
Wprowadzenie 

Po co studiować komunizm? 

Komunizm to więcej niż teoria. To głęboko walcząca siła która wpływa na życie każdego z nas. 

Obywatele USA co roku płacą miliardy dolarów podatków, z których 60 procent przeznacza się na 

wsparcie ogromnego uzbrojenia. Ekspansja sił zbrojnych USA doprowadziła do pierwszego w historii 

narodu poboru do wojska w czasie pokoju, wzywającego do sił zbrojnych setki tysięcy młodych 

Amerykanów. Środki te są potrzebne, aby chronić kraj i Wolny Świat przed zagrożeniem ze strony 

komunizmu i będą obowiązywać tak długo, jak długo trwa zimna wojna - konflikt między Wolnym 

Światem a Światem Komunistycznym. Jesteś to sobie winien, aby dowiedzieć się wszystkiego o 

komunizmie 

Dwóch gigantów komunizmu 

Od 7 listopada 1917 r., kiedy to grupa komunistycznych rewolucjonistów gwałtownie przejęła władzę 

w carskiej Rosji, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był centrum światowej władzy 

komunistycznej. Stosując ekonomiczne i polityczne techniki radykalnie różniące się od tych 

stosowanych w zachodnich demokracjach, Związek Radziecki przez prawie 50 lat od rewolucji 

bolszewickiej stworzył silny system gospodarczy. Dziś system ten stanowi podstawę, na której 

radzieccy przywódcy próbują szerzyć komunizm na całym świecie. W ciągu ostatnich 10 lat radziecka 

potęga wojskowa została zbudowana na drugim miejscu po USA - zdaniem niektórych ekspertów na 

bardzo bliskiej drugiej pozycji są Chiny - Chiny, na czele których stał Mao Tse-tung - kolejny 

komunistyczny gigant. Z pomocą sowiecką chińscy komuniści Mao przejęli władzę w wyniku wojny 

domowej w 1949 r. Obecnie pod ich rządami żyje ponad 1 000 000 000 Chińczyków. Każdy z tych dwóch 

gigantów komunizmu, Związek Radziecki i komunistyczne Chiny, ma swoich własnych „satelitów” - 

krajów, których politykę zagraniczną i wewnętrzną w dużej mierze kontroluje. Wpływ ZSRR na Węgry, 

Rumunię, Czechosłowację, Bułgarię, Niemcy Wschodnie i Polskę jest silny. Jugosławia i Albania, choć 

komunistyczne, wykazały większą niezależność władzy radzieckiej. Czerwone Chiny rozszerzyły również 

swoją kontrolę na sąsiednie państwa, między innymi Tybet, włączony jako chiński „region 

autonomiczny” w 1951 r., oraz Wietnam Północny i Koreę Północną, oba obecnie pod wpływami 

chińskich reżimów komunistycznych. Albania w południowej Europie również sprzymierzyła się z 

Czerwonymi Chinami. Kuba, 90 mil od wybrzeża Florydy w USA, znalazła się pod dyktaturą komunisty 

Fidela Castro. Oczekuje pomocy ekonomicznej zarówno od Czerwonych Chin, jak i od ZSRR i ją 

otrzymuje. 

Zagrożenie dla wolnego świata 

Wolni ludzie na całym świecie muszą być wyczuleni na niebezpieczeństwa komunizmu i być 

przygotowani do inteligentnego, bez lęku, walki z nimi. Jeśli w naszych decyzjach kierujemy się 

strachem, moglibyśmy dokonywać niebezpiecznych fragmentarycznych kapitulacji lub działać 

pochopnie i być może skończyć z użyciem własnej taktyki komunizmu. Co robił Związek Radziecki, co 

budzi niepokój Stanów Zjednoczonych i wielu niekomunistycznych krajów? Prawie jedna trzecia rasy 

ludzkiej została wbrew jej woli wciągnięta pod komunistyczne jarzmo. Słowem i czynem przywódcy 

radzieccy dali jasno do zrozumienia, że są zdecydowani zniszczyć naszą formę społeczeństwa i umieścić 

wszędzie komunistyczne rządy. Czy rozpoczęliby wojnę, aby to zrobić? Sowieci często chwalili się 

niszczycielską siłą, jaką mieli na swoim rozkazie. Kiedy Nikita Chruszczow był sowieckim premierem, 

powiedział przywódcom krajów niekomunistycznych, w jaki sposób miasta takie jak Rzym, Ateny i 

Londyn mogą zostać spopielone przez pociski jego kraju. Ale rząd USA jasno określił swoje stanowisko: 

zemści się. W ten sposób amerykańska potęga militarna do tej pory powstrzymywała Sowietów przed 

zajęciem Berlina Zachodniego, a komunistycznych Chińczyków przed inwazją na Tajwan, przyczółek 



wolnych Chińczyków. Radzieccy przywódcy są całkowicie oddani doktrynie komunistycznej i szerzeniu 

komunizmu na całym świecie. Wraz z propagandą potrząsają rakietami i napinają atomowe mięśnie, 

aby przestraszyć narody, by wykonały ich rozkaz. Te zagrożenia militarne są uzupełniane przez inne 

zagrożenia. Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku dziennikarze zapytali 

Chruszczowa, co miał na myśli, mówiąc: „Pochowamy cię”. Odpowiedział, że nie miał na myśli 

pochówku bombami, ale pochówku przez zwycięstwo polityczne i gospodarcze. Powiedział, że do 1980 

roku Związek Radziecki będzie nas przerastał pod względem wszelkiego rodzaju dóbr, a tym samym 

stanie się błyszczącym przykładem, naród po narodzie nawróci się na komunizm. Tymczasem 

przywódcy Kremla nie siedzą i nie czekają, aż przykład radzieckiego „postępu” przyniesie skutek. 

Podobnie jak Lenin, Stalin i Chruszczow przed nimi, pracują nad promowaniem komunizmu. Wszędzie 

- a zwłaszcza w słabo rozwiniętych krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej - sowieccy agenci i lokalni 

komuniści pracują nad obaleniem istniejących rządów. Polityka radziecka od dawna polega na 

wykorzystywaniu antykolonialnych uczuć narodów nowych narodów w celu wywarcia antyzachodnich, 

komunistycznych wpływów w ich rządach. Radzieccy przywódcy mają więc nadzieję, że w zimnej 

wojnie staną po ich stronie i ostatecznie zaprowadzą w nich komunizm.  

Siedem prób wolności 

Zagrożenie przez komunizm naszej wolności nie jest nowe. Od 1917 roku, kiedy komuniści obalili 

pierwszy rosyjski rząd demokratyczny (wówczas zaledwie ośmiomiesięczny) i ustanowili 

komunistyczną dyktaturę, silne głosy demokracji ostrzegały świat przed niebezpieczeństwem. Jednym 

z najbardziej elokwentnych głosów sprzeciwu wobec komunizmu był Winston Churchill, premier 

Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Przedstawił siedem testów wolności człowieka pod 

rządami:  

1. Czy istnieje prawo do swobodnego wyrażania opinii, sprzeciwu i krytyki obecnego rządu?  

2. Czy ludzie mają prawo do głosowania nad rządem, którego nie akceptują, i czy zapewnia 

konstytucyjne środki, za pomocą których mogą wyrazić swoją wolę?  

3. Czy istnieją niezależne sądy wolne od władzy wykonawczej i wolne od groźby przemocy ze strony 

tłumu i stowarzyszenia z jakąkolwiek partią polityczną?  

4. Czy sądy te będą stosować ugruntowane prawa, które w ludzkim umyśle są kojarzone z ogólnymi 

zasadami przyzwoitości i sprawiedliwości?  

5. Czy będzie sprawiedliwość dla biednych i bogatych, zarówno dla jednostek, jak i dla urzędników 

państwowych?  

6. Czy zostaną wyniesione prawa jednostki?  

7. Czy zwykły obywatel jest wolny od obawy, że organizacja tajnej policji kontrolowana przez jedną 

partię polityczną pozbędzie się go bez uczciwego lub otwartego procesu?  

Innymi słowy, głównym sprawdzianem wolności jest to, czy obywatelom wolno myśleć, mówić, działać 

i pracować. W kolejnych częściach zobaczysz, jak komunizm zaprzecza wolnościom i prawom, które 

uważamy za oczywiste i których musimy zawsze być czujni, aby je bronić i chronić.  

Wyzwanie demokracji 

Opisując warunki życia w kraju komunistycznym, czytelnik nie powinien zakładać, że w wielu krajach 

niekomunistycznych nie ma niedociągnięć w poziomie życia. Na przykład opis niedoborów 

mieszkaniowych w Związku Radzieckim nie powinien oznaczać, że mieszkania są odpowiednie w 



każdym demokratycznym kraju. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ważny dla jednostki „warunek życia”, 

jakim jest wolność, nie ma wątpliwości, że obywatel demokracji ma prawa odmawiane osobie żyjącej 

w komunizmie.  

System komunistyczny 

Rządy dzisiejszego świata dzielą się na trzy szerokie grupy: demokratyczne, autorytarne i totalitarne. 

W każdej grupie istnieją różnice w stopniu władzy sprawowanej przez rząd nad ludźmi. Słowo 

demokracja pochodzi od dwóch greckich słów: demos, co oznacza „lud”, oraz krator, co oznacza 

„władca”. Rząd demokratyczny to rząd za zgodą ludu. Ludzie mają prawo głosować - zastępować 

swoich przywódców w wyborach. Mają swobodę otwartej krytyki rządu i nie zgadzania się z jego 

polityką bez obawy przed karą. Rząd autorytarny to taki, który jest zdominowany przez jednego 

przywódcę lub grupę dyktatorską (władzę). Zwykle zezwala na prywatną własność mienia, ale 

ogranicza swobodę działań politycznych, w tym wolność słowa. 

Rząd totalitarny to taki, który sprawuje całkowitą kontrolę. Obejmuje to kontrolę własności, edukację 

i środki komunikacji - gazety, książki, czasopisma, radio, telewizję, teatr, filmy i inne formy sztuki. 

Nawet praca, którą wykonuje każda osoba, jest kontrolowana przez rząd. Linia między autorytaryzmem 

a totalitaryzmem jest czasami cienka. Obie są dyktaturami jednej osoby lub grupy rządzącej, których 

nie można zmienić poprzez uporządkowany proces głosowania ludu. Żaden system nie daje ludziom 

szansy na pokojową zmianę rządu ani nie pozwala jednostkom na kampanię lub agitowanie na rzecz 

zmiany. 

System totalitarny 

System komunistyczny jest obecnie najbardziej totalitarnym systemem istniejącym. Sprawuje 

całkowitą kontrolę nad życiem ludzi. Kiedy komuniści przejęli władzę w rewolucji bolszewickiej 1917 r., 

natychmiast zabrali się za zacieśnienie władzy we wszystkich fazach życia w nowo ogłoszonej Republice 

Radzieckiej. Podstawą organizacji komunistycznej było i jest twierdzenie, że partia komunistyczna, 

która kontroluje państwo, wie, co jest „najlepsze” dla ludzi i działa jako „awangarda” ludu. Komuniści 

używają władzy państwowej do kontrolowania nie tylko życia politycznego jednostki, ale także jej życia 

gospodarczego i społecznego. Komunizm jest wszechogarniający - to dogmatyczne przekonanie, forma 

organizacji politycznej, forma rządów, system ekonomiczny, system kontroli nad jednostką i 

ogólnoświatowy spisek. 

1. Komunizm to przekonanie dogmatyczne. Według komunistów ich system ma przejąć kontrolę nad 

całym światem. Oddany komunista jest pewien, że jego system jest „falą przyszłości”. Aby przybliżyć 

dzień triumfu komunizmu, użyje wszelkich środków - zdrady, fałszerstwa lub przemocy - aby poprzeć 

swoją sprawę. Jako zdyscyplinowany agent ruchu komunistycznego oczekuje się, że będzie sztywno 

wypełniał rozkazy partii i wykonywał je bez kwestionowania. Linia czy polityka Partii mogą od czasu do 

czasu zmieniać się co do metody, ale cel komunizmu - dominacja nad światem - pozostaje 

niezmieniony. 

2. Komunizm jest formą organizacji politycznej. Partia Komunistyczna kontroluje całe życie polityczne 

w krajach komunistycznych. Członkostwo w partii jest ściśle regulowane, aby zapewnić posłuszeństwo 

wobec najwyższych przywódców partii. Z całkowitej populacji radzieckiej, liczącej ponad 226 milionów, 

około 11 milionów  było członkami partii. Kandydat na członka jest przyjmowany dopiero po 

sprawdzeniu przez przywódców partii jego przeszłości i upewnieniu się, że jest lojalny wobec reżimu. 

Od członka oczekuje się przestrzegania poleceń Partii we wszystkich jego codziennych kontaktach - w 

pracy, w domu, w szkole, gdziekolwiek. Jego obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich naruszeń 

dyscypliny partyjnej przez współpracowników, przyjaciół lub członków rodziny. W Związku Radzieckim 



organizacja partyjna jest podobna do organizacji rządu na szczeblu krajowym i lokalnym. Na górze jest 

pierwszy sekretarz partii. Kieruje Prezydium Partii (przed 1952 r. znanym jako Biuro Polityczne), 

niewielką grupę członków - 11 w 1964 r. - którzy określają politykę partii. Prezydium kieruje Komitetem 

Centralnym (319 członków w 1964 r.), Który teoretycznie zajmuje się sprawami partyjnymi pomiędzy 

posiedzeniami zjazdu partii (odbywającymi się co cztery lata). XXII Kongres Partii zebrał się w 1961 roku 

i zgromadził 4813 delegatów. Pierwszy sekretarz kieruje także Sekretariatem, który kontroluje wybór 

sekretarzy (lub przywódców) Partii aż do lokalnych grup Partii, zwanych „komórkami”. 

3. Komunizm jest formą rządów. Pozornie rząd w państwie komunistycznym jest podobny do każdego 

innego rządu. Pełni funkcje administracyjne, sądowe i ustawodawcze. Rząd komunistyczny zasadniczo 

różni się od rządu demokratycznego tym, że służy jedynie jako „pieczęć” dla decyzji, które zostały już 

podjęte przez przywódców partii. Dotyczy to wszystkich praw, nominacji i działań różnych agencji 

rządowych. Ważni urzędnicy są członkami Partii, podlegającymi dyscyplinie Partii. Najwyższym 

urzędnikiem rządu radzieckiego jest przewodniczący Rady Ministrów, która kieruje różnymi 

ministerstwami (departamentami rządowymi), takimi jak: sprawy zagraniczne, gospodarka, transport 

i inne. W rzeczywistości jednak podlega władzy pierwszego sekretarza partii. Były radziecki premier 

Chruszczow zajmował oba te najwyższe stanowiska - w rządzie i partii - sam. Nominalnie najwyższym 

organem ustawodawczym jest Rada Najwyższa ZSRR, która liczy prawie 1500 członków, zwanych 

„deputowanymi”, oraz dwie izby: Radę Związku oraz Radę Narodowości. Członkostwo w Radzie 

Związku zależy od liczby ludności. Deputowani do Rady Narodowości byli wybierani na podstawie 

geograficznej z różnych republik, które tworzyły ZSRR, oraz z mniejszych obszarów. Rada Najwyższa 

wybiera premiera i Sąd Najwyższy. Ponieważ jednak wszystkie działania Rady Najwyższej wymagają 

uprzedniej zgody partii, jest to jedynie pieczęć dla polityki partii. „Wybory” w krajach komunistycznych 

dają wyborcom tylko jeden „wybór”. Na przykład kandydaci do Rady Najwyższej i rad lokalnych, czyli 

organów ustawodawczych, są nominowani na zebraniach związków zawodowych, szkół i kołchozów, 

pod nadzorem partii. Urzędnicy partyjni kierują wyborem jednego kandydata na każdy urząd, więc jego 

wybór jest zapewniony. Radziecki magazyn ZSRR (marzec 1962) przedstawił oficjalny punkt widzenia 

wyborów w ten sposób: skoro interesy narodu i partii komunistycznej są takie same i nie ma 

antagonistycznych grup ani klas, nie ma powodu. aby kilku kandydatów pojawiło się na karcie do 

głosowania. Tak właśnie było! 

4. Komunizm to system gospodarczy. W Związku Radzieckim państwo ma pełną kontrolę nad 

gospodarką. Dla wszystkich gałęzi przemysłu i rolnictwa rząd ustala kwoty produkcyjne. Pomimo 

pewnego złagodzenia kontroli od śmierci Stalina, radziecki najemnik nadal jest w dużej mierze 

pionkiem państwa. To rząd określa liczbę osób, które mają być przeszkolone do wykonywania 

określonej pracy lub zawodu, przydziela pracę, ustala płace i zatwierdza awanse. Pracownik może 

zrezygnować z pracy za dwutygodniowym wyprzedzeniem. Za rezygnację płaci jednak wysoką cenę. 

Traci wiele świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a jego ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne 

zostaje przywrócone dopiero po sześciu miesiącach pracy w nowej pracy. Z pewnością istnieją w ZSRR 

związki zawodowe, ale zadaniem sowieckich związków zawodowych - w przeciwieństwie do tych w 

wolnych krajach - jest głównie egzekwowanie kwot produkcyjnych i służenie jako dyscyplinarne ramię 

partii i rządu. Kierownictwo wymierza kary za spóźnienia i nieobecności w pracy. Żadne strajki nie są 

dozwolone. Kwoty i ceny większości dóbr konsumpcyjnych są ustalane przez rząd. Polityka gospodarcza 

różni się nieco w poszczególnych krajach komunistycznych. Na przykład w Jugosławii rolnicy nie są już 

zmuszani do rezygnacji z ziemi i dołączenia do kołchozów prowadzonych przez rząd. To samo dotyczy 

Polski, radzieckiego satelity, gdzie większość chłopów posiada ziemię, na której pracuje. W Polsce są 

też niezależni rzemieślnicy, tacy jak szewcy, krawcy, fryzjerzy. Jednak przemysł jest w 90% własnością 

państwa i jest przez nie obsługiwany. 



5. Komunizm to system kontroli nad jednostką. Oprócz kontrolowania życia politycznego i 

gospodarczego rządy komunistyczne podejmują szczególne wysiłki w celu ukształtowania ludzkiego 

myślenia. Centralny Komitet Radzieckiej Partii Komunistycznej miał specjalną sekcję zwaną AGITPROP 

(Agitacja i Propaganda), która została powołana do indoktrynacji ludu. Poprzez wykorzystanie 

wszystkich kanałów komunikacji - gazet, magazynów, książek, radia, telewizji, filmów kinowych, 

plakatów, literatury, sztuki, muzyki, teatru, szkół, lokalnych grup Partii Komunistycznej - agencja ta 

prowadziła propagandę wspierającą obecny rząd dyski. Dyski te mogą przybierać różne formy, na 

przykład anty-USA. kampanie, krucjaty przeciwko religii lub naciski na zwiększenie produkcji. 

6. Komunizm to spisek o zasięgu ogólnoświatowym. Rosja Radziecka rozszerzała swoje wpływy poprzez 

sieć 91 partii komunistycznych na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. W krajach, w 

których Partia Komunistyczna została uznana za nielegalną, działa w podziemiu. Do niedawna 

wszystkie te partie otrzymywały instrukcje z Moskwy co do swoich programów działania. Wysyłali 

delegatów na międzynarodowe spotkania lub kongresy partii komunistycznej, które odbywały się co 

dwa lata. Na październikowym kongresie partii w Moskwie w 1961 r. uczestniczyli delegaci partii 

komunistycznych z 83 krajów. Niektóre partie komunistyczne (w Wietnamie Północnym, Korei 

Północnej i Albanii) zawdzięczały swoją lojalność komunistycznym przywódcom Chin. Praca różnych 

partii komunistycznych jest uzupełniana przez działania agentów sowieckich lub komunistycznych 

Chin, których zadania mogą obejmować rekrutację lokalnych zwolenników, przejęcie kontroli nad 

organizacjami politycznymi, prowokowanie niepokojów i zamieszek lub cichą pracę nad wpływaniem 

na wybory. Gdy klimat polityczny jest sprzyjający, agenci ci mogą wzniecić zbrojne powstanie, 

prowadzące do obalenia samorządu lokalnego i zastąpienia go reżimem komunistycznym. Taka jest 

zatem natura komunizmu - systemu, który tłumi i zastrasza jednostki, zaszczepia w ludziach lęk przed 

mówieniem lub robieniem czegokolwiek, co mogłoby nie podobać się przywódcom partii, utrzymuje 

przywódców przy władzy za pomocą dyktatury i jest zaangażowany w szerzenie na całym świecie. 

Karol Marks i początek komunizmu 

Intelektualną iskrę, która zapaliła komunistyczną rewolucję w Rosji w 1917 roku, dostarczył Karol 

Marks (1818-1883). Marks urodził się w Trewirze, w niemieckiej Nadrenii, i studiował na niemieckich 

uniwersytetach. Był zapalonym czytelnikiem filozofii i ekonomii i im częściej obserwował otaczający go 

świat, tym bardziej stawał się niezadowolony. W wieku 24 lat Marks wyjechał do Paryża, gdzie poznał 

bogatego Fryderyka Engelsa, syna bogatego fabrykanta. Engels i Marks działali w grupach wierzących 

w socjalizm - idei, że fabryki i inne środki produkcji powinny być własnością rządu i być przez niego 

kontrolowane w imieniu wszystkich ludzi. W Paryżu Marks usłyszał o komunizmie, nowym i fatalnym 

słowie, wywodzącym się od łacińskiego słowa communis, oznaczającego „należący do wszystkich”. 

Marks użył nowego słowa w tytule i zdaniu otwierającym swoje pierwsze ważne dzieło, Manifest 

komunistyczny, który wraz z Engelsem opublikował w 1848 roku. Manifest zaczyna się od tej notatki: 

„Widmo nawiedza dziś Europę - widmo komunizmu”. Manifest wzywał robotników na całym świecie 

do buntu przeciwko właścicielom i kierownikom fabryk, kopalni, sklepów i środków transportu 

publicznego. "Pracownicy z całego świata, łączcie się!" wołał Manifest. „Nie masz nic do stracenia poza 

łańcuchami”. W Manifeście i innych swoich pismach Marks przedstawił historię ludzkości jako serię 

zmian od jednej formy „wyzysku” do innej. Oświadczył, że rządząca mniejszość w kraju ma w zwyczaju 

„wyzyskiwanie” lub czerpanie korzyści ekonomicznych i politycznych z rządzonej większości. Na jego 

myślenie miały wpływ idee niemieckiego filozofa Georga Hegla (1770-1831). 

Historia według Marksa 

Jak Marks opisał historię, człowiek pierwotnie żył w stanie „prymitywnego komunizmu”. Ziemia 

należała do wszystkich i każdy człowiek zachowywał owoce swojej pracy. Wtedy niektóre silniejsze 



jednostki przejęły kontrolę nad ziemią i zmusiły słabszych do pracy dla nich. Doprowadziło to do 

niewolnictwa, pod którym potężni ludzie posiadali zarówno ziemię, jak i ludzi, którzy na niej pracowali. 

Niewolnictwo starożytnego społeczeństwa rzymskiego ustąpiło miejsca feudalizmowi średniowiecza, 

gdzie lokalni władcy kontrolowali życie chłopów, którzy dla nich pracowali, i utrzymywali prywatne 

armie, aby chronić ich prawa własności. Z kolei feudalizm został zastąpiony kapitalizmem. W 

kapitalizmie Marks widział nieuniknioną walkę między posiadaczami kapitału - ziemią, fabrykami, 

maszynami - a tymi, którzy pracowali własnymi rękami. Marks utrzymywał, że robotnicy nie otrzymują 

pełnego wynagrodzenia za swoją pracę, ponieważ kapitaliści zatrzymują zysk. W związku z tym „walka 

klasowa” rozwinęłaby się między „burżuazją” (kapitalistami) a „proletariatem” (pracownikami 

najemnymi). Przepowiedział, że ta walka doprowadzi z czasem do rewolucji, w której proletariat 

zatriumfuje i obali system kapitalistyczny. Marks opisał sposób, w jaki ta rewolucja miała się dokonać 

w swoim najsłynniejszym dziele, Das Kapital. Oświadczył, że bogaci staną się bogatsi i mniejsi, a biedni 

biedniejsi i liczniejsi. Twierdził, że kapitalizm przyniósł ziarna własnego zniszczenia; że z samej natury 

postępu przemysłowego robotnicy zostaną zbliżeni do siebie, aż w końcu zbuntują się i zastąpią 

własność prywatną własnością publiczną. Wpływy Marksa w europejskim ruchu socjalistycznym nadal 

rosły po jego śmierci w Londynie w 1883 r. Było to szczególnie odczuwalne w Europie, gdzie wielu 

uciskanych robotników fabrycznych lub pracowników młynów wierzyło, że marksizm dostarczył 

wszystkich odpowiedzi. Pisma Marksa miały mniejszy wpływ na Stany Zjednoczone, ponieważ różnice 

klasowe były mniej sztywne w Nowym Świecie, a możliwości poprawy statusu ekonomicznego i 

społecznego jednostki nie były tak ograniczone. (Miliony osób wyemigrowały do Ameryki właśnie z 

Europy). W marksizmie (teoria Marksa) było wiele błędów i zostało to udowodnione przez bieg 

wydarzeń. 

• Marks był przekonany, że rewolucja robotnicza nadejdzie dopiero po osiągnięciu przez kapitalizm 

najwyższego stadium rozwoju. W rzeczywistości rewolucje komunistyczne miały miejsce tylko w 

krajach, w których kapitalizm był we wczesnej fazie, jak w Rosji, lub w krajach, w których kapitalizm 

nawet nie zaczął się rozwijać, jak w Chinach. 

• Sedno doktryny Marksa - że ubóstwo stanie się bardziej powszechne, gdy bogactwo będzie 

koncentrowało się w rękach coraz mniejszej liczby ludzi - zostało całkowicie obalone przez bieg 

wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i większości krajów Europy Zachodniej, gdzie poziom życia 

ludności liczba osób otrzymujących wynagrodzenie stale rośnie, a skrajności wysokich i niskich 

dochodów mają tendencję do wyrównywania się. Ważnymi przyczynami tego są: (1) wydajna 

produkcja w systemie kapitalistycznym; (2) umowy między pracownikami a kierownictwem; (3) płaca 

minimalna i przepisy dotyczące godzin pracy; oraz (4) podatek dochodowy. 

• Marks nie uwzględnił dostatecznie idealistycznych impulsów, które poruszają ludzi. Nie brał pod 

uwagę siły życiowej generowanej przez uczucia religijne człowieka ani siły nacjonalizmu - jego miłości 

do ojczyzny. 

• Większość historyków zgadza się, że system kapitalistyczny, jaki istniał w XIX wieku, nie był taki zły, 

jak go malował Marks. Co więcej, później nastąpiły wielkie zmiany z powodu trzech czynników, których 

Marks nie uwzględnił w wystarczającym stopniu: (1) postęp naukowej inwencji i technologii; (2) 

uchwalanie ustawodawstwa socjalnego i socjalnego; oraz (3) wzrost siły i wpływu związków 

zawodowych. Jeszcze przed I wojną światową niektórzy socjaliści w Europie Zachodniej, zdając sobie 

sprawę, że fakty życia codziennego nie pokrywają się z teoriami Marksa, pokładali swoje nadzieje w 

ewolucji w kierunku publicznej własności środków produkcji, a nie rewolucji, jak uczynił to Marks. 

Tło rosyjskie 



Na pierwszy rzut oka Rosja wydawała się - według własnych standardów Marksa - krajem słabo 

przystosowanym do rewolucji komunistycznej. Przemysłowa klasa robotnicza była znacznie mniejsza 

w stosunku do liczby ludności niż w Wielkiej Brytanii, Niemczech i niektórych innych krajach Europy 

Zachodniej. Chociaż pod koniec XIX wieku gdzie indziej przemysł i górnictwo rozwijały się szybko, 

rewolucja przemysłowa jedynie zarysowała powierzchnię ogromnych zasobów naturalnych Rosji. Ale 

były czynniki, które sprawiły, że Rosja była bardziej podatna na rewolucję niż inne kraje europejskie. 

Po pierwsze, ogromne imperium rosyjskie składało się z wielu nierosyjskich narodowości - Polaków, 

Finów, Litwinów i innych - mówiących różnymi językami i czujących się mniej lub bardziej wrogo wobec 

państwa carskiego. Z kolei standard życia w Rosji był znacznie niższy niż w Europie Zachodniej. Płace 

były niskie, a warunki pracy złe. Masy ludzi niewiele miały do stracenia i zawsze istniała nadzieja, że 

ich los może się poprawić poprzez zmianę systemu. Chłop w Europie Zachodniej, podobnie jak rolnik 

amerykański, był z jego punktu widzenia skłonny do konserwatyzmu. Posiadał swoją ziemię od kilku 

pokoleń i z niesmakiem patrzył na zbuntowane tłumy i demonstracje w dużych miastach. Ale nie w 

Rosji. Tam klasa chłopska kipiała z niezadowolenia. Chociaż car Aleksander II zniósł pańszczyznę w 1861 

r., około jedna czwarta ziemi - często najlepsza - była nadal skoncentrowana w dużych prywatnych 

posiadłościach. Ponadto większość tych właścicieli ziemskich wyraźnie różniła się od chłopów 

nawykami, wykształceniem i poziomem życia. Rosyjska klasa średnia była mała i słaba, i 

uniemożliwiono jej aktywny udział w polityce ze względu na ogromną władzę rządu centralnego w 

czasach carskiej autokracji. Ponadto wielu członków rosyjskiej klasy wykształconej dostrzegło wyraźnie 

społeczną niesprawiedliwość carskiego systemu. Czuli, że jedyną nadzieją była radykalna zmiana, taka 

jak rewolucja. 

Powstanie Lenina 

Człowiekiem, który uczynił więcej niż ktokolwiek inny, aby przełożyć teorię Marksa na rzeczywistość 

rewolucji rosyjskiej, był Władimir Iljicz Uljanow (1870–1924). Bardziej znany jest pod przybranym 

imieniem Lenin lub, jak twierdzą niektórzy historycy, Nikołaj Lenin. (Większość rosyjskich 

rewolucjonistów użyła fałszywych nazwisk, aby zbić policję z tropu). Lenin był synem okręgowego 

inspektora szkolnego w mieście Simbirsk nad Wołgą (później przemianowany na Uljanowsk, na cześć 

Lenina). Jego starszy brat Aleksander, student Uniwersytetu w Petersburgu, został powieszony za 

udział w spisku przeciwko życiu cara Aleksandra III. Lenin studiował prawo na tym samym 

uniwersytecie, ale nigdy go nie praktykował; zamiast tego wkrótce stał się zawodowym rewolucjonistą, 

utrzymując się ze skromnych dochodów z pism i tłumaczeń. Jeszcze jako młody mężczyzna Lenin został 

aresztowany przez Ochranę (carską tajną policję) i wysłany na Syberię, gdzie mieszkał przez trzy lata. 

Później wyjechał do Niemiec, aby wydać gazetę Iskra (The Spark), która była nielegalnie rozprowadzana 

w Rosji. W różnych okresach mieszkał we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, utrzymując się z 

niewielkich kwot, które jego nielegalna Rosyjska Partia Socjaldemokratyczna mogła przeznaczyć dla 

swoich przedstawicieli za granicą. Lenin od początku był dogmatycznym marksistą. Jego interpretacja 

marksizmu była jednak taka, której sam Marks mógł nie zaakceptować. Lenin położył wielki nacisk na 

jedno zdanie Marksa: „dyktatura proletariatu”. Ale myślał o tym nie w kategoriach dyktatury 

proletariatu czy pracowników najemnych, ale raczej jako dyktatury (partii mniejszościowej) nad 

proletariatem i wszystkimi innymi klasami. Jak widział Lenin, kiedy system kapitalistyczny zostanie 

obalony, ta dyktatura zostanie ustanowiona i będzie trwała aż do osiągnięcia ostatniego etapu 

utopijnego komunizmu. Wtedy - powiedział Lenin - wszystkie zajęcia zostaną zniesione i każdy będzie 

dawał stosownie do swoich możliwości i otrzymywał stosownie do swoich potrzeb. Lenin podkreślił 

także znaczenie budowy tajnej, wysoce zdyscyplinowanej partii zawodowych rewolucjonistów jako siły 

napędowej rewolucyjnych działań. W tych dwóch ideach - dyktatura proletariatu, która wyklucza 

prawa i wolności polityczne i obywatelskie dla innych klas; oraz wysoce zorganizowana, ściśle 

zdyscyplinowana partia polityczna - można dostrzec zalążek totalitarnego rządu, który od tego czasu 



rozwinął się w Związku Radzieckim. Większość socjalistów marksistowskich zarzuca, że radziecki 

komunizm zdradził prawdziwy marksizm. Twierdzą, że podczas gdy Marks kładł wielki nacisk na rozwój 

jednostki, Lenin zwiększył represyjną siłę państwa. Lata przed tym, jak był związany z Leninem w 

rządzie sowieckim, Leon Trocki (1879-1940), jeden z najsłynniejszych rosyjskich rewolucjonistów 

marksistowskich, wyraził uderzająco proroczą krytykę stosowania teorii Lenina: Organizacja partyjna 

tak. . . zastępuje Partię jako całość; wtedy Komitet Centralny zastąpiłby organizację; wreszcie jeden 

dyktator zastąpi siebie w Komitecie Centralnym. Wczesna koncepcja Lenina dotycząca rozwijającej się 

rewolucji obejmowała wiele idei, które nie socjalistyczni liberałowie poparliby, takich jak: swobodnie 

wybierany zgromadzenie konstytucyjne, powszechne prawo wyborcze, gwarancje wolności osobistych 

i obywatelskich oraz ustawodawstwo społeczne. Te punkty były zawarte w oryginalnym programie 

Socjaldemokratycznej Partii Rosyjskiej, przygotowanym przez Lenina i starszego marksistę Georgi 

Plechanowa do przyjęcia na II Kongresie Partii, który odbył się w Brukseli i Londynie w lipcu i sierpniu 

1903 roku. Socjaldemokratyczna Rosja Partia w tym czasie podzieliła się na skrzydła bolszewików i 

mieńszewików. Mieńszewicy opowiadali się za umiarkowaną formą socjalizmu, osiągniętą stopniowo i 

demokratycznie. Te dwa określenia pochodzą od rosyjskich słów oznaczających „większość” 

(bolszynstwo) i „mniejszość” (mieszinstwo) i powstały, gdy na Drugim Zjeździe Lenin uzyskał poparcie 

większości. W innych przypadkach był w mniejszości. Właściwie trudno byłoby powiedzieć, która grupa 

miała więcej obserwujących. 

