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Народна Польща

Дослідники, які вивчають історію
Польщі під комуністичним пануванням – незалежно від усіх різниць, що їх
поділяють – погоджуються на тому, що
протягом усього періоду 1944–1989 рр.
вона була державою, керованою диктаторським чином. Сперечаються, натомість, щодо характеру цієї диктатури:
чи протягом усього часу це був тоталітарний режим, а чи таким він був лише
у сталінський період, а після 1956 р. був
перетворений на авторитарну систему.
Погоджуються, що характер цієї диктатури з плином років зазнавав певних
змін, хоча деякі суттєві складові риси
залишалися практично незмінними. Тут
я маю на увазі передусім моноцентричний характер влади (у випадку Польщі не
можна говорити про класичну монопартійну систему, оскільки поруч із панівною партією «марксистсько-ленінського
типу» тут функціонували концесійні «союзницькі угруповання»), розгалужена
репресивна система (таємна політична
поліція) й централізована пропагандистська система, що підлягала контролеві
з боку превентивної цензури. З цим була
поєднана сильна ідеологізація публічного життя, командно-розподільче господарство, атеїзація й мілітаризація публічного життя.
Водночас Польська Народна Республіка – хоча на відміну від України
формально була незалежною державою
– ніколи не була державою суверенною.
Щоправда, вона мала власні – хоча й обрані недемократичним шляхом – сейм
і уряд, тішилася дипломатичним визнанням кількадесяти країн світу, в тому
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числі всіх великих держав, належала до
багатьох міжнародних інституцій, зокрема до Організації об’єднаних націй,
володіла власними, хоча й залежними
від СРСР і згодом підпорядкованими
командуванню Варшавського договору
Збройними силами, посідала право емісії грошей, мала також власні традиційні
барви (біло-червоні), незмінений національний гімн та – зокрема в порівнянні
з іншими країнами совєтського блоку –
незначно змінений державний герб (білий орел без корони), однак не була суверенною. Адже протягом 45 років багато
найважливіших, а часом і менш істотних
для Польщі рішень з галузі зовнішньої
і внутрішньої політики приймали в Москві, а не у Варшаві. Історики назагал
погоджуються, що в цьому випадку ми
повинні говорити про дуже обмежену
державну суверенність.
Слід також нагадати, що як на суспільний лад, так само й на територіальні
межі Польщі, що виникла внаслідок Другої світової війни, поляки практично не
мали впливу. Вони були вирішені на конференціях Великої трійки у Тегерані, Ялті
й Потсдамі. Під кінець війни Польща,
– яку визволяла від німецької окупації
Червона армія, – опинилася у сфері впливів Совєтського Союзу, яка за короткий
час була перетворена на сферу безумовної совєтської домінації.
Не для всіх поляків у 1945 р. визволення було справжнім визволенням.
Багато вважало цей процес заміною однієї окупації (німецької) іншою (совєтською). Так само не для всіх перемога над
ІІІ Рейхом у травні 1945 р. була повною

Народна Польща
Карта 20. Польща в кордонах 1945 р. з зазначенням повоєнних міграцій

й справжньою перемогою. Тим не менше, протягом наступних кількадесяти
років пропаганда часто нагадувала, що
Польща була переможцем у Другій світовій війні й підкреслювала, що в травні 1945 р. поруч із совєтським прапором
лише біло-червоний затріпотів над мурами Берліна.
Напевно це була перемога для польських комуністів і їхніх прихильників,
зосереджених у Тимчасовому уряді. Так
само для переважної більшості солдатів
1-ої і 2-ої Армій Війська польського, які
поряд із Червоною армією наступали на

Берлін. Та значно складніше було б з певністю стверджувати, що це була справді
перемога для широких кіл польського
суспільства, які жили у знищеній війною та окупацією країні, у якій шаленів
терор НКВД і його польських співробітників. Тим більше не було це перемогою
для мордованих, ув’язнених і засланих
у глиб Совєтського Союзу солдатів Армії
Крайової й незалежницького підпілля,
а згодом також для солдатів Польських
збройних сил на Заході, що поверталися
в країну. Не було це, врешті, перемогою
в очах уряду Польської Речі Посполитої
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на еміграції, – який до кінця червня
1945 р. майже всюди (крім СРСР) визнавали єдиною легальною й справедливою
владою, – представники якого не могли
безпечно повернутися в країну. Як видно, ці питання не є однозначними й донині викликають у Польщі жваві емоції.
Втрати і знищення, яких зазнала
Польща в період війни, були величезними. Ситуацію додатково ускладнював
факт, що Польща опинилася у сфері домінації свого східного сусіда, з яким її
поєднувала спільна, складна, а нерідко

1

й трагічна історія. Її складали не лише
загарбання й польські національні повстання ХІХ ст., не лише війна 1920 р.,
не лише угода Ріббентропа–Молотова
й агресія 17 вересня 1939 р., депортації,
Катинь, але й трагічна доля повсталої
Варшави 1944 р. Її зруйнували німецькі нацисти, але, принаймні, за байдужої
позиції Йосифа Сталіна і совєтів. Польсько-совєтські стосунки ще більше погіршилися у зв’язку з московським процесом керівників Польської підпільної
держави.

Боротьба за владу – боротьба за «владу над душами»

Улітку 1945 р. комуністична влада систематично зміцнювалася, досить ефектно
використовуючи успіхи, пов’язані з відбудовою країни. Суспільство намагалися
переконати, що ситуація стабілізується
і чимраз більше осіб підтримує нову політично-суспільну дійсність. На практиці,
однак, ситуація не була такою простою,
а серед польського суспільства можна виділити, не лише в цей перший період, три
основні ставлення до нової влади. Перше,
схвальне, представляли комуністи і їхні
декларовані прихильники, які загалом
(хоч і не обов’язково) походили з суспільної лівиці, а також кар’єристи й опортуністи, котрі, незважаючи на власні погляди, від самого початку виступили на боці
нової влади й активно співпрацювали
з нею. Не слід забувати про значну групу
людей, яким нова влада відкривала сприятливі суспільні, і навіть цивілізаційні
можливості.
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Друге, однозначно вороже, представляли люди, що відкидали комунізм
у будь-якій формі, які трактували нову
владу як агентуру Кремля, протистояли
їй більш чи менш відкрито – у крайніх
випадках (що зовсім не було рідкістю)
навіть збройно – взагалі продовжували
підпільну діяльність, скеровану проти
нових совєтських окупантів і польських
колабораціоністів.
Третє, неоднозначне ставлення, репрезентували як байдужі люди, стомлені кількарічною війною й окупацією,
що очікували якоїсь нормалізації і стабільності, а водночас нерідко не мали
виразних політичних поглядів, так і всі
ті, хто, не відчуваючи жодної симпатії до
комунізму чи до нової влади, з відчуття громадянського обов’язку чи просто
з людської потреби жити в нормальних
умовах, від перших днів взялися за відбудову країни після воєнних знищень.

Зиґмунт Шендзеляж (1910–1948) був офіцером Війська польського з 1934 р. Брав участь
в оборонній війні 1939 р., згодом служив у структурах СЗБ-АК на Віленщині. З початку 1945
до квітня 1947 рр. командував формаціями збройного антикомуністичного підпілля. Заарештований 1948 р., засуджений на смерть і розстріляний. Після 1989 р. смертний вирок відмінили,
а майора Шендзеляжа нагородили найвищими державними нагородами.

Слід, однак, чітко підкреслити, що
домінувало неприязне або й вороже
ставлення до нової влади, і – за різними підрахунками – влітку 1945 р. в лісі,
в загонах антикомуністичних партизанів, перебувало від 13 до 20 тис. осіб,
яких підтримували десятикратно численніші конспіративні структури. Незалежницьке підпілля концентрувалося
у двох головних напрямках: післяаківському – який прагнув до планової ліквідації структур військової конспірації
і перетворення їх на організації громадянського опору (Об’єднання свобода
і незалежність), а також у репрезентованому головно Національними збройними силами й Національним військовим

союзом національному таборі, що здійснював програму непримиренної збройної боротьби з комуністичною державою.
Слід також пам’ятати, що в той самий час мільйони людей – добровільно
чи примусово – переміщалися з місця на
місце в пошуках родини, близьких, праці,
житла чи просто кращої долі. Протягом
кількох років міграції в Польщі охопили
загалом близько 8 млн. осіб, у тому числі тисячі українців і лемків, примусово
виселених у ході акції «Вісла» з південно-східної Польщі на понімецькі західні
й північні землі. Господарський розвиток
і заселення цих теренів було, зрештою,
суттєвим викликом для комуністичної
влади. В лютому 1946 р. там жило всього
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Майор Зиґмунт Шендзеляж «Лупашка» (перший зліва) з солдатами V Віленської бригади Армії Крайової

Народна Польща

Повернені землі
Територію загальною площею близько 100 тис. квадратних кілометрів надали Польщі, відповідно до рішення великих держав як форму компенсації за воєнні втрати та східні землі ІІ Речі
Посполитої. Частину цих земель: Вармію і Мазовію, західну частину Горішньої Сілезії та Опольську Сілезію населяла численна група мешканців, які ідентифікували себе з польськістю, інші
терени, як Західне Помор’я чи Судети, мали лише історичні зв’язки з Польщею. Перед 1939 р. на
західних і північних землях жило понад 8 млн. німців. Частина з них покинула ці терени ще під
час війни, однак переважну більшість виселили до кінця 1948 р. На їх місце прибула кількамільйонна хвиля т.зв. поляків з-за Бугу (переважно з України), прибульців з центральної Польщі та
значні групи реемігрантів з Західної Європи. Донині багато родин культивує традиції, винесені
з далекого місця походження, а Вроцлав часом називають «другим Львовом».
Отримані Польщею терени, хоча й дуже постраждали під час воєнних дій, зокрема Вроцлав,
знаходилися на високому цивілізаційному рівні. Це спричинилося до порівняно швидкого піднесення польського господарства з воєнної катастрофи.

