
wietnamska spowodowała duże straty amerykańskiej gospodarki i skompromitowały kraj na
arenie międzynarodowej.

W 1970 roku wybory w Chile wygrał kandydat socjalistów Salvador Allende który w 
swoich działaniach rozpoczął reformę gospodarczą zmierzającą do ograniczenia wpływów 
zachodnich koncernów. CIA rozpoczęło natychmiast od wyboru akcje mającą na celu 
destabilizację kraju i odsunięcie Allende od władzy. 

Działania te udały się i 11 września 1973 roku Allende został odsunięty od władzy przez 
wojsko które ustanowiło wojskową juntę na czele której stanął Augusto Pinochet. Reformy 
gospodarcze Allende zostały wycofane a przeciwnicy junty zostali w dużej mierze uwięzieni
w obozach koncentracyjnych lub zabici przez służby DINA.

W Somalii grupa postępowych oficerów w 1969 roku przeprowadziła zamach stanu w 
wyniku którego utworzono socjalistyczną Somalijską Republikę Demokratyczną. Na czele 



socjalistycznego państwa stanął Mohammed Siad Barre. Związek Radziecki obiecał 
Somalijczykom pomoc. Cztery lata później doszło do kolejnego puczu w tym regionie 
Afryki, tym razem wojsko obaliło proamerykańskiego cesarza Etiopii Hajle Syllasje I. Na 
czele nowego rządu stanęła radykalna grupa oficerów Derg której liderem był Mengystu 
Hajle Marjam. Marjam zbudował bliskie relacje z Kubańczykami i Sowietami. W latach 
1977-1978 trwała wojna w Ogadenie między Somalią a Etiopią. W trakcie wojny Somalia 
utraciła wsparcie ze strony ZSRR i zwróciła się w stronę Zachodu, a w szczególności USA, 
a także Egiptu, Iranu i Arabii Saudyjskiej co miało poskutkować dostarczeniem do Somalii 
broni i zaopatrzenia. Etiopia wsparta została natomiast przez kubańskich żołnierzy i 
radzieckich doradców którzy dostarczyli stronie etiopskiej uzbrojenie.

Rewolucja goździków z 1974 roku która doprowadziła do upadku autorytarnych rządów 
Estado Novo w Portugalii i demokratyzacji kraju umożliwiła uzyskanie niepodległości przez
kolonie portugalskie. Już od lat 60. szczególnie zaciekłe walki z portugalskimi oddziałami 
kolonialnymi trwały w Angoli (wojna o niepodległość Angoli) gdzie wojnę z Portugalią 
prowadziło wiele skłóconych ze sobą frakcji. Po uzyskaniu niepodległości przez Angolę 
walki odżyły na nowo w postaci wojny domowej toczonej przez Ludowy Ruch Wyzwolenia 
Angoli wsparty przez Kubę a organizacje opozycyjne wspierane przez Stany Zjednoczone, 
rząd Mobutu w Zairze, apartheidu w RPA i Chińską Republikę Ludową. Bez konsultacji z 
Sowietami, Kubańczycy wysłali do Angoli własne oddziały bojowe który walczyły u boku 
lewicowego rządu.

 Po stronie rebeliantów do walki stanęły kolumny pancerne reżimu RPA oraz obcy 
najemnicy, mimo to siły rządowe zyskały w wojnie domowej przewagę. ZSRR i Kuba 
wsparły też szereg innych ruchów narodowowyzwoleńczych w tym FRELIMO z 
Mozambiku, SWAPO w Namibii (wraz z Chinami) i PAIGC z Gwinei Bissau. ZSRR i NRD
w trakcie wojny rodezyjskiej wsparły Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe podczas gdy 
znajdujące się poza blokiem wschodnim Chiny wsparły Afrykański Narodowy Związek 
Zimbabwe.

Bliski Wschód

Kolejnym źródłem niezgody był Bliski Wschód. Egipt który otrzymywał większość broni i 
pomocy gospodarczej z ZSRR był kłopotliwym sojusznikiem a ZSRR z niechęcią udzieliło 
pomocy Egipcjanom w trakcie wojny sześciodniowej i wojny na wyczerpanie w których to 
Egipt starł się z  Izraelem. Egipt zerwał z proradzieckim kursem po 1972 roku gdy do 
władzy doszedł Anwar as-Sadat, tym samym kraj przestał być największym odbiorcą 
radzieckiej pomocy na Bliskim Wschodzie. Sowieci odnieśli również duże sukcesy w 
nawiązaniu bliskich relacji z rządami nacjonalistycznymi w Algierii i Iraku. W   dramacie  
izraelsko-palestyńskim, ZSRR wsparło Palestyńczyków oraz udzieliło pomocy Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny Jasira Arafata. Choć według części historyków pucz baasistowski w 
Iraku z 1968 roku został wsparty przez USA (ze względu na antykomunizm partii Baas), 
Amerykanie nie byli życzliwi wobec nowego irackiego rządu i od 1973 do 1975 roku CIA w



zmowie z rządem irańskim finansowało kurdyjskich rebeliantów w Iraku w celu osłabienia 
irackiego przywódcy Ahmada Hasana al-Bakra.

„Druga zimna wojna” (1979-1985)

Pod koniec lat 70. doszło do gwałtownego pogorszenia relacji radziecko-amerykańskich. 
Choć w 1979 roku oba mocarstwa podpisały układ Strategic Arms Limitation Treaty (II), w 
tym samym czasie doszło do serii wydarzeń które zdestabilizowały światową politykę były 
nimi: irańska rewolucja islamska i rewolucja w Nikaragui w wyniku których obalono 
proamerykańskie reżimy, jak i radziecka interwencja w Afganistanie w grudniu 1979 roku.

Wojna w Afganistanie

W 1978 roku w Afganistanie doszło do puczu (rewolucja kwietniowa) zorganizowanego 
przez lewicową Ludowo-Demokratyczną Partię Afganistanu. Zwycięzcy puczyści 
zlikwidowali dotychczasowy rząd i w jego miejscu utworzyli państwo o nazwie 
Demokratyczna Republika Afganistanu. 

