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PRZEDMOWA)

Nic nie mog\305\202oby bardzie; przerazi\304\207 dzisiejszych przyw\303\263dc\303\263w

moskiewskich, ;aIt propozycja wykonania testamenlu Lenin\"

przn potraklowanie powsla\305\202ych w mi\304\231dzyczasie \"pa\305\204stw soc;a-

listycvlych\" w Zwiqz/tu Sowieckim, jako suwerennych i r6umo-

ufWawnionych republik. W roku 1924, w cusie Jwirta pro..

klllmllCji ZSSR, \303\263wczesny dow\303\263dca armii, Frunle, tilit pneasta-
wial przys%l\037 cele bolsr.ewik\303\263w: \"D%isie;szy Zwif%ek ;est tyl!to
pin-ws7.ym Itrolti\037m na drodze do ulwon.enia fJr%yslle; sowi\302\253-

ki\037j \"Swialowe; Republiki PrllCu;qcych\". Wien\037, ie my, lowa-

nyne, wsp6lnie doiy;emy chwili powstania te; JwiaJowe; re-

publiki pracu;qcych\". Hisloria pOIoczy\305\202a si\304\231;ednak, jak wiemy,
i\"nym torem.

DIlICZego lo marzenie nie zrealizowa\305\202o si\304\231zrozumiemy dopie-
ro w6WCZIIS, gdy fJr%eJledzimy rozw\303\263; stosunk\303\263w pomi\037J7.Y \"a-

,oJlIlII; sowieckimi od r\037oluc;i pa\305\272dziernikowe; do dzisiaj.
W,myJlona prze: Slalina idea \"budowy soc;lIlizmu\" w jednym

Itra;u 7.ostilla w osia/nim dziesi\304\231doleciu p17.emieniona w \"bu-
dOWf komunizmu w Zwi\304\205zku Sowieckim. Cho,obliwe poJltreJl1I-
nie narodowych aspirac;; lego lua;u dzia\305\202a odslrasza;qco na in-

nych. Na odcinku polityki wewn\304\231trzne; przeprowadza sir kon-
s\037ltwmt\"ie proces niwelac;i w slosunku do nie rosyjskich narod\303\263w

sowiec/dch. S%owinizm idzie przy Iym w parze z odpowiednio
s,\"epttrowanym \" marksizmem-leninizmem\" .

Od J\",in\305\202ci Lenina nie przeprowadzono w SowielllCh Itonselt-

wentnej rOlpraw\305\202y z imperializmem rosy;skim. unin by\305\202osIIII-

ni\", przyw\303\263dcq sowieckim, 1t16ry zdoby\305\202 si\304\231na odwag\037 pi\304\231lnOWtl-

ni. nowinizmu wielltorosy;skiego. Jui wydaT%enia rewolucji pa\305\272-)
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Jziernikowe;
- a wi\304\231co/uesu, kiedy sily rewolucy;ne i interna-

c;on41islyczne w narodve rosyjskim osiqgn#y punkt szczytowy-
wsk4Zu;q iak don;os\305\202q by\305\202aby laka rozp,au'a. jewluszenko,

pnedsltlwiciel poSl\304\231por\302\253; m\305\202oaej gen\037acji, wolajqc UJ swym
\037mllCie \"Bab;; jar\": \"m\303\263;narodzie rosy;slti, ;es/eJ i\"tnn\302\253;ona-

lislyczny!\" ntlwiqz.uje bel wflpienia do lepszych I,ad,c;; Rosjan.
Ca\305\202kiem i1lllC%e1 brz\",i to w ustach przyw6Jc\303\263w politycznych,

gdy m\303\263wili o \"wielltim brllCie rosyjski\",\", /ttM, \"bni\"tn\037sow-

nie\" pomagtl wSlystkim innym nll1'odom, i lp.

Ju\305\274podCZtlS wydllrle\305\204 ptd.dziernikowych 1917 roku oItllZa\305\202o

sir, \305\274ew najwtr\305\273nie;slych organach ,\037wolucyjnych %\305\202IIlomowily

si\304\231nemenly lniekslla\305\202ca;qce cillkowicie ich inlerntlC;onalistyczny

chll1'akler. Niejeden slllTY bolszroJ;lt opisywa\305\202 w swoich wspom-
nieni4ch, jak lo nie Iylko ntICjonaliJci i bi4\305\202ogwllI'dziJci, ale nawel

zna;du;qcy sir pod wp\305\202yw\037m komunisl\303\263w partyzanci, o'gll1lizo-
wali za podpuszczeniem prowoklItor\303\263w pogromy \305\274yJowski\037. Z,\037-

hahililowani w mirdzyczasie SIDlY ltomuniJci ukrai\305\204scy, Za/on-

sity; i Skrypnyk, opisu;q ;ak w roku 1918 zosilIIi lI1'eszlowlDli

przn krtlSnOtZrmie;c\303\263w, kt\303\263rzy za;rli Ki;\303\263w. Tylko szczrJliwy

przypaJelt ocali\305\202obu przed roulrlelll1liml. Pow\303\263d ilI'\037ntowani4

by\305\202prosly: m\303\263wili po ukrai\305\204sku i podali sir la reprezentant\303\263w

ukrlli\305\204sltich orgll1lizac;; komunistycznych. Wyst\"'czylo to w zu-
p\037noJci aby uzn\302\253 ich ZII \"ntlC;onlllist\303\263w\" i oJpowieJ\"io potrak-
towa\305\202. Gdy Zillo1lskyj prosi\305\202 Z1Uln\037go przyw\303\263Jcr komun;stycz-

\037go, BtlSze\"kf, o poz.wolmi\037 na zorg(l1Jiz.ow\"\"ie ultrtti,;sltiego
pneJstllWienia tealr41nego dla Ukrai\305\204c\303\263wwlllCZfCYCh w n\037e-

gach Armii Czerwone;, otrzy\",a\305\202 ch\",aleleryslycznq oJpowi\037J\305\272:

\"Pozwol\" \305\274ebygrll1lo, ale nie w tym Itontrr\037olucy;\"ym jr%Y\303\263\".

Wielu przyw6dc6w komunislycznych lak\305\274e;\304\231zykbi4lo,uslti uwa-

ia\305\202oza \" kontrrewolucyjny\", lal jedynym nap,awdr r\037ucy;-
nym ;\304\231zykiem by\305\202dla nich rosy;s!ti. Z kilku publikac;; sowieckich

z lal dwudziestych mo\305\274na si\304\231dowiedzie\304\207, ;altie rozczarowanie

zgolowali komuniJci ,osy;scy n(ll'oJom JrodkowD-az;alyc!dm. Ko-

10niJc; ,osy;scy w krlliach Jrodkowe; Az;; nie przekszla\305\202cili sir

po upadku caratu w orrdownik\303\263w \"marksizmu-leninizmu\", lecz

wszelkim; \305\233rodkami siarali sir o ulrzymanie swe; uprzywile;o-

wane; pozyc;; na , ,kresach\" ; o w\305\202qczenie tych lerylori\303\263w do

nowe; o'RIl1I;zacji pa\305\204stwotce;. Siary bolszewik ; lowarzyn u-
nina, Salll1'ow, tymi s\305\202owy opisu;e w swej ksiq\305\274ce \"Rewoluc;a

kolonialna\" stosunek Ros;an w J,odkowe; Az;; do ludnoJc; Il\305\202\037-

lochlonne;: \"W nystko co rosyjskie \305\274y\305\202otu i by\305\202owychowywane

w przeJwiadczeniu, \305\274eludnoJ\305\202 tubylcza T urltiestanu lo nie sq

lud:ie, lecz byd\305\202orobocze, kt\303\263re wolno bi\304\207,rabowa\305\202 i gwa\305\202ci\304\207\".

Brzmi to inacze; n;i wersja dzie;opis\303\263w: Siali na i ChruszC1.owll.)
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RCXlprllwitllit si\304\231z w\305\202asnym nacjonalizmem by\305\202oby u'i\304\231cpod-

sttlWowym WlUun!tiem sprawiedliwego u\305\202o\305\274eniastosunk\303\263w Z in-

\"'1\",i \"\",CHltlm;. Ale iu\305\274pokolenie starych bolszewik\303\263w nie bylo

wie; sprllWie zgodne i nie by\305\202ozdolne do ogarni\304\231cia kwest;;

\"\"'04owoJciowe; w je; ca\305\202ejrozciqg\305\202oJc;. Osobliwie brzmiq dzjJ

uWIlgi tak wybitnego przyw\303\263dcy komunistycznego jakim by\305\202Bu-

chflrin, /t/My na \\'111 Zjeidzie partyjnym w roku 1919 oJwiad-

C%yI, %\037 prawo samostanowienia narodowego winno by\304\207sto-

sowan\037 co n,,;wyiej wobec Hotentot\303\263w, Buszmen\303\263w, Murzyn\303\263w

i Hindus6w, zreS'l.t4 tylko dlatego, \305\274ewynika;q z tego trudnoje;
dla imperilllizmu brytyjskiego. Jeszcze w roku 1923 Trocki os-

trzegll\305\202: \"Przyzna;m)', \305\274enie rozwi\304\205zali\305\233my kwestii narodowoJ-

ciowe;\". Ale nawet po\305\233r6d ;ego na;bliiszych wsp\303\263\305\202pracownik6w

zna;Jowal; si\304\231zdecydowani zwolennicy rusyfikacji. Degeneracja
rewolucji rosy;skiej w system panowania oderwane; od spol\037-

cze\305\204stwa biurokracji przyczyni\305\202a si\304\231do odrodzenia tradycyjnych
\"\"wy\305\2026w w najr6\305\274n;e;szych dziedzinach. Pod tym wzgl\304\231dem nic

si, ,,;\037 %mieni\305\202o po Jmierci Stalina, co powoli dostrzega;\" nawet

ltomuniJci po%a granicami Sowiet\303\263w. Oskar\305\274enie Sowiet\303\263w przez

Chi\305\204czyk\303\263wo szowinizm wielkomocarstwowy r\303\263\305\274nisi\304\231n;ew\037le

oJ tego, co w ro/tu 1948 jugos\305\202owia\305\204scy komuniJci przytaczali
ido pow\303\263d zerwania z Moskwf. Nawet te partie komunistyczne,

kt6re popierajf obecny kurs Kremla, Z/Kzyna;q po;mowa\305\202 na czym

polega najwi\304\231kSZIl przeszkoda moderniz/Kji systemu sowiecki\037go.

Jeden % ao\305\202owych Itrytyk\303\263w t omawia;qc w l;/erackim organie
komunist\303\263w w\305\202oskich, ,,11 Contemporllneo\", na;nowszq polityk,
kultura/nil Sowiet\303\263u', zauwa\305\274y\305\202s\305\202usznie, \305\274eme\"talnoJ\305\202 dzisie;-

szych przyw\303\263dc\303\263wsou1ieck;ch zatruta ;est \"wielkomocllrstwowym
szowinizm\037m\".

O stosunku do poszczeg\303\263lnych nll1'od6w zwi'izkowych dery-
du;e w Sowietach \"polityka Partii\", obarczona wszelkimi uprze-
dzeniami doktryny i biorfCa za punkt wyj\305\233cia realia powstole
w minionych etapach. W wielonarodowym pa\305\204stwie sou'ieckim

nie ma inslytuc;; naukowe; za;mu;i/Ce; si, problemami narodo-

woJciowymi. W przf!sz\305\202ych czasach kilku wy\305\274szych funkc;ona-

riusz)' part'y;\"ych oraz ma\305\202agrupa teoretyk\303\263w zdoby\305\202a sobie mo-

nopol w /\037, Jzied'l.i1tie. W ostatnich latach wykrystalizowa\305\202a si,

liczna grupa soc;olog\303\263w t filozof6w, historyk\303\263w, ekonomist6w, pra-
wnik\303\263w i kryt'yk\303\263u, literackich, za;mu;'icych si\304\231na;r\303\263\305\274niejszymi

aspektami kwestii narodowo\305\233ciowe;. Niekt\303\263rzy z \305\202ychnaukowc\303\263w

publikowali swe prace ;tI\305\273za czas\303\263w sltllinowsle;ch, ale dopiero
w ostatnim dz;esi'1tku lat odwai.yli si\304\231wziq\305\202na warsztat sprawy
do\305\202ychrozs p1le% polit)'\305\202er party;n'i przemilczane, bqJi. te\305\274nawet

przedstawia\304\207 peu'ne problemy w spos6b wyra\305\272nie sprzeczny %)
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lini4 party;nq. Pr\303\263bujq on; wyra\305\272nie uelastyczni\304\207 ;ztywnf poli-

tyle\304\231pill'ty;nq w kwest;; narodowojciowej, przyblii)\304\206 if nitco Ja

nowoczesnego myJle\"i\" i socjologii. By\304\207moie, \305\272elo powstania

spec;alne; instytucji naukowe;, %tI;mujfCej si\304\231stosu,It.\",; \",i\304\231dzy

narodami Zwi4zltu Sowiecltiego, przyczyni si\304\231kO'lfl., mi\304\231dzy

Moskwq a Pekinem i powstala wsleut\037k t\037go sytua:;1I ID lwiato-

wym komuni\305\272mie. Pewne rzeczy zdajq si\304\231o tym \305\233wiadcz,\304\207.

Problemem narodowoJciowym 1.ajmowali si\304\231w Sowiet\302\253h

przede wS1.ystkim nast\304\231pujfCY uczen;: M. S. D\305\274unu..v:JW, l. P. CII-

m er;tm , D. M. Kammari, A. A. Jusupow, W. Tadeuos;iI1I, M. G.
WachaJow, A. S. Welidow i inni.

Do uczonych tych dolqczy\305\202a si\304\231grupa lunkc;on\"iuszy par\305\202y;-

nych, g\305\202\303\263wniez republik Jrodkowo-az;atyck;ch. Z\037;\"'\"if o\"i w

ostatnich czasach stanowisko w poszcleg6lnych praktycznych
kwestiach polityk; narodowoJciowe;, porusza;q te:. tematy teo-

retyc1.ne. Nale\305\272q do nich przede wszystkim: Sz. R. R4nidow -
I sekretarz KC kompartii Uzbekistanu, T. Uzuba\305\202:;ew

- l se-

kretarz KC kompartii Kirgiz;i oraz D\305\273ll1ldild;n - sekretarz KC

kompartii Kazachstanu. Tylko w nielicznych wypadeach odwll\305\273a-

;1/ si\304\231jednak fUlIkc;onar;usze partyjni na wys/\037powani\037 Z w\305\202a-

snymi poglqJami. Pod tym wzgl\304\231dem obow;qzu;qce w plUtii zwy-
czaje nie wiele r\303\263xni\305\202ysi\304\231w okresie rzqd\303\263w Ch,uszczowa czy
Stalina. Wielu towarzyszy op\305\202aci\305\202ou/raI q kariery :a;mowanie w
latach 1953-1963 niezaJe\305\274nego stanowiska w sprlZ\037JilCh polityki

naroaowoJciowe; part i;. Funkc;onariusze party;n; \"bow;qz.ani sq

nie tylko do realizowania wszelkich zllrZ4dze\305\204 pci.itylti na,aJo-

woJciowe; w ka\305\274de; z republik, ale takie do kontro.owania wszy-

s/eiego, co w ;akie;kolwiele formie wiq\305\274e si\304\231z teu;q te; polity-
ki. Nie ;est \305\202eidzie\305\202em przypadku, ie na ostat,ich Ito,,/eren-
ciach naukowych nie uczeni i fachowcy, lecz lunlecpnariusz.e par-

ty;ni wyg\305\202aszali g\305\202\303\263wnereferaty na lematy narodovoJciou;'e.

Teoretycznym; problemami polityki narodowo\305\233:-iowe; za;mu-
;11 si\304\231g\305\2026wnie katedry nauk spo\305\202ecznych na uniu'crsvtetach i wy\305\274-

sz.ych uczelniach. Rozprawy na len lemat ukazu;4 :if w r\303\263\305\274nych

CltlSopismach, zale\305\274nie od tego pod jakim k'\305\202/em IVIJzeni4 sprawy

Sil omawiane. Czysto soc;ologiczne rozwa\305\274ania druktwant \037q zwy-

lele przez \"W oprosy IiIozoIii\" lub teoretyczne orlallY pt6rty;ne,

do kt\303\263rych nale\305\274)' Clasop;smo \"Politiczesko;e samotbrtlZoW\305\202iltliie\",

poJwifcone politycznemu kszta\305\202towaniu mas. Mn\037i w;\037ei od
roku 1956 po;awia;q sir coraz. cz\304\231\305\233cie;w c%lUopiJme prllWWliczym
\"Sowiecleo;e gosuaarstwo ; prawo\" tJrt ,yltu\305\202y za;muq&e si,. praw-
\"'1 i instytucjonalnq stronq kwesli; na,odowoJcioW\305\202;. Sl\"\037g\303\263lnie

po XXII z;eidzie KPZS (1961) ; po lapow;edz %\",imy kon-

stytucji o\305\274ywi\305\202asi\304\231dyskusja w tym piJm;e. Uka:u;qce s;i\304\231\305\202am)
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rozprilWY uUlwia;q rozeznanie ;akie bylo w ostatnich latach na-

stllWie\"ie wobec polityki narodowoJciowe; nie tylko w ko\305\202ach

prawniczych. Artyku\305\202y historyczne, zwiq14ne tematycznie l po-

litykq n\"\"oaowoJciowq, ukazu;'1ce si\304\231w \"Woprosach istorii\", w

\"lstorii ZSSR\" oraz w \" Istorii KPSS\". W literaturze po\305\233wi\304\231-

conej kwestii narodowo\305\233ciowe; na;skromnie;szy ;est udzia\305\202 eko-

nomist\303\263w - ; to jest znamienne dla je; rozwoju w ostatnich la-

lach. Stosunkiem literatury i ;\304\231zylttJ rosyjskiego do narodowoJci

nierosy;skich za;mu;'I si\304\231fachowe czasopisma ;\304\231zykoznawc\303\263w.

Rzadko ukll1.u;'I si\304\231ksi'l\305\274/ei po\305\233wi\304\231coneproblemom narodouJoJ-

ciowym. Partia pilnie czuwtJ, \305\274ebysprilwa ntJrodowoJc;owa omtJ-
wiana by\305\202atylko na p\305\202aszczy\305\272nieideologiczno-wychowtJwcze;, nie

zaJ ntJ gospoJtJrczo-soc;ologiczne;. Poszczeg\303\263lne rozprawy na ten
lemtlI sq wirc drukowane na;cz\304\231Jciej w tomach zbiorowych, po-
Jwi\304\231conych problemom pracy ideologiczne; i \"wychowaniu leo-

. \"
munlstYC1.nemu .

Przedmiotem le; pracy jest sowiecka polityka narodowo\305\233cio-

wa od Jmierci SttJlina po rok 1963. Charakterystyczne cechy po-

lityki nll1odowoJciowe; ery Stalina potraktowane zosta\305\202y pobie\305\274-

nie, tylko aby umo\305\274liwi\304\207por\303\263wnanie z politykq obecn'l. Caly ma-

teria\305\202 podzielony zosla\305\202 w ten spos\303\263b, \305\274ew ;ednym ro:.dzitJle

przedstawione Iq tendenc;e zmierza;qce do korektury polityki na-

rodowoJciowe; po Jmierci dyktatora, w innym pokazana jest re-

akcja KPZS na te dt{i.en ia, w dalszych wreszcie wykrystaJizowu;e
sir ak/ualntJ linia party;ntJ. Kierowa/tJ mn'l ch\304\231\304\207znalezienia drogi

po\305\233rednie; mi\304\231dzy rozpraw'l naukow4 a prac4 o charakterze po-

pu/arnym. Zu\305\274ytkou'o\305\202em wi\304\231ctylko cz\304\231\305\233\304\207p os iadtJn ego materia/u.
Stara\305\202em si\304\231,ob)' za mnie przemawia\305\202y przede ,vszystkim cyfry,
daty i cytaty zaczerpni\304\231te ze \305\272r\303\263de\305\202sowieckich, nie wysuwa\305\202em

swich poglfd\303\263w \"tJ pierwszy plan. JeJli mimo tego wiele w te;

ksi'lice brzmi ;ak oskar\305\274enie -
nale\305\274y prz,ypisa\304\207 to wy\305\202qcznie

sttJnowi faktycznemu w Sowie/ach, tJ nie Komentarzowi.

Ab.v dope\305\202ni\304\207obrazu sowieckiej polityki narodou'oJciowe; pra-

ca /a uzupe\305\202n;ontJ zosta\305\202a wyczerpu;qcym opracowaniem, kt\303\263re na-

pisa\305\202mie.fzka;qcy U' StontJch Z;eJnoc1.onych elespert od spraw
IL'schodn;ch i nauko wiec-ekonom isttJ, Wsewo\305\202od Ho\305\202ubnyczy;.

Jemu nalezy SI\304\231spec;alne mo;e pod1.i\304\231leowtJnie za wzbogacenie

te; pracy, ;ale r\303\263wnie\305\274za liczne wskaz\303\263wki ; sugestie. Dzi\304\231leu;\304\231

r6wn;\037i tym rvszystle;m, kt\303\263rzy przeczytaJi mtJnuslerypt ksi4i/ti
i ud1.i\037lili mi cennvch raJ: M. Dobrianskiemu, W. LeonhtJrdowi,

K. M lilierowi, B. .OsaJczukowi ; St. Tomasowi oraz M. Zarzyc-
kiemu 1.a wysi\305\202ek w\305\202o\305\274onyw t\305\202umaczenie moje; prtKy.

Borys LEWYCKY])
Monachium. w maju 1964.)
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Rozdzia\305\202 pierwszy)

POLITYKA NAROOOWOSCIOW A MOSKWY
W KO\305\203COWYM OKRESIE STALINIZMU)

przez caly okres stalinizmu istnia\305\202y konflikty w sprawie po-
lityki narodowo\305\233ciowej. Ju\305\274na pocz\304\205tku kariery Stalina zaryso-
wuj\304\205si\304\231r\303\263\305\274nicemi\304\231dzy nim a Leninem. Chodzi\305\202o o dalsze losy
narod\303\263w dawnej Rosji carskiej i o przysz\305\202\304\205form\304\231 pa\305\204stwa. W

znanej dyskusji na temat c:zy powsta\304\207 ma federacja, czy te\305\274posz-

czeg6lnym narodom ma by\304\207jedynie przyznana autonomia w pa\305\204-

stwie rosyjskim, Stalin, w przeciwie\305\204stwie do Lenina, g\305\202osowa\305\202

za tym drugim rozwi\304\205zaniem. Misja Stalina w Transkaukazji wy-
konywana by\305\202aprzy akompaniamencie ostrych star\304\207z narodowo

my'l\304\205cymi socjaldemokratami. p\303\263\305\272niejza\305\233z ca\305\202ym pokoleniem

komunist6w kaukaskich, reprezentuj,cym tzw. odchylenie Ra-

cjonalistyczne. Brutalne metody Stalina, kt6ry nie cofa\305\202si\304\231przed

terrorem, przestraszy\305\202y w6wczas chorego Lenina. Stalin wyst,pi\305\202

jako inicjator i ponosz\304\205cy wy\305\202,czn, odpowiedzialno\305\233\304\207 za akcje
skierowane przeciw przyw\303\263dcom komunistycznym \305\233rodkowej

Azji. On spowodowa\305\202 tak\305\274erozbicie \"Sultan-Galijewszczyny\".
OsobowO\305\232\304\206Stalina formowa\305\202a si\304\231w zaci\304\231tych walkach o \\\\,Ia-

dz\304\231,prowadzonych ze starymi bolszewikami, do kt\303\263rych do\305\202\304\205czy\305\202

si\304\231konflikt z komunistami w republikach narodowych. W tej

atmosferze niezapomnianych, dawnych rywalizacji i zawoalowa-

nych zamierze\305\204 zorientowa\305\202 si\304\231on, gdzie w porewolucyjnym spo-

\305\202ecze\305\204stwiesowieckim nale\305\274y szuka\304\207 wiernych sojusznik\303\263w w roz-

grywkach o w\305\202asne zwyci\304\231stwo i w\305\202asn\304\205koncepcj\304\231 socjalizmu. le-

nin mia\305\202niew\304\205tpliwie przede wszystkim na my\305\233liStalina, gdy

podkpiwa\305\202 sobie na temat nie-Rosjan, kt\303\263rzy w wielu wypadkach
s\304\205wi\304\231kszymi szowinistami wielkoruskimi ni\305\274sami Rosjanie. Ten
szowinizm ujawnia\305\202 si\304\231przez ca\305\202yokres panowania Stalina.)
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Patrz\304\205c na ca\305\202yokres rz\304\205d\303\263wStalina dostrzegamy kilka r6\305\274-

ni,cych si\304\231od siebie etap\303\263w polityki narodowo\305\233ciowej. Ostatni
i decyduj\304\205cy trwa\305\202 od ko\305\204ca II wojny \305\233wiatowej do \305\233mierci

dyktatora. To co kidkowa\305\202o w latach dwudziestych i trzydzie-

stych -
zacz\304\231\305\202oteraz dojrzewa\304\207. Pod koniec lat trzydziestych

rozpocz\304\231\305\202asi\037 gloryfikacja Piotra Wielkiego i carskich genera-
\305\202\303\263w.Po ostatniej wojnie przekszta\305\202ci\305\202a si\304\231ona w pe\305\202n, kon-

cepcj\304\231 polityczn\304\205 i militarn,. Ju\305\274w okresie je\305\274owszczyzny ter-

ror uderzy\305\202 w ca\305\202ewarstwy spo\305\202ecze\305\204stwa, ale dopiero podczas
wojny i zaraz po jej zako\305\204czeniu pr\037eprowadzone deportacje

ca\305\202ych narod6w by\305\202ydJa Stalina \305\233rodkiem do osi\304\205gni\304\231ciaokre\305\233-

lonych cel\303\263w polityki narodowo\305\233ciowej. Pierwsze zarz\304\205dzenia

przeciw intelektualistom \305\274ydowskim mia\305\202ymiejsce ju\305\274w latach

trzydziestych, ale dopiero po roku 1945 nast\304\205pi\305\202okompletne

zniszczenie \305\274ydowskiego \305\274ycia kulturalnego oraz eksterminacja
umys\305\202owej elity Zydostwa w Sowietach. W ko\305\204cowym okresie

stalinizmu prokJamowanie narodu rosyjskiego do roli \"Herren-
volku\" oraz ZdanowszC2yzna, stanowi\304\205 nowy kurs w polityce
kulturalnej dyktatora pochodzenia gruzi\305\204skiego.

