Podręcznik historii dla klasy 12
Część II
Ignas Kapleris, Rimvydas Laužikas,
Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Briedis

Spis treści
V

Społeczeństwo w latach zimnej wojny ......................164

VII Świat i Litwa dziś .........................................................................232

5.1. Początek zimnej wojny ................................................................166

7.1. Rewolucja naukowo-techniczna.
Kształtowanie się społeczeństwa wiedzy.........................234

5.2. Rozwój Związku Sowieckiego: od odwilży
do zastoju.............................................................................................171

7.2. Globalizacja: wyzwanie dla świata...........................................238

5.3. Dominacja ZSRS w Europie Wschodniej..............................176

7.3. Zagrożenia pokoju we współczesnym świecie................243

5.4. Wyścig zbrojeń i lokalne wojny..................................................181

7.4. Droga do wspólnej Europy...........................................................249

5.5. Upadek systemu komunistycznego.......................................186

7.5. Litwa postsowiecka...........................................................................254

Rozdział w skrócie ..................................................................................... 192

7.6. Litwa w XXI wieku..............................................................................258

Szykuję się do egzaminów ...................................................................194

Rozdział w skrócie ......................................................................................262
Szykuję się do egzaminów ...................................................................264

VI Społeczeństwo litewskie: od czasów sowieckich
do przywrócenia niepodległości ....................................198

VIII Życie polityczne współczesnego
społeczeństwa ...............................................................................266

6.1. Społeczeństwo litewskie w okresie reżimu
stalinowskiego..................................................................................200

8.1. Rządy demokratyczne.....................................................................268

6.2. Wojna partyzancka Litwy przeciwko ZSRS.........................206

8.2. Wybory......................................................................................................273

6.3. Litwa sowiecka w latach odwilży i zastoju..................................211

8.3. Partie polityczne ................................................................................278

6.4. Pokojowy opór wobec reżimu w okresie
sowieckim ...........................................................................................216

8.4. Konstytucja Republiki Litewskiej...............................................282

6.5. „Śpiewająca rewolucja”.....................................................................221
Rozdział w skrócie ......................................................................................226
Szykuję się do egzaminów ...................................................................228

Rozdział w skrócie ......................................................................................288
Szykuję się do egzaminów ...................................................................290
Biogramy postaci historycznych........................................................292
Słowniczek pojęć ........................................................................................297
Będzie na egzaminie ............................................................................... 303

V. Społeczeństwo
w latach zimnej
wojny

 














 
 

     


 



 

 






     

  

 










 


1949
1946
przemówienie dyktatura komunistyczna
1949 w Chinach
W. Churchilla
utworzenie NATO
w Fulton
1948–1949 1948
blokada Berlina podział Niemiec
1947
1950–1953
doktryna Trumana
wojna w Korei
1945

164

1950

1955

1956
powstanie na Węgrzech
1955
utworzenie Układu
1962
Warszawskiego
kryzys karaibski

1964–1975
wojna we Wietnamie

1961
zbudowanie Muru Berlińskiego
1960

1965

1968
Praska Wiosna.
Doktryna Breżniewa

1

spadek napięcia
Zimna wojna

wzrost napięcia
1975
Akt Końcowy Konferencji
w Helsinkach
1971–1979
odprężenie
1975

1979–1989
wojna w Afganistanie
1991
1979–1985
1989
II zimna wojna
„Jesień Ludów” rozpad Związku
Sowieckiego
1980
„Solidarność” w Polsce
1989 1990
zburzenie Muru Berlińskiego zjednoczenie Niemiec
1980

1985

1990

1995

1
2
3
4
5
6
7



 

 









 





 



 
  


Sowiecki system polityczny, 1987 r.:
   
 
 
 

 

 
 
  
    

Zachodni system polityczny, 1987 r.:
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Zimna wojna: czołgi amerykańskie (na pierwszym planie) i
sowieckie (w głębi) w czasie kryzysu berlińskiego w 1961 r.
27 października przy przejściu granicznym „Charlie” rozmieszczono
czołgi USA i ZSRS. W obawie, że konflikt sprowokować może III wojnę
światową, czołgi niebawem wycofano.


 

 


  



Świat w latach zimnej wojny
(1946-1991).
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Koniec zimnej wojny. Karykatura sowiecka
z 1990 r. poświęcona spotkaniu prezydentów
ZSRS i USA M. Gorbaczowa i G. Busha starszego.




  

 
 