2,7 млн. поляків, але вже наступного року
ця кількість майже подвоїлася.
Прагнучи здобути підтримку широких кіл суспільства, комуністи – окрім
започаткованої ще у вересні 1944 р. земельної реформи – зважились у 1946 р. на
одержавлення (з пропагандистських міркувань офіційно використовували термін «націоналізація») основних галузей
господарства. Як земельна реформа, так
і закон про одержавлення промисловості, які значною мірою мали ідейно-доктринальний характер, стали основою

нової господарсько-суспільної системи.
Завдяки цим змінам влада позбавила
своїх основних політичних противників
економічного тилу, яким могли бути для
них гроші поміщиків і буржуазії, а сама
здобувала підтримку серед представників тих суспільних груп, які матеріально найбільше вигравали від здійснених
соціальних реформ, наприклад, малоземельних і безземельних селян та некваліфікованих робітників.
Польське суспільство, змучене роками війни й окупації, жило в зруйнованій,

Польська робітнича партія, створена 1942 р., може вважатися криптокомуністичною
партією. Вона цілком підпорядковувалася керівництву Сталіна і діяла, спираючись на засади, обов’язкові для комуністичних партій. Керівну позицію ПРП у польській політиці після Другої світової війни визначала воля Кремля. Однак, на політичному форумі ця партія намагалася
подавати себе як демократичне угруповання, що прагне до партнерської співпраці з іншими політичними партіями. У структурах повоєнної влади вона залишила за собою керівництво менш
ніж половиною відомств – щоправда, серед них були міністерства: громадської безпеки, національної оборони, пропаганди та Міністерство Повернених земель, від якого залежав спосіб загосподарювання надзвичайно важливої і багатої частини країни. Навіть після того, як почалася
сталінізація країни й відбулося т.зв. об’єднання робітничого руху в Польську об’єднану робітничу партію (грудень 1948), влада не зважилася скинути псевдодемократичний камуфляж.
Використовували фасадні угруповання – у формі Об’єднаного народного руху й Демократичного руху, з котрими ПОРП створила «правлячу коаліцію».
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Своєю чергою керівники створеної
влітку 1945 р. внаслідок московських
розмов Станіслава Міколайчика опозиційної Польської народної партії (ПНП)
постановили використати референдум
як своєрідний тест і при цій нагоді перевірити, якою реальною підтримкою вони
користувалися б в парламентських виборах. Врешті 30 червня 1946 р. в атмосфері,
далекій від нормальної і вільної, відбувся

Станіслав Міколайчик (1901–1966) – діяч польського народного руху. Під час Другої
світової війни перебував на еміграції у Великобританії. Був віце-прем’єром в уряді генерала Владислава Сікорського, а після його трагічної смерті в липні 1943 р. став прем’єром (до
листопада 1944). Попри остереження з боку непримиренної течії польської еміграції, в червні
1945 р. зважився взяти участь у Московській конференції, що ухвалила рішення про створення
Тимчасового уряду національної єдності. В останньому був одним з віце-прем’єрів і міністром
сільського господарства. Після повернення в країну розраховував, що зможе відвернути Народну партію від близької співпраці з комуністами. Це вдалося лише частково і в результаті
за кілька тижнів він вирішив створити нове політичне угруповання Польську народну партію.
Протягом півроку вона стала найповажнішою опозиційною політичною силою в Польщі, яка
зібрала не лише мешканців села, а й багатьох невдоволених новою владою в Польщі. У жовтні
1947 р. Міколайчик під загрозою арешту таємно покинув Польщу. До смерті активно діяв на
еміграції. Помер 1966 р. у Вашингтоні.
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бідній і нестабільній країні. Однак,
багато людей вважало, що елементом
справжньої стабілізації будуть передбачені Ялтинською угодою вільні вибори.
Польська робітнича партія, однак, знала, що доки в країні діє збройне підпілля
і доки існує тяжка економічна ситуація
і сильний опір значної частини суспільства, трудно розраховувати на виборчу
перемогу. Однак вона не могла відкладати цю справу до безконечності, тим
більше, що виборів вимагали як партнери Сталіна з Ялти, так і опозиція в країні. Комуністи, прагнучи відтягнути
термін виборів, висунули пропозицію,
щоб спочатку здійснити референдум
з питань основного характеру (схвалення чи ні для здійснюваних конституційних змін), який, незалежно від інших
цілей, дозволив би їм переконатися, чи
й наскільки можливими були б виборчі
фальсифікації? Вони також хотіли дізнатися, чи для виграшу на виборах достатньо було б лише пропагандистської
кампанії й адміністративних заходів, чи
обов’язковим мало б стати використання терору?

Народна Польща

Убиті партизани з загону пор. Вацлава Ґрабовського «Пущика» з 16-го округу Національного військового об’єднання,
останнього підрозділу незалежницького підпілля на Північній Мазовії; липень 1953 р.

референдум. За офіційними відомостями
він закінчився успіхом комуністів і їхніх
союзників. Насправді – як знаємо тепер –
референдум був фальсифікований.
Попри протести з боку опозиції
комуністи, підбадьорені «успіхом» вирішили 19 січня 1947 р. здійснити вибори до сейму. Врешті вони набрали
характеру плебісциту «за» чи «проти»
нової влади. Комуністи зробили все,
щоб забезпечити собі перемогу. Використовуючи силу й позицію війська,
міліції й апарату безпеки, вибори готували в атмосфері терору й залякування
людей. З багатьох – як правило фіктивних – приводів влада припинила діяльність багатьох повітових організацій
ПНП, тим само унеможливлюючи їхню
участь у виборах. Це супроводжувалося
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політичними процесами «ворогів Народної Польщі» та агресивною пропагандистською кампанією в засобах масової інформації.
Однак усі вжиті «засоби безпеки» не
могли забезпечити комуністам перемоги,
тому вони вдалися до звичайних фальсифікацій. У результаті опозиційна ПНП
отримала всього 28 з 444 мандатів. Однак
офіційна пропаганда визнала результати
виборів великим тріумфом «демократичних сил». Після виборів президентом
став «безпартійний» комуніст Болеслав
Бєрут, а прем’єром відданий комуністам
соціаліст Юзеф Циранкевич. Оголосили
також чергову амністію для членів підпільних організацій, яка викликала розпуск більшості партизанських загонів
і зголошення кількадесяти тисяч осіб, які

доти перебували в підпіллі. Апарат безпеки здобув колосальні відомості про незалежницькі середовища, що дозволило
здійснити їхню дієву інфільтрацію й остаточне знищення.
Після виборів 1947 р. процеси совєтизації Польщі прискорилися. У різних
сферах життя чимраз виразніше наслідували совєтські «недосяжні приклади». Чимраз більше ставало помітно, що
в керованій комуністами Польщі не буде
місця для жодної організованої, явної
і легальної опозиційної діяльності. Побоюючись звинувачення під будь-яким
приводом, а в результаті швидкого арешту, процесу й найімовірніше, засудження, у жовтні 1947 р. Міколайчик та кілька
його близьких співробітників таємно залишили Польщу.
Як і в інших державах «народної демократії», комуністи в Польщі у своїх
діях використали метод, названий керівником угорських комуністів Матяшем
Ракоші «методом салямі». Він полягав
у тому, що так, як ріжеться по черзі тоненькими пластинами салямі (звідси
й назва), так само комуністи по черзі

позбувалися своїх політичних противників. У Польщі спочатку визнали фашистською Національну партію й заборонили
її легальну діяльність, а далі той самий
закид висунули на адресу післяаківських
середовищ, а водночас почали боротьбу проти християнсько-демократичної
Партії праці та ПНП.
Всі ці угруповання зазнали значних
втрат через арешти, а ПНП також через
таємні вбивства її діячів «невідомими виконавцями», котрих більшість суспільства
від самого початку ототожнювала з опанованим комуністами Міністерством
громадської безпеки. 1948 р. будівництво
комуністичної системи в Польщі вступило в нову фазу. Її кульмінаційним моментом було поглинення ПСП Польською
робітничою партією. У грудні 1948 р. делегати обох робітничих партій прийняли
ухвалу про створення Польської об’єднаної робітничої партії (ПОРП). Її головою
став Бєрут, який таким чином зосередив
у своїх руках найвищу державну й партійну владу. Лише тоді комуністи зважилися
відкрито атакувати доти толеровану ними
Католицьку церкву.
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«Прокляті солдати»
З 1948 р. доля солдатів незалежницького підпілля була вже практично вирішена – їм залишалася відчайдушна боротьба до кінця. У сутичці з «безпекою» останні партизани, попри
підтримку сільського населення, не мали жодних шансів. Загалом під час кількарічних боїв загинуло близько 8,6 тис. солдатів підпілля, а кілька тисяч загинуло внаслідок брутальних репресій, пацифікацій сіл, «негайних ліквідацій» чи тортур при слідстві. Близько 5 тис. осіб засудили
на смертну кару, в тому числі видатних представників підпілля з років німецької окупації ген.
Авґуста Еміля Фільдорфа «Ніля» й ротмістра Вітольда Пілецького. У в’язницях і таборах праці
померло 22 тис. осіб. Офіційна кількість жертв з боку влади була не меншою, ніж 10 тис.
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Болеслав Бєрут (1892–1956) – діяч польського (Польська об’єднана робітнича партія,
згодом Комуністична партія Польщі) та міжнародного (Австрія, Болгарія, СРСР) комуністичного руху. У міжвоєнний період кілька разів заарештовувався, кілька років був ув’язнений
у Польщі. Завдяки цьому йому вдалося пережити сталінські чистки тридцятих років. Після вибуху війни опинився на теренах, зайнятих Червоною армією, де зрікся польського громадянства і прийняв совєтське. З літа 1941 р. перебував в окупованому німцями Мінську в Білорусі,
де працював у міських установах керівником Продовольчого відділу. Водночас підтримував
конспіративні контакти з совєтською розвідкою. Переправлений до окупованої Варшави влітку
1943 р., став одним з керівників ПРП. Від початку 1944 р. був головою Крайової національної
ради (створена комуністами для протиставлення структурам Польської підпільної держави).
Згодом у 1947–1952 рр. був президентом, а у період від листопада 1952 до березня 1954 рр.
прем’єром. Влітку 1948 р. став генеральним секретарем ПРП, а в грудні того ж року головою
(з березня 1954 – І секретарем) Центрального комітету новоствореної Польської об’єднаної робітничої партії. Помер у Москві в березні 1956 р.
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Сталінізм по-польськи