Dla lepszego zrozumienia polityki narodowo\305\233ciowej po \305\233mier-

ci Stalina nale\305\274y rzuci\304\207 nieco \305\233wiat\305\202ana g\305\202\303\263wnetendencje ko\305\204-

cowego okresu panowania dyktatora. B\304\231dzie mo\305\274na w6wczas z0-

baczy\304\207 w jakich sprawach i jak dalece odesz\305\202a partia po 'mier-
ci Stalina od jego praktyk, gdzie obowi\304\205zuj\304\205jeszcze dzi\305\233wytyczne

z czas\303\263w Stalina, jak dalece zosta\305\202y one zmodyfikowane i czym
wreszcie r6\305\274nisi\304\231dzisiejsza praktyka od stalinowskiej.)

Deportac;a ca\305\202ych grup narodowych.)

Jeszcze nie dobieg\305\202a do ko\305\204ca druga wojna \305\233wiatowa, gdy

na rozkaz Stalina rozpocz\304\231\305\202asi\304\231na wielk\304\205 skal\304\231deportacja ca-

\305\202ychnarodowo\305\233ci sowieckich. Zarz\304\205dzeniami tymi Stalin zmie-
ni\305\202polityczn\304\205 i administracyjn, map\304\231 Sowiet\303\263w. Kilka republik

autonomicznych zosta\305\202o z niej wymazanych. Poni\305\274sze zestawie-

nie obrazuje chronologjczny przebieg tych akcji:)

sierpie\305\204-wrzesie\305\204 1941 - deportacja Niemc\303\263w Nadwo\305\202\305\274a\305\204skich

paidziernik-listopad 1943 -
deportacja Karaczaj6w

grudzie\305\204 1943 - deportacja Ka\305\202muk6w

grudzie\305\204 1943 - deportacja Czecze\305\204c6w i Ingusz\303\263w

marzec-kwiecie\305\204 1944 -
deportacja Ba\305\202kar6w

czerwiec 1944 -
deportacja Tatar\303\263w krymskich)
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Niemcy Wo\305\202\305\274a\305\204scyzamieszkiwali sowieck, autonomiczn, re.

publik\304\231 Niemc\303\263w Wo\305\202\305\274a\305\204skich,kt\303\263ra naJe\305\274a\305\202ado Rosyjskiej S0-

cjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad (RSFSR) . Zajmowa\305\202a

ona powierzchni\304\231 28.000 km. kw. po obu brzegach dolnego bie-

gu Wo\305\202gi i liczy\305\202a605.500 mieszka\305\204c\303\263w, z kt\303\263rych dwie trzecie

by\305\202oNiemcami. Kwitn\304\205ce i wysoko rozwini\304\231te rolnictwo w tej
cz\304\231\305\233cikraju by\305\202oprzyk\305\202adem dla ca\305\202ych Sowiet\303\263w. Na kr\303\263tko

przed wybuchem II wojny \305\233wiatowej rozpocz\304\231to tam tak\305\274eroz-

budow\304\231 ci\304\231\305\274kiegoprzemys\305\202u. O losie autonomicznej republiki za-

decydowa\305\202o zarz\304\205dzenie Rady Najwy\305\274szej ZSSR z dnia 28 sierpnia

1941 roku ,,0 przesiedleniu Niemc\303\263w z terenu wo\305\202\305\274a\305\204skiego\"l.)

Karocza;owie, zasiedJaj\304\205cy p\303\263\305\202nocnestoki Kaukazu i g\303\263rzyste

brzegi Kubania, byli prze\305\233ladowani ju\305\274za czas\303\263w carskich. Po

powstaniu Zwi\304\205.zku Sowieckiego utworzono w \303\263wczesnym Kra-

ju Ord\305\274onikidze, nale\305\274\304\205cymdo RSFSR, autonomiczny okr\304\231g Ka-

raczaj\303\263w, zajmuj\304\205cy powierzchni\304\231 10.000 km. kw. Ludno\305\233\304\207tego

okr\304\231gu liczy\305\202a 149.900 mieszka\305\204c\303\263w, z czego po\305\202ow\304\231stanowili

Karaczajowic, trudni\304\205cy si\304\231g\305\202\303\263wniehodowl\304\205 koni i owiec.

Po deportacji z roku 194} okr\304\231g autonomiczny, przez kt\303\263rypro-

wadzi\305\202a droga wojskowa na Suchumi i kt\303\263ry dzi\304\231ki temu posia-
da\305\202pewne strategiczne znaczenie, zosta\305\202 zlikwidowany, cz\304\231\305\233\304\207te-

go obszaru \"podarowano\" Gruzi\305\204skiej SSR, cz\304\231\305\233\304\207p\303\263\305\202nocn\304\205za\305\233

w\305\202\304\205czonodo obwodu stawropolskiego RSFSR2.)

1. Oto doa\305\202owne brzmieDie:

,. Wed\305\202ug wiarogodnych informacji w\305\202adzwojskowych roi si\304\231na obsr.ane
wo\305\202iaDskim po\305\233r\303\263dtamtejszej luduo8ci niemieckiej od tyai\037y dywersant\303\263w
i apiel\303\263w. kl\303\263nyczekaj, tylko na sygna\305\202z Niemiec. aby UCZf\304\206akcj,

sabot-\305\274ow, na terenach zamieszka\305\202ych przez Niemc\303\263w Wo\305\202\305\274a\305\204skich.t.den

z osiad\305\202ych Da obszarze wo\305\202\305\274a\305\204skimNiemc\303\263w nie zawiadomi\305\202 w\305\202adz80-

wieckich o tych licznych dywersantach i szpiegach; ludnw niemi\037k. Dad
\" o\305\202g,ukrywa ulem znajduj,cych 8i\037 po\305\233r\303\263dDiej wroK\303\223wludu i w\305\202adzy

sowieekiej. 'fi wypadku akt\303\263wdywersyjnych pope\305\202nionych Da mak dany
I Niemirc przez niemieckich upieg\303\263w i dywersant\303\263w na obszane Niemc\303\263w

Wo\305\202\305\274a\305\204skich,n\304\231dIOwieck..i \305\202.izje zmuszony zulOlOwa\304\207 wobec u\305\202ejnie-

mieckiej ludnO\305\232Citerenu wo\305\202\305\274a\305\204skiegosankcje karne w oparciu o wtawy
obowi,zuj,ce w czasach wojenDych. Celem unikni\304\231cia Diepo\304\205c\305\202.nychzaj\305\233\304\207

teRo rodzaju i prulewu Uwi. Prezydium Rady Naj wyiszej ZSSR uma\305\202o

za nieZ\302\245De przesied1i\037 ce\305\202,ludn\037 niemiecq terenu wo\305\202\305\274a\305\204skiegoDa
innr obszary w len tpoe\303\263b.\305\274eprzesiedle\303\263cy otnymaj, na pnydzieloDych im

obszarach &iemi\037 i korzysta\037 \037, z pomocy pa\305\204stwowej w za&08podarowl\305\202Diu

si,. Na tereDY rozproszoneRo zasiedlenia przemaczone zosta\305\202yobszary rolnicze
w obwodach Now08ybirak i Onuk. W obwodzie a\305\202tajakim. w Kazachstanie i
na innych lf8if'dnich terytoriacb. W zwipku z tym Pa\305\204atwowy Komitet

ObroDY otrzyma\305\202 uecenie wysiedlenia Niemc\303\263w Wo\305\202iaDskich i przydziele-
nia im nowych tereu\303\263wosiedlenia\".

2. P.m Politiczakij .\305\2020t\302\253JT,Pa\305\204stwowe Wydawnictwo Liten\305\202ury Po-

litycznej. Moskwa ]940, .. 248. Czytamy tam: ,;W pnea\305\202oici nanionJ by\305\202)
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Mongolska j buddyjska grupa ludno\305\233ciowa Ka\305\202muk\303\263w,kt\303\263ra

przed deportacj\304\205 liczy\305\202a 134.000, przewa\305\274nie zamieszkiwa\305\202a po-
\305\202o\305\274on\304\205przy uj\305\233ciu Wo\305\202gi i nad brzegami Morza Kaspijskiego

autonomiczn\304\205 republik\304\231 ka\305\202muck, (obszar - 74.000 km. kw.,

zaludnienie - 220.700 mieszka\305\204c\303\263w) . Dawni nomadowie za-

mienilj si\304\231pod w\305\202adz\304\205sowieck\304\205 w ludno\305\233\304\207raczej osiad\305\202\304\2313.Po

likwidacji Ka\305\202muckiej ASSR wcielono jej obszar do obwodu as-

tracha\305\204skiego.)

Czecze\305\204cy i lnguszowie \305\274yliwe w\305\202asnej republice autonomicz-

nej, po\305\202o\305\274onejpo p\303\263\305\202nocnejstronie Kaukazu, nale\305\274\304\205cejdo Fe-

deracji Rosyjskiej. Jej powierzchnia wynosi\305\202a 16.000 km. kw.,
ludno\305\233\304\207- 697.400. Na zachodzie \305\274ylig\305\202\303\263wnieInguszowie, na

wschodzie -
przewa\305\274nie Czecze\305\204cy. Obie grupy liczy\305\202y na ca-

\305\202ymobszarze sowieckim 92.074 wzgl\304\231dnie 407.690 os\303\263b. Poza

wysoko rozwini\304\231tym rolnictwem autonomiczna republika posia-
da\305\202apowa\305\274ny przemys\305\202 naftowy, g\305\202\303\263wniew stolicy, Gro\305\272nym..

Po wysiedleniu obu grup przy\305\202\304\205czonoto terytorium do RSFSR.)

Wed\305\202ug spisu ludnO\305\232Ci z 1939 r. na ca\305\202ymobszarze Sowiet6w

\305\274y\305\202o43.000 Ba/kar\303\263w. Ten lud pochodzenia turkme\305\204skiego, wy-

znaj\304\205cy Islam, zamieszkiwa\305\202 g\305\202\303\263wnieKabardy\305\204sko-Ba\305\202karsk4

ASSR, kt\303\263ra rozci\304\205ga\305\202asi\304\231na p\303\263\305\202nocnychzboczach Kaukazu, zaj-
mowa\305\202a powierzchni\304\231 12.000 km. kw. i liczy\305\202a 359.200 miesz-

ka\305\204c6w1.)

Autonomiczna republika na Krymie zajmowa\305\202a ca\305\202yp\303\263\305\202wy-

sep, by\305\202acz\304\231\305\233ci,skl.dow, RSFSR i mia\305\202aok. miliona mieszka\305\204-

c\303\263w.T 0/il1'1.1 krymscy stanowili jedn\304\205czwart\304\205 ludno\305\233ci i g\305\202\303\263wnie

zajmowali si\037 upraw, wina, tytoniu i sadownictwem. Po wyp\304\231-

dzeniu w czerwcu 1944 r., Tatarzy krymscy byli przesiedleni
cz\037ciowo na wschodnie kra\305\204ce Federacji Rosyjskiej, cz\304\231\305\233ciowona)

lud braeujaki Da pnealadowaDia rqd\303\263w eankieh. lokaloych bi.,., t i IDU-

\305\202\305\202\303\263w.Kanezajowie byli aDalfabetami. Do roku 1938 auUabetJZID ..tal

ca\305\202kowicie dikwidowaoy, utworzoao 100 ak\303\263\305\202& 25.000 uczniami i 3 iutytu-
ty lec:hniczae\".

3. Tamie, l. 241. Znajdujem)' tam DUl\305\202Puj,\304\205charakterystykt K-\305\202mu-

k.\303\263w:..Przed Wielq Rewolucj, PUdaien\305\204ko., Ka\305\202mucy byli konowDi-
bmi. PodJe,ali oni pnes1adowaoiom r\304\205cI\303\263wean\305\202Jeh, loblaycll bi\305\202,t i

k.ap\305\202aD\303\263wbuddJ jakieb. iJli w .u.jaej a\305\202-J i ucolaoiu. ,\037... ulDie;.-
efeh czyta\304\207i pisa\304\207wyaoUla pned rewoluej, 20/0 i wuoe\305\202aw roku 1939
do 900/0 .

4. Tami:e, l. 637.

5. Kilka claDJeh Da lemal autoDOlDiemej repub1ik1 bbud J1i...\305\202.........

skiej tamie. I. 234.)
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przyja\305\272\305\204\"Muradeliego (1948); ,,0 czasopi\305\233mie uZoamis\", .,0

czasopi\305\233mie \"Krokodil\" (1 949 ) ,
Celem podporz\304\205dkowania nauki linii partyjnej Komitet Cen-

tralny przeprowadzi\305\202 szereg dyskusji. najpierw o filozofii (194 7 ).

potem o biologii (1948). fizjologii (1950) \037j\304\231zykoznawstwie

( 1950) i wreszcie o ekonomii politycznej (19\037 l )1.,
Lista ta obejmuje tylko najwa\305\274niejsze uchwa\305\202y okresu \305\274da-

nowszczyzny, rozci\304\205gaj\304\205cesi\304\231na ca\305\202yobszar sowiecki, Ka\305\274da z

tych uchwa\305\202. a p\303\263\305\272niejna\\\\'et ka\305\274dy zasadniczy artyku\305\202 inspiro-

wany przez parti\304\231 rozp\304\231tywa\305\202ydzik\304\205 akcj\304\231 uhartowania ideolo-

gicznego\" w ca\305\202ych Sowietach, Zadna z republik nie mog\305\202a si\304\231

uchyli\304\207 od udzia\305\202u w niej.

Wydarzenia okresu \305\274danowszczyzny nigdy nie b\304\231d\304\205zrozumia-

ne w ca\305\202ejpe\305\202ni. je\305\233liw ich powodzi pominie si\304\231historyczny

toast Stalina na przyj\304\231ciu dla oficer6w na Kremlu 24 maja 194.5
roku, O zwyci\304\231skim zako\305\204czeniu II \\vojny \305\233wiatowej zdecydowa\305\202

\"wielki nar\303\263d rosyjski
u

. kt\303\263ry jest Unajwybitniejszym spo\305\233r\303\263d

wszystkich narod\303\263\\v Zwi\304\205zku So\\\\,ieckiego\".)

..Pra\302\253Df prulo wznie\305\233r loul za zdro,,'ie naszego narodu \037wieckif\".o.

pnecle ,,'szys,kim w narodu ro!')\"jsk.ieRo... pij\037 za mrowie narodu r()\037yj-

sk.ieIO. poniewA\305\273 zu\305\202u\305\274y\305\202on !'-Obir \". lej wojnie na po\"'\037e<\"hne uznanie

jako pnoduj,ca si\305\202aZwitzku Sowieclde\037o po\305\233r\303\263dwflzyslkich narod\303\263w na.

I'RIO luaju. Pij, za zdro\"rie narodu l'OIyjt'kiqo nie ,ylko d1ate80. \305\274ej\037t

OD przoduj,eym narodem, .Ie dlatego, ie ma on olwarl, g\305\202o,,',, nif'uKi\304\231ly

('hankter i cierpli woj(a.,.. ,)

Prawie dwa lata p\303\263\305\272niej.10 stycznia 1947, znana historyczka
A. M. Pankratou'a na\\\\1i\304\205za\305\202ado tej pe\305\202nej pychy \\\\'ypo\\\\.ie-
dzi:)

..Te dowa wie\305\202kielo Stalina Z\037la\305\202)'zrozumiane pru7 miliony ludzi 1'0-

wieckich. \"ied\304\205 oni. \305\274ehislor)'CZna rola wielkie\037o narodu l'OIyjf'kielO jako
pnoduj,cej .ity w Sowietach, kt\303\263raobjawi\305\202a .if lak wyra\305\272nie w lalach

Wielkiej \"ojny Narodowej, odbije si\037 \305\202aWn. li,antyeznfID dziele odbu-

dowy powojeanej. M\303\263wio Iym (\"ale dotiwiadcunie hisloryczne naNej oj-

rzymy anel\303\263lnie w d06wiadcunie tnydzi\037tu lal istnieDia pa\305\204\037lwaM)-

wi\305\202'ekielo. w kl\303\263rymnar\303\263dI'O!IY j\"ki odltrywa kierownir\304\205 rol,1..'.)

16. P\037De bnmif'nie u('hwa\305\202w KPSS w r\037r.ol\"cja('1a i renellijach. I. III.
J. 4';6-\305\20279. M_kwa 1954. T.kie Ili.torid KPZS. ... 790-793 pon'.I. Da

pewi\305\202'DWll,d w te .p\".\"'y. lr\303\263d\305\202oto zawiera ju\305\274\"'prawdzie tIR\0371 uw.\037

krytYt'znycb pod aclr\"\305\202'mkultu \037t.lina. ale lo 00 npublikowano tam na
'fImai id.nowaczymJ wYltama. uby pozna\304\207motyw). i atmosfel\"f tamtych
(\"zU\303\223W.

17. A. \037I. Panuatowa: JI'.-likij ru.lcij 'lorod, u.).JajusuUlj...ia \"..itl
i rukou:ofIjG':nGja Rla Sou'i\302\253kolro SojuJtJ. nak\305\202adem ..Pra,,'dy... \037'I\037kw.

l Q47. !'. ...
18. Tam\305\274e.)

22)))



Pasowanie naroJ'4 rosy;skiego na Herrenl:olk stawa\305\202o si\304\231po-

woli najbardziej charakterystyczn\304\205 cech, \305\274danowszczyzny. Pod

tym has\305\202em kszta\305\202to\\\\.a\305\202si\304\231do \305\233mierci Stalina rozw6j powojen-

ny na odcinku kulturalnym i ideologicznym. Nast\304\231pstwa tych

przemian by\305\202ynieobliczalne gdy chodzi o so\\\\,ieck, polityk\304\231 na-

rodowo\305\233ciow\304\205. roz\\\\'\303\263j kulturalny narod\303\263w nie rosyjskich i ich

rusyfikacj\304\231.

Teza o Herrenvolku prowadzi\305\202a auton13tycznie do propago-
\\\\rania prymatu rosyjskiej kultury i to nie tylko w odniesieniu
do kultur innych narod\303\263w sowieckich, ale do kultur ca\305\202ego

\305\233wiata \\\\' og\303\263le. Tendencja ta sz\305\202aw parze ze \305\233lep\304\205nienawi\305\233ci\304\205

\\vobec \\\\'szystkiego, co pochodzi\305\202o z Zachodu i \\\\'yrazi\305\202a si\304\231

wreszcie w os\305\202awionej li\305\233cie,.wynalazk\303\263\\\\'\" rosyjskich. \"Prymat

post\304\231po\\\\'ej nauki, li teratury i sztuki rosyjskiej, prze\\\\'aga sowiec.

kicj socjalistycznej kultury jest jednYln z pal\304\205cych problem\303\263w w

walce socjalizmu z kSIPitalizmem
18

...\" twierdzi\305\202a Pankrato\\\\'a.)

.,R\037yj5k8 literatura. jak i w og\303\263leca\305\202aro!yjsk. kultura by\305\202..po\305\233r\303\263d

iDn)'ch na \037wieci\037. prl.\037sil.kDi,l. Dajwi\037k5Zymj idea\305\202ami. To bolac.wo idej
w liler.tur-le rosy j\037ki..j lEUkoczy\305\202o Euro\037. kt\303\263rapopad\305\202a\037. stan kryzysu
.. .kulek odwl'\303\223cf'nia !Ii., bur\305\274uuji europejskiej. ju\305\274w druliej po\305\202owie

XIX wieku, nie tylko od rewolucji\" ale takie od postfpowych cel\303\263wdemo-

kracji mieszcza\305\204skiej. Literalura rosyjska jest spadkobierczyni, wszystkich

poet\305\202POWJcb idri ludzko8.ci. Jest faktem nieaprzeu.oDym. \305\274ekultura ro-

syjsb przepe\305\202niona ideami poe'\037POWJmi post.wi\305\202a Dar\303\263dl'O\305\202Iyj\037kina pierw-
uJm miejlCu w dziedziDie \305\274yci.um,elowe,03D\".)

Rozp\304\231tano histeryczn\304\205 kampani\304\231 samou\\\\'ieJbienia.)

..Zu\305\202ulti narodu rosyjskiego dla ludzko\305\233ci \037 niewymaz.alne... t\305\204umfo-

wa\305\202...Lilrratumaja (;azeta \".. \".Nar\303\263droi Yjaki przeby\305\202zwycipko D.jcip-
8R pr\303\263by.w walce z pnew8\305\273aj,cymi si\305\202amiWfOl\303\263w'Ini\"trudzenie broni\305\202

Iwej n.rodowej Rodno\305\233ci j hODoru i ma dzi\037ki lemu olbrzymi udzia\305\202w

rozwoju \037wi.towej cywilizacji. kultury i post\037pu. Uter.tura i sztuka r&
'Yj,ka. zawdzj\037j,ce swe powst.nie \305\274,,,'io\305\202owatkii kOD\037k went ji wielkich
t.lenl\303\263w. wywalczy\305\202y sobie w ci,gu kr\303\263tkiego !'tuleci. pierwue miej8Ce
Da \305\233wi\037ie.objawi\305\202y ca\305\202emu \305\233wi.tu wielk\037 uwielbi.neKo narodu. jep
umi\305\202ow.nie wOIDo\305\233ei.moc i pi\037kno... W czuie Wielkiej WojDY N.rodowej
!'\305\202owo..ruski\" zn\303\263wJ'O&lela\305\202osi, po ca\305\202ymiwiecie, j.ko symbol niezaehwi.-
n\305\202'jsla\305\202ockii wierno\305\233ci wobec obowitzku patriotyczne.o... Nie tylko D.rody
Zwipku \037wi\037kielo, ale wszystkie. tak wszystkie Da rody ... ,,-id\304\205w Da.
rodzi,. rlWt}.j,.kim stanz.pgo bnt. 21 \".)