Marsz rewolucji 

Zimą 1904-1905 Imperium Rosyjskie ogarnął narastający niepokój. Niepopularna wojna z Japonią 

wywołała niezadowolenie. Kiedy 22 stycznia 1905 r. duża liczba robotników pod wodzą 

prawosławnego księdza Kapona zbliżyła się do Pałacu Zimowego w Petersburgu z petycją skierowaną 

do cara Mikołaja II, wojska kozackie otworzyły ogień i zabiły ponad 500 nieuzbrojonych petentów. 

Następstwem tej „Krwawej Niedzieli” była wysypka ludowych demonstracji, rozruchów chłopskich, 

zajęcia majątku ziemskiego, buntów w armii i marynarce wojennej, a w październiku ogólnokrajowy 

strajk generalny. To skłoniło cara do nadania konstytucji ustanawiającej parlament narodowy - Dumę. 

Ustanowienie konstytucji spowodowało wbicie klina między liberałami z jednej strony a 

rewolucjonistami z drugiej. Siły rewolucyjne zostały zdezorganizowane i na chwilę ruch został 

powstrzymany. Zbrojne powstanie w grudniu, kierowane przez bolszewików w Moskwie, upadło. 

Mniej więcej w tym czasie policja aresztowała przywódców petersburskiej Rady (rosyjskie słowo 

oznacza „radę”), centrum rewolucyjnej działalności stolicy. Stopniowo rząd przywrócił porządek w 

całym kraju. Reżim carski, będąc w impasie z dwoma pierwszymi Dumami, czuł się na tyle silny, że mógł 

aresztować niektórych deputowanych socjalistów. Ordynacje wyborcze zostały zmienione w taki 

sposób, że trzecia i czwarta Dumas były dość łatwe do opanowania przez reżim. Organ prawodawczy 

stał się instrumentem arystokracji i klas posiadających. Ale wytchnienie dla rządu carskiego było 

krótkie. Powstanie 1905 r. okazało się, jak powiedział kiedyś Lenin, tylko próbą generalną rewolucji 

1917 r. Rosyjski car mógł podpisać własny wyrok śmierci, gdy 1 sierpnia 1914 r. Rząd zarządził 

mobilizację poprzedzającą I wojnę światową. Początkowo wielu liberałów i niektórzy socjaliści 

zaaprobowali wojnę, ponieważ Rosja była sprzymierzona z demokratyczną Wielką Brytanią i Francją, 

ale powszechny entuzjazm osłabł wraz z wydłużaniem list ofiar i wkroczeniem wojsk niemieckich na 

terytorium Rosji. Klasy wyższe zostały pobudzone, gdy wieści o intrygach dworskich - szczególnie o 

wpływie samozwańczego „mnicha” Giorgija Rasputina na carycę Aleksandrę. Zyskał jej przychylność, 

wykorzystując swoje tak zwane moce lecznicze na Aleksie, spadkobiercy, który cierpiał na hemofilię. 

Władza Rasputina nad rządem stała się tak wielka, że wiele kręgów dworskich zazdrościło mu i uważało 

go za złego. W grudniu 1916 r. zamordowało go trzech szlachciców. Szeptano o zamachu stanu, by 

uratować Rosję przed słabym carem i silną wolą carycy, ale nic się nie wydarzyło. Wystarczyło coś, co 

wydawało się niewielkim zakłóceniem, aby ujawnić, jak słaby urósł autokracja. Do niepokoju doszło na 



początku marca 1917 r., kiedy to w robotniczych dzielnicach stolicy przemianowanej na Piotrogród w 

1914 r. (Obecnie Petersburg) rozpoczęły się rozruchy chlebowe. Car przebywał wówczas z wojskiem 

poza miastem; więc władze Piotrogrodu zdecydowały się użyć żołnierzy do stłumienia demonstracji. 

Po pewnym wahaniu żołnierze odmówili strzelania do tłumów. To, co zaczęło się jako lokalne 

zamieszki, stało się teraz rewolucją. Spośród wszystkich wielkich rewolucji w historii upadek 300-letniej 

dynastii Romanowów był jednym z najbardziej spontanicznych, niezorganizowanych i bez przywódców. 

Czołowi rewolucjoniści byli w więzieniu lub na wygnaniu - Lenin w Szwajcarii, Leon Trocki w Stanach 

Zjednoczonych. Duma próbowała przejąć przywództwo, ale bez powodzenia. Rzeczywista władza 

wkrótce przeszła w ręce Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotników i Żołnierzy, która została 

przywrócona do życia, aby koordynować ruch strajkowy, jak w 1905 roku. Podobne Sowiety powstały 

w Moskwie i innych dużych miastach, by ostatecznie uformować się w innych miejscach kraju i wojska. 

Te Sowiety nie były początkowo pod kontrolą bolszewików. Większość ich deputowanych należała do 

bardziej umiarkowanych ugrupowań - eserowców i  mieńszewików. Zamieszki na początku 1917 r. 

doprowadziły w marcu do abdykacji cara. Rząd tymczasowy , który nastąpił później, składał się 

początkowo głównie z liberałów, z umiarkowanym prawnikiem socjal-rewolucji Aleksandrem 

Kiereńskim jako ministrem sprawiedliwości. W miarę jak narastała fala rewolucji, liberałowie nie byli 

w stanie jej przewodzić, a Kiereński kontynuował z administracją złożoną częściowo z eserowców i 

mieńszewików. W dramatycznym posunięciu Lenin wrócił do Rosji, aby poprowadzić siły bolszewickie. 

Jego podróż wagonem pancernym ze Szwajcarii przez Niemcy została zorganizowana przez rząd 

niemiecki. Niemcy byli wtedy w stanie wojny z Rosją i wiedzieli, że Lenin będzie działał, aby zakończyć 

wojnę. Lenin przybył do Petersburga 16 kwietnia 1917 r. I ogłosił program „braku zaufania” do rządu 

tymczasowego, sprzeciwu wobec wojny „imperialistycznej” i całej rewolucji społecznej. W 

rzeczywistości Lenin wykorzystał swobody przyznane przez rząd Kiereńskiego w celu zniszczenia rządu. 

Upadek cara pozostawił próżnię, której dobrze nastawiony, ale słaby rząd tymczasowy nie mógł 

wypełnić. Rozpowszechniony bunt społeczny przybrał bardziej ekstremalne formy, gdy narastał 

temperament rewolucji: 

• Siły zbrojne odmówiły walki i zaczęły się rozpadać, gdy chłopi żołnierze wracali do swoich wiosek. 

• Pracownicy przemysłowi stali się bardziej niesforni i ekstremalni w swoich żądaniach wobec 

właścicieli fabryk. 

• Chłopi zaczęli dzielić ziemie wielkich włości. 

• Ludność nierosyjska (Polacy, Ukraińcy, Łotysze, Litwini, Estończycy, Finowie, Gruzini) domagali się 

samostanowienia. 

Przede wszystkim Rosja została pokonana i wyczerpana przez I wojnę światową (1914-1917). W 

powstałym chaosie i demoralizacji władzę przejęli bolszewicy. 

Bolszewicy dowodzą 

Próba generała Korniłowa, głównodowodzącego sił zbrojnych, aby doprowadzić do konserwatywnego 

zamachu stanu w celu przejęcia kontroli, nie powiodła się we wrześniu i przyspieszyła zwrot w kierunku 

bolszewików. W dniach 6-7 listopada rewolucja komunistyczna, naciskana przez Lenina od lipca i 

starannie zaplanowana przez partię bolszewicką, przejęła Piotrogród z niewielkim rozlewem krwi. 

Kiereński uciekł na front wojenny, aby zebrać wojska na swoje wsparcie, ale zawiódł i opuścił Rosję. 

(Mieszkał w Stanach Zjednoczonych od 1940 roku). Nowy reżim, z Leninem jako przewodniczącym 

Rady Komisarzy i Trockim jako komisarzem do spraw zagranicznych, zaapelował do wszystkich 

uczestników I wojny światowej o natychmiastowe negocjacje pokojowe i otworzył bezpośrednie 



dyskusje z Niemcami o zawieszenie broni. W Rosji reżim bolszewicki znacjonalizował zasoby naturalne 

i ziemię, z których większość miała być przekazana chłopom do uprawy bez pracy najemnej; ogłosił 

kontrolę nad przemysłem przez robotników i przejęcie banków przez rząd. Po raz pierwszy w historii 

rząd złożony z marksistowskich rewolucjonistów kontrolował ogromny kraj. 

Od Lenina do Stalina 

Kiedy Lenin przejął władzę, stanął w obliczu zdemoralizowanej armii i narodu rozdartego wojną i 

rewolucją, podzielonego przez lojalność klasową. Pierwszym krokiem w ustanowieniu dyktatury 

proletariatu było wydanie dekretu wywłaszczającego, czyli przejmującego, majątki ziemskie. Następnie 

wyruszył z Leonem Trockim, szefem Armii Czerwonej i komisarzem wojennym ,bliski zakończenia wojny 

z Niemcami. Lenin i Trocki poprosili Niemców o konferencję pokojową, która odbyła się w Brześciu 

Litewskim w Polsce. 3 marca 1918 roku zakończono długie, często przerywane negocjacje. Niemcom 

rząd radziecki przekazał Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę. 

Wojna domowa 

Tymczasem na krajowej scenie sprawy szły źle. Program Lenina dotyczący nacjonalizacji prywatnych 

przedsiębiorstw spotkał się z wielkim oporem. Nigdy nie dałoby się tego egzekwować w kraju o 

wysokim standardzie życia. Nawet w Rosji przemawiał tylko do biedniejszych grup ludności. 

Rezultatem była wojna domowa między czerwonymi (komunistycznymi) Rosjanami a białymi 

(antykomunistycznymi) Rosjanami. Pewna pomoc zagraniczna została wysłana do Białych. Wielka 

Brytania i Stany Zjednoczone wysłały wojska do północnej Rosji; Francja do południowej Rosji; oraz 

Stany Zjednoczone i Japonię po wschodnią Syberię. Ta interwencja wojskowa była niewielka i 

wymagała niewielkiej bezpośredniej walki z armią radziecką. Żadne z tych mocarstw - z ewentualnym 

wyjątkiem Japonii - nie miało aspiracji terytorialnych w Rosji. Interwencja prawdopodobnie nie 

doszłaby do skutku, gdyby nie obawa, że Niemcy mogą zająć duże zapasy amunicji alianckiej i zapasów, 

które były przechowywane w rosyjskich portach Archangielsk, Murmańsk i Władywostok. Sowieci 

trzymali północno-centralną Rosję przez całą wojnę domową. Główne ośrodki oporu znajdowały się na 

Syberii i południowej Rosji. Na południu najsilniejsza z białych armii, pod dowództwem generała 

Antona Denikina, przetoczyła się przez Ukrainę latem 1919 r. Do Orela, miasta położonego niecałe 320 

kilometrów od Moskwy. Jednak linie Denikina były tak cienkie i szeroko rozciągnięte, że front 

południowy szybko upadł przeciwko sowieckim siłom zbrojnym. Jeden z generałów Denikina, Peter 

Wrangel, trzymał się na Krymie do listopada 1920 r., Podobnie jak przywódca Białej sprawy na Syberii, 

admirał Aleksander Kołczak. Kołczak został ostatecznie schwytany i rozstrzelany. Do końca 1920 r. 

zbrojny opór wobec władzy radzieckiej został zredukowany do rozproszonych chłopskich operacji 

partyzanckich. Ale w tym samym roku Sowieci stanęli w obliczu nowej wojny: Polska najechała Rosję i 

6 maja zdobyła Kijów. Miasto zostało wkrótce odzyskane przez wojska radzieckie, które maszerowały 

pod same bramy Warszawy, ale zostały rozgromione przez polską kontrofensywę i wyparte z kraju. 

Traktat podpisany w Rydze 18 marca 1921 roku zakończył wojnę. 

Komunizm wojenny 

W tym okresie (1917–1921) Rosja Sowiecka funkcjonowała w systemie tzw. komunizmu wojennego. 

Państwo przejęło produkcję i dystrybucję. Chłopom nakazano oddawać nadwyżki zboża i innych 

artykułów spożywczych w zamian za wyroby. Ale drastyczne komunistyczne eksperymenty 

ekonomiczne zmusiły inżynierów i dyrektorów fabryk do opuszczenia miast, a produkcja spadła. Kiedy 

chłopi odkryli, że trzeba mieć niewiele dóbr konsumpcyjnych, ograniczyli produkcję rolną. Rezultatem 

był głód w miastach. Żywność i inne towary były reglamentowane. Zimno i głód były powszechne. 

Ludzie uciekali do wiosek w poszukiwaniu pożywienia. Chociaż działania wojenne ustały, wojska 

radzieckie były wykorzystywane jako bataliony robocze do takich zadań, jak wycinka drzew, budowa 



dróg, załadunek i rozładunek wagonów towarowych. Pieniądze spadły z rządowych maszyn drukarskich 

i stały się bezwartościowe. Państwo wstrzymało spłatę odsetek od obligacji i akcji. Cała prywatna 

ziemia została przejęta, a rodziny z klasy robotniczej zostały przeniesione do domów zamożnych. 

Mieszkania prywatne były podzielone na jeden pokój w oparciu o jedną rodzinę. Bogate wiejskie domy 

zostały splądrowane i spalone lub przystosowane do użytku publicznego. 

Zmiany w ramach NEP 

Pomimo tych rygorystycznych kontroli gospodarka radziecka nie odrodziła się po wojnie domowej, a 

komunizm wojenny został porzucony. Narastające niepokoje wybuchły w serii powstań chłopskich i 

buntu marynarzy i robotników w dawnej komunistycznej twierdzy, Bazie Marynarki Wojennej w 

Kronsztadzie, niedaleko Piotrogrodu, w dniu 1 marca 1921 r. Powstanie w Kronsztadzie nie było w 

żadnym sensie próbą przywrócenia kapitalizmu. Powstańcy domagali się wolnych wyborów Sowietów, 

wolności słowa i prasy - ale tylko dla socjalistów i innych grup radykalnych. Marynarze domagali się 

zniesienia specjalnych przywilejów dla komunistów i reformy surowych praw rządzących chłopami. 

Wojska radzieckie ostatecznie stłumiły bunt 18 marca. 

Powstanie przyspieszyło wprowadzenie przez Lenina Nowej Polityki Gospodarczej (NEP). System 

zmuszania chłopa do spełniania wygórowanych i często nieoczekiwanych żądań produkcyjnych został 

zastąpiony ustaleniem określonej ilości zboża, które chłop musiałby oddać rządowi. Nie będzie już 

musiał oddawać całej swojej produkcji. Dało to chłopowi większą swobodę w użytkowaniu ziemi i - 

czego brakowało w latach wojennych komunizmu - bodziec do produkcji. Mimo to nastał głód. Miliony 

ludzi zginęły w 1921 i 1922 r., Chociaż liczba ofiar śmiertelnych byłaby znacznie wyższa, gdyby nie 

znaczne ilości żywności dostarczanej przez American Relief Administration, na czele której stał Herbert 

Hoover. Ustępstwo na rzecz chłopów prowadziło do innych ustępstw. Przywrócono swobodę handlu 

wewnątrz kraju, a zaskakująca liczba „Nepmenów” - prywatnych kupców i handlarzy - wyrosła. Wydano 

nową walutę. Dozwolone było budowanie domów i zakładanie małych fabryk. Kiedy zapraszano 

zagranicznych kapitalistów do inwestowania w sowieckie przedsiębiorstwa, niektórzy błędnie 

zakładali, że Rosja Sowiecka powraca do kapitalizmu. Ale nawet w tych latach względnej wolności 

gospodarczej dyktatura partii komunistycznej pozostała nietknięta. Państwo zachowało pełną kontrolę 

nad wielkim przemysłem oraz całym eksportem i importem. Od samego początku komunizm był 

narzucany ludziom. Ludność radziecka nigdy nie miała szansy zdecydować w wolnych wyborach, czy 

chce ustroju komunistycznego. W Związku Radzieckim odbyły się tylko jedne wolne wybory, a 

mianowicie do Zgromadzenia Ustawodawczego, które zebrało się 18 stycznia 1918 r. Zgromadzenie 

zostało szybko rozwiązane przez siły zbrojne bolszewików, gdy wykazało antybolszewicką większość. 

(Tylko około 25% delegatów było bolszewikami; 62% należało do eserowców i moderujących partii 

socjalistycznych, a około 13% do partii o bardziej konserwatywnych programach). 

Następca Lenina 

Lenin, który chorował od kilku lat, zaczął wykazywać oznaki fizycznego wyczerpania w 1922 r. Po serii 

uderzeń paraliżujących zmarł 21 stycznia 1924 r. Przed ostatecznym załamaniem Lenin napisał 

testament polityczny, w którym ostrzegł o zagrożeniu jedności partii w wyniku starcia dwóch jego 

kolegów: Trockiego i Stalina. Scharakteryzował Stalina jako „szorstkiego i nielojalnego” człowieka, 

który na stanowisku sekretarza generalnego partii skupił w swoich rękach wielką władzę. Lenin wezwał 

do usunięcia Stalina z tego stanowiska. Bezpośrednio po śmierci Lenina - a nawet po jego kalectwie - 

kierownictwo partii przejął triumwirat Stalina, Grigorija Zinowjewa i Lwa Kamieniewa. Okazali się 

wystarczająco potężni, by rzucić wyzwanie Leonowi Trockiemu - najbardziej wpływowej postaci 

rewolucji, ustępującej tylko Leninowi - i zmusić go do zwolnienia ze stanowiska komisarza wojennego. 

W 1925 roku Stalin zwrócił się przeciwko Zinowiewowi i Kamieniewowi pod pretekstem, że ich polityka 



wobec chłopów była „zbyt ostra”. Aby usunąć Zinowjewa i Kamieniewa z urzędu, Stalin utworzył sojusz 

z „prawicowym” lub umiarkowanym skrzydłem Partii Komunistycznej, na czele którego stali premier 

Aleksiej Rykow, redaktor Prawdy, Nikołaj Bucharin i Michaił Tomski, szef sowieckich związków 

zawodowych. Trocki dołączył do swoich dawnych przeciwników, Zinowjewa i Kamieniewa, w tak 

zwanej „lewicowej” opozycji. Zostało to zmiażdżone przez Stalina z pomocą swoich nowych 

sojuszników z „prawicy”. W 1927 r. Trocki został zesłany do Ałma Aty, w pobliżu granicy z Chinami. W 

1929 roku został wydalony ze Związku Radzieckiego, a następnie wiódł życie na wygnaniu w Turcji, 

Francji, Norwegii i Meksyku, gdzie został zamordowany w 1940 roku przez tajnego agenta Stalina. W 

1928 roku Stalin zerwał sojusz z Rykowem, Bucharinem i Tomskim i wyeliminował ich wpływy w partii. 

W 1929 roku umocnił swoją władzę i aż do swojej śmierci w 1953 roku był absolutnym władcą Związku 

Radzieckiego i światowego ruchu komunistycznego. Industrializm i rolnictwo zbiorowe. 

Pod dyktaturą Stalina, od 1928 do 1953 r., zaszły ogromne zmiany w praktyce i znaczeniu komunizmu. 

Radziecka polityka gospodarcza nakierowana była na dwa cele: zastąpienie jednostki rolnictwem 

kolektywnym; a także rozwój przemysłu ciężkiego w kraju w ramach serii planów pięcioletnich. Kiedy 

Stalin objął władzę w 1928 r., stwierdził, że chłopi nie dostarczali na rynek wystarczającej ilości zboża, 

aby umożliwić eksport na dużą skalę. To z kolei pozbawiło rząd pieniędzy na potrzebny import. W 

przeszłości nadwyżki zboża pochodziły głównie z posiadłości ziemskich, które teraz zostały zmiecione 

przez rewolucję. Rząd uderzył bezlitośnie. Stalin złamał opór chłopów, zmuszając ich do łączenia ich 

małych gospodarstw w duże kołchozy. Tutaj pracowali pod ścisłą kontrolą, a państwo decydowało, 

jakie plony mają zebrać i jakie ceny będą im płacone. Kułacy (zamożni chłopi) zostali wyjęci spod prawa, 

odebrano im ziemię i majątek. Miliony mężczyzn, kobiet i dzieci zapędzono do wagonów towarowych 

i wysłano do przymusowych robót w obozach drwali, fabrykach i kopalniach. W południowej i 

południowo-wschodniej Rosji miliony innych zmarło z głodu w latach 1932-1933 - głód spowodowany 

nie przez ekstremalną suszę, ale przez decyzję rządu, by „dać chłopom nauczkę”, gdy zwlekali z uprawą 

plonów. W tym samym okresie wzniesiono nowe fabryki, często z poradami technicznymi inżynierów 

amerykańskich i niemieckich. Był to czas ostrego zaciskania pasa przez naród radziecki. Wymuszona 

kolektywizacja gospodarstw rolnych i nasilona industrializacja drastycznie obniżyły i tak już marginalny 

poziom życia. 

„Człowiek bez litości i współczucia” 

Przejście władzy z Lenina na Stalina oznaczało moralną degenerację komunizmu. Lenin, bezlitosny w 

osiąganiu swoich celów, był bezinteresownie oddany swoim ideałom. Nawet w krytycznych dniach 

wojny domowej pozwolił na swobodną debatę w szeregach partii komunistycznej. Osobiste 

pochlebstwa nie były dla niego mile widziane; myślał tylko w kategoriach swojego programu. 

Zdominował partię komunistyczną nie terrorem, ale siłą osobowości. Z drugiej strony Stalin myślał 

głównie w kategoriach budowania swojej absolutnej osobistej władzy. Zabił każdego ze swoich sześciu 

współpracowników w Biurze Politycznym. Jego polityka przymusowego wpędzania chłopów do 

kołchozów pochłonęła miliony ofiar głodu i desperackiego oporu. Wysłał miliony ludzi na śmierć i do 

obozów pracy niewolniczej na Syberii. Na jego polecenie ponad milion osób zostało deportowanych do 

obozów pracy przymusowej ze wschodniej Polski i krajów bałtyckich. George F. Kennan, amerykański 

dyplomata i wybitny badacz historii Związku Radzieckiego, tak mówi o Stalinie: Był to człowiek o 

niewiarygodnej przestępczości, przestępczości skutecznie nieograniczonej; człowiek pozornie obcy 

samemu doświadczeniu miłości, bez litości i miłosierdzia; człowiek, w którego otoczeniu nikt nigdy nie 

był bezpieczny; człowiek, którego ręka była skierowana przeciwko wszystkiemu, co w tej chwili nie 

mogło mu się przydać; człowieka, który był najbardziej niebezpieczny dla tych, którzy byli jego 

najbliższymi współpracownikami w zbrodni. 

Czyści w domu, ekspansja za granicą 



W Związku Radzieckim zaszły dwa ważne wydarzenia. Unum w latach trzydziestych XX wieku: 

bezlitosne czystki, którymi Stalin zdziesiątkował szeregi partii komunistycznej oraz ekspansja 

radzieckiego komunizmu poza granice pierwszej to jedna z najciemniejszych i najbardziej tajemniczych 

kart w historii. Drugi był możliwy dzięki podpisaniu paktu hitlerowsko-sowieckiego w 1939 r., a 

następnie wybuchowi II wojny światowej. 

Wczesne czystki 

Od czasu, gdy komuniści przejęli władzę w Rosji, Lenin i inni przywódcy martwili się o utrzymanie 

rewolucyjnego idealizmu partii. Dopóki komuniści byli małą, prześladowaną bandą prześladowaną 

przez policję, nikt nie mógł dołączyć do ruchu z tych powodów. Warunki zmieniły się w listopadzie 1917 

r., kiedy nowymi władcami zostali wcześniej poszukiwani rewolucjoniści. Wielu było teraz 

przyciąganych do obozu komunistycznego ze względu na przywileje wynikające z przynależności do 

klasy rządzącej. Jednym ze sposobów, jakie Lenin używał do utrzymania czystości partii, była czystka, 

podczas której wszyscy członkowie byli dokładnie badani co do ich idei, pochodzenia społecznego 

(preferowano pracowników jako członków partii) i ich zachowania. Tych, którzy zostali uznani przez 

śledczych za niegodnych, usuwano z rzutów. Przyczyny wydalenia obejmowały nielojalność polityczną, 

pijaństwo, defraudację i utrzymywanie jakiejkolwiek wiary religijnej. Czystka zarządzona przez VIII 

Zjazd Partii w 1919 r. Doprowadziła do wykluczenia 100 000 członków, a kilka lat później zrzucono 

kolejne 170 000. 

Czystki Stalina 

Pod rządami Stalina czystka przybrała bardziej złowrogi obrót. W latach trzydziestych XX wieku terror 

tajnej policji - aresztowanie o północy, wyczerpujące przesłuchania, tortury, zesłanie na roboty 

przymusowe, egzekucje bez procesu - spadł z pełnym ciężarem na samą partię komunistyczną. 

(Dotychczas takie metody były zarezerwowane głównie dla osób podejrzanych o postawy i działania 

antyradzieckie). Od czasów Iwana Groźnego (1530-1584) nie zniszczono tylu wysokich urzędników 

państwowych. Czystki - ostatecznie ujawnione przez Chruszczowa w przemówieniu na XX Zjeździe 

Partii Komunistycznej w 1956 r., oparte na fałszywych dowodach - są niesamowitym pomnikiem 

wszechpotężnych rządów Stalina. Czystki rozpoczęły się 1 grudnia 1934 r., kiedy to młody komunista L. 

Nikołajew zastrzelił i śmiertelnie ranił Siergieja Kirowa, szefa leningradzkiej organizacji partii. Możliwe, 

że czyn Nikołajewa dopuścił się albo z powodu jakiejś osobistej kłótni z ofiarą, albo z powodu 

rozczarowania systemem sowieckim. Z drugiej strony, morderstwo mogło być „zaaranżowane” przez 

samego Stalina, jak zasugerował Chruszczow w przemówieniu przed 22 Kongresem Partii 

Komunistycznej w 1961 r. Niezależnie od faktów, zamach został wykorzystany jako wymówka do 

zabicia setek rzekomych Białych Rosjan, którzy zginęli. w więzieniu i za odwrócenie panowania terroru 

w stosunku do podejrzanych o sympatyków wygnanego Trockiego i jego sojuszników. W sierpniu 1936 

r. Zinowjew, Kamieniew i 14 innych wybitnych bolszewików stanęli przed sądem za planowanie 

zabójstwa Kirowa i usiłowanie zabójstwa Stalina. Brakowało przekonujących dowodów i pozornie 

fałszywych dowodów. Na przykład jeden z oskarżonych opowiedział o spotkaniu z synem Trockiego, 

Siedowem, w holu hotelu Bristol w Kopenhadze - ale w Kopenhadze w czasie domniemanego spotkania 

nie było żadnego Hotelu Bristol. Niemniej jednak cała szesnastu oskarżonych „przyznała się” do winy i 

została stracona. Drugi duży proces, w lutym 1937 roku, zakończył się 13 kolejnymi wyrokami śmierci. 

Większość ofiar stanowili komuniści, których oskarżono o wspieranie Lwa Trockiego. Krążyły historie o 

tajnych spotkaniach za granicą. Czołowy bolszewik Piatakow "wyznał", że spotkał Trockiego w Norwegii 

i że Trocki powiedział mu o zawarciu porozumienia z przywódcami nazistowskich Niemiec, obiecując 

im część terytorium radzieckiego w zamian za ich pomoc w obaleniu Stalina. Armia Czerwona również 

została usunięta. W 1937 roku marszałek Tuchaczewski i siedmiu wysokich rangą generałów zostało 

aresztowanych, osądzonych potajemnie przez trybunał wojskowy i straconych przez pluton 



egzekucyjny. Wkrótce poszła za nimi większość ich sędziów. Ostatni duży pokazowy proces, który odbył 

się w marcu 1938 r., Doprowadził do egzekucji m.in. byłego premiera Aleksieja Rykowa i czołowego 

teoretyka komunistycznego Nikołaja Bucharina. Najdziwniejszą cechą tego procesu było oświadczenie 

byłego szefa sowieckiej policji politycznej, Henryka Jagody, że otruł znanego rosyjskiego autora 

Maksyma Gorkiego i kilku prominentnych sowieckich urzędników. 

Chruszczow potępia czystki 

Żadne słowo wątpliwości ani krytyka tych procesów nie zostały opublikowane w Związku Radzieckim. 

Sympatycy komunistyczni w Stanach Zjednoczonych i innych krajach podążali za „linią partyjną” i 

okrzyknęli makabryczne widowiska triumfem sprawiedliwości. Pojawiły się jednak głosy wątpliwości z 

powodu rozbieżności w dowodach. Komisja śledcza pod przewodnictwem amerykańskiego pedagoga 

i filozofa Johna Deweya dokonała wyczerpującej analizy rzekomych dowodów udziału Trockiego w 

antyradzieckich spiskach. Werdykt komisji Deweya: „Niewinny”. Nigdy nie udało się uzasadnić 

zarzutów nazistowskich intryg z ofiarami procesów. 

Kiedy alianci zajęli Berlin w 1945 r., Nie mogli znaleźć w archiwach nazistowskich żadnych dokumentów 

dotyczących tych spraw. Wszelkie złudzenia co do autentyczności procesów i metod wydobywania 

„zeznań” zostały rozwiane, gdy Chruszczow w swoim przemówieniu podsumowującym na 22 Kongresie 

Partii Komunistycznej w październiku 1961 r. Stwierdził: delegaci są tam towarzysze - nie chcę 

wymieniać ich nazwisk, żeby nie sprawiać im bólu - którzy przez wiele lat byli w więzieniu. Zostali 

przekonani-pewnymi metodami - że byli albo niemieckimi, albo brytyjskimi szpiegami lub jakimiś 

innymi szpiegami; a niektórzy z nich się przyznali. Niemiecka inwazja na Polskę we wrześniu 1939 r., 

Która zapoczątkowała II wojnę światową, i sowiecki atak na Finlandię w listopadzie tego samego roku, 

oznaczały nowy zwrot w sowieckiej polityce zagranicznej. Zapowiadał to już tak zwany pakt o nieagresji 

między ZSRR a nazistowskimi Niemcami, zawarty 23 sierpnia tego samego roku. Ten pakt można lepiej 

opisać jako traktat mający na celu podzielenie Europy Wschodniej między dyktaturę nazistowską i 

komunistyczną. Zawierała tajne porozumienie przypisujące Łotwę i Estonię do Związku Radzieckiego, 

a Litwę do niemieckiej „strefy wpływów”. Pozwoliło to na aneksję Besarabii, prowincji Rumunii, przez 

Związek Radziecki. Polska miała zostać podzielona wzdłuż linii Narwi, Wisły i Sanu. Później umowa ta 

została zmodyfikowana, tak że Litwa znalazła się w sferze radzieckiej, a Niemcy otrzymały powiększony 

udział Polski. Dwa tygodnie po przełamaniu oporu militarnego Polski przez inwazję niemiecką 1 

września 1939 r. Związek Radziecki zajął wschodnie prowincje Polski prawie bez walki. Setki tysięcy 

Polaków zostało wywiezionych na roboty przymusowe na Syberię, a terytorium zostało ostatecznie 

włączone do Związku Radzieckiego. Pod koniec 1939 r. rząd radziecki zażądał od Finlandii dużego 

obszaru. Finowie odmówili, a ZSRR najechał ich ziemię. Mimo przewagi liczebnej Finowie bronili się z 

wielką odwagą i umiejętnościami. Za ten akt agresji Liga Narodów wyrzuciła Związek Radziecki ze 

swojego członkostwa; ale żaden z zachodnich krajów nie zaoferował pomocy Finlandii, a kraj ten został 

zmuszony do zawarcia niezadowalającego pokoju z Sowietami w marcu 1940 r. Związek Radziecki 

zaanektował przesmyk Karelii w Finlandii z ważnym miastem Wyborg i założył bazę morską. w Hango. 

Ale Finlandia przynajmniej uratowała swoją niepodległość. Trzy małe kraje bałtyckie - Łotwa, Litwa i 

Estonia - miały mniej szczęścia. Zostały wchłonięte przez ZSRR w czerwcu. W tym samym czasie 

Rumunia została zmuszona groźbą radzieckich działań zbrojnych do rezygnacji z Besarabii i północnej 

Bukowiny. 

Niełatwy sojusz między dwoma totalitarnymi potęgami - nazistowskimi Niemcami i ZSRR - trwał prawie 

dwa lata. Rząd radziecki pogratulował Hitlerowi zdobycia Paryża i potępił Anglię jako 

„imperialistyczną”. Partie komunistyczne na całym świecie papugowały linię moskiewską, chociaż 

niektórzy indywidualni komuniści byli tak rozczarowani paktem z Hitlerem, że opuścili partię. Punktem 

zwrotnym w stosunkach sowiecko-nazistowskich była wizyta komisarza spraw zagranicznych 



Mołotowa w Berlinie w listopadzie 1940 r. W celu omówienia możliwości przystąpienia Moskwy do osi 

Berlin-Rzym-Tokio. Mołotow zażądał sztywnej ceny: oddania Finlandii sowieckiemu podbojowi, 

umieszczenia Bułgarii w sowieckiej strefie wpływów i niemieckiej presji na Turcję, aby zezwolić na 

radzieckie bazy w Cieśninie Bosfor. Mołotow nigdy nie otrzymał odpowiedzi na te propozycje. 