Pierwszym prezydentem porewolucyjnego Afganistanu został Nur Mohammed Taraki który 
usiłował wdrożyć szereg radykalnych zmian społecznych, które w rezultacie mających na 
cele doprowadzenie do liberalizacji społeczeństwa afgańskiego i przeobrażenia struktury 
społecznej. Reformy kwestionowały tradycyjne wartości i ugruntowane struktur władzy na 
obszarach wiejskich. Rząd wprowadził do życia politycznego kobiety i położył kres 
przymusowym małżeństwom. Reformy te zwiększyły opór części Afgańczyków wobec 
rządu. Siła oporu względem reform doprowadziła do wybuchu wojny domowej. Trzon 
antyrządowej religii stanowili mudżahedini sunniccy, mniejsze grupy stanowili szyiccy 
mudżahedini oraz rebelianci maoistowscy. Mudżahedini zyskali wsparcie, broń i szkolenie 
ze strony Pakistanu, Chin, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. O
ile Taraki był proradzieckim przywódcą to jego następca Hafizullah Amin wzbudzał 
podejrzliwość ze strony Moskwy.

 Moskwa źle przyjęła zbliżenie się Amina do Iranu i Pakistanu oraz nieudane próby 
nawiązania lepszych relacji z USA. Sowieci wykorzystali konflikt wewnątrz frakcjami 
rządzącej partii do odsunięcia Amina od władzy i pod koniec 1979 roku przygotowali 
operację mającą na celu jego obalenie (Sztorm-333). Operacja wywiadu radzieckiego udała 
się a Amin zginął w akcji komandosów. Następcą Amina został proradziecki Babrak 
Karmal. Zmiana władzy w Afganistanie rozpoczęła radziecką interwencję w tym kraju 
wymierzoną przeciwko oddziałom islamskich mudżahedinów.Radziecka interwencja została
potępiona przez Stany Zjednoczone które oprócz wspierania islamskich mudżahedinów 
rozpoczęła antyradziecką akcje propagandową obejmującą bojkot Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Moskwie w 1980 oraz wycofanie się z traktatu SALT II.



Reagan i Thatcher

W 1980 roku Ronald Reagan pokonał Jimmy’ego Cartera w amerykańskich wyborach 
prezydenckich. Reagan w kampanii obiecywał zwiększenie skali konfrontacji z ZSRR i 
większy nakład na wydatki wojskowe. Podobne poglądy reprezentowała premier Wielkiej 
Brytanii Margaret Thatcher.

 Na początku 1985 roku Reagan ogłosił tzw. doktrynę Reagana która oprócz polityki 
Cartera polegającej na wspieraniu islamskich przeciwników Związku Radzieckiego i rządu 
Afganistanu, propagowała również promowanie politycznego islamizmu w radzieckiej Azji 
Środkowej. CIA zachęcało ponadto służby pakistańskie Inter-Services Intelligence do 
trenowania islamistów z całego świata w celu ich udziału w dżihadzie przeciwko ZSRR.

Stan wojenny w Polsce

 W grudniu 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadził  na terenie kraju stan 
wojenny. W odpowiedzi na to Reagan nałożył na Polskę sankcje gospodarcze.

Gospodarcze i wojskowe zagadnienia ZSRR oraz USA

ZSRR w ostatnim okresie zimnej wojny było zmuszone do coraz większej redukcji kosztów 
produkcji towarów konsumpcyjnych i inwestycji w sektorze cywilnym na rzecz wydatków 
wojskowych, które osiągnęły wydatek rzędu nawet 25% PKB. 

Radzieckie sił zbrojne będące największymi siłami zbrojnymi na świecie od lat pochłaniały 
pieniądze z budżetu państwa. Amerykanie wykorzystali słabnącą gospodarkę ZSRR do tego 
aby prześcignąć Sowietów w dziedzinie wojskowości. Armia amerykańska ruszyła z 
programem Strategic Defense Initiative w ramach którego na terenie Europy Zachodniej 
wybudowano amerykański program strategicznej obrony antybalistycznej. Rząd USA 
ponadto umieścił na terenie Niemiec Zachodnich pociski MGM-31A Pershing I które był w 
stanie w ciągu dziesięciu minut uderzyć w stolicę ZSRR. Sytuacje ZSRR jeszcze bardziej 
pogorszył fakt zwiększenia produkcji ropy przez Arabie Saudyjskie a następne inne kraje 
OPEC, spowodowało to zmniejszenie wpływów ZSRR z eksportu ropy, a w konsekwencji 
znaczne straty finansowe Moskwy. Spadek ceny ropy naftowej i duże wydatki wojskowe 
pchnęły ZSRR w stronę stagnacji.

Choć od czasu interwencji amerykańskiej w Wietnamie w społeczeństwie USA istniały duże
obawy związane z zagranicznymi interwencjami militarnymi, rząd Reagana podjął się wielu
akcji przeciwko niechętnym Ameryce rządom na całym świecie. W 1983 roku administracja
amerykańska interweniowała w libańskiej wojnie domowej, przeprowadziła inwazję na 
Grenadę, zbombardowała Libię i finansowała partyzantów Contras zwalczających 
sandinistowski rząd Nikaragui.



Pierestrojka  Gorbaczowa

W 1985 roku władzę w ZSRR objął stosunkowo młody Michaił Gorbaczow. W 1987 roku 
Gorbaczow ogłosił program reform gospodarczych o nazwie pieriestrojka. W ramach 
reform nieco zliberalizowano radziecką gospodarkę, zezwolono na prywatną własność 
przedsiębiorstw -  dla  kogo ?- i otwarto kraj na zagraniczne inwestycje. 

Środki otrzymane dzięki liberalizacji gospodarki przeznaczono głównie na sektor cywilny. 
Wbrew początkowemu sceptycyzmowi zachodnich obserwatorów, Gorbaczow odstąpił od 
kontynuowania wyścigu zbrojeń i skupił się na rozwiązaniu problemów gospodarczych.

Reagan w odpowiedzi na wojskowe i polityczne ustępstwa Kremla również zgodził się na 
ograniczenie wyścigu zbrojeń i na rozpoczęcie rozmów dotyczących kwestii 
ekonomicznych. Pierwsze spotkanie między Reaganem a Gorbaczowem odbyło się w 
listopadzie 1985 roku w szwajcarskiej Genewie. 