Одним із найважливіших наслідків
«політичного перевороту» 1948 р. була
колективізація сільського господарства. Селян, які кілька років тому (1944)
отримали землю внаслідок земельної
реформи, адміністративними й поліційними методами змушували створювати виробничі кооперативи – т.зв.
колгоспи. Наслідком цієї політики було
падіння сільськогосподарського виробництва. Водночас ще більше посилився
процес совєтизації публічного життя
у Польщі. Символом цього були всесильні совєтські радники в апараті безпеки та відряджені на службу в Народне Військо польське офіцери й генерали
Червоної армії. Найвиразнішим знаком
підпорядкованості СРСР було призначення в листопаді 1949 р. на посаду міністра національної оборони і маршала Польщі Костянтина Рокосовського,
який був маршалом Совєтського Союзу
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і одним з найвідоміших командирів
Червоної армії в роки Другої світової
війни.
Іншим наслідком політичних змін
1948 р., який відчували, власне, всі поляки (хоча не в однаковій мірі), були також
ґрунтовні зміни в галузі науки, мистецтва, культури, які відтепер мали стати
соціалістичними за змістом і національними за формою. Література, театр і кіно
мали рівнятися на «найкращі совєтські
зразки». У Польщі – хоча за переказування політичних анекдотів у той час можна
було потрапити до в’язниці – жартували,
що прикметник «добрий» відмінюватиметься інакшим чином: «добрий, кращий..., совєтський». Обов’язковим методом у мистецтві став соцреалізм:
монументальна скульптура, образи, що
прославляють працю й класову боротьбу, символіка, тісно пов’язана з новою
дійсністю.

(напр., соціологія чи кібернетика) були
засуджені на небуття. У цих галузях не
відбувалося жодних досліджень, не навчали студентів. Водночас від дидактичної праці почали усувати професорів,
яких влада визнавала «реакційними».
Це супроводжувалося блискавичними
кар’єрами назагал молодих, дуже заангажованих на боці комуністів людей, які, не
завжди маючи відповідну кваліфікацію,
творили нову польську гуманістику.
1951 р. – на думку влади – система
зміцніла вже настільки, що почали думати про конституцію, яка б окреслювала
державний лад. Восени її проект у російській мовній версії вивчав особисто
Сталін і вніс до нього близько п’ятдесяти правок, які далі Бєрут особисто переніс у польський текст. Урешті 22 липня
1952 р. ухвалили Конституцію Польської
Народної Республіки – такою протягом
наступних 37 років була офіційна назва
польської держави.

6-річний план
Однією з цілей, декларованих комуністами, була індустріалізація Польщі. Першим важливим етапом на цьому шляху мав бути здійснений у 1950–1955 рр. 6-річний план. Він передбачав реалізацію широкого інвестиційного плану, що планував будівництво близько 1 тис. нових
промислових підприємств, передусім важкої і оборонної промисловості, а також 800 тис. жител.
На «великих будовах соціалізму» видно було передовсім молодь – для тисяч хлопців і дівчат
із сіл і містечок участь в індустріалізації відкривала перспективи матеріального й суспільного
зростання. Багато з них увійшли до парамілітарної заідеологізованої організації «Служба Польщі». Символом 6-річного плану була споруджувана під патронатом Союзу польської молоді Гута
ім. Леніна під Краковом разом із взірцевим «містом соціалізму» – Новою Гутою. Великі інвестиційні зусилля, поєднані з негативними наслідками колективізації сільського господарства
спричинилися до значного суспільного напруження. Проблеми на продовольчому ринку додатково поглиблювало зниження сільськогосподарського виробництва, пов’язане зі спробою примусової колективізації сільського господарства. Зокрема сталася криза м’ясного виробництва.
1954 р. влада вирішила радикально сповільнити темпи інвестиції і послабити колективізаційні
зусилля. Хоча багато планованих цілей 6-річного плану не були реалізовані, він відіграв суттєву
роль у процесі індустріалізації й урбанізації Польщі.
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На з’їзді письменників у січні 1949 р.
прокламували соціалістичний реалізм
у літературі і, що цікаво, літературу цього
типу підтримали більш чи менш виразно
(незалежно від різноманітних сумнівів)
й почали творити майже всі письменники
в Польщі без огляду на власне літературне
минуле й життєвий досвід. Лише нечисленні – як поет Збігнев Герберт – змогли
мовчати. Не беручи участі в публічному
літературному житті, вони практично
засуджували себе на матеріальну скруту
протягом наступних років. Комуністична
ідеологія здобула порівняно багато прихильників серед письменників, особливо молодшого покоління. Немало з них
було в той час членами ПОРП і з великим
ентузіазмом включалися у боротьбу за
«владу над душами».
Схожі зміни відбувалися в цей час
у науці, зокрема гуманітарній. Свобода
наукових досліджень стала гаслом без
сенсу. Науки, визнані «буржуазними»

Практично самостійною силою, що
стояла не лише понад державою, а й понад правом, став у сталінський період
апарат безпеки. За найдрібнішу провину,
а нерідко взагалі без жодної вини, можна було опинитись у в’язниці; ширилися
також організовані політичні провокації
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різного масштабу. Людей, визнаних «невигідними», можна було позбутися за
допомогою одного, навіть анонімного,
доносу. Однак роботу апарату безпеки
контролювало партійне керівництво.
Теза, що «безпека» вийшла з-під опіки
ПОРП, є безпідставною.

Смерть Сталіна і «відлига» по-польськи

6 березня 1953 р. московське радіо
сповістило, що попереднього дня увечері
помер Сталін. Значення цього факту виходило далеко поза кордони СРСР, адже
протягом майже тридцяти років він був
безсумнівним керівником партії і совєтської держави та особистістю номер один
у міжнародному комуністичному русі.
Ніколи ще в історії Польщі смерть іноземця не була нагодою таких урочистих
траурних церемоній. 9 березня кількасот
тисяч осіб пройшли у Варшаві перед «Будинком партії», вшановуючи померлого.
Його іменем назвали споруджуваний
у Варшаві монументальний Палац культури й науки, перед яким мав височіти
пам’ятник померлого диктатора. Катовиці перейменували на Сталінґруд і ця назва протрималася до жовтня 1956 р.
У Польщі смерть совєтського керівника зовсім не означала кінець репресій,
а процес демократичних змін мав відбуватися повільно й складно. Наприклад,
різкого погіршення зазнали стосунки
Церква–держава, які вже протягом певного часу систематично погіршувалися.
Відбувалися численні процеси, в яких на
лаві підсудних опинялися духовні особи
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і в яких виносили дуже суворі вироки.
В кінці 1952 р. примасові Польщі Стефанові Вишинському не дозволили поїхати до Риму, де йому мали надати сан
кардинала. А в декреті «Про створення,
зайняття і скасування духовних посад
у Церкві», виданому 1953 р., влада присвоювала собі право надавати всі церковні посади, а священиків і єпископів зобов’язували складати присягу на вірність
ПНР. Врешті сталося найгірше – 25 вересня 1953 р. у Варшаві заарештували
примаса Польщі, якого тримали в ув’язненні понад три роки.
Однак у деяких виконавців і їхніх
начальників, що віддавали злочинні накази, починала горіти земля під ногами.
У грудні 1951 р. в Західному Берліні залишився віце-директор Х департаменту
Міністерства громадської безпеки підполковник Юзеф Святло, який перебував
тут у відрядженні. У вересні наступного
року він розпочав цикл передач перед мікрофонами Радіо «Вільна Європа». Юзеф
Святло розповідав про факти, старанно
приховувані перед громадською думкою,
передусім про стиль життя і різноманітні стосунки (в т.ч. з НКВД і гестапо)

4

певної фази в історії комуністичної системи. А водночас вичерпувалися можливості її подальшого реформування
в існуючих межах, а до радикальніших
дій влада ще не була готовою, чекаючи
сигналу з Кремля. Його дав ХХ з’їзд Комуністичної партії Совєтського Союзу,
що відбувався у Москві в лютому 1956 р.,
найважливішою подією на якому була
доповідь, виголошена Микитою Хрущовим «Про культ особи і його наслідки».
Зміст цього виступу досить довго залишався невідомим ширшим колам, і лише
керівництво ПОРП зважилося розмножити й поширити цей текст. Протягом
наступних кількох тижнів з ним ознайомилися тисячі людей. Багатьом членам
ПОРП доповідь відкрила очі на масштаб
сталінських злочинів; для них це був переломний момент у житті.