Nie do\305\232\304\206by\305\202ojednak tych \\\\'szystkich st\\\\'ierdze\305\204, kt\303\263re wy-

\\\\,o\305\202a\305\202ypow\303\263di s\305\202u\305\272alst\\\\'8wobec ..wiclkiego, starszego brata\",)

1 \304\205.F. Curnow w ..BolsU'wiku.. Nr S, maruc 1949.
2ft. A. M. Pnnkratowa: r ,.Iilcij ru.lcij narod...
21. .\037it..r.turn.j. Gazel..... 22. S. 1950.)
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\"bezinteresownego pomocnika, przyjaciela i dOfadcy\"! Dosz\305\202o do

tcgo, \305\274ewszystkie akcje nie rosyjskich narod\303\263w, skierowane prze-
ciw caratowi, uznane zosta\305\202y za antyrosyjskie, a tym samym n\037e

do pogodzenia z \"sowieckim patriotyzmem\". Zyciorys s\305\202awnego

wodza rosyjskiego, Suworowa zosta\305\202 odpowiednio przerobiony;

przemilczano, \305\274emasakry zarz\304\205dzone przez niego w Izmaile i
Magdeburgu oraz rze\305\272obro\305\204c\303\263wi ludno\305\233ci Pragi by\305\202yw rzeczy-
wisto\305\233ci zwyci\304\231stwami rosyjskiego imperializmu. Jednym z naj-
wa\305\274niejszych zada\305\204 polityki KPZS sta\305\202o si\304\231usprawiedliwianie

rosyjskiego imperializmu, przy czym dopuszczono si\304\231fa\305\202szerstw

nieznanych dot\304\205d w historii narod\303\263w sowieckich.

Specjaln\304\205 rol\304\231w przyspieszonej rusyfikacji narod\303\263w sowiec-

kich odegra\305\202a s\305\202ynna od tego czasu dyskusja o j\304\231zykoznawstwie,

kt\303\263ra zako\305\204czy\305\202asi\304\231wydrukowaniem przez \"Prawd\304\231\" 22 czerw..

ca 1950 roku tez Stalina. Podda\305\202 on ostrej kryt}'cc zmar\305\202e\037op\303\263\305\272.

niej filologa sowieckiego MarraD, kt\303\263ry uwa\305\274a\305\202j\304\231zyk, jako \037

\"nadbudo\\\\'y\". za bezpo\305\233rednio uzale\305\274niony od \"bazy\". Stalin

postawi\305\202 rozs\304\205dn\304\205w\305\202a\305\233ciwietez\304\231,\305\274e\"j\304\231zyk odr\303\263\305\274niasi\304\231w tej
mierze zasadniczo od nadbudowy. J\304\231zyk nie zostaje uformowany
przez t\304\231czy inn\304\205baz\304\231,przez star, czy now\304\205 baz\304\231okre\305\233lonego

spo\305\202ecze\305\204stwa, ale przez ca\305\202yprzebieg dziej\303\263w spo\305\202ecze\305\204stwa.

przez szereg baz na przestrzeni stuJeci
n

. Wielkie znaczenie w

praktyce sowieckiej polityki kulturalnej w nierosyjskich repu-
blikach posiada\305\202y tezy Stalina o przysz\305\202ym j\304\231zyku \305\233wiatowym.

Nie b\304\231dzie nim ani rosyjski, ani angielski, ani te\305\274\305\274aden inny

istniej\304\205cy j\304\231zyk.. W rezultacie niezwykle skomplikowanego, trwa-
j\304\205cego ca\305\202estulecia procesu. po\\\\'stanie zupe\305\202nie nowy j\304\231zyk, o

kt6rym dzi\305\233nie da si\304\231po\\\\'iedzie\304\207 nic konkretnego. Jeden z

sowieckich autor\303\263'\" tak rozwodzi\305\202 si\304\231na temat my\305\233liStalina:)

..Po likwidacji kapitalizmu Dut,pi w ca\305\202ym\305\233wieciebezpn,k\305\202adny r0z-

kwit uci.\037nioDych przedtem ouod\303\263,,' i ich jpy\"-\303\263- narodowycb... Dopiero
znacznie p\303\263iniej, i to stopniowo, zaemie si, tworzy\037 W-\305\202J\303\223ID)'j\305\202Z)'k.Nie

b\304\231dz.ieOD oalur.lnie przez nikolO oanuaDY oarodom. Ludzie sami zaezD4
uzn.war koniecmG\305\232e JMMIiadaaia. obok Iwyeb w\305\202UDych, wsp\303\263loelo jpyb

mi\037ya.rodowelo\" e\305\202u\305\274\304\231celou\305\202atwieoiu porozumienia i bliiszej wsp\303\263\305\202pra-
c ).23\" .)

22. \037liko\305\2028jJako\305\202.\\'If'wi('z \037I.rr. z \037hodz\037nia p\303\263\305\202Szkot, p\303\263\305\202GruziD,

b\037.\305\202na poc\304\205.ku n.szego stulecia jednym z Dajwybitniejayeh j\304\231-zyk.oznaw-

ww. W oparciu o badania j,ayk\303\263w k.ukuuch pr\303\263bowa\305\202popdli\037 swoje
POlItd, n. tem\" t poehodzenia jpyk\303\263w z leori, maruistow.q. \" swyeb

pracach \".y\037uwa\305\202niekiedy idee o posmaku raotutycmym. DiemDi\037j jednak

wywi\037ra\305\202a;' do !Wttj jmi\037rci (1931) wp\305\202ywna ea\305\202r8Owi\037kie jp,'koznaw-
!;t Wf).

23. \".. Koz\305\202ow:RUT&erlkhe /Va,ion\037n UrullO:iGli.srixM Nalionen. Verla,
r,jr rrrmd!lprachigc Literatur\" Moskwa 1954. 8. S2 i ....t.)
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Filipika Stalina przeciwko j\037koznawstwu zawiera\305\202a dwie te-

zy, kt\303\263re sprawia\305\202y, \305\274eca\305\202adyskusja z Marrem prowadzi\305\202a w re-

zultacie do uzasadnienia i usprawiedliwienia przy\305\233pieszonej rusy-

fjkacji. Stalin m\303\263wiJ pocz\304\205tkowo bardzo og\303\263lnikowo i oderwanie

o d\305\202ugotrwa\305\202ym procesie wykrystalizowywania si\304\231j\037ka przy-
sz\305\202o\305\233ci.Jak konkretnie mia\305\202przebiega\304\207 ten proces, jakie mia\305\202

mie\304\207 fazy rozwojowe \\v warunkach sowieckich, na ten temat
wypowiedzia\305\202 si\304\231p\303\263\305\272niejStalin w spos\303\263b bardzo precyzyjny:)

..By\305\202oby zupe\305\202nie fa\305\202szywym uwa\305\274a\304\207,ie przez stopienie .i\037 dwueb j\037

zyk\303\263wpowItanie trzeci, kt\303\263rydo \305\274adnegoz nich nie \302\245Zie podobay i od

k.a\305\274.deKob\304\231dzieli\037 r\303\263iui\305\202jako\305\233ciowo. W n..eezywistoici przy po\305\202,ezeaiu sit
-

jedea z jpyk\303\263w \302\245zje z regu\305\202yzwycipc\" zachowa IW' budow, 1J'8-

matyczn,. Iw\303\263jpodstawowy zas\303\263b.\305\202\303\263wi rozwiDi\037 8i\037 w myil wlamych
praw rozwojowych, podczas Idy drugi j\304\231zyk\037ie stopniowo zatraca\305\202swe

warto\305\233cii obumieraP...)

Nie b\304\231dziemy si\304\231tu zajmowa\304\207 bli\305\274ej subiektywn\304\205 tez\304\205Sta-

lina, nawi\304\205zuj,c\304\205raczej do idealistycznej, nie za\305\233materialistycz-

nej filozofii. O wicIe wa\305\274niejsze jest jego przekonanie o zwycie-
stwie jednych j\304\231zyk\303\263wnad drugimi, kt\303\263re historia przeznaczy\305\202a

na obumarcie.

Droga teza, bezpo\305\233rednio wi\304\205\305\274\304\205casi\037 z polityk\304\205 narodowo\037-

do w, za czas\303\263w Stalina, dotyczy\305\202a powstawania i\304\231zyk\303\263wstrefo-

wych. Zosta\305\202. ona :sformu\305\202owana szczeg\303\263lnie dobitnie w \"Od
powiedz i towaCZ}\302\260szo'wi A. Cholopowowi

u
J opublikowanej przez

czasopismo .,Bolszew!ik
Jt

14 lipca 1950 roku. Stalin pr\303\263bowa\305\202tu

wpra\\\\'dzie nieco os\305\202l8bi\304\207sw\304\205tez\304\231o zwyci\304\231skich i przegranych

j\037kach i roz\\\\,odzi\305\202 si\304\231o ko\305\204cowej fazie rozwoju j\304\231zykowego

w spo\305\202ecze\305\204stwie prz\037ysz\305\202O\305\232Ci,r\303\263wnocze\305\233nie jednak dostarczy\305\202 jesz-

cze silniejszego usprawiedliwienia teoretycznego dla rusyfikacji w

Sowietach. Dowodzi\305\202 on, \305\274ew dalekiej przysz\305\202oki)

,,\302\245ziem,. mieli do czynienia nie z dwoma j\037kami. z kt\303\263rycbjeden wyj-
dzie z walki zwyci\\'Sko, dna, i za\305\233&GItanie pokonany, ale z .t\305\202.ami .ifeyuw
narodowych. z kt\303\263r)\"chw rezultacie d\305\202ulolrwa\305\202ejwsp\303\263\305\202pracy.oepodarezej,
politycznej i kulturalnej narod\303\263w wy\305\202oni,!li\037 Dajpierw najbo.atue, jedno-
lile j\304\231ozykiItrerow\037. nast\037pnie jpyki atrefowe po\305\202\304\205cz\304\231li, w jpyk mi\037y-

narodowy, kt\303\263rymnaluralnie uie \305\202.lzieniemireki, rosyjski czy uaie\305\202..k.i.
ale nowy jpyk, k.t\303\263ryz narodowych i strefowych prujmie najwartoiciowae
elem\037Dty..' .)

24. ..Pr8wda .'. :!2 curwca 1950.

23. W artykule Stalina o jpykoznaw.twie zDajdowa\305\202 !li\037 DUI\037pUj\037y

Wlt,p o zwyci\037kilD pochodzie mowy rosyjskiej (wl. ..Prawdy\" z 22 czerwca
l\304\205Sn): ..T.k si\037 rzer\037 mia\305\202anp. & jpykiem ..,j.lim. z kt\303\263rymmi...-

ty li\037 \". przebi\037gu rozwoju hi5torycmqo jpyki r\303\263inJch innych narod\303\263w,

i kiur) 7.awsze odnosi\305\202Piyciplwo. N.turalnie Ul\303\223b.\305\202\303\263wjp;yka rosyj.kiep)

25)))

mieszcza\305\204skiego nacjonalizmu. Wr\303\263\037ludu O!'Zinc
od\037,.)\"\\\\a obecnie wifllk, rol\304\231w akademii. w kt\303\263rejczynny jest tak\305\274ejako)
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Wniosek obu tez Stalina jest ca\305\202kiem prosty: Sowiety po-
siadaj, u'szelkie obiektywne dane po temu, \305\274ebyby\304\207traktowa-

ne jako strefa. Stalin u\\\\'a\305\274a\305\202za rzecz najzupc\305\202niej oczy\\vist\" \305\274e

w tej strefie j\304\231zyk rosyjski odniesie zwyci\304\231stwo nad innymi j\304\231-

zvkami na rodo\\\\' vmi ..
W okresie idanowszczyzny nie cofn\304\205\305\202si\304\231Stalin przed is-

totn, korektur, marksizmu i leninizmu. Kr\303\263tko i \\\\'\304\231z\305\202o\\\\'atoo\305\233-

\\\\'iadczy\305\202, \305\274etezy Marksa i Engelsa obowi\304\205zy\\\\'a\305\202y w dawnych
czasach, dzi\305\233natomiast s\304\205ju\305\274przestarza\305\202e. Jedn\304\205 z konsekwencji

tych lama\305\204c\303\263\\\\'ideolo\037icznych by\305\202anagonka na .,kosmopolit\303\263w\" J

\"elementy nie patriotyczne\", \"bur\305\274uazyjnych nacjonalist\303\263w\" i

\"syjonist\303\263u'\" .)

Lala niedoli narod\303\263uJ)

Biurokratyczna degeneracja rewolucji pod rz\304\205dami Stalina

ci\304\231\305\274kougodzi\305\202a ju\305\274u' latach trzydziestych w narody sowieckie.
Pod pretekstem \\\\'alki z trockistami, bucharinistami i bur\305\274uazyj-

nymi nacjonalistami organizuje Stalin u' niekt\303\263rych republikach,

\037\305\2026\\\\'niena Ukrainie j Bia\305\202orusi, pogromy inteligencji narodowej.
Polityka narodowo\305\233ciowa Stalina pozbawiona jest jeszcz\304\231 \\\\' owych

czasach zdecydowanej koncepcji, tote\305\274 uderzenia w r\303\263\305\274nenaro-

dy sowieckie robi\304\205wra\305\274enie zwi\304\205zanych ubocznie z zaci\037t\304\205walk\304\205

Stalina o umocnienie swej d) ktatury.
W ramach tej kr\303\263tkiej charakterystyki jest niemo\305\274liwe bli\305\274sze

zaj\304\231cie si\304\231tak skutecznymi metodami polityki narodowo\305\233ciowej

Stalina, jak np. bez\\\\'zgl\037dna eksploatacja naturalnych i innych
bogactw poszczeg\303\263lnych narod\303\263w celem budowy .,socjalizmu w

jednym pa\305\204st\\\\,ie\", taka\305\274 gospodarka si\305\202ami roboczymi, nast\304\231ps-

twa kolektywizacji i rozbudowa systemu \305\202agr\303\263w.Wydarzenia te

zwi\304\205zane z okresem, kt\303\263ry nawet przyw\303\263dcy komunistyczni nie-

rosyjskich republik okre\305\233lili po \305\233mierci Stalina jako \"czarne lata\",
m0\305\202t\304\205by\304\2077.ilustro\\\\'ane tylko przez oderwane przyk\305\202ady.

Tezy o rosyjskim Herrenvolku, sklecone przez Stalina po II

u'ojnie \305\233\\\\,iato\\\\'ej, pro\\\\'ad1.i\305\202y nieuchronnie do \037runtownego prze-
reda\305\202t0\\\\'snia hislorii naroJ\303\263u' Jawnego imperium ros)';skiego.
Teraz zacz\304\231to t\\\\'ierdzi\304\207. \305\274eka\305\274de zbli\305\274enie nierosyjskich naro-

d\303\263\\\\'do carskiej Rosji oy\305\202odla nich za\\\\'sze krokiem na drodze)

u\305\202\305\202-Ra\305\202wWoJEa<-..niu prz., prU'j\037i\037 r\303\263\305\274nychs\305\202\303\263wz ianyt'h j,.yk\303\263w. .1,. 10

\037n ni\305\202-MI.bia\305\202o. Im pn.\305\202.ciwni\305\202-rouzeru\305\202o i umacnia\305\202o. Narodow\037 w\305\202.-

jeiwoki .ifzyka \305\202-)'j.\"i\037p Die poDioe\305\202y pna lo aajmniejaej \"kod\"

zaC'ho,,'a\305\202on ,woj, Inmal)'kaln, budow\304\231i zuadDit'Zy JlowOIbi\303\263r i rozwija\305\202

,if nadal i do!'''onaii\305\202 \"Pd\305\202ug\".\305\202a!\305\202n\037c\"prllw Nawojo,,') eh.'.)
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do post\304\231pu. W konseku'encji wszystkie walki o niepodleg\305\202o\305\233\304\207

przeciw kolonialnemu mocarst\\\\'u car6w uznane zosta\305\202y za prze-

ja\\\\r nacjonal izmu i jako takie pot\304\231pione. Przedsta\\\\'iciele odmien-

nych pogl\304\205d\303\263w,historyk M.N. Pokrowski i je\037o szko\305\202a, pot\304\231pie-

ni zostali za \"mieszcza\305\204ski obiektywizm\" i \"antymarksizm\" . Pod-
ni\037ione przeciw nim zarzuty sformu\305\202ou'a\305\202nast\304\231puj\304\205cohistoriozof

N. A. Smirnow:)

...\037nlymar\"s\037to\",\037ka koncf\"pcja Pokro,,'skif\"go pnej.\".ia si\304\231'w \"'ulgamym
pr7nwiadC'Rniu, U ka\305\274dyPOW!\305\202ta\305\202ypod panowaniem ('aratu i w)'mierlOny
prlreiw niemu ruch by\305\202ruchem post\304\231apowym i \"'oln\037io,,\"ym\037'..)

\\\"('yobra\305\274enie, \305\274eka\305\274dy antyimperialistyczny ruch wolno\305\233cio-

U.Y jest post\037powy pochodzi, nawiasem m\303\263\\vi\304\205c,nau'et nie od

Pokrowskie\037o, lecz pou'sta\305\202o ono przez zastoso\\\\'anie metody kla-

syk\303\263\\\\' marksizmu przy analizowaniu historii rosyjskiej. \\Yl la-

tach trzydziestych Stalin i jego zwolennicy szereg pr\304\205d\303\263wistnie-

j\304\205cych w ramach ruchu komunistycznego uznali za ,.wrogie ko-

muniznlou,i odchylenia\" i u'ykre\305\233lili je z porewolucyjnej historii
narod\303\263\\\\' so\\\\'ieckich. Trzymano si\037 tego \305\233ci\305\233letak\305\274e po roku

l 945.
W pracach historycznych powsta\305\202ych przed wybuchem II \\voj-

ny \305\233wiato(vej a tak\305\274e nawet po rozbiciu szko\305\202y Pokrowskiego,

uzna\\\\'ano. \305\274eSzarnil (1798-1871) by\305\202)

..(.zoIo\".} m bojo\"'nikif'm narod\303\263w kaukaskich w walc\037 z C'arat.-m oniepod.
leg\305\202\037\"... Walczy\305\202on plUCiw miejscowym latyfundystom. t'hanom i innym
pomocnikom caratu. Stworzy\305\202s\305\202a\305\202.armi\037. kt\303\263ralit'zy\305\202a\",i\037le tysi\037y \305\274o\305\202nie-

rzy i by\305\202.\'poN\305\273ona") w arlyl.ri\037, ,,'ybudowa\305\202 wytw\303\263rni. prot'hu i ,,\037ro-
\"'adzi\305\202\"yslf\"m dobru lunkcjonuj\304\205cej adminislra<-ji i \037do\\\\ nictw8. Szamil

b\037'\305\202uzdolnionym mfum !jtanu i ,,'odum.\037.)

Odk\304\205d jednak u'alka z caratem uznana zosta\305\202a za reakcyjn\304\205

i nies\305\202uszn\304\205musia\305\202 Stalin i jego ludzie uzna\304\207 \\\\'alk\304\231wyzwole\305\204-

cz\304\205Szamila za godn\304\205 pot\304\231pienia. Idealistyczny przyw\303\263dca ruchu

narodowe\037o zosta\305\202 u'i\304\231c napi\304\231tno\\\\'any jako \"a\305\202tent angielski\".

Pokro\\\\'skiemu zarzucono. \305\274e)

..prz\037milrza\305\202 7.u\037Di. powi,r.ania Samii. 7. Turej, br)'t)'jskimi aJentami
or.z 7.aoort'q pnlit)-k\304\231 AnJlii n. Kauk.8I.i\037.)

26. \037. .\037. \037mirno\"': Rf'GkC' jO'lnoja ,u':(\":no\037lj dwi\037l\305\202ijamjuridi:ma
i .'\\:Gmi/a liG Ka....luuitJ. \037108k.\"'. 1952. I. 4.

27. Pt,lilituakij .\305\202o\305\202\302\243GI'.MOf'k wa 1940, !'. 641.

2ft. :\\, .\037. Smirnow: Reaktjon'aaja.... t. 5.)
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..Tylko poltczenie li, a Boej, unlowaIG te DandJ pned podbojem i
nli\"\037 oiem. ZjeciJloeRnie z BOIj, Kaukazu wru z j8io wieloDarodow,

ludnoeci,. kt\303\263npna stuleeia j\037 w Diewoli -\305\202taD\303\263wtureckich i sza-
\037h\303\263wpenk.ich, by\305\202oajawilkiem poet,powym. Pnea \037ezenie si, z Rosj,
urody Kaukazu unib\037,. niebe\304\205ieeze\305\204s\305\202w.fuyemej eUlerminacji i UJ.
mi1aeji\". .)

Teraz twierdzono tak\305\274e, \305\274epr\303\263by Szamila zwi\304\205zania si\304\231z

pewnymi ko\305\202ami w Turcji i Iranie napotka\305\202y na op\303\263rlud\303\263w kau-

kaskich. I \305\202islorycy stalinowscy transponowali nawet swoje slo-
gany w epok\304\231 Szamila. Szami1 pr\303\263bowa\305\202zwi\304\205za\304\207si\304\231z ..inter-

\\\\'encjonistami i dywersantami\", za\305\233..masy ludowe Kaukazu kie-

rowa\305\202y oczy na Rosj\304\231oczekuj\304\205c od niej pomocy i poparcia. Za-

wierzy\305\202y one sw\303\263jlos Rosji w nadziei. \305\274eb\304\231dzie ona broni\304\207 je

przed Szami1em i zagranicznymi wrogami-.
Stalin czyni\305\202 wszystko. aby przeforsowa\304\207 t\304\231sprzeczn\304\205 z hi-

storycznymi faktami wersj\304\231 i powierzy\305\202 swemu namiestnikowi na

Kaukazie. M. D. Bagirowowi. rol\304\231komentatora sprawy Szami-
la-.

W maju 1950 r. jury nagrody Stalina z dziedziny literatury
i sztuki zosta\305\202o zmuszone do anulowania rozstrzygni\304\231cia przy-

znaj\304\205cego nagrod\304\231 literack\304\205 Gejdarowi Husejnowi za ksi\304\205\305\274k\304\231\"Z

dziej\303\263w pr\304\205d\303\263wspo\305\202ecznych i filozoficznych Azerbejd\305\274anu w XIX

stuJcciu\" . Autorowi zarzucono i\305\274napisa\305\202, \305\274e\"Szamil usi\305\202owa\305\202

\\\\'szelkimi \305\233rodkami popiera\304\207 ch\305\202op6w azerbejd\305\274a\305\204skich w walce

z caratem\". Za obraz\304\231 komunizmu uznano tak\305\274e jego tez\304\231,\305\274e

..mjurydyzm jako ruch spo\305\202eczny skierowany by\305\202przeciw ko-

lonialnemu uciskowi caratu oraz feudalnym panom azerbejd\305\274a\305\204-

skim\". W opinii stalinowskich fa\305\202szerzy historii Szamil i mjury-
dyzm by\305\202y ..ruchem reakcyjnym, nacjonalistycznym, stoj,cym
ca\305\202kowicie w s\305\202u\305\274bieangielskiego kapitalizmu i su\305\202tan\303\263wtu-

reckich'.\". Podobn\304\205 procedur\304\231 zastosowano przy interpretacji hi-
storii wszystkich innych narod\303\263w nie rosyjskich. Wielu history-
k\303\263wi krytyk\303\263w literackich. g\305\202\303\263wniez Azerbejd\305\274anu, zosta\305\202o w

ostry spos6b skarconych za pochwaIn, opini\304\231 o eposie z XI
wieku ..Dede Korkut\" , \"arcydziele heroicznej, narodowej poezji
epickiej\". ..'X' rzeczywisto\305\233ci epos ..Dede Korkut\" reprezentowa\305\202

panturkme\305\204skie tendencje... propagowa\305\202 nietolerancj\304\231 narodo-)

29. T.mir. \037. 17.

30. Peln j,.go arlyku\305\202w teoretycznym OrlaDie ...Bol.aewik\", nr 13/1950,
MM\" \"'., ..K woprOlu o charaklerie dwii.enija mjuridizm. i Sami'..\037.

31. ..Kom!M\305\202lnolsk.aj. Pr.wd.... I\305\202.5. 1950. Mjurydyun powsia\305\202 jako

pr,d reli\037ijn\037polilyany po -\305\202G\305\273eniupnez M.homela \037huddio. M.k\"zhen-

dir\037o zakonu Mjuryd\303\263w (Buch.r., XIV w.). Pozyska\305\202 00 IIObie wielu

nvolt\"onikow po\305\233r\303\263dnarod\303\263w kaukukich w druliej \037'ifl\037i XIX w. Jep
id,.r rozo\037IBi)' do dzi\305\233\305\274ywe.)
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w\304\205...3I\". Pisarze i krytycy kazachscy, kt\303\263rzy odwa\305\274yli si\304\231okre-

'lit dziewi\304\231tnastowiecznego przyw\303\263dc\304\231muzu\305\202ma\305\204skiego, Kena-

sari Kasimowa, jako \"ludowego, demokratycznego chana\" pod-

dani zostali surowym represjom. Ocena ta by\305\202azdaniem stali-

nist\303\263w faszywa, poniewa\305\274 Kasimow \"zamierza\305\202 do wyp\304\231dzenia

Rosjan z Kazachstanu, do reakcyjno-feudalnej i nacjonalistycznej

izolacji ludu kazachskiego od wielkiego narodu rosyj ski egoSl
\"

.