Wyniki II wojny światowej zadecydowały o nowym ładzie
na świecie. Europa, szczególnie mocno dotknięta przez wojnę, utraciła swój wyjątkowy status, którym się cieszyła od
ponad stulecia. W polityce i gospodarce światowej dominować zaczęły dwa supermocarstwa – USA i Związek Sowiecki. Wskutek ekspansjonistycznych ambicji tego ostatniego
Europa została podzielona „żelazną kurtyną” na demokratyczny blok zachodni i sowiecki wschodni. XVII-wieczny
filozof angielski Thomas Hobbes mówił: „Wojna składa się
nie tylko z bitew czy działań bojowych, ale i z odcinka czasu, w którym dostatecznie ujawnia się wola, zdecydowanie do
walki”. Konflikt, zwany zimną wojną, jaki zaistniał między
dwoma supermocarstwami, miał formy inne niż I czy II wojny światowe. Bezpośrednich działań wojennych między USA
i ZSRS nie było. Konflikt wyrażał się w walce propagandowej i ekonomicznej, tworzeniu bloków sojuszniczych, rozpalanych cudzymi rękoma lokalnych konfliktach, wyścigu zbrojeń, wskutek którego cały świat okazał się zawalony bronią.
Konfrontacja zimnowojenna trwała ponad 40 lat. W tym
czasie groźba użycia broni jądrowej o włos nie doprowadziła
do wybuchu III wojny światowej. Przywódcy supermocarstw
pojęli jednak, że w takiej wojnie nie będzie zwycięzców. Występujące od czasu do czasu kryzysy w zimnej wojnie zmieniały się okresami odprężenia. Zimna wojna od początku
była walką nierównych sobie przeciwników. Krach systemu komunistycznego, zbudowanego na przemocy, absurdzie i nieskutecznej gospodarce planowej, był tylko kwestią
czasu. Związek Sowiecki, nazwany przez prezydenta USA
R. Reagana imperium zła, rozpadł się w 1991 r.
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12

1955

1945 r. Koniec II wojny światowej. Utworzenie ONZ.
1947 r. Doktryna Trumana i Plan Marshalla.
1948 r. Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji. Blokada Berlina.
1949 r. Utworzenie NATO. Reżim komunistyczny w Chinach. Utworzenie NRD.
1950 r. Początek wojny w Korei.
1953 r. Śmierć Stalina. Powstanie w Berlinie.
Rozejm w wojnie koreańskiej.
1955 r. Konferencja genewska dla osłabienia napięcia międzynarodowego.

1960
8
9
10
11
12
13
14
15

1965

1970

1956 r. Powstanie węgierskie. Kryzys sueski
(interwencja W. Brytanii i Francji w Egipcie).
1958 r. Żądanie Sowietów oddania Berlina
Zachodniego.
1959 r. Rozmowy w Camp David (USA) dla
osłabienia napięcia międzynarodowego.
1961 r. Mur Berliński.
1962 r. Kryzys karaibski.
1963 r. Porozumienie sowiecko-amerykańskie w sprawie zawieszenia prób broni jądrowej.
1964 r. Interwencja USA we Wietnamie.
1968 r. Praska Wiosna.

1975
16
17
18
19
20
21–
23

1980

20

1985

1990

1972 r. Układ sowiecko-amerykański SALT-1
o ograniczeniu zbrojeń.
1975 r. Akt Końcowy konferencji w Helsinkach o przestrzeganiu praw człowieka.
1979 r. Inwazja ZSRS na Afganistan.
1980-1981 r. Ruch „Solidarności” w Polsce.
1983 r. Nieudane rozmowy w Genewie o
ograniczeniu zbrojeń.
1985-1988 r. Rozmowy sowiecko-amerykańskie o rozbrojeniu w okresie pierestrojki.

4 Punkty wzrostu napięcia i odprężenia
w czasie zimnej wojny według politologa
H. Wasmunda.
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5.1. Początek zimnej wojny

Za symbol początku nowego konfliktu globalnego – zimnej wojny – uważane
jest historyczne przemówienie W. Churchilla w Fulton (USA). Były członek „wielkiej trójki” oświadczył, że nad Europą zapadła „żelazna kurtyna”, która podzieliła kontynent na wolny demokratyczny Zachód i kontrolowany przez totalitarny
reżim ZSRS Wschód. Churchill, po przestudiowaniu zaistniałej na świecie sytuacji, stwierdził, że rządzony przez Stalina Związek Sowiecki stał się największym
na świecie zagrożeniem dla pokoju i demokracji. Jego przemówienie zaszokowało
wtedy wielu. Otumanieni sowiecką propagandą Amerykanie i Europejczycy uważali Churchilla za nadgorliwca, który tylko psuje dobre stosunki z „przyjaznym” sojusznikiem Sowietami. Kiedy jednak doszło do pierwszych zimnowojennych konfliktów, okazało się, że doświadczony polityk brytyjski miał rację.

Pojęcie i przejawy zimnej wojny

1

2

Karykatura amerykańska, 1949 r.
Napisy na transparentach: „Dziś Niemcy”,
„Jutro Europa”, „Za tydzień – świat”.

3 Przemówienie J. Stalina do komunistów jugosłowiańskich.
1945 r.

Wszystkim znana jest zasada: jeśli nie możesz atakować – broń się,
zgromadziłeś siły – atakuj. W stosunkach z politykami burżuazyjnymi
trzeba być ostrożnym. Oni, ci działacze burżuazyjni, są bardzo drażliwi i
mściwi. Trzeba kontrolować swoje uczucia; jeżeli będziemy kierowali się uczuciami, przegramy. Kiedyś
Lenin nawet nie wyobrażał sobie stosunku sił, jaki osiągnęliśmy w tej wojnie. Nam to się udało: kierujemy się
nie uczuciami, lecz rozsądkiem, analizą, wyrachowaniem.
История России ХХ век 1939–2007, Москва,
Астрель, 2009, s. 196.

4

Punkty napięcia między Zachodem
a ZSRS po II wojnie światowej.

Żołnierze USA i Armii Czerwonej świętują koniec II wojny
światowej w Niemczech. Maj 1945 r.