Prawdziwa odpowiedź nadeszła 22 czerwca 1941 r., Kiedy wojska niemieckie zaatakowały Związek 

Radziecki na długim froncie rozciągającym się od Finlandii po Morze Czarne. 

II wojna światowa 

Finlandia i Rumunia, poprzednie ofiary sowieckiej agresji, brały udział w wojnie po stronie Niemiec, 

podobnie jak Włochy i Węgry. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zawarły sojusz z Sowietami i wysłały 

im duże ilości zaopatrzenia wojskowego, częściowo przez północno-rosyjskie porty Murmańsk i 

Archangielsk, częściowo przez Iran. Siły niemieckie, poruszane przez jednostki pancerne, szybko 

opanowały wschodnią Polskę, kraje bałtyckie oraz znaczną część Ukrainy i centralnej Rosji. Wzięli setki 

tysięcy jeńców w operacjach okrążających Kijów i południe Moskwy. Tej zimy Sowieci zatrzymali siły 

Hitlera poza Moskwą. Ale Niemcy zajęli większość Ukrainy i trzymali Leningrad w duszącej blokadzie. 

Drugie wielkie niemieckie natarcie latem 1942 r. dotarło do Stalingradu (obecnie Wołgograd). Po 

miesiącach zaciętych walk niemieckie wojska zostały okrążone i zmuszone do kapitulacji. Ale Stalingrad 

został praktycznie zniszczony. Ze strategicznego punktu widzenia wojna mogła zostać przegrana przez 

niepowodzenie Niemców w zdobyciu Moskwy za pierwszym razem. Ich nadmiernie rozciągnięte linie 

uczyniły z nich łatwą ofiarę dla okrutnych ruchów radzieckiej kontrofensywy. Sowieci odzyskali 

większość terytorium zajmowanego przez Niemców na początku roku. Odtąd Niemcy byli w 

defensywie. Do lata 1944 r. Armia Radziecka wkroczyła w głąb Polski i stanęła nad Wisłą, gdzie 

zatrzymała się na tyle długo, aby umożliwić Niemcom zniszczenie podziemnych nacjonalistycznych sił 

polskich, które powstały przeciwko Niemcom w Warszawie. Wiosną 1945 r., gdy Amerykanie i 

Brytyjczycy najechali Niemcy od zachodu, armie radzieckie znalazły się nad brzegiem Odry. Do 29 

kwietnia wywalczyli sobie drogę do Berlina, gdzie Adolf Hitler popełnił samobójstwo pośród ruin tego, 

co myślał, że będzie jego „tysiącletnim imperium”. 

Wielkie konferencje wojenne 

Do 1965 r. nie było ogólnego traktatu pokojowego kończącego II wojnę światową. Wynikało to z 

podziału Niemiec na strefy niekomunistyczne i komunistyczne oraz z poważnych różnic między 

Związkiem Radzieckim a mocarstwami zachodnimi. O kształcie powojennego świata zadecydował w 

dużej mierze przebieg wojny i determinacja Stalina, by tworzyć państwa rządzone przez komunistów 

wszędzie tam, gdzie posuwały się jego armie. W latach wojny przywódcy Związku Radzieckiego, Stanów 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii spotkali się trzykrotnie. Konferencje te odbyły się w Teheranie, w 

Iranie (grudzień 1943); Jałta, Związek Radziecki (luty 1945); i Poczdamie w Niemczech (lipiec-sierpień 

1945). Z tych spotkań chyba najważniejszym była Jałta. Na tym spotkaniu Roosevelt, Stalin i Churchill 

zgodzili się, że Związek Radziecki powinien otrzymać to samo terytorium Polski, które uzyskałby w 

wyniku układu z Hitlerem. Polska miała otrzymać rekompensatę przez terytorium Niemiec położone 

na północ i zachód od dawnych granic. Zdominowany przez komunistów tymczasowy rząd Polski miał 

zostać „zreorganizowany na szerszej demokratycznej podstawie” i zobowiązać się do „jak najszybszego 

przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów”.  Na mocy porozumienia jałtańskiego trzy 

mocarstwa zgodziły się również współpracować „w pomaganiu narodom byłych państw satelickich Osi 

w Europie w rozwiązywaniu demokratycznych oznacza ich pilne problemy polityczne i gospodarcze ”. 

Miały zostać utworzone rządy tymczasowe, „szeroko reprezentujące wszystkie demokratyczne 

elementy ludności i zobowiązane do jak najszybszego ustanowienia władzy poprzez wolne wybory 

rządów odpowiadających woli ludu”. Inną cechą porozumienia jałtańskiego, jeszcze nie ogłoszonego, 

była sowiecka obietnica przystąpienia do wojny z Japonią „dwa lub trzy miesiące po kapitulacji 



Niemiec”. W zamian ZSRR miał otrzymać Południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie, a także port i obiekty 

kolejowe w Mandżurii oraz dzierżawę Port Arthur jako bazę morską. Im bliżej końca wojy, stawało się 

coraz bardziej jasne, że Stalin nie ufa żadnemu sojusznikowi i wierzy, że pokonanie Niemiec i Japonii 

uczyni Związek Radziecki najsilniejszą potęgą militarną na świecie. Było też oczywiste, że nie będzie 

tolerował żadnych demokratycznych instytucji w krajach opanowanych przez jego armie. Jego ambicje 

dalszych podbojów były dalekie od spełnienia. Rzeczywiście, toczył oddzielną wojnę, dla swoich 

własnych celów. Pełen wpływ sowieckich ambicji i zmienionego układu sił w Europie i Azji miał się 

urzeczywistnić tylko stopniowo, gdy nadzieje na pokój i współpracę ustąpiły miejsca zimnej wojnie 

Stalina. 

Zimna wojna za Stalina 

Wiosną 1943 roku Las Katyński w pobliżu Smoleńska w zachodniej Rosji stał się centrum 

międzynarodowej sensacji. Niemcy ogłosili, że znaleziono tam zwłoki około 4000 polskich oficerów, 

zamordowanych jeńców wojennych. Mężczyźni zostali schwytani przez Armię Radziecką podczas jej 

inwazji na Polskę w 1939 r. Nigdy nie znaleziono po nich śladu ani ponad 10 000 innych polskich jeńców 

wojennych, chociaż polscy przedstawiciele dyplomatyczni nieustannie prowadzili śledztwa. Sowieci 

oskarżyli nazistów o tę zbrodnię, a kiedy polski rząd na uchodźstwie zażądał wszczęcia śledztwa przez 

Czerwony Krzyż, rząd radziecki zerwał stosunki z Polakami. Ale poszlaki na odpowiedzialność Związku 

Radzieckiego są przytłaczające. Po pierwsze, władze radzieckie nigdy nie zarzuciły polskiemu rządowi, 

że zaginięcie oficerów mogło być spowodowane zajęciem ich obozu jenieckiego przez Niemców. Po 

drugie, Sowieci nigdy nie próbowali rozliczyć się z około 10 000 innych zaginionych polskich więźniów, 

którzy musieli zostać zmasakrowani w innych miejscach. Po trzecie, wszelka komunikacja z więźniami 

ustała w kwietniu 1940 roku, 14 miesięcy przed wkroczeniem Niemców do Rosji. Ostatecznie, mimo że 

Niemcy zostali oficjalnie oskarżeni o morderstwo przed Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych w 

Norymberdze, oskarżenie zostało wycofane i nigdy nie doszło do wydania wyroku, co wskazuje na 

strach Związku Radzieckiego przed publiczną dyskusją w tej sprawie. Po zerwaniu stosunków z 

prawowitym rządem polskim wojska radzieckie „wyzwoliły” Polskę, wypędzając Niemców. Powołano 

„tymczasowy polski rząd” z twardym trzonem wyszkolonych w Moskwie komunistów. Obietnice w 

Jałcie „reorganizacji” tego marionetkowego rządu i wolnych wyborów zostały odrzucone. Po wyparciu 

się Niemców ZSRR czekał prawie dwa lata przed wyborami w Polsce w styczniu 1947 roku. Wybory te, 

które „wygrali” komunistyczni kandydaci, były okazją do tak wielu aktów przemocy i oszustw, że 

wywołały protesty mocarstw zachodnich. , bez skutku. Dwustu ludzi zostało zamordowanych, 1000 

kolejnych aresztowano, a 5000 rodzin eksmitowano z domów - wszystko za to, że nie uznali „legalności” 

zwycięstwa komunistów. W losach Polski wydarzyła się szczególna tragedia. Było to pierwsze państwo, 

które chwyciło za broń przeciwko nazistom i pierwsza ofiara paktu nazistowsko-sowieckiego z 23 

sierpnia 1939 r. Podporządkowanie się przez Polskę przejęciu władzy przez komunistów było 

pierwszym z serii wydarzeń, które doprowadziły do zimnej wojny. Zimna wojna nie była całkowicie 

bezkrwawa. Wystarczy przypomnieć liczbę żołnierzy USA i innych żołnierzy ONZ, którzy zginęli w Korei. 

Ale walka ta miała w dużej mierze charakter polityczny, ekonomiczny i propagandowy. Nie 

doprowadziło to do bezpośredniego ZSRR-USA. starcie wojskowe. 

Lata wojny 

W latach wojny polityka USA opierała się na dogadywaniu się ze Związkiem Radzieckim za niemal każdą 

cenę. Było to częściowo spowodowane koniecznością wojskową. Armia radziecka zajmowała większość 

sił niemieckich na froncie wschodnim. Co więcej, niektórzy amerykańscy przywódcy wojskowi chcieli 

sowieckiej pomocy w wojnie z Japonią. Jak miały się wykazać wydarzenia, siła militarna Japonii do 1945 

roku była znacznie przereklamowana. Również późniejsza inwazja Sowietów na Mandżurię i Koreę 

Północną nie przyniosła szczególnej pomocy Stanom Zjednoczonym w pokonaniu Japonii, ale służyła 



raczej realizacji politycznych celów komunistów. Naród amerykański ogólnie uznawał militarną wartość 

ścisłej współpracy ich rządu z rządem sowieckim i pomocy dla niego. Jednak wielu Amerykanów, którzy 

podziwiali heroiczną postawę narodu radzieckiego wobec Niemców, przeniosło to uczucie podziwu na 

sympatię dla samego systemu komunistycznego. 

Po wojnie, gdy Związek Radziecki miażdżył nadzieje na wolność w jednym narodzie po drugim w 

Europie Wschodniej i na Bałkanach, Amerykanie zaczęli odradzać się do prawdziwej natury 

komunizmu. Naruszenie przez Związek Radziecki porozumienia zawartego w Jałcie o przeprowadzeniu 

wolnych wyborów w krajach wyzwolonych spod kontroli Niemiec było jedną z pierwszych przyczyn 

przejścia od sojuszu wojennego do zimnej wojny. Rząd radziecki podążał za wzorem, który powtarzał 

się w każdym kraju, wszędzie tam, gdzie wojska radzieckie były okupowane pod koniec wojny. 

Początkowo istniałby tak zwany antyfaszystowski rząd koalicyjny, w skład którego oprócz komunistów 

wchodziliby liberałowie i socjaliści. Komuniści zawsze kontrolowali dwa departamenty: ministerstwo 

spraw wewnętrznych, co oznaczało, że mogli kontrolować policję; oraz ministerstwo edukacji, które 

pozwoliło im wprowadzić swoją propagandę do szkół. Sowieckie satelity W ciągu kilku lat w tej części 

Europy, która nie była okupowana przez wojska amerykańskie i brytyjskie, wyrósł blok sowieckich 

krajów satelickich. 

Jeden z satelitów, Czechosłowacja, przez pewien czas utrzymywał pokaz instytucji demokratycznych w 

rządzie koalicyjnym. Podążał jednak śladem Moskwy we wszystkich sprawach polityki zagranicznej. 

Zrezygnował z pomocy w ramach Planu Marshalla, gdy tak nakazał Stalin, i zawsze głosował wraz ze 

Związkiem Radzieckim w ONZ. 

Ale Moskwie to nie wystarczyło. W lutym 1948 r. Czechosłowaccy komuniści w rządzie koalicyjnym 

dokonali bezkrwawego zamachu stanu w Pradze i Czechosłowacja została wciągnięta za tzw. „Żelazną 

kurtynę”. (Termin ten został po raz pierwszy wprowadzony przez Winstona Churchilla w przemówieniu 

w Fulton w stanie Missouri w 1947 r.) 

Rozbiór Niemiec 

Wraz z podziałem Europy na kraje rządzone przez komunistów i niekomunistyczne, Niemcy zostały 

nieformalnie podzielone. Zgodnie z umową poczdamską z sierpnia 1945 r. okupowane Niemcy miały 

być traktowane jako jedna jednostka gospodarcza i wspierane były demokratyczne partie polityczne. 

W międzyczasie kraj został podzielony na cztery strefy okupacyjne, z których każda miała być 

administrowana przez jednego z czterech głównych sojuszników. Strefa radziecka obejmowała 

wschodnią część Niemiec do linii wzdłuż Łaby i na południe do północnej granicy Bawarii. Strefa USA 

obejmowała Bawarię oraz części południowych i zachodnich Niemiec, z ważnymi miastami 

Monachium, Frankfurtu i Stuttgartu. Brytyjczycy przejęli północno-zachodnie Niemcy z przemysłowym 

obszarem Ruhry i Nadrenii oraz dużym portem w Hamburgu. Francuzom przydzielono mniejszą strefę 

w południowo-zachodnich Niemczech. Berlin, dawna stolica Niemiec - leżąca w strefie radzieckiej - 

również została podzielona na cztery sektory. Około 2 200 000 ludzi żyło w wolnych instytucjach w 

trzech zachodnich sektorach. Około 1.500.000 żyło w sowieckim sektorze rządzonym metodami 

komunistycznymi. Ruch w Berlinie był dość swobodny, dopóki Sowieci nie otoczyli Berlina 

Wschodniego murem w sierpniu 1961 roku, aby powstrzymać ogromny odpływ uchodźców z Berlina 

Wschodniego do Berlina Zachodniego. Rosjanie zajęli Berlin w maju 1945 roku. Ponieważ miasto było 

otoczone ze wszystkich stron uzgodnioną sowiecką strefą okupacyjną, zachodnie alianci musieli 

negocjować z Rosjanami w sprawie dostępu do Berlina. Podczas walk wojska amerykańskie posunęły 

się na pewien dystans do przyszłej strefy radzieckiej. Generał Lucius D. Clay, działając na polecenie 

generała Eisenhowera, zgodził się z Rosjanami, że Amerykanie powinni wkroczyć do ich sektora Berlina 

mniej więcej jednocześnie z wycofaniem wojsk amerykańskich ze strefy radzieckiej. W swoich 



wspomnieniach generał Clay wyraża ubolewanie, że wolny wstęp do Berlina nie uczynił warunkiem 

wycofania wojsk amerykańskich. Wtedy jednak nadzieja na utrzymanie przyjaźni z rządem sowieckim 

była nadal silna. Clay zdecydował się na przydzielenie aliantom głównej autostrady, linii kolejowej i 

trzech korytarzy powietrznych jako rozwiązanie „tymczasowe”. Oprócz pięciu tras wojskowych 

ograniczony jest dostęp cywilny do Berlina Zachodniego z Niemiec Zachodnich przez kolej, kanał i 

autostradę. 

Ruch oporu w Berlinie 

Stanowisko zachodnie w Berlinie zostało po raz pierwszy zakwestionowane w czerwcu 1948 r. Jako 

pretekst do tej akcji Stalin wykorzystał decyzję zachodnich aliantów o emisji nowych pieniędzy w 

Niemczech Zachodnich i Berlinie Zachodnim, aby wesprzeć spadającą markę niemiecką. Sowieci 

zaprotestowali zaciekle i zablokowali dostęp kolejowy, drogowy i do miasta. Najwyraźniej Sowieci 

oczekiwali, że wynikające z tego trudności dla ludzi wymuszą wycofanie sił zachodnich z miasta, a Berlin 

stanie się stolicą zsowietyzowanych Niemiec Wschodnich. Zachodni Berlin został uratowany bez 

bezpośredniego starcia zbrojnego przez gigantyczny most powietrzny, który przewoził paliwo, żywność 

i inne zapasy do miasta. Na początku 1949 roku ten transport powietrzny dostarczał 8 000 ton 

zaopatrzenia dziennie, czyli tyle, ile wcześniej transportowano koleją i autostradą. Co więcej, we 

wschodnich Niemczech dała się odczuć kontrblokada przeciwko eksportowi zachodnioniemieckiej stali 

i węgla do radzieckiej strefy Niemiec. Wiosną 1949 roku Związek Radziecki odwołał blokadę. Pomimo 

drobnych starć i prześladowań, status miasta nie był poważnie kwestionowany przez dziewięć lat, aż 

do czasu, gdy radziecki premier Chruszczow w listopadzie 1958 r. Ponownie rozpoczął kryzys, który 

nasilił się w 1961 r. zacieśniając uścisk na swoim satelickim imperium, niszcząc ostatnie pozostałości 

politycznej niezależności, Stany Zjednoczone nie pozostawały bezczynne. Wiosną 1946 r. sekretarz 

stanu James F. Byrnes i republikanin w senackiej komisji spraw zagranicznych Arthur Vandenberg 

wygłosili silnie sformułowane przemówienia na temat konieczności przeciwstawienia się dalszej 

sowieckiej agresji. Znaczącym punktem zwrotnym było przesłanie prezydenta Harry'ego S. Trumana do 

Kongresu 12 marca 1947 r., W którym poprosił o przyznanie 400 milionów dolarów na pomoc dla Grecji 

i Turcji. 

Komentując tragiczne konsekwencje, jakie czekają Stany Zjednoczone w przypadku przejęć 

komunistycznych w tych krajach, prezydent Truman powiedział: Reżimy totalitarne narzucone wolnym 

ludom przez agresję bezpośrednią lub pośrednią podważają fundamenty pokoju międzynarodowego, 

a tym samym bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. . W Turcji Sowieci, poprzez wymianę 

dyplomatyczną, zagrozili przejęciem obrony Dardaneli (cel, do którego dążył Mołotow w rozmowach z 

nazistami w 1940 r.). Kontrolowana przez rząd prasa radziecka zażądała również cesji na rzecz Związku 

Radzieckiego tureckich północno-wschodnich prowincji Kars i Ardahan. Turcy byli zdecydowani, 

wspierani przez USA, a Sowieci wycofali się przed wojną. W Grecji komuniści prowadzili wyniszczającą 

wojnę domową, korzystając z broni dostarczonej przez sąsiednie rządzone przez komunistów kraje - 

Bułgarię i Jugosławię. Stany Zjednoczone pomogły greckiemu rządowi stłumić rebeliantów, wysyłając 

pomoc militarną i gospodarczą oraz wydając rozkaz Szóstej Flocie Stanów Zjednoczonych na Morze 

Śródziemne. Ten pokaz siły przekonał Stalina, że Stany Zjednoczone nie blefują w swojej determinacji, 

by zapobiec przejęciu władzy przez komunistów w Grecji. Czynnikiem przyczyniającym się do klęski 

greckich komunistów było zerwanie między komunistyczną dyktaturą marszałka Tito w Jugosławii a 

hierarchią w Moskwie w 1948 r. Główną przyczyną tego zerwania było żądanie przez Stalina pewnego 

stopnia bezpośredniej sowieckiej kontroli nad sprawami wewnętrznymi Jugosławii, która Tito odrzucił. 

Przez kilka lat, aż do śmierci Stalina w 1953 r., rząd radziecki próbował obalić Tito wszelkimi metodami 

z wyjątkiem wojny. Wymusił bojkot gospodarczy i podżegał do ataków państw satelickich graniczących 

z Jugosławią. (Nie ma wspólnej granicy między Związkiem Radzieckim a Jugosławią, co ułatwiło Tito 



dochodzenie niepodległości). Amerykańska pomoc militarna i gospodarcza została wysłana do 

Jugosławii, a Tito zamknął swoją granicę dla greckich partyzantów. 

Wojna koreańska 

Kiedy komuniści w końcu przejęli władzę w Chinach kontynentalnych, rząd nacjonalistyczny uciekł na 

wyspę Tajwan (Formoza), która stała się jego bastionem. Wkrótce na sąsiednim półwyspie koreańskim 

pojawiło się poważne wyzwanie dla pokoju międzynarodowego. Ta dawna posiadłość Japonii zostało 

arbitralnie podzielone, wzdłuż linii 38 równoleżnika, na obszary okupacji Związku Radzieckiego na 

północy i Stanów Zjednoczonych na południu. Radzieckie siły okupacyjne zablokowały wszelkie próby 

zjednoczenia dwóch części kraju. W 1948 roku odmówili zezwolenia ONZ na nadzór wyborów w Korei 

Północnej i utworzyli niezależną republikę (Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną). W Korei 

Południowej odbyły się wybory i Syngmana Rhee został wybrany Prezydentem Republiki Korei. 

Oficjalnie utrzymywał instytucje parlamentarne (które nie zawsze były w pełni przestrzegane w duchu) 

i wolny system gospodarczy. Związek Radziecki wzmocnił potęgę wojskową Korei Północnej i wycofał 

się w 1948 r.,pozostawiając „dobrze wyposażoną armię chłopów i robotników”. W Korei Południowej 

Stany Zjednoczone skoncentrowały się na pomocy gospodarczej. Kiedy wojska amerykańskie wycofały 

się w 1949 roku, zostawili tylko lekko uzbrojone koreańskie siły zbrojne do działań policyjnych i patroli 

granicznych. 25 czerwca 1950 r. armia północnokoreańska przekroczyła 38. obowiązujący równoleżnik. 

Początkowo Czerwoni zamiatali wszystkich przed nimi, pomimo amerykańskiej interwencji wojskowej, 

którą prezydent Truman zarządził za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednogłośne zatwierdzenie w 

tym organie było możliwe tylko dzięki temu, że Związek Radziecki „wyszedł” z Rady Bezpieczeństwa w 

krótkim czasie wcześniej, w kwestii zezwolenia raczej komunistycznemu niż nacjonalistycznemu na 

reprezentowanie Chin w Organizacja Narodów Zjednoczonych. Inni członkowie ONZ, w tym Wielka 

Brytania, Francja, Turcja, Grecja i Filipiny, wysłali małe jednostki wojskowe do Korei. Jednak ciężar walki 

spadł na siły południowokoreańskie i amerykańskie. Wojna naznaczona była szybkimi zmianami losu. 

Początkowo wojska południowokoreańskie i amerykańskie były ograniczone do wąskiego obwodu 

wokół południowego portu Pusan. Pomyślne lądowanie generała Douglasa MacArthura w Inchon we 

wrześniu 1950 r. doprowadziło do okrążenia i rozgromienia Korei Północnej, odbicia stolicy, Seulu i 

udanego ataku na Koreę Północną. Kiedy wydawało się, że wszystko idzie dobrze w Korei Południowej, 

masowa interwencja Czerwonych Chin (w listopadzie) zmieniła obraz i wojska ONZ zostały wyparte na 

południe do 38 równoleżnika. Nastąpiło pewne uzdrowienie i Seul, który po raz drugi wpadł w ręce 

Czerwonych, został odzyskany. Przemówienie radzieckiego delegata ONZ, Jacoba Malika, sugerujące, 

że Czerwoni będą skłonni zakończyć walki wzdłuż ustalonych wówczas linii bojowych, doprowadziło do 

ograniczenia aktywności wojskowej po obu stronach latem 1951 roku. Zawarcie formalnego 

zawieszenia broni było długo opóźnione z powodu nalegań komunistów na powrót wszystkich jeńców 

wojennych. Podczas gdy tylko garstka amerykańskich więźniów zdecydowała się pozostać w 

Czerwonych Chinach (a większość z nich później wróciła do domu), większość więźniów z Korei 

Północnej i Chin znajdujących się w rękach sił ONZ nie chciała wracać do swoich ojczyzn rządzonych 

przez komunistów. Presję złagodzono po śmierci Stalina 5 marca 1953 r., a więźniom przyznano 

wolność wyboru. Większość Koreańczyków z północy pozostała w Korei Południowej, a około trzy 

czwarte Chińczyków zdecydowało się na Tajwan. Zawieszenie broni podpisane latem 1953 r. 

zakończyło wojnę, która kosztowała siły amerykańskie ponad 150 000 ofiar. Chociaż na Kremlu 

panowało nowe kierownictwo, zimna wojna trwała nieprzerwanie. 

Współistnienie z Chruszczowem 

Józef Stalin, przerażający dyktator Związku Radzieckiego, który wysłał tak wielu innych na śmierć, zmarł 

5 marca 1953 r. w dość tajemniczych okolicznościach. Miał 73 lata. Czy Stalin zginął śmiercią naturalną, 

jak oficjalnie informowano, czy został wyeliminowany przez wysoko postawionych poruczników, którzy 



obawiali się własnego zniszczenia? Ci, którzy mogliby rzucić trochę światła na tę sprawę, albo zniknęli, 

albo nie ośmielili się zabrać głosu, dopóki pozostają w ZSRR. Kto miał odziedziczyć władzę Stalina? W 

ustroju sowieckim nie było następcy wyznaczonego w konstytucji; nie było też żadnej machiny do 

przeprowadzenia wolnych wyborów. Bezpośrednim następstwem śmierci Stalina było przejęcie władzy 

przez grupę trzech: Grigorij Malenkow, wpływowego porucznika Stalina; Wiaczesław Mołotow, jeden 

ze „starej gwardii”, który był premierem i ministrem spraw zagranicznych za Stalina; oraz Ławrenti 

Beria, Gruzin, podobnie jak Stalin, który kierował tajną policją od 1939 r. Początkowo wydawało się, że 

władzę Stalina odziedziczył Malenkow. Młody człowiek pochodzenia kozackiego i zdolny administrator, 

pod rządami Stalina awansował na wysokie stanowiska. Pełnił teraz urzędy premiera ZSRR i pierwszego 

sekretarza partii. Ale we wrześniu, sześć miesięcy po śmierci Stalina, zrezygnował ze stanowiska 

partyjnego na rzecz Nikity Chruszczowa, towarzysza, który był również wysokim funkcjonariuszem 

partyjnym za Stalina. Ten przebiegły chłop z prowincji Kursk był mechanikiem przed przystąpieniem do 

rewolucji w wieku 23 lat. Został członkiem partii w 1918 roku i kształcił się w szkole partyjnej na 

Uniwersytecie w Charkowie. Praca Chruszczowa w moskiewskiej organizacji komunistycznej i jego 

gorliwość w przeprowadzaniu czystek podczas programu kolektywizacji na Ukrainie zyskały 

przychylność Stalina. Chociaż Chruszczow nie zrobił nic, by przeciwstawić się bezlitosnym 

aresztowaniom i prześladowaniom, kiedy Stalin jeszcze żył, wkrótce dołączył do innych w programie 

mającym na celu obniżenie rangi zmarłego dyktatora. 

Reakcja na Stalina 

„Spisek lekarzy”  został publicznie uznany za oszustwo i niesprawiedliwość wobec niewinnych ludzi. 

Wiele osób, które przeżyły więzienie i tortury, zostało uwolnionych. Nastąpiło masowe zwolnienie 

więźniów w obozach pracy przymusowej i zmniejszenie wyroków innych osób. Mówiono o 

ustanowieniu „socjalistycznej legalności” - pewnego rodzaju rządów prawa. Podczas gdy Stalin trzymał 

się sztywno z dala od kontaktów towarzyskich z cudzoziemcami, nowi sowieccy władcy zaczęli pojawiać 

się na partiach ambasad. Zamieszkali poza Kremlem, wielkim pałacem-fortecą, w którym Stalin 

utrzymywał swoją kwaterę główną i pilnował swoich najbliższych współpracowników. W styczniu 1953 

r. dziewięciu czołowych lekarzy Związku Radzieckiego, z których sześciu lub siedmiu było Żydami, 

zostało aresztowanych na podstawie fałszywych oskarżeń, że zaplanowali morderstwo przywódców 

partii i wysokich oficerów armii. W stosunkach zagranicznych zmniejszyły się również napięcia. Po 

śmierci Stalina nastąpiło zawieszenie broni w Korei w 1953 roku. W 1955 roku Chruszczow i inni 

radzieccy przywódcy udali się do Belgradu, aby poprawić stosunki z Jugosławią Tito. Wkrótce po wizycie 

w Belgradzie zakończyły się długotrwałe negocjacje aliantów w sprawie traktatu pokojowego z Austrią 

w czasie II wojny światowej. Sowieci zgodzili się na podpisanie, jeśli Austria stanie się państwem 

neutralnym. Wycofano zarówno radzieckie, jak i zachodnie wojska okupacyjne, a Austrii przywrócono 

niepodległość. 

Rywalizacje wewnętrzne 

Podczas gdy Związek Radziecki cementował przyjaźnie za granicą, na froncie wewnętrznym najeżona 

rywalizacją. Chociaż kraj był teraz rzekomo rządzony przez grupę przywódców (zamiast jednej osoby), 

konflikty trwały za kulisami. Pierwszą otwartą przerwą w tym „kolektywnym przywództwie” było 

aresztowanie Ławretija Berii 26 czerwca 1953 r. Według oficjalnej wersji, Beria został stracony po 

tajnym procesie kilka miesięcy później. Nadal nie wiadomo, co doprowadziło do jego upadku. Być może 

jego potężna polityczna organizacja policyjna, z jej specjalnymi jednostkami wojskowymi i 

uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń, aresztowań i kar przez tajne sądy, stała się takim 

państwem w państwie, że nowi sowieccy władcy czuli się w jego cieniu nieswojo. Wielu popleczników 

Berii zostało również straconych, ale ogólnie istniała różnica między dojściem Chruszczowa do 

najwyższej władzy a dojściem Stalina. Z wyjątkiem przypadku Berii, pokonani rywale Chruszczowa 



zostali zdegradowani lub całkowicie usunięci ze stanowiska - a nie zabici. Następnym kamieniem 

milowym na drodze do władzy Chruszczowa było obalenie Malenkowa ze stanowiska premiera w lutym 

1955 r. Jedna z teorii na temat wysiedlenia Malenkowa głosi, że miał on rozbieżność opinii z 

przywódcami wojskowymi w kwestii przekształcania większej ilości przemysłu w dobra konsumpcyjne. 

Wydawało się, że zagraża to priorytetowi przyznanemu „ciężkiemu” przemysłowi produkującemu 

maszyny i sprzęt wojenny. 

Po upadku Malenkowa premierem został Nikołaj Bułganin, a coraz potężniejszy Chruszczow, jako 

pierwszy sekretarz, zacieśnił uścisk w sprawie partii komunistycznej. Jest to miara przerażenia, jaką 

natchnęła sama pamięć Stalina, która minęły prawie trzy lata od jego śmierci, zanim podjęto próbę 

publicznego zakwestionowania mitu, że był wszechmądrym, życzliwym „ojcem narodów radzieckich”. 

. Oczywiście chór pochwalny, jaki padł na Stalina za jego życia, nagle się skończył. Jego nazwisko było 

rzadko wymieniane w gazetach lub przemówieniach. Jednak pośmiertnie uhonorowano go, 

umieszczając jego zabalsamowane ciało obok ciała Lenina w mauzoleum na Placu Czerwonym w 

Moskwie. 

Chruszczow degraduje Stalina 

Na XX Zjeździe Partii Komunistycznej w 1956 r. radziecki minister handlu Anastas Mikojan przełamał 

lody, wyrażając krytykę Stalina. Zbladły one w porównaniu z objawieniami, które Chruszczow wygłosił 

na zamkniętej sesji Kongresu. To przemówienie Chruszczowa nigdy nie zostało opublikowane w 

Związku Radzieckim, ale treść jego wypowiedzi przeniosła się do innych krajów. Chruszczow podkreślił 

zbrodnie, jakie Stalin popełnił na członkach partii komunistycznej podczas czystek w latach 

trzydziestych XX wieku. Jednak dopiero w 1961 r. atak Chruszczowa na Stalina osiągnął ostateczną fazę, 

z dalszymi donosami na 22 zjeździe partii i przeniesieniem ciała Stalina z grobowca prezentacyjnego do 

pochówku w zwykłym grobie. Chruszczow powiedział jednak wystarczająco dużo, aby wzbudzić 

znaczne rozczarowanie, zwłaszcza w zagranicznych partiach komunistycznych. Nowa polityka 

„destalinizacji” była jednym z czynników powszechnych niepokojów w sowieckich satelitach w 1956 

roku. 

Zamieszki Poznańskie 

W czerwcu w Poznaniu strajk przeciwko niedoborom żywności i niskim płacom przerodził się w 

zamieszki. Wezwano żołnierzy i przelano krew. Czterdziestu czterech z uczestników zamieszek zginęło, 

a setki zostało rannych. Dokonano tysiąca aresztowań. W październiku niezadowolenie, nawet wśród 

lokalnych członków partii, wzrosło do tego stopnia, że Polacy zażądali powrotu do władzy Władysława 

Gomułki. Gomułka był polskim komunistycznym przywódcą, który został uwięziony, ponieważ chciał, 

aby polskim reżimem kierowali raczej rodzimi komuniści, a nie urzędnicy z Moskwy i ich miejscowi 

marionetki. Sam Chruszczow rzucił się do Warszawy z wybitnymi przywódcami radzieckimi i zarządził 

alarm dla wojsk radzieckich w Polsce. Przywrócono Gomułkę do władzy i uniknięto zbrojnego buntu. 