W trakcie spotkania obaj przywódcy zgodzili się o zmniejszenie arsenału nuklearnego 
każdego kraju o 50 procent. Drugi szczyt przywódców odbył się w mieście Reykjavík na 
Islandii. Przełomem okazał się trzeci szczyt na którym podpisano umowę Treaty on 
Intermediate-range Nuclear Forces. Do końca lat 80. napięcia na linii Wschód-Zachód 
szybko ustały. W 1989 roku w Moskwie, Gorbaczow i nowo wybrany amerykański 
prezydent George H.W. Bush podpisali Strategic Arms Reduction Treaty (I), czyli 
układ o redukcji zbrojeń strategicznych. Wydarzenie te zbiegło się z oświadczeniem 
ZSRR wedle którego kraj ten nie będzie już interweniować w sprawy swoich sojuszników w
Europie Środkowej i Wschodniej. 

W 1989 roku wojska radzieckie wycofały się z Afganistanu a rok później Gorbaczow 
zgodził się na zjednoczenie Niemiec. 3 grudnia 1989 roku, Gorbaczow i Bush na szczycie 
na Malcie ogłosili zakończenie zimnej wojny a dwa lata później obydwaj przywódcy 
opowiedzieli się za interwencją w Iraku.

Rozpad bloku wschodniego

Rewolucje roku 1989, obaliły rządy partii komunistycznych i spowodowały likwidację 
ustroju   komunistycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpad bloku 
wschodniego przebiegał spokojnie, do jedynych walk doszło w Rumunii gdzie antyrządowe 
protesty zmieniły się w krwawą rewolucję. 21 listopada 1990 w Paryżu została podpisana 
tzw. Karta Nowej Europy, proklamująca koniec trwającej niemal pół wieku konfrontacji 
dwóch bloków polityczno-wojskowych oraz początek „nowej ery demokracji, pokoju i 
jedności”. 28 czerwca 1991 roku oficjalnemu rozwiązaniu uległa Rada Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej a 1 lipca Układ Warszawski, a więc dwa najważniejsze sojusze 
dotychczasowego bloku. Tym samym rozpoczął się proces wycofywania wojsk rosyjskich z 
państw byłego Układu Warszawskiego.



Wydarzenie które na zawsze pogrzebało okres „zimnej wojny” był pucz moskiewski z 
sierpniu 1991, po którym odwołano trwające poprzez poprzednie czterdzieści lat stałe 
pogotowie bojowe sił strategicznych ZSRR i USA i który przyśpieszył rozwiązanie Związku
Radzieckiego 31 grudnia 1991.

Skutki zimnej wojny

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Rosja dokonała znacznej redukcji wydatków 
wojskowych oraz liberalnej reformy gospodarki która spowodowała duże bezrobocie. 
Kapitalistyczne reformy na początku lat 90 XX w. doprowadziły do recesji gospodarczej, 
większej od wielkiego kryzysu (1929–1933) jakiego doświadczyły Stany Zjednoczone i 
Republika Weimarska. Europejskie państwa bloku wschodniego wprowadziły  
kapitalistyczny model gospodarki. Po zakończeniu zimnej wojny za jedyne supermocarstwo
na świecie postrzegane są Stany Zjednoczone Ameryki które w okresie trwania zimnej 
wojny poniosły straty (w wojnie w Korei i Wietnamie zginęło 100 tysięcy amerykańskich 
żołnierzy a rząd USA na cele wojskowe w okresie zimnej wojny wydał 8 bilionów USD). W
latach 80 XX w. Stany Zjednoczone Ameryki dysponowały siłami i środkami na terenie 
niemal całego świata (326 tysięcy żołnierzy w samej Europie).

Wybory w  USA  oraz  George  Bush 

Semicki  George  Bush                                                  Prawdziwy George  Bush 

         Kiedy  był  zamordowany? 



Semici  George i jego żona  Barbara  Bush 
mają  szczere  uśmiechy i brzydkie 
  zepsute  zęby.

Czy ktoś  mu przywalił w  nos, 
że  mu się  tak wykrzywił  ?



George Walker Bush ur. 6 lipca 1946 w New Haven) – amerykański polityk, 43. 
prezydent Stanów Zjednoczonych, 46. gubernator Teksasu. Jest synem 41. prezydenta, 
George’a H.W. Busha. 
Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Yale w 1968 oraz w Harvard Business School w
1975  pracował  na  stanowiskach  kierowniczych  w  przedsiębiorstwach  naftowych.  Był
współwłaścicielem klubu Texas Rangers, a następnie sprawował urząd gubernatora stanu
Teksas (1995–2000). 

Po  ukończeniu Yale  College w  1968  r.  I Harvard  Business  School w  1975  r.  pracował
w przemyśle  naftowym . Bush  poślubił Laurę  Welch w  1977  roku  i wkrótce
potem bezskutecznie  kandydował  do Izby  Reprezentantów  USA . Później  był
współwłaścicielem Texas  Rangers  drużyny  baseballowej  przed  pokonaniem
urzędującej Ann  Richards w wyborach  gubernatorskich  w  Teksasie w 1994  roku . Jako
gubernator,  Bush z  sukcesem sponsorował  ustawodawstwo dotyczące  reformy deliktów,
zwiększył  fundusze  na  edukację,  ustanowił  wyższe  standardy  dla  szkół  i
zreformował system sądownictwa karnego . Bush pomógł także uczynić Teksas wiodącym
producentem energii wiatrowej  w USA Bush został  wybrany na prezydenta  w 2000 roku,
kiedy  pokonał demokratycznego wiceprezydenta Al  Gore'a po  niewielkiej  i  spornej
wygranej,  która  wiązała  się  z decyzją  Sądu  Najwyższego o  zatrzymaniu ponownego
przeliczenia na Florydzie.

 Został czwartą osobą, która została wybrana na prezydenta bez powszechnego zwycięstwa
w  głosowaniu .Po  objęciu  urzędu  Bush  przeforsował program  obniżki  podatków
o 1,3  biliona  dolarów i ustawę  No  Child  Left  Behind ,  główną  ustawę  reformującą
edukację. Naciskał  również  na społecznie  konserwatywne wysiłki,  takie  jak ustawa  o
zakazie aborcji częściowego porodu i inicjatywy społeczne oparte na wierze .

W 2000  roku  uzyskał  nominację  Partii  Republikańskiej  i  wygrał  w  kontrowersyjnych
wyborach prezydenckich. Objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2001,
kilka miesięcy przed zamachami z 11 września.