Політична криза в керівництві ПОРП

Болеслав Бєрут помер 12 березня
1956 р. у Москві, після завершення засідань ХХ з’їзду КПРС. У похоронах Бєрута взяв участь Хрущов, який прибув до
Варшави, щоб проконтролювати вибори
нового І секретаря ЦК ПОРП. Ним врешті став Едвард Охаб. Водночас поглибилися й стали значно виразнішими розбіжності в керівництві ПОРП.
З нинішньої перспективи, однак, здається, що для суспільних процесів, які
тоді відбувалися в Польщі, значно важливішим від закулісних комбінацій на
верхівці влади був суспільний бунт, який
28 червня вибухнув у Познані. Протест,

започаткований робітниками найбільшого в місті металургійного комбінату
ім. Йосифа Сталіна (фабрика Іполита Цегельського), мав економічне й суспільне
підґрунтя. На тодішній площі Сталіна,
де була садиба місцевої влади, зібралося
близько 100 тис. осіб. Співали патріотичні і релігійні пісні, вигукували антикомуністичні й антиурядові гасла. Частина
маніфестантів рушила до Воєводського
управління Громадської безпеки, з вікон
якого пролунали перші постріли. Незабаром у багатьох точках міста розпочалася стрілянина, оскільки й демонстранти
швидко здобули вогнепальну зброю. До

303

Народна Польща

окремих партійних і державних діячів.
Незалежно від ступеню достовірності
цих відомостей, їх слухало в країні порівняно широке коло осіб і – принаймні в деяких колах – жваво коментували.
Найвірогідніше одним з найважливіших
наслідків «викриттів» Святла було рішення про серйозну реорганізацію апарату безпеки.
Але в 1954 р. поляки ще не зауважили практично жодних суттєвих змін
у способі здійснення влади. Втім, цілком
імовірно, що ці зміни більшою мірою зауважували історики через багато років.
Адже сталінська система в Польщі (як,
зрештою, в усьому совєтському блоці)
не закінчилася несподівано в один день.
Процес її ерозії тривав понад три роки
і загалом називався «відлигою». Усе
більш очевидним ставало закінчення

Народна Польща
Танки на вулицях м. Познань

Познані прислали понад 10 тис. солдатів, озброєних 360 танками, 31 з яких був
знищений чи пошкоджений у ході сутичок сотнями броньовиків, автомобілів
та мотоциклів. Попри запровадження
міліційної години окремі постріли в місті лунали ще зранку 30 червня. Загинули щонайменше 73 особи, кількасот було
поранено.
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Рокосовський і багато інших совєтських офіцерів і радників були відкликані до СРСР. У напруженій атмосфері
змін звільнили кардинала Вишинського, який відразу включився у вир публічного життя, прагнучи поліпшити
стосунки з державною владою. Як компенсацію за постачання Совєтському Союзові у 1945–1953 рр. вугілля за

Народна Польща

Кульмінацією подій 1956 р. в Польщі стали кілька жовтневих днів, а її головним героєм
був Ґомулка, що повернувся до влади. Підпорядковані Рокосовському війська були приведені у стан бойової готовості, а розміщені в Польщі совєтські частини почали переміщення в бік
Варшави, до якої 19 жовтня прилетіла совєтська делегація на чолі з Хрущовим. Усі вважали це
проявом втручання СРСР у внутрішні справи Польщі. Однак польському керівництву вдалося
переконати Хрущова, що Ґомулка є найкращим кандидатом на посаду шефа партії, а водночас
гарантом втримання Польщі в совєтському блоці. На ранок під час VIII пленуму ЦК ПОРП Ґомулку обрали І секретарем ЦК. На той момент він був великою надією чи не всього суспільства, яке
вбачало в ньому національного героя і колишнього в’язня сталінізму.

Владислав Ґомулка на площі Парадів у Варшаві

Владислав Ґомулка (1905–1982) з 1926 р. був діячем Комуністичної партії Польщі. Під
час Другої світової війни і після її закінчення належав до безпосереднього керівництва
ПРП. 1948 р., у ході фракційної боротьби, був звинувачений у т.зв. націоналістичних відхиленнях і усунутий з партійних і державних посад, а 1951 р. навіть заарештований. Це викликало
зростання його популярності як прихильника «польського шляху до соціалізму» й полегшило
зміну влади в ПОРП восени 1956 р. Отримав величезний кредит суспільної довіри, пов’язаний зі
сподіваннями на побудову «соціалізму з людським обличчям». Однак, досить швидко виявився
дуже консервативним і категоричним, до того ж так само підпорядкованим СРСР, як і інші представники керівництва ПОРП. При владі втримався до грудня 1970 р., коли був змушений подати
у відставку в умовах гострої суспільної й господарської кризи.
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винятково низькими цінами, Польща
отримала скасування боргу й новий
кредит на закупівлю 1,4 млн. тонн збіжжя. Сформульовано також засади перебування у Польщі совєтських військ та
підписано репатріаційну угоду, в силу
якої протягом наступних двох років до
країни повернулося 224 тис. осіб. Влада
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5

була не в стані протидіяти спонтанній
деколективізації. До кінця 1956 р. з понад 10 тис. колективних господарств залишилося не більше 2 тис. Радикальніші
зміни в Польщі унеможливила трагічна
доля угорського повстання в Будапешті,
криваво придушеного внаслідок листопадової совєтської агресії.

Від «малої стабілізації» до «великої дестабілізації»

Наступні роки в Польщі – після змін
1956 р. – як правило окреслюють терміном «мала стабілізація». Польське суспільство перестало жити в такому типовому для сталінського періоду страху, що
не означає, що влада цілком припинила
застосування переслідувань і репресій.
Розширилася сфера громадянських свобод і відчутно зріс рівень життя поляків.
Продовжував відбуватися започаткований ще у сталінський період процес
урбанізації і модернізації Польщі. Це
супроводжувалося цивілізаційним зростанням мільйонів людей, зокрема вихідців з сіл і малих містечок. Продовжувалася електрифікація країни, наслідком
чого була поява в сільських господарствах і ремісничих закладах сучасних машин, а в домашніх господарствах щораз
більшої кількості електричних приладів
(праски, пральні машини, холодильники,
пилососи, радіоприймачі, грамофони,
а згодом також телевізори й магнітофони). Перші несміливі кроки у пожовтневій Польщі робила моторизація. Приватні автомобілі були ще нечисленними, але
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в досить великій кількості вже з’явилися
мотоцикли й мопеди.
Тимчасова лібералізація мала також
вплив на інтелектуальне життя: з’явилися нові цікаві твори польських авторів,
розвивався театр, золоті роки переживав
кінематограф, символом якого стали твори «польської школи кіно». Попри систематичне «закручування гайок» командою
Ґомулки, поляки гірко жартували, що
живуть у «найвеселішому баракові соціалістичного табору». Залишається незаперечним фактом, що порівняно з мешканцями інших країн Центрально-Східної
Європи вони значно більше могли користуватися з доробку сучасних культури
й науки. З’являлися переклади книжок
письменників, донедавна заборонених
чи небажаних для влади. Великі тріумфи
на міжнародній сцені почали здобувати
польські джазисти, котрі щороку мали
можливість порівнювати свій рівень
зі світовими зірками, що виступали на
фестивалі «Джаз джемборі» у Варшаві.
Щороку кіно-публіка Варшави в рамках «Фільмових конфронтацій» могла

оглянути найкращі, а часом просто найвідоміші і найкасовіші фільми світу. Усе
це разом не могло залишатися без впливу
на загальний рівень польського суспільства, яке ставало чимраз освіченішим.
Цьому, безумовно, сприяв динамічний
розвиток телебачення, яке у шістдесяті роки значно більше, ніж згодом, відігравало освітню й культуротворчу роль.
Можна сказати, що після Жовтня 1956 р.
керівники уклали неписану угоду з керованими, що базувалася на засаді «ми вам
даємо жити, а ви нам не перешкоджайте

«Польська кіно-школа»
У десятиліття після Жовтня 1956 р. золоті роки переживала польська кінематографія. Саме
в цей час виникла переважна більшість творів «польської школи». Фільми Анджея Вайди (зокрема, «Попіл і алмаз», «Канал»), Анджея Мунка (зокрема, «Героїка», «Зизооке щастя»), Єжи
Кавалеровича (зокрема, «Потяг», «Мати Йоанна від Ангелів») чи Войцеха Гасса («Як бути коханою») назавжди увійшли до історії фільму, і не лише польського.
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Збігнев Цибульський у фільмі «Попіл і алмаз»

керувати». Такій ситуації мала сприяти
згадана лібералізація й толерування поміркованих споживчих потреб.
Через два роки від Жовтня 1956 р.
сталося нове погіршення стосунків між
Церквою і державою. Влада систематично обмежувала свободу дій Церкви
і провокувала наступні інциденти. У Новій Гуті, яка за первісним задумом комуністів мала бути «містом без костелів»,
17 квітня 1960 р. трапилися заворушення, викликані усуненням владою хреста
з місця, в якому мешканці хотіли спорудити костел. Заборонено душпастирську
діяльність у замкнутих місцях (в’язницях, армії, шпиталях, у дитячих санаторіях і таборах), у Церкви відбирали будинки, не призначені безпосередньо для
сакральних цілей, та запровадили високі
податки, що значно погіршили її бюджет.
1962 р. з державних шкіл усунули навчання релігії. Влада не давала згоди на будівництво нових каплиць і костелів навіть
у місцевостях, де взагалі не було святинь.
Мало того, як правило, не давали дозволу
навіть на ремонт існуючих костелів. Усе
це не раз викликало бурхливі суперечки,
а в крайніх випадках, – які були зовсім непоодинокими, – породжували суспільний
протест і сутички з міліцією. Це поступове погіршення стосунків Церква–держава
було наслідком наростання суперництва

Народна Польща
Релігійні урочистості на Ясній Горі (3 травня 1966)