Polscy przywódcy komunistyczni uzyskali dużą swobodę działania. Minister wojny Konstantin 

Rokossowski i inni obywatele radzieccy zajmujący najwyższe stanowiska w Polsce zostali odwołani do 

Związku Radzieckiego. Nieco spacyfikowało Polaków uwolnienie z aresztu domowego ich duchowego 

przywódcy kard. Wyszyńskiego. Chłopom pozwolono wycofać się z kolektywów i ponownie założyć 

własne gospodarstwa. Władza tajnej policji została ograniczona. Swoboda słowa i prasy została 

tymczasowo poszerzona, jako ustępstwo dla intelektualistów i studentów. Ceną zapłaconą przez 

polskich przywódców za tę łagodniejszą formę komunizmu była pełna współpraca z ZSRR w sprawach 

polityki zagranicznej i międzynarodowej działalności komunistycznej. 

Węgierska rewolta 



Wydarzenia na Węgrzech były znacznie poważniejsze i tragiczne. Spontaniczne powstanie studentów i 

robotników wybuchło w Budapeszcie 23 października 1956 roku i szybko rozprzestrzeniło się po całym 

kraju. Nowy reżim - wciąż głoszący socjalistyczne cele, ale obiecujący przywrócić wolności 

demokratyczne i system wielopartyjny - zaczął się kształtować pod rządami Imre Nagya, weterana 

węgierskiego komunisty. Podobnie jak Gomułka w Polsce, został uwięziony za swoje wysiłki na rzecz 

większej samorządności na Węgrzech. Przywódca węgierskiego kościoła kard. Mindszenty i inni 

więźniowie polityczni zostali zwolnieni. Znienawidzono tajną policję. Przez kilka dni rząd radziecki nie 

podejmował żadnych działań. Prawdopodobnie liczył, że ustępstwa na rzecz samorządności lokalnej 

zatrzymają Węgry, podobnie jak Polska, w bloku sowieckim. Ale kiedy Nagy wycofał się z Układu 

Warszawskiego - wojskowego sojuszu państw komunistycznych - i zaapelował do ONZ o poparcie 

pozycji Węgier jako neutralnego narodu, Chruszczow zdecydował się uderzyć. Jego śmiertelny cios był 

zamaskowany zdradą. Sowieci udawali, że usuwają swoje wojska z Węgier, zgodnie z prośbą Nagya, i 

zaprosili Pala Maletera i innych węgierskich przywódców wojskowych na konferencję, rzekomo w celu 

omówienia szczegółów wycofania wojsk radzieckich. Dowódcy węgierscy nigdy nie wrócili z tej 

konferencji. 4 listopada wojska radzieckie, pod osłoną ciężkiego ognia artyleryjskiego, przypuściły 

masowy atak na Budapeszt. Opór został zmiażdżony. Nagy, który schronił się w ambasadzie Jugosławii, 

został zwabiony przepustką i aresztowany na miejscu przez sowiecką policję. Ani Nagy'ego, ani 

Maletera nie widziano ponownie. Ich egzekucję ogłoszono w 1958 roku. Nowy marionetkowy rząd, do 

zaakceptowania przez Chruszczowa, został utworzony pod rządami Janosa Kadara, komunisty niegdyś 

związanego z Nagy'em. Rząd radziecki zignorował protesty i wotum nieufności w ONZ. Krótkie dni 

wolności na Węgrzech dobiegły końca. 

Chruszczow umacnia swoją władzę 

Rok 1957 był dla Chruszczowa rokiem kryzysu i triumfu. Jego nowa polityka była niepopularna. Opór 

narastał wobec jego planu decentralizacji najwyższego kierownictwa przemysłu i zagospodarowania 

nieuprawianych ziem na Syberii i Azji Środkowej. Ta reakcja była stymulowana przez niepokoje w 

sowieckich państwach satelickich. Chruszczow został faktycznie przegłosowany w Prezydium Partii w 

czerwcu 1957 r. Jego przeciwnikami była koalicja dawnych stalinistów, w tym Mołotow, partyzanci 

Malenkow i Lazar Kaganowicz, piastujący wysokie stanowiska za Stalina. Opowiadali się za 

ograniczeniem zbrojeń i produkcją większej ilości dóbr konsumpcyjnych. Ale Chruszczow odwołał się 

od Prezydium do Komitetu Centralnego, który obsadził swoimi ludźmi. Tutaj został utrzymany, a jego 

przeciwnicy usunięci z Prezydium. W 1958 roku objął najwyższe stanowisko premiera w rządzie.  

Istnieją dowody na to, że Chruszczow był częściowo zadłużony za zwycięstwo w 1957 r. Dzięki wsparciu, 

jakie otrzymał od marszałka Georgija Żukowa, jednego z najwybitniejszych radzieckich dowódców 

wojskowych w czasie II wojny światowej. Stalin, podejrzewając Żukowa o nielojalność, wyrzucił go z 

rządu. Ale po śmierci Stalina Żukow został ministrem obrony i wrócił do wewnętrznego kręgu 

komunistycznej grupy rządzącej. Ostatecznie Chruszczow, obawiając się, że Żukow podważa jego 

przywództwo, usunął niczego nie podejrzewającego marszałka ze stanowiska podczas podróży po 

Bałkanach. 

Spór berliński 

27 listopada 1958 r. Nowy radziecki premier wykonał pierwszy krok w kierunku wypędzenia zachodnich 

mocarstw z Berlina Zachodniego, żądając uczynienia go „wolnym miastem” z wycofaniem wszystkich 

zachodnich wojsk. Ale Zachód stał twardo. W następnych latach pęd sowiecki czasem się nasilał, innym 

razem łagodził. Od października 1962 roku, kiedy Sowieci pod silną presją Stanów Zjednoczonych 

wycofali swoje pociski z Kuby, kwestia Berlina pozostaje spokojna. Berlin Zachodni z wolną i dobrze 

prosperującą gospodarką jest chroniony przez wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Dla 



mieszkańców Berlina Zachodniego jest to gwarancja przeciwko jakimkolwiek zamachom na wolność ze 

strony Sowietów lub wschodnioniemieckiego reżimu komunistycznego. Wolne wybory, w których 

dopuszczono do udziału komunistów, pokazały, że 98% mieszkańców Berlina Zachodniego sprzeciwia 

się komunizmowi, widząc jego skutki w Berlinie Wschodnim. Od 1958 roku Chruszczow powtarzał 

swoje postulaty berlińskie. Zagroził podpisaniem traktatu pokojowego z „Niemiecką Republiką 

Demokratyczną”, reżimem komunistycznym, który został narzucony okupowanym przez Sowietów 

Niemcom. Zadeklarował, że taki traktat zniesie prawa dostępu USA, Wielkiej Brytanii i Francji do Berlina 

Zachodniego, chyba że Zachód wynegocjuje nowe prawa z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Ale 

Zachód odmówił uznania dyplomatycznego reżimu NRD (obecnie uznawanego tylko przez kraje 

rządzone przez komunistów), a takie negocjacje oznaczałyby uznanie. W 1958 roku Chruszczow dał 

Zachodowi sześć miesięcy na spełnienie jego żądań. Zwolnił ten termin, gdy mocarstwa zachodnie 

zgodziły się naradzić się z Sowietami w Genewie. Konferencja nie przyniosła pozytywnych rezultatów, 

ale Chruszczow odwiedził później USA na zaproszenie prezydenta Eisenhowera; a „konferencja na 

szczycie” głów państw Związku Radzieckiego i trzech zachodnich mocarstw została wyznaczona na 

połowę maja 1960 r. w Paryżu. Spotkanie to nigdy nie zostało zakończone z powodu żądania 

Chruszczowa, aby prezydent Eisenhower przeprosił za incydent z udziałem amerykańskiego samolotu 

U-2. Ten samolot, w ramach misji rozpoznawczej, został zestrzelony podczas lotu nad Związkiem 

Radzieckim. Chociaż Chruszczow oddawał się obelżywym tyradom, gdy prezydent Eisenhower odmówił 

przeprosin, nie podjął dalszych działań przeciwko Berlinowi Zachodniemu aż do wyborów 

prezydenckich w USA, które odbyły się jesienią. Spór berliński ponownie zaostrzył się w czerwcu 1961 

roku, podczas krótkiego spotkania prezydenta Kennedy'ego z premierem Chruszczowem w Wiedniu. 

Chruszczow nalegał na rozwiązanie kwestii berlińskiej do końca 1961 roku i powtórzył swoje 

poprzednie groźby. Prezydent Kennedy ponownie zadeklarował determinację USA w obronie Berlina 

Zachodniego. Zwołał rezerwy, wysłał zastępców do Europy i podjął inne działania wojskowe.  

Uderzająca i złowieszcza zmiana miała miejsce w statusie Berlina 13 sierpnia, kiedy władze 

komunistyczne rozpoczęły budowę muru oddzielającego Berlin Wschodni od Zachodniego. Celem 

muru było zapobieżenie kontynuacji masowej ucieczki Niemców ze strefy radzieckiej rządzonej przez 

komunistów do Berlina Zachodniego, a stamtąd do Niemiec Zachodnich. Mur naruszył 

czteromocarstwowe porozumienia z 1945 i 1949 r., Które obiecywały swobodę poruszania się po całym 

mieście. Stany Zjednoczone wzmocniły swój garnizon w Berlinie i zdarzały się sporadyczne strzelaniny, 

gdy Niemcy z NRD nadal próbowali uciec. W październiku Chruszczow odwołał termin 31 grudnia na 

podpisanie traktatu pokojowego z władzami NRD. Ale w następnym okresie nie osiągnięto żadnego 

postępu w sprawie porozumienia berlińskiego. Władze Berlina Wschodniego odnowiły starą praktykę 

wysyłania samolotów wojskowych w celu nękania lotów aliantów do iz Berlina Zachodniego, ale nie 

doszło do zniszczeń ani ofiar śmiertelnych. 

Impas broni 

W innej kwestii, ograniczenia zbrojeń, doszło również do całkowitego sporu między USA a ZSRR. Od 

1958 roku odbyło się wiele konferencji rozbrojeniowych, ale nie osiągnięto żadnych konkretnych 

rezultatów z powodu jednego nadrzędnego impasu. Stany Zjednoczone i inne mocarstwa zachodnie 

utrzymywały, że rozbrojenie nie może się powieść bez międzynarodowego systemu inspekcji i kontroli. 

Sowieci, choć opowiadali się za całkowitym rozbrojeniem, odmówili zezwolenia na międzynarodowe 

inspekcje na sowieckiej ziemi. Jednak sukces wydawał się możliwy w innej fazie kontroli uzbrojenia: 

testowaniu broni jądrowej. Konferencja przedstawicieli trzech głównych potęg nuklearnych - Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego - trwała w Genewie przez prawie trzy lata. 

Próby jądrowe zostały zawieszone przez uczestników, przypuszczalnie na czas trwania konferencji. 

Następnie, 30 sierpnia 1961 r., rząd radziecki naruszył moratorium i przez kilka tygodni prowadził testy 



na świeżym powietrzu. Niektóre z urządzeń wystrzelonych przez ZSRR w tej serii testów miały bardzo 

dużą siłę wybuchową. Po przetestowaniu największej kiedykolwiek zdetonowanej bomby Moskwa 

zaproponowała, aby główne mocarstwa ponownie zgodziły się na zawieszenie testów bez kontroli. 

Jednak w obliczu działań sowieckich Stany Zjednoczone, przy wsparciu brytyjskim, rozpoczęły nowe 

testy na Pacyfiku 25 kwietnia 1962 r. Prezydent Kennedy powiedział, że kraj jest niechętny wznowieniu 

testów, ale bez nadzorowanego przez policję zakazu testów, testy były konieczne dla zachodniego 

bezpieczeństwa. Powiedział, że Stany Zjednoczone będą kontynuować współpracę z Sowietami w celu 

wprowadzenia zakazu testów. Do użytku w sytuacjach kryzysowych Stany Zjednoczone i ZSRR zgodziły 

się w czerwcu 1963 r. Na utworzenie bezpośredniego łącza komunikacyjnego („gorącej linii”) między 

Kremlem a Białym Domem. W sierpniu 1963 r. zawarto ograniczony traktat zakazujący prób jądrowych 

w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą (ale nie pod powierzchnią ziemi), a w październiku 

uzgodniono, że zasadniczo zakazuje używania broni jądrowej w pojazdach kosmicznych na orbicie. Po 

zabójstwie prezydenta Kennedy'ego, prezydent Johnson zapewnił Chruszczowa, że Stany Zjednoczone 

będą kontynuować politykę poszukiwania lepszych stosunków z ZSRR. 

Kryzysy w Kongo i na Kubie 

W połowie 1960 r. wewnętrzna walka o władzę w nowej Republice Konga groziła wciągnięciem 

Sowietów i Zachodu w konflikt zbrojny. Sowieci poparli premiera Konga Patrice'a Lumumbę, który dążył 

do silnego rządu centralnego; Zachód poparł prezydenta Konga Josepha Kasavubu, który dążył do 

luźnej federacji stanów. ONZ zwróciła się do wojska, aby zakończyć spór. Sekretarz generalny ONZ Dag 

Hammarskjold, w drodze do Konga we wrześniu 1961 r., w celu zorganizowania zawieszenia broni, 

zginął w katastrofie lotniczej. Wojska ONZ zostały wycofane w 1964 roku, a Moise Tshombe, szef 

secesjonistycznego rządu w Katandze, najbogatszej z prowincji Konga, został szefem rządu 

centralnego. Ale rebelianci z Konga, wspierani przez Czerwone Chiny i niektóre rządy afrykańskie, 

utrudniali jego wysiłki; wielu białych obcokrajowców, w tym Amerykanie, zostało wymordowanych w 

powstaniach rebeliantów. Jeszcze groźniejsza była groźba bezpośredniej konfrontacji wojsk radzieckich 

i amerykańskich, gdy w październiku 1962 roku prezydent Kennedy ujawnił obecność ofensywnych 

radzieckich pocisków rakietowych na Kubie. Po tygodniu ekstremalnych napięć Sowieci zgodzili się na 

rozmontowanie baz rakietowych, ale część wojsk radzieckich pozostała na Kubie. 

Upadek Chruszczowa 

13 października 1964 r. 11 lat władzy Chruszczowa zakończyło się gwałtownym i bezkrwawym 

zamachem stanu na Kremlu oraz lakonicznym ogłoszeniem jego usunięcia ze stanowiska szefa partii i 

rządu. Oficjalnie nie podano żadnego powodu - poza złym stanem zdrowia i podeszłym wiekiem - ale 

prasa radziecka zaatakowała później jego administrację, powołując się na „szalone plany” i 

„impulsywne działania”. Jego następcy - Breżniew, który został pierwszym sekretarzem partii, i 

Kosygin, który objął stanowisko sowieckiego premiera - byli dwoma jego byłymi zwolennikami. 

Zachodni obserwatorzy spekulowali, że jedną z przyczyn upadku Chruszczowa mogło być gwałtowne 

pogorszenie się stosunków chińsko-sowieckich. Ale nowe radzieckie kierownictwo nie dokonało 

żadnych zasadniczych zmian w tym lub innych aspektach polityki zagranicznej. Nastąpiła jednak zmiana 

w wewnętrznej polityce gospodarczej. Chruszczow opowiadał się za zaostrzeniem kontroli Partii nad 

produkcją rolną i przemysłową; jego następcy zaproponowali, aby partia wydała „ogólne wytyczne 

polityczne”, pozostawiając szczegóły władzom państwowym. Fabrykom skóry i tekstyliów należy teraz 

pozwolić na większą swobodę w reagowaniu na popyt rynkowy, zamiast być zobowiązanym do 

wykonywania poleceń wyższych władz planistycznych. Chruszczow ograniczył także ilość ziemi, na 

którą chłopi mogli pracować w kołchozach do użytku prywatnego; te cięcia zostały uchylone. Często 

podejmował gwałtowne decyzje - na przykład na krótko przed usunięciem zdecydował się znacznie 

rozszerzyć radziecki przemysł chemiczny. Ale w gospodarce planowej, gdzie nie ma zasobów 



rezerwowych, takie nagłe decyzje mogą zakłócić inne programy przemysłowe. Taka polityka przyniosła 

wrogów Chruszczowowi. Ci, którzy chcieli zakończyć jego przywództwo, znaleźli wystarczający materiał 

do krytyki w jego niepowodzeniu w wystraszeniu zachodnich mocarstw z Berlina Zachodniego; 

wymuszone usunięcie, pod naciskiem USA, radzieckich rakiet z Kuby; słabe zbiory z 1963 r. obwinione 

o jego złe zarządzanie; i rozłam z Czerwonymi Chinami 

Wiele odcieni komunizmu 

Istnieją odcienie komunizmu - różnice w sposobie funkcjonowania systemów komunistycznych. Jest 

sowiecki cień, odzwierciedlony w polityce Chruszczowa, czy Breżniewa i Kosygina w ZSRR; cień Mao w 

kontynentalnych Chinach; odcień Tito w Jugosławii. Ale bez względu na cień, wszyscy mocno trzymają 

się systemu, który podporządkowuje jednostkę wszechmocnemu państwu, który odmawia jej praw 

obywatelskich i pozbawia ją poczucia ludzkiej godności. Tak więc, śledząc zmiany, które zaszły w 

komunistycznych rządach, gdy ich przywódcy próbowali tego i owego sposobu zabezpieczenia ich 

władzy, należy pamiętać, że istotą komunizmu jest to, czym był przez cały czas: tyrania nad ludem. . 

Wczesne „Herezje” 

Pomimo surowej dyscypliny partyjnej wśród rosyjskich komunistów było wiele nieporozumień. Jeden 

wczesny spór, który wpłynął na bieg wydarzeń po śmierci Lenina, powstał między Leninem a Trockim. 

Zajmował się rozwojem rewolucji komunistycznej. Zarówno Lenin, jak i Trocki próbowali w pewien 

sposób zrewidować harmonogram ustalony przez ich najwyższego nauczyciela, Marksa. Marks uważał, 

że zmiana na komunizm w społeczeństwie nie może nastąpić, dopóki kapitalizm nie osiągnie wysokiego 

stanu rozwoju. Wtedy i tylko wtedy robotnicy mogliby przejąć rozległy system wydajnych fabryk i ziem 

produkcyjnych i przystąpić do tworzenia społeczeństwa na wzór socjalistyczny (lub komunistyczny). 

(Marks używał zamiennie terminów „socjalista” i „komunista”). Kapitalizm w Rosji w 1917 r. był nadal 

na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nastąpił postęp w budowie kolei, produkcji i górnictwie, ale długi 

okres kapitalistycznego wzrostu wydawał się konieczny, zanim kraj dojrzał do komunistycznej 

rewolucji. W tym okresie, zgodnie z teoriami Marksa, „burżuazja”, czyli klasy posiadające, miała 

kontrolować rząd. Lenin był jednak chętny do kontynuowania rewolucji. Dlatego ominął tę trudność, 

proponując „dyktaturę proletariatu”. Spodziewał się w ten sposób pominąć okres budowania 

gospodarki w systemie kapitalistycznym, który według Marksa jest konieczny. Trocki zgodził się z 

Leninem, że po obaleniu cara rozległa rewolucja odepchnie słabą rosyjską klasę średnią i wciągnie 

grupę rewolucyjnych socjalistów do walki. Ale Trocki przewidział przeszkodę: chłopstwo. Trocki był 

przekonany, że nowy porządek upadnie z powodu silnego pragnienia chłopów, by zachować swoją 

prywatną własność. Ta teoria „permanentnej rewolucji” stała się znana jako „trockizm” i doprowadziła 

do rozłamów w ruchu komunistycznym na całym świecie. Trockizm upadł jednak po zamordowaniu 

jego przywódcy w Meksyku w 1940 r. przez agenta Stalina. Dziś jest ograniczona do kilku małych grup. 

Później „Herezje” 

Później doszło do kolejnych nieporozumień w szeregach Rosyjskiej Partii Komunistycznej. Bolszewicki 

ideał równości doznał poważnego niepowodzenia, gdy bolszewicy przejęli władzę w Rosji. 

Występowały duże różnice w poziomie życia przywódców partyjnych i mianowanych przez partię 

kierowników fabryk i gospodarstw rolnych z jednej strony oraz przeciętnego robotnika lub chłopa z 

drugiej. To spowodowało, że w partii pojawiło się wiele niezadowolonych grup. Jednym z nich był ruch 

opozycji robotniczej. Rozwinęła się w szeregach partii komunistycznej w latach komunizmu 

wojennego. Jego platforma wzywała do większego udziału pracowników w zarządzaniu fabrykami, 

reformy nieefektywnej biurokracji i zakończenia specjalnych przysług dla urzędników partii 

komunistycznej. W 1921 roku wszystkie frakcje w partii zostały zakazane. Chociaż Opozycja Robotnicza 

została rozwiązana, jej tradycja przetrwała w tak małych, odłamowych organizacjach jak Grupa 



Robotnicza, na czele której stał Gabriel Miasnikow, pracownik fabryki; i Prawda robotnicza, na czele 

której stał stary bolszewik Bogdanow. Grupa Miasnikowa była prześladowana przez tajną policję. Ruch 

Bogdanowa również usechł na winorośli. Jego teoretyczna pozycja jest jednak interesująca, ponieważ 

uderzająco zapowiadała stanowisko zajęte około 40 lat później przez jugosłowiańskiego komunistę 

Milovana Djilasa, za które został uwięziony. Napisał Djilas: Partia Komunistyczna. . . po zostaniu partią 

rządzącą organizatorów i przywódców aparatu państwowego i kapitalistycznego życia gospodarczego. 

. . bezpowrotnie stracił więź i wspólnotę z proletariatem. 

Tak gruntowne i bezwzględne były czystki Stalina w latach trzydziestych na prawdziwych lub 

wyimaginowanych „heretykach”, że nawet od jego śmierci nie było przekonujących dowodów 

zorganizowanej opozycji politycznej w partii komunistycznej. Dziś przemówienie stało się trochę 

swobodne, a nuty krytyki przeniknęły do kilku powieści i wierszy, ale wydaje się, że w Związku 

Radzieckim nie było grupy opozycyjnej z jasno określonym programem. To w międzynarodowym ruchu 

komunistycznym różne odcienie pojawiają się w teorii i działaniu. 

„Odchylenie” Tito 

Pierwszym wielkim przełomem w żelaznej jedności międzynarodowego komunizmu była odmowa 

jugosłowiańskiego dyktatora Tito (Josip Broz), aby zaakceptować radzieckie dyktando wewnętrznych 

spraw Jugosławii. Doprowadziło to do zerwania między Tito i Stalinem w 1948 r. Od tego czasu 

Jugosławia, pozostając komunistyczną dyktaturą, z solidnie kontrolowanym przez komunistów 

systemem gospodarczym, zachowała swoją niezależność narodową. Jugosławia rozwinęła pewne 

niezależne cechy swojego systemu gospodarczego. Zamiast bezpośredniego kierowania całą 

gospodarką przez państwo, w fabrykach, biurach i sklepach utworzono rady pracownicze. Chłopom 

pozwolono wycofać się z kołchozów, co uczyniło 90%. Być może najbardziej charakterystyczną cechą 

komunizmu jugosłowiańskiego, po rozłamie z Moskwą, było naleganie, aby każdy kraj znalazł własną 

drogę do socjalizmu. Od 1962 roku pojawiły się oznaki rosnącej serdeczności i współpracy między 

Związkiem Radzieckim a Jugosławią. Po raz pierwszy od 1948 roku Jugosławia otrzymała od Sowietów 

sprzęt wojskowy. Podczas zimnej wojny Tito był częściej po stronie radzieckiej niż amerykańskiej. Tak 

jak Tito był buntownikiem i „heretykiem” z punktu widzenia stalinizmu, tak zastępca Tito, Milovan 

Djilas, stał się „heretykiem” Tito. Djilas został wydalony z rządu i partii w 1954 roku i od tego czasu był 

kilkakrotnie więziony za swoje krytyczne wobec komunizmu pisma. Tito utrzymywał, że Moskwa nie 

powinna dyktować polityki narodowych partii komunistycznych ani ingerować w wewnętrzne sprawy 

innych krajów rządzonych przez komunistów. Djilas rozwinął to rozumowanie, argumentując w swojej 

książce The New Class, że sam komunizm został zainstalowany u władzy i był nowym systemem 

przywilejów i ucisku. Pisze Djilas: 

Władza jest celem samym w sobie i istotą współczesnego komunizmu. Władza jest prawie wyłącznie 

końcem komunizmu, ponieważ jest źródłem i gwarancją wszelkich przywilejów. Za pomocą władzy i 

przez władzę realizowane są materialne przywileje i własność klasy panującej nad dobrami 

narodowymi. . . . Wraz ze zwycięstwem rewolucji komunistycznej w kraju do władzy dochodzi nowa 

klasa i przejmuje kontrolę. 

Komunizm na Kubie 

Nowym ośrodkiem komunizmu od 1959 roku jest reżim Fidela Castro na Kubie. Z pomocą 

komunistycznych Chin Castro stara się „eksportować rewolucję” do innych krajów Ameryki Łacińskiej. 

Ale jest też w dużym stopniu uzależniony od radzieckiej pomocy gospodarczej i wojskowej, a to zwykle 

się zmienia jego wojowniczość. W październiku 1962 roku amerykańskie samoloty rozpoznawcze 

odkryły, że Sowieci zainstalowali na Kubie ofensywne pociski balistyczne. Przygotowany na ryzyko 

wojny, aby uniemożliwić dostawę broni ofensywnej na wyspę, prezydent Kennedy zarządził morską i 



powietrzną kwarantannę dostaw broni na Kubę. Zażądał, aby Sowieci zlikwidowali miejsca startów i 

wycofali ich pociski, bombowce i personel. Gdy świat przyglądał się z napięciem, Sowieci wycofali się i 

zastosowali się do żądań USA. Czerwone Chiny, krytykując ten odwrót, nazwały Stany Zjednoczone 

„papierowym tygrysem”. Chruszczow odpowiedział, że „papierowy tygrys” miał „atomowe zęby”. 

Centra komunizmu 

W czasach Stalina absolutna władza nad międzynarodowym ruchem komunistycznym była 

skoncentrowana w Moskwie. Partie komunistyczne na całym świecie były posłuszne rozkazom Kremla, 

a reżimy komunistyczne w Europie Wschodniej były niczym więcej niż prowincjami ogromnego 

imperium sowieckiego. Komunistyczne Chiny to nowe, drugie centrum komunizmu i potężny rywal. 

Jugosławia była kolejnym, a Kuba  czwartym ośrodkiem. Ten podział na wiele centrów komunizmu jest 

znany jako „policentryzm”, termin zapoczątkowany przez włoskiego przywódcę komunistycznego 

Palmiro Togliattiego. W 1964 roku Togliatti sporządził memorandum ostro krytykujące postępowanie 

Chruszczowa w kontrowersjach chińsko-sowieckich. Po śmierci Togliattiego w tym samym roku włoscy 

komuniści opublikowali memorandum - krok, który byłby niemożliwy za Stalina. Sprzeczka Moskwa-

Peiping faworyzowała policentryzm. Tak samo jak złagodzenie terroru w Związku Radzieckim po 

śmierci Stalina. Skuteczny opór Jugosławii wobec Moskwy także ośmielił satelickie reżimy do pozbycia 

się niektórych oznak skrajnej podporządkowania się Sowietom. Przykładem jest Rumunia. Chruszczow 

chciał, aby Rumunia powstrzymała swoją industrializację na rzecz dostaw surowców do innych krajów 

komunistycznych; ale Rumunia odmówiła. 

W kwietniu 1964 r. Rumuńska Partia Komunistyczna, odrzucając prawo RWPG, stowarzyszenia 

gospodarczego bloku komunistycznego Europy Wschodniej, do dyktowania swoim członkom, 

powiedziała: „Jest to suwerenne prawo każdego państwa socjalistycznego do ... … wybierać lub 

zmieniać formy i metody budownictwa socjalistycznego… Żadna partia nie ma… uprzywilejowanego 

miejsca ani nie może narzucać swojej linii lub opinii innym partiom ”. 

Wzrost policentryzmu nie zmieniła charakteru reżimów komunistycznych. Nadal były dyktaturami, 

które odmawiają obywatelom swobód politycznych i obywatelskich. W ONZ można oczekiwać, że będą 

dalej głosować wraz z Sowietami przeciwko USA.W Europie Wschodniej państwa komunistyczne nie 

tworzą już solidnego, zjednoczonego bloku zdominowanego przez Moskwę. Reżimy te zachowują silne 

więzi polityczne i gospodarcze z Sowietami, u których będą szukać wsparcia przeciwko wszelkim 

buntom własnych narodów. Ale teraz mają większy stopień wewnętrznej niezależności ekonomicznej 

i większą swobodę w handlu. 

Życie w czasach komunizmu w Związku Radzieckim 

Zanim Sowieci wysłali swojego pierwszego Sputnika w kosmos, wielu Amerykanów miało tendencję do 

obniżania wszystkiego, co dotyczy radzieckiej technologii i produkcji. Teraz wahadło przechyliło się w 

innym kierunku. Korespondent New Fork Times w Moskwie ukuł słowo Sputnikitis. Zdefiniował 

"Sputnikitis" jako kompleks niższości - powszechny wśród Amerykanów - wynikający z poglądu, że 

skoro Sowieci jako pierwsi wypuszczali pojazdy kosmiczne (4 października 1957 r.) I wyprzedzali Stany 

Zjednoczone, wprowadzając człowieka na orbitę, Rosjanie muszą prześcigać Zachód na całej linii. 

Pewnym lekarstwem na tę iluzję, sugerował korespondent, była podróż do sowieckiej Rosji. Tam 

odwiedzający zauważyłby, że wiele artykułów i usług, które uważamy za oczywiste, jest po prostu 

niedostępnych lub zarezerwowanych dla nielicznych uprzywilejowanych. Radzieckie osiągnięcia w 

eksploracji kosmosu i rakietach powstały dzięki ignorowaniu potrzeb narodu radzieckiego. Wielu 

obserwatorów utrzymuje, że gdyby ludzie mieli wybór, chętnie wymienialiby zdobycze przestrzenne 

na wyższy standard życia. To zdanie zostało wyrażone w listach wysyłanych do sowieckich publikacji. 

W jednym liście napisanym przez moskiewskiego pracownika fabryki do gazety Sovietskaya Rossia 



czytamy: Czas przestać oszukiwać się na temat Sputników i odrzutowców. Zejdźmy na ziemię - do 

zwykłych butów. Mam jedną parę, którą noszę od czterech lat. I dlaczego trwały tak długo? Ponieważ 

zostały wykonane za granicą. Z wózkiem sobie radzę całkiem nieźle, ale chcę żyć lepiej i mieć 

odpowiednio uszyte ubrania. Pod wieloma względami warunki życia w Związku Radzieckim poprawiły 

się w ostatnich latach, chociaż jakość większości produktów jest nadal gorsza niż towarów 

zachodnioeuropejskich. Ale niska jakość nie jest głównym zarzutem. Bardziej kłopotliwy jest niedobór 

wielu przedmiotów codziennego użytku. Czasami radziecki kupujący widzi coś, czego potrzebuje w 

witrynie sklepu, tylko po to, by odkryć, że jest to tylko na wystawę, a nie na sprzedaż. Radzieckie 

publikacje skrytykowały przemysł odzieżowy za to, że nie produkuje wystarczających ilości i odmian 

sukienek bawełnianych, jednak producenci mogą mieć trudności ze znalezieniem pożądanych kolorów 

i tkanin. Na wsi braki są jeszcze bardziej dotkliwe niż w miastach. Tak podstawowych artykułów, jak 

rękawiczki, płaszcze i walonki (grube, filcowe buty) brakuje w różnych dzielnicach wiejskich w 

miesiącach zimowych. Ludzie często nie potrafią kupić guzików, igieł, gwoździ, długopisów i ołówków, 

papieru do pisania i innych podstawowych artykułów codziennego użytku, które można łatwo znaleźć 

w większości krajów. Tęsknota za dobrami konsumpcyjnymi została zademonstrowana przez tysiące 

obywateli radzieckich podczas kilku tygodni amerykańskiej wystawy w Moskwie w 1959 roku. Jeden z 

rosyjskojęzycznych przewodników po wystawie stwierdził: „To było prawie: niemożliwe dla nich [naród 

radziecki ] wyobrazić sobie amerykańskiego pracownika, który miałby dość pieniędzy, by kupić niektóre 

ze zwykłych rzeczy, które mieliśmy na wystawie ”. W Związku Radzieckim nie ma głodu. Ludzie mają 

teraz dość jedzenia, z dużą ilością chleba, ziemniaków, kapusty, płatków zbożowych i dość stałą, choć 

kosztowną dostawą mięsa i ryb. Warzywa, owoce, masło i jajka są jednak obfite tylko w określonych 

porach roku. Liderzy Partii nie cierpią jednak z powodu niedoborów, ponieważ mają specjalne sklepy 

na swoje wyłączne użytkowanie - sklepy dobrze zaopatrzone w towary luksusowe i importowane, takie 

jak czechosłowackie buty i chiński jedwab. 

Pistolety kontra masło 

Choć produkcja dóbr konsumpcyjnych stopniowo rósł, nacisk kładziono na przemysł ciężki, w tym 

zbrojenie i różnego rodzaju maszyny. Ale są też inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chce 

się zrozumieć, dlaczego występują poważne niedobory . Po pierwsze, w Rosji przed rewolucją istniało 

dużo chłopskiej i rzemieślniczej ręcznej produkcji odzieży, obuwia i artykułów gospodarstwa 

domowego. Dziś tak nie jest. Po drugie, nastąpił duży ruch ludności z obszarów wiejskich do miast i 

miasteczek. Z około 226 000 000 mieszkańców dzisiejszego Związku Radzieckiego ponad 50 procent to 

mieszkańcy miast - w porównaniu z około 20 procentami w przedrewolucyjnej Rosji. Mieszkańcy miast 

są bardziej zależni od produkcji fabrycznej niż staroświeccy chłopi, którzy często żyli na zasadzie dość 

samowystarczalności, robiąc to, czego potrzebowali w domu. Po trzecie, jakość radzieckiej produkcji 

dóbr konsumpcyjnych była tak niska, że konieczna była częsta wymiana zużytych i zepsutych towarów. 