To  już  nie  był  on :

 W odpowiedzi na ataki terrorystyczne z 11 września Bush utworzył Departament 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rozpoczął „ Wojnę z terroryzmem ”, która rozpoczęła 
się wojną w Afganistanie w 2001 roku. Podpisał również kontrowersyjną ustawę Patriot 
Act.w celu upoważnienia do inwigilacji podejrzanych o terroryzm.

 W 2003 roku Bush nakazał inwazję na Irak , rozpoczynając wojnę w Iraku , a jego 
administracja argumentowała, że reżim Saddama Husajna posiadał aktywną broń masowego



rażenia (BMR) i że rząd iracki stanowił zagrożenie dla USA fałszywie twierdził, że Hussein 
miał operacyjne stosunki z Al-Kaidą, sprawcami zamachu z 11 września.

 W Iraku nigdy nie znaleziono żadnych zapasów broni masowego rażenia ani aktywnego 
programu broni masowego rażenia. Bush podpisał również ustawę Medicare Modernization 
Act , która stworzyła Medicare Part D i finansowanie programu pomocy na AIDS znanego 
jako PEPPAR . 

Wybór George’a W. Busha na prezydenta w 2000 roku wzbudził w części społeczeństwa
amerykańskiego  kontrowersje  związane  z  wątpliwościami  co  do  poprawności  procesu
liczenia głosów. George W. Bush otrzymał mniej głosów wyborców niż jego kontrkandydat
Al Gore, jednak wygrał wybory uzyskując większość głosów Kolegium Elektorów Stanów
Zjednoczonych. 

Wybory jednak pozostały wysoce dyskusyjne z co najmniej paru powodów: 

• Obliczanie głosów w stanie Floryda, którego głosy elektorskie zadecydowały 
ostatecznie o wyniku, trwało dość długo po wyborach (  przeforsowali  kolejnego
reformatora,  którego zamordowali i podmienili semici) 

• Wiele osób wciąż kwestionuje rzetelność sposobu obliczania (rzekomo wadliwe karty
do głosowania, skreślenie na kilka dni przed wyborami z list ponad 50 000 
wyborców bez podania przyczyn przez władze Florydy (oficjalnie tłumaczono to 
potem „technicznymi błędami”, dodając, iż „prawo nie działa wstecz”). Wedle 
krytyków nie bez znaczenia jest fakt, iż bratem republikańskiego kandydata był 
właśnie ówczesny gubernator Florydy, Jeb Bush. Większość wykreślonych była 
zarejestrowanymi demokratami 

• Ostateczną decyzję o przyznaniu głosów elektorskich podjął Sąd Najwyższy Stanów 

Zjednoczonych, co wywołało oskarżenia o polityczną stronniczość (przewaga 
konserwatystów) 

• Po raz pierwszy od roku 1888 prezydentem ogłoszono kandydata, który uzyskał 
mniej głosów powszechnych niż jego pokonany oponent …..

W sprawie Bush v. Gore Sąd Najwyższy zdecydował o zakończeniu ponownego 
przeliczania głosów, jako sprzecznego z XIV poprawką do Konstytucji. W konsekwencji 
władze Florydy zatwierdziły elektorów Partii Republikańskiej. 
Za decyzją głosowali: 

• William H. Rehnquist 

• Sandra Day O’Connor 

• Antonin Scalia 

• Anthony Kennedy 

• Clarence Thomas



Przeciw: 

• John Paul Stevens 

• David Souter 

• Ruth Bader Ginsburg 

• Stephen Breyer

Należy nadmienić, iż sędziowie Souter i Breyer zgodzili się z tezą większości, iż ponowne 
przeliczanie głosów na Florydzie naruszało Konstytucję, jednakże byli zdania, iż należało 
mimo to umożliwić je po wprowadzeniu odpowiednich procedur. 

Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College) – 
konstytucyjny organ państwowy dokonujący co cztery lata wyboru amerykańskiego 
prezydenta i wiceprezydenta. Od 1964 roku elektorów jest 538, czyli tylu, ilu 
kongresmenów plus trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii. Liczba elektorów 
wystawianych przez dany stan jest równa liczbie jego senatorów i reprezentantów. W 
senacie każdy stan reprezentuje dwóch senatorów. 
Liczba reprezentantów jest zależna od liczby obywateli danego stanu (najludniejszy stan, 
Kalifornia, ma pięćdziesięciu pięciu elektorów, a najsłabiej zaludnione stany po trzech).  
Dystrykt Kolumbii, niebędący stanem, nie ma reprezentacji w kongresie, ale wybiera tylu 
elektorów, ilu mógłby, gdyby był stanem – czyli trzech. 
Na elektora nie może być wybrany senator, reprezentant ani żadna osoba sprawująca w 
imieniu Stanów Zjednoczonych urząd powierniczy lub odpłatny. 

Elektorzy spotykają się jedynie w stanowych parlamentach i swoje głosy wysyłają do 
urzędującego przewodniczącego Senatu Stanów Zjednoczonych, który na wspólnym 
posiedzeniu obu izb Kongresu dokonuje otwarcia kopert i zlicza głosy.

Kandydaci na elektorów są zazwyczaj nominowani przez stanową partię polityczną lub 
przez nominata owej partii. Nominacje elektorskie otrzymują najczęściej zaufani 
członkowie partii, co do których lojalności wobec partii i nominata partyjnego ma się 
dostateczną pewność. 

Kandydaci na elektorów są wybierani w miesiącach przed Narodowym Dniem Wyborów 
(przypadającym na pierwszy wtorek po pierwszej niedzieli listopada w roku wyborów). 

Procedura zgłaszania kandydatów na elektorów do organów wyborczych różni się w 
zależności od prawa stanu, w którym kandydat ma być elektorem. Także wewnątrzpartyjna 
procedura przydzielania nominacji elektorskich może być różna w zależności od stanu i 
partii. 



Liczba głosów elektorskich przypadających na poszczególne stany oraz Dystrykt Kolumbii  

Winston Churchill-  czy  to  jest ta  sama  osoba?  Oczywiście, że  nie  !
                   Nie zawsze  nos  jest dowodem aczkolwiek  przeważnie.



                                                                    Tu  był  podmieniony   1918  Francja.