щодо форми й характеру наступного Тисячоліття хрещення Польщі.
Видане 18 листопада 1965 р. Польським єпископатом «Послання польських єпископів до їх німецьких братів
у Христовому пастирському служінні»,
що запрошувало до участі у святкуванні Тисячоліття хрещення Польщі, викликало різку реакцію влади й атаку
на єпископів, а особливо на кардинала
Вишинського. Послання, що нагадувало тисячолітню історію складних польсько-німецьких стосунків містило в кінці нову ноту – польсько-німецького
порозуміння зі славними словами «пробачаємо і просимо пробачення». Значна
більшість поляків, у тому числі більшість
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практикуючих католиків, не була ще,
зрештою, готова до порозуміння з Німеччиною і не до кінця зрозуміла глибину християнського жесту. Однак, коли
державна влада надзвичайно агресивно
почала атакувати Єпископат і примаса,
закидаючи їм навіть зраду національних
інтересів, більшість поляків стала на бік
своїх душпастирів.
Церковним урочистостям Тисячоліття хрещення Польщі влада протиставила
влаштовані з величезним розмахом світські урочистості Тисячоліття польської
держави. В рамках підготовки до річниці
організували широкомасштабну акцію
будівництва «за громадські кошти» тисячі шкіл у всій країні для відзначення

Народна Польща

«Парад Тисячоліття» (солдати в історичних костюмах)

Тисячоліття хрещення Польщі чи Тисячоліття польської держави
1966 р. минуло тисяча років від часу, коли перший історичний володар Польщі Мєшко І
прийняв хрещення. З 966 р. прийнято датувати джерельно задокументовану історію польської
держави. Водночас це була подія величезної ваги для історії Церкви у Польщі – вона символізувала початок християнства на польських землях. Хоча дата мала умовний характер як для
формування держави, так і прийняття її мешканцями християнства (ці процеси були тривалими й не можна сказати, що вони відбулися саме 966), однак – як виявилося – стала чудовим
полем для конфронтації між комуністичною владою й Католицькою церквою. По суті це була
суперечка про історичний спадок, до якого мала звертатися Польща в кінці ХХ ст.

Тисячоліття. Також здійснили масштабні
археологічні й історичні дослідження початків польської державності. Центральні світські державні урочистості поєднали зі щорічним відзначенням свята
22 Липня (річниця утворення Народної
Польщі). У Варшаві організували «парад
тисячоліття», в якому марширували солдати в історичних костюмах.
Водночас під час релігійних урочистостей, проведення яких ускладнювалося

адміністративними й міліцейськими перешкодами, було організовано фестивалі, спортивні змагання й відпочинкові
заходи. Партійно-державне керівництво також серйозно розглядало концепцію організації 3 травня 1966 р., – тобто
в день головних святкувань Тисячоліття
на Ясній Горі в Ченстохові, – концерту
ансамблю „The Beatles”, який перебував
у цей час на вершині слави. Врешті, цю
думку відхилили. Однак не з причини
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браку валютних коштів, а тому, що хтось
доречно зауважив, що якби натовп, який
повертатиметься з релігійних урочистостей, зустрівся з групами молоді, що
йтимуть з концерту, «сили правопорядку» можуть втратити контроль над ситуацією в місті. Слід також нагадати, що
1966 р. державна влада двічі не дала згоду
на приїзд до Польщі на урочистості Тисячоліття папи Павла VI, що – незалежно
від теологічного аспекту – мало ознаки
небувалого дипломатичного афронту.
У першій половині шістдесятих років систематично посилювалося також
втручання цензури, що – в поєднанні
з обмеженнями на виділення паперу на
видавничі цілі – призвело до значної
видавничої кризи. Поет Антоні Слонімський 14 березня 1964 р. подав до Ради
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міністрів листа, підписаного 34 видатними письменниками й науковцями, в якому ті висловлювали своє занепокоєння
з приводу обмежень у виданні книжок
і посилення цензури. Влада відреагувала переслідуваннями підписантів, що,
своєю чергою, викликало на Заході численні голоси солідарності з авторами
«Листа 34» та хвилю протестів проти
культурної політики влади ПНР.
Політика заборон у сфері культури,
яку здійснював уряд Ґомулки, чимраз
частіше викликала конфронтацію з інтелектуалами й вихованою уже в повоєнній Польщі критично налаштованою
студентською молоддю Варшавського
університету, що групувалася навколо
Яцека Куроня, Кароля Модзелевського й Адама Міхніка. Ця група в січні

1968 р. відіграла велику роль в мобілізації молоді на протестаційну акцію
проти рішення влади зняти зі сцени
Національного театру у Варшаві драму
великого романтичного поета Адама
Міцкевича «Дзяди».
У відповідь на репресії влади проти
студентів, 8 березня 1968 р. на подвір’ї

Варшавського університету молодь організувала мітинг протесту, який надзвичайно брутально розігнали палицями «сили правопорядку». В наступні дні
це викликало хвилю виступів протесту
на підтримку студентів у різних академічних середовищах, які нерідко набирали форми несподіваних вуличних

Збори на виробництві проти «сіоністів»
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Польсько-російські стосунки в контексті боротьби поляків за незалежність епохи поділів –
це головний сюжет «Дзядів», одного з найвидатніших творів Адама Міцкевича. Інсценізація
цього твору на сцені Національного театру у Варшаві 1967 р. викликала жваву реакцію публіки,
яка за змістом твору ХІХ ст. вбачала коментар до сучасної залежності Польщі від СРСР. Влада
вирішила зняти виставу з афіші, що викликало відкриті протести варшавських студентів та численної групи письменників.

Народна Польща

Антисемітська кампанія 1968 р.
У шістдесяті роки в Польщі жила невелика група євреїв та осіб, що мали єврейське коріння,
яка налічувала кількадесят тисяч. Більшість із них належала до інтелігенції, працювала переважно в державному апараті, закладах науки і культури. Частина партійної еліти почала пропаганду антисемітських гасел, переконуючи, що польські євреї не є лояльними до співгромадян
і служать чужим, «сіоністським» інтересам. У червні 1967 р. неофіційна пропаганда переросла
в різку антисемітську кампанію. Багато осіб усунули з ПОРП, позбавили посад, які вони займали,
і вигнали з роботи, почали численні розслідування за абсурдними, як правило, звинуваченнями. Наслідком нагінки була вимушена еміграція понад 15 тис. осіб.

демонстрацій. Виступ студентів тривав
близько трьох тижнів і охопив практично всі цивільні вищі навчальні заклади
Польщі. Їх супроводжувала одночасна
прихована політична боротьба у владній
верхівці та агресивна пропагандистська
кампанія у засобах масової інформації,
що мала виразно антисемітський і антиінтелігентський характер.

Палаючий Ришард Сівєц

312

1968 р. Чехословаччина була ареною
політичного експерименту, що увійшов
до історії під назвою Празької весни.
Після кількамісячного тиску, особливо
негативну роль у якому відігравав Ґомулка, керівники держав Варшавського
договору зважилися на збройну інтервенцію. 20 серпня почалася операція
«Дунай», у якій – крім совєтських, угорських і болгарських військ – взяли участь
25 тис. польських солдатів, озброєних
важкою технікою. Участь Війська польського у вторгненні викликала у Польщі
протести. Найвиразнішим проти інтервенції в Чехословаччині був протест Ришарда Сівєца, який 8 вересня 1968 р. під
час офіційних центральних «дожинків»,
організованих на Стадіоні десятиліття у Варшаві, вчинив самоспалення і за
кілька днів помер.
1968–1970 рр. були (поруч із пізнішим періодом воєнного стану) найсумнішим періодом, що давав найменше надії на краще майбутнє в усій ПНР після
1956 р. Карні заклади знову заповнилися політичними в’язнями. Наприклад,
1970 р. арешти знищили конспіративну
організацію «Рух», що діяла кілька років і готувала, серед іншого, підпал музею Леніна у Пороніно біля Закопаного.

Наступного року її лідерів засудили
на терміни від чотирьох до семи років
ув’язнення.
Найважливішою справою для Ґомулки й усієї комуністичної формації
в галузі закордонної політики і міжнародних стосунків було здобуття Польщею гарантій непорушності її західного
кордону. Це вже 1950 р. підтвердила влада НДР, але в Західній Німеччині стан,
що існував від війни, вважали тимчасовим, перехідним і не збиралися офіційно визнавати кордонів на Одері й Нисі
Лужицькій. Щойно прихід до влади соціал-демократа Віллі Брандта провіщав
зміни в цьому плані.
Врешті, через кілька місяців складних переговорів 7 грудня 1970 р. канцлер
Федеративної Республіки Німеччини
підписав у Варшаві з прем’єром Циранкевичем угоду між ПНР і ФРН про основи нормалізації взаємних стосунків.

Вона передбачала через 25 років після закінчення Другої світової війни визнання
Західною Німеччиною кордону на Одері
й Нисі Лужицькій, а також згоду влади
ПНР на еміграцію осіб, що доведуть німецьке походження. Для Ґомулки, який
надавав особливої уваги польсько-німецьким стосункам і питанню визнання
польського західного кордону, це було
одним із найбільших успіхів в його політичній кар’єрі. Напевно він вважав, що
так думають більшість поляків, і, можливо, розраховував, що цей безумовний
успіх на міжнародній арені дозволить
полякам легше сприйняти оголошене за
якихось два тижні до свят Різдва Христового значне підвищення цін на харчі.
Воно мало бути першим кроком щодо
впровадження обмеженої господарської
реформи.
Підвищення цін на харчі стало безпосередньою причиною суспільного
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Підписання угоди ФРН–ПНР 7 грудня 1970 р.