Wśród niedogodności, z jakimi borykały się radzieckie gospodynie domowe, to długie kolejki, w których 

muszą czekać, aby dokonać zakupów, czasami trzy lub cztery razy dziennie. Radziecka gazeta Prawda 

donosiła, że w niektórych rejonach „doszło do punktu, w którym są nawet kolejki po chleb powszedni”. 

Ludzie w sowieckiej Rosji zwykle mieli trochę pieniędzy na zakup rzeczy, chociaż rząd celowo utrzymuje 

wysokie ceny. Niemal w każdym mieście istnieje „wolny rynek”, na którym można kupić używane 

ubrania, przybory kuchenne, nylonowe pończochy i inne przedmioty bez czekania w kolejce, po cenach 

wyższych niż w sklepach rządowych. Ponadto istnieją czarne rynki, obsługiwane ukradkiem z walizek, 

na których, pomimo czujności policji, w ręce przechodzą artykuły religijne, amerykańskie płyty jazzowe, 

a nawet waluty obce. Od 1953 roku nastąpił dość stały i zauważalny wzrost podaży odzieży, butów, 

przyborów kuchennych, radia, telewizorów i lodówek, ale to tylko zaostrzyło apetyt ludzi od dawna 

pozbawionych wygód i luksusów. Rząd radziecki stał teraz przed nowym problemem: im większa podaż 

towarów, tym większa presja na więcej. Zwracając się do pewnej grupy na Syberii w 1961 roku, sam 



Chruszczow był tego świadomy, mówiąc: Człowiek ma jeden płaszcz. Potem, gdy zaczyna żyć lepiej, 

chce mieć jeden płaszcz na co dzień i jeden na najlepszy niedzielny płaszcz. To naturalne, towarzysze. 

Ale skąd je weźmiemy? 

Problemy mieszkaniowe 

W Związku Radzieckim zdecydowana większość rodzin nie posiadała własnych domów. Płacili czynsz 

państwu, a czynsze są niskie. Przeciętny obywatel radziecki wydawał na czynsz od 3 do 5 procent 

swojego wynagrodzenia lub pensji. Wysokie czynsze nie są problemem. Niska jakość, podobnie jak 

niedobór odpowiednich mieszkań. Niedobór mieszkań został uznany za problem numer jeden przez 

obywateli radzieckich, którzy odpowiedzieli na ankietę rozprowadzoną przez młodzieżową gazetę 

Komsomolskaja Prawda i opublikowaną w numerze z 7 października 1960 roku. Ten niedobór nadal 

dotykał większość obywateli radzieckich. Oficjalne szacunki pokazują, że od 1955 r. budynki w 

większych miastach rosną w szybkim tempie. Sowieci produkowali około 2 000 000 nowych mieszkań 

rocznie, ale nawet przy takim tempie minie wiele lat, zanim mieszkańcy miast będą mieli wystarczająco 

dużo mieszkań. Celem sowieckiego planowania było posiadanie mieszkania dla każdej rodziny. Obecnie 

wiele rodzin jest podwojonych w tym samym mieszkaniu. Przeciętne nowe mieszkanie składa się z 

dwóch pokoi z własną kuchnią i łazienką. Starsze mieszkania zazwyczaj składają się z jednego pokoju 

dla pięcioosobowej rodziny, przy czym 20 lub 30 osób dzieli jedną toaletę i kuchnię. W miastach nowe 

budynki mieszkalne powstają tak szybko, że często budowa jest wadliwa. Drzwi i okna są wypaczone, 

a wyposażenie jest złej jakości. Było tak dużo łuszczenia się zaprawy z boków nowych budynków, że 

urzędnicy nakazali rozwieszenie drucianej siatki wokół wielu budynków, aby chronić przechodniów 

przed spadającą zaprawą. Prawo zezwalało obywatelowi radzieckiemu na budowę i posiadanie 

własnego domu, jeśli miał pięć pokoi lub mniej. Jednak w sierpniu 1962 roku rząd ogłosił, że wszystkie 

domy jednorodzinne w miastach będą stopniowo likwidowane. Zamiast domów jednorodzinnych 

powstały spółdzielcze kamienice, finansowane częściowo przez najemców. 

W praktyce jednak, jeszcze przed rządowym dekretem, tylko niewielka liczba uprzywilejowanych osób 

(przywódcy partyjni, pisarze, artyści i inni) mogła pozwolić sobie na luksus prywatnego domu w 

mieście. Nawet wtedy materiały, robocizna i ziemia były często trudne do zdobycia. Znaczna liczba 

dobrze opłacanych osób nadal posiada domy wiejskie lub dacze, w których mieszkają latem lub w 

weekendy i które jak dotąd dekret nie dotyczył. Większość radzieckich rodzin ma największe pragnienie 

posiadania mieszkania - w wielu przypadkach tylko jednego pokoju - które mogą zajmować same. 

Szukają rodzinnej prywatności. Program partii przyjęty w październiku 1961 r. obiecał, że do 1970 r. 

każda miejska rodzina będzie miała „odpowiednie mieszkanie” w dwupokojowym mieszkaniu. 

Wymagałoby to bardzo dużego transferu materiałów i siły roboczej z budowy fabryk i zbrojeń do 

budynków nowe domy w tempie znacznie większym niż obecny. Na obszarach wiejskich budownictwo 

mieszkaniowe było prymitywne według zachodnich standardów. Większość chłopów mieszka w 

chatach z bali lub oszalowanych szalunkach zwanych izbas, które nie mają kanalizacji i są ogrzewane 

przez duże piece opalane węglem drzewnym. Chłopi byli zgrupowani w kołchozach (kołchozy) lub 

sowchozach (sowchozy). Podstawowa różnica między kołchozem a sowchozem polega na własności. 

Cały majątek kołchozu, łącznie z ziemią, należy do kołchozu. Każdej rodzinie chłopskiej przysługuje 

niewielka działka na własny użytek, a czasem kilka zwierząt gospodarskich. Sowchoz jest 

przedsiębiorstwem ściśle państwowym, którego własność - w tym bydło, produkty i narzędzia - należy 

do państwa. W rzeczywistości jednak, ponieważ rząd może w dowolnym momencie przekształcić 

kołchozy w sowchozy, to rozróżnienie jest prawie bez znaczenia. Prawie połowa sowieckiej populacji 

żyje obecnie w kołchozach i stanowi ponad 80% sowieckiej produkcji rolnej. 

Transport 



Wielu obywateli radzieckich prawdopodobnie nigdy nie miało szansy latać radzieckim odrzutowcem, a 

dla większości z nich nie było mowy o samochodzie (w 1963 r. Na 350 osób przypadał jeden samochód 

prywatny). Ale w miastach transport autobusowy i trolejbusowy jest łatwo dostępny i tani. Słynne jest 

atrakcyjnie zdobione moskiewskie metro. Przebieg kolei - a zwłaszcza autostrad - jest niewielki jak na 

tak rozległy kraj, jakim jest ZSRR, i koncentruje się głównie w europejskiej Rosji. W 1962 r. W Związku 

Radzieckim było tylko 306 000 kilometrów utwardzonej drogi, w porównaniu do 4 200 000 w USA. W 

pewnym stopniu jest to nadrabiane przez służby lotnicze, zwłaszcza na odległych obszarach. 

Utopia przełożona 

Ponieważ Sowieci dali pierwszeństwo produkcji maszyn i broni przed lepszą żywnością i odzieżą, 

przywódcy musieli uciekać się do obietnic lepszej przyszłości. Być może najbardziej spektakularną z 

tych obietnic był program partii na następne 20 lat, ogłoszony w październiku 1961 roku. Było to 

zobowiązanie do dogonienia i przewyższenia USA w produkcji niektórych dóbr konsumpcyjnych, takich 

jak żywność i odzież. Ale dwa lata później Sowieci doświadczyli poważnego załamania gospodarczego. 

Katastrofalne zbiory zbóż w 1963 roku zmusiły ich do zakupu pszenicy wartej miliard dolarów za granicą 

(w tym w USA). Niepowodzenia w rolnictwie były prawdopodobnie jedną z przyczyn obalenia 

Chruszczowa w 1964 roku. Nowy szef partii Breżniew przyznał, że sowiecka produkcja rolna nadal nie 

jest wystarczająca na potrzeby ludności. Tak więc obywatel radziecki może oczekiwać niewielkiej 

natychmiastowej poprawy w swoim codziennym życiu. Partia komunistyczna nadal będzie decydować, 

jakie towary może kupić i za jaką cenę. Krótsze godziny pracy to wciąż marzenie. Radzieccy przywódcy 

nadal przeznaczają tak dużo pieniędzy i siły roboczej na przemysł ciężki i uzbrojenie, że nie są w stanie 

zaspokoić potrzeb konsumentów. 

Edukacja, życie kulturalne i religia w ZSRR 

Od początku rządów komunistycznych w Rosji w 1917 r. przywódcy sowieccy uznawali znaczenie 

indoktrynacji młodych w ideologii komunistycznej. Reżim komunistyczny zawsze uważał edukację 

młodzieży za kamień węgielny w tworzeniu mocnych podstaw potężnego państwa komunistycznego. 

Przepisanie podręczników 

Jednym z pierwszych zadań reżimu komunistycznego było przepisanie podręczników prezentujących 

bolszewicki (komunistyczny) punkt widzenia. W grę wchodziły nie tylko książki historyczne, ale także 

język, geografia i inne teksty. Ta polityka jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Nowszym 

problemem reżimu była zmiana podręczników, aby odzwierciedlić nową interpretację miejsca Stalina 

w historii ZSRR. Znacznie łatwiej było usunąć ciało Stalina z jego honorowego miejsca obok ciała Lenina 

w kremlowskim grobowcu, niż usunąć daninę złożoną mu z podręczników. Właściwie rewizję 

podręczników rozpoczęto w 1956 roku, po tajnym przemówieniu Chruszczowa na XX Zjeździe 

Radzieckiej Partii Komunistycznej. Nowa Historia Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, wydana 

w 1959 r., zawierała niewiele odniesień do Stalina, ale w 1962 r. Trzeba było opublikować poprawkę, 

która zawierała potępienie jego tyrańskich rządów. 

Radziecka filozofia edukacyjna 

Ścisła kontrola tego, co można wydrukować w podręcznikach, jest tylko jednym ze sposobów 

kształtowania umysłów młodych. Nauczyciele są pod stałym nadzorem lokalnych przywódców partii, 

inspektorów ministerstwa i związku nauczycieli, aby upewnić się, że w klasie przestrzegana jest 

oficjalna doktryna komunistyczna. Ponieważ wszystkie szkoły znajdują się pod scentralizowaną 

kontrolą, wymaga to tylko obrad kilku najwyższych urzędników, aby zdecydować, czego można, a czego 

nie można uczyć, a co można drukować w podręcznikach, a czego nie. Od czasu rewolucji bolszewickiej 



1917 r. edukacja radziecka przeszła kilka zmian. Bezpośrednio po rewolucji panowała postawa 

szerokiego pobłażliwości. Zachęcano uczniów do organizowania własnych rad, które uczestniczyłyby w 

zarządzaniu szkołami. Nie przeprowadzono żadnych egzaminów. Ta polityka została zmieniona 

wkrótce po dojściu do władzy Stalina. Wprowadzono sztywną dyscyplinę, a autorytet nauczyciela stał 

się najwyższy. Za Chruszczowa nastąpiła kolejna zmiana - przesunięcie akcentu z nauk humanistycznych 

na studia praktyczne. Zwłaszcza na poziomie szkoły średniej, wiele czasu, które dawniej spędzano na 

literaturze rosyjskiej, historii i naukach społecznych, jest obecnie poświęcanych na kursy 

„politechniczne” prowadzące bezpośrednio do pracy. Zaprzeczanie godności i wolności jednostki jest 

nieodłączną częścią sowieckiej edukacji. Całe nauczanie ma na celu zapewnienie, że jednostka będzie 

służyć państwu nie jako wolny człowiek, ale jako posłuszny podmiot reżimu. Studenci nie mają 

możliwości rozwoju w pełni swojego potencjału, w kierunku swoich zainteresowań i możliwości. 

Edukacja sowiecka ma szczególny cel - kształcić młodych do wypełniania kontyngentów w przemyśle, 

nauce i usługach określonych przez rząd radziecki. Niemniej jednak pragnienie edukacji jest realne 

wśród wszystkich ludzi. Rodzice wpajają swoim dzieciom znaczenie edukacji i zmuszają je, aby 

otrzymywały jak najwięcej, stosując obowiązujące ograniczenia. 

System szkolny 

Indoktrynacja w komunizmie zaczyna się dla wielu dzieci, gdy tylko potrafią mówić. Ponieważ w 

większości rodzin pracowali oboje rodzice, żłobki założono w fabrykach, urzędach państwowych i 

innych miejscach zatrudniających wielu pracowników. W tych żłobkach lojalność wobec liderów uczy 

się w grach, w które bawią się dzieci. Dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej w wieku siedmiu 

lat i są zobowiązane do uczęszczania do niej przez osiem lat. Uczniowie, którzy nie kwalifikują się do 

dalszej edukacji formalnej po ósmym roku, są zatrudniani lub kierowani do szkół zawodowych, gdzie 

specjalistyczne kursy przygotowują ich do pracy wykwalifikowanej w fabrykach, gospodarstwach 

rolnych i biurach. Niektórzy chodzą do szkoły w niepełnym wymiarze godzin i pracują w niepełnym 

wymiarze godzin. Ze względu na poważny niedobór młodych pracowników w Związku Radzieckim (w 

wyniku utraty mężczyzn w czasie II wojny światowej i późniejszego spadku liczby urodzeń), tylko 

uczniowie o wybitnych zdolnościach mogą kontynuować naukę w szkole średniej przez dwa lata. Tutaj, 

oprócz zdobycia ogólnego wykształcenia, są przygotowywani do pracy w przemyśle, a po ukończeniu 

otrzymują certyfikat, wyliczający nabyte umiejętności zawodowe. Uchwalona w 1958 roku ustawa 

przewidywała stopniowe przechodzenie z 10-letniego na 11-letni program szkolny. Ale w 1964 roku 

11-letni system został skrócony do poprzedniego 10-letniego. Tylko około jedna czwarta uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole podstawowej kończy naukę w szkole średniej. Spośród tych, które to 

robią, około 12 procent trafia na uniwersytety i do instytutów zawodowych lub wojskowych. Do 1956 

r. uczniowie wszystkich szczebli, w tym przedszkola, opłacali czesne. 

Później żadne czesne nie było pobierane, nawet na uniwersytetach. Rodzice nadal jednak musieli płacić 

około 25 procent kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Na poziomie uniwersyteckim student 

otrzymywał określoną sumę pieniędzy na utrzymanie, co nie pozwala na żadne „poczęstunki”. Jednak 

w przypadku uczniów, których oceny są „dobre” lub „doskonałe”, wypłacane są dodatkowe opłaty, aby 

zachęcić uczniów do pracy na wysokim poziomie. Chociaż przyjęcie na uniwersytet odbywałoa się na 

podstawie osiągnięć, istnieją inne wymagania. Kandydat musi uzyskać zgodę organizacji młodzieżowej 

partii komunistycznej Komsomoł, aby poświadczyć jego lojalność wobec reżimu. Ponadto musi 

najpierw wykonać jeden lub dwa lata „produktywnej pracy”. Wyjątki mogły dotyczyć uczniów z 

wybitnymi talentami, którzy kształcą się w zawodach krytycznie niedozwolonych. Kładzie się nacisk na 

edukację naukową i techniczną, aby przygotować coraz większą liczbę studentów do dobrze płatnych 

prac w naukach ścisłych, inżynierii i nauczaniu tych przedmiotów. 

Komunizm w programie nauczania 



Na wszystkich poziomach nauczania radzieccy uczniowie byli narażeni na komunistyczną doktrynę. W 

pierwszych trzech stopniach indoktrynacja polegała głównie na porównaniu „zalet” systemu 

komunistycznego z „zacofaniem” przedrewolucyjnej Rosji. Obraz Rosji przedkomunistycznej 

przedstawiony w szkołach to Rosja lat osiemdziesiątych XIX wieku, a nie rok 1914, kiedy to Rosja 

osiągnęła znaczące postępy w edukacji publicznej i rozwoju przemysłowym. W czwartej klasie 

indoktrynacja obejmowała studiowanie „warunków pracy robotników w krajach kapitalistycznych” i 

„walki światowych mas przeciwko imperialistycznym podżegaczom wojennym”. Na obu kierunkach 

Stany Zjednoczone są przedstawiane jako główny czarny charakter wśród narodów kapitalistycznych, 

rządzony przez małą klikę, która uciska klasy robotnicze i prowokuje wojnę o wzbogacenie klasy 

kapitalistycznej. Stany Zjednoczone opisywane są jako kraj wysokiego bezrobocia, niskich dochodów 

ludzi pracujących, beznadziejnej biedy i słabej opieki medycznej dla wszystkich oprócz bogatych. Przez 

cały okres nauki radzieckiemu dziecku przedstawia się fałszywy obraz życia w Stanach Zjednoczonych. 

Osiągnięcia amerykańskiej demokracji są albo ignorowane, albo przeinaczane. Radzieccy studenci nie 

dowiadują się niczego o sile ludu w demokracji do zmiany urzędników państwowych. Dyskryminacja 

rasowa w Stanach Zjednoczonych jest szalenie przesadzona i nie ma żadnej wzmianki o postępie, jaki 

dokonuje się w jej przezwyciężaniu. Wysoki standard życia w Stanach Zjednoczonych jest opisywany 

jako tylko miraż dla większości Amerykanów. Naród radziecki jest ciekawy życia w Ameryce, ale kiedy 

mówi się prawdę, wielu nie chce w to uwierzyć. Nie mogą sobie wyobrazić, że tak wiele osób może 

mieć tak wysoki standard życia. W końcu ich własny rząd powiedział im coś zupełnie innego o życiu w 

Ameryce. 

Organizacje młodzieżowe 

Z dala od szkoły radziecka młodzież jest poddawana większej liczbie form indoktrynacji. Wiele z tego 

odbywa się za pośrednictwem sponsorowanych przez rząd organizacji młodzieżowych: Octobrists, dla 

dzieci w wieku szkolnym do około 9 lat; Pionierzy dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat; i Komsomoł (lub 

Liga Młodych Komunistów) dla osób w wieku od 15 do 27 lat. Te grupy młodzieżowe, chociaż 

angażowały się w sport i zajęcia społeczne, nie mogły być tak naprawdę porównane do organizacji 

młodzieżowych w innych krajach. Cel grup komunistycznych jest inny. Ich celem była indoktrynacja - 

wyszkolenie ludzi do wykonywania rozkazów reżimu i przestrzegania zasad doktryny komunistycznej. 

Ich program obejmował również badanie teorii Partii Komunistycznej i jej zastosowania w codziennym 

życiu Związku Radzieckiego. Członkowie byli szkoleni do przyjęcia surowej dyscypliny, która wymaga 

od nich zgłaszania reżimowi nielojalności, nawet jeśli dotyczy to ich własnych rodziców. Żadne 

konkurujące grupy nie są dozwolone; jedynym sposobem, w jaki młodzi ludzie mogą uczestniczyć, jest 

dołączenie do organizacji kierowanych przez komunistów. W oktobrystach i pionierach znajdowała się 

ponad 90 procent dzieci w odpowiednich grupach wiekowych. Komsomoł był bardziej selektywny. 

Często wykluczał członków z powodu krytycznych komentarzy na temat reżimu, chodzenia do kościoła 

lub zbytniego entuzjazmu wobec zachodnich idei lub ubrań. Członkowie Komsomołu, którzy wykazują 

lojalne oddanie sprawie, mogli ostatecznie zostać nagrodzeni, gdy osiągną pełnoletniość, przyjęciem 

do partii komunistycznej. Dobry rekord Komsomołu ma inne zalety, takie jak przyjęcie na uniwersytet, 

przyznanie stypendium, bezpłatne wakacje lub powołanie na stanowisko rządowe. Jednostki 

Komsomołu działały w szkołach średnich i wyższych, i oczekuje się, że będą zgłaszać władzom wszelkie 

polityczne herezje ze strony pracowników wydziału. Doprowadziło to do zwolnienia instruktorów 

podejrzanych o letnią postawę wobec któregokolwiek z dogmatów partii i rujnowania ich karier. (Inną 

organizacją, która czujnie szuka herezji ze strony członków wydziału, jest sama Partia Komunistyczna, 

działająca na wszystkich uniwersytetach). 

Sprawność fizyczna 



Rząd radziecki kładzie duży nacisk na swój program sprawności fizycznej. Związek Stowarzyszeń i 

Organizacji Sportowych ZSRR i Partia Komunistyczna zachęcały do aktywnego uprawiania sportu 

poprzez program kierowany przez związki zawodowe i Komsomoł. Ich celem było zwiększenie liczby 

uczestników z 20 000 000 w 1959 r. Do 50 000 000 w 1965 r. w fabrykach, szkołach, urzędach, 

gospodarstwach państwowych, kolektywach oraz organizacjach wojskowych, związkowych i 

policyjnych istniało 200 000 klubów sportowych. Pracownicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych w 

swoich zakładach w ramach programu kalisteniki w miejscu pracy, do których oficjalne publikacje 

zachęcają jako „sposób na poprawę zdrowia i podniesienie wydajności pracy”. Tysiące radzieckich 

sportowców brało udział w corocznych paradach sportowych z okazji Dnia Kultury Fizycznej. W tych 

spektaklach gimnastyczki wykonują energiczne ćwiczenia i akrobacje, imponujące pływaki i 

gigantyczne sztandary głoszące ideały pokoju i lojalności partyjnej. W sporcie, podobnie jak w 

większości innych działań w Związku Radzieckim, państwo podkreśla grupę jako jednostkę społeczną. 

Minimalizuje to cechy osobiste i ma tendencję do zanurzania jednostki w kolektywie komunistycznym. 

Daje to także urzędnikom partyjnym inny sposób kontrolowania go. Poprzez działalność grupową 

jednostkę można indoktrynować ideami Partii i obserwować jej bywalców. Już w 1925 roku uchwała 

Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej głosiła: Kulturę fizyczną należy uważać ... za środek 

gromadzenia szerokich mas robotników i chłopów do różnych organizacji partyjnych, sowieckich i 

związkowych, za pośrednictwem których a masy chłopskie są wciągane w życie społeczne i polityczne. 

Kontrola życia kulturalnego 

To, co mogli przeczytać obywatele radzieccy, to, co mogli zobaczyć w kinie, teatrze i telewizji oraz to, 

co mogli usłyszeć w radiu, jest starannie dobierane, aby wspierać cel komunistycznego reżimu. Chociaż 

istnieje ścisła cenzura, zadanie cenzora jest w rzeczywistości bardzo proste. Żaden dramaturg, 

scenarzysta telewizyjny czy reporter prasowy nie przedstawiłby prawdopodobnie żadnego tekstu, 

który zdalnie sugerowałby wątpliwość co do supremacji systemu komunistycznego. „Nieżyjący już 

Borys Pasternak, którego powieść Doktor Żywago przedstawiała realistyczny i krytyczny opis rewolucji 

bolszewickiej, był prześladowany, gdy jego książka została opublikowana we Włoszech. Ponadto nie 

pozwolono mu wyjechać do Szwecji, aby odebrać literacką nagrodę Nobla. Dmitrij Szostakowicz  i inni 

czołowi rosyjscy kompozytorzy zostali zmuszeni do publicznego przeprosin za „odejście od 

socrealizmu” w swojej muzyce. W czasach Stalina niektóre utwory Szostakowicza były zakazane. 

Wydaje się, że radzieckie zachęcanie do oryginalności i eksperymentowania ograniczało się do nauki. 

Władze sowieckie patrzyli na sztukę współczesną. Wystawa radziecka w Nowym Jorku podkreślała 

błyszczącą reprodukcją pierwszego Sputnika, wyróżniała się nudną wystawą sztuki - salą pełną 

krajobrazów w stylu wiktoriańskim i patriotycznych portretów przypominających plakaty. Był jeden 

znaczący wyjątek w polityce powstrzymywania narodu radzieckiego przed czytaniem poglądów 

sprzecznych z oficjalną doktryną komunistyczną. W listopadzie 1961 r. radziecka gazeta Izwiestia 

opublikowała wywiad przeprowadzony przez Aleksieja Adzhubeia, zięcia Chruszczowa, a następnie 

redaktora gazety, z prezydentem Kennedym w Stanach Zjednoczonych. Pewna ilość tego, co Sowieci 

nazywają samo-kritika (samokrytyka), jest tolerowana. Na przykład radziecki magazyn humorystyczny 

Krokodil publikuje karykatury ośmieszające biurokrację, biurokrację i nieefektywność. Żartuje sobie z 

długich kolejek w sklepach, nędznych towarów i faworyzowania przez pomniejszych urzędników. 

Jednak celem krytyki nigdy nie jest system komunistyczny ani czołowi przywódcy partii lub rządu. 

Dopiero wtedy stają się bezpiecznym przedmiotem krytyki jeśli są atakowani przez innego wysokiego 

urzędnika. Czy ludowi radzieckiemu podobały się kontrolowane potrawy kulturowe, oferowane im pod 

cenzurą władz państwowych? Zagraniczni obserwatorzy radzieckiego życia donosili, że naród radziecki 

ma tendencję do ignorowania subtelnej propagandy politycznej i lubi występy publiczne ze względu na 

swój kunszt. W dziedzinie fikcji, dramatu, sceny, telewizji i filmów widać było oznaki publicznego 

znudzenia nieustępliwą falą propagandy partyjnej. W Moskiewskim Teatrze Artystycznym 



najpopularniejszymi sztukami były stare rosyjskie klasyki, które powstały przed rewolucją 

komunistyczną, lub sztuki zachodnie (zwykle wybierane tak, aby zobrazować złą stronę kapitalizmu). 

Chociaż importowane filmy są popularne, te z wolnych krajów są nieliczne. Stany Zjednoczone i ZSRR 

podpisały umowę na wymianę dziesięciu filmów rocznie.  

Istniała również ograniczona wymiana artystów „na żywo” - tancerzy, instrumentalistów, orkiestr i 

śpiewaków. Za Stalina amerykańscy artyści jazzowi nie mogli pojawić się w Związku Radzieckim. Za 

Chruszczowa drzwi zostały otwarte dla kilku, takich jak Louis „Satchmo” Armstrong, trębacz; oraz 

Benny Goodman, klarnecista i lider orkiestry. Goodman zabrał 19-osobową orkiestrę i wokalistkę do 

Związku Radzieckiego latem 1962 roku. 

Religia przetrwa w obliczu wielkich szans 

Komunizm głosi ateizm, zaprzecza istnieniu Boga i głosi, że „religia jest opium dla ludu”. Komuniści we 

wszystkich krajach sprzeciwiali się religii, ponieważ nie uznają żadnej władzy poza państwem. Niemniej 

jednak w Związku Radzieckim było wielu ludzi, którzy trzymają się przekonań religijnych, jakie ich 

rodziny wyznają od pokoleń. Chociaż od 1917 r. młodzież radziecka była uczona w szkole odcinania się 

od religii, ich rodzice - chyba że są komunistami - zwykle mocno trzymają się swojej wiary / w Boga, 

mimo że mogła im odmówić możliwości publicznego oddawania czci Bogu z powodu zamkniętych 

kościołów. Pomimo wszystkich swoich wysiłków, aby zniechęcić do wiary religijnej, rząd radziecki nie 

był w stanie jej zgasić i nie odważył się podjąć skrajnych kroków w celu zamknięcia wszystkich 

kościołów i wyeliminowania duchowieństwa. W lutym 1918 r., zaledwie kilka miesięcy po przejęciu 

władzy przez bolszewików w Rosji, wydano rozkaz rozpoczęcia zamykania kościołów. Do 1930 roku z 

54 000 kościołów działających przed rewolucją tylko około 5 000 mogło pozostać otwartych. Rząd 

znacjonalizował własność kościoła, ograniczył duchowieństwo do sprawowania nabożeństw i w inny 

sposób byli prześladowani - a nawet straceni - wielu z nich. Jednocześnie kontynuowała kampanie 

propagandowe przeciwko religii za pośrednictwem prasy, radia, plakatów plenerowych, w szkołach i 

teatrach. Zwolniono ze szkoły zorganizowane grupy młodzieży aby czasem uczestniczyć w 

demonstracjach przeciwko wiernym. Wiele zamkniętych kościołów zostało przekształconych w muzea, 

w których posągi religijne i relikwie były eksponowane jako obiekty ciekawostki. Nauczyciele 

podejrzani o trzymanie się swoich przekonań religijnych byli bacznie obserwowani pod kątem oznak 

łamania zarządzeń reżimu zakazujących jakichkolwiek korzystnych odniesień do religii. Przez lata 

kampania rządu radzieckiego przeciwko religii miała różną intensywność,odpowiadające 

bezpośrednim celom reżimu. Kiedy Związek Radziecki zaangażował się w II wojnę światową, władze 

radzieckie złagodziły swoją antyreligijną działalność. Nastąpiło ponowne otwarcie wielu kościołów i 

seminariów, ponieważ rząd chciał mieć wszelkie możliwe wsparcie dla swoich wysiłków wojennych. Po 

wojnie jednak wznowiono kampanie antyreligijne. 

Rosyjska Cerkiew Prawosławna 

Większość narodu radzieckiego wyznającego wiarę religijną należy do Rosyjskiego Kościoła 

Prawosławnego, potężnej siły w życiu Rosji od wieków i jednej z głównych organizacji chrześcijańskich 

na świecie. Rządy carskie subsydiowały Rosyjską Cerkiew Prawosławną, a oficjalną wiarą stała się 

rosyjska religia prawosławna. Oczywiście nie jest to już „oficjalne”, ponieważ partia komunistyczna (a 

tym samym rząd radziecki) nazbyt jasno sprzeciwiła się religii. Kościół prawosławny i inne grupy 

kościelne były jedynie tolerowane przez rząd. Aby nadal być „tolerowanym”, prawosławni urzędnicy i 

duchowni nie mogli sprzeciwić się polityce rządu, podlegając takim samym ograniczeniom dotyczącym 

wolności słowa jak ktokolwiek inny, a w wielu przypadkach aktywnie angażowali się w sowiecką 

propagandę przeciwko Stanom Zjednoczonym. Można powiedzieć, że urzędnicy Kościoła 

prawosławnego i sowieccy urzędnicy państwowi mieli  „zrozumienie”, które pozwala Kościołowi 



istnieć, o ile nie koliduje z polityką i decyzjami rządu. Na czele Cerkwi prawosławnej stoi Patriarcha, 

który podlegał organowi rządowemu zwanemu Radą ds. Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Grupa ta, 

powołana przez rząd, czuwał nad wszelką działalnością religijną w kraju. Synod, grupa wysokich rangą 

urzędników Kościoła prawosławnego, tradycyjnie wspólnie z Patriarchą opracowywała problemy i 

politykę kościelną. Istniał w Związku Radzieckim, ale wszystkie jego decyzje były zgodne z polityką 

podyktowaną przez Radę. Według danych dostarczonych przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną 

Światowej Radzie Kościołów, do której Rosyjska Cerkiew Prawosławna została przyjęta w 1961 r.,  

Inne religie 

Inne grupy religijne w ZSRR to staroobrzędowcy (oddział Kościoła prawosławnego), baptyści, rzymscy 

katolicy, Świadkowie Jehowy, luteranie, Żydzi, muzułmanie i buddyści - wszyscy będący celem 

rządowego ataku. Według szacunków opartych na sowieckim spisie ludności na początku 1965 r. w 

Związku Radzieckim przebywało ponad 2 500 000 Żydów. Służyło im tylko 90 synagog. (W 1959 r. Było 

ich szacunkowo 480). W 1962 r.zamknięto jedyne w całym kraju seminarium dla kształcenia rabinów. 

Baptyści stanowią znaczącą grupę w Związku Radzieckim, liczącą około 512 000 dorosłych członków w 

około 5000 zborów. Na Łotwie iw Estonii mieszka ponad milion luteranów, a w całym ZSRR istnieje 

około 1235 parafii rzymskokatolickich. Świadkowie Jehowy, sekta, której antymilitarny punkt widzenia 

nie jest lubiany przez rząd radziecki, byli aktywni. Islam, tradycyjna religia około 25 milionów ludzi w 

Związku Radzieckim, również znajdowła się pod silną presją reżimu radzieckiego. Wielu przywódców 

kościelnych uwięzionych przez Stalina zostało zwolnionych za Chruszczowa, a szkolenie religijne jest 

teraz dozwolone w szkołach kościelnych. Ale nominacje wysokich urzędników kościelnych muszą 

zostać zatwierdzone przez rząd. W Polsce, podobnie jak w niektórych innych satelickich krajach 

radzieckich, rządowe kampanie antyreligijne nie powiodły się w takim stopniu, jak w Związku 

Radzieckim. Mówi się, że 95% Polaków regularnie chodzi do kościoła. Większość z nich to katolicy 

Antysemityzm 

Istnieje wiele doniesień o odrodzeniu się antysemityzmu w Związku Radzieckim, przy czym reżim robi 

niewiele lub nic, aby to powstrzymać. Słowo „Żyd” musi być stemplowane na wszystkich paszportach 

wewnętrznych noszonych przez obywateli radzieckich wyznania mojżeszowego, zgodnie z 

rozporządzeniem wymagającym pokazania „narodowości” obywatela. Po rewolucji bolszewicy potępili 

antysemityzm jako niezgodny z komunistycznymi ideałami braterstwa. Jednak w latach trzydziestych 

XX wieku reżim stalinowski ograniczył liczbę Żydów mogących zajmować czołowe stanowiska. Kiedy w 

1948 r. powstało państwo Izrael, nasiliły się sowieckie prześladowania Żydów, ponieważ Stalin 

podobno podejrzewał, że mieszkańcy Związku Radzieckiego byli naprawdę lojalni wobec nowego 

państwa. Zlikwidowano teatr jidysz, wstrzymano wydawanie książek w języku jidysz, a ich pisarzy 

uwięziono lub stracono. Chociaż śmierć Stalina ograniczyła akty terroru, rząd radziecki nadal traktował 

Żydów jako możliwe zagrożenie bezpieczeństwa i utrzymuje zakazy dotyczące żydowskich instytucji 

kulturalnych. 