29 sierpnia 1920 r. Winston Churchill powiedział w Izbie Gmin: "Polska uratowała się 
dzięki swoim wysiłkom i jej przykład, ufam, uratuje Europę",  
Na wieść o ataku bolszewików na Polskę Winston Churchill, wówczas minister wojny w 
gabinecie Davida Lloyda George’a, zaczął przygotowywać militarną pomoc przy 
gwałtownym sprzeciwie związków zawodowych i laburzystów, którzy zagrozili wielką 
polityczną awanturą. 



Generał  Premier  drugi od lewej  Władysław  Sikorski – obok jakiś  gruby i niski  
                                                                    żyd  udający Churchila.

Winston Churchill przeszedł do historii nie tylko jako znakomity premier, lecz także 
zdecydowany przeciwnik bolszewizmu. Brytyjski konserwatysta od początku rozumiał 
zagrożenia, jakie niosą ze sobą rządy, które miały być oparte na zasadach  
komunistycznych. Właśnie dlatego zdecydowanie opowiadał się za interwencją sił Wielkiej 



Brytanii w wojnie domowej w Rosji.   Winston Churchill zasłynął jako jeden z pierwszych 
polityków, który zauważał zagrożenie, jakim była dla świata zachodniego rodząca się na 
Wschodzie dyktatura  żydobolszewicka…………….

Winston Churchill był zdeterminowany w walce przeciwko władzy Włodzimierza Lenina i 
jego popleczników. Konserwatysta w 1917 roku otrzymał tekę ministra uzbrojenia w 
rządzie Lloyda George'a. Dwa lata później stanął na czele resortu wojny. Właśnie wtedy 
przekonywał innych członków rządu oraz dowództwo armii o konieczności użycia gazu 
bojowego w celu obalenia bolszewików w Rosji.

Zdaniem Churchilla broń chemiczna użyta w Rosji miała przechylić szalę 
zwycięstwa na stronę wojsk białych walczących z bolszewikami...ale  jakoś  
wyszło  na  odwrót  !  

W momencie  kiedy  Churchill  stanął  na  czele  ministerstwa  wojny,  brytyjscy  naukowcy
opracowali już znacznie bardziej śmiercionośną broń chemiczną. Projekt badań był objęty
najściślejsza tajemnicą. Efektem prac było stworzenie pocisku, wewnątrz którego znajdował
się pojemnik wypełniony gazem zwanym adamsytem. Nazwano go tajemniczo "M" Device.
Sir  Keith  Price,  który  nadzorował  rozwój  brytyjskiego  arsenału  chemicznego,  głęboko
wierzył  w skuteczność nowo wynalezionych pocisków.  Twierdził,  że dzięki  nim Wielka
Brytania rozprawi się z rosyjskimi bolszewikami.

Zielona mgła - koszmar bolszewików

Głównie  za  sprawą  Winstona  Churchilla  około  50  tysięcy  pocisków  zostało
przetransportowanych do Rosji.  Naloty na siły bolszewików zaczęły się pod koniec lata
1919  roku  w  pobliżu  Archangielska  położonego  na  północy  europejskiej  części  kraju.
Użycie tej broni wywołało ogromne przerażenie w szeregach wroga. Rozprzestrzeniająca
się  zielona  mgła  pochłaniała  kolejne  ofiary.  Żołnierze  wymiotowali  krwią,  tracili
przytomność,  dostawali  konwulsji.  Wszyscy  potem  umierali  w  strasznych  cierpieniach.
Jak podkreśla brytyjski "Guardian", kolejne ataki nie przynosiły większych efektów. 

Gazeta zauważa, że mógł to być efekt deszczowej pogody i dużej wilgotności powietrza,
która utrudniała skuteczne używanie gazów bojowych. Tym samym oddziały białych
nie dostały takiego wsparcia, jakiego oczekiwały, tym samym szala zwycięstwa zaczęła
się przechylać na stronę czerwonych. 



Przyszły  premier  jest  też  pomysłodawcą  powstania  i zwierzchnikiem  niesławnych
irlandzkich Czarnobrązowych. Formacja złożona z angielskich weteranów I wojny, często
przestępców,  ma  wspomagać  Irlandzką  Policję  Królewską  w walce  z Irlandzką  Armią
Republikańską  (IRA)  w nasilającym  się  na początku  lat  20.  na wyspie  konflikcie
o niepodległość.  Churchill,  patrząc  przez palce  na jej  poczynania,  sprawia,
że Czarnobrązowi  wykonują  swoją  pracę  szczególnie  brutalnie.  Przymyka  oko  na ataki
na zwykłych  irlandzkich  obywateli  –  często  przeprowadzane  w ich  domach  i uderzające
w innych  członków rodziny.  Prawdziwa  liczba  morderstw  i okaleczeń  do dziś  pozostaje
nieznana. 14 kwietnia 1920 r. w zemście za zamach IRA na oficerów brytyjskiego wywiadu
policja  i Czarnobrązowi  udają  się  do Croke  Park  i podczas  meczu  zaczynają  zabijać
przypadkowych ludzi.
Jest to pierwsza, słynna „krwawa niedziela”, podczas której ginie 14 osób, a wiele zostaje 
rannych. Tymczasem Churchill opisuje Czarnobrązowych jako „dzielnych i honorowych 
oficerów”. W tym samym roku zaleca użycie wobec Sinn Fein lotnictwa. Sugeruje, 
że samoloty powinny być wysyłane z poleceniem użycia „ognia karabinów maszynowych 
lub bomb” w celu „rozproszenia i sponiewierania” demonstrantów. Jednocześnie uważa, „że
Irlandczycy są trochę dziwni, że nie chcą być Anglikami”. Jest również zdecydowanym 
przeciwnikiem praw wyborczych dla kobiet, jako minister spraw wewnętrznych regularnie 
nasyła na nie policję, tłumi ich demonstracje, więzi i zezwala na przymusowe karmienie 
głodujących sufrażystek.

W 1921 r. zostaje ministrem do spraw kolonii i bardzo aktywnie działa na Bliskim 
Wschodzie. Do dziś ogromnym problemem dla regionu są pomysły, które wprowadził 



w życie. Jego bowiem koncepcją jest utworzenie Iraku – połączenie w jednym państwie 
trzech nienawidzących się grup: sunnitów, szyitów i Kurdów. On także obiecuje stworzenie 
państwa w Palestynie zarówno Arabom, jak i Żydom, przy czym prywatnie pogardza 
obiema grupami. O Palestyńczykach mówi, że są „barbarzyńską hordą, która żre 
wielbłądzie gówno”. A co do Żydów – uważał, „że błyskawicznie wyczyszczą teren 
z lokalnej ludności”. Publikuje w „Illustrated Sunday Herald” artykuł „Syjonizm kontra 
bolszewizm – walka o duszę narodu żydowskiego”, w którym stwierdza, że komunizm jest 
tworem „machinacji międzynarodowego żydostwa”, co w sumie niewiele się różni 
od zdania w tej materii Adolfa Hitlera.