Prasa partyjna ostro zgani\305\202a tak\305\274e jakuckich autor\303\263w, za to,
\305\274eo\305\233mielili si\304\231okrdlit nacjonalizm paru przedrewolucyjnych ja-
kuckich autor\303\263w jako \"zdrowy i post\304\231powy\", poniewa\305\274 by\305\202wy-

mierzony przeciw kolonialnej niewoli caratu. Jakuci s, niewielk,
grup\304\205 narodowo\305\233ciow\304\205 w obr\304\231bie Rosyjskiej Federacji i dopiero
w XIX wieku powsta\305\202a ich literatura narodowa. Inicjatorem by\305\202

m\305\202ody nauczyciel i etnograf, Aleksiej Ku\305\202akowskij. autor pierw-

szej gramatyki jakuckiej. Jego uczniowie. A. Sofronow. i N.

Nieustrojew, wyr\303\263\305\274nialisi\304\231oryginalno\305\233ci, swych prac. Poziom

rozwoju spo\305\202ecznego Jakut\303\263w by\305\202taki niski, \305\274enie mog\305\202o by\304\207

mowy o istnieniu bur\305\274uazji, co nie powstrzyma\305\202o bynajmniej

stalinist\303\263w przed doczepieniem tw\303\263rcom jakuckiej literatury na-

rodowej etykiety \"mieszcza\305\204skich nacjonalist\303\263w\" . Zamiast nich

wyniesiono do rangi w\305\202a\305\233ciwychtw\303\263rc\303\263wliteratury jakuckiej kil-
ku pisarzy rosyjskich, kt\303\263rzy w swych pracach zajmowali si\304\231Ja-

kutami Jt .

Wszystkie narody sowieckie, w szczeg\303\263lno\305\233ci za\305\233mniejsze

grupy narodo\\\\'o\305\233ciowe. \305\274yj\304\205cena obszarze Federacji Rosyjskiej,
poddane zosta\305\202y nieb\305\202aganej presji skorygowania swej historii

wed\305\202ug wytycznych Stalina. Surowo zganiono inteligencj\304\231 bu-

riacko-mongolskiej ASSR, poniewa\305\274 kilku tamtejszych history-
k\303\263w i krytyk6w chcia\305\202o stosowa\304\207 w\305\202asne kryteria oceny roli

D\305\274yngis-Chana. Kamieniem obrazy sta\305\202si\304\231epos ,tGesser-Chan
u

,
w kt\303\263rym wed\305\202ug wersji stalinist6w \"systematycznie gloryfikuje
si\304\231kr\\\\'awc zbrodnie D\305\274yngis-Chana i jego hordy\302\273\" . Wszystkie)

J:!. G. I. Lomidze: O aocjalUlicu.kim JOdiBiGnii i IUIcjonalnoj lor\".\037

lileratur,. fUJrodou.' SSSR. Moskwa 1952, 8. 12.

33. Tamie.
3 \305\202.Odno\305\233ny artyku\305\202 ukaza\305\202li\304\231w \"Prawchie\" a 2 lipca 1951. K\305\202a-

'Jczn)'m \"'prosi IJnyk\305\202adem sialinowIkich fa\305\202suntw w dziedzinie hi\037torii

literatury Jaku('ji jest zbiorowa pr8('a (aulorzy: N. Kanajew, G. Jerre-

mow i (;. Tit'honow): Protiw izwrG\305\202:cunij u'orii jakuckoj lileralury,
Jakulni\037oizdat. 1953.

35. Na len Iflmat patn artyku\305\202w \"Kultura i \305\274y\305\272\305\204\"z 11 stycznia 1951:
\"O reakcjonoej 8UUC2008b eposa Gease-Chan\"; wynika z niego, \305\274epewne
ko\305\202aw buriacko-monlobkiej ASSR uli\305\202owa\305\202yten epos kolportow\037. Ukua\305\202y

lIif lak7.e na len lemat r\303\263\305\274neprace i kilku piurzy buriaekich pr\303\263bowa\305\202owy.
kaza\037. \305\274erpou D\305\274yog.Chana by\305\202.w hUlorii mongobkiego narodu z\305\202otym
wiekiem.)
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te przyk\305\202ady dowodz\304\205, \305\274efa\305\202szowanie historii lud\303\263w sowieckich

sta\305\202osi\304\231integraln\304\205 cz\304\231\305\233ci\304\205dziejopisarst\\\\'8 za czas\303\263w Stalina. Pra-

sa komunistyczna nieprzerwanie pi\304\231tnowa\305\202aidealizowanie prze.
sz\305\202o\305\233cinarod6w nie rosyjskich. Ci\304\205g\305\202o\305\233ci\"post\304\231powego\" rozwoju
w historii rosyjskiej dopatrywano si\304\231nawet w czasach najbardziej
ponurej reakcji. natomiast gdy chodzi\305\202o o przesz\305\202o\305\233\304\207narod\303\263w

nie rosyjskich wolno by\305\202ouwa\305\274a\304\207za post\304\231powe tylko to. co
zmierza\305\202o do przy\305\202\304\205czeniado Rosji.

Marksistowscy historycy sowieccy patrzyli zawsze na rozw\303\263j

dziejowy ka\305\274dego narodu pod k\304\205tem walki klasowej i dlatego
z zasady wypowiadali si\304\231przeciw teorii, kt\303\263ra traktowa\305\202a jako

jednolit\304\205 ca\305\202o\305\233\304\207rozw\303\263j historyczny narodu. Pos\305\202u\305\274y\305\202oto obecnie

stalinistom do wytoczenia najci\304\231\305\274szychargument\303\263w przeciw pr\303\263-

bom pozytywnej oceny przesz\305\202o\305\233cinie rosyjskich narod\303\263w i od-

bi\305\202osi\304\231fatalnie na rozwoju literatury narodowej w Sowietach.

Okres \305\274danowszczyzny wype\305\202niony by\305\202gwa\305\202townymi atakami na

pisarzy i artyst\303\263\\\\' w republikach. W r. 1951 zaatakowano sowie-

cko-ukrai\305\204skiego poet\304\231 Sosjur\304\231 za wiersz \"Kochajcie Ukrain\304\231\".

Bia\305\202oruskiej autorce liryk\303\263w, K. Buj\305\202o.zarzucono ,.nacjonalistycz-

n\304\205ograniczono\305\233\304\207\", skrytykowano pisarzy gruzi\305\204skich za poslu-

gi\\\\'anie si\304\231tradycyjnymi formami przypowie\305\233ci poetyckiej. Setki

a nawet tysi\304\205ce nazwisk obejmowa\305\202aby lista pisarzy i artyst\303\263w.

kt\303\263rych nie tylko niszczono moralnie ale kt\303\263rych cz\304\231sto dosi\304\231ga\305\202

fizyczny terror stalinizmu.
Po II wojnie \305\233wiatowej ca\305\202ewarstwy spo\305\202eczne, znowu pad\305\202y

ofiar\304\205 prze\305\233ladowa\305\204, kt\303\263reda\305\202oby si\304\231por\303\263\\\\'na\304\207z terrorem okre-
su je\305\274owszczyzny. Nie oszcz\304\231dzono na\\\\'et biurokracji partyjnej.
Slepa samowola sta\305\202asi\304\231jednym z element\303\263w polityki narodo-

wo\305\233ciowej Stalina w republikach. Tylko niewielka cz\304\231\305\233\304\207\303\263wczes-

nych wydarze\305\204 wysz\305\202a p\303\263\305\272niejna \305\233wiat\305\202odzienne, wstydzono

si\304\231bou'iem ukaza\304\207 ca\305\202yrozmiar popdnionych zbrodni, w kt\303\263-

rych uczestniczy\305\202 niejeden z funkcjonariuszy urz\304\231duj\304\205cych r\303\263w-

nie\305\274za czas\303\263w Chruszczowa. Dopiero \\\\\" roku 1961 do\\\\'iedziano

si\304\231,\305\274eStalin zarz\304\205dzi\305\202w r. 1949 wielk\304\205 czystk\304\231 \\v Arnlenii.)

\037,. \305\274yciuoaszej republikr' -
czytamy \". \037\"iecldm ir\303\263dle ..j\305\202-\037t

jeszcze jedeo rok. kt\303\263rycipko \305\202.bie zapomniri-. lo rok l \304\205\305\202C).kl\303\263ryni\037.

ma\305\202onieszezPcia i \305\202ezprzyni\303\263s\305\202D8M.e'mu oarodo,,'i. Na rozkaz zbrodniaTZ)'

u\037uj,cycb we w\305\202acbach bezpiecze\305\204stwa
-- przy czynnym popart'iu \037I..

lina -
deportowano \037 podania powodu wiele nirwinny..h o1'I\303\223bpod og\303\263lni\037

sFormu\305\202owanym zarzulem, \305\274e., DeIZDakami....)

Jak wida\304\207 z tego Stalin \\vywo\305\202a\305\202na\\\\ret Juchy Dasznak\303\263\\\\'.)

36. Organ KP Armenii, ..Kommunisf\305\202. 15. 11. 1961.)
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Filipika Stalina przeciwko j\037koznawstwu zawiera\305\202a dwie te-

zy, kt\303\263re sprawia\305\202y, \305\274eca\305\202adyskusja z Marrem prowadzi\305\202a w re-

zultacie do uzasadnienia i usprawiedliwienia przy\305\233pieszonej rusy-

fjkacji. Stalin m\303\263wiJ pocz\304\205tkowo bardzo og\303\263lnikowo i oderwanie

o d\305\202ugotrwa\305\202ym procesie wykrystalizowywania si\304\231j\037ka przy-
sz\305\202o\305\233ci.Jak konkretnie mia\305\202przebiega\304\207 ten proces, jakie mia\305\202

mie\304\207 fazy rozwojowe \\v warunkach sowieckich, na ten temat
wypowiedzia\305\202 si\304\231p\303\263\305\272niejStalin w spos\303\263b bardzo precyzyjny:)

..By\305\202oby zupe\305\202nie fa\305\202szywym uwa\305\274a\304\207,ie przez stopienie .i\037 dwueb j\037

zyk\303\263wpowItanie trzeci, kt\303\263rydo \305\274adnegoz nich nie \302\245Zie podobay i od

k.a\305\274.deKob\304\231dzieli\037 r\303\263iui\305\202jako\305\233ciowo. W n..eezywistoici przy po\305\202,ezeaiu sit
-

jedea z jpyk\303\263w \302\245zje z regu\305\202yzwycipc\" zachowa IW' budow, 1J'8-

matyczn,. Iw\303\263jpodstawowy zas\303\263b.\305\202\303\263wi rozwiDi\037 8i\037 w myil wlamych
praw rozwojowych, podczas Idy drugi j\304\231zyk\037ie stopniowo zatraca\305\202swe

warto\305\233cii obumieraP...)

Nie b\304\231dziemy si\304\231tu zajmowa\304\207 bli\305\274ej subiektywn\304\205 tez\304\205Sta-

lina, nawi\304\205zuj,c\304\205raczej do idealistycznej, nie za\305\233materialistycz-

nej filozofii. O wicIe wa\305\274niejsze jest jego przekonanie o zwycie-
stwie jednych j\304\231zyk\303\263wnad drugimi, kt\303\263re historia przeznaczy\305\202a

na obumarcie.

Droga teza, bezpo\305\233rednio wi\304\205\305\274\304\205casi\037 z polityk\304\205 narodowo\037-

do w, za czas\303\263w Stalina, dotyczy\305\202a powstawania i\304\231zyk\303\263wstrefo-

wych. Zosta\305\202. ona :sformu\305\202owana szczeg\303\263lnie dobitnie w \"Od
powiedz i towaCZ}\302\260szo'wi A. Cholopowowi

u
J opublikowanej przez

czasopismo .,Bolszew!ik
Jt

14 lipca 1950 roku. Stalin pr\303\263bowa\305\202tu

wpra\\\\'dzie nieco os\305\202l8bi\304\207sw\304\205tez\304\231o zwyci\304\231skich i przegranych

j\037kach i roz\\\\,odzi\305\202 si\304\231o ko\305\204cowej fazie rozwoju j\304\231zykowego

w spo\305\202ecze\305\204stwie prz\037ysz\305\202O\305\232Ci,r\303\263wnocze\305\233nie jednak dostarczy\305\202 jesz-

cze silniejszego usprawiedliwienia teoretycznego dla rusyfikacji w

Sowietach. Dowodzi\305\202 on, \305\274ew dalekiej przysz\305\202oki)

,,\302\245ziem,. mieli do czynienia nie z dwoma j\037kami. z kt\303\263rycbjeden wyj-
dzie z walki zwyci\\'Sko, dna, i za\305\233&GItanie pokonany, ale z .t\305\202.ami .ifeyuw
narodowych. z kt\303\263r)\"chw rezultacie d\305\202ulolrwa\305\202ejwsp\303\263\305\202pracy.oepodarezej,
politycznej i kulturalnej narod\303\263w wy\305\202oni,!li\037 Dajpierw najbo.atue, jedno-
lile j\304\231ozykiItrerow\037. nast\037pnie jpyki atrefowe po\305\202\304\205cz\304\231li, w jpyk mi\037y-

narodowy, kt\303\263rymnaluralnie uie \305\202.lzieniemireki, rosyjski czy uaie\305\202..k.i.
ale nowy jpyk, k.t\303\263ryz narodowych i strefowych prujmie najwartoiciowae
elem\037Dty..' .)

24. ..Pr8wda .'. :!2 curwca 1950.

23. W artykule Stalina o jpykoznaw.twie zDajdowa\305\202 !li\037 DUI\037pUj\037y

Wlt,p o zwyci\037kilD pochodzie mowy rosyjskiej (wl. ..Prawdy\" z 22 czerwca
l\304\205Sn): ..T.k si\037 rzer\037 mia\305\202anp. & jpykiem ..,j.lim. z kt\303\263rymmi...-

ty li\037 \". przebi\037gu rozwoju hi5torycmqo jpyki r\303\263inJch innych narod\303\263w,

i kiur) 7.awsze odnosi\305\202Piyciplwo. N.turalnie Ul\303\223b.\305\202\303\263wjp;yka rosyj.kiep)

25)))

mieszcza\305\204skiego nacjonalizmu. Wr\303\263\037ludu O!'Zinc
od\037,.)\"\\\\a obecnie wifllk, rol\304\231w akademii. w kt\303\263rejczynny jest tak\305\274ejako)
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\305\202\0378 mimo teKo nie ma podstaw do uwa\305\274ania si\037 za p\037t.wiciel. ro-

!'yjskiej inteligencji 3!.\".)

Mimo takich niesmacznych wypad\303\263\\\\' wyra\305\272ne by\305\202od\304\205\305\274enie,

do zwi\304\205zania pisarzy rosyjskich z RSFSR. Od grudnia 1957 uka-

zuje si\304\231organ pisarzy Federacji Rosyjskiej -
.\305\202Literatura i \305\274y\305\272\305\204

u
.

Pocz\304\205tkowo wychodzi\305\202a on pod egid\304\205 komitetu organizacyjnego
Z\\vi\304\205zku Literat\303\263w ZSSR, p\303\263\305\272niejza\305\233Zwi\304\205zku Literat\303\263w RSFSR.

W roku 1958 powsta\305\202o biuro organizacyjne Stowarzyszenia
Artyst\303\263w Plastyk\303\263w RSFSR, od l lipca tego\305\274roku ukazuje si\304\231

jego organ: \"Chudo\305\274nik RSFSR
u 32

. Nast\304\231pnie powsta\305\202 szereg in-

nych organizacji kulturalnych Federacji Rosyjskiej.

Taicie zmiany terytorialne i administracyjne przyczyni\305\202y si\304\231

do wzrostu znaczenia RSFSR. W lipcu 1956 roku przekszta\305\202cono

kareto-fi\305\204sk\304\205 republik\304\231 zwi\304\205zkow\304\205\\\\' karelsk\304\205 republik\304\231 autono-

miczn\304\205. Niema\305\202\304\205roJ\304\231odegra\305\202y w tym posuni\304\231ciu polityczne za-

miary rz\304\205du sowieckiego wobec Finlandii. Przewodnicz\304\205cy Pre-

zydium Rady Naj\\\\'y\305\274szej karelo-fi\305\204skiej republiki z\\\\'i\304\205zkowej

o\305\233\\viadczy\305\202:)

..\037n). \"lalu!' Dagej republiki. jako karelo-fi\305\204skiej republik.i zw\304\205zko-

wej nie odpowiada narodowemu sk\305\202adowiludno\305\233ci. Celowo\305\233\304\207przebzta\305\202eeaia

jej w aUlonomiczn. republik\304\231 sowieck., i w\305\202,cunie jej do Federacji Rosyj-

skiej uzasadnione jest historyczn, wsp\303\263lnot, K09podarc\304\205 narodu karebkie-
10 i wielkirgo narodu rosyj8k.iegoS\"'.)

Problemy narodowo\305\233ciowe Federacji Rosyjskiej podkre\305\233lone zo-

sta\305\202ytak\305\274e \\\\' pewnej mierze przez przy\\vr\303\263cenie do \305\274yciaroz-

\\\"i\304\205zanych przez Stalina republik i obszar\303\263w au [onomicznych.

Nale\305\274y pami\304\231ta\304\207,\305\274ena obszarze RSFSR istnieje 16 republik

autonomicznych. 8 obwod\303\263w autonomicznych i 10 okr\304\231g\303\263wna-

rodowych. za\305\233liczba r\303\263\305\274nychnarodowo\305\233ci jest o wielc wy\305\274sza

ni\305\274\\\\re \\\\'szystkich innych republikach. Rosyjska grupa narodo-
wo\305\233cio\\\\ra jest przy tym na \\vszystkich tych obszarach najsilnicj-
sza liczebnie. Tylko na obszarze Federacji Rosyjskiej \305\274yj\304\205ludy,

kt\303\263rych poziom kulturalny przed rewolucj\304\205 pa\305\272Jzierniko\\v\304\205 by\305\202

tak niski. \305\274eVl wielu wypadkach nie posiada\305\202y w\305\202asnego rozwi-

ni\304\231tego j\304\231zyka. i porozumiewa\305\202y si\304\231prymitywnym dialektem.

Problemy narodowo\305\233ciowe RSFSR s\304\205zatem specjalnej natury t sil-

ne pi\304\231tno \\\\.ycisn\304\231\305\202yna nich tradycje wielkoruskiego szo\\\\!'inizmu)

31. ..Prawda\".. 8. 12. lC)S8.

32. ..Sprawocznik partijnolo rabotnika\", I. 496 i \"97.

33. ..Prawda''. 17. 7. 1956.)
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eslo\305\204.k.i\037gomiDuten\305\202wa o\305\233wialy. Czylamy lam m.in.: ..\037Iini\"h'r

o\305\233wiatyuwa\305\274aza s\305\202uune.ile etlOMcY i l'08)'j5C!)' n.u\037zyt\"iele obraduj, Of'Obno...

Seu lep je5t oczywiaty : cb\304\205oni uchyli\304\207si\304\231od krytyki rosyjskich naur7\037.-

cieli j che. odwlec: proponowane przez 8lron, rmyjsk, Dnianf Pf'r\037n81nr.'.

40. SalomoD Golde l\",ann : Zur Fro8e der Auimil\037run, und DenalioM-

lUienua\302\253 der Jauhn in der SOUJj\037'union
-

..50wjel'ludien\" Nr 10. ezer-
wiec 1961, Monachium. I. 38.)
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Tak wi\304\231cju\305\274przed rewolucj\304\205 uznano, \305\274eprzed Zydami stoi

tylko jedna perspektywa: asymilacja. Wielu funkcjonariuszy par-

tyjnych \305\274ydo\\\\Pskiego pochodzenia czerpa\305\202o korl:y\305\233ci z tcj tezy
o asymilacji. R\303\263wnocze\305\233nie jednak manifestowa\305\202 si\304\231coraz sil-

niej op\303\263r\305\274ydowskiej grupy narodowej wobec tej upokarzaj\304\205cej

koncepcji. Ju\305\274w latach d\"rudziestych stalini\305\233ci pr\303\263bowali wy-

ja'nia\304\207, \305\274eten op6r spowodowany jest wy\305\202\304\205czniemotywa-

mi religijnymi. Przecz, temu jednak np. fakty z terenu Ukra-
iny, gdzie silna liczebnie mniejszo\305\233\304\207\305\274ydowska mog\305\202a zorganizo-

wa\304\207w\305\202asne \305\274yciekulturalne. Wyros\305\202a tam po rewolucji nowa

\305\274ydowska \\\\'arstwa narodowa - ca\305\202aplejada pisarzy, malarzy.
intelektualist\303\263w. kt6rzy nie czuli si\304\231Rosjanami czy Ukrai\305\204cami

i nie zamierzali wyrzec si\304\231j\304\231zyka \305\274ydowskiego. Mimo gwa\305\202tow-

nych star\304\207ze zwolennikami asymilacji prze\305\274yli Zydzi w latach

dwudziestych i trzydziestych okres rozkwitu kulturalnego. Na

samej tylko Ukrainie posiadali w roku 1932 765 szk\303\263\305\202z 90.000

uczni\303\263w, 3 seminaria nauczycielskie, 16 szk\303\263\305\202\305\233rednich, 5 szk\303\263\305\202

rolniczych, poza tym 50 \305\274ydowskich centr\303\263w wiejskich, 115 bi-
bliotek i \305\233wietlic, 47 klub\303\263w. 3 teatry pa\305\204stwowe i l teatr dla

dzieci, 10 gazet i czasopism, szereg zespo\305\202\303\263wamatorskich, jak

ch6ry, orkiestry i zespo\305\202y taneczne. W tym\305\274e roku powsta\305\202y na

terenie ca\305\202ego Zwi\304\205zku 4 wydawnict\\\\'8 i 14 teatr\303\263w \305\274ydows-

kich
4).

Stalinowskie organy bezpiecze\305\204stwa zastosowa\305\202y po raz pierw-
szy terror wobec Zyd\303\263w ju\305\274w latach trzydziestych. kiedy to na
podstawie sfa\305\202szowanych przewa\305\274nie materia\305\202\303\263wobci\304\205\305\274aj\304\205cych,

zlikwidowano slereg znanych przedstawicieli kultury \305\274ydowskiej.

Te posuni\304\231cia by\305\202yw\303\263wczas raczej wyrazem og\303\263lnej polityki ni\305\274

jakiego\305\233 konkretnego programu w kwestii \305\274ydowskiej. Sytuacja

zaostrzy\305\202a si\304\231.gdy w maju 1934 utworzono \305\272ydo\\\\'ski okr\304\231g

autonomiczny Birobid\305\274an na terenie RSFSR (odno\305\233ne postano-

wienie zapad\305\202o ju\305\274w marcu 1928 r.). Stalin postanou-i\305\202 odda\304\207

Zydom do dyspozycji w\305\202asny obszar traktuj\304\205c to jako odpou'ied-
nik do deklaracji Balfoura o utworzeniu narodowej siedziby \305\274y-

dowskie; w Palestynie. Republika \305\274ydowska powsta\304\207 mia\305\202ana

powierzchni 37.000 km. kw. nad lewym dop\305\202y\\\\'em Amuru, Bi-

r..Wed\305\202ug dal,ych z roku 1940 ludno\305\233\304\207tego okr\304\231\037uwynosi\305\202a

1 OR.\037OO o\037l;b i sk\305\202ada\305\202asi\304\231,.g\305\202\303\263wniez Zyd\303\263w przesiedlonych
z innych tcrcn<l\\\\. Zu'i\304\205zku Sourieckie\037o oraz przyby\305\202ych z zaRra-

nicy42\". Projekt ten nie spotka\305\202 si\304\231wpra\\\\,dzie 7. pokla\037kiem

asymilatnr6\\\\, oraz ao\305\202o\\\\'ych przy,,'\303\263dc\303\263w komunistycznych po-
cho<lzenia \305\274ydowskiego (np. Kaganowicza), kt\303\263rzy pr\303\263bowali go

41. Tam\"f'. 5. 4Q.
42. Poli'i(\"\037\"ij MOwo r.. Moskwa 1940. !'. 186.)
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wszelkimi \305\233rodkami sabotowa\304\207, nie przeszkodzi\305\202o to jednak, \305\274e

pionierzy \305\274ydo\\\\'scy stworzyli podstawy dla osiedlenia Zyd\303\263w \".