Nad Europą zapada „żelazna kurtyna”
W końcu II wojny światowej między stanowiącymi koalicję antyhitlerowską krajami zachodnimi i totalitarną dyktaturą ZSRS doszło do tarć. Po wojnie stało się jasne, że ZSRS nie będzie przestrzegał podziału Europy na sfery interesów i będzie
dążył do rozszerzenia swoich wpływów na świecie. Nie zwracając uwagi na olbrzymie straty Sowietów w wojnie z nazistowskimi Niemcami i powojenny głód, Stalin szykował się do nowej wojny światowej z Zachodem. Do bardziej agresywnych
wypadów zniechęciła dyktatora posiadana przez Amerykanów bomba atomowa.
Stalin planował wzmożenie kontroli nad państwami Europy Wschodniej, które
znalazły się w sferze wpływów ZSRS, i rozciągnięcie wpływów na Zachód. Armia
Czerwona pozostała w krajach „wyzwolonych z nazizmu”, w których zaczęła się
sowietyzacja i wprowadzanie dyktatur komunistycznych. Na Zachodzie głównym
narzędziem Sowietów stały się legalnie tam działające, finansowane przez Moskwę partie komunistyczne. Po wojnie były one szczególnie popularne we Francji i
Włoszech. Powstało poważne zagrożenie, że kiedy komuniści dojdą do władzy, kraje
te trafią pod wpływy ZSRS. Interesy Stalina nie ograniczały się do samej tylko Europy. Od Turcji zażądał on pozwolenia na instalację baz wojskowych w cieśninach
łączących morza Czarne i Śródziemne, odstąpienia części terytorium. Sowieci, nie
zważając na decyzje koalicji antyhitlerowskiej, zwlekali z wycofaniem wojsk z roponośnych terenów w Iranie. Z powodu ekspansji sowieckiej stosunki między byłymi
sojusznikami, najpotężniejszymi państwami świata – ZSRS i USA – szybko się psuły.

PUNK T Y NAPIĘCIA
Bomba atomowa
• H. Truman nie poinformował o zbudowaniu bomby atomowej do zbombardowania Hiroszimy i Nagasaki.
• J. Stalin był przekonany, że USA mogą
użyć bomby atomowej przeciwko ZSRS.
Rozkazał wywiadowi, by ten zdobył tajemnicę bomby atomowej.
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Europa Środkowa
i Wschodnia
• J. Stalin nie trzymał się
porozumienia, że w okresie
powojennym o ustroju
tych państw zadecydują
demokratyczne wybory.
W krajach wprowadzono
dyktatury komunistyczne.

Niemcy
• W 1946 r. ZSRS przestał wykonywać uchwały
konferencji poczdamskiej o reparacjach, zagarnął
i wywiózł zakłady przemysłowe i inne mienie.
• Zachód pomógł Niemcom stanąć na nogi po
wojnie, uważał bowiem, że silny i niepodzielony kraj
powstrzyma szerzenie się komunizmu. ZSRS chciał
słabych Niemiec.
• Sowieci blokowali wolne wybory w swojej strefie.

Zimna wojna, trwająca aż do rozpadu Związku Sowieckiego w 1991 r., nigdy
nie przerosła w bezpośrednie działania wojenne, czyli w wojnę „gorącą” między
głównymi przeciwnikami – USA i ZSRS (zob. s. 165 4 ). Znajdowała ona swój wyraz w poszerzaniu sfer wpływów na świecie, walce propagandowej, niebywałym
dotąd wyścigu zbrojeń, tworzeniu bloków wojskowych, wojnach lokalnych.
Korzenie tego konfliktu między Wschodem a Zachodem tkwią, zdaniem historyków, w przewrocie październikowym 1917 r. w Rosji, kiedy w jednym państwie
stworzony został przyczółek do ekspansji komunizmu na świecie. Od tamtego czasu głównym wrogiem Sowietów stały się demokratyczne państwa zachodnie, które
nie pozwalały im zapanować nad światem. Konfrontacja była nieunikniona z powodu różnic ideologicznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych między
państwami demokratycznymi a totalitaryzmem Stalina. USA i ZSRS reprezentowały zasadniczo różne systemy i wartości polityczne, ekonomiczne i kulturalne.
Stany Zjednoczone były demokratycznym, szanującym prawa i swobody obywateli
państwem kapitalistycznym. W kraju istniały własność prywatna i przedsiębiorczość,
skuteczność gospodarki zapewniał wolny rynek. Dyktatura komunistyczna Związku
Sowieckiego opierała się na gospodarce planowej – zakłady przemysłowe, placówki
handlowe i gospodarstwa rolnicze stanowiły własność państwa, które regulowało
gospodarkę. Państwo wtrącało się prawie we wszystkie dziedziny życia ludzi, ograniczało podstawowe prawa i swobody człowieka. Potencjał militarny obu państw był
mniej więcej równy, gospodarczo jednak ZSRS pozostawał daleko w tyle za USA.
W wojnie propagandowej media obu krajów wysławiały osiągnięcia swoich
państw, zalety sposobu życia i wytykały wady strony przeciwnej. Propaganda sowiecka różniła się jednak od amerykańskiej. ZSRS ukrywał informację o rzeczywistej sytuacji w kraju, oszukiwał ludzi. Żeby do ludzi nie docierały wiadomości o
swobodniejszym i zamożniejszym życiu na Zachodzie, nie dopuszczano stamtąd
informacji. Władza sowiecka cenzurowała zagraniczną prasę, literaturę, filmy,
nagrania muzyczne. Ogromne pieniądze przeznaczano na budowę urządzeń zagłuszających na terytorium ZSRS audycje zachodnich rozgłośni radiowych.
Zimna wojna dostarczała pożywki dla filmów i książek o zmaganiach szpiegów
i bohaterów narodowych. Areną walki dwóch ustrojów i ideologii stał się też sport.
Zawody amerykańsko-sowieckie przypominały prawdziwą wojnę państw, w której
ilość zwycięstw i wywalczonych medali miała świadczyć o przewadze kraju. W
1980 r. USA zbojkotowały, z powodu działań ZSRS w Afganistanie, igrzyska olimpijskie w Moskwie. Cztery lata później ZSRS odpowiedział tym samym podczas
igrzysk w Los Angeles.