Los buddyzmu 

Buddyzm również ucierpiał pod rządami komunistów. W połowie 1960 r. radziecka delegacja 

buddyjska odwiedziła Kambodżę, gdzie została przyjęta zarówno przez premiera, księcia Sihanouka, jak 

i kambodżańskiego ministra religii. Wszystko to sprawiało wrażenie, że buddyzm cieszy się pełną 

wolnością i zaszczytnym statusem w Związku Radzieckim. Jednak w wydaniu z 1960 r. radzieckiego 

czasopisma Nauka i Religia (Nauka i religia) opisano rzeczywistą sytuację. Czasopismo zawierało krótkie 

omówienie losów buddyzmu na trzech terytoriach ZSRR, gdzie jest religią większości populacji. W 

Buriacji (we wschodniej Syberii), przed rewolucją, było 36 klasztorów buddyjskich z 16 000 lamami 

(kapłanami buddyjskimi). Obecnie są dwa klasztory, a liczba lamów spadła do mniej niż 100. W Tuwie 



(centralna Syberia) jest obecnie około 100 lamów i nie ma śladów istnienia klasztorów lub świątyń, w 

porównaniu z 22 świątyniami i ponad 4000 lamów przed rewolucją. W Republice Kałmuckiej (północny 

Kaukaz) pozostała tylko jedna świątynia buddyjska. 

Wzmocnienie ataku 

W sowieckiej prasie i radiu pojawiły się liczne doniesienia o działalności antyreligijnej w 1961 r. Wśród 

dokonanych czynów było zamknięcie 180 kościołów w obwodzie wołyńskim „na żądanie robotników” 

oraz masowe zamykanie kościołów w regionie Czernichowa. Raporty z Mołdawii wskazywały na 

zamknięcie tam 25 kościołów i kilku prawosławnych klasztorów oraz skierowanie setek mnichów i 

przedstawicieli duchowieństwa do „ogólnej, użytecznej pracy”, trzech seminariów w Kijowie, 

Saratowie i Stawropolu , zostało zamknięte. Doniesiono o aresztowaniach członków wyznań 

prawosławnych, zielonoświątkowców i Świadków Jehowy, skazując byłego arcybiskupa Czernichowa 

na osiem lat więzienia za „spekulacje” i „wywłaszczenie” funduszy parafian oraz skazanie grupy Jehowy 

Świadkowie na siedem lat więzienia. W numerze Komsomolskiej Prawdy, oficjalnej gazety Komsomołu, 

wezwano do ukarania rodziców, którzy uczą swoje dzieci wiary w Boga, niezależnie od ich wyznania. 

Pomimo wykorzenienia wielu domów modlitwy w ZSRR miliony ludzi nadal trzymały się swoich wyznań 

religijnych. Uwielbiają w grupach rodzinnych w domu, często narażając się na środki dyscyplinarne ze 

strony lokalnych funkcjonariuszy partii komunistycznej. Intensywność kampanii antyreligijnej 

wskazywała na zaniepokojenie reżimu niedawnym wzrostem frekwencji w kościołach. Wykorzystuje 

się pełną siłę propagandową, aby trzymać nastolatków z dala od kościoła. Ale i tak wielu młodych ludzi 

tam uczestniczyło - niektórzy być może po to, by sami się przekonać, jak wygląda nabożeństwo 

religijne. Mimo wszystkich swoich wysiłków, by zdyskredytować religię, przywódcy radzieccy musieli 

stawić czoła podstawowemu faktowi w życiu człowieka: przekonań religijnych nie można powstrzymać 

wydaniem rozkazów. Można go zniechęcić, wychowując młodych ludzi w niewiedzy religijnej. I tak się 

dzieje, mimo że reżim toleruje ograniczoną liczbę otwartych kościołów. Ale nie ma wątpliwości, że ta 

tolerancja jest doraźna i że ostatecznym celem jest wyeliminowanie religii jako siły w społeczeństwie 

komunistycznym. 

Zwycięstwo komunistów w Chinach 

Komunizm odniósł ważne zwycięstwo, kiedy Chiny kontynentalne zostały najechane przez chińskie 

armie komunistyczne w 1949 roku. 21 września tego roku Mao Tse-tung, przywódca komunistów Chin, 

ogłosił utworzenie w Pekinie „Chińskiej Republiki Ludowej” i mianował Czou En-lai jako premiera i 

ministra spraw zagranicznych. Zwycięstwo chińskich komunistów miało miejsce 32 lata po rewolucji 

bolszewickiej w Rosji i było w pewnym stopniu wynikiem tej drugiej. Chińscy przywódcy komunistyczni 

twierdzili, że podążają za tymi samymi mistrzami: Marksem, Leninem i Stalinem. 

Chłopski ruch partyzancki 

Komunizm w Chinach doszedł do władzy inną drogą niż komunizm w Rosji. Chociaż przywódcami 

zarówno Chin, jak i Rosji byli marksistowscy intelektualiści i zawodowi rewolucjoniści, rewolucje 

przybierały zupełnie inne formy. W Rosji to przemysłowa klasa robotnicza stanowiła szeregi partii i to 

były wielkie miasta, w których pracowała - Moskwa i Piotrogród - które jako pierwsze zostały 

schwytane przez komunistów. W Chinach komunizm był chłopskim ruchem partyzanckim, a chińscy 

czerwoni przejęli kontrolę nad rozległymi obszarami wiejskimi, zanim zdążyli zdobyć duże miasta. 

Udział klasy robotniczej był niewielki. Jednym z powodów było to, że Chiny były zasadniczo krajem 

rolniczym. Liczba pracowników fabryk była proporcjonalnie znacznie mniejsza niż w Rosji, kiedy 

komuniści przejęli władzę w 1917 roku. W latach dwudziestych sowieccy agenci zalali Chiny. Mieli dwa 

cele: (1) powołanie Komunistycznej Partii Chin; i (2) przejąć kontrolę nad wschodzącą Nacjonalistyczną 

Partią Ludową lub Kuomintangiem. Partia ta została zorganizowana przez rewolucyjnego przywódcę 



dr Sun Yat-sena w 1912 r., Po obaleniu dynastii mandżurskiej, dla poparcia sprawy nowej niepodległej 

republiki. Komunistyczni agenci ZSRR zorganizowali Komunistyczną Partię Chin w Szanghaju w 1921 

roku. Jednym z członków tej pierwotnej grupy był 31-letni Mao Tse-tung, syn bogatego rolnika i student 

marksizmu. Mao miał zostać przywódcą rewolucji komunistycznej, a niewielka grupa członków partii 

miała wzrosnąć do 17 milionów do 1962 roku. pomocnicy pomagali temu organowi w sprawach 

wojskowych i finansowych. Ciekawym, ale mało znanym faktem jest to, że nieznany dentysta z 

Brooklynu, dr Maurice William odegrał kluczową rolę w opóźnieniu przejęcia władzy przez komunistów 

w Chinach za 22 lata. W 1924 roku Sun Yat-sen, po przeczytaniu książki doktora Williama „Społeczna 

interpretacja historii”, całkowicie odrzucił swoje marksistowskie przekonania i poświęcił się aż do 

śmierci harmonizowaniu interesów klasy robotniczej i kapitalistów. Sun Yat-sen zmarł w 1925 r., A w 

1927 r. Jego uczeń i najbliższy pomocnik, Czang Kai-shek, przejął Kuomintang. Generał Czang oczyścił 

go z komunistów i od tego czasu Kuomintang podążał konsekwentną linią antykomunistyczną. 

Kuomintang nie tylko odrzucił radziecką pomoc, ale wydaje się, że sam chiński ruch komunistyczny 

utrzymywał tylko niewielki kontakt z Moskwą. Pod przywództwem Mao Tse-tunga chińscy czerwoni 

pracowali głównie wśród grup partyzanckich na odległych obszarach wiejskich. Wcześniej, idąc w ślady 

sowieckiego komunizmu, próbowali przyciągnąć studentów i inne grupy, jako bunt przeciwko 

zamożnym klasom Chin i zagranicznym „imperialistom”. (Znaczna część kapitału zagranicznego - z 

Japonii, Wielkiej Brytanii i innych krajów - została zainwestowana w chiński przemysł, którego centrum 

było w Szanghaju, Hankow i Kantonie). W 1945 roku, pod koniec II wojny światowej, pokonane wojska 

japońskie wycofały się z Chin. . Ale kraj ten był tak wyczerpany ośmioletnią wojną, okupacją japońską, 

grabieżami i korupcją rządową, że zadanie przywrócenia porządku okazało się poza możliwościami 

Czang Kaj-szeka. Inflacja walutowa i powszechny brak sprawnych samorządów lokalnych przyczyniły 

się do zintensyfikowania działalności partyzanckiej komunistycznej. Ponadto, gdy Związek Radziecki 

zajął Mandżurię, przejął duże ilości broni, która z kolei została przekazana chińskim komunistom. W 

tym czasie Stany Zjednoczone wysłały generała George'a C. Marshalla, późniejszego sekretarza stanu 

USA, do Chin, aby spróbować zmusić chińskich nacjonalistów i komunistów do pokojowej współpracy 

i wspólnego rządzenia Chinami. Nie udało mu się. Wkrótce doszło do ciężkich walk między 

nacjonalistami a komunistami. W tej walce Stany Zjednoczone dostarczyły nacjonalistom Czanga broń, 

amunicję, żywność, lekarstwa i inne materiały. I początkowo armie nacjonalistów odniosły ważne 

zwycięstwa nad komunistami. 

To, czy Stany Zjednoczone powinny były zrobić więcej, aby pomóc rządowi nacjonalistów, jest nadal 

przedmiotem gorącej debaty, co do której może nigdy nie dojść do pełnego porozumienia. Gdy Japonia 

stała się bezbronna militarnie, dość silne, przyjazne Chiny były pożądane dla bezpieczeństwa Ameryki 

na Dalekim Wschodzie. Amerykańska opinia publiczna w decydujących latach 1945-1949 pozostawała 

pod silnym, bezpośrednim i pośrednim wpływem, na korzyść Czerwonych Chińczyków. Amerykanie 

sympatyzujący z nimi mówili, że komuniści są „reformatorami rolnymi” i nie należy ich w ogóle nazywać 

komunistami. Pośredni wpływ przybrał formę podkreślania wad i słabości rządu nacjonalistycznego. 

Korupcja i niedemokratyczna taktyka Chińskiej Partii Nacjonalistycznej Kuomintang rozczarowała wielu 

obywateli USA, którzy przez całą II wojnę światową podziwiali i szanowali Czang Kaj-szeka. Jednak 

Amerykanie, którzy uważali, że rząd nacjonalistyczny nie reaguje na potrzeby narodu chińskiego nie 

stawili czoła temu, że upadek Czanga oznaczałby przejęcie władzy przez komunistów. Nie zdawali sobie 

sprawy, że na dłuższą metę może to być gorsze dla Chin - i dla interesów Stanów Zjednoczonych - niż 

reżim nacjonalistyczny ze wszystkimi jego wadami. W 1948 r. fala chińskiej wojny domowej zaczęła się 

zmieniać na korzyść komunistów. Pożerali jeden region po drugim. Sukcesy komunistów wynikały 

częściowo z dyscypliny i indoktrynacji ich żołnierzy. Ale być może nawet ważniejsza była umiejętna 

propaganda komunistyczna wśród mieszkańców wsi i miasteczek. Komuniści obiecali odebrać ziemię 

bogatym właścicielom ziemskim i podzielić ją między chłopów, którzy mieli niewiele ziemi lub nie mieli 



jej wcale. Komuniści powiedzieli, że przyniosą jedność, porządek i dużo do Chin, które przeszły lata 

walk, chaosu i głodu. Do końca 1949 roku komuniści podbili całe kontynentalne Chiny. Czang i 2 000 

000 jego nacjonalistów uciekło na wyspę Tajwan (Formoza), gdzie nadal ma swoją siedzibę rząd 

nacjonalistów. Aby powstrzymać chińskich komunistów przed inwazją na Tajwan, amerykańska flota 

stoi na straży w cieśninie między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Okręty amerykańskie mają 

rozkazy do walki, gdyby komuniści przypuścili atak na Tajwan. Stany Zjednoczone dostarczyły również 

nacjonalistom nowoczesne odrzutowce i inną pomoc w celu wzmocnienia ich fortecy na wyspie. Ale 

zawsze istnieje niebezpieczeństwo wojny na pełną skalę. Mao raz za razem groził przejąć Tajwan siłą i 

zniszczyć nacjonalistów. Twierdzenie Mao zostało poparte przez Sowietów na początku 1964 roku, 

kiedy Chruszczow wysłał notatkę do wszystkich szefów rządów, wzywając do zakończenia wojny w celu 

rozstrzygnięcia sporów terytorialnych, ale opisując Tajwan jako inny przypadek. Nazwał wyspę 

„integralną częścią państwa chińskiego” i powiedział: „Należy zakończyć bezprawną okupację Tajwanu 

przez wojska amerykańskie”. 

Stosunki chińsko-radzieckie 

Wcześniejsze dowody tarcia między Moskwą a Pekinem zakończyły się poważnym sporem publicznym 

w połowie 1963 roku. Rywalizacja między dwoma krajami o przywództwo w międzynarodowym ruchu 

komunistycznym doprowadziła do zaniku wpływów sowieckich, w szczególności wśród azjatyckich 

partii komunistycznych, podczas gdy to, co kiedyś było zjednoczonym i zdyscyplinowanym blokiem 

komunistycznym, rozpadło się. Zaczęło powstawać kilka nieco bardziej niezależnych ośrodków władzy 

komunistycznej. Przez jakiś czas wśród europejskich komunistów istniało wrażenie, że chiński 

komunizm jest mniej sztywny i bezlitosny niż radziecka marka. Ale te spekulacje okazały się fałszywe. 

Zamiast przyjąć łagodniejszą linię niż w Związku Radzieckim, Czerwone Chiny zajęły ekstremistyczne 

stanowisko. Domagali się absolutnej komunistycznej konformizmu, a jej przywódcy gwałtownie 

zaatakowali Tito w Jugosławii, krytykując go jako „oportunistę”, który zboczył z prawdziwej 

komunistycznej ścieżki. Również w zimnej wojnie Czerwone Chiny były znacznie bardziej 

bezkompromisowe niż Związek Radziecki. Sowieci opowiadali się za „pokojowym współistnieniem”, 

utrzymując, że wojna niekoniecznie jest jedynym sposobem osiągnięcia dominacji komunistycznej nad 

światem; ale przywódcy Czerwonych Chin podkreślali fakt, że w światowej rewolucji komunistycznej 

wojna jest praktycznie nieunikniona - chociaż sugerują, że wojnę rozpoczęliby „imperialiści”. Wystąpiły 

również różnice w polityce zagranicznej. Kiedy chropowaty mały bałkański satelita Albania zaczął 

przeciwstawiać się przywództwu Kremla, a sowiecka pomoc dla Albanii została wstrzymana, Chiny 

pomimo ubóstwa wysłały Albańczykom fundusze i pszenicę. Latem 1960 r. większość radzieckich 

techników została wycofana z Chin - poważna strata. Niezgoda została jednak zatuszowana rezolucją 

przyjętą na konferencji 81 partii komunistycznych w Moskwie pod koniec 1960 roku. Każda ze stron 

poszła na ustępstwa. Chruszczow uzyskał podpis prezydenta Czerwonych Chin Liu Shao-chi na jego 

ulubionej formule współistnienia. Uznano pozycję numer jeden Związku Radzieckiego wśród narodów 

rządzonych przez komunistów. Tylko Sowietom przypisywano „pomyślną realizację budowy 

społeczeństwa komunistycznego na pełną skalę”. Ale Rosja Sowiecka zgodziła się z Chinami w 

oświadczeniu, że przejście na komunizm może wymagać przemocy. Były gwałtowne potępienia Stanów 

Zjednoczonych, deklaracja totalnej wojny przeciwko „kolonializmowi” i potępienie reżimu Tito. Jednak 

rozłam sowiecko-chiński pojawił się ponownie na 22. zjeździe Komunistycznej Partii Radzieckiej w 

październiku 1961 roku. Było to naznaczone dwoma wydarzeniami: Zbesztaniem Chruszczowa  

Albańskiej Partii Komunistycznej i dalszym ujawnianiem zbrodni Józefa Stalina. Chińscy komuniści 

odmówili poparcia którejkolwiek z tych postaw. Gorycz wzrosła w 1963 i 1964 r., gdy chińska prasa 

obrzucała Chruszczowa osobistymi obelgami. Oświadczenie radzieckie z października 1963 r. mówiło o 

„wykorzystaniu poważnych różnic w Pekinie do rozwinięcia kampanii przeciwko partiom braterskim 

(...). Wszystkie środki, którymi dysponuje duże państwo, zostały uruchomione, aby rozpocząć walkę w 



ruchu komunistycznym. Chińczycy odpowiedzieli z ciężką satyrą: „Amerykańscy imperialiści nie stali się 

pięknymi aniołami pomimo czytania Biblii i śpiewania psalmów przez Chruszczowa ... Nadal uderzają 

Chruszczowa po twarzy i ujawniają bankructwo jego śmiesznych teorii upiększających imperializm. ”. 

Po raz pierwszy doszło do poważnego rozłamu w międzynarodowych szeregach komunistycznych. 

Chińczycy zdobyli poparcie partii komunistycznych w Japonii, Indonezji, Korei Północnej, Wietnamie 

Północnym, Birmie, Nowej Zelandii i Albanii oraz uzyskali częściowe współczucie na Kubie Castro oraz 

w partiach włoskich, francuskich i belgijskich. W 1964 r. Chruszczow próbował zdobyć poparcie dla 

grudniowego spotkania partii komunistycznych w Moskwie. Ale najbardziej komunistyczni przywódcy 

obawiali się, że rezultatem będzie rozłam w światowym ruchu komunistycznym, a ich odpowiedź była 

letnia. We wrześniu Prawda oskarżyła Chiny o ukrywanie roszczeń do pół miliona mil kwadratowych 

terytorium radzieckiego (dawniej chińskiego) we wschodniej Syberii. Ręka Chin została wzmocniona, 

gdy kraj ten z powodzeniem zdetonował swoją pierwszą bombę atomową w październiku 1964 roku, 

chociaż większość ekspertów uważa, że stworzenie skutecznego systemu przenoszenia zajmie Chinom 

wiele lat. Usunięcie Chruszczowa pod koniec tego miesiąca przyniosło zastój w publicznych atakach. 

Premier Chin Czou En-lai odwiedził Moskwę, ale nie doprowadziło to do wyraźnego porozumienia. 

Byłoby błędem wiązać wielkie nadzieje z przepaścią między dwoma totalitarnymi gigantami. To, co ich 

łączy, jest jeszcze silniejsze niż to, co ich dzieli. 

Imperializm komunistycznych Chin 

Komunistyczne Chiny były co najmniej tak samo agresywne jak Związek Radziecki, jeśli chodzi o zajęcie 

obcego terytorium i eksterminację niezależnych narodów. Korea Północna jako pierwsza znalazła się 

pod wpływami Czerwonych Chin i jest obecnie satelitą tego kraju. W 1951 roku Czerwone Chiny 

przejęły kontrolę nad Tybetem. Kiedy Tybetańczycy zbuntowali się w 1959 roku, Chińczycy zabili około 

90 000 z nich. Również w 1959 roku Chiny zajmowały około 12 000 mil kwadratowych północno-

zachodniego terytorium Indii i zajęły 51 000 mil kwadratowych dalej na wschód. W październiku 1962 

roku ponownie zaatakowali pokojowe Indie, które poprosiły o pomoc wojskową USA i ją otrzymały. 

Dwa miesiące później chińscy czerwoni nakazali zawieszenie broni i zaproponowali negocjacje. Indie 

zgodziły się, jeśli Chińczycy po raz pierwszy wyprowadzą się z zajętego przez siebie terytorium w 1959 

roku. Na początku 1965 roku spór był nadal nierozwiązany. Długi cień potęgi komunistycznych Chin 

spadł również na Azję Południowo-Wschodnią. Chiny pomogły komunistycznym rebeliantom przejąć 

część kolonii francuskich Indochin na początku lat pięćdziesiątych. W 1954 roku kolonia została 

podzielona na cztery kraje: komunistyczny Wietnam Północny, prozachodni Wietnam Południowy oraz 

neutralny Laos i Kambodżę. Ale chińscy czerwoni zaczęli pomagać komunistycznym rebeliantom w 

Laosie w obaleniu rządu tego kraju. Udzielili również silnego militarnego i gospodarczego wsparcia 

swojemu satelicie, Wietnamowi Północnemu, umożliwiając mu prowadzenie wojny partyzanckiej 

przeciwko Wietnamowi Południowemu. Partyzanci "Wietkongu" z północy przejęli kontrolę nad 

dużymi obszarami na południu. W 1963 r. zamieszanie nastąpiło po obaleniu, w wyniku wewnętrznego 

zamachu stanu, prezydenta Wietnamu Południowego Ngo Dinh Diem, ale Stany Zjednoczone 

ponownie zobowiązały się do pomocy Południu w obronie wolności. Wiosną 1965 r. wojna uległa 

gwałtownemu zaostrzeniu. Aby przeciwdziałać gwałtownie nasilonej agresji Wietkongu, Stany 

Zjednoczone zwiększyły swoje wsparcie wojskowe. Kiedy samoloty amerykańskie zbombardowały 

magazyny zaopatrzenia Wietkongu w Wietnamie Północnym i Laosie, Czerwone Chiny ostrzegły, że 

mogą pomóc Wietnamowi Północnemu w postaci chińskich żołnierzy, grożąc tym samym 

rozszerzeniem wojny. 

Kłopoty w domu 

Realizując swoje plany podboju za granicą, Czerwone Chiny stają w obliczu narastających problemów 

w kraju. Niektóre z nich wywodzą się z „Wielkiego Skoku”, kampanii rozpoczętej w 1958 r., Aby uczynić 



z Czerwonych Chin wiodącą potęgę przemysłową i militarną. Dni pracy w fabryce i gospodarstwie były 

wydłużone do 12 lub 14 godzin. Miliony chłopów zagęszczano do rozległych gospodarstw zwanych 

„komunami”, gdzie żyli w regimentowym stylu i maszerowali do i z codziennej pracy na polach. 

Wkrótce jednak stało się jasne, że „Wielki Skok” okazał się porażką pomimo zysków przemysłowych. 

Niezadowolenie z życia w gminach i brak zachęt dla rolników spowodowały poważny spadek morale i 

drastyczny spadek produkcji rolnej. Przez trzy lata po „Wielkim Skoku” następowały oszałamiające 

nieurodzaj plonów. Kiedy miliony Chińczyków stanęły na krawędzi głodu, narastała krytyka rządu, a 

rządy komunistów z żelaznymi pięściami stały się bardziej uciskające niż kiedykolwiek. Przeciwnicy 

reżimu byli poddawani „praniu mózgu”, więzieniu i często egzekucjom. Tysiące głodujących chińskich 

uchodźców napłynęło do brytyjskiej kolonii Hongkongu u południowo-wschodniego wybrzeża Azji. W 

latach 1963-1964 sytuacja żywnościowa uległa pewnej poprawie, głównie dzięki przeorganizowaniu 

gmin w mniejsze brygady produkcyjne, posiadające znacznie większe uprawnienia do prowadzenia 

własnych spraw. Chłopom wolno było uprawiać w wolnym czasie własne działki. Organizacja rolnicza 

w Chinach zbliża się dziś do radzieckiego modelu kołchozu. Żaden kraj nie rozwiązał problemów 

związanych z farmami. Obaj kupili pszenicę od „kapitalistycznego Zachodu”. 

Komunistyczny wzór podboju 

Drugiego marca 1919 roku niewielka grupa mężczyzn zebrała się w Moskwie, aby zaplanować światową 

rewolucję. Zostali wezwani przez Lenina i Trockiego do zorganizowania Kominternu (Międzynarodówki 

Komunistycznej) - związku partii komunistycznych na całym świecie. Obecnych było tylko 35 delegatów 

z prawem głosu. Większość stanowili niejasni rewolucjoniści, którzy akurat byli w Moskwie i nie mieli 

uprawnień do wypowiadania się w imieniu grup politycznych w swoich rodzinnych krajach. Niemniej 

jednak wyznaczyli plan ekspansji komunistycznej, której celem jest dominacja nad światem. W 

następnym roku w Kongresie wzięło udział 217 delegatów z 41 krajów. Następnie nakreślili plan 

podboju świata i przyjęli 21 zasad przyjęcia do Kominternu. Obejmowały one bezpośrednie 

upoważnienie do buntu i zdrady. Na przykład: Stała i systematyczna propaganda musi być prowadzona 

w wojsku, gdzie w każdej organizacji wojskowej powinny powstawać grupy komunistyczne. . . . Każda 

ze stron, pragnąca zjednoczenia się z Kominternem, powinna być zobowiązana do udzielenia wszelkiej 

możliwej pomocy republikom radzieckim w ich walce przeciwko wszelkim siłom kontr-rewolucyjnym. 

W dodatku wszystkie partie komunistyczne były zobowiązane „stworzyć wszędzie równoległy 

nielegalny aparat, który w decydującym momencie powinien być pomocny partii w wypełnianiu jej 

obowiązków wobec rewolucji”. 

Wielka strategia 

Strategia komunistyczna, jak teraz widzi świat, wykorzystuje wiele środków, aby osiągnąć swoje cele: 

siłę lub groźbę użycia siły, działalność wywrotową, handel, propagandę. Na początku główną ambicją 

partii komunistycznej było powielić rewolucję rosyjską 1917 roku w innych krajach. Komintern 

postanowił to osiągnąć. Za najbardziej prawdopodobne cele rewolucji typu bolszewickiego uważał 

kraje uprzemysłowione Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, ponieważ były one najbardziej 

rozwinięte pod względem przemysłowym. Ale komuniści byli aroganccy; zaczęli też wzniecać kłopoty 

w mniej rozwiniętych krajach Azji i Bliskiego Wschodu. Partiom komunistycznym na całym świecie 

nakazano udzielenie pomocy „rewolucyjnym ruchom wyzwoleńczym na ziemiach kolonialnych”, aby 

pomóc im zrzucić „imperialistyczną” kontrolę. Plan był sprytny. W Azji, gdzie przemysł prawie nie 

istniał, a klasa robotnicza wciąż słaba, komunistom polecono wspierać niekomunistyczne ruchy 

rewolucyjne, zachowując przy tym własne organizacje. Na przykład Indyjska Partia Komunistyczna 

współpracowała z rewolucyjnym Kongresem Narodowym. Również w Chinach chińscy komuniści 

zjednoczyli się, by poprzeć Kuomintang Sun Yat-sena w 1924 r. Wraz z II wojną światową przyszedł 

holokaust i przewrót. Miliony ludzi zostały wyrwane ze swoich starych kotwic. Kiedy Armia Czerwona 



sowieckiej Rosji odepchnęła siły Hitlera i posunęła się od Wołgi do Łaby, przyniosła ze sobą 

komunistyczną kontrolę polityczną i gospodarczą, system jednopartyjny i tajną policję. Łotwa, Litwa, 

Estonia i dwie piąte Polski zostały zaanektowane przez Związek Radziecki przed atakiem Hitlera. Teraz 

kontrola komunistyczna, obsługiwana zarówno przez sowieckich komunistów, jak i członków lokalnej 

partii, została zdławiona w innych okupowanych krajach. W przekształconej Polsce oraz w Rumunii, na 

Węgrzech, w Bułgarii, Czechosłowacji i wschodnich Niemczech ustanowiono reżimy marionetkowe. 

Rządy jednej partii, tajna policja, partyjny monopol na informację i edukację, państwowa własność 

przemysłu i zaganianie chłopów do kołchozów zostały wprowadzone wszędzie. W ten sposób w 

krwawych następstwach II wojny światowej radzieccy przywódcy przejęli kontrolę nad prawie stu 

milionami mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. II wojna światowa umożliwiła ekspansję 

komunizmu na kolejnym kontynencie - Azji. Największym zwycięstwem komunistów od rewolucji 

bolszewickiej 1917 r. było ustanowienie rządów komunistycznych w Chinach kontynentalnych w 1949 

r. 

Metody komunistycznej propagandy 

Propaganda komunistyczna miała do dyspozycji arsenał broni. Niektórzy uderzają młotem. Inni dźgają 

z okrutną precyzją bagnetu. Niektóre są przebrane i wcale nie wyglądają na broń. Ulubioną metodą 

komunistycznego propagandysty było „Wielkie Kłamstwo” - oparte na założeniu, że masy łatwiej 

zaakceptują potworne fałszowanie niż małe. Inne techniki propagandowe obejmowała odwoływanie 

się do interesów grupowych i uprzedzeń, takich jak antyimperializm, antykatolicyzm, antysemityzm. 

Niektóre z tych apeli są subtelne; niektóre są rażące. Jedną z metod wojny psychologicznej stosowaną 

przez Sowietów była strategia okresowego terroru. Wieją gorąco i zimno: jednego dnia zaciekłe groźby, 

drugiego uspokajające zapewnienia. Efektem tego leczenia jest szybkie przejście od strachu do nadziei, 

co całkowicie dezorientuje zagraniczną opinię publiczną. Dobrą ilustrację tej metody można znaleźć w 

dwóch kontrastujących wypowiedziach Chruszczowa, który był premierem Związku Radzieckiego, w 

przeciągu dwóch miesięcy. 

Oto groźba Chruszczowa, która 14 stycznia 1960 r. Oznajmiła Radzie Najwyższej (parlamentowi): wojna 

wybuchnie w sercu walczących krajów; ponadto nie byłoby ani jednej stolicy, ani jednego dużego 

ośrodka przemysłowego lub administracyjnego, ani jednego obszaru strategicznego, który nie byłby 

narażony na ataki nie tylko w pierwszych dniach, ale iw pierwszych minutach wojny. 

A oto Chruszczow, miłośnik kojącego pokoju, przemawiający do Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-

Indyjskiej 4 marca tego samego roku: Analizując atmosferę, jaka powstała na świecie w stosunkach 

między narodami i rządami, jestem głęboko przekonany, że wszyscy istnieją obecnie warunki do 

zachowania i umocnienia pokoju. Nie tylko ja, ale wszyscy moi przyjaciele, którzy dokonali realistycznej 

oceny sytuacji międzynarodowej, tak uważam. Chruszczow wielokrotnie stosował tę technikę w 

kontaktach z zachodnimi mocarstwami nad Berlinem. W rozmowie z prezydentem Kennedym w 

Wiedniu w czerwcu 1961 r. I przy wielu innych okazjach Chruszczow przyjął „twardą” linię: Związek 

Radziecki podpisał traktat ze swoim marionetkowym reżimem, tak zwaną Niemiecką Republiką 

Demokratyczną, w próba wymuszenia zachodnich aliantów z Berlina Zachodniego. Następnie, jesienią 

1961 r., Chruszczow zmienił taktykę, odwołując 31 grudnia termin zawarcia traktatu pokojowego. 

Zasugerował, że Związek Radziecki i mocarstwa zachodnie mogą negocjować porozumienie w sprawie 

statusu Berlina Zachodniego bez zajmowania się Niemcami Wschodnimi. Jednym ze znaków 

towarowych radzieckiej propagandy była znana zasada reklamy: użycie powtórzeń w celu uzyskania 

pożądanego obrazu. W ZSRR i jego satelitach popularny slogan - chwytliwe hasło - atakuje oczy 

czytelników gazet i wrzaski z radia i telewizji, nakazujące obywatelom pracę, zabawę, myślenie zgodnie 

z wytycznymi rządu. Zarówno w kraju, jak i za granicą Sowieci mają specjalne słownictwo. Na przykład 

Stany Zjednoczone są zawsze nazywane „imperialistami” i „kolonialistami”, chociaż nie mają ani 



imperium, ani kolonii. I są oskarżane o „podżeganie do wojny”, jeśli próbuje utrzymać linie obrony 

przed ekspansją sowiecką. Z drugiej strony, działania komunistyczne są opisywane w świetnych 

terminach. Narody kontrolowane przez Sowietów nazywane są „demokracjami ludowymi” lub 

„republikami ludowo-demokratycznymi”. Komuniści lubią używać takich określeń jak „pokojowe 

współistnienie” i wspaniale opisują system komunistyczny jako „falę przyszłości”. W rzeczywistości cała 

lista słów, takich jak „pokój”, „wolność”, „wybory”, została wypaczona przez sowieckie nadużycia. 

„Socjalizm”, który pierwotnie oznaczał pokojową kontrolę produkcji przez państwo, został 

zniekształcony i oznaczał rządy poprzez policyjny terror. „Edukacja” oznacza raczej uczenie młodych 

papugowania linii komunistycznej, niż samodzielnego myślenia. A w „demokracji” na karcie do 

głosowania pojawia się tylko jedna partia. W badaniu Kremlin Target: U.S.A., badaniu radzieckiej 

propagandy, Donald C. Dunham stwierdza, że „Kreml stworzył z propagandy najpotężniejszą 

pozamilitarną broń narodowej agresji, jaką kiedykolwiek znał świat”. 