Birobid\305\274anic.

W ko\305\204cowej fazie stalinizmu polityka narodowo\305\233ciowa przy.
biera\305\202a coraz ostrzejsze formy, co postawi\305\202o Zyd\303\263w wobec no\\\\\037ych

problem\303\263\\\\'. Wojuj\304\205cy nacjonalizm wielkoruski rozpocz\304\205\305\202teraz

ofensyw\304\231 przeci\\\\' tym Zydom, kt\303\263rzy zaakceptowali polityk\304\231

asymilacji i zaj\304\231liszereg wybitnych stanowisk w kulturze i na-

uce. Zdanowszczyzna ju\305\274w pierwszym swym stadium wysun\304\231\305\202a

has\305\202owalki z \"kosmopolitami'\" to znaczy tymi tw\303\263rcami, kt\303\263rzy

nie byli - bez zastrze\305\274e\305\204-
rosyjskimi patriotami. ,.Literaturna-

ja Gazieta\" opublikowa\305\202a 12 stycznia 1949 roku atak na 50

pisarzy. podejrzanych o \"kosmopolityzm\". W ich liczbie 49 by\305\202o

\305\274ydowskiego pochodzenia. Po raz pierwszy w histori i So\\\\,iet\303\263w

prasa zacz\304\231\305\202a\"demaskowa\304\207\" Zyd\303\263w umieszczaj\304\205c w na\\\\,iasach

obok naz\\\\,isk przyj\304\231tych przez nich p\303\263\305\272niej.dawne naz\\\\'iska iy-
do\\\\'skie. Metoda ta. zapocz\304\205tkowana przez pras\304\231 moskie\\\\\037sk\304\205,

zosta\305\202a niez\\\\,\305\202ocznie przej\304\231ta przez gazety \\\\' innych miastach.

Na Ukrainie. gdzie liczba zasymilowanych Zyd\303\263w by\305\202aszczeg\303\263l-

nie du\305\274a.ca\305\202eszpalty gazet wype\305\202ni\305\202ysi\304\231\305\274ydowskimi nazwiskami.

Stalinowskie organy bezpiecze\305\204stwa rozpocz\304\231\305\202yw mi\304\231dzyczasie

prze\305\233ladowanie \305\274yciakulturalnego Zyd\303\263w. Niespodziana akcja po-
licji bezpiecze\305\204st\\\\'a spowodowa\305\202a roz\\vi\304\205zanie Zydowskiego Ko-

mitetu Antyfaszystowskiego. Wszyscy wybitniejsi cz\305\202onkowi\037 te-

go komitetu (z wyj\304\205tkiem Ilji Erenburga) zostali aresztowani.
Po\305\233r\303\263dnich znajdowa\305\202 si\304\231przyw\303\263dca zwi\304\205zk\303\263wzawodo\\\\\037ych. A

Loso\\\\'skij, sekretarz komitetu i pisarz Szachne Epstein. poeta
Perce Markisl. pisarz Icik Feffer i wielu innych. Zlikwido\\\\'ano

wszystkie \305\274ydowskie wydawnictwa. teatry i centra kulturalne.

Przy u\305\274yciu nikczemnych metod zaaran\305\274owano \"afer\304\231 krymsk,\".

Aresztowanynl zarzucono, \305\274echcieli najpierw osiedli\304\207 Zyd\303\263w na

Krymie, p\303\263\305\272niejza\305\233przy pomocy uimperialist\303\263w tureckich\" oder-

wa\304\207go od Sowiet\303\263w.

Wkr\303\263tce wysz\305\202a na jaw niech\304\231\304\207jak\304\205\305\274ywi\305\202Stalin \\\\\"obec Zy-
d\303\263w. Iryto\\\\'a\305\202o go, \305\274eZydzi chcieli emigrowa\304\207. \305\274esolida-

ryzo\\\\'ali si\304\231z Izraelem. Terror zacz\304\231to stosowa\304\207 dopiero od

ch\\\\,ili \\\\,zmiankowanej przemiany w teorii komunistycznej i zwi\304\205-

zania jej z \\\\'ojuj\304\205cym szowinizmem wielkoruskim. L. Dmytcrko,
gorliwy poplecznik Stalina na Ukrainie. pisa\305\202:)

\"Propqaod. buriuuyja8lo k08lDOpOUtyaDu aaiena do oe\305\202abienia pa-

triotycznych unu\304\207niepodlesloiciowycb r\303\263iDychD.rod\303\263w. do ich oe\305\202abieou

i wydani. na \305\202upmonopoli ameryka\305\204.kieh
\305\202r'.)

\305\202J.,.LiI\037r.\305\202urDaj. Gazet.... 9. 3. 19..9.)

34)))

& narodami i krajami Am\037.

ryki...\". Tak\305\274eeao\305\202owifilor.olowie uehodai. jak LeibDib, Kant, Fichte i

He\0371 majdowaU sif. zdaniem teoretyk\303\263w cbilUkicb. pod wp\305\202ywem chi\305\204.

skich filozof\303\263w.

85. Dru\305\274boNorodow SSSR - ','ocznik si\305\202yi naolu.zczes'wa nar..eJ
wielikoj rodiny w ,.sowieckaja Kirgizija\037. 7. 9. 1963.

86. TaanR. 31. 10. 1963.)
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Jak, sytu\037tcj\304\231stworzyli prowokatorzy typu Dmytrenki na Ukra-
inie m\303\263wi o tym sprawozdanie z II Plenum stowarzyszenia pi-

sarzy ukrai\305\204skich. kt\303\263re odby\305\202o si\304\231w marcu 1949 roku. Bynaj-
rnniej nie agenci tajnej policji, ale niekt\303\263rzy pisarze twierdzili,
\305\274ew\305\233r\303\263dliterat\303\263w ukrai\305\204skich dzia\305\202a \"grupa wrog\303\263w ludu ze

Stebunem i Adelheimem na czele t.. \"Ci antypatrioci zostali zde-

maskowani, ich wy\\\\'rotowej dzia\305\202alno\305\233cipo\305\202o\305\274onokoniec. Na-

szym zadaniem jest oczy\305\233ci\304\207ca\305\202kowicie kulturalny front z pozo-
sta\305\202o\305\233ciwrogiej grupy kosmopolit6w i wyt\304\231pi\304\207ich\".

Dzia\305\202alno\305\233\304\207Zyd\303\263w ukrai\305\204skich w ko\305\204cowej fazie stalinizmu

dowodzi. \305\274eodgrywali oni pozytywn\304\205 rol\304\231w \305\274yciukulturalnym

tej republiki i \305\274eukrai\305\204ska kultura zawdzi\304\231cza im wiele. Na-
tomiast Dmytrenko zarzuca\305\202 \"kosmopolicie\" Ch. Tokarowi, \305\274e

\\\\rypisy\\\\'a\305\202 \"dytyramby na cze\305\232\304\206bur\305\274uazyjnych nacjonalist\303\263w\".

Przy tej okazji nazwa\305\202 on \"wrogami ludu sowieckiego\" wybitne-
go re\305\274ysera i aktora \305\274ydowskiego Meyerholda oraz za\305\202o\305\274yciela

so\\\\'iecko-ukrai\305\204skiego teatru, o. Kurbasa. Po \305\233mierci Stalina Kur-

bas zosta\305\202 zrehabilitowany i zaj\304\205\305\202nale\305\274ne mu miejsce \\\\' \305\274yciu

kulturalnym Ukrainy sowieckiej. Dmytrenko napi\304\231tnowa\305\202szereg

,.kosmopolit\303\263\\\\''', ponie\\\\'a\305\274 podkre\305\233lali z\\vi\304\205zek mi\304\231dzy ukrai\305\204.

sk\304\205i zachodni\304\205 kultur\304\205. Zaatako\\\\'ano gwa\305\202townie wielu pisa-

rzy, poniewa\305\274 o\305\233mielili si\304\231krytyko\\\\'a\304\207 zachowanie si\304\231rosyjskiej
i ukrai\305\204skiej ludno\305\233ci podczas prze\305\233ladowa\305\204 Zyd\303\263w przez hi-

tlero\\\\rC\303\223\\\\\037.Kr\303\263tko po wojnie opisa\305\202 wydarzenia w odwa\305\274nym

\\\\pierszu .\037Abraham\" Sawa Ho\305\202owani\\\\'skyj. Owczesne wydarze-
nia pot\\\\'ierdzaj\304\205, \305\274estalinistom nie \305\202atwo posz\305\202a nagonka anty-

\305\274ydowska na Ukrainie. Szereg pisarzy pochodzenia \305\274ydowskiego,

oskar\305\274onych o kosmopolityzm i brak patriotyzmu, nie skapitulo-
\\\\'310. Absurdalno\305\233\304\207 wysuwanych przeci\\\\, nim zarzut\303\263w by\305\202a

oczy\\vista. tym bardziej \305\274ewielu z nich odznaczy\305\202o si\304\231w wojnie

so\\viecko-niemieckiej. Dymisjonowany redaktor naczelny \"Wit-

czyzny\", Adelheim, posiada\305\202 order \"Czerwonej Gwiazdy\" i inne

odznaczenia, inny \"kosmopolita\", L. Perwomajskyj, by\305\202korespon-

dentem wojennym, od roku 1943 pracowa\305\202 nawet dla \"Prawdy\".
Przyk\305\202ady te mo\305\274na by mno\305\274y\304\207.Nie ma w\304\205tpliwo\305\233ci,\305\274eszerokie

ko\305\202ainteligencji ukrai\305\204skiej deklaro\\\\'a\305\202y solidarno\305\233\304\207z atakowany-
mi intelektualistami \305\274ydowskimi i popiera\305\202y ich.

Ale stalini\305\233ci realizowali swe cele uparcie i konsek\\\\'entnie.

Ilustruje to kr\303\263tki przegl\304\231d wydarze\305\204 na Ukrainie. na kilka

tygodni przed \305\233mierci\304\205Stalina. Na XV kongresie komsomo\305\202u

Ukrainy. jej I sekretarz Szewel powiedzia\305\202: \"Szczeg\303\263lne znaczenie

posiada w dzisiejszej sytuacji bezwzgl\304\231dne demaskowanie miesz.

cza\305\204skiego nacjonalizmu, ukrai\305\204skiego i \305\274ydowskiego\". Sowiec-

ka prasa na Ukrainie donosi\305\202a w lutym 1953 roku o wielkich)
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czystkach i licznych aresztowaniach. Gazety pe\305\202neby\305\202ysprawo-

zda\305\204o odkryciu \"wrogich element\303\263w\" na pro\\\\,incji. Nacjonalizm
ukrai\305\204ski i \305\274ydowski by\305\202yw zasadzie oceniane w ten sam spo-

s6b. Widoczne jednak by\305\202o,\305\274ebiurokracja partyjna stara\305\202a si\304\231

najostrzejsz\304\205 nagonk\304\231 prowaJzi\304\207 przeciw nacjonalizmowi \305\274ydow-

skiemu, oszcz\304\231dza\304\207natomiast Ukrai\305\204c\303\263w.Pierwszy sekretarz ob-
wodu kijowskiego, Hrysa, zosta\305\202 dymisjonowany, poniewa\305\274

\"przeoczy\305\202 szkodliw\304\205 dzia\305\202alno\305\233\304\207Zyda nazwiskiem Rakin\". Ukra-
i\305\204ski minister zdrowia, Medwij, zosta\305\202 z\305\202o\305\274onyz urz\304\231du tylko

z tego powodu, \305\274ejego zi\304\231ciem by\305\202\305\274ydowski lekarz Trachtenberg.
R\303\263wnocze\305\233nie z nim zwolniono ponadto 20 lekarzy \305\274ydow-

skich z ministerstwa. Do czystki dosz\305\202o tak\305\274ew ukrai\305\204skiej aka-

demii nauk, zastosowano przy tym te same kryteria. W drugiej

po\305\202owie lutego 1953 sytuacja na Ukrainie zaostrzy\305\202a si\304\231jeszcze

bardziej. Propaganda antysemicka pos\305\202ugiwa\305\202asi\304\231otwartymi

k\305\202amstwami. Twierdzono np., \305\274episarz ukrai\305\204ski Galan zosta\305\202

zamordowany w roku 1949 przez \"syjonist\303\263w\" chocia\305\274 proces

wyra\305\272nie wykaza\305\202, \305\274esprawcy nale\305\274eli do Ukrai\305\204skiej Armii

Powsta\305\204czej ( UPA). W prasie pojawi\305\202y si\304\231twierdzenia, \305\274ezna-

ni niekomunistyczrU politycy ukrai\305\204scy z okresu rewolucji, jak
Petlura, Winniczenko i Hruszewskyj mieli kontakty z \305\274ydowsk\304\205

organizacj\304\205 \"J oint\". Wszyscy Ukrai\305\204cy, kt\303\263rzy chcieli chroni\304\207

\305\274ydowskich wsp\303\263\305\202obywateli przed prze\305\233ladowaniami, stali si\304\231

przedmiotem ostrych atak\303\263w. W\305\202adze partyjne zgani\305\202y np. r\303\263\305\274-

nych funkcjonariuszy obwodu \305\274ytomirskiego, poniewa\305\274 wzi\304\231li w

obron\304\231 kilku usuni\304\231tych z pracy lekarzy Zyd\303\263w i wystawili im

najlepsze \305\233wiadectwa. Krytyka organ\303\263w partyjnych nie oszcz\304\231-

dzi\305\202anawet najwy\305\274szych \\\\,\305\202adzs\304\205do\\\\'nictwa na Ukrainie, po-
niewa\305\274 zezwoli\305\202y adwokatowi ukrai\305\204skiemu. Wo\305\202owyczowi, bro-
ni\304\207oskar\305\274onego Zyda nazwiskiem Fidelman. Do jakich eksces\303\263w

dosz\305\202oby jeszcze, gdyby tych ponurych wydarze\305\204 nie przerwa\305\202a

\305\233mier\304\207Stalina!\"

Antysemityzm Stalina oznacza\305\202 bankructwo polityki sowiec-

kiej wobec Zyd\303\263w. W niekt\303\263rych wypadkach stalini\305\233ci wykazy-

wali w swej akcji pewn\304\205 zr\304\231czno\305\233\304\207.Na u\305\274ytek polityki anty-

\305\274ydowskiej fabrykowali z\305\202o\305\233liweetykietki (\"jar\305\202yki\,") kt\303\263re na

poror nie sprzeciwia\305\202y si\037 zasadom komunizmu i w przeciwie\305\204-

stwie do antysemityzmu hitlerowskicRO mia\305\202ycharakter raczej so-

cjalny a nie rasistowski. .,Kosmopolici\", \"antypatrioci\" . \"syjoni-)

\305\202-I.Dok\305\202adne 8prawozdanie o po\305\202o\305\274eniuD. Ukrainie na palt lygodDi

przed imierci, Stalina umie\305\233ci\305\202\"r. Felix w C2.U0pi\305\233mie ..\".pered\" Nr 2,
maj 1953\037 Monachium, pod tytu\305\202em: ..Polilyczne 8tanowyazcze w Ukrajini
w penzomu kwartali 1953'\". Wszystkie odnome informacje pochodzi, z tep
ir\303\263dIa.lam wymienioDe .. te\305\274odnoine numery pbIU ..Radjanika U kraj ina .,)
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go uk\305\202adu si\305\202w obr\037bie narodu rosyjskiego. Opisywane przez

nas wydarzenia okresu stalinowskiego by\305\202yspowodowane tym,
\305\274ew biurokracji dosz\305\202y do g\305\202osu szowinistyczne elementy. Ze
stwierdzeniem tym nie stoi bynajmniej w sprzeczno\305\233ci fakt. \305\274edo

warstwy biurokracji nale\305\274eli tak\305\274e przedsta,,'iciele innych naro-
dowo\305\233ci. Warunkiem ich politycznej kariery by\305\202op\305\202aszczenie si\304\231

przed .,wielkim bratem rosyjskim\" i g\305\202o\305\233niejszeod innych \305\233pie-

wanie \"Rosja ponad wszystko\".
Okres stalinowski ma tym niemniej dla narodu rosyjskiego

epokowe znaczenie. Apoteoza \"I\305\202errenvolku\" skorumpowa\305\202a sze-

rokie warst\\\\'y narodu, podkopa\305\202a tolerancj\304\231 i zag\305\202usza\305\202ad\304\205\305\274enia

demokratyczne. Co si\304\231sta\305\202oz wielkimi tradycjami demokratycz.
nymi Herzena, Bielinskiego i Czernyszewskiego, do kt\303\263rych na-

wi\304\205zywano bezpo\305\233rednio po rewolucji pa\305\272dziernikowej j kt6re

mia\305\202ysta\304\207si\304\231jej najwi\304\231ksz\304\205warto\305\233ci,? Stalinizm wypo\\\\'iedzia\305\202

si\304\231natomiast po stronie \\\\'rogiego \"zapadnikomu pr\304\205du \"s\305\202o-

wianofil\303\263w\". Znalaz\305\202o to wyraz w ponownym powo\305\202aniu do \305\274y-

cia \"S\305\202owia\305\204skiego Komitetu Zwi\304\205zku Sowieckiego\". Od roku

1942 ukazuje si\037 organ tego komitetu. miesi\304\231cznik \"S\305\202a\\\\'ianie\".

To \"'skrzeszenie panslawizmu po\305\202o\305\274y\305\202ona historii narodu rosyj-
skiego jeszcze bardziej \\\\'yra\305\272ne pi\304\231tno.)
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Ro:.d:.ia\305\202 drugI)

\"POWROCIC DO LENINOWSKIEJ POLITYKI
NARODOWOSCIOWEJ!

u)

Ju\305\274pierwsze \"\"ydarzenia po \305\233mierci Stalina postawi\305\202y po-

lityk\304\231 narodowo\305\233cio\\\\'\304\205 w centrum zainteresowania. Przej\305\233ciu do

tlW. zasady kolegialno\305\233ci \\\\' kierownictwie so\\vieckim towarzy-
szy\305\202orozbicie terrorystycznej bazy, na kt\303\263rej opiera\305\202a si\304\231dykta-

tura Stalina. Rozpocz\304\231\305\202ysi\304\231pierwsze rehabilitacje jego ofiar,
z wi\304\231zie\305\204Mosk\",y z\\\\'olniono lekarzy, rzekomych uczestnik\303\263,,'

.,sprzysi\304\231\305\274enia\". \\X'kr\303\263tce potem ot\\\\'orzy\305\202y si\304\231bramy wi\037ie\305\204

gruzi\305\204skich dla niedobitk\303\263\\\\' .,afery mingrelskiejtl. Partia obwie\305\233-

ci\305\202apowr\303\263t do tzw. prs\\\\'orz,dno\305\233ci socjalistycznej. Dosz\305\202o do

aresztowa\305\204 kijku najbli\305\274szych wsp\303\263\305\202praco\\\\'nik\303\263\\\\'Stalina.

Ta pierwsza fala anty-terroru oraz wpro\\\\'adzenie zasady ko-

legialno\305\233ci zapocz\304\205tkowa\305\202y g\305\202\304\231bokiewstrz\304\205sy spo\305\202eczne. Biuro-

kracja partyjna by\305\202ag\305\202\303\263\\vn\304\205podpor\304\205 terroru stalinowskiego, mu-
sia\305\202ajednak zawsze drogo okupywa\304\207 swoje uprzy\\\\'ilejowane sta-
nowisko. Nie mog\305\202azapobiec temu, \305\274ecz\304\231sto sama pada\305\202a ofiar\304\205

krwawych czystek s\\\\'ego pana i w\305\202adcy. Nowy kurs partii przy-
ni\303\263s\305\202jako pierwsz\304\205 radykaln\304\205 przemian\304\231 spo\305\202eczn\304\205w Sowietach

\305\202-monc)'pac;\304\231u'ars/u'.v biurokracii. S\305\202u\305\274y\305\202aona dot\304\205d wielkomo-

carstwo\\\\'ym celom dyktatora. Obecnie jej wielonarodowy sk\305\202ad

zadecydowa\305\202 o tym, \305\274eju\305\274w pierwszej fazie popuszczenia cugIi
musia\305\202a bra\304\207pod uwag\304\231 interesy poszcze\037\303\263lnych narod\303\263w. Nie

rosyjska cz\304\231\305\233\304\207biurokracji partyjnej zacz\304\231\305\202asi\037 wi\304\231canga\305\274owa\304\207

coraz bardziej na rzecz w\305\202asnych republik. W wielu wypadkach
postawiono znak r\303\263\\\\'no\305\233cimi\304\231dzy w\305\202asn\304\205emancypacj\304\205 a usamo-

dzielnieniem danej republiki. Szybko te\305\274znalaz\305\202 si\304\231slogan dla

tych usi\305\202owa\305\204:\"Po\\\\Tr\303\263ci\304\207do leninowskiej polityki narodowo\305\233cio-

w\037j!\". Rozw\303\263j wydarze\305\204 sprzyja\305\202 tym tendencjom, poniewa\305\274 ju\305\274

pier,,'sze kroki na drodze do destalinizacji zmusi\305\202y do defensywy)
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wielkoruskie ko\305\202aszowinistyczne, nadaj,ce ton w okresie sta-
linowskim.

Zmiana frontu przez biurokracj\304\231 partyjn\304\205 nie by\305\202ajednak

jedynym powodem, dla kt6rego zwrot w polityce narodowo\305\233cio-

wej nagle sta\305\202si\304\231aktualny. Pierwsz\304\205 fal\304\231anty-terroru \305\233ledzi\305\202y

masy z pe\\\\'n\304\205 doz\304\205nieufno\305\233ci po\305\202\304\205czonejz nieukrywan\304\205 ulg\304\205\"

Z ka\305\274dym dniem ros\305\202anadzieja
-

szczeg\303\263lnie w szeregach inte-

ligencji nie rosyjskich republik
- \305\274eczasy ulegn\304\205 zmianie. Z

coraz wi\304\231kszym naciskiem zacz\304\231to si\304\231domaga\304\207 korektury polity-
ki narodowo\305\233ciowej partii.

Warto tu wspomnie\304\207 wydarzenia zwi\304\205zane z upadkiem Berii.

Ju\305\274pierwsze \\\\,zmianki o jego likwidacji wskazywa\305\202y na zwi\304\205zek

tej sprawy z polityk\304\205 narodowo\305\233ciow\304\205.. Jeszcze bardziej przema-
wia\305\202aza tym kampania przeciw Berii w republikach. Na posie-
dzeniu rejonowych i miejskich komitet\303\263w KP Ukrainy w Kijowie
(lipiec 1953), wiceprezydent Ukrai\305\204skiej Akademii Nauk, Seme-
nenko o\305\233wiadczy\305\202:,,Nigdy i nikomu nie uda si\304\231zak\305\202\303\263ci\304\207wielkiej

sprawy przyja\305\272ni narod\303\263w. Nasz nar\303\263d ukrai\305\204ski nie zapomni

braterskiej pomocy wielkiego narodu rosyjskiego i nadal b\304\231dzie

umacnia\305\202 przyja\305\272\305\204z nim i innymi narodami naszego kraju
2u

. Na

zebraniu partyjnym we Lwowie docent Laszczuk o\305\233wiadczy\305\202,\305\274e

Beria \"chcia\305\202 wbi\304\207klin mi\304\231dzy narody Zwi\304\205zku Sowieckiego
sn .