Kiedy przeciwko władzy Brytyjczyków buntuje się ludność w okupowanym przez nich 
Iraku, nie ma problemu z wysyłaniem lotnictwa i bombardowaniem cywilnych pozycji, aby 
zmusić rebeliantów do zaprzestania działań. Jeden z angielskich lotników biorących udział 
w nalotach, Artur Harris, tak opisuje te operacje: „Arabowie i Kurdowie wiedzą teraz, co 
oznacza prawdziwe bombardowanie. W ciągu 45 minut, dzięki czterem lub pięciu 
maszynom, które nie dają się im namierzyć, (…) cała wioska może zostać praktycznie 
zniszczona, a jedna trzecia jej mieszkańców zabita lub ranna”. Jakby tego było mało, 
Churchill domaga się od rządu pozwolenia na używanie przeciwko buntownikom gazów 
bojowych, w tym gazu musztardowego.

To także on zwiększa brytyjskie subsydia dla saudyjskich wahabitów. Dopóki służą 
interesom królestwa, mogą być – jak sam pisze – „nietolerancyjni, dobrze uzbrojeni i żądni 
krwi”. Żywi „głęboki podziw” dla założyciela dynastii trzęsącej do dziś półwyspem 
i wyznającej najbardziej fundamentalistyczną odmianę islamu, Ibn Sauda. Wystarczy jego 
zupełna lojalność. Obsypuje go pieniędzmi i podarunkami, w połowie lat 40. posyłając mu 
nawet rolls-royce’a.

Niepokojący i     obrzydliwy jest widok pana Gandhiego  

Jednak najkrwawsze żniwo zbiera jego polityka w Indiach. „Niepokojący i obrzydliwy jest 
widok pana Gandhiego, buntowniczego prawnika z Middle Temple, który teraz udaje 
fakira… kroczącego półnago po schodach pałacu wicekróla”, komentuje w 1931 r. rozmowy
Mahatmy i namiestnika brytyjskiego. Kiedy Gandhi rozpoczyna kampanię pokojowego 
oporu, Churchill wścieka się, że „powinien być on ze związanymi rękami i nogami 
postawiony u bram Delhi, a następnie podeptany przez ogromnego słonia z nowym 
wicekrólem siedzącym na plecach”. Gdy opór się wzmaga, oznajmia: „Nienawidzę 
Indusów, oni są bestialskim ludem o bestialskiej religii”.

W 1943 r. Bengal opanowuje głód. Spowodowała go – jak to potwierdziły badania 
przeprowadzone przez laureata Nagrody Nobla Amartyę Sena – brytyjska polityka 
imperialna. Bengal ma w tym okresie lepsze niż normalnie żniwa. Tymczasem armia 
konfiskuje 1 mln ton indyjskiego ryżu i przewozi go na Bliski Wschód. Rząd wojenny 
nakazuje też gromadzenie zapasów, aby wykarmić europejskich cywilów po wyzwoleniu, 



więc 170 tys. ton australijskiej pszenicy omija głodujące Indie. Przeznacza się ją 
nie do konsumpcji, ale do przechowywania. Ponad 3 mln ludzi umiera z głodu, 
niedożywienia i wywołanych przez nie chorób. Gdy brytyjscy urzędnicy błagają Churchilla 
o kierowanie dostaw żywności do regionu, ten oznajmia, że głód jest winą Indusów, bo 
„płodzą się jak króliki”. Nawet brytyjski wicekról Indii stwierdza: „Stosunek Churchilla 
do Indii i głodu to zaniedbanie, wrogość i pogarda”. A prawicowy brytyjski sekretarz stanu 
w Indiach Leo Amery dodaje, że „nie widzi dużej różnicy między jego [Churchilla] 
a Hitlera spojrzeniem na »śniadych«”. Churchill odrzuca wszystkie oferty pomocy dla 
Bengalu, choć Kanada oferuje 10 tys. ton ryżu, a USA 100 tys.

W latach 30. zalicza gorszy okres w karierze. Popiera króla faszystę Edwarda VIII, 
który jednak szybko abdykuje, pozostawiając Churchilla w izolacji politycznej. Dopiero 
konflikt z III Rzeszą sprawia, że twardy i bezlitosny Churchill wraca do pierwszej ligi. 
Odpiera nazistowską inwazję na Wyspy Brytyjskie, zawiera sojusz z USA i ZSRR 
i doprowadza do pokonania Adolfa Hitlera. W odwecie za bombardowania Londynu 
podejmuje decyzję o nalotach dywanowych na Niemcy. Podczas bombardowań Hamburga, 
Kolonii czy Drezna ginie łącznie 635 tys. osób, w tym 75 tys. dzieci. 90% ofiar stanowią 
cywile. Głównym celem ataków jest wywołanie przerażenia i zniechęcenie Niemców 
do wojny. Gdyby tego samego dokonali niemieccy naziści, z pewnością byłby to jeden 
z punktów oskarżenia w Norymberdze.

W Grecji, która wedle ustaleń jałtańskich ma się znaleźć w zachodniej strefie wpływów, 
Churchill bezlitośnie zwalcza lewicową opozycję. Planuje przywrócenie tam monarchii 
i obawia się wpływów komunistycznych. Brytyjczycy w Grecji popierają prawicowy rząd, 
który wraca z wygnania, i żądają, aby wszystkie grupy partyzanckie rozbroiły się 
do 2 grudnia 1944 r. Churchill uznaje ELAS (Grecką Armię Ludowo-Wyzwoleńczą) i EAM 
(Front Wyzwolenia Narodowego), które same wyparły nazistów, za bandytów. Następnego 
dnia 200 tys. ludzi wychodzi na ulice Aten. Armia brytyjska zgodnie z rozkazem Churchilla 
odpowiada ogniem. 28 protestujących zostaje zastrzelonych, kolejne 128 osób rannych.