Subwersja i infiltracja 

Jednym z powodów, dla których radzieckie szpiegostwo jest tak groźne i trudne do wykrycia, jest 

zdolność sowieckich szpiegów do rekrutowania zagranicznych agentów. Każdy obywatel 

komunistyczny niekomunistycznego kraju jest zobowiązany przez dyscyplinę partyjną do pracy na rzecz 

upadku własnego rządu. Wiele ujawnień radzieckich szpiegów działających w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie, Japonii i różnych krajach europejskich ujawniło, że w operacjach tych niezmiennie pomagali 

lokalni komuniści lub osoby emocjonalnie pociągane przez komunizm. Organizacja szpiegowska 

założona w Japonii przez Richarda Sorge, niemieckiego komunistę w przebraniu nazistowskiego 

dziennikarza, składała się z Japończyków i Niemców, a nie z radzieckich Rosjan. Znany kanadyjski 

pierścień szpiegowski, który został zdemaskowany przez Sowieta Igora Gouzenko, obywatela 

zatrudnionego jako urzędnik do spraw kodeksu w ambasadzie sowieckiej w Ottawie, składał się z 

obywateli Kanady, w tym członków kanadyjskiego ruchu komunistycznego. Komuniści, którzy zdradzili 

tajemnice broni jądrowej, tacy jak Klaus Fuchs i Alan Nunn May w Wielkiej Brytanii oraz Julius i Ethel 

Rosenberg w Stanach Zjednoczonych, nie byli obywatelami Związku Radzieckiego. Dla rządu Stanów 

Zjednoczonych niezwykle ważne jest powstrzymanie członków i sympatyków partii komunistycznej 

przed infiltracją stanowisk rządowych lub innych stanowisk, na których mogą zagrażać bezpieczeństwu 

narodu. Pytanie, jak postępować z osobami, których lojalność jest skierowana do obcego rządu, nie 

jest prostą kwestią dla wolnych społeczeństw. Te same kroki, które rząd musi podjąć, aby uniemożliwić 

takim osobom zajmowanie stanowisk. 

Władze mogą jednocześnie ograniczać ich wolność słowa, prawo do prywatności i inne podstawowe 

prawa, które Stany Zjednoczone, między innymi, gwarantują w swojej konstytucji. Wolne 

społeczeństwo, jeśli ma pozostać wolne, musi tolerować wolność myśli i wypowiedzi. Ale nie ma 

obowiązku popełnienia samobójstwa, zezwalając spiskowcom służącym obcemu mocarstwu na 

uwolnienie się z jej tajemnic wojskowych, dyplomatycznych i naukowych. 

Organizacja międzynarodowa 

Kiedy marksiści mówią o socjalizmie i komunizmie, często mówią o pierwszej, drugiej i trzeciej 

międzynarodówce. Te grupy są ważne w historii socjalistów i komunistów. Pierwsza 

Międzynarodówka, pierwotnie nazywana Międzynarodowym Stowarzyszeniem Robotników, została 

założona przez Marksa w 1864 roku w Londynie. Miał nadzieję, że przez to zgromadzi lud pracujący 

wszystkich krajów, aby zrealizować cele swojego Manifestu Komunistycznego. Ale jej członkowie nie 

mogli się zgodzić. Została rozwiązana po kongresie, który odbył się w Filadelfii w 1874 roku. Druga 

Międzynarodówka, nazywana czasami Międzynarodówką Socjalistyczną, została zorganizowana w 

Paryżu w 1889 roku i założyła swoją siedzibę w Brukseli. Przystąpiła do niej większość europejskich 



partii socjalistycznych. Niektórzy z jej członków chcieli zrewidować niektóre cechy marksizmu. Uważali, 

że uporządkowany szereg zmian, poprzez procesy prawne, demokratyczne, może powoli poprawić 

warunki społeczne. Ta Międzynarodówka została poważnie osłabiona przez niepowodzenie w 

zapobieżeniu I Wojnie Światowej. Trzecia Międzynarodówka, utworzona w Moskwie w 1919 r. przez 

bolszewików po ich zwycięstwie, jest również znana jako Międzynarodówka Komunistyczna lub 

Komintern. Komintern spotykał się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, aby kierować 

strategią światowej rewolucji. Ta strategia zmieniała się od czasu do czasu, w zależności od warunków 

na świecie i lokalnych warunków w różnych krajach. W niektórych krajach Partii Komunistycznej 

nakazano zorganizowanie nowych związków zawodowych; w innych kazano im przystępować do już 

istniejących związków i próbować przekształcić ich przywództwo na idee komunistyczne. Lokalna Partia 

Komunistyczna może jednego dnia zaprzyjaźnić się z partiami socjalistycznymi i robotniczymi, a 

następnego potępić je jako „burżuazyjne”. W latach trzydziestych XX wieku partie komunistyczne za 

granicą dołączyły do innych ugrupowań, aby przeciwstawić się Hitlerowi i Mussoliniemu, ale Komintern 

zmienił swoje stanowisko, kiedy Stalin podpisał z Hitlerem traktat o nieagresji w 1939 r. II wojna 

światowa stanowiła poważne przeszkody dla kierowania partiami komunistycznymi z 

międzynarodowego centrum. To, oprócz dążenia Stalina do poprawy stosunków z zachodnimi 

aliantami, doprowadziło do końca Kominternu 22 maja 1943 r. Po wojnie partie komunistyczne 

Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej, a także Francji i Włoch. spotkał się w Polsce i zorganizował 

Kominform, czyli Biuro Informacji Komunistycznej. Nazwa została zmieniona, ale cel pozostał ten sam, 

a mianowicie promować komunizm na całym świecie. Kominform założył siedzibę w Belgradzie w 

Jugosławii i zaczął w swoim pierwszym zadaniu: umocnić siłę państw satelickich wzdłuż granic ZSRR i 

trzymać zachodnie wpływy z dala od krajów komunistycznych. Wkrótce po powstaniu Kominform 

podjął następujące działania: 

1. Postanowił zniszczyć partie socjalistyczne i chłopskie w Europie Wschodniej. 

2. Poparł komunistyczny zamach stanu w Czechosłowacji, który w lutym 1948 roku wprowadził ten kraj 

pod sowiecką dominację. 

3. Nakazał partiom komunistycznym we Francji i we Włoszech zorganizowanie strajków przeciwko 

rządowi 

4. Prowadził propagandę przeciwko działaniom USA w Europie, takim jak Plan Marshalla. 

5. Wyrzuciła Jugosłowiańską Partię Komunistyczną za przeciwstawienie się próbom Stalina 

zdominowania Jugosławii w czerwcu 1948 roku. 

Ten ostatni akt przyniósł odwrotny skutek. Komuniści na całym świecie nie zgadzali się co do 

wyrzucenia Tito, a wielu z krajów spoza bloku komunistycznego zrezygnowało z partii. Konflikt trwał 

do śmierci Stalina w 1953 r. Po pojednaniu z Tito, ZSRR ogłosił 17 kwietnia 1956 r., że Kominform został 

rozwiązany. Jego miejsce zajął jednak Układ Warszawski, zainspirowany przez Sowietów układ 

podpisany w 1955 r. Ustanowił on wspólne dowództwo wojskowe nad Związkiem Radzieckim, Polską, 

Bułgarią, Albanią, Czechosłowacją, Rumunią, Węgrami i NRD. Czyniąc NRD pełnoprawnym członkiem 

paktu, Sowieci uzasadnili gromadzenie tam broni, aby zrównoważyć członkostwo RFN w NATO w 1954 

r.  

Partie komunistyczne w krajach niekomunistycznych 

Chociaż zorganizowana opozycja nie jest dozwolona w krajach rządzonych przez komunistów, sytuacja 

jest odwrotna w krajach niekomunistycznych, gdzie partie komunistyczne istnieją legalnie. Te partie 



komunistyczne lojalne wobec Moskwy wiernie śledzą każdy zwrot i zwrot w sowieckiej polityce 

zagranicznej. 

Jednym z przykładów jest zachowanie Partii Komunistycznej w Stanach Zjednoczonych. W latach przed 

przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej i tak długo, jak Stalin potępiał Hitlera, 

komuniści amerykańscy ogłosili się gorliwymi obrońcami pokoju i demokracji oraz przed wojną i 

faszyzmem. Ale kiedy Hitler i Stalin podpisali swój tajny traktat w sierpniu 1939 r. i zaczęli dzielić między 

siebie Europę Wschodnią, komuniści ze Stanów Zjednoczonych, podobnie jak komuniści na całym 

świecie, zapomnieli o swoich atakach na Hitlera i obwinili Wielką Brytanię i Francję o rozpoczęcie II 

wojny światowej. . Wojna stała się „wojną imperialistyczną”, od której Ameryka musi się trzymać z 

daleka, nawet gdyby Hitler wygrał. Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych dokonała kolejnego 

salta dzień po inwazji Hitlera na Związek Radziecki, w czerwcu 1941 roku. Od tego momentu 

amerykańscy komuniści ogłosili, że wojna toczy się o „demokrację” i „sprawiedliwość” i wezwali Stany 

Zjednoczone do przystąpienia wojna natychmiast. Gdy wojna dobiegła końca i konflikt celów między 

Stanami Zjednoczonymi a ZSRR stał się oczywisty, komuniści amerykańscy podjęli obronę każdej agresji 

radzieckiej, atakowali politykę USA jako „imperialistyczną”, „reakcyjną” i „ kolonializm ”i potępił Stany 

Zjednoczone jako wyłączną odpowiedzialność za zimną wojnę. Osoby w Komunistycznej Partii Stanów 

Zjednoczonych, które nie mogły znieść tych manewrów, nie miały innego wyjścia, jak opuścić partię, 

co zrobiło bardzo wielu. Od 1928 roku partia amerykańska pozostaje w rękach ugrupowania, które jest 

gotowe wykonywać wszelkie instrukcje Moskwy, nawet jeśli oznacza to odrzucenie „linii” ustanowionej 

zaledwie kilka tygodni wcześniej. 

Liczba członków Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych jest szacowana przez FBI na około 

10000. Próbują przejąć kontrolę nad niektórymi związkami zawodowymi, grupami obywatelskimi i 

innymi organizacjami, ale rzadko im się to udaje. Kierownictwo AFL-CIO jest czujne, aby powstrzymać 

komunistów od urzędu. Niewielka grupa członków lub sympatyków partii, czasem nawet pojedyncza 

osoba, może wpływać na politykę organizacji, której członkowie lub pracownicy są w większości 

niekomunistami o niekwestionowanej lojalności wobec swojego kraju. W Europie Zachodniej tylko 

francuskie i włoskie partie komunistyczne wykazują prawdziwą siłę polityczną. We Francji liczba głosów 

komunistów wahała się od 25 do 28 procent całości, chociaż poparcie kandydatów komunistycznych 

spadło od czasu wyboru generała de Gaulle'a na prezydenta w 1958 roku. We Włoszech komuniści 

zazwyczaj sondują nieco ponad jedną piątą głosów krajowych. ; do 1962 roku mieli sojusz roboczy z 

partią lewicowych socjalistów kierowaną przez Pietro Nenni, dając obu grupom łącznie około jednej 

trzeciej oddanych głosów. W wyborach w kwietniu 1963 r. Jeden na czterech Włochów głosował na 

komunistę. Później tego samego roku Nenni i socjaliści zdecydowali się bezpośrednio uczestniczyć w 

centrolewicowym rządzie, odsuwając się od swoich dawnych komunistycznych sojuszników. Jednak 

włoscy komuniści mocno trzymają się wielu lokalnych administracji i związków zawodowych. Ponieważ 

stanowią tak liczną mniejszość, ich głos utrudnia utworzenie silnego, stabilnego rządu. Giuseppe 

Saragat potrzebował głosów komunistów do wyboru na prezydenta Włoch w grudniu 1964 r., Choć jest 

umiarkowanym socjalistą o silnych poglądach antykomunistycznych. Na półkuli zachodniej komunizm 

zdobył silną bazę operacyjną na Kubie Castro. W innych krajach Ameryki Łacińskiej wpływ komunistów 

był w stanie karmić się niepokojami społecznymi, skrajnymi kontrastami społecznymi (kilka bardzo 

bogatych, wielu bardzo biednymi) oraz podsycać płomienie tradycyjnej zazdrości i strachu przed 

Stanami Zjednoczonymi. W Indonezji Partia Komunistyczna (PKI), największa poza blokiem 

komunistycznym, liczy około 3 000 000 członków. Otrzymał publiczne poparcie prezydenta Sukarno 

jako prawowitego uczestnika ruchu nacjonalistycznego. 

Manipulacja handlem 



Oprócz najeżonych, wzmocnionych stalą granic Związek Radziecki może wykorzystywać swój handel 

zagraniczny jako zagrożenie życia i śmierci dla krajów komunistycznych znajdujących się pod jego 

wpływem. Państwowy monopol na handel zagraniczny umożliwia przenoszenie zamówień z jednego 

kraju do drugiego w celach politycznych w ramach szeregu nagród i kar: teraz oferując handel jako 

przynętę, a teraz odcinając go jako odwet. Podobnie, Sowieci mogą wykorzystywać handel zagraniczny 

do celów politycznych. Mogą na przykład zrzucić pewne towary na rynek światowy i sprzedać je poniżej 

obowiązujących cen, aby wywołać kryzys gospodarczy. Może to okazać się najbardziej skuteczne 

wobec kraju, który jest uzależniony przede wszystkim od eksportu jednego towaru. 

Złamane traktaty i obietnice 

Główną przeszkodą na drodze do zadowalającego i trwałego porozumienia ze Związkiem Radzieckim 

była całkowita obojętność jego władców wobec własnego przyrzeczonego słowa. Oto lista dziesięciu 

uroczystych traktatów zawartych przez rząd radziecki i zerwanych przy pierwszej dogodnej okazji: 

Uznanie niepodległości Gruzji, 7 maja 1920 r : Gruzja została najechana i przymusowo przyłączona do 

Związku Radzieckiego 11 lutego 1921 r 

Układ o nieagresji i neutralności z Litwą, 28 września 1926 r .; odnowiony 4 kwietnia 1934 r : Litwa 

przymusowo zaanektowana 6 sierpnia 1940 r  

Traktat o nieagresji z Finlandią, 21 stycznia 1932 r : Wojska radzieckie dokonują inwazji na Finlandię 30 

listopada 1939 r 

Traktat o nieagresji z Łotwą, 5 lutego 1932; odnowiony 4 kwietnia 1934 r : Łotwa przymusowo 

zaanektowana 5 sierpnia 1940 r 

Traktat o nieagresji i polubownym załatwianiu sporów z Estonią, 4 maja 1932 r : Estonia przymusowo 

zaanektowana 3 sierpnia 1940 

Układ o nieagresji z Polską, 25 lipca 1932 r : Polska najechana przez siły radzieckie i podzielona przez 

nazistowskie Niemcy we wrześniu 1939 roku 

Porozumienie jałtańskie ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią z lutego 1945 r. Przewidujące 

wolne i nieskrępowane wybory w Polsce oraz instytucje demokratyczne w krajach Europy Wschodniej 

: Systematyczne i uporczywe łamanie tych obietnic prowadzące do przekształcenia Polski i innych 

krajów okupowanych przez Armię Czerwoną w jednopartyjne dyktatury 

Traktat obiecujący poparcie tylko dla nacjonalistycznego rządu Chin, sierpień 1945 r : Systematyczne 

łamanie tego traktatu poprzez udzielanie pomocy chińskim komunistom 

Umowy z 1945 i 1949 r. Ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją zapewniające swobodę 

przemieszczania się między Berlinem Wschodnim i Zachodnim : Wzniesienie przez sowiecki rząd 

marionetkowy w NRD muru, odgradzającego Berlin Wschodni od reszty miasta 

Radzieckie wznowienie serii potężnych wybuchów atmosferycznych 1 września 1961 roku : 

Oświadczenie Chruszczowa z sierpnia 1959 r., Że Związek Radziecki nigdy nie wznowi jako pierwszy 

testów jądrowych 

To właśnie ta zwyczajowa zła wiara Sowietów utrudnia Wolnemu Światowi poleganie na papierowej 

umowie z nimi. 

Dlaczego niektórzy ludzie są komunistami? 



Łatwo zrozumieć, dlaczego kraj poddaje się rządom komunistycznym, w którym wkroczyła Armia 

Czerwona i utworzyła system komunistyczny, z rozległą organizacją tajnej policji i groźbą śmierci lub 

obozu koncentracyjnego dla przeciwników. Ale nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego jednostki stają się 

komunistami z własnej woli w krajach, które mają system demokratyczny. Dlaczego niektórzy dość 

zamożni, wykształceni ludzie pochodzenia klasy średniej zdradzają polityczne i naukowe tajemnice 

agentom komunistycznym w Stanach Zjednoczonych lub dołączają do radzieckich szpiegów w 

Kanadzie? Albo, inaczej mówiąc, dlaczego niektórzy chłopi w kraju wschodnim, takim jak Wietnam 

Południowy, pomagają partyzantom komunistycznym, mimo że wiedzą - lub powinni wiedzieć - że 

dziesiątki tysięcy ich współmieszkańców uciekło przed nieznośnymi warunkami panującymi w rządzie 

komunistycznym. północna część podzielonego kraju? 

Niektóre z powodów 

Nie ma prostej odpowiedzi. Problem jest złożony, ponieważ motywacje jednostek do komunizmu 

różnią się znacznie w zależności od kraju i okresu historii. Warunki ekonomiczne, społeczne i 

psychologiczne w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej różnią się znacznie od tych na zapóźnionych 

gospodarczo ziemiach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Oto 10 powodów, dla których komunizm 

pociąga niektóre osoby: 

1. Ubóstwo bez nadziei na poprawę. 

2. Dyskryminacja rasowa lub społeczna. 

3. Ignorancja i analfabetyzm. (Niemożność czytania lub pisania czyni jednostkę podatną na 

komunistyczną propagandę szeptaną). 

4. Utrata wiary religijnej. (Niektórych pociąga komunizm, ponieważ nie mają głębokiego zrozumienia 

swojej duchowej wiary lub dlatego, że źle rozumieją prawdziwą naturę komunizmu). 

5. Niechęć do zacofania społecznego i prawdziwej lub rzekomej korupcji w rządzie. 

6. Myląc komunizm z systemem, który oznacza „pokój”, naprawianie krzywd i danie szansy 

„słabszemu”. 

7. Tęsknota za skrótami do idealnego społeczeństwa; niecierpliwość wobec stopniowego, 

uporządkowanego procesu demokratycznego. 

8. Zbyt różowy obraz życia w komunizmie w takich „utopiach” jak ZSRR i Chiny. (Takie nieporozumienia 

są rozpowszechniane w publikacjach propagandy komunistycznej w krajach niekomunistycznych oraz 

w starannie prowadzonych wycieczkach po krajach komunistycznych). 

9. Przekonanie, że komunizm na pewno zwycięży i chęć bycia po zwycięskiej stronie. 

10. Powszechne poczucie wykorzenienia, widok zanikania wartości duchowych i materialnych. (Ten 

stan rzeczy najprawdopodobniej nastąpi po nieudanej wojnie. Dwa największe zwycięstwa komunizmu 

- w Rosji i Chinach - nastąpiły po zniszczeniach i zakłóceniach długotrwałej wojny i inwazji). 

Wyjątki od reguły 

Te dziesięć przyczyn nie zawsze wyjaśnia atrakcyjność komunizmu dla niektórych ludzi. Na przykład nie 

zawsze w najbiedniejszych krajach korzenie komunizmu sięgają głęboko. Francja jest bogatszym 

krajem niż Irlandia, jednak komuniści mają wpływ we Francji, ale w Irlandii prawie nie istnieją. 

Wyjaśnieniem może być to, że życie w Irlandii jest stosunkowo spokojne i stabilne, w przeciwieństwie 

do zamieszek we Francji w ostatnich dziesięcioleciach, wynikających z obcej inwazji i okupacji, 



infiltracji, następujących po sobie kryzysów w Algierii i innych niepokojących wydarzeń. Nie byłoby też 

słuszne założenie, że komuniści należą tylko do mniej uprzywilejowanych grup ludności. W Stanach 

Zjednoczonych komunizm uzyskał większe poparcie od dość zamożnych i zawodów niż z biedniejszych 

grup, takich jak dzierżawcy i migrujący robotnicy rolni. Z drugiej strony robotnicy przemysłowi - klasa, 

na której komunizm początkowo pokładał największe nadzieje na poparcie - przejęli inicjatywę w 

demonstracjach antykomunistycznych w Stanach Zjednoczonych. Jest więc oczywiste, że ludzie, którzy 

stają się komunistami, robią to z różnych powodów. Przyjrzyjmy się teraz dwóm wielkim rewolucjom 

komunistycznym i zobaczmy, jak przyciągnęły ich zwolenników. 

Wrażliwość Rosji 

Rosja carska była szczególnie narażona na gwałtowną rewolucję społeczną, ponieważ była mniej 

zaawansowana niż reszta Europy, chociaż znacznie wyprzedziła Azję pod względem rozwoju 

społecznego, gospodarczego i edukacyjnego. Były skrajności bogactwa i biedy zakorzenione w starym 

rosyjskim systemie ziemiaństwa szlachty i chłopów pańszczyźnianych. Nawet emancypacja chłopów 

pańszczyźnianych przez cara Aleksandra II w 1861 r. nie zrównała chłopa pańszczyźnianego z 

gospodarzem pod względem wykształcenia, bogactwa i możliwości. Chociaż większość chłopów nie 

rozumiała marksizmu, łatwo dało się ich przekonać do programu pomszczenia dawnych krzywd i 

podzielenia między siebie wielkich posiadłości. Innymi gotowymi do rewolucji Rosjanami byli robotnicy 

przemysłowi, pracujący przez długie godziny w trudnych warunkach za niewielkie wynagrodzenie. W 

innych krajach następowała stała poprawa sytuacji pracowników, ponieważ nowe maszyny zwiększały 

produktywność i zmniejszały liczbę ciężkiej pracy. Ale ponieważ rozwój przemysłowy rozpoczął się w 

Rosji dopiero pod koniec XIX wieku, produktywność i płace pozostawały w tyle za standardami 

amerykańskimi i zachodnioeuropejskimi. Tak więc rosyjscy robotnicy jako klasa byli bardziej podatni 

na rewolucyjną propagandę. Innym czynnikiem, który zadecydował o atrakcyjności komunizmu w Rosji, 

była absolutna władza carów. Niemożność przeprowadzenia w systemie carskim potrzebnych reform 

pokojowymi środkami ewolucyjnymi zmusiła rosyjskich intelektualistów i innych, którzy pragnęli zmian 

politycznych i społecznych, do bronienia skrajnych metod rewolucyjnych. Jeszcze innym czynnikiem, 

który przyczynił się do powstania rewolucyjnego trendu, była dyskryminacja przez autokrację rosyjską 

wobec Polaków, Litwinów i innych ludów nierosyjskich. Wynikające z tego powszechne niezadowolenie 

wśród dotkniętych grup sprawiło, że byli bardziej gotowi zaakceptować rewolucję jako środek 

naprawienia tego zła. 

Wreszcie I wojna światowa zakłóciła życie codzienne i przyniosła cierpienie ludności rosyjskiej. Ostatni 

podporę starego stylu życia usunięto wraz z obaleniem carów, którzy przez wieki byli symbolem 

władzy. Dobrze nastawieni, ale raczej słabi liberałowie i umiarkowani socjaliści, którzy sprawowali 

władzę przez kilka miesięcy między upadkiem cara i nadejście komunistów nie były w stanie zapanować 

nad falami przewrotów, które grały w ręce Lenina. Głównym powodem poparcia Lenina było znużenie 

wojenne narodu rosyjskiego. Wielu zwolenników bolszewików zrobiło to, ponieważ chcieli zakończenia 

wojny i nie przewidzieli ostatecznych celów rosyjskiej partii bolszewickiej, które można było osiągnąć 

jedynie prowadząc wojnę przeciwko większości rosyjskiej ludności, zwłaszcza chłopom. Rewolucja 

chińska miała miejsce w kraju zdewastowanym przez wojnę. Ludność żyła zagrożona nawracającymi 

klęskami głodu. Bieda i niedostatek były tak powszechne, że nie można ich było opisać. Pierwszy 

warunek klimatu sprzyjającego komunizmowi został spełniony: ubóstwo bez nadziei na poprawę. 

Innym stanem, który istniał ze wszystkich stron, był analfabetyzm. Niewykształcony chłop był gotowym 

przedmiotem masowej indoktrynacji hasłami i obietnicami. Dla niego każda zmiana była poprawą. Rząd 

był płynny; przez wieki chłop był winien wierność każdemu watażce lub innej lokalnej władzy, która 

akurat miała w tej chwili władzę. Przyjął więc broń i miskę ryżu i poszedł za komunistycznym 

organizatorem. 



Komunizm na Zachodzie 

Zarówno we Francji, jak i we Włoszech, dawne antagonizmy „wojny klasowej” wydają się odpowiadać 

za utrzymywanie się siły komunistycznej. Wśród intelektualistów w obu krajach modne było 

przyjmowanie zdecydowanej pozy antyrządowej, niezależnie od rządzącego rządu. Ponadto istnieje 

głosowanie „protestacyjne” niekomunistów, którzy z jakiegoś powodu są niezadowoleni ze swojego 

rządu. Jednak rosnący dobrobyt Europy w znacznym stopniu osłabił perspektywy rozwoju 

komunistycznej próby przejęcia władzy przemocą. W Wielkiej Brytanii niewielki, twardy rdzeń 

komunistów zachowuje wpływy w niektórych związkach zawodowych, ale minęło dużo czasu, odkąd 

brytyjscy komuniści zgromadzili wystarczająco siły, aby wybrać choćby jednego członka parlamentu. W 

Stanach Zjednoczonych komuniści są jeszcze bardziej odizolowani od życia narodowego niż w Wielkiej 

Brytanii. Dlaczego niektórzy Amerykanie stają się komunistami lub aktywnymi obrońcami sprawy 

komunistycznej? Ostra bieda, której w Stanach Zjednoczonych nie ma na dużą skalę, rzadko jest 

odpowiedzią. Trzeba szukać dalej, a przyczyny są różne. Młodzi ludzie mogą odczuwać nowość i 

przygodę, podważać ustalone konwencje. Czasami intensywna społeczność grupy komunistycznej lub 

bliskiej komunistycznej tymczasowo zaspokaja potrzeby samotnego i osoba wykorzeniona psychicznie. 

Może wymagać pewności, że komunizm jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Inne 

osoby, które marzą o utopijnym społeczeństwie, lubią wierzyć, że takie społeczeństwo istnieje w 

Związku Radzieckim lub Chinach, lub w obu. Niezadowolenie z jakiegoś aspektu życia w Stanach 

Zjednoczonych może być kolejną motywującą przyczyną dla osoby, która nie jest w stanie dokonać 

logicznego, punktowego porównania z warunkami panującymi w krajach komunistycznych. W każdym 

kraju wydarzenia historyczne są ściśle związane z decyzją o wstąpieniu do partii komunistycznej. Na 

przykład istnieje oczywiście wielka różnica między motywami, które skłaniają ludzi do zostania 

komunistami przed i po ustanowieniu rządów partii komunistycznej. W Rosji przed 1917 r. 

rewolucjonistom groziło więzienie i wygnanie, jeśli wpadł w ręce policji. W Chinach na pewnych 

obszarach i w określonych momentach karą za działalność komunistyczną była śmierć. Osoby, które w 

takich okolicznościach wstąpiły do partii komunistycznej, były gotowe ponieść surowe konsekwencje 

dla swoich przekonań. Ale kiedy partia komunistyczna jest u władzy, obraz ten radykalnie się zmienia. 

Zatem członkostwo w partii jest drogą do władzy i przywilejów. Osobiste ambicje - lepszej pracy, 

wpływów politycznych, korzyści społecznych - zamiast idealizmu, prawdopodobnie podyktują wniosek 

o członkostwo. Z drugiej strony w krajach niekomunistycznych zmieniające się warunki światowe i 

wewnętrzne powodują wahania popularności komunizmu. Na przykład w latach trzydziestych XX wieku 

atrakcyjność komunizmu wzrosła, gdy idealistyczni młodzi ludzie z zachodnich demokracji rzucili się do 

Hiszpanii, aby pomóc sprawie lojalistów, która była również wspierana przez komunistów. W domu 

wydłużające się kolejki po chleb i szczypta bezrobocia sprawiły, że niektórzy wykształceni ludzie szukali 

w komunizmie odpowiedzi na problemy gospodarcze Ameryki. Powojenna ekspansja radziecka 

rozczarowała wielu potencjalnych sympatyków. Atrakcyjność komunizmu osiągnęła najniższy poziom 

w historii w 1956 roku wraz z opublikowaniem tajnego raportu Chruszczowa opisującego krwawe 

zbrodnie państwa radzieckiego w czasach Stalina i stłumienie węgierskiego powstania ludowego. Po 

tych wydarzeniach nastąpiły dezercje rozczarowanych intelektualistów z partii komunistycznych 

Zachodu. A więc do pytania: „Dlaczego ludzie stają się komunistami?” odpowiedzi są prawie tak 

zróżnicowane, jak liczba osób, których to dotyczy oraz czas i miejsca, w których żyją. 

Potęga komunizmu 

Niepokój ludzi Wolnego Świata o możliwość wybuchu wojny nuklearnej nie opierał się na obawie, że 

Stany Zjednoczone rozpoczną taką wojnę, ale że zrobi to Związek Radziecki; albo że komunistyczne 

Chiny to zrobią, kiedy kraj ten opracuje system przenoszenia swojej nowo nabytej broni jądrowej; lub 

że wojna nuklearna może zostać wywołana przez przypadek, poprzez błędny lub błędnie 



zinterpretowany raport. W 1946 r., Kiedy Stany Zjednoczone były nadal jedynym posiadaczem bomby 

atomowej, rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował ONZ plan międzynarodowej kontroli energii 

atomowej. Był gotów oddać swoje tajemnice atomowe międzynarodowym władzom, pod warunkiem, 

że ZSRR zgodzi się zakazać bomby atomowej. Propozycja została zaakceptowana przez wszystkich 

członków ONZ, ale odrzucona przez blok sowiecki. Radzieccy przywódcy w tym czasie doskonale 

wiedzieli, podobnie jak dzisiaj, że Stany Zjednoczone nie rozpoczną wojny nuklearnej. Ale ludziom w 

Związku Radzieckim, Czerwonych Chinach i innych reżimach komunistycznych wmawia się, że 

przywódcy Stanów Zjednoczonych są podżegaczami wojennymi i stanowią zagrożenie dla pokoju na 

świecie. We wcześniejszych rozdziałach wskazano, w jaki sposób Związek Radziecki i Czerwone Chiny 

sięgają wszelkimi środkami, łącznie z groźbą i użyciem siły, aby wciągnąć małe niezależne narody do 

sieci komunistycznej. Widzieliście, jak Związek Radziecki, poprzez czystą siłę militarną, trzyma w 

uścisku Węgry, Polskę, Bułgarię i inne niegdyś niepodległe narody; i jak agenci komunistyczni działają 

na skalę światową, starając się podważyć niepodległe narody i przygotować je do przejęcia władzy 

przez komunistów. (Zdarzyło się to zaledwie 90 mil od lądu Stanów Zjednoczonych - na Kubie). 

Elementy siły komunistycznej 

W świetle tego, co się wydarzyło i działo w takich miejscach jak Berlin, Laos i Wietnam Południowy, 

niedocenianie potęgi międzynarodowego komunizmu jest szaleństwem. Siła umożliwia komunizmowi 

utrzymanie silnego uścisku na dużej części Eurazji. Jest to siła, która wynika z totalitarnego charakteru 

rządu, który ma broń, która może zmusić swoich obywateli do zrobienia tego, czego żądają od nich 

samozwańczy władcy. To jest zupełnie inny rodzaj siły niż demokracja, w której ludzie są uznawani za 

jednostki, z prawami gwarantowanymi przez prawo, w tym z prawem do wyrażania swojej woli w 

mowie, piśmie i głosowaniu. Co takiego dało sowieckiemu i chińskiemu komunizmowi władzę nad tak 

wieloma ludźmi? Oto siedem głównych elementów siły komunistycznej: 

1. Tłumienie sprzeciwu lub oporu. Wraz z intensywnym rozwojem bliźniaczych instrumentów 

propagandy i terroru, komunizm jest systemem rządów, z którego bardzo trudno się otrząsnąć. 

Powiedzieć, że ludzie niezadowoleni z komunizmu mogą się go pozbyć i spróbować czegoś innego, ma 

tyle samo sensu, co powiedzenie, że zwierzę złapane w stalową pułapkę jest tam z własnej woli. Nie 

może być zorganizowanego oporu, kiedy grupy partii komunistycznej są rozmieszczone wszędzie i 

prawie wszyscy są szpiegowani.  

2. Sprawny system ekonomiczny. Radziecki komunizm - z jego swobodnym wykorzystaniem 

kapitalistycznych zachęt, metodami płacenia na akord, zróżnicowanymi płacami, premiami dla tych 

kierowników, którzy osiągają wysoką wydajność - okazał się funkcjonalnym systemem gospodarczym. 

Nie ma powodu, by oczekiwać, że upadnie z powodu zwykłej niekompetencji. Ale trzeba pamiętać, że 

komunizm - w sensie równej płacy, równego podziału wszystkiego - nie jest obecnie praktykowany w 

żadnym państwie rządzonym przez komunistów. 

3. Kontrola potencjału wojennego. Komunizm radziecki lub chiński był dobrze przystosowany do 

przygotowywania i prowadzenia wojny. Indywidualny chłop lub robotnik fabryczny w Związku 

Radzieckim i Chinach został doprowadzony do granic wytrzymałości. Nie ma wolnych związków 

zawodowych, które broniłyby go przed niedopuszczalnymi warunkami pracy i wygórowanymi 

wymaganiami  jego zdolności do pracy. Rząd nie był też zmuszany do rozważania potrzeb jednostki jako 

konsumenta, ponieważ kieruje produkcją dóbr najbardziej potrzebnych do prowadzenia swojej polityki 

wewnętrznej i zagranicznej. Gospodarka komunistyczna to marzenie militarystów. Umożliwia 

olbrzymią koncentrację wysiłków narodowych na celach militarnych i szybki rozwój przemysłu 

ciężkiego. Umożliwia także wykorzystanie najlepiej wykwalifikowanych naukowców do badań nad 

rozwojem jądrowym, ulepszaniem rakiet i innymi projektami. W wolnych społeczeństwach zdolni 



naukowcy mogą odejść ze służby rządowej, ponieważ oferuje się im wyższe pensje w przemyśle 

prywatnym lub dlatego, że wolą pracować dla czystej nauki. Naukowcy w krajach komunistycznych nie 

mają tej wolności. Radzieckie wydatki na przygotowania do wojny były prawdopodobnie wyższe niż 

porównywalne wydatki USA. 