Mo\305\274na by, cytuj\304\205c \303\263wczesn\304\205pras\304\231 sowieck\304\205, wykaza\304\207, \305\274ew

republikach pr\303\263bowano w inny nieco spos\303\263b ni\305\274w Moskwie

o\305\233wietla\304\207spraw\304\231 BerH. W stolicy Zwi\304\205zku wysuwano na plan
pier,vszy pr\303\263b\304\231Berii postawienia policji ponad parti\304\205 i pa\305\204-

stwem, w republikach pi\304\231tnowano jego knowania w dziedzinie

polityki narodowo\305\233ciowej. W okresie rz\304\205d\303\263wStalina by\305\202owielu

ekspert\303\263w od spraw narodo\\\\'o\305\233ciowych; w\305\233r\303\263dczo\305\202owych funk-

cjonariuszy ko\305\204co\\vej fazy stalinizmu by\305\202oich tylko dw\303\263ch: Beria

i Chruszczow. Zawsze jeden z nich zabiera\305\202 g\305\202osna temat po-
lityki narodowo\305\233ciowej gdy zachodzi\305\202a po temu potrzeba\305\202. Nale\305\274y)

l. W ..Prawdzie'\" z 10. 7. 1953 C%)\"tamy: ,,Najwaioiejsz)-n'I obowifZ1Uem
partii je!\305\202tdal.!lu umacnianie niez\305\202omnej przy ja\305\274oiDarod\303\263wZ55ft, naszego
M\302\273Cjali6lycznego pa\305\204stwa, obejmuj,ceKo wiele o arod\303\263w, wychowanie cz\305\202owie-

ka sowieckiego w duchu proletariackiego intemacjoDalizmu oru zdec)'d\037
wana i nieprzejedn8Da walka z wszelkimi prujawami mieazeza\305\204.kielo na-

cjonalizmu.' .
2. ..Prawda'\" 10. 7. 1953.
3. ..Prawda.\\ 12. 7. 1953.
4. Gdy w roku 1949 uroezyieie obchodzono 70 rocmi\037 urodzin \"wielkie-

10 \\\\'odza\" Chru!lzczowowi pnypad\305\202o udanie aapiMDia artyku\305\202u Da CR\305\232\304\206

polityki narodowo\305\233ciowej Stalina. Artyku\305\202 ten ukaza\305\202sif w ,.Prawdzie\" a
2.1 jtrudnia 19019 pod tytu\305\202em: \"Stalinowska przyja\305\272\305\204mif(\305\202zynarodami jest
p.rancj, niezwyciPono8ci Daszej ojezymy\". Na XIX zje\305\272dzieKPZS refe-
rat w spnwie Darodowo8ciowej wyg\305\202osi\305\202Beria.)
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tu zaznaczy\304\207, \305\274ena XIX Zje\305\272dzie przem\303\263wienie Berii by\305\202osprze-

czne ze stalino,,:skim kursem polityki narodowo\305\233ciowej. Beri.

oceni\305\202 nie tylko zas\305\202ugi narodu rosyjskiego, kt\303\263ry walnie przy-

czyni\305\202 si\304\231do zwyci\304\231stwa nad l\037itlerem, ale tak\305\274ezas\305\202ugi innych

narod\303\263w sowieckich, \"kt\303\263re za wzorem narodu rosyjskiego ofiar-

nie walczy\305\202y z nim rami\304\231 w rami\304\231\". Wspolnnia\305\202 te\305\274z\305\202owieszcz\304\205

rol\304\231imperializmu rosyjskiego:)

..Caral WY81\037powa\305\202.jak wiadomo. w roli demifiyciela i bla narod\303\263w

RMji. Liczne narody nie I'05)'jslie by\305\202yca\305\202kowicie pozbawiooe praw. Nie
posiada\305\202y w\305\202asnejorluiaaeji pa\305\204.twowej. by\305\202yr\304\205dzone przez untdnik\303\263w

carskich. we wS%ystkieh a.rqdach Iylko rosyj.ki by\305\202dopuszczanym jpykiem.
jakkolwiek nie rozumia\305\202a go ludno\305\233\304\207tubylczas\"\" .)

Jak wi\304\231cwidzimy Beria zaj\304\205\305\202pozycj\304\231 do pewnego stopnia
niezale\305\274n\304\205.Przyczyny J dla kt\303\263rych tak bardzo po \305\233mierci Sta-

lina interesowa\305\202 si\304\231kwesti\304\205 narodowo\305\233ciow\304\205 by\305\202ydwojakie. W

pierwszym rz\304\231dzie gra\305\202ytu rol\304\231niezwykle skompliko\\vane wy-
darzenia w Gruzji, w kt\303\263re sam by\305\202zamieszany. Stalin skonstru-
owa\305\202\"afer\304\231mingrelsk\304\205\" i oskar\305\274y\305\202o nacjonalistyczne machinacje
kilku najbli\305\274szych wsp\303\263\305\202pracownik\303\263wBerii. W kilka tygodni po
\305\233mierci Stalina Beria nakaza\305\202 rehabilitacj\304\231 ofiar \"afery mingrel-
skieju. Dotychczasowy minister bezpiecze\305\204stwa, Ruchadzet zo-
sta\305\202aresztowany, jeden z najzaufa\305\204szych ludzi Berii, Dekanosow,
zosta\305\202 ministrem spraw wewn\304\231trznych Gruzji. Beria zmierza\305\202

do tego, \305\274ebypoprzez zwrot Vl polityce narodo\\vo\305\233ciowej wzmo-

cni\304\207w\305\202asn\304\205pozycj\304\231 w skali og6Ino-sowieckiej. S\304\205dowody na to,
\305\274estara\305\202si\304\231o pozyskanie przyja\305\272ni kilku nie rosyjskich intele-
ktualist\303\263w, kt6rzy byli prze\305\233ladowani za czas\303\263w Stalina, w czym
zreszt\304\205 on sam bra\305\202udzial'.

Berii naturalnie nic mo\305\274na uwa\305\274a\304\207za prawdziu'ego zwolen-
nika zmiany kursu polityki wobec narod\303\263w nie rosyjskich. Jego
stano\\\\,isko mo\305\274eby\304\207co najwy\305\274ej uwa\305\274ane za dow\303\263d, \305\274efunkcjo-

nariusze partyjni, walcz\304\205cy po \305\233mierci Stalina o w\305\202adz\304\231,mniej)

5. ..Prawda\"'\" 9. 10. 1952.
6. IDlerMUj,ce iaformacje uwiera dziennik znanr((o ukrah11kielo my-

ter. filmowelo A. nowUaki. Piau on. jak na poeiedzeniu Politbiur. w
pGn41ku 1944 r. StaUD Gltro krylykowa\305\202 jego scenariUJZ do filmu ..Ukraina

w p\305\202omieniach\" i ja\" Beri. doda\305\202:\"Ju\305\274my ci pomo\305\274emy. i:ebyi to zrozu-
mia\305\202\".DOwUnko opowiada dalej. \305\274eDa kr\303\263tkoprzed aresztowaniem BerU
pnyaed\305\202 do nieRo jed\037n l: jego Wlp\303\223\305\202pr.cowDik\303\263wi zapropoDOWa\305\202 mu napi-
sanie kr\303\263lki.go Ultu do \305\202..wrenija P.w\305\202owier.a 8e\305\204i.- ..zrobi OD cIIa cie-
bie W5Z)'!Jlko\" (eylGWaDe za ez8\305\2021Opismem ..Dnipro\" nr 12 grucbie\305\204 l\304\20562.

Kij\303\263w).)
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lub bardziej jasno doceniali wag\304\231polityki narodowo\305\233ciowej. i \305\274e

w d\305\274ungli \303\263wczesnych kombinacji i poszukiwa\305\204 sojusznik\303\263w tra-

ktowali nowy kurs \\\\'obec nie ros) jskich narod\303\263w jako u\305\274yte-

czny \305\233rodek taktyczny.

Ju\305\274\\\\' roku 1953 \\\\'ydarzenia \\\\' republikach przybiera\305\202y z

ka\305\274dym dniem coraz bi\305\202rdziej dramatyczne formy. Coraz ot \\\\'arciei

wysuwano has\305\202o: \"Koniec z rusyfikacj\304\205. u'i\304\231cej prs\\\\' dla nit:

rosyjskich narod\303\263w!\". W czerwcu 1953 odby\305\202o si\304\231plenum KC

Ukrainy, na kt\303\263rym sekretarz KC. \037Ielnikou', zosta\305\202 dymisjono-

wany. Jako uzasadnienie podano, \305\274e,.\\\\'ypacza\305\202\" on lenino\\\\'sko-

stalinowsk\304\205 polityk\304\231 narodowo\305\233ciow\304\205, \"przysy\305\202a\305\202obcych tereno-

wi funkcjonariuszy na Ukrain\304\231 zC\305\202choJni\304\205\"oraz \"rusyfikowa\305\202

szkolnictwo zachodnio-uknti\305\204skie
7tt . Podobne posiedzenie odby\305\202o

si\304\231\\\\' czerwcu 1953 roku na Litwie. tanl tak\305\274e nl\303\263u'iono bez

ogr\303\263dek o ,,\\\\'ypaczaniu leninowsko-stalino\\\\'skiej polityki naro-

do\\\\'o\305\233ciowej partii'. Na miejsce Rosjanina, W. P. Aronowa,

I I sekretarzem partii litewskiej wybrany zosta\305\202 W. J. Nu\305\204ka,

Ostrej krytyce poddano praktyk\304\231 za\305\202atwienia spra\\\\' narodo\\\\'o\305\233-

cio\\\\'ych metodami administracyjnymi'. Na \305\201ot\\\\,ie w czer\\\\'cu do.

magano si\304\231awans\303\263w dla kadr narodo\\vych, a plenum KC \305\201ot\\\\,y

pot\304\231pi\305\202ott \\\\'ykroczenia administracji i naruszanie pra\\\\'orz\304\205dno\305\233ci

socjalistycznej\"'. \\X' lipcu 1953 \\v Azerbejd\305\274anie usuni\304\231to do-)

7. ..Prawda Ukrajin)'\" z 13. 6. 1953. stwierdzi\305\202a. Le politbiuro i \037kre-

tarl K(: KP Ukrainy. tow.rzyu Melnikow, ..dopu\305\233cili sir w codzienDe'j pra.

cy wykrocze\303\263 przeciwko leDinow8k\037stalinowskiej polil).ce narodowo8ciowe'j

nesuj partii. kt\303\263re\\\\'yrazi\305\202ysif w fa\305\202nywych po!'unifCiat'h na obszarach za-

r-hodniej ekrainy. Idzie' na czo\305\202owestaDo..uka w partii i adminiltracji mia-

nowano Kl\303\263wniefunkcjonariuszy z innycb teren\303\263wVuai\305\204skiej SSR. e takU
i w tym. \305\274enauu w uculniaeh wY\305\273Jzychzac.-hodniej Ukniny odbywa\305\202a 5i\037

raktyc:r.nie w jfZYku 1'05Yjskim.'.

8. Pismo ..Sowieckaja Litwa.' z 18. 6. l QS3 donosi\305\202o: ..Plenum stwirr-
dzi\305\202opowa\305\274nebraki i b\305\202\037)'w pncy komitetu centralnego K P Litwy. przedr

wR}'5tkim za\305\233wypat'zenia leniDowlk\037lta1inowskiej polityki narodow.iowrj
partii. w)\"raiaj,ee lir w niedostateeznym szkoleniu i popieraniu narodo..yrh
elemeat\303\263w litewskich na czo\305\202owestanowiska w aparac.-ie partyjnym. pa\305\204stwo-

wym i l08podarczym. Plenum potfpi\305\202orozpow\037hDion. metodf zalat\".iani.
Wsz)'stkielo przy ui)'ciu metod administracyjnyt'h. kt\303\263reorganom partii i

at\305\202mini!'tracji zut\304\231opuj, politycm, pra\037 w\305\233r\303\263dmu. Om\303\263wiono r\303\263wnie\305\274po-
,,'.\305\274oebraki i b\305\202\305\202CIyw daiecWnie or.aniucy jnelo i I-podarezqo umOC'nie.
ni. ko\305\202choz\303\263w.Podkiftlono konieczno\305\233\304\207Kruntowaelo wyplenienia pope\305\202ni\037

nych b\305\202\037\303\263w.podj\304\231tokonkretnr. kroki celem usprawnienia pracy politycznej.
kODIek.wentnelo przeprowac:lzania leninowak\037ltalinow.kiej polity\037 narodowo-

\305\233ciowej. lepaelo wychowywania i molenia litrwlkich bdr narodow)'ch i

CZf8\305\202-elo aWaDlOwania ich na eaoIowe Itauowbu w apaneie partyjoym, pa\305\204-

stwowym i ICMlpocIarcaym. Poza tym potIItanowiono u\037oiebie kol(-hoc\303\263w pod

wqlfCIem pol i tJ cmym.. orpniueyjDym i lospodarczym\".
9. ..5owirekaja Latwija\037. 28. 6. 1953.)
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tychc7.aso\\\\rego namiestnika Stalina, Bagiro\\va. Zarzucano mu \"po-

wa\305\274ne wykroczenia przeciw zasadom partyjnym przy dobieraniu

k d 10uar.

Ofensywa biurokracji partyjnej oraz inteligencji narodowej
w republikach pos\305\202ugiwa\305\202asi\304\231,jak \\\\'ida\304\207. osobliwymi slogana-
mi. To, \305\274em\303\263wiono o .,wypaczaniu leninowsko-stalinowskie; po-
lityki narodowo\305\233ciowej\" nie powinno przes\305\202ania\304\207istoty rzeczy:

domagano si\304\231korektury tej polityki.
W tym samym czasie rozpoczyna si\304\231powolny odwr\303\263t od roz-

dmuchanej w ostatnich latach Stalina gloryfikacji ,,\\\\,jelkiego na-
rodu rosyjskiego\". Nacisk wielkoruskich k\303\263\305\202slo\\\\,inistycznych

zmala\305\202, ale nie znikn\304\205\305\202ca\305\202kowicie. W czer\\\\'cu 1953 pojawi\305\202y

si\304\231np. \\\\' centralnej prasie sowieckiej ostre ataki na Instytut

Historyczny Uzbeckiej Akademii Nauk z powodu wydanej tam

, .Historii Lud\303\263w Uzbekistanu\". Odby\305\202o si\304\231to zupe\305\202nie \\\\' duchu

\305\274danowszczyzny, tak jak gdyby Stalin \305\274y\305\202\\\\' najlepsze
l1

. Poszczeg\303\263l-

nych naukowc\303\263w i pisarzy zreszt\304\205 prasa sowiecka atakowa\305\202a w

dalszym ci\304\205gu. Jako przyk\305\202ad mo\305\274e pos\305\202u\305\274y\304\207surowa krytyka

znanego pisarza kazachskiego Aueso\\\\\"a z powodu jego powie\305\233ci

\"Abai\". Wci\304\205\305\274zarzucano atako\\\\'anym, \305\274egloryfiko\\\\'ali prze-
sz\305\202o\305\233\304\207i pogardliwie traktowali Rosjan. Ten moty\\\\' prze\\\\,odni

mia\305\202brzmie\304\207 jeszcze d\305\202ugo
l2

. De\304\205'dowa\305\202o jednak to. \305\274edocho-

dz\304\205cedo g\305\202osupowa\305\274ne si\305\202ydomaga\305\202y si\304\231skorygo\\\\'\037nia linii po-
lityki narodo\\vo\305\233ciowej\"

Szanse obu stron zale\305\274a\305\202y\\\\' du\305\274ym stopniu od tego, jak b\304\231-

dzie si\304\231rozwija\304\207 destalinizacja. W pier\\\\'szym okresie nast\304\231pcy

Stalina chcieli usuni\304\231cia jedynie najwi\304\231kszych wypacze\305\204 ery stali-

no\\\\'skiej. W roku 1953 i dwu latach nast\304\231pnych nik t nie odwa\305\274y\305\202

si\304\231naz\\va\304\207 Stalina otwarcie zbrodniarzem. W pier\\\\'sz\304\205 rocznic\304\231

\305\233mierci ca\305\202aprasa \\\\'ydrukowala jego zdj\304\231cia. \\YJ teoretycznym

organie partyjnynl, ..Kommunist
U

(nr 4-rnarzec 195-1) pisano
Jeszcze:)

10. ..Prawda... 19. -:. 1953.

II. ..Izwiestia\" z 6 czerwca 1953 stwierdzaj,. \305\274eaulorzy I\037j pracy ..nie
doct'niaj, znaczenia po\305\202,ezenia si, Uzbekistanu z R08j, dla 8prawy postwu
w l',Jwki!lt8nie... nalej. \305\274e..ukrywaj. oni reakeyjny ebarakter islamizmu.

zacho...uj, niezwyk\305\202, w\305\202\305\202JU.wpJiwoi\304\207w demask.owaniu pantiurkizmu i pan.
i\037lamilmu i wreszcie idealizuj, w pewnej mierze re\305\274ymfeudalny...

12. ..Kadchstanakaja Prawda\" z 21. 6. 1953 pisu: ..M. .\\uesow nie
U\" ypuklil dostatecznie roli wybitnych oeobi4toeci roItJjlkich. z kt\303\263rymi Abai

utrzymywa\305\202 kontakl. Nie \037 one d\037 barwnie opiNae i nie reprezentuj. naj-
lepa)\"ch cecb wielkiego narodu ros1j.kieIO. Zamialt \305\274ywychehankteI'\303\223w

pokazuj f' on aapuszoDycb .\305\202abeuszy. kt\303\263rzywy\305\274ywaj, li, w m\305\202\303\263ceniupUltyeh
(razn\303\263w. \"y,tarczy pomyl1K o Michaj\305\202owie czy Andrejewif'. ea\305\202owieku.

klo1'). jako pierwszy wprowadza\305\202 Abaia w \"nauk, l'05)'jlq
\037

.)
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\"Programowe wskazani. Lenina w kweslii nuodow_iowej by\305\202yleon-

Iycmie n.dal rozwijane w ucbwa\305\202acb partii i pr.\037cb J. W. Stalina, wzbo.

g8caj,cJch do\305\233wiadczenia budownicl,,'a 8OCjalialyunelo w Sowietaeh Da

odcinku polityki Darodowo8ciowej... Prowad..z.tc kODlekweatDie l\037niDow8ko-

8\305\202alinowsk, polilykf narodowoieiow, partia usuwa\305\202a ir\303\263d\305\202aspor\303\263wmi\037y
oarodami nuozelo kraju i po\305\202,czy\305\202ate narody w j.... bralen\304\205 rodzi-

nf....)

Cho\304\207wi\304\231cdyskusje o b\305\202\037dachpolityki narodowo\305\233ciowej by\305\202y

w pe\305\202nym toku \303\263wcze\305\233niprzyw\303\263dcy komunistyczni udawali ca\305\202ko-

wit\304\205solidarno\305\233\304\207z stalinizmem, zdaj\304\205c sobie jednak spraw\304\231, \305\274e

rozprawa z nim jest nieunikniona. Potwierdza\305\202o to fakt, \305\274ekie-

rownictwo partii bynajmniej nie by\305\202ojednolite w pogl\304\205dach. Uzna-

j,cy konieczno\305\233\304\207reform przyw\303\263dcy partyjni skupiali si\037 wok\303\263\305\202

osoby Chruszczowa. Przeciwstawia\305\202a si\037 im grupa zwolennik\303\263w

centralizmu, kt\303\263rzy opowiadali si\304\231nadal za starymi praktyka-
mI.

Odnosi si\304\231,,'ra\305\274enie, \305\274eju\305\274pod koniec 1953 r. przyw\303\263dcy

sowieccy uznawali i\305\274przynajmniej w stosunku do najsilniejszej ,
s\305\202owia\305\204skiej, grupy narod6w nast\304\205pi\304\207\\\\,inien zwrot. Aby stwo-
rzy\305\202wra\305\274enie, \305\274epartia zainteresowana jest istotnie zmian, po-
lityki narodowo\305\233ciowej komuni\305\233ci pos\305\202u\305\274ylisi\304\231trzechsetn\304\205 rocz-

nic\304\205przy\305\202\304\205czeniaUkrainy do Rosji. Jubileusz po\305\202\304\205czeniaRosji

z Bia\305\202orusi\304\205da\305\202si\304\231r\303\263wnie\305\274odpowiednio wykorzysta\304\207. P\303\263\305\202wysep

Krym, nale\305\274\304\205cydotychczas do RSFSR, przekazany zosta\305\202postano-

wieniem Prezydium Rady Naj\\\\'y\305\274szej Ukrainie, \"jako podaru-
nek narodu rosyjskiego\". Prasa centralna zacz\304\231\305\202anaraz podkre-

\305\233la\304\207,\305\274e.,nar\303\263d ukrai\305\204ski by\305\202pier\\\\'szym, kt6ry \\\\'szed\305\202na drog\304\231

socjalizmu id\304\205c\305\233ladami narodu rosyjskiego\". Republika ukrai\305\204ska

zosta\305\202a proklamowana ,.drug\304\205 mi\304\231dzy r\303\263wnymi\". W zwi\304\205zku

z przekazaniem Krymu rozkr\304\231cono wielk\304\205 akcj\304\231propagandow\304\205.

K. J. Woroszy\305\202ow o\305\233,,'iadczy\305\202:)

..Ten .k. o wielkiej pa\305\204!lwowej donios\305\202o\305\233cipotwirrdza raz jeucu.. \037

stosunki mifdzy suwerennymi republikami &witzkowymi w Sowietach opie-

raj, ai\304\231Da prawcbiw)'m r\303\263wnouprawnieniu, uoaumieDiu i poszanowaniu
wujemnych mlere8\303\223W. Tylko w warunkaeh IOwieckieh moi1iwe je.! tak
.prawied1iwe ro&wi.....nie tych IIOSUDk\303\263w\".)

Ukrai\305\204ski przyw\303\263dca komunistyczny, Korotczenko, oceni\305\202 ten

podarunek jako 00\",'6<1 \"bezgranicznego zaufania i mi\305\202o\305\233cinaro-

du rosyjskiego do ukrai\305\204skiego\".

Demonstracja ta mia\305\202audowodni\304\207, \305\274ekierownictwo partyjne
chce \305\274ebypolityka narodowo\305\233ciowa by\305\202asprawiedliwa. \305\274ebyprzy-

jai\305\204raaroJ6\\\\ b\037\305\202apuditaw, \037ystcmu M1wieckiego. Narc.X\305\202rosyj-)
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ski got\303\263w jest ponie\305\233\304\207dla tego celu ofiaryu. Bezw,tpienia cho-
chi\305\202oo otworzenie wentyla, aby roz\305\202adowa\304\207narastaj\304\205ce w mi\304\231-

dzyczasie nastroje krytyczne.
Pierwsze 10-15 miesi\304\231cy po \305\233mierci Stalina mo\305\274na wi\304\231cscha-

rakteryzowa\304\207 w ten spos\303\263b: Pierwsza fala anty-terroru wzmocni\305\202a

poczucie bezpiecze\305\204stwa najpierw w biurokracji, p\303\263\305\272niejza\305\233w

szerokich ko\305\202ach ludnoki i otworzy\305\202a furtk\304\231 dla krytyki. Eman-

cypacja so\\vieckiej biurokracji partyjnej sprzyja\305\202a zwi\304\231kszonemu

zainteresowaniu niekt\303\263rych jej przedstawicieli sprawami republik
narodowych. Zacz\304\231\305\202asi\304\231wyra\305\272nie zmniejsza\304\207, przepa\305\233\304\207mi\304\231dzy

biurokracj\304\205 a inteligencj\304\205 narodow\304\205. Pozycja szowinistycznych
element\303\263\\\\' \\vielkoruskich w partii zosta\305\202a wyra\305\272nie zachwiana,

r\303\263wnocze\305\233nie za\305\233we wszystkich republikach, szczeg\303\263lnie w ba\305\202-

tyckich, na Ukrainie i Kaukazie, pojawi\305\202y si\304\231silne sk\305\202onno\305\233cido

bronienia w\305\202asnych interes\303\263w narodowych. Tendencje te zwraca-
\305\202ysi\304\231g\305\2026wnie przeciw rusyfikacji i zmierza\305\202y do obsadzenia

stanowisk w republikach przedstawicielami miejscowej ludno\305\233ci.

Przyw\303\263dcy komunistyczni zda\\\\'ali si\304\231coraz bardziej docenia\304\207 wy-

suwaj\304\205ce si\304\231na czo\305\202osprawy narodowo\305\233cio\\ve, nie byli jednak
zdolni do podj\304\231cia konkretnych zarz\304\205dze\305\204i starali si\304\231na razie

jedynie o popraw\304\231 atmosfery.)

Wynik dyskusji: Slalin wrogIem leninowskiej polityki

\"arodoJciowe;)

Legenda Stalina gas\305\202apowoli. Dziesi\304\231\304\207lat min\304\231\305\202ood jego
\305\233mierci, a proces ten nie zosta\305\202 jeszcze zako\305\204czony.

