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„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (32) 2018

Od Redakcji:

W grudniu 2018 r. mija sto lat od powstania
Komunistycznej Partii Robotniczej
Polski (KPRP), która od początku swego
istnienia była bolszewicką ekspozyturą i
występowała przeciwko odzyskanej
niepodległości państwa polskiego.
Siedemdziesiąt lat temu z kolei, w grudniu
1948 r., została utworzona Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (PZPR), kontrolująca
wszystkie dziedziny życia państwa i
społeczeństwa. Obie te rocznice stanowią
pretekst do przypomnienia charakteru i roli
partii komunistycznych w historii Polski i
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także
w innych częściach świata. Problem został
potraktowany bardzo szeroko – studia objęły
również zagadnienia związane z
funkcjonowaniem władzy sprawowanej przez
komunistów. Po raz pierwszy też redakcja
„Pamięci i Sprawiedliwości” pozyskała do
współpracy nad tomem tak liczne grono
autorów z zagranicy: Stanów Zjednoczonych,
Rosji, Czech, Węgier i Ukrainy. 

Numer otwiera esej Johna Radzilowskiego, przybliżający rzeczywisty charakter Komunistycznej
Partii Stanów Zjednoczonych (CPUSA), która choć nigdy nie była partią masową, zyskała
poparcie wielu wpływowych osób z kręgów politycznych i kulturalnych. Historiografia lewicowo-
liberalna przez wiele lat przedstawiała CPUSA jako ugrupowanie o rodzimym rodowodzie i
ograniczonych związkach z Moskwą, walczące o przestrzeganie praw obywatelskich i równości
rasowej. Dopiero otwarcie tajnych archiwów po 1991 r. pokazało, że rację miała tzw. szkoła
rewizjonistyczna, podkreślająca, że partia ściśle kierowała się politycznymi i operacyjnymi
dyrektywami sowieckich służb bezpieczeństwa i była głęboko zaangażowana w działalność
szpiegowską jako agentura wpływu na rzecz Związku Sowieckiego.

W drugim eseju Mirosław Szumiło podjął niezwykle kontrowersyjny temat
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„żydokomuny”, czyli dużej liczby Żydów w strukturach władzy komunistycznej w Polsce
po 1944 r. Swoje rozważania oparł na dotychczasowych ustaleniach historyków, zawartych w
opracowaniach i publikacjach źródłowych, oraz na wynikach własnych badań. Podjął próbę
weryfikacji mitu „żydokomuny”, tzn. ustalenia, czy Żydzi rzeczywiście zajmowali tak wiele i tak
wysokich stanowisk w aparacie władzy „Polski Ludowej”. Przyjrzał się także przyczynom
zaangażowania Żydów po stronie komunistów i ich awansu w aparacie władzy oraz problemowi
ich tożsamości narodowej. 

Janusz Wrona podsumował natomiast rolę PZPR w życiu państwa i społeczeństwa polskiego,
podkreślając, że od początku swego istnienia sprawowała ona niemal absolutną kontrolę nad
polityką wewnętrzną i zagraniczną, administracją, ekonomią i oficjalnymi przejawami życia
społecznego, przenikając wszystkie dziedziny aktywności Polaków. W szczytowym momencie
rozwoju liczebnego partia zrzeszała blisko 3,2 mln członków, czyli ok. 15 proc. dorosłych
mieszkańców Polski. 

Więcej ► 
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