5 Z przemówienia W. Churchilla
wygłoszonego w Fulton 5
marca 1946 r.

Cień padł na scenę tak ostatnio
rozświetloną zwycięstwem aliantów.
Nikt nie wie, co w najbliższej przyszłości zamierza Sowiecka Rosja i jej
międzynarodowa organizacja komunistyczna, albo czy są jakieś granice, o ile są, ich ekspansjonistycznych
skłonności. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w
poprzek kontynentu opadła żelazna
kurtyna. Poza tą linią leżą wszystkie
stolice odwiecznych państw Europy
Centralnej i Wschodniej. Warszawa,
Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt,
Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta i ludność wokół
nich są teraz pod rosnącą kontrolą
Moskwy. Partie komunistyczne, które były bardzo małe we wschodniej
części Europy, zostały wyniesione do
władzy i potęgi, dalece przekraczających liczbę ich członków, i starają się
wszędzie zdobyć totalitarną kontrolę.
Wg: http://web.archive.org/web/20050307005830/
http://ag.sos2.w.interia.pl/churchill.htm

Dyktatura komunistyczna
Zwykle państwo jednopartyjne.
Przemysł i rolnictwo zarządzane przez
państwo. Ludzie zachęcani do pracy
„dla wspólnego dobra”. Gospodarka
planowa.
W propagandzie – społeczeństwo
bezklasowe (w rzeczywistości panuje
nomenklatura). Dążenie do osobistych
korzyści i zysku zabronione.
Władza kontroluje większość dziedzin
życia ludzi. Potężny aparat represyjny.
Demokracja
Wolne wybory i system wielopartyjny.
Większość rolnictwa i przemysłu to
własność prywatna. Wolny rynek.
Właściciele wynajmują pracowników.
Dążenie do osobistych korzyści
i zysku popierane.
Ingerencja państwa w życie ludzi
ograniczona.
Swoboda słowa, przemieszczania się,
prasy. Pierwszeństwo prawa, które
broni obywateli.

6

Zasadnicze różnice między
systemami ZSRS i USA.
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Chciałbym przypomnieć, szanowni Panie i Panowie, że sytuacja na
świecie jest skomplikowana. Ubytki w ludziach, zniszczenia miast, fabryk, kopalń i kolei zostały policzone, ale te widoczne zniszczenia chyba
nie są takie niebezpieczne, jak całkowita ruina całej gospodarki europejskiej. Jest oczywiste, że dla zaspokojenia swoich potrzeb Europa będzie
musiała w ciągu 3-4 lat kupować żywność i inne towary pierwszej potrzeby za granicą, przede wszystkim w USA. Logiczne, że USA musiałyby pomóc postawić gospodarkę europejską na normalne tory, bo bez
tego nie jest możliwa stabilność polityczna i trwały pokój. Nasza polityka
nie jest skierowana przeciwko jakiemuś krajowi czy doktrynie; jest ona
wymierzona w głód, ubóstwo, desperację i chaos. Celem naszej polityki jest reanimacja gospodarki światowej, stworzenie warunków politycznych i społecznych, które pozwalałyby na istnienie wolnych instytucji.
Kolejka do studzienki z wodą w
zniszczonym mieście niemieckim. Zdjęcie
ukazuje trudności w życiu powojennym.

9

„Niezależnie od pogody musimy
poruszać się razem“ – plakat reklamujący Plan Marshalla. 1948 r.
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10