4. Kontrola opinii publicznej. W brutalnej grze o władzę, możliwość szybkiego poruszania się i zmiany 

kursu bez ostrzeżenia ma praktyczne zalety. Demokratyczne rządy nie mogą wyjść z kroku opinii 

publicznej w swoich krajach, a opinia publiczna często powoli się zmienia i dostosowuje do nowych 

niebezpieczeństw. Ale w krajach rządzonych przez komunistów opinia publiczna jest tym, czym rząd 

twierdzi, że powinna. Jedyne masowe demonstracje to te, które sam rząd organizuje. Wroga radziecka 

propaganda przeciwko obcemu narodowi jest jak kran: można ją dowolnie włączać i wyłączać. 

5. Tłumienie reklamacji. Za żelazną kurtyną publicznie wypowiada się niewielką krytykę. Obywatele 

Moskwy lub Pekinu mogli publicznie żartować z długich kolejek w sklepach lub gorszej jakości płaszczy, 

ale jest mało prawdopodobne, że będą publicznie narzekać na ciężar uzbrojenia lub okropności wojny. 

W miejscach startów rakiet nie ma miejsc siedzących ani przeciągających się dyskusji na temat 

schronów przeciwatomowych. Wynikający z tego zewnętrzny spokój, który wydaje się 

charakteryzować kraje komunistyczne, sprawia wrażenie, że ich obywatele są ściślej zjednoczeni niż 

obywatele Wolnego Świata, gdzie polityka narodowa jest otwarcie krytykowana, gdzie mogą wystąpić 

strajki w przemyśle obronnym, a przemysłowcy czasami nie zgadzają się z rządem. urzędnicy. 

6. Obrona w tajemnicy. Tajemnica, która jest drugą naturą rządu komunistycznego, służy jako korzyść 

militarna. Radzieckie władze wojskowe mogły z łatwością zlokalizować na dowolnej mapie dobrze 

znane amerykańskie centra kosmiczne i reaktory jądrowe, a także wiele głównych amerykańskich 

instalacji obronnych, ale nic nie jest znane na temat nazw ani lokalizacji podobnych sowieckich 

obiektów. Nigdy o nich nie wspominają radzieckie gazety i magazyny. Imperium komunistyczne, 

rozciągające się od Oceanu Spokojnego do Łaby, było w większości niezbadanym obszarem, o którym 

niewiele się mówi. Znacznie trudniej jest przeniknąć sowieckie środki bezpieczeństwa niż 

amerykańskie. Reszta świata tak naprawdę nie zna dokładnej lokalizacji centrów kosmicznych, z 

których sowieccy kosmonauci są wysyłani w kosmos. Kontrastuje to ostro z projektem Mercury w Cape 

Kennedy, gdzie amerykańscy astronauci są wystrzeliwani na orbitę, aby wszyscy byli świadkami. 

7. Apel emocjonalny. Wreszcie, wydaje się, że komunizm zaspokaja psychologiczną potrzebę wielu 

ludzi, wypełniając ich dni spotkaniami, specjalnymi kursami, wiecami, imprezami towarzyskimi i innymi 

zajęciami. Twierdzi, że nadaje życiu cel, rozwiązując wszystkie ich problemy: społeczne, ekonomiczne i 

osobiste. 

Komunizm może spodobać się osobom niedostosowanym społecznie lub pozbawionym pewności 

siebie i być może bojącym się wolności. Takie osoby często zyskują pewność siebie i poczucie wartości, 

gdy im mówi się, co mają robić. Komunistyczni agenci często wykorzystują słabe jednostki w innych 

krajach i namawiają je do szpiegostwa. 

Słabości w systemie komunistycznym 

Jednak wymienienie tych elementów siły bez wskazywania na niektóre równoważące słabości 

komunizmu mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie: 

1. Exodus z krajów komunistycznych. Pomimo ścisłej kontroli w krajach rządzonych przez komunistów 

poprzez rządowe regulacje dotyczące gazet, radia, telewizji i innych środków komunikacji oraz pomimo 

tajnych donosicieli i silnej organizacji tajnej policji, wiele osób mieszkających w tych krajach nie 

akceptowało komunizmu . Na dowód wystarczy spojrzeć na masowe loty uchodźców: z NRD do RFN, z 



Korei Północnej do Korei Południowej, z Czerwonych Chin do Hongkongu i Tajwanu, z Węgier po buncie 

1956 r., z samej Rosji po Rewolucja 1917 i podczas II wojny światowej. Te masowe loty mówią zbyt 

wyraźnie, by można je było źle zrozumieć. 

2. Nieufność do ludzi. Jedna z mocnych stron systemu komunistycznego zawiera nieodłączną słabość. 

Wskazano, że osoby pod rządami komunistów raczej nie będą otwarcie nie zgadzać się z polityką rządu. 

Mogą obawiać się więzienia, utraty pracy, przeniesienia się do innej części kraju. Gdy nie ma zaworu 

bezpieczeństwa pozwalającego ludziom na uczciwe i szczere wyrażanie opinii, nie ma też pewności ze 

strony urzędników państwowych, jak bardzo popularny jest ich reżim. Ta niepewność znajduje 

odzwierciedlenie w nerwowym strachu, jaki wykazują władze radzieckie, eliminując książki krytyczne 

politycznie z zagranicznych wystaw w Moskwie, ograniczając kontakty społeczne między Rosjanami i 

cudzoziemcami, zakazując sprzedaży niekomunistycznych zagranicznych gazet i zagłuszania 

zagranicznych audycji radiowych. cenzurowanie własnych gazet, radia i innych mediów. 

3. Izolacja od innych społeczeństw. Świadoma izolacja narodów pod rządami komunistów od 

wszystkich, z wyjątkiem najbardziej ograniczonych, kontaktów z wolnymi krajami niesie za sobą kary. 

Wolne społeczeństwa zawsze były bardziej postępowe niż inne w promowaniu dobrobytu swoich 

obywateli pod względem gospodarczym i społecznym. Tak jak osoba, która dociera do jednostek wokół 

siebie, wzbogaca nie tylko swoje życie, ale także życie innych, tak samo społeczeństwo, które sięga 

poza siebie, aby pomóc innym społeczeństwom we własnym rozwoju i wzroście. 

4. Brak sukcesji konstytucyjnej. Rażącą wadą komunizmu jest podstawowy brak tego, co można by 

nazwać „legitymizacją polityczną”. W wolnych krajach wielkie kwestie są rozstrzygane w wolnych 

wyborach i istnieje konstytucja, która określa, co ma się stać, jeśli dyrektor generalny zostanie nagle 

usunięty ze stanowiska w wyniku śmierci lub wypadku. Kraje rządzone przez komunistów nie mają 

takiej machiny do wolnych wyborów. Kwestię tego, kto ma zająć miejsce dyktatora, może zadecydować 

tylko jeden dla wszystkich w najwyższych szeregach partii komunistycznej. Jak wykazano, zanim nowy 

dyktator pojawi się, mogą upłynąć miesiące lub lata. Decyzja może wiązać się z walką wojska z policją, 

tajemniczymi zaginięciami lub publiczną egzekucją wysokich urzędników, a także wstrząsami we 

wszystkich departamentach rządu. Okres zmian generuje niepewność wśród ludzi i może spowodować 

jeszcze większe zmiany w polityce zagranicznej niż zwykle. 

Radzieckie cele gospodarcze 

Na zjeździe partii komunistycznej w październiku 1961 r. premier Chruszczow zadeklarował, że do 1980 

r. Związek Radziecki będzie produkował 250 mln ton stali rocznie (w 1964 r. około 94 000 000 ton) i 50 

procent więcej energii elektrycznej niż wszystkie inne kraje wytwarzają obecnie. Twierdził ponadto, że 

do tego czasu produkt narodowy brutto (wszystkie towary i usługi produkowane w ciągu roku) 

wzrośnie pięciokrotnie, produkcja przemysłowa sześciokrotnie, a całkowita produkcja rolna trzy i pół 

razy. Powiedział, że przemysł radziecki będzie produkować prawie dwa razy więcej dóbr 

przemysłowych niż obecnie w całym niekomunistycznym świecie, zapewniając tym samym Sowietom 

najwyższy poziom życia na świecie - tak szerokie roszczenia dotyczące odległej daty docelowej są 

oczywiście trudne do wykonania. zweryfikować. Radzieckie plany i cele były w przeszłości często 

zmieniane. Ponownie zmieniono je w grudniu 1963 r., Kiedy Chruszczow ogłosił nowy siedmioletni 

program inwestycji kapitałowych o wartości 46 miliardów dolarów, który podkreślał ekspansję 

przemysłu chemicznego w celu podwojenia produkcji rolnej w 1970 r. Zgodnie z tym planem 

Chruszczow musiał obniżyć produkcję cele dóbr konsumpcyjnych ustalone zaledwie dwa lata 

wcześniej, na rok 1970 - zwłaszcza w produkcji mleka, mięsa, bawełnianych tkanin, obuwia i 

budownictwa mieszkaniowego. Ale w grudniu 1964 roku, po usunięciu Chruszczowa, nastąpiła kolejna 

zmiana. Postanowiono zmniejszyć inwestycje w przemysł chemiczny i zamiast tego poprawić podaż 



niektórych towarów konsumpcyjnych. Nowy system wydawał się ostrożnie eksperymentować z 

bardziej elastycznym planowaniem i zwracaniem większej uwagi na konsumenta. W niektórych 

przypadkach faworyzował przemysł wytwarzający na potrzeby indywidualnego spożycia, a nie na 

potrzeby przemysłu wojskowego lub ciężkiego. 

Wiarygodne szacunki dla 1964 r. wskazywały, że uwzględniając zmiany cen, zarówno gospodarka 

Stanów Zjednoczonych, jak i ZSRR rosły w tempie około 5 procent. Ale ponieważ amerykańska baza 

gospodarcza jest znacznie większa, wzrost produkcji USA wyniósł ponad 30 miliardów dolarów, w 

porównaniu z około 15 miliardami dolarów w przypadku Sowietów. Produkcja stali i energii 

elektrycznej w USA rosła znacznie szybciej niż w ZSRR. Sowiecka produkcja takich rzeczy jak 

samochody, telefony i telewizory jest znikoma w porównaniu z sumami w Ameryce lub Europie 

Zachodniej.  

Pięta achillesowa czerwonej gospodarki 

Rozwój zasobów naturalnych i produkcja dóbr trwałych w ZSRR i, w mniejszym stopniu, w Czerwonych 

Chinach, stanowiły odrębny atut pod względem siły militarnej. Ale ani Związek Radziecki, ani 

komunistyczne Chiny nie stworzyły ogólnego standardu życie, który wydawałoby się pożądane lub 

nawet znośne dla większości ludzi w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Rzeczywiście, rolnictwo 

można nazwać piętą achillesową wszystkich gospodarek komunistycznych. W czerwcu 1962 r., po 

poważnych brakach żywności, reżim radziecki zapowiedział gwałtowne podwyżki cen mięsa i masła. 

Jak zwykle obwiniano Zachód. Chruszczow powiedział, że skoro Stany Zjednoczone biorą udział w 

wyścigu zbrojeń i „skrywają plany niespodziewanego ataku nuklearnego na Związek Radziecki”, to ZSRR 

nie może przekierować funduszy potrzebnych na rolnictwo z przemysłu obronnego i ciężkiego. Nie 

powiedział, że komunistyczne pierwszeństwo nadane broni palnej nad masłem - tutaj zastosowane 

dosłownie i dramatycznie - ponownie ujawniło światu narzuconą sobie słabość radzieckiej gospodarki.  

Odpowiedź Wolnego Świata 

Jak widzieliśmy, komuniści wywierali stałą presję na Wolny Świat. Niektóre z tych nacisków są subtelne 

i wyrafinowane; inni są surowi i wojowniczy. Wszystkie razem tworzą wielostronne wyzwanie - jedno 

z najpoważniejszych, przed jakim kiedykolwiek stanął świat zachodni. Wyzwanie postawione przez 

komunistów obejmuje pięć głównych obszarów: 

1. Wyzwanie komunizmu jako doktryny 

2. Wyzwanie wielkiej potęgi militarnej 

3. Wyzwanie konkurencji gospodarczej 

4. Wyzwanie propagandy 

5. Wyzwanie infiltracji i działalności wywrotowej 

Największym zadaniem Wolnego Świata jest sprostanie tym wyzwaniom i skuteczne reagowanie na 

nie. 

Źródła siły narodowej 

Nawet społeczeństwo, w którym zwyciężyła idealna sprawiedliwość, nie byłoby w stanie powstrzymać 

dalszego marszu komunizmu, gdyby zawiodło swoją obronę militarną. (Przypomnijmy losy 

Czechosłowacji, modelowej demokracji wzorowanej na naszej konstytucji, która w 1948 r. padła ofiarą 

sowieckich groźby użycia siły). Idealnie odpowiadają idee. Ale czołgi, samoloty, bomby i rakiety mogą 

wytrzymać tylko równą lub lepszą broń. Pierwszym warunkiem pozostania wolnym jest pozostanie 



silnym - militarnym, moralnym, ekonomicznym. Nieznajomość natury komunizmu może tylko pomóc 

komunistom. Idee Marksa i Lenina, zmodyfikowane i zastosowane przez Stalina, Chruszczowa i Mao, 

powinny zostać dokładnie przestudiowane. Zrozumienie tych idei pomoże uczniowi dostrzec zarówno 

słabe, jak i mocne strony doktryny komunistycznej. Z takiej wiedzy rodzi się siła. Szkoły i uczelnie w 

Stanach Zjednoczonych nigdy nie powinny pozwolić, aby zostało zapomniane, że przed rewolucją 

sowiecką, przed rewolucją francuską, była rewolucja amerykańska i że podstawowe ideały Ojców 

Założycieli są żywym dziedzictwem. Wśród tych ideałów - głoszonych płomienną retoryką w Deklaracji 

Niepodległości, szczegółowo analizowanych w dokumentach federalistów, szczegółowo 

przedstawionych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych - za podstawowe można uznać: 

• Wszelka prawowita władza wywodzi się ze zgody rządzonych. 

• Istnieją pewne niezbywalne prawa, których ani władza wykonawcza, ani ustawodawcza, ani 

sądownicza rządu nie mogą znieść. 

• Instrumenty rządowe powinny być tak opracowane, aby żadna osoba ani instytucja nie mogła uzyskać 

dominującej władzy. 

• Uprawnienia rządu powinny być ograniczone i podzielone. 

• Należy zachować ostrożne wyważenie i podział kompetencji między rządem federalnym a stanami. 

Potrzeba odwagi i jedności 

Dwa bardzo ważne elementy walki o wolność od komunistycznej dominacji to odwaga i jedność. 

Dyplomacja komunistyczna, podobnie jak dyplomacja nazistowska w przeszłości, stosuje metody 

zastraszania i szantażu. Postępy sowieckie w dziedzinie rakiet przekazały radzieckim przywódcom to, 

co uważają za użyteczny środek zastraszania. Już w czasie kryzysu sueskiego w 1956 roku rząd radziecki 

w notatkach do Wielkiej Brytanii i Francji zaczął grozić Londynowi i Paryżu. Od tego czasu Sowieci 

wielokrotnie, publicznie i prywatnie, grozili użyciem rakiet i pocisków przeciwko krajom, które nie 

ulegają ich woli. Późnym latem 1958 roku, kiedy Czerwone Chiny rozpoczęły intensywne 

bombardowanie przybrzeżnych wysp Quemoy i Matsu, Chruszczow wystąpił w celu wsparcia swoich 

chińskich sojuszników. Wysłał notę do rządu USA tak obraźliwą i groźną tonem, że prezydent 

Eisenhower odmówił jej przyjęcia. Ten kryzys został potraktowany bardzo chłodno i realistycznie, 

zgodnie z deklaracją prezydenta Eisenhowera skierowaną do narodu amerykańskiego, że „Nie będzie 

ustępstw. Nie sądzę, żeby była jakaś wojna”. W miarę rozwoju nie było wycofania się z Quemoy - i nie 

było wojny. Chruszczow dwukrotnie próbował wymusić na Zachodzie odwrót i kapitulację w kwestii 

Berlina Zachodniego, wyznaczając termin zawarcia traktatu pokojowego z własnym marionetkowym 

reżimem w NRD. Jednym z tych terminów był 29 maja 1959 roku; drugi był 31 grudnia 1961 r. W obu 

przypadkach wycofywał się, gdy napotkał zdecydowany opór. Oczywiście zezwolił na budowę muru 

berlińskiego 13 sierpnia 1961 r., a Sowieci nie wycofali się formalnie ze swojego stanowiska, zgodnie z 

którym wojska zachodnie powinny opuścić Berlin Zachodni. Gdyby zrealizowano tę propozycję, Berlin 

Zachodni zostałby przekształcony w „wolne miasto zdemilitaryzowane”, zrywające wszelkie 

powiązania z Niemcami Zachodnimi. 

Zarówno mocarstwa zachodnie, jak i mieszkańcy Berlina Zachodniego uważają to za słabo 

zakamuflowany plan doprowadzenia Berlina Zachodniego - gdzie co najmniej 98 procent ludności, 

według wyników wyborów, jest przeciwnych komunizmowi - pod dominację rządzonego przez 

komunistów Niemiec Wschodnich. Stany Zjednoczone w porozumieniu z przywódcami Wielkiej 

Brytanii i Francji zajęły zdecydowane stanowisko w sprawie zachowania politycznej niezależności 

Berlina Zachodniego i prawa mocarstw zachodnich do zatrzymania tam swoich wojsk i swobodnego 



dostępu do miasta. Latem 1961 roku Chruszczow zagroził wysadzeniem Akropolu, jeśli Grecja 

pozostanie wierna swoim zobowiązaniom wynikającym z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Constantin Karamanlis, ówczesny premier Grecji, odpowiedział, że chociaż Związek Radziecki może 

mieć fizyczną siłę, by zniszczyć Akropol, nigdy nie może zniszczyć idei wolności, za którymi stał Akropol. 

Choć najwyraźniej traktują takie groźby jako normalny sposób prowadzenia negocjacji, Sowieci byli 

dużo bardziej umiarkowani od czasu zdecydowanego stanowiska prezydenta Kennedy'ego w czasie 

kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Byłby to jednak początek schyłku Zachodu, aby ulec groźbom i pójść 

na ustępstwa w nadziei na zakup pokoju. Historia, od czasów Peryklesa do czasów Hitlera, pokazała, że 

najczęściej ustępstwa (które można zdefiniować jako wycofanie się przed użyciem siły lub groźba użycia 

siły) nigdy nie mogą prowadzić do pokoju z honorem. Może tylko prowadzić do wojny z hańbą. Tak 

więc niezłomna odwaga musi być pierwszym imperatywem Zachodu w stawianiu czoła agresywnemu 

pchnięciu komunizmu, niezależnie od tego, czy pchnięcie to pochodzi z Moskwy, czy z Pekinu. Drugim 

imperatywem jest maksymalny stopień jedności - politycznej, militarnej, ekonomicznej i moralnej - 

między mocarstwami zachodnimi. Radzieccy przywódcy - Lenin, Stalin, Chruszczow i następcy 

Chruszczowa - zademonstrowali swoją wiarę i mistrzostwo w starej polityce państwa: dziel i rządź. 

Próba wykorzystania różnic między adwersarzami, odwołanie się do jednego niekomunistycznego 

rządu i diametralnie innego odwołania do drugiego - oto istota radzieckiej ofensywy dyplomatycznej. 

Pełna jedność na Zachodzie jest wciąż daleka od rzeczywistości. Nadal pojawiają się spory między 

zachodnimi sojusznikami, wynikające z różnic w interesach narodowych i sprzecznych poglądów co do 

najlepszego taktycznego podejścia do problemu. Jednak patrząc wstecz na ostatnie 15 lat, widzimy 

obiecujące oznaki postępu w kierunku jedności militarnej i gospodarczej w społeczności narodów 

antykomunistycznych. 

Odpowiedź wojskowa 

Od zakończenia II wojny światowej, wolne narody zjednoczyły się w szeregu paktów, które miały służyć 

jako bariera przeciwko ekspansji komunistycznej. Jednym z najsilniejszych i najbardziej skutecznych 

sojuszy jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Utworzony w 1949 r. w celu 

zapewnienia wzajemnej obrony przed agresywnym systemem komunistycznym, jest obecnie paktem 

obejmującym 15 państw między wszystkimi krajami Europy Zachodniej poza żelazną kurtyną, z 

wyjątkiem Hiszpanii i czterech neutralnych krajów: Szwajcarii, Szwecji, Austrii i Irlandii. . Stany 

Zjednoczone, zmieniając stanowisko zajęte po I wojnie światowej, są teraz w pełni zaangażowane w 

obronę Europy. Niektóre z najlepszych amerykańskich jednostek bojowych są utrzymywane w 

Niemczech. Idąc za swoimi doświadczeniami z ostatniej wojny, tacy byli europejscy neutraliści, jak 

Belgia, Holandia, Dania i Norwegia, zdecydowali, że zbiorowe bezpieczeństwo w ramach sojuszu 

obronnego oferuje lepszą perspektywę niż postawa neutralności. W związku z tym te kraje również 

przystąpiły do NATO. Sprawdzeni przez NATO w Europie, komuniści patrzyli na Azję Południowo-

Wschodnią pod kątem nowych podbojów na początku lat pięćdziesiątych. Komunistyczni partyzanci 

szerzyli terror na bogatych w gumy Malajach. W 1951 roku chińscy komuniści przejęli Tybet i wywierali 

presję na Birmę i Laos. W 1954 r. komuniści  doszli do władzy w Wietnamie Północnym, po pokonaniu 

francuskich władców kolonialnych. W obliczu penetracji komunistycznej Azji Południowo-Wschodniej 

Stany Zjednoczone połączyły się z Australią, Nową Zelandią, Pakistanem, Filipinami, Tajlandią, Wielką 

Brytanią i Francją, tworząc Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej (SEATO) w 1954 r. Trzy inne 

narody Azji Południowo-Wschodniej - Wietnam Południowy, Kambodża i Laos - znajdowały się pod 

ochroną SEATO, chociaż nie są członkami paktu. Siły komunistyczne zintensyfikowały swoją penetrację 

Wietnamu Południowego do tego stopnia, że rząd Stanów Zjednoczonych został zmuszony do wysłania 

do tego kraju około 15 000 doradców wojskowych i techników wojskowych, aby pomogli powstrzymać 

postępy komunistów. Ponadto pomoc militarna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych dla 

Wietnamczyków południowych wynosił 500 milionów dolarów rocznie. W 1965 r. wsparcie wojskowe 



zostało jeszcze bardziej zwiększone. Już w latach pięćdziesiątych Związek Radziecki zaczął podejmować 

groźne posunięcia na bogatych w ropę ziemiach Bliskiego Wschodu. Aby zapobiec ekspansji 

komunistów w tym regionie, Wielka Brytania, Iran, Irak, Pakistan i Turcja zawarły w 1955 r. Pakt o 

wzajemnej obronie zwany Organizacją Traktatu Bliskowschodniego (METO) - znany również jako Pakt 

Bagdadzki. METO połączyło siły z członkami NATO na Zachodzie i członkami SEATO na Wschodzie, 

tworząc barierę antykomunistycznych narodów wokół większości bloku komunistycznego. Jednak w 

1958 roku w tej barierze została wyrwana dziura. Irak, którego stolica, Bagdad, była kwaterą główną 

METO, opuścił sojusz po rewolucji, która doprowadziła do władzy neutralistyczny reżim. METO 

przeniosło swoją siedzibę do Turcji i stało się znane jako Organizacja Układu Centralnego (CENTO). 

Stany Zjednoczone nie są członkiem CENTO, ale współpracują z CENTO w sprawach obronnych. Kraje 

CENTO współpracują również w celu podniesienia standardów edukacyjnych i ekonomicznych. Dwa 

inne sojusze jednoczą mocarstwa zachodnie. Pakt z Rio został podpisany w 1947 roku przez Stany 

Zjednoczone i 20 republik Ameryki Łacińskiej. Państwa członkowskie zobowiązują się do pomocy 

każdemu innemu członkowi w przypadku zbrojnego ataku na jeden z nich. W 1951 roku Stany 

Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia podpisały traktat znany jako ANZUS (dla pierwszych liter trzech 

narodów), zobowiązując się do wzajemnej ochrony przed jakimkolwiek powszechnym 

niebezpieczeństwem w rejonie Pacyfiku. Te sojusze stanowią podstawę obrony Wolnego Świata przed 

komunizmem. Znaczną część siły potrzebnej do tego systemu obronnego dostarcza opasujący kulę 

ziemską pas baz amerykańskich, z których samoloty i pociski mogą być wysyłane do akcji w ciągu kilku 

minut. 

Odpowiedź ekonomiczna 

Gdy Wolny Świat zbroił się przeciwko agresywnym pchnięciom komunizmu, użył także wielu broni 

ekonomicznych, aby odparować zagrożenie ze strony Moskwy. Warto pamiętać, że komuniści przejęli 

Rumunię, Bułgarię, Albanię i Jugosławię w latach bezpośrednio po drugiej wojnie światowej; Polska i 

Węgry padły ofiarą komunistów w 1947 roku; rok później Czechosłowacja padła ofiarą 

komunistycznego zamachu stanu. Zaledwie trzy lata po drugiej wojnie światowej żelazna kurtyna 

opadła w głąb Europy. W obawie, że ekspansja radziecka może ogarnąć osłabione wojną narody Europy 

Zachodniej, Stany Zjednoczone rozpoczęły bezprecedensowy program pomocy swoim 

antykomunistycznym sojusznikom. W 1947 roku, na prośbę prezydenta Trumana, Kongres USA 

przeznaczył 400 milionów dolarów na pomoc Grecji i Turcji w ich obronie przed komunistyczną agresją. 

W 1948 roku sekretarz stanu USA George C. Marshall przedstawił dramatyczny plan pomocy narodom 

europejskim. Zgodnie z planem Marshalla niezwykle potrzebne transfuzje pomocy gospodarczej 

zostały przelane do zniszczonych wojną krajów Europy Zachodniej, aby pomóc im stanąć na nogi, a tym 

samym oprzeć się komunistycznej działalności wywrotowej. Plan Marshalla był zarządzany przez 

agencję znaną jako EGA (Administracja Współpracy Gospodarczej). Miał on trojaki cel: stymulować 

produkcję  Europejczyków , wzmacniania i stabilizacji waluty europejskiej oraz promowania handlu 

międzynarodowego. Dzięki pomocy wartej miliardy dolarów w ramach Planu Marshalla, kraje Europy 

Zachodniej były w stanie odbudować swoje gospodarki. Obecnie obszar ten przeżywa okres 

gwałtownego wzrostu gospodarczego, który przyniósł spektakularną erę dobrobytu. W ostatnich 

latach Europa Zachodnia również zmierza w kierunku nowej jedności gospodarczej, skupiającej się 

wokół jądra sześciu narodów: Niemiec Zachodnich, Francji, Włoch, Holandii, Belgii i Luksemburga. 

Najpierw pojawiła się „wspólnota węgla i stali”, w ramach której te sześć narodów zniosło między sobą 

wszelkie cła na węgiel i stal. Teraz stworzyli bardziej ambitny projekt: Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą (EWG), czyli „Wspólny Rynek”. Celem EWG (która powstała 1 stycznia 1958 r.) Jest 

stopniowe zniesienie wszystkich ceł między krajami członkowskimi poprzez stopniowy proces, który 

zostanie zakończony do 1970 r. Będzie to oznaczać obszar wolnego handlu liczący ponad 175 000 000 

ludzi, strefy wolnego handlu na świecie, po tym, jak USA Wielka Brytania starała się o przyjęcie w 1961 



r., ale Francja zablokowała jej wejście. Francja nalegała na pewne zmiany - nie do zaakceptowania dla 

Brytyjczyków - w stosunkach gospodarczych Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą Narodów i Stanami 

Zjednoczonymi Francja ponownie zablokowała Brytyjczykom wejście w 1963 roku. również starałby się 

związać z EWG. 

Odpowiedź propagandowa 

Walka o wpływanie na ludzi i zdobywanie przyjaciół jest również jednym ze słów. Niektórzy ludzie mają 

tendencję do błędnego myślenia o „propagandzie” jako o czymś fałszywym. W rzeczywistości 

propaganda to informacje podawane przez rząd lub organizację w celu przedstawienia oficjalnego 

punktu widzenia. Amerykańska propaganda przybiera różne formy w nieustającej walce na słowa z 

narodami komunistycznymi. Skupia się na trzech dużych grupach - jednej oficjalnej agencji rządowej 

USA, pozostałe są sponsorowane przez organizacje prywatne. Oficjalną agencją jest Amerykańska 

Agencja Informacyjna. Zatrudnia doświadczonych dziennikarzy, przedstawicieli public relations i innych 

specjalistów pracujących w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Utrzymują biblioteki i centra 

informacyjne w innych krajach oraz dostarczają zagranicznym gazetom ewaluacyjnym wiadomości, 

zdjęcia i materiały drukowane dotyczące życia w Stanach Zjednoczonych. U.S.LA. sponsoruje także 

audycje radiowe Voice of America. Transmisje „głosowe” są transmitowane na cały świat, chociaż nie 

słychać ich w Stanach Zjednoczonych. Dwie prywatne agencje zaangażowane w propagandową bitwę 

to Radio Wolna Europa, które nadaje programy do sowieckich satelitów (z wyjątkiem NRD) oraz Radio 

Liberty, które nadaje programy do Związku Radzieckiego. Radio Liberty posługuje się rosyjskim i 16 

innymi językami używanymi w ZSRR. Nadaje 24 godziny na dobę, korzystając z 17 nadajników 

zlokalizowanych w Europie Zachodniej i na Tajwanie, aby nadawać swoje programy, które są 

zaplanowane i przygotowane w Monachium, Nowym Jorku i Tajpej. Stacje te - i Głos Ameryki - 

prezentują nagrane programy z wydarzeń pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich 

demokracji, a także nadawane przez byłych obywateli krajów komunistycznych, którzy mówią 

bezpośrednio do ludzi w ich ojczystych językach. Takie transmisje mogą obejmować nabożeństwa 

religijne, prezentację programów muzycznych lub literackich, prezentacje dramatyczne i sport. 

Wszystkie opierają się na przedstawianiu faktów dotyczących wydarzeń w krajach komunistycznych i 

poza nimi, z wykorzystaniem zarówno relacji informacyjnych, jak i komentarzy politycznych. Cenzura 

komunistyczna często ukrywa prawdę przed ludźmi lub ją wypacza. 

Infiltracja i Subwersja 

Komunizm zagraża Wolnemu Światowi na jeszcze innych frontach. Związek Radziecki rozszerzał swoje 

wpływy na cały świat poprzez sieć ponad 90 partii komunistycznych, w tym jedną w Stanach 

Zjednoczonych. W krajach, w których jest to zakazane, Partia Komunistyczna działa w podziemiu. Każda 

ze stron otrzymuje instrukcje z Moskwy lub Pekinu dotyczące programu działania. Pracę partii 

komunistycznych za granicą uzupełniają działania agentów sowieckich lub czerwono-chińskich, których 

zadaniem jest osłabianie wolnych instytucji demokratycznych oraz prowokowanie niepokojów i 

zamieszek. W sprzyjającym klimacie politycznym mogą podżegać do powstania zbrojnego, 

prowadzącego do ostatecznego zastąpienia samorządu komunistycznego. Zatem czujność wobec 

komunistów, którzy mogą być rodakami, jest jeszcze jedną koniecznością w dobie zimnej wojny. 

Demokracja w domu 

Podjęcie wyzwania komunizmu za granicą jest ważne, ale narody Wolnego Świata są również 

odpowiedzialne za ochronę demokracji u siebie. Przyjmuje się, że jednym z najskuteczniejszych 

sposobów przeciwstawienia się komunizmowi jest tworzenie coraz lepszego porządku społecznego w 

ramach wolnych społeczeństw. Ale taki jest cel wolnego społeczeństwa w każdych okolicznościach. 

Szkoda jednak, że niektórzy ludzie są skłonni interpretować ten kurs zbyt dosłownie, twierdząc, że nie 



mamy prawa sprzeciwiać się komunizmowi, dopóki nie stworzymy doskonałego społeczeństwa w 

naszym własnym kraju. Twierdzenie to jest ewidentnie absurdalne. Idealne warunki nie istnieją nigdzie 

na świecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych i Francji, z ich silnymi tradycjami wolności i równości, oraz 

w Wielkiej Brytanii, gdzie wolność jednostki jest przestrzegana od wieków, dyskryminacja i uprzedzenia 

nadal istnieją. Jednak podstawowe wolności głosowania, wypowiedzi, prasy i zgromadzeń ostatecznie 

umożliwią wyeliminowanie takich nadużyć i wad bez uciekania się do przemocy. Komunizm, w swojej 

brutalności i niewrażliwości na prawa i wolności człowieka, nie dał narodom pozostającym pod jego 

rządami takiej wolności do korygowania wbudowanych w niego nadużyć. Pod rządami komunistów - 

tam, gdzie nie ma wolnych wyborów, wolnej prasy ani wolności słowa - perspektywy pokojowych 

zmian i reform są w najlepszym przypadku bardzo trudne i niepewne. Na tym polega podstawowa 

krytyka komunizmu jako systemu politycznego. 