W 1945 r. Churchill wysyła do Aten Charlesa Wickhama, który będzie odpowiedzialny 
za szkolenie greckiej tajnej policji. Wickham przenosi do Grecji metody wprost z Irlandii 
Północnej, gdzie w latach 1922-1945 dowodził miejscową policją znaną ze stosowania 
tortur, wymuszania zeznań biciem, tajemniczych „zniknięć” i pozasądowych morderstw. 
Churchillowi nie przeszkadza współpraca z byłymi kolaborantami. W kwietniu 1945 r. 
oznajmia, że „w Grecji w wielu przypadkach robili wszystko, co w ich mocy, by chronić 
grecką ludność przed uciskiem niemieckim”. I potwierdza: „Głównymi wrogami są 
komuniści”.

Sto tysięcy zdegenerowanych Brytyjczyków

Za wszelką cenę broni istnienia brytyjskiego imperium. Uważa, że żyzne wyżyny Kenii 
powinny pozostać domeną białych osadników, i zatwierdza czystkę etniczną miejscowych 



Kikuju, których określa jako „tępe dzieci”. W 1952 r., po atakach ruchu Mau Mau 
na białych farmerów, Wielka Brytania ogłasza w Kenii stan wyjątkowy. Od 150 do 300 tys. 
Kikuju, w tym kobiety i dzieci, zostaje osadzonych w obozach, które nagrodzona Pulitzerem
historyczka Caroline Elkins nazwie „brytyjskim gułagiem”. Szeroko stosowane jest rażenie 
prądem, przypalanie, bicie, a nawet kastracja. Więźniowie są też zmuszani do darmowej 
pracy. Przetrzymywany i torturowany jest m.in. Husajn Onjango Obama, dziadek 
prezydenta USA Baracka Obamy. Te naruszenia Konwencji o pracy przymusowej z 1930 r. 
i Konwencji o prawach człowieka przyjętej przez Radę Europy odbywają się za wiedzą 
ówczesnego premiera Zjednoczonego Królestwa, Winstona Churchilla. Wszystko, 
żeby ratować resztki rozpadającego się nieuchronnie imperium kolonialnego.

Dużo do zarzucenia brytyjskiemu premierowi mają Persowie. „Bajkowa nagroda poza 
naszymi najśmielszymi marzeniami” – tak o irańskiej ropie pisze Churchill. Aby ją zdobyć, 
miesza się w sprawy Iranu przez dziesięciolecia i próbuje odebrać Irańczykom ich zasoby 
naturalne. Już w czerwcu 1914 r. Churchill przedstawia w Izbie Gmin projekt ustawy, 
w której rząd brytyjski stałby się głównym udziałowcem Anglo-Persian Oil Company. 
Firma ta powstrzymuje się od płacenia Iranowi dywidendy przed zapłaceniem podatku 
brytyjskiemu budżetowi. 

W zasadzie Brytyjczycy nielegalnie opodatkowują irańskie państwo. Kiedy rząd 
Mohammada Mosaddeka zagraża brytyjskim „interesom” w Iranie, Churchill jest gotowy 
chronić je za wszelką cenę. Chcąc powstrzymać nacjonalizację złóż ropy, w sierpniu 1953 r.
pomaga zorganizować zamach stanu. Churchill opisuje tę akcję jako „najwspanialszą 
operację od zakończenia II wojny światowej”. Na irańskim tronie zasiada szach Mohammad
Reza Pahlawi, którego rządy opierać się będą na brutalnej tajnej policji SAWAK 
i bezlitosnym zwalczaniu opozycji. Służby bezpieczeństwa aresztują w pierwszym rzucie 
ok. 4 tys. przeciwników szacha, z których kilkudziesięciu zostaje skazanych na karę śmierci
lub umiera w wyniku tortur. Kilkaset osób zostaje natomiast skazanych na dożywotnie 
więzienie. Tortury, zniknięcia, wyroki śmierci stają się w Iranie normą, wszystko w imię 
obrony interesów Zjednoczonego Królestwa. To również obciąża sumienie Churchilla.

Po zakończeniu II wojny światowej Churchill pragnie rozpętać kolejną wojnę, nuklearną. 
Jak stwierdza niedawno ujawnione memorandum z archiwów FBI, namawia Stany 
Zjednoczone do rozpoczęcia ataku atomowego na Związek Radziecki. Według tego 
dokumentu w 1947 r. Churchill uważa, że uderzenie na ZSRR może być jedynym sposobem
powstrzymania komunistów przed podbiciem Zachodu. Notatka, napisana przez agenta FBI,
donosi, że Churchill wezwał senatora Stylesa Bridgesa, by przekonał prezydenta Harry’ego 
Trumana do przeprowadzenia ataku nuklearnego, który „zmiótłby” Kreml i sprawił, 
że Związek Radziecki byłby „niewielkim problemem” do rozwiązania. Moskwa jest 
wówczas bezbronna wobec ataku nuklearnego. Nie ma własnej bomby do roku 1949.



Jakby tego było mało, właśnie Churchill wymyśla hasło Keep England White (Utrzymajmy 
Anglię białą), kiedy trwa debata nad ustawą mającą ograniczyć imigrację z Karaibów. Jest 
również zwolennikiem eugeniki. Uważa, że „sto tysięcy zdegenerowanych Brytyjczyków 
powinno być przymusowo wysterylizowanych i osadzonych w obozach pracy, aby 
powstrzymać upadek rasy brytyjskiej”. Następnie sugeruje, że „dla włóczęgów 
i próżniaków powinny istnieć kolonie pracy, do których można by ich wysłać”. Czym to się 
różni od poglądów Hitlera? Chyba tylko tym, że nie zostały wprowadzone w życie, bo 
w Zjednoczonym Królestwie nie znalazły wystarczającego poparcia.  (….) 

Śródtytuły są cytatami z wypowiedzi Winstona Churchilla

https://www.tygodnikprzeglad.pl/ciemna-strona-churchilla/

Z  jednej  strony Układ  Warszawski a  z drugiej Liga  Narodów  jako  początek  rządu 
światowego,  Europejska Wspólnota  Węgla  i Stali, oraz  ‘ ojcowie   założyciele ‘ UE.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw 
europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 
traktatu z Maastricht– jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i
społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i 
ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i 
mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było
wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich 
organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową 
formułę sui generis. 