Pomoc udzielona przez USA krajom
europejskim w ramach Planu Marshalla
w latach 1947-1952 (mln USD).
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Doktryna Trumana i Plan Marshalla
Powojenna ekspansja Związku Sowieckiego zmuszała USA do zaniechania właściwej im izolacjonistycznej polityki zagranicznej, nieingerowania w sprawy wewnętrzne Europy. W 1947 r. prezydent USA Harry Truman oświadczył, że kamieniem węgielnym polityki zagranicznej najpotężniejszego państwa na świecie stanie
się pomoc wolnym narodom, które opierać się będą komunizmowi. Oznaczało to, że
Ameryka nie będzie biernym obserwatorem wydarzeń i poprzez pomoc ekonomiczną
i wojskową Europie i reszcie świata powstrzymywać będzie ZSRS. Zgodnie z doktryną Trumana, USA jeszcze w tymże roku udzieliły pomocy finansowej Grecji,
w której toczyła się wojna domowa między komunistami a ich przeciwnikami. Odpowiedzią Stalina na to było utworzenie w 1947 r. w miejsce Kominternu – Kominformu, który stał się narzędziem Moskwy do poszerzania wpływów na Zachodzie.
Doktryna Trumana stanowiła fundament polityki zagranicznej USA w czasie
zimnej wojny. Dla krajów europejskich szczególnie ważny był realizowany zgodnie z jej założeniami Plan Marshalla. Była to nazwana imieniem sekretarza stanu
USA George’a Marshalla w 1948 r. pomoc przeznaczona dla wycieńczonych przez
wojnę i żyjących w niedostatku krajów europejskich. Spodziewano się, że wsparcie w wysokości 13 mld dolarów wzmocni gospodarkę i poprawi życie ludzi, przez
co zaniknie obszar nędzy, w którym najlepiej krzewi się komunizm.
W ramach Planu Marshalla Amerykanie oferowali Europejczykom pieniądze,
technologie i towary. W zamian za to zobowiązali się oni do kupowania towarów
USA i wpuszczenia amerykańskich inwestorów. Gospodarka szesnastu państw europejskich stanęła dzięki tej pomocy na nogi i zaczęła rosnąć. Stalina zaś dobrobyt
poddanych nie interesował. W obawie przed wpływami Zachodu i nie chcąc wydać się słabym, dyktator odrzucił proponowaną pomoc. Zakazał też jej przyjmowania podległym mu państwom komunistycznym Europy Środkowej i Wschodniej.

Kwestia berlińska i blokada Berlina
Jedną z najbardziej spornych kwestii między krajami Zachodu i ZSRS były powojenne losy Niemiec. Po zakończeniu wojny cały kraj i Berlin podzielono na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. Państwa zachodnie zabiegały o szybką odbudowę gospodarki kontrolowanych terytoriów, ludzie
żyli tu stosunkowo swobodnie. W strefie sowieckiej panowała komunistyczna dyktatura. Kraj, i bez tego wyniszczony przez wojnę, był pod pretekstem reparacji bezlitośnie rabowany.









     














Šių laikų istorijos chrestomatija, Kaunas, Šviesa, 1998, s.166.
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8 Z przemówienia sekretarza stanu USA G. Marshalla. 1947 r.
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Ubytki terytorialne i podział Niemiec
na strefy okupacyjne (później RFN i NRD).



  
  
   
    
   


Kiedy zaczęła się zimna wojna, słabły nadzieje, że wyzwolone z nazistowskiej
spuścizny Niemcy pozostaną jednolite. Widząc, że z Sowietami nie da się domówić, państwa zachodnie połączyły swoje sektory okupacyjne i wprowadziły wspólną walutę. Tak założono podwaliny pod demokratyczne państwo zachodnioniemieckie. Ta decyzja wywołała gniew ZSRS. Stalin rozkazał wprowadzić blokadę części
miasta kontrolowanych przez aliantów. Dostawy żywotnie potrzebnych w części
milionowego miasta leków, żywności i paliw ustały. W ten sposób miano zmusić
żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i francuskich do ustąpienia. Miasto pozostawione bez ochrony wpadłoby w ręce Sowietów.
Kraje zachodnie na czele z USA postanowiły nie ulec Sowietom. Do zaopatrywania izolowanej części miasta postanowiono użyć samolotów, które tzw. „mostami powietrznymi” dzień i noc dostarczały potrzebne ładunki. Amerykanie zagrozili, że jeżeli zajdzie potrzeba, nie zawahają się nawet użyć siły. Miasto wytrwało.
W 1949 r. Stalin kazał zdjąć blokadę Berlina.
Zdjęcie blokady Berlina uważane jest za jedno z pierwszych zwycięstw Zachodu w zimnej wojnie. Konflikt o Berlin przyśpieszył ostateczny podział Niemiec. W
alianckiej strefie okupacyjnej została utworzona w 1949 r. Republika Federalna
Niemiec (RFN), w sowieckiej – Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). W
latach zimnej wojny podział Niemiec długo pozostawał jednym z głównych ognisk
napięcia międzynarodowego. Ponowne zjednoczenie kraju stało się możliwe tylko
po tym, jak uległa kardynalnej zmianie równowaga sił między supermocarstwami.

12

Mieszkańcy Berlina zachodniego
obserwują samolot transportowy amerykańskiego lotnictwa wojskowego wiozący im pomoc. 1948 r.

13

Karykatura w piśmie zachodnim na
sowiecką blokadę Berlina. 1948 r.