Народна Польща

Убитий Збігнев Ґодлевський, якого несуть на дверях вулицею у Ґдині; одним із символів трагедії у Ґдині став образ
процесії, на чолі якої несуть останки вбитого юнака

вибуху. 14 грудня 1970 р. застрайкував
Суднобудівний завод ім. Леніна у Ґданську. Протест поступово розширювався
і дійшло до запеклої вуличної боротьби,
в ході якої підпалили, зокрема, будівлю Воєводського комітету ПОРП. Влада
ввела у Ґданськ значні військові сили,

забезпечені важкою технікою; були вбиті
й поранені. Події поширювалися на інші
міста, найбільш запеклого і кривавого
характеру вони набрали 17 грудня у Щецині й Ґдині.
Під впливом повідомлень, що надходили з Узбережжя частина членів

Едвард Ґєрек (1913–2001) з десяти років разом із родиною перебував в еміграції у Франції, а потім в Бельгії. Загалом провів на Заході понад двадцять років життя, більшість часу
працював на шахтах. До Польщі повернувся 1948 р., в наступні роки зробив блискавичну
кар’єру в ПОРП. 1956 р. став секретарем ЦК, а згодом також членом Політбюро. До Жовтня
1956 р. здобув посаду І секретаря ВК ПОРП у Катовицях. Там виявив себе вмілим адміністратором і «добрим господарем». У шістдесяті роки, як потенційний кандидат на спадщину після Ґомулки, здобув прихильність Кремля. На нього, принаймні з 1968 р., робив ставку Леонід Брежнєв. У сімдесяті роки особисто керував закордонною політикою, відвідав багато країн і приймав
у Польщі багатьох лідерів світової політики, зокрема, трьох наступних президентів Сполучених
Штатів і папу Івана Павла ІІ. Ґєрек несе відповідальність як за успіхи з першої половини десятиліття, так і за глибоку економічну кризу другої половини сімдесятих років. Усунутий від влади
у вересні 1980 р.
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партійно-державного керівництва розпочала таємні дії, які призвели до зміни
на посаді І секретаря ЦК ПОРП: Ґомулку

«Друга Польща»

Ґєрекові вдалося завоювати суспільну
довіру й особисту популярність. Цьому
сприяли безпосередні зустрічі з робітниками-страйкарями у Щецині і Ґданську,
під час яких він звернувся до них з проханням про допомогу. Позитивно сприйняли рішення про відбудову знищеного
німцями Королівського замку у Варшаві,
а особливо про замороження (загалом
на 5 років) цін на продовольчі товари.
Виразно лібералізувалася паспортна
політика. Вміло використовували пропаганду, висуваючи гасло: «Аби Польща
набирала силу, а люди жили заможно».
«Господарські візити» І секретаря ЦК
у супроводі прем’єра Пйотра Ярошевича
стали символом нового стилю виконавчої влади. «Другу Польщу» будували завдяки західним кредитам, що надходили
невпинним потоком, їх нерідко супроводжували новітні технології та ліцензії, які закуповували у значній кількості.
При цьому зростали споживчі потреби
суспільства.
Розвиток інвестицій у 1971–1975 рр.
спричинився до небувалого зросту рівня життя поляків. Гасло будівництва
«Другої Польщі» було, безумовно, дуже
привабливим. Для багатьох діячів з широко зрозумілого апарату Ґєрек створював шанс збагачення. Там, де були колосальні інвестиції типу Гута Катовиці

чи Північний порт, були також високі
премії і нагороди. Тіснішому пов’язанню
цих людей із владою сприяла також дуже
розвинута система неформальних привілеїв. Для покірних, відданих і лояльних
людей були талони на дефіцитні споживчі товари, зокрема, на автомобілі, були
також черги на помешкання, будівельні
і відпочинкові ділянки, були закордонні
поїздки (службові й відпочинкові). Учасники згаданих зарубіжних поїздок дуже
часто не платили чи, завдяки втриманню
штучного курсу злотого до долара, платили чисто символічно.
Задля правди слід, однак, додати, що
в певному сенсі з господарчого підйому
користувалися не лише партійні активісти й «апаратники», але й ширші кола
суспільства, особливо технічна інтелігенція, артистичні кола, люди науки, культури й спорту. Саме з думкою про це «нове
міщанство» купили ліцензію на «Фіат
126п», який виготовляли на збудованих
спеціально для цього заводах.
Інтелігенція ширшою мірою, ніж інші
суспільні групи, користувалася з тимчасової лібералізації цензури. Це супроводжувалося значним полегшенням виїзду на Захід, а також виділенням певної
суми валюти, яку після отримання персонального дозволу можна було викупити за зниженим офіційним банківським
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замінив дотеперішній І секретар Воєводського комітету ПОРП у Катовицях Едвард Ґєрек.

Народна Польща

Малий «Фіат»

«Фіат 126п» – це невеликий (за розмірами близький до «Запорожця»), економний і порівняно дешевий автомобіль, запроектований в Італії, виробництво якого в Польщі розпочали
1973 р. До 2000 р. виготовили понад 3 млн. 300 тис. машин. Він був головним героєм польської
автомобільної революції, предметом мрій чи не кожної родини. На його тему виникла величезна кількість анекдотів. – «Чому „малюх” не має глушника? – Він не потрібен. Водій і пасажир
затикають вуха колінами».

курсом. У цей час суспільству також
обіцяли остаточне вирішення житлової проблеми до 1985 р. Оскільки це супроводжувала значна – як на стандарти
реального соціалізму – політична стабілізація, можна не дивуватися, що й нині
багато поляків уважає першу половину
сімдесятих років найкращим, найвдалішим періодом у житті, забуваючи про те,
що це було життя в кредит, який Польща
сплачувала ще на початку ХХІ ст.
Тим часом добра економічна ситуація в країні почала погіршуватися
вже з 1974 р. Прикре підвищення цін
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(значно більше, ніж те з грудня 1970,
що стало безпосередньою причиною
різких суспільних протестів), яке влада
довго відкладала, у поєднанні з украй
несправедливими грошовими відшкодуваннями (найбільше мали отримати
найзаможніші) викликали в доведеному
до відчаю суспільстві вибух гніву. Коли
24 червня 1976 р. прем’єр Ярошевич
у промові, виголошеній у сеймі пообіцяв
підвищення цін, наступного дня вибухнули страйки в усій Польщі. У трьох містах – Радомі, Урсусі й Плоцьку – дійшло до вуличних маніфестацій і сутичок

Діячі опозиційного руху кінця сімдесятих років переважно полишали конспірацію. Вони
виступали й публікували під справжніми прізвищами, подавали свої адреси й телефони.
Завдяки цьому опозиція стала важливим учасником публічного життя, а це дозволило легше
зламати бар’єр страху звичайних громадян. У переважній більшості випадків влада застосовувала лише обмежені репресії щодо головних постатей опозиції – стеження, заборону публікації,
затримання на 48 годин. Натомість суворо карали осіб, менше відомих, які виконували технічну
роботу, наприклад, передрук самвидаву.

з міліцією. У Радомі підпалили будівлю
комітету партії. Місто було брутально
умиротворене, а символом репресій стали жорстокі «стежки здоров’я» (дві шеренги озброєних кийками міліціонерів,
через які проганяли затриманих). Але ще
того ж дня влада відмовилася від підвищення цін, а в наступні Польщею прокотилася – організована апаратом ПОРП
– хвиля мітингів на підтримку Ґєрека.
На них публічно засуджували учасників радомських протестів. Тим часом на
захист репресованих робітників стала
група інтелігенції, що прискорило процес народження в Польщі демократичної

опозиції. У вересні 1976 р. виникла перша – нелегальна, але діюча явно – організація: Комітет захисту робітників.
У наступні місяці й роки виникли
інші організації й опозиційні структури:
Рух захисту прав людини й громадянина, Студентські комітети Солідарності
(СКС), Вільні профспілки, Товариство
наукових курсів, Рух молодої Польщі й Конфедерація незалежної Польщі (КПН). Опозиційні діячі виявили
низку ініціатив, створивши, зокрема,
незалежний видавничий рух. З освітньою метою без відома цензури видавали критичні щодо існуючої в Польщі
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«Інформаційний бюлетень» з повідомленням Комітету соціальної самооборони
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політично-суспільної системи книжки
з історії, белетристики, соціології, економіки, суспільної психології.
Народження опозиції співпало в часі
з наростаючою, мов лавина, господарською кризою. Ще влітку 1976 р. у Польщі запровадили картки на цукор. Було
помітно, що господарська політика Ґєрека зазнала краху. Водночас посилювалася
істерична «пропаганда успіху».
16 жовтня 1978 р. папою обрали архієпископа краківського митрополита,
кардинала Кароля Войтилу, який прибрав ім’я Івана Павла ІІ. В усій країні ця
історична звістка викликала небачений
ентузіазм. Влада, попри клопоти, офіційно висловила задоволення з цього приводу, але було зрозуміло, що це добра міна
до поганої гри. Вона була не в стані заперечити, коли 1979 р. Святий отець побажав відвідати вітчизну.

Богослужіння на площі Перемоги у Варшаві 1979 р.
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Друге папське паломництво відбувалося у червні 1983 р. у цілком інакшій

атмосфері. Запроваджений у грудні
1981 р. воєнний стан був майже скасований, але багато діячів «Солідарності»
надалі перебували у в’язницях. Деякі
прихильники «Солідарності», зрештою,
побоювалися, що Іван Павло ІІ може
своїм візитом виправдати владу, що запровадила воєнний стан. Однак нічого
подібного не сталося, попри те, що папа
двічі зустрівся з генералом Войцехом
Ярузельським. На чітку вимогу папи
відбулася також його зустріч у Татрах
з Лехом Валенсою. Суспільство, використовуючи папську «захисну парасолю» і присутність багатьох зарубіжних
журналістів, уперше від запровадження
воєнного стану могло відверто маніфестувати свою справжню позицію і настрої.
Знаковим було гасло, яке скандувала

7

колона, що марширувала вулицями Варшави: «Ходіть з нами, нині не б’ють!».
Під час третього паломництва, у червні 1987 р. папа прибув, зокрема, до Ґданська, на відвідини якого в ході попереднього паломництва влада воєнного
стану не дала згоди. В резиденції ґданського єпископа він прийняв Валенсу та
його родину. Подібно як чотири і вісім
років тому на всій трасі подорожі папу
вітали мільйони людей. Іван Павло ІІ зустрівся також із молоддю, яку заохочував до терплячості й витривалості у діях.
Знову – як і 1983 р. – люди відчули себе
вільніше, знову могли переконатися, яку
велику силу вони складають. Назагал
урочистості відбувалися спокійно, хоча
людей, які поверталися з папської служби
у Ґданську, брутально атакувала міліція.