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego 
słowa znaczeniu) funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona kilka form 
współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską. Proces integracji wykracza poza ściśle 
określone ramy geograficzne Europy. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę 
odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z 
wartościami demokratycznymi. 



Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali. 

W 1958 została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią 
następczynią jest Unia Europejska. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 
grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią Traktat o Unii Europejskiej 
(znany także jako traktat z Maastricht) oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże 
znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta praw podstawowych UE. Prawem 
wiążącym są również umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy 
stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. 
Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy
międzynarodowe. 

Ojcowie współczesnej Europy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Unii_Europejskiej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Unii_Europejskiej#Ojcowie_współczesnej_Europy

Powstanie Unii Europejskiej nie byłoby możliwe bez ludzi, których nazywa się Ojcami 
współczesnej Europy. W poczet Ojców integracji europejskiej[9] zalicza się ośmiu 
polityków, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich:
(w kolejności alfabetycznej) 

• Konrad Adenauer – semita 1876-1967 – pierwszy kanclerz demokratycznych 
Niemiec, zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach 
chrześcijańskich. Doprowadził do odbudowy gospodarczej Niemiec oraz ich 
integracji z Europą Zachodnią, od przyjęcia planu Marshalla, poprzez członkostwo w
EWG oraz NATO.



• Winston Churchill – podmieniony-   1874-1965 – brytyjski polityk, mówca, strateg,
pisarz i historyk, minister obrony, Przewodniczący Izby Gmin, dwukrotny premier 
Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, jeden z pierwszych 
polityków popierających ideę zjednoczenia Europy – pomysłodawca utworzenia 
Stanów Zjednoczonych Europy oraz autor terminu żelazna kurtyna, określającego 
linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni. Termin ten po raz pierwszy użył 
podczas przemówienia w Fulton 5 marca 1946 r.

• Alcide De Gasperi – semita  1881-1954 – włoski premier i polityk, współtwórca 
Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, propagujący ideę współpracy 
gospodarczej poprzez zacieśnianie współpracy obronnej,popierany przez Kościół i 
komunistów, stanął na czele rządu włoskiego (1945-1953), który w swojej polityce 
zagranicznej (wbrew przeważającej postawie neutralistycznej społeczeństwa i sceny 
politycznej) popierał idee integracji europejskiej i koncepcje atlantyzmu. Albo 
aszkenaz  albo  agent.

• Walter Hallstein – 1901-1982 – niemiecki polityk, profesor prawa na 
uniwersytetach w Rostocku i Frankfurcie nad Menem, Sekretarz Stanu w niemieckim



Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej
w latach 1958–1967, twórca doktryny Hallsteina, inicjator Wspólnot Europejskich i 
struktur unijnych. Jeden z twórców wizerunku i głównych nurtów politycznych 
współczesnej Unii Europejskiej.W latach 1950–1951 szef Urzędu Kanclerskiego. 
Twórca doktryny Hallsteina, zakładającej de facto nieuznanie przez Republikę 
Federalną Niemiec powstałych po II wojnie światowej państw komunistycznych, 
m.in. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Inicjator Wspólnot Europejskich i struktur unijnych. Jeden z 
twórców wizerunku i głównych nurtów politycznych współczesnej Unii Europejskiej.

• Jean Monnet – semita  1888-1979 – francuski polityk, dyplomata i ekonomista, 
architekt wspólnot europejskich, współtwórca Planu Schumana, inicjator i twórca 
Komitetu dla Zjednoczenia Państw Europy (ang. Action Committee for the United 
States of Europe) (1954), któremu przewodniczył do 1975 r. W 1976 r. za swoje 
zasługi otrzymał tytuł Obywatela Europy.



• Robert Schuman – semita 1886-1963 – francuski premier i minister spraw 
zagranicznych, inicjator pojednania pomiędzy Francją a Niemcami poprzez 
połączenie obu państw silnymi więzami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi,
w latach 1958–1960 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego plan był 
pierwszym w pełni zrealizowanym projektem zjednoczenia Europy.

• Paul-Henri Spaak – 1899-1972 – belgijski premier i minister spraw zagranicznych, 
w latach 1952–1953 przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, przewodniczący roboczej komisji opracowującej raport 
dotyczący stworzenia podstaw wspólnego rynku europejskiego, przewodniczący 
pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz generalny NATO.

• Foto  niżej Altiero Spinelli – 1907-1986 – włoski polityk, promotor federalizmu 
europejskiego, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę 
przemysłową, poseł do Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel Klubu 
Krokodyla.

W  latach  1924–1937  członek  Włoskiej  Partii  Komunistycznej,  wydalony  z  partii  za
krytykę stalinizmu.  ???   W latach 1927–1943 więziony i internowany przez rząd Benita
Mussoliniego  za  działalność  komunistyczną.  W 1941  roku  przyczynił  się  do  powstania
tekstu zwanego Manifestem z Ventotene, w którym przedstawił swoją wizję zjednoczonej
Europy.  Pod  koniec  wojny,  w  1943  roku,  w  Mediolanie  założył  Europejski  Ruch
Federalistyczny  (Movimento  Federalista  Europeo),  który  propagował  federalistyczną
koncepcję  integracji  europejskiej.  Przez  6  lat  (1970–1976)  jako  członek  Komisji
Europejskiej był odpowiedzialnym za politykę przemysłową i badania naukowe. W 1979
roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. W latach 80. odgrywał istotną
rolę w procesie integracji europejskiej poprzez sformułowanie idei wzmocnienia traktatów,



zwaną planem Spinellego. Plan nie zyskał poparcia parlamentów narodowych i nie został
nigdy wprowadzony w życie, stał się jednak inspiracją dla jednolitego aktu europejskiego
(1986), który spowodował powstanie wspólnego rynku w obrębie UE. 

Tak samo  mogło  być z  poprzednimi’ ojcami  założycielami’.

                      https://pl.wikipedia.org/wiki/Altiero_Spinelli

Robert  Schuman  chrześcijanin 

Foto i dobry  artykuł  o nim  jest  pod  linkiem 
https://teologiapolityczna.pl/prof-zbigniew-krysiak-nasladowanie-schumana-lekarstwem-na-
problemy-nowoczesnej-europy-1



Konrad  Adenauer                 

Alcide De Gasperi 



Walter Hallstein 

Jean  Monnet  semita



Paul  Henri Spaak 
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