Utworzenie NATO i Układu Warszawskiego
Ekspansja i rosnący potencjał militarny Związku Sowieckiego zmuszały kraje
zachodnie do poszukiwania skutecznych środków obrony. Jedynym gwarantem
ochrony przed stojącą po tamtej stronie „żelaznej kurtyny” i gotową do zaatakowania Zachodu milionową armią sowiecką były posiadające bombę atomową i bazy
wojskowe w Europie Stany Zjednoczone. W tym samym 1949 roku, gdy ZSRS dokonał pierwszej eksplozji bomby atomowej, 12 państw z inicjatywy USA powołało wojskowy układ obronny – Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO) (ang. North Atlantic Treaty Organization). Układ podpisały USA, Kanada

14

„Frazy i bazy”. Sowiecka karykatura propagandowa na temat NATO. 1949 r.
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5.1. Początek zimnej wojny
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http://web.archive.org/web/20010927041345/http://
www.nato.int/docu/other/pl/treaty-pl.htm
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17 Z traktatu
Północnoatlantyckiego
Strony niniejszego Traktatu potwierdzają swą wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i
swe pragnienie współżycia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rządami.
Artykuł 1
Zgodnie z tym, co oświadczono w
Karcie Narodów Zjednoczonych, Strony zobowiązują się załatwiać wszelkie
spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać uwikłane, za pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój międzynarodowy, bezpieczeństwo
i sprawiedliwość nie zostały narażone
na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swych stosunkach
międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z celami NZ.
Artykuł 5
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie
lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzają się one na
to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez artykuł 51
Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym, podejmując natychmiast
indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami taką akcję, jaką uzna
za konieczną, w celu przywrócenia i
utrzymania bezpieczeństwa obszaru
północnoatlantyckiego. Środki takie
zostaną zaniechane, gdy tylko w regionie północnoatlantyckim zostanie przywrócone i utrzymane bezpieczeństwo.



 


A) odznaka Układu Warszawskiego
z flagami państw członkowskich i napisem: „Układ Warszawski – sojusz pokoju
i socjalizmu”; B) flaga NATO.



     



 

 
  
 






 

 
 

16

Kraje NATO i Układu
Warszawskiego (1946-1991).

i 10 krajów europejskich. Głównym celem sojuszu była wspólna obrona przed planowanym przez ZSRS atakiem na Europę. Dewizą polityki europejskiej sojuszu było
hasło „Przyciągnąć Amerykanów, odeprzeć Rosjan i uciszyć Niemców” (ang. Americans – in, Russians – out, Germans – down).
W umowie założycielskiej NATO za najważniejszy uważany jest punkt 5, zawierający zobowiązanie państw członkowskich do wzajemnej obrony. Napaść zbrojna
na jedno lub kilka państw członkowskich uważana jest za napaść na cały sojusz. Ta
zasada obrony zespołowej odstraszała ZSRS od agresywnych działań względem pojedynczych członków sojuszu. W latach zimnej wojny NATO było głównym gwarantem bezpieczeństwa i stabilności krajów europejskich. Przez cały okres konfliktu Sowieci nie odważyli zaatakować ani jednego państwa sojuszu. Istnienie NATO
do dziś pomaga w zapewnieniu pokoju i stabilności w Europie.
Jako przeciwwagę dla NATO Związek Sowiecki powołał w 1955 r. organizację Układu Warszawskiego – sojusz wojskowy ZSRS i satelickich państw Europy Wschodniej. Utworzenie bloków wojskowych było jedną z form wyrazu zimnej
wojny, które ostatecznie podzieliły Europę na dwa obozy.

?

1.

2.

3.

4.

Trumana. Czym się różni ona od
wcześniejszej polityki zagranicznej USA
Wyjaśnij, dlaczego okres od 1946 r. do
w Europie?
początku ostatniej dekady XX w. nazy5.
Jakie były cele Planu Marshalla (tekst,
wany jest zimną wojną. Wymień przy8 )? Potwierdź lub zaprzecz tezie, że
czyny i formy wyrazu tego konfliktu.
spełnił
on oczekiwania.
Opisz stosunki ZSRS i krajów Zachodu
6.
Po
co
ZSRS
organizował blokadę Berliw przededniu zimnej wojny (tekst,
na? Jakie skutki miała ona dla krajów
3 – 5 ). Jakie istniały sprzeczności?
zachodnich, Niemiec i ZSRS (tekst, 11 )?
Oceń obraz ZSRS i USA w propagandzie sowieckiej i amerykańskiej 2 , 14 . 7. Skorzystaj z 16 i wymień kraje członkowskie NATO i Układu Warszawskiego.
Podaj więcej przykładów propagandy z
Co było przyczyną pojawienia się tych
czasów zimnej wojny.
organizacji?
Wyjaśnij główne założenia doktryny

Szykuję się do egzaminu

II. Zbadaj ilustracje

I. Zbadaj źródła pisane
Č
A Z wywiadu J. Stalina dla sowieckiej gazety „Prawda”.
1946 r.
– Jak oceniacie ostatnie przemówienie Churchilla wygłoszone w Stanach Zjednoczonych Ameryki?
J. Stalin: Oceniam je jako niebezpieczny akt, którego celem jest zasianie niezgody między sojusznikami i utrudnienie
ich współpracy.
– Czy można twierdzić, że przemówienie Churchilla wyrządza szkodę pokojowi i bezpieczeństwu?
J. Stalin: Jednoznacznie, tak. Właściwie Churchill stanął
w pozycji podżegacza wojennego. Nie jest on jednak samotny
– ma zwolenników nie tylko w Anglii, ale i w Stanach Zjednoczonych. Należy zaznaczyć, że Churchill i jego towarzysze
zadziwiająco przypominają pod tym względem Hitlera i jego
towarzyszy. Hitler zaczął podżegać do wojny, kiedy ogłosił
teorię rasową, że tylko ludzie mówiący po niemiecku są pełnowartościowi. Churchill, zaczynając podżegać do wojny, też
opiera się na teorii rasowej twierdząc, że tylko narody mówiące
po angielsku są pełnowartościowe i mogą decydować o losach
całego świata. W zasadzie Churchill i jego towarzysze w Anglii
i USA jak gdyby stawiają narodom nie mówiącym po angielsku ultimatum: uznajcie nasze panowanie dobrowolnie i wtedy wszystko będzie dobrze, inaczej wojna jest nieunikniona.
1. O jakiej mowie Churchilla, gdzie i kiedy wygłoszonej
wspomina Stalin?
2. Za początek jakiego konfliktu i między jakimi państwami
jest ona uważana?
3. Opisz charakter i postaci tego konfliktu.
4. Dlaczego mowa Churchilla wywołała niezadowolenie Stalina?
5. Czym przyczyny konfliktu podane przez Stalina różnią się
od rzeczywistych?