W pier\\vszym okresie dwie sprawy decydowa\305\202y o nowym
kursie: krytyka z powodu naruszania praworz\304\205dno\305\233ci i krytyka

polityki narodowo\305\233ciowej. Dla narodowych k\303\263\305\202powsta\305\202 bodziec

w postaci zdemaskowania Stalina jako wroga leninowskiej polity-
ki narodowo\305\233ciowej i rusyfjkatora. Krytyka polityki na rodowo-
\305\233cio\\\\'cj zmar\305\202ego dyktatora powodowa\305\202a z kolei, \305\274eros\305\202onasta-)

13 . \"'-e wzmiankowanym ju\305\274w tek\305\233cieuipki o artykule ..Kommuni-
&ta\". nr \305\202(manee. 19M). poiwifOOnym pierwszej rocznicy \305\233mierciStalina.

pisaDO DII temat przekazania Krymu UkraiDie: ..Tro doniO!l\305\202yakt pa\305\204stwo-

wy potwir.n\305\202u dalue wzmocnienie jedno\305\233ci i niewzrwzonej przyja\305\272ni naro-
d\303\263wrosy jsk.icgo i u\"r8i\303\2635kie\0370w bratniej rodzinie nnrod\303\263w1IOwieckich. Po-
lwien\305\202u on na nowo. \305\274ewzajemne BtMunki JIOCjaliatycmycb narodOw !Owiec-
kie\305\202.oparte \304\205na prawdziwym r\303\263wnouprawnieniu, K\305\202fbokimposzanowaniu i

uosumieniu wzajemnych iotere8\303\223w i zmierzaj, do rozk wilu republik zwip-
kowych. Parlia komunistyczna upatruje sw\303\263jwielki obowi\304\231uk w tym,
\305\274ebyw przysz\305\202o\305\233cistale umacnia\304\207 przyja\305\272\305\204mifdzy narodami - co staDOwi

podstaw\037 si\305\202yi niezwyei\304\231\305\274ono8ciwielonarodowego pa\305\204stwasowieekiqo\".)

49)

\305\202)))



wienie krytyczne tak\305\274ewobec innych jego praktyk. Ze s\305\202o\\\\'nictwa

komunistycznego zacz\304\231\305\202opowoli znika\304\207 nieuchronne dawniej \305\202\304\205-

czenie nazwisk \"Lenin-Stalin\". Pocz\304\205tek przynios\305\202a dyskusja o
Leninie jako za\305\202o\305\274ycieluZSSR.

Historycy sowieccy opublikowali szereg dokument\303\263w z roku
1922 na temat sporu Lenina ze Stalinem o \"autonomizacj\304\231\".

\"Woprosy istorii\" nr 3/1956 umie\305\233ci\305\202yinteresuj\304\205cy artyku\305\202

W. W. Pentkowskiej, kt\303\263ra spraw\304\231 t\304\231przedstawi\305\202a po raz pierw-
szy zgodnie z prawd\304\205. Autorka, kt\303\263ra za czas\303\263w Stalina wiernie

powtarza\305\202a wszystkie jego fa\305\202szerstwa, stwierdzi\305\202a obecnie, \305\274e

Stalin pr\303\263bowa\305\202z uporem przeforsowa\304\207 swoj\304\205 \"teori\304\231 autonomii
u

wbreu' Leninowi. Gdy w roku 1922 dyskutowano w jakiej for-

mie nast\304\205pi\304\207ma po\305\202\304\205czenieutworzonych w\305\202a\305\233nierepublik so-

wieckich: ukrai\305\204skiej, bia\305\202oruskiej, federacji transkaukaskiej i

federacji rosyjskiej w jeden organizm pa\305\204stwowy, Stalin zapro-
ponowa\305\202 wcielenie wszystkich republik na zasadzie autonomicz-

nej do federacji rosyjskiej. Kontrprojekt Lenina przewidywa\305\202 utwo-

rzenie Zwi\304\205zku Sowieckiego jako \"federacji r\303\263wnouprawnionych

pa\305\204stwu. Pentkowska opisuje w swoim artykule, \305\274e\"Lenin zwr\303\263-

ci\305\202uwag\304\231 na niebezpiecze\305\204stwo wypaczenia przez szowinizm wiel-

kopa\305\204stwowy idei inkorporacji na zasadach autonomii i ostrzega\305\202

przed pr\303\263bami tych, kt\303\263rzy utworzenie ZSSR chcieli wykorzysta\304\207

dla przeprowadzenia \"teorii autonomii\", poniewa\305\274 naruszy\305\202oby to

zasady proletariackiego internacjonalizmu i r\303\263wnouprawnienia\" .

Pentkowska podkre\305\233la kilkakrotnie, \305\274ena plenum KC Rosyjskiej
Komunistycznej Partii Bolszewik\303\263w (luty 1923), Vl czasie kt6-

rego dyskutowano sprawy polityki narodowo\305\233ciowej. projekt tez
Stalina zredagowany by\305\202bardzo zwi\304\231\305\272le.)

..Pierwsza. programo,,'a. \037 lez nie zosta\305\202.rozwini\037ta. W drupej cstRi
by\305\202amowa o odchyleniach, mOI,cyeh powIta\304\207 pod wp\305\202ywem nacjonalizmu

mniej5zych narod\303\263,,' b\304\231d\305\272le\305\274szowinizmu wielkoruskiego. Nie podkre\305\233lono

jednak. u szowinizm wirlkoruski stanowi g\305\202\303\263wneoiebezpiecze\305\204sl\"\"O\".)

Koncepcja Lenina zwyci\304\231\305\274y\305\202a,z tego powodu, \305\274eZwi\304\205zek

Sowiecki powsta\305\202 jeszcze za jeRo \305\274ycia, i \305\274ezaanga\305\274owa\305\202on ca\305\202y

sw\303\263j autorytet, aby nak\305\202oni\304\207delegat\303\263w do g\305\202osowania za jego

projektem. Gdy Stalin doszed\305\202 do w\305\202adzy, nie m\303\263g\305\202ju\305\274anulowa\304\207

istniej\304\205cej formy pa\305\204stwo'v\037j, postara\305\202 si\304\231wi\304\231cprzynajmniej o

modyfikacj\304\231 tu'oru leninowskiego szeregiem w\305\202asnych koncepcji.

\\V dyskusji na temat r6\305\274nicy zda\305\204mi\304\231dzy Leninem a Stali-

nem w sprawie ut\\\\'orzenia Zwi\304\205zku Sowieckiego wzi\304\231\305\202oudzi-\305\202

wiciu historyk\303\263w. g\305\2026\\\\'nie rosyjskich i ukrai\305\204skich. Donios\305\202o\037

tego rewolucyjnego \"odkrycia u, \305\274eStalin reprezento\\\\'a\305\202 odmienne

pogl\304\205dy ni\305\274Lenin, mo\305\274na oceni\304\207 \\\\' ca\305\202ej rozci\304\205g\305\202o\305\233cidopiero)
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\\\\'tedy, gdy u\305\233wiadomimy sobie. \305\274eprzez dziesi\304\205tki lat przedsta-
wiano obydwu jako absolutnie zgodnych \\\\'e wszystkich spra-
\\\\'ach. W prasie ukrai\305\204skiej zacz\304\231li naraz zabiera\304\207 g\305\202osludzie. kt\303\263-

rzy o\305\233wiadczyli, \305\274eStalin by\305\202wrogiem narodu ukrai\305\204skiego. Wy-

st\304\205pienia te u\305\202atwia\305\202oto, \305\274ekilku historyk\303\263w rosyjskich nalega-
\305\202ona opublikowanie nieznanych dot\304\205d materia\305\202\303\263w.Wszyscy prze-

ci\\\\'nicy tez stalinowskich gromadzili si\304\231wok\303\263\305\202\303\263\\\\'czesnej re-

dakcji \"Woprosy istorii\".

Ju\305\274\\\\' pierwszym roku po \305\233mierci Stalina, w dyskusji na te-
mat jego roli i roli Lenina przy utworzeniu Zwi\304\205zku Sowieckiego

\\\\'y\305\202oni\305\202si\304\231problem federacji. Ale dopiero p\303\263\305\272niejsprawa ta sta-
\305\202asi\304\231\\v\305\202a\305\233ciwymprzedmiotem spor\303\263w w odniesieniu do polityki
narodo\\\\'o\305\233ciowej. W latach 1955 i 1956 historycy doszli do
u'niosku. \305\274eje\305\233liidzie o form\304\231 ustrojow\304\205 Zwi\304\205zku to Stalin by\305\202

przeciu'nikiem Lenina. Dyskusja, kt\303\263ra rozp\304\231ta\305\202asi\304\231w tym czasie

\\vywar\305\202a wp\305\202y\\Vna sowieck, polityk\304\231 narodowo\305\233ciow\304\205 w nast\304\231p-

nych latach. stoj\304\205cych ju\305\274pod znakiem Chruszczo\\\\'a. Nie zapo-
minajmy tak\305\274e, \305\274eprzeciwnicy stalinowskiej teorii autonomii sta-
li si\304\231\\\\' Jatach trzydziestych ofiarami czystek i zostali prze\\\\,a\305\274nie

zg\305\202adzeni jako \"kontrrewolucyjni nacjonali\305\233ci\". \\VI e wszystkich

p\303\263\305\272niejszychpracach, gdy mowa by\305\202ao roli Lenina \\\\' utworzeniu

Z\\\\'i\304\205zku. wskazyu'ano na to, \305\274eStalin sabotowa\305\202 leninowski plan

federacji tworz\304\205c system \305\233cis\305\202ejcentralizacji i pozbawiaj\304\205c re-

publiki wszelkiej samodzielno\305\233ci. Historyk partyjny M. S. Achme-
d 0\\\\' os\304\205dza dzisiaj pogl\304\205dy Stalina na federalistyczny charakter
Z\\\\'i\304\205zku nast\304\231puj\304\205co:)

..\037Ialin rozumo\".a\305\202 lu nie kalegoriami dialektyk.a i marksisi)'. ale do-

IEmal) la i scholastyka. S\304\205dzi\305\202.\305\274enie:podleg\305\202\037 i samodzieln0\305\2324; republik
\037\\\\'i\037ekicb jesl ni\037 do pogodz\037nia z jednolitym charakterem pa\305\204!llwa zwi\304\231-

zkowrgo. Istnia\305\202dl. niego schemat: niepodleg\305\202w albo zjftln()('zenie. Trzy.
nl.j\304\231t\"f'i\037 lego dogmalu proponowa\305\202 wyb\303\263rjednej z Iych alternal)'w: albo

rl\037zy,,'i!'l. ni\037podleg\305\202o\305\233r.centrum rezygnuje z wszellUch ingerencji. ulwo-
r/on\037 zostaj\304\231komisarialy ludowe dla 8praw zalP'8nicznych. w\305\202asneapara\305\202y
handlu ugraniczorgo. w\305\202asnekoleje \305\274elazne- albo faklyc-zne zjednoczf'nie
\037publik !Owieekich w jeden orlanizm \037ospodarczy i formalny podzia\305\202
\",\305\202adl...\"'idar z tego. \305\274e\037talin przeciwstawia\305\202 niezale\305\274nQfi; i niepodleg\305\202\037

r\305\202-fJuLlikif\"h po\305\202,cz\037niuBir \\\\. jedn, gospodarc\304\205 ca\305\202O-..q\037I\"...)

Z roku na rok przedostawa\305\202o si\304\231do wiadomo\305\233ci publicznej
coraz wi\304\231cej s7.czeg\303\263\305\202\303\263\\\\'o sporach mi\304\231dzy I..eninem i Stalinem i

\\\\' ko\305\204cu zacz\304\231to dok\305\202adniej analizowa\304\207 genez\304\231 stalinowskiej po-)

14, Patn \037\305\202.S. Achmedow - W. I. Lenin i obrccowanie SlJjuUJ 85ft w
..'\305\202'opr05Y Islorii KPSS\" Nr () 1962. Artyku\305\202 ten przynosi tak\305\274ebardzo inte-
\305\202'f1\305\202uj,ceszezepty o pewnych poRIni\037i.cb StaliDa, u pomoc, k.t\303\263rychusi.
\305\202o\\\\a\305\202on ud8remni(\037 plan Lenina.)

51)))



lityki narodowo\305\233ciowej. Dzisiejsi historycy sowieccy dochodz\304\205 do

\037 sprzecznych wniosk\303\263w. Z jednej strony fakty potwierdzaj\"

\305\274ejedn\304\205z przyczyn wypacze\305\204 tej polityki by\305\202akoncepcja Stalina

,,sprzeczna z lini\304\205partyjn\304\205\". Negowa\305\202 on mianowicie pryncypial-
nie zasad\304\231 federacyjn\304\205 i traktowa\305\202 Zwi\304\205zek Sowiecki jako jedn,
ca\305\202O\305\232\304\206,kt\303\263ra winna by\304\207rz\304\205dzona centralnie. Z drugiej za\305\233strony

ludzie Chruszczowa ci\304\205gle m\303\263wi, tylko o \"przeinaczeniach\" i o

tym, \305\274etak\305\274ew okresie stalinowskim realizowano testament le-
nma.

Krytyczna analiza stalinowskiej polityki narodowo\305\233ciowej wy-

\305\202oni\305\202a,jak wida\304\207, wiele kwestii, wykraczaj\304\205cych daleko poza ra-

my w\305\202a\305\233ciwejkwestii, kt\303\263ra dot\304\205d pozosta\305\202a nie rozwi\304\205zana.

Inny jeszcze, nowy problem nabiera\305\202 coraz wi\304\231kszego znacze-

nia, mianowicie, kt\303\263re z odchyle\305\204 by\305\202oniebapiecznie;s1.e. A\305\274do

roku 1934, kiedy to Stalin definitywnie umocni\305\202 sw, dyktatur\304\231,

m6wi\305\202o si\304\231,podobnie jak za \305\274yciaLenina, o dwuch niebezpie-
cze\305\204stwach dJa polityki narodowo\305\233ciowej: o wielkoruskim sw-
winitmie i lokalnym nacjonali\305\272mie, tzn. o nacjonali\305\272mie nie rosyj-
skich narod6w (u\305\274ywano tego wyra\305\274enia jako term;nus techn;-

CUJ). Na XVI I Zje\305\272dzie partii (1934) Stalin wynalaz\305\202 now\304\205

formu\305\202\304\231.Ka\305\274deodchylenie nie zwalczane przez parti\304\231okre\305\233la\305\202jako

niebezpieczne. Na my\305\233limia\305\202oczywi\305\233cie nacjonalizm nierosyjskich
narod6w. Poj\304\231cie szowinizmu wielkoruskiego wysz\305\202o odt\304\205d z

\\l\305\273ycia. Szowinizm ten nie by\305\202te\305\274nigdy w historii komunizmu
w Sowietach pretekstem do czystek, podczas gdy w republikach
zwi\304\205zkowych wszystkie czystki, nie wy\305\202\304\205czaj\304\205ctrockistowskich i

innych lewicowych odchyle\305\204, odbywa\305\202y si\304\231pod szyldem ,,lokal.

nego nacjonalizmu tli. W dyskusji na temat roli Lenina w czasie

powstawania Zwi\304\205zku Sowieckiego podj\304\231to pr6b\304\231 przywr\303\263cenia

leninowskiej \"rangi odchyle\305\204\". Pentkowska donosi w cytowanym
ju\305\274artykule o notatce Lenina w zwi\304\205zku z Plenum KC RKP( b)
z 6 paidziemika 1922. kt\303\263ra potwierdza, jak, wag\304\231 przywi\304\205zy-

wa\305\202Lenin do uchwa\305\202y tego Plenum. Chodzi\305\202o o to, \305\274ebywyklu-

czy\304\207z g\303\263rywszelk\304\205 mo\305\274liwo\305\233\304\207nadU\305\273Ywania powstaj\304\205cego Zwi\304\205z-

ku prze2 wielkomocarstwowych szowinist\303\263w. Lenin pisa\305\202w owym
czasie: \"Wypo\\\\riadam walk\304\231 wielkoruskiemu szowinizmowi. nie

na \305\274ycic,ale na \305\233mier\304\207\".

Lenin, jak wynika z publikowanych w mi\304\231dzyczasie doku men-

t6w, opowiada\305\202 si\304\231wprawdzie za r\303\263wnouprawnieniem narod6w i

deklarowa\305\202 si\304\231jako wr6g szowinizmu wielkoruskiego, ale w od-

r\303\263\305\274nieniuod kilku innych przyw\303\263dc\303\263w komunistycznych wyci,-

ga\305\202z tego faktu niewiele praktycznych konsekwencji. Na XI Zje\305\272-

dzie partii (1922) na przyk\305\202ad, Bucharin o\305\233wiadczy\305\202,\305\274enar\303\263d

rosyjski powinien dobrowolnie usun\304\205\304\207si\304\231nieco w cie\305\204,poni\037)
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wa\305\274,,zaufanie uciemi\304\231\305\274onych przedtem narod\303\263w odzyskamy tyl-
ko wtedy, gdy \305\233wiadomie zadowolimy si\304\231zaj\304\231ciem skromniejszych

pozycji w por\303\263wnaniu z innymi narodami\". Lenin pot\304\231pi\305\202t\304\231tez\304\231:

..tadnych przywilej\303\263w dla jakiegokolwiek narodu, pe\305\202neuprawoieDie
dla lud\303\263woraz zjednoczenie si\304\231proletariatu wnyltkieh kraj\303\263w!... Demo-

kratYCU1e pa\303\263stwo nie \302\245Zie tolerowa\304\207 ucisku i majoryzacji jednej grupJ
ludno\305\233ci pnu druK'. w iadoej dziedzinie, n8 \305\274adnym odeinku iycia
8po\305\202eeze\305\204stwo1.5\".)

Nie mamy zamiaru analizowa\304\207 tu sprzecznej i niekonsekwent-
nej postawy Lenina w tej sprawie, trzeba jednak przyzna\304\207 w imi\037

historycznej prawdy, \305\274ezamierza\305\202 podj\304\205\304\207szereg krok\303\263w przeciw-

stawiaj\304\205<'1'ch si\304\231zmajoryzowaniu aparatu pa\305\204stwowego i partyj-

nego przez Rosjan. W jednej z uwag z roku 1922 domaga\305\202 si\304\231.

\305\274ebyna czele rz\304\205du zwi\304\205zkowego stali kolejno: Rosjanin, Ukrai-
niec, Gruzin itd. Z\304\205danie to by\305\202owysuni\304\231te w formie katego-
rycznej, notatka ko\305\204czy\305\202asi\304\231s\305\202owem \"absolutnie!\". Aparat par-
tyjny i rz\304\205dowy w republikach zwi\304\205zkowych mia\305\202by\304\207,w my\305\233l

\305\274\304\205daniaLenina, obsadzony miejscowymi kadrami, j\304\231zyknarodo-

wy danej republiki mia\305\202by\304\207j\304\231zykiem urz\304\231dowym. Spraw, tzw.

\"obiektywnej rusyfikacji\" Lenin wprawdzie nie zajmowa\305\202 si\304\231,za

to bardzo zdecydowanie wyst\304\231powa\305\202przeciw \"subiektywnej ru-

syfikacji\", przeprowadzanej \305\233rodkami administracyjnymi. Jego

postawa by\305\202azach\304\231t\304\205dla kadr narodowych.
Prowadzona po \305\233mierci Stalina dyskusja mia\305\202awielkie zna-

czenie tak\305\274e i dla rosyjskich kadr narodowych. Kilku stalinow-

skich fa\305\202szerzy historii rosyjskiej oraz obro\305\204c\303\263wszowinizmu i

imperializmu zmuszono do milczenia, inni naukowcy rosyjscy,
kt\303\263rzy dla kariery dali si\304\231wprz\304\231gn\304\205\304\207w rydwan Stalina, wyrzekli
si\304\231swoich dawnych pogl\304\205d\303\263w.Na podkre\305\233lenie zas\305\202uguje fakt.

\305\273\037\\\\'ypowiedzi szeregu pisarzy rosyjskich w czasopismach mas-

kieu'skich i leningradzkich przyczyni\305\202y si\304\231powa\305\274nie do tego, b,
interesuj\304\205ce nas problemy by\305\202yoceniane w spos\303\263b bardziej po-

st\304\231powy.)

X..X Zja:.d Parl;i -
zwrotnym punktem

\\Vymie\305\204my po kr\303\263tce przemiany, jakie zasz\305\202yw okresie mi\037-

dzy \305\233mierci\304\205Stalina a XX Zjazdem. W czasie pierwszej fali ant y-
terroru organy bezpieczel1stwa zosta\305\202y podporz\304\205dkowane ca\305\202ko-

wicie partii, czo\305\202owi kierownicy tej maszyny terroru zostali roz-
strzelani. Zapocz\304\205tkowano likwidacj\304\231 \305\202agr\303\263w,pot\304\231piono kult jed-)

\305\2025. Tam\305\274e,Itr. 32.)

,))))

republiki w pa\305\272dzierniku 19'9 kry-)

2-1. ..Sowieckaja Latwija'\\ 14. 8. 1959.
25. Tam\305\274e.2. 10. 1959 -

\"Tylko ludzie umye\305\202owo oll'aniczeDi IDOl'
pr\303\263bowa\037powstrzymywania lub hamowania ruehu miaraeyjnep iii robo-

h
\"

czyc .)
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nostki i rz\304\205dy jednoosobowe, proklamowana zosta\305\202a zasada \"ko-

I\037ktywnego kierownictwa\". Zarysowa\305\202y si\304\231pierwsze oznaki zmian
w systemie propagandy i agi tacji g\305\202\303\263wniedlatego, \305\274epot\304\231piono

\"talmudyzm
u

i mani\304\231cyto\\\\rania. W pierwszych publikacjach pod.
dano rewizji niekt\303\263re odcinki historiografii stalinowskiej. Coraz
liczniejsi przyw\303\263dcy komunistyczni opowiadali si\304\231za korektur,

poli tyki narooo\\\\'o\305\233cio\\vej. Uznano wreszcie, \305\274etrzeba po\305\202o\305\274y\304\207

koniec przesadnej centralizacji i kontrolowaniu republik \\\\' drugo-

rz\304\231dnych gospodarczych i we\\\\'n\304\231trzno-politycznych sprawach. Je-
sie\305\2041954 przynosi pierwsze zarz\304\205dzenia w sprawie decentrali-

zacji, rozszerzone zostaj\304\205 upra\\\\'nienia republik na odcinku kie-
ro\\\\'nictwa gospodarczego. T\\vorzy si\304\231no\\\\'a atmosfera u' dzie-
dzinie polityki kulturalnej, coraz mniej jest ho\305\202d\303\263wpod adresem

\"wielkiego narodu rosyjskiego\"; pod has\305\202em \"r\303\263wnoupra\\\\'nienia

\\\\'szystkich n arod \303\223\\\\'so\\vieckich\" pr\303\263buje si\304\231robi\304\207pewne kon-

cesje na rzecz kultur narodo\\\\'ych. Bezpo\305\233redni wp\305\202y\\vna polityk\304\231

narodowo\305\233ciow\304\205 Sowiet\303\263\\\\r maj\304\205tak\305\274ed\304\205\305\274eniaemancypacyjne ko-

munistycznych partii bloku \\vschodniego, szczeg\303\263lnie za\305\233silne

tendencje do usamodzielnienia si\304\231w szeregach partii chi\305\204skiej,

ferment \\\\' partiach Polski i W\304\231gier oraz no\\\\'y kurs Mosk\\\\ry

wobec J u\037os\305\202aw i i.