«Солідарність» і воєнний стан

На межі вісімдесятих років хід історії
прискорився. Влітку 1980 р. вибухнула
найбільша в історії Польщі хвиля страйків. 14 серпня у Суднобудівному заводі
ім. Леніна в Ґданську розпочався страйк,

на чолі якого став діяч Вільної професійної спілки Лех Валенса. Небавом було
проголошено створення Об’єднаного
страйкового комітету і сформульовано перелік 21 постулат, домагаючись
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Перші паломництва Івана Павла ІІ до Польщі
До моменту падіння комуністичної системи в Польщі (1989) папа Іван Павло ІІ тричі відвідав батьківщину. Кожне з цих паломництв мало свою власну драматургію і кожне відіграло важливу роль. Уперше Святий отець подорожував Польщею в червні 1979 р. Одночасно це
був перший папський візит у країну, керовану комуністами. По всій трасі подорожі папу вітали
мільйони вірних. Польське суспільство вперше за багато років повірило у свої сили. Державна влада пробувала використати візит для власної пропаганди: Ґєрек прийняв Івана Павла ІІ
в Бельведері. Під час служби на площі Перемоги у Варшаві з уст папи, який розбудив земляків,
пролунали історичні слова: «Нехай зійде Дух Твій і відновить лице землі. Цієї землі!». Складно
аргументовано ствердити, наскільки це було простим наслідком суспільного потрясіння, яке
викликав у поляків Іван Павло ІІ, але близько року після першого паломництва – в результаті
хвилі страйків улітку 1980 р. – виникла «Солідарність».

Народна Польща

Лех Валенса і Чеслав Мілош

Польські нобелівські лауреати – Чеслав Мілош (1980) і Лех Валенса (1983)
Протягом років триває суперечка про те, наскільки нагороди Нобеля мають політичний
характер, а наскільки є доказом визнання за здійснене лауреатом. Після Другої світової війни
лише троє поляків були вшановані цією великою честю, і принаймні у двох випадках можна
було підозрювати існування зв’язку між «Нобелем» для поляка й важливими подіями у Польщі. Тоді, коли восени 1980 р. організовувалася «Солідарність», літературною премією Нобеля
вшанували видатного поета Чеслава Мілоша, який тридцять років творив на еміграції. Своєю
чергою 1983 р., невдовзі після скасування воєнного стану, Нобелівською премією Миру нагородили лідера «Солідарності» Леха Валенсу.

найперше права на створення вільних
професійних спілок. 30 серпня у Щецині,
а наступного дня у Ґданську представники уряду підписали зі страйкарями угоду,
визнаючи всі постулати робітників. 3 вересня подібну угоду уклали зі страйковим комітетом у Ястшембі в Сілезії.
Польське суспільство в цей час виступило одностайно – як ніколи доти в ПНР.
Робітників підтримували численні митці, письменники, актори, науковці й журналісти, які не хотіли далі жити в брехні.
Це був початок «самообмежуваної революції». Наслідком перемоги страйкарів
були зміни у владному керівництві: з посади І секретаря ЦК відкликали Ґєрека.
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Його наступником став дотеперішній
член Політбюро і секретар ЦК ПОРП, що
курував військо і апарат безпеки Станіслав Каня.
У середині вересня 1980 р. у Ґданську
зустрілися делегати з усієї країни, які постановили створити єдину загальнопольську Незалежну самоврядну професійну
спілку «Солідарність». Крайову комісію
з порозуміння очолив Валенса. Влада намагалася стримати розвиток нової незалежної організації, але врешті Верховний
суд зареєстрував «Солідарність» 10 листопада 1980 р. Це була перша масова,
діюча явно й легально, незалежна від
партійно-державних властей організація

три дні за участю багатотисячних натовпів, спеціального папського посланця, представників державної влади й керівництва «Солідарності». Наступником
примаса Тисячоліття – як Вишинського
окреслив Іван Павло ІІ – став тодішній
вармінський єпископ Юзеф Ґлемп.
У вересні й жовтні 1981 р. відбувся
І загальний з’їзд делегатів НСПС «Солідарність». Засідання були бурхливими
й багатими на процедурні й суттєві суперечки. Однак найбільший розголос набуло «Послання до людей праці Східної
Європи», у якому делегати заявили про
підтримку всіх, хто вирішить боротися
за вільний профспілковий рух: «Віримо,
що вже незабаром ваші й наші представники зможуть зустрітися з метою обміну
профспілковим досвідом». Документ викликав лють у Кремлі й у всіх державах
совєтського блоку. Адже після суспільних змін кінця вісімдесятих років «Послання» набуло нового сенсу. В ньому
почали вбачати заповідь майбутніх змін.
Восени 1981 р. добігали кінця приготування, що велися протягом кількох місяців у найсуворішій таємниці до запровадження воєнного стану. Вже в лютому
тодішній міністр національної оборони
ген. Войцех Ярузельський (не відмовляючись від своєї посади) став прем’єром,
а в жовтні додатково ще й І секретарем ЦК ПОРП. Після запровадження
13 грудня воєнного стану він додав до
списку своїх титулів ще посаду голови
Військової ради національного порятунку. Ніколи в історії Народної Польщі
одна людина не зосереджувала у своїх руках стількох посад і такої влади.
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суспільного характеру в усьому совєтському блокові. Тому багато хто вважає,
що її поява ознаменувала початок кінця
системи, і не лише у польському вимірі.
Тим часом, однак, восени 1980 р. над
Польщею нависла загроза совєтської
збройної інтервенції. Протягом кількох
тижнів тривала справжня війна нервів.
Лише в грудні під час московської зустрічі керівників держав Варшавського
договору, Леонід Брежнєв відмовився від
планів вторгнення. З нинішньої перспективи видається безсумнівним, що тоді
вирішили, що бар’єр «контрреволюції»
– як напівофіційно називали «Солідарність» – збудують самі польські комуністи, хоча за політичної й економічної
підтримки союзників з Варшавського
договору.
Протягом наступного року траплялися численні конфлікти між «Солідарністю», яка влітку 1981 р. зосередила
у своїх лавах уже понад 9 млн. членів,
і комуністичною владою, яка не хотіла
трактувати профспілки як політичного партнера. «Солідарність», серед іншого, провадила боротьбу за історичну
пам’ять, уперше в історії ПНР організовуючи великі патріотичні маніфестації,
вшановуючи річниці наступних суспільних бунтів і виступів.
Навесні 1981 р. поляків потрясли дві
події: 13 травня на площі св. Петра в Римі
стався замах на життя Івана Павла ІІ.
У Польщі відбувалися безупинні молитви про видужання папи. Ще перед тим,
як Іван Павло ІІ вийшов з лікарні, помер
примас Польщі кардинал Стефан Вишинський. Його похорон відбувся через
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Воєнний і «повоєнний» стани

У ніч з 12 на 13 грудня 1981 р. у Польщі
запровадили воєнний стан. Інтерновано
кілька тисяч осіб, обмежено громадянські свободи (зокрема, таємницю листування чи недоторканість житла), припинено послуги зв’язку, замкнуто кордон,
мілітаризовано найбільші заклади, встановлено міліційну годину від 22.00 до
6.00 ранку, заборонено подорожувати
між містами без перепусток і збиратися
навіть у приватних помешканнях; також
припинено навчання у школах всіх типів
і рівнів та посилено цензуру.
У багатьох регіонах країни сталися
страйки й протести. Для втихомирення опору було залучено загалом близько 200 тис. службовців МВС і солдатів,
озброєних важкою бойовою технікою.
Силою придушили страйки в сорока закладах. Найбільшого розмаху протести
набули в Катовицькому воєводстві, де
під час захоплення шахт міліція використала зброю. Трагедія сталася в шахті
«Вуєк», де загинуло дев’ятьох шахтарів,
а кількадесят було поранено.
З перших днів воєнного стану тривало незалежне, підпільне життя. Виходили сотні видань і бюлетенів. Незалежний
обіг видань, а також підпільне Радіо «Солідарність» були дуже важливою зброєю
в боротьбі з пропагандистською монополією влади воєнного стану. Так само суттєву роль відігравала культурна й освітня
діяльність, що велася поза офіційними
структурами. В інтелектуальних середовищах відбувався широкомасштабний
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бойкот державних засобів масової інформації, а особливо телебачення, яке,
на загальне переконання, тісно пов’язувалося з пропагандою проти «Солідарності». Особливо помітним був бойкот
телебачення акторами, який порушили
небагато осіб з відомими прізвищами.
Ще в грудні 1981 р. був створений Комітет примаса з допомоги особам, позбавленим волі та їхнім родинам, який
займався, зокрема, розподілом дарунків,
що надходили з-за кордону.
Після першого року поступово створювалися конспіративні структури «Солідарності». У квітні 1982 р. з кількох
відомих діячів створили першу конспіративну загальнопольську структуру – Тимчасову координаційну комісію
НСПС «Солідарність», котра, – визнаючи зверхність інтернованого Валенси – була найвищою владою підпільної
«Солідарності». З нагоди другої річниці
підписання угоди в Ґданську, 31 серпня 1982 р. «Солідарність» організувала
в 66 містах вуличні маніфестації, які
часто закінчувалися запеклими сутичками з міліцією. Найтрагічнішого перебігу набрала демонстрація у Любіні
в Долішній Сілезії, де міліція стріляла
в людей на вулицях – тоді там загинули
три особи.
Восени влада заборонила всі діючі
в Польщі професійні спілки, в тому числі, звісно, й «Солідарність». Влада вирішила, що опанувала ситуацію в країні
й зважилася припинити воєнний стан