C Z przemówienia N. Chruszczowa na XX zjeździe KPZS.
1956 r.
Stalin był bardzo nieufny, chorobliwie podejrzliwy. Zrozumieliśmy to pracując z nim. Mógł patrząc na kogoś powiedzieć:
„Dlaczego macie dziś takie niespokojne oczy?” albo „Dlaczego
dziś odwracacie wzrok, nie patrzycie mi prosto w oczy?”. Ta
chorobliwa podejrzliwość obracała się w ogólny brak zaufania nawet do wybitnych działaczy partyjnych, których znał od
wielu lat. Wszędzie i zawsze widział „wrogów”, „dwulicowców”, „szpiegów”. Mając nieograniczoną władzę, zaspokajał
wszystkie swoje zachcianki i niszczył ludzi moralnie i fizycznie. Sytuacja była jasna: swojego zdania nie wolno było mieć.
1. Jakie ważne stanowiska i kiedy zajmował w ZSRS
Chruszczow?
2. Dlaczego krytykował on Stalina?
3. Co w przemówieniu zostało pominięte?
4. Z początkiem jakiego okresu w historii ZSRS kojarzone
jest to przemówienie? Odpowiedź uzasadnij.
5. Opisz cechy polityki wewnętrznej i zagranicznej ZSRS
tego okresu.
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B Z żądań demonstrantów

B

Żądamy natychmiastowego wycofania z Węgier wojsk sowieckich, jak to przewiduje dwustronny traktat pokojowy.
Żądamy powszechnych, równych i tajnych wyborów, aby
w nich brało udział wiele partii i później był wybrany nowy
parlament.
Żądamy rewizji procesów sądowych: niewinni skazani
więźniowie polityczni i osoby uwięzione za niedostarczenie
dostaw mają być wypuszczeni i zrehabilitowani.
Żądamy natychmiastowego powrotu na Węgry zesłanych
do Związku Sowieckiego, a także jeńców i skazanych na dożywocie.
Żądamy, aby symbol stalinowskiego reżimu politycznego –
pomnik Stalina – został jak najszybciej obalony, a na jego miejscu postawiony pomnik bojowników o wolność 1948-1949 r.
– bohaterów i męczenników naszego narodu.

F

I

E

II
C

A
K

J
Y
I

L
III

S

M
P

O

Dziś jest wielki dzień. Nie dzieli nas mur. Jest ta chwila, na którą tak długo czekaliśmy. Całe 28 lat, od 13 sierpnia
1961 r., kiedy był on zbudowany, czekaliśmy na ten dzień i
wierzyliśmy. My, Niemcy, jesteśmy dziś najszczęśliwszym
narodem na świecie. I w tej radosnej godzinie wspominamy poległych i rannych, cierpienia i biedę doznane z powodu
tego muru. Żeby to się nigdy nie powtórzyło! Mur, który nas
tak długo męczył, od wczoraj już nas nie dzieli. Człowiek ma
prawo swobodnie przechodzić i wracać. Od wczoraj to prawo przysługuje obywatelom NRD.

G

D

Ą

1. Do jakich wydarzeń i z którego roku odnosi się źródło?
2. Wyjaśnij, dlaczego demonstranci domagali się: a) wycofania wojsk sowieckich, b) powszechnych, wolnych i równych wyborów, c) rewizji procesów sądowych, d) powrotu
zesłańców, obalenia pomnika Stalina.
3. Czy żądania demonstrantów zostały spełnione?
Odpowiedź uzasadnij.
4. Czy te wydarzenia miały wtedy oddźwięk na Litwie?
Dowiedz się i podaj przykłady.
5. Podaj więcej przykładów oporu wobec Sowietów w
Europie Wschodniej.

D Z przemówienia mera Berlina w 1989 r.

H

T
R

Š

N

IV

V

Karykatura z gazety socjalistów niemieckich. 1968 r.

Ž

W

Ū

1. O jakim murze mówi mer? Kiedy, gdzie, przez kogo i po co
został on postawiony?
2. Co symbolizował ten mur w latach zimnej wojny?
3. Potwierdź lub zaprzecz tezie, że jego zbudowanie spełniło
oczekiwania reżimu.
4. Wymień przyczyny zburzenia muru.
5. Jakie procesy historyczne zaczęły się w Europie
Wschodniej po tym wydarzeniu?

X

U

Q

Ų
Z
V

VI

VII

?

1. Do jakich wydarzeń z okresu zimnej wojny odnoszą się
karykatury I – VII ? Odpowiedź uzasadnij.
2. Co symbolizują przedstawione na nich obiekty A – W ?
3. Wyjaśnij, co chcieli przekazać autorzy tych karykatur.
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Szykuję się do egzaminu

IV. Zadania kompleksowe


III. Zbadaj mapy






A Potencjał ekonomiczny i militarny USA i ZSRS. Lata 60.

I

F

Obszar i mieszkańcy

?

1. Zmiany terytorialne w jakich państwach pokazuje mapa I ? Jakie
były ich przyczyny?
2. Co oznaczają na mapie znaki umowne A – D , E , F , G , H , I ?
3. Jakie państwa powstały w czasie zimnej wojny na terytoriach A – D ?
4. Jaki układ zapewnił nietykalność granic państwowych ustalonych w czasie zimnej wojny?
5. Granice państw europejskich z jakiego okresu pokazuje mapa II ?
6. Co oznaczają znaki umowne
J–P?
7. Wymień kraje europejskie należące
do bloków J i K .
8. Ekspansję jakiego państwa pokazuje
mapa III ?
9. Co oznaczają znaki umowne
R –W?
10. Wskaż przyczyny konfliktów U i W
i opisz ich przebieg.



H

A
B
C
D

G

E

Rolnictwo i przemysł

I

II

M

N

Zbrojenia

L
O

Terytorium (mln km2)
i gęstość zaludnienia
Liczba ludności (mln)
Mieszkańcy
miast/wsi
Pracujące kobiety
Powierzchnia mieszkalna na osobę
Potencjał
ekonomiczny
Produkcja rolnicza
(mln t)
Pracujący w rolnictwie (% ludności)
Produkcja stali
(mln t)
Produkcja prądu
(mld kWh)
Produkcja samochodów (mln)
Produkcja traktorów
(mln)
Siły zbrojne
(mln żołnierzy)
Samoloty wojskowe
Bombowce
(1963)

Rakiety
(1963)

P

Głowice jądrowe
(1968)

J

USA

ZSRS

9,36
(19,1 mieszk./ km2)
151
64% miast
36% wsi
15%
22,9 m2
(mieszkańcy miast)
381 PKB
2536 USD per capita
Pszenica 30
Kukurydza 110
Ziemniaki 11
Mięso 12

22,4
(9,3 mieszk./ km2)
209
48% miast
52% wsi
40%
8 m2
(mieszkańcy miast)
126 PKB
699 USD per capita
Pszenica 51
Kukurydza 10
Ziemniaki 86
Mięso 8

12%

54%

105 (16% produkcji
światowej)

150 (23% produkcji
światowej)

794

264

5,5 rocznie

0,13 rocznie

4,75 rocznie

0,99 rocznie

2,2

3,4

5750
630 dalekiego
zasięgu
1630 średniego
zasięgu
Międzykontynentalne 500
Średniego
zasięgu 250

8250
200 dalekiego
zasięgu
1400 średniego
zasięgu
Międzykontynentalne 75
Średniego
zasięgu 700

4235

1880

B

C Historyk R. Hobsbawm
Socjalizm podkopała nie wroga konfrontacja z kapitalizmem i jego supermocarstwem, lecz raczej coraz bardziej
oczywiste wady i deformacje jego ekonomiki oraz przenikanie
do gospodarki socjalistycznej o wiele bardziej dynamicznej i
rozwiniętej dominującej światowej gospodarki kapitalistycznej.

D Dysydent, prezydent Czechosłowacji (później
Czech) V. Havel
Związek Sowiecki rozwaliły rock, dżinsy i komputery.

E

K
F Wypowiedź prezydenta Rosji W. Putina w TV w 2011 r.
ZSRS należało w czas zacząć zmiany i reformy gospodarcze oraz utrwalić procesy demokratyczne w kraju. Trzeba było
konsekwentnie, wytrwale i śmiało, nie chowając głowy do
piasku walczyć o integralność terytorialną naszego państwa.

III

„Kapitan Breżniew zapłynął na mieliznę”.
Karykatura z pocz. Lat 80. XX w.

U
W

Z

?

V

R
S
T
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1. Dlaczego w latach zimnej wojny ZSRS i USA nazywano
supermocarstwami?
2. Wskaż te państwa i wyjaśnij ich symbole heraldyczne B .
3. Porównaj zawarte w A dane statystyczne i sformułuj wnioski
o ludności, potencjale gospodarczym i militarnym państw.
4. Uzupełnij listę zasadniczych różnic między supermocarstwami.
5. Czyim zwycięstwem zakończyła się konfrontacja między su-

6.
7.
8.
9.

permocarstwami? Z jakimi wydarzeniami historycznymi ono
się kojarzy?
W oparciu o C , E i własną wiedzę opisz przyczyny porażki
jednego z supermocarstw.
Wyjaśnij, jak rozumiesz metaforę V. Havla D .
Która z podanych przyczyn upadku ZSRS jest, twoim zdaniem, najsłuszniejsza? Odpowiedź uzasadnij.
Oceń F . Jakie wnioski o dzisiejszym poglądzie władz Rosji
na rozpad ZSRS można sformułować?
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