Як процес, так і винесені вироки були
безпрецедентними для країн, керованих комуністами.
У 1984–1985 рр. значну частину членів і прихильників «Солідарності» поступово охопила апатія і сумніви. Політичне
підпілля – що, зрештою, цілком зрозуміло – до певної міри, принаймні, було
відірваним від проблем насущного дня.
Мільйонам людей жилося тяжко, а віра
в кінцевий успіх жила в серцях лише
найсильніших і найзагартованіших. На
політичній сцені з’явилося нове покоління діячів, які були надто молодими, щоб
свідомо й активно брати участь у подіях
1980–1982 рр. Ці молоді люди мали свої
власні проблеми і справи, якими мусили
займатися, при чому на «Солідарність»
часто дивилися не так некритично, як ті,
хто брав участь у її створенні і боровся
за її існування. Для цих молодих людей
однією з найважливіших життєвих проблем було питання обов’язкової військової служби. У квітні 1985 р. у Кракові
оголошено декларацію новозаснованого
руху «Свобода і мир», який домагався
добровільності військової присяги і надання можливості відбувати альтернативну службу всім тим, хто не хоче служити у війську з політичних чи етичних
поглядів. 1988 р. діяльність цього руху,
переслідуваного арештами, закінчилася
повним успіхом: зміною тексту військової присяги і запровадженням альтернативної служби.
У другій половині вісімдесятих років
Польща опинилася на роздоріжжі і здавалося, що сама не дасть собі ради. Деякі
розраховували, що нові реформаторські
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від 31 грудня 1982 р. Звільнили майже
всіх інтернованих, але не припинили
нещадної боротьби з опозицією «Солідарності». 12 травня міліція затримала
й тяжко побила в дільниці на Старому
місті у Варшаві випускника школи Ґжеґожа Пшемика. За два дні хлопець, мати
якого була діячкою «Солідарності», помер у лікарні. Похорон Пшемика набрав
маніфестаційного характеру й зібрав тисячі людей.
Хоча влада вперто повторювала, що
Валенса ніколи не буде для неї політичним
партнером, для значної частини суспільства саме він залишався беззаперечним
вождем. 5 жовтня Комітет Нобелівської
премії Миру оголосив, що лауреатом за
1983 р. став саме Валенса. Велика радість
мільйонів членів і прихильників «Солідарності» різко контрастувала з відвертим невдоволенням партійно-державної
влади. Попри те, що формально воєнний
стан було скасовано, в Польщі зберігалася напружена ситуація.
19 жовтня 1984 р. душпастиря «Солідарності» о. Єжи Попєлушка викрали й убили троє офіцерів СБ. 3 листопада у Варшаві в костелі св. Станіслава
Костки відбувся урочистий похорон,
участь у якому взяли примас Ґлемп,
делегації «Солідарності» з усієї країни
на чолі з Валенсою та незліченні натовпи вірних. Отець Попєлушко став
мучеником за справу «Солідарності»
(у червні 2010 Католицька церква беатифікувала його). У лютому 1985 р.
в процесі вбивць о. Попєлушка винесли вироки. Їх засудили на терміни від
чотирнадцяти до 25 років ув’язнення.
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Підсумки ПНР
Відповідь на питання про підсумки комуністичного правління у Польщі все ще значною мірою залежить від того, хто її надає. Зрозуміло, що людям, які роками були зв’язані з широко
зрозумілим табором влади, трудно перекреслити своє життя. Особи, які ототожнюють себе з лівими ідеалами, хотіли б якнайбільше зберегти з доробку ПНР на соціальній ниві, а представники правиці – які роками залишалися поза руслом офіційного публічного життя чи існували на
його узбіччі – чи не все, поєднане з періодом комуністичного правління, видається поганим,
дурним, несправедливим, злочинним. Можливо, ми ще не можемо дати повну і об’єктивну
оцінку періодові комуністичного правління в Польщі, але можемо навести таке промовисте
порівняння. Якщо 1938 р. національний прибуток на душу населення в Польщі становив 45%
національного прибутку тодішньої Франції, 82% Італії і 206% Греції, то 1988 р. становив аналогічно 11% прибутку Франції, 13% Італії і... 36% Греції. Незалежно від різних злочинів і несправедливостей, які вчинила комуністична влада в Польщі, нехай краще ці цифри, – які говорять
самі за себе, – замінять повний і всебічний підсумок комуністичного правління в Польщі.

роки
Польща

Іспанія

Порівняння національного прибутку на душу населення в Польщі й Іспанії у 1950–1990 рр.

імпульси прийдуть зі Сходу, де починалася проголошена новим генеральним
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секретарем Комуністичної партії Совєтського Союзу «перебудова».

Розділ 9. Про що слід розмовляти

• Чи комунізм у Польщі мав свою специфіку? Дев’ятий розділ дає багато аргументів на користь того, що
польський «барак совєтського табору» значно відрізнявся від оригіналу й від інших держав совєтської зони
впливу, особливо після 1956 р. Варто зазначити дві фундаментальні різниці: неколективізоване село й силу
Католицької церкви. Селяни й Церква чинили загальний пасивний опір комунізмові. Це, як мало хто інший,
розумів кардинал Стефан Вишинський, примас Польщі (1948–1981), якого значна частина суспільства вважала духовним керівником польського народу.
• Польський календар. Поляки послуговуються особливим шифром. Коли кажуть «Польський жовтень»,
мають на увазі політичні події 1965 р., коли кажуть «Грудень на Узбережжі», то розуміють криваве робітниче
повстання 1970 р. «Польський серпень» здобув міжнародну славу завдяки угоді, підписаній у серпні 1980 р.
між ґданськими страйкарями-суднобудівниками й комуністичною владою – дерев’яні щити з 21 постулатом
страйкарів у 2003 р. були внесені до світового списку культурної спадщини ЮНЕСКО «Пам’ять світу». У цьому
списку є найважливіші документальні пам’ятки з історії людства. Пропонуємо розшифрувати наступні
«польські місяці»: червень і березень.
• Польське суспільство в період т.зв. першої «Солідарності» (1980–1981) виявило надзвичайну здатність
до самоорганізації. Запровадження генералом Войцехом Ярузельським 13 грудня 1981 р. воєнного стану
заморозило польські політичні й цивілізаційні зміни на вісім років. Дискусія про мотиви запровадження
воєнного стану є однією з живих тем у польських публічних дебатах. Ось аргументи захисників рішення про
впровадження воєнного стану: «Ярузельський зберіг нас від чужої інтервенції, бо Кремль був готовий, і якби
воєнний стан не був запроваджений, незабаром відбулася б совєтська інтервенція»; «здійснення цієї операції командою Ярузельського вберегло країну від непередбачуваного розвитку подій (Кремль розглядав
заміну Ярузельського групою „твердолобих” з ПОРП – готових запровадити воєнний стан без огляду на суспільні втрати й міжнародні ускладнення)»; «генерал Ярузельський, запроваджуючи воєнний стан, захищав
польську обмежену суверенність». Критики рішення про впровадження воєнного стану твердять: «Совєтський Союз у жодному випадку не передбачав введення своїх військ до Польщі, бо вважав, що розгром
„Солідарності” має бути здійснений польськими руками: польською армією і польським апаратом безпеки»;
«Кремль пам’ятав політичну й господарську ціну, яку йому довелося заплатити у зв’язку з інтервенцією
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• Після Другої світової війни влада комуністичної Польщі, воюючи з Українською Повстанською Армією
й українськими націоналістичними організаціями, здійснила в рамках акції «Вісла» переселення тисяч
українців, бойків і лемків з південно-східних воєводств на т.зв. Повернуті землі. Які асоціації з польського
боку викликає визначення «акція «Вісла», а з чим ототожнюють його нащадки українців, бойків, лемків,
які до 1947 р. жили на Прикарпатті, в Бескидах чи на Люблінщині? Чи польські учні, які проводять канікули
в Бескидах, помічають у цих теренах сліди українських мешканців цих земель, чи поляки, які відвідують
Мазовію можуть відповісти, чому на цих землях є найбільше скупчення українського населення у Польщі?
Своєю чергою, чи учні українських шкіл під Тернополем чи в Кремінці знають історію виселення поляків
з давніх воєводств ІІ Речі Посполитої: Волинського, Львівського, Станіславівського, Тернопільського? Чи
знають, звідки в їхній місцевості руїни палацу чи двору, або звідки римо-католицький цвинтар? Про це треба
розмовляти в ім’я спільної пам’яті.
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в Угорщині (1956) і Чехословаччині (1968)»; «позиції СРСР на міжнародній арені в 1981 р. були інакшими від
тих, які були в 1956 і 1968 рр., а виникнення „Солідарності” викликало в польському суспільстві загальний
ентузіазм, а приготування до силової розправи з „Солідарністю” комуністична влада послідовно готувала
від перших тижнів після підписання серпневих угод, а найважливіше вирішення сталося щойно 13 грудня
1981 р.». Порозмовляймо з людьми, які пам’ятають запровадження воєнного стану. Як тоді вони оцінювали
рішення Ярузельського, що тоді відчували, як тепер оцінюють ті події?