Wydarzenia te stano\\\\'i\305\202y niejako przygotowanie do XX-go
Zjazdu. Nie by\305\202yjednak zako\305\204czeniem tych przemian, \\\\'prost

przeci,,'nie sta\305\202ysi\304\231punktem Z\\vrotnym w historii Zwi\304\205zku 50-

wieckie\037o, \"'Yz\\valaj\304\205c procesy, kt\303\263re mia\305\202ywycisn\304\205\304\207pi\304\231tno na

p\303\263\305\272niejszymrozwoju. Najwa\305\274niejsze by\305\202o,\305\274eZjazd wype\305\202ni\305\202okre-

\305\233lon\304\205funkcj\304\231 je\305\233lichodzi o obrachunek ze Stalinem. Przepro-
wadzi\305\202 go na zamkni\304\231tym posiedzeniu Zjazdu Chruszclo\\\\. oraz
kilku uczestnik\303\263w dyskusji. Chruszczow opisa\305\202 dele\037atom maka-

bryczne szczeg\303\263\305\202ymaso\\\\'ych likwidacji, za\305\233Mikojanowi przypad-
\305\202aw pierwszym rz\304\231dzie zas\305\202uga zdetronizo\\\\'ania Stalina, jako ko-

ryfeusza nauki sowieckiej. Dawniej prostalinowska historyczka,
Pankrato\\\\'a, \\\\'yzna\305\202a, \305\274eza czas6w Stalina historia by\305\202asyste-

matycznie fa\305\202szo\\\\rana. Chruszczow po\305\233wi\304\231ci\305\202ca\305\202yust\304\231p s\\\\'ej mo-

wy \"kilku zagadnieniom polityki narodowo\305\233ciowej\". Obja\\\\.'ia si\304\231

tu zreszt\304\205 po raz pier\\\\'szy w ca\305\202ejokaza\305\202o\305\233cijego niech\304\231\304\207do

uczciwe\037o obrachunku z przesz\305\202o\305\233ci\304\205.Z jego sformu\305\202o\\\\'il\305\204\\\\'yni-

ka, \305\274ena odcinku polityki narodo\\\\'o\305\233cio\\\\'ej ,,\\vszystko by\305\202ow

porz\304\205dku\"\". Nowym elementem by\305\202owyra\305\272ne opo\\viedzenie si\304\231)

16. Czytamy dos\305\202ownie w mowitt Chruszczowa: ..Partii nuuj uda\305\202osi\037

pru7.\\\\'Y\305\202'if\305\273Yc:nieurn\037. k.t\303\263raistnia\305\202amif(lzy narodami RO!'ji cankiej. oraz

zwi,zar w\037Yltkie narody Zwipku SowieckieKo w\037z\305\202.mibralenkiej przyja\305\272ni,
i to tylko dl.tep. \305\274ezawsze po\305\233,,'if\305\202'a\305\202.najwifk... u,,'a_f internom tyrh
nRrod\303\263w,ich narodowym odr\304\231hnwiom i iyc7.eniom. r\303\263\"'nocmn!e za\305\233w}\"(\"ho-)
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za rozszerzcniem uprs\\\\'nie\305\204 republik i za zniesieniem \\\\'ielu ogra-

nicze\305\204 w tej dziedzinie z czas\303\263w stalinowskich. Uznanie przez
Chruszczowa odr\304\231bno\305\233cii specyfiki narodowej musi by\304\207uznane

za pr\303\263b\304\231poczynienia pewnych koncesji na rzecz narodowych kadr

w republikach zwi\304\205zkowych.'. W \\\\'ytycznych XX Zjazdu pot\304\231-

piona zosta\305\202a przede wszystkim dotychczasowa nadmierna centra-
lizacja. Na ten temat powiedzia\305\202 Bu\305\202ganin:)

._\\tU\"\305\202stwienhi\037, \305\274eposuni\304\231ci. zmierzaj,ce do lik.widacji n.dmi\037rnf'j

\037ntra\305\202izacji w kierowaniu gospodu'\" napotykaj, na op\303\263rze strony po-

uczeg\303\263ln)\"ch kierownik\303\263w ministerstw zwi'fZkowych i zwipkowo-republikali-
_ich, kt\303\263rzyprasn, kierowar wszY!\305\202tkim z centrum. jak gdyby rzecz)..
wijcie mogli lepiej widzi\037 5ytuacj\037 ..z g\303\263ry\"ni\305\274kierownictwo republik
zwi.pkow).ch. Podejmowane obecnie pruz parti\037 i rqd kroki w \302\253luzwi\304\231k-

!lunia roli republik zwitzkowych w kierowaniu budownictwem 8\037podar.

czym i kuhuralnym ca\305\202kowicie odpowiadaj, leninowskim lasaOOID narodo-

woK-iowrj prowadzonej przez na.. parti\037\".)

Drugim wa\305\274nym wydarzeniem XX Zjazdu by\305\202azapowied\305\272 re-

wizji historiografii stalinowskiej. Nowy punkt \\\\,idzenia sformu-

\305\202o\\va\305\202najdobitniej Mikojan:)

.. ,,\" SAk do niedawna by\305\202)'u DD w obiegu. a nawet uwa\305\274ano je za
'\037;zorowe, luitiki o historii tak wielkich organizacji partyjnych. jak. orla.

niMcja zakaukaska i organizacja w Baku, w kt\303\263rych fakty by\305\202y.fa\305\202.zo.

wane! rolf jednych ludzi samowolnie uwypuklano, a o innych w og\303\263leDie

wspominano; drugo\037ne wydarzenia wyolbrzymiaDo bez uzasadnienia, .
inae, wainiejsze. pomniej\037o. Kierowairu i przewodnia rola prudrewo-

lucyjnelo leninowskiego KC parui bolszewik\303\263w zosta\305\202a!lpro,,'acbona do
minimum\".)

\037fikojan zaatakowa\305\202 prac\304\231Lycholata o rewolucji na Ukrainie,
kt6ra przeinacza\305\202a faktyczne wydarzenia. D\\va punkty zas\305\202u\037j\304\205

tu na specjalne podkre\305\233lenie. Lycholat jest rosyjskim historykiem
z Moskwy i Mikojan uwa\305\274a\305\202,\305\274ehistorycy ukrai\305\204scy mogliby le-

pie; napisa\304\207 histori\304\231 s\\\\'ego kraju. Mikojan zwr\303\263ci\305\202si\304\231tak\305\274eprze-)

wy,,'a\305\202alud pracuj,cy wSZYltkich narod\303\263w w duchu socjalistycznej wsp\303\263lno-

ty, w durhu troski o interesy ca\305\202elopa.utwa. Dzi\037k.i temu n.rod)' dawnej
Rosji, uciskane i zacofane, uzy.ka\305\202y niez,,\037k\305\202eO!'i'l\"i\037ia w swym rozwo-

ju. uZY!!Ika\305\202yr\303\263wnouprawnienie w po\305\202\304\231C\"7..onejbralnim zwi,zkirm rodzinie oa.
rodow Z\037\037R\".

1-:. \". lej sprawie Chr1l17.c7.0w lM}wiada (\"o n8!it\304\231opuje: ..Sor jali\037m nie

niszcl)' narodowych r\303\263\305\274nici ocbTbnwi. ale Z4Pf'wnia ,,'uystkim narodom
i narodo,,\037iom wszechltronny rozw\303\263ji rozkwit gospodarki i kultur)\". Nie

po,,\"innumy diateKo lekc-e\"'a\305\274Yt\037tych r\303\263\305\274nici odr\304\231bncWi. naton,ia.t PO\"\" in-

ni,m\037\" po-iwifCar im najwifL\037Z4 uwal&f w na\037uj ca\305\202ejrodzieannej pracy
prl)' ki\305\202-rowaniu budownictwem Ro\037pod8rczym i kulturaln)'m\037..)
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ciw dawnym praktykom bezpodstawnego og\305\202aszania \303\263\\\\'czesnych

przyw\303\263dc\303\263w partyjnych za wrog\303\263w ludu.'.

Historyczka Pankratowa podda\305\202a przckonywuj\304\205ccj krytyce his-

toriografi\304\231 stalinowsk\304\205:)

..Ni\305\202\"kl\303\263nyhislory.cy upi\304\231k...aj, ,,')'d8J'U'nia hU.tM)'czDe. upruzczaj, je,
o\305\233wietlaj, jedno..c;trnnnie. a utem nies\305\202usznie. Pn:etbta\",iaj, oni drog\304\231prze.
b\037'I, prz\" parti\304\231jako nil\"pru\",.ao)' poch\303\263dtrium[aln)'. bez \305\274adnych trud.

. ...
nO\0371 .)

W innym mIeJscu nawi\304\205za\305\202ado poruszonych przez Chrusz-
czowa problem\303\263w polityki narodowo\305\233ciowej, m\303\263wi\304\205c:)

,.\"Ryslkich tych J:aRadnie\305\204 nie moina rozwi,za\037 we w\305\202a\305\233ci,,'y\037
j\0371i ni\037 ZOS18D4 przezwycipone b\305\202\037yw nuwietlaniu sytuacji narodowo8ei

w ROf'ji carskiej. W nuzych pod\037znik8ch i w.,\305\274kach o hi!'torii poucR-
g\303\263lnych narod\303\263w nie zwraca si\037 pra,,'ie uwa\305\202tina demaskowanie ucisku
narodo,,'o-kolonialnrgo za cza\037w ab!\305\202Olutyzmu car5kirgo. Nirkt\303\263rLy ButOrzy

podkmlaj,c f4us&nie post\304\231po\\\\e maczenie przy\305\202.,czenia tych DSrodow do
R\305\202Mji,pomijaj, drug\304\205stron\304\231zagadnienia. Carat ni\303\263e\305\202narodom nk.rulDy
ud\037k, hamowa\305\202 ich rozw\303\263jpolityczny, gospodarczy j kulturalny. \":iadomo,
\305\274eLeDin nazwa\305\202Rosj\304\231cank, ..wi\304\231zieniem narod\303\263w.'. Dopiero Rewolucja
Pa\305\272dzierniko,,'a zburzy\305\202ato wifZienie. Naleiy g\305\202\037bjejbad.\037 hi810ri\304\231ruch\303\263w

narodow)'cb w Rosji. Ruchy te nale\305\274yrozpatrywa\304\207 konkretnie, & punktu
widzenia hgtorycznqo i uwql\037i.j,e ca\305\202owta\305\202tczynnik\303\263w zewnftnDycb
i wewn\304\231trznych, a przede wszy.tkim walk\037 ..mych mas ludowych. NaIe\304\205

poi.ifCi\304\207 s.zczq\303\263lD\305\202uw.\" pos\305\202,powym zjawiskom w historii ma\305\202ych i
\".jelkich narod\303\263w oraz kontynuowai- walk\037 na dwa boD\305\202Y

-
przeciwko

,,'ielkomocarstwowemu szowinizmowi i lokalnemu aacjoDalizmowi. poniewu
\304\205to dwie strony tego ..mqo medalu.'.)

Tajne przem\303\263wienie ChrUSZClO\\\\ra na XX Zje\305\272dzie poruszy\305\202o

dwie wa\305\274ne sprawy, je\305\233lichodzi o polityk\304\231 narodowo\305\233ciow\304\205:

Chruszczow uzna\305\202.\305\274elenino\\vska polityka narodowo\305\233ciowa zosta-

\305\202anaruszona w pierwszym rz\304\231dzie prlez deportacj\304\231 narod\303\263w, co

zost\037o przez m\303\263wc\304\231zilustrowane wymownymi przyk\305\202adami. Po-

za tym zapowiedzia\305\202 on szeroko zakrojon\304\205 akcj\304\231rehabilitacyjn\304\205\".)

) 8. I\\likojan powiedzia\305\202 d o!\305\202\305\202ow nie : \"Niekt\303\263re Akomplikowaoe i pe\305\202De

sprzecznoK-i wydarzenia wojny domowej lat 1918-20 &o!\305\202ta\305\202ywyjunione pna
pttWDych historyk\303\263w nie jako wynik zmian w uk-\305\202ad&ieli\305\202kluowych w po-

!ol\302\2437.\037l\303\263ln)'(\"hokresach, lecz jako rzekomy wynik szkodliwej dzia\305\202alnoM\037inie-

ltorych \303\263wrzt'l1\305\202nychprzyw\303\263dc\303\263wpartyjnych. kt\303\263rzywiele lat po opisywanych
\" ) (la runiach w!\\tali nie1t\305\202uunie uznani ZII wrott\303\263Wnarodu.'.

19. Chnuzczow o\305\233wiadcly\305\202d-\305\202ownie: ..Tym potworniejsze 8\305\202Jnyny po-
pe\305\202nione na .Ieeenir Stalina. kt\303\263resl.nowi\305\202y ci\304\231ikienarw\304\205.enie pods'a\037
wych zasad leninowskiej polityki narodowo\305\233ciowej pa\305\204stwa !IOwif'ckir\037. Ma-

my na my\305\233limasowe deportaeje ca\305\202ychnarodoWO\305\232Ci.. \305\202,eanieu w!ltZy!'tkimi
komunistami i ulDMmo\305\202cami. bez \305\274adnegowyj,tku. Deportacje te uie by\305\202y

podyktowane \305\274adnymi konieczno.4eiaw woj\037kowymi.'.)
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Rehabilitacja depOrlOWt1llYL
1
h '''lrod\303\263t\037.)

Dopiero po XX Zje\305\272dzie kierownict\\\\,o partii zdecydo\\\\'a\305\202o si\304\231

na pe\\\\'ne zado\305\233\304\207uczynienie w spra\\\\,ie deportacji narod\303\263w, kt\303\263ra

by\305\202anajhaniebniejszym posuni\304\231ciem stalinowskiej polityki naro-

do\\\\'o\305\233ciowej. 9 stycznia 1957 opubliko\\\\'ano uchwa\305\202\304\231Rady Naj-

\\\\'y\305\274szej ZSSR w przedmiocie ponownego utworzenia autonon1icz-

nych okr\304\231g\303\263wBa\305\202kar6w J Czecze\305\204c\303\263\\\\', Ingusz6\\v, Ka\305\202muk\303\263\\\\'i

Karaczaj\303\263w. W miesi\304\205c p\303\263\305\272niejuch\\va\305\202a ta zosta\305\202a zatwierdzona i

ut\\\\'orzono komitet dla spraw repatriacji tych narod\303\263w. Przewi-

dziano. \305\274erepatriacja zostanie zako\305\204czona w roku 1958, po\\\\'r\303\263t

Czecze\305\204c\303\263wi Ingusz\303\263w mia\305\202si\304\231zako\305\204czy\304\207\\v roku 1960:11. Uch\\\\'a-

\305\202\304\205z 29 lipca 1958 roku przekszta\305\202cono ka\305\202mucki okr\304\231g autono-

miczny w autonomiczn\304\205 republik \304\23127.

Wiele rzeczy \"'skazuje na to, \305\274ekierownictwo sowieckie zde-

cydowa\305\202o si\304\231na t\304\231rehabilitacj\304\231 nie tylko ze wzgl\304\231d\303\263wetycznych.

Opinia publiczna domaga\305\202a si\304\231takiej decyzii, same za\305\233zaintere-

sowane narody dok\305\202ada\305\202yw tym kierunku wszelkich stara\305\204.

Rehabilitacj\304\231 deportowanych narod\303\263\\v przeprowadzono u'

trzech etapach. W roku 1955 podnios\305\202a si\304\231po raz pierwszy kur-

tyna milczenia i pojawi\305\202y si\304\231pieN'sze informacje prasowe, z kt\303\263-

rych wynika\305\202o, \305\274enarodom tym zezwolono na nowych terenach

osiedlenia na organizowanie w\305\202asnego \305\274yciakulturalnego. W .,Ka-

zachstanskiej Prawdzie\" ukaza\305\202o si\304\23117 maja 1955 roku og\305\202osze.

nie o gazecie w j\304\231zyku Czecze\305\204c\303\263w i Ingusz\303\263w, kt\303\263ra mia\305\202a

zacz\304\205\304\207si\304\231ukazywa\304\207 od l lipca tego\305\274roku i werbowa\305\202a t\304\205drog\304\205

abonent\303\263w. Pojawi\305\202y si\304\231reporta\305\274e o wyst\304\231pach zespo\305\202\303\263wama-

torskich obu tych lud\303\263w. Pa\305\204stwowe wyda\\\\'nictwo republiki

kirgiskiej rozpocz\304\231\305\202owydawanie ksi\304\205\305\274ek\\\\' j\037zyku Karaczaj6\\\\' i

Czerkies6\037.

Druga faza rehabilitacji zapocz\304\205tkowana zosta\305\202a XX Zjazden1
i tajnym przem\303\263wieniem Chruszczowa, w kt\303\263rym pot\304\231piona zo-

sta\305\202adeportacja narod\303\263w przez Stalina. Rozpocz\304\231\305\202osi\304\231na naj-)

26. ,. postanowieniu prnydium Rad)' NajwY\305\2738uj ZSSR z 11 hl\305\202\037l)

1957. opublikowanym w \"Wedomosu Werchownogo Sowieta SS\037R.. nr 4 l
24. 2. 1957. czytamy: ..Zatwierdzone zosta\305\202ynul\"puj,ce uchwa\305\202yprezydium

Rady Najwy\305\274szej I 9 stycznia 1957: 'O przemianowaniu Kabardy\305\204ski\037j .'\\\037SR

w Kabardymko-Ba\305\202kank, ASSR.. .0 ratytuowaniu A&'\\R C.ucze\305\204row i

Ingusz\303\263w w ramach RSFSR\\ .0 utworzeniu ka\305\202muckiego Obwodu Aulono-

miemego w obl'fbie RSFSR'. 'O przemiano,,'aniu Aulonomiun\"Ro Obwodu

Czerkiel\303\223w'. W Iwi\305\202Zk.uz Iym przeprowadzone zosian, odpowiednie zmiany
i uzupe\305\202nienia w paragrafie 22 konslytucji ZS5R...

27. ..Prawda\" z 30 lipca 1958. Uchwa\305\202. m\303\263wio tym. jak UMlta\305\202y\"'\037'-

pe\305\202nione iyc\".eni. rohotoikc\\w ka\305\202muckiep ohwodu autQDomi('zne\037o.
28. ..Sowieckaja Kirlizja\", 19 maja 1956.)
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\\\\\"y\305\274szym szczeblu przygotowywanie szeroko zaplano\\\\'anej akcji

repatriacyjnej.

Pocz\304\205tkiem trzeciej i ostatniej fazy by\305\202aluto\\\\'a sesja Rady
Najwy\305\274szej ZSSR w roku 1957. Jednak i ona nie przynios\305\202a

rehabilitacji wszystkich deportowanych lud\303\263w. Ani s\305\202owem nie

wspomniano o przywr\303\263ceniu obszaru autonomicznego Niemc\303\263w

Wo\305\202\305\274a\305\204skichi o powrocie Tatar\303\263w Krymskich do ich siedzib.

Zreszt\304\205 tak\305\274ezrehabilitowane narody nie mog\305\202yw ca\305\202o\305\233cipowr6-

ci\304\207na swoje ziemie rodzinne, poniewa\305\274 ich domostu'3 zosta\305\202y w

mi\304\231dzyczasie zaj\304\231te przez innych, a budowy nowych dom\303\263w na-

turalnie nie zaplanowano, zreszt\304\205 le\305\274a\305\202oto ju\305\274w kompetencji in-

nych w\305\202adz.

Rehabilitacja deportowanych lud\303\263\\\\' jest jednym z niewielu

przyk\305\202ad\303\263\\\\'dobrej woli okazanej przez kierownictwo ZSSR.

Krzy\\\\,dy wyrz\304\205dzone przez stalinowskQ polityk\304\231 narodo\\vo\305\233ciow,

zosta\305\202y przynajmniej cz\304\231\305\233ciowonapra\\\\.ione.)

\"Odkrycie\" Ros}';skie; Sowieckie; Republiki Federacy;ne;)

Do dzi\305\233dnia nie spe\305\202nione zosta\305\202y nadzieje na demokratyza-
cj\304\231systemu sowieckiego i na prawdziu'ie konsekwentny rozrachu-

nek ze stalinizmem. \"Odwil\305\274\" nie tr\\\037,ra\305\202ad\305\202ugo. Tym bardziej

interesuj\304\205ce s\304\205posuni\304\231cia sowieckiej polityki narodo\\\\'o\305\233ciowej

na obszarze Rosyjskiej Federacji. Struktura administracyjna RSFSR

by\305\202awprawdzie podobna jak \\\\' i nnych republikach, ale w dzie-
dzinie polityki narodowo\305\233ciowej zajmowa\305\202a przez ca\305\202yokres rz\304\205-

d\303\263wStalina zupe\305\202nie odr\037bne stanowisko. Czterna\305\233cie pozosta\305\202ych

republik zwi\304\205zkowych posiada\305\202o w\305\202asne, narodowe partie komu-

nistyczne, natomiast organizacja partyjna RSFSR podporz\304\205dko-

u'ana by\305\202abezpo\305\233rednio Komitetowi Centralnemu KPZS. W ka\305\274-

dej z republik istnia\305\202y np. narodo\\ve organizacje pisarzy, artys-
t\303\223\\\\',dziennikarzy, natomiast w Federacji Rosyjskiej nie by\305\202o

(poza zespo\305\202ami amatorskimi) niczego \\v tym rodzaju. Wida\304\207 i

l tc\037o, jak niech\304\231tny by\305\202stosunek polityki narodo\\\\'o\305\233cio\\vej Sta-

lina do federacyjnego charakteru ustroju ZSSR. i jak sanl Stalin

pr\303\263bo\\\\'a\305\202forsowa\304\207 S\\\\'\304\205pier\\\\'otn\304\205 teori\304\231 autonomii. Stowarzysze-
nia rosyjskich tw\303\263rc\303\263\\\\'kultury by\305\202yzbyteczne, ponie\\\\'a\305\274 w ko\305\204-

l\"o\\\\'ym okresie stalinizmu tw6rcy ci reprezento\\vali ca\305\202yZwi\304\205zek

So\\\\'iecki. Gdy chodzi\305\202o o \\\\'yst\304\231po\\\\'anie na Zc\\\\'n\304\205trz, o stosunki

l zagranic\304\205. pisarze ukrai\305\204scy, kazachscy czy \305\274ydo\\\\'scy w og\303\263le

si\304\231nie liczyli.
Po\305\233r6d wielu czynnik6w zmierzaj\304\205cych do zmiany tego stanu

r7.eczy decyduj\304\205c\304\205rol\304\231odgrywa\305\202y naturalnie momenty gospodar-)
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CZt:. Ludzie odpowiedzialni widzieli coraz ja\305\233niej, \305\274ezasada we-

wn\304\231trzno-so\\v ieckiego podzia\305\202u pracy, tak jak j\304\205rozumiano za
czas\303\263w Stalina, jest nie do utrzymania. Z ka\305\274dym rokiem stawa-

\305\202osi\304\231oczywistsze, \305\274esystem gospodarczy musi by\037 w rozs\304\205dny

spos6b zmodernizowany i zracjonali1.owany. Pierwsze zarz\304\205dze-

nia decentralizacyjne za Malenkowa oraz p\303\263\305\272niejszareforma kie-

rowania przemys\305\202em i budownictwem, uchwalona ju\305\274za rz\304\205d\303\263w

Chruszczowa (1957), wzmocni\305\202y rol\304\231republik i obszar\303\263\\v auto-

nomicznych, co postawi\305\202o Federacj\304\231 Rosyjsk\304\205 wobec specyficz-

nych problem\303\263w. Jej biurokracja partyjna musia\305\202a w coraz

wi\304\231kszym stopniu uwzgl\304\231dnia\304\207gospodarczo-polityczn\304\231 specyfik\304\231

RSFSR, nale\305\274yte wykorzystanie bogactw naturalnych oraz odpo-
wiednio rozdziela\304\207 inwestycje i si\305\202yrobocze.

Jeszcze bardziej skomplikowane problemy wywo\305\202a\305\202o\"Odkry-
cie

u
, \305\274erosyjscy tw\303\263rcy kulturalni w wi\304\231kszym stopniu \\vinni po-

\037wi\304\231ci\304\207si\304\231problemom w\305\202asnej, \305\233ci\305\233lejszejojczyzny, zamiast nadal

wyst\304\231powa\304\207\\v roli jedynych reprezcntant\303\263\\v ca\305\202ego Z\\\\'i\304\205zku S0-

wieckiego. Wiele rzeczy zadecydowa\305\202o o pewnym \"wyodr\304\231bnie-

niu\" rosyjskiego \305\274yciakulturalnego pod rz\304\205dami Chruszczowa.

Partia by\305\202abardzo konkretnie zaintercso\\\\'ana w tym, \305\274ebypost\304\231-

powi pisarze i arty\305\233ci rosyjscy, kt\303\263rych tradycyjne centra kultu-
ralne ogarn\304\205\305\202w latach 1955-56 ferment nie mieli mo\305\274no\305\233cibez-

po\305\233redniego oddzia\305\202ywania na intelektualist\303\263w innych republik,

wykorzystuj\304\205c sw\304\205uprzywilejowan\304\205, \"og\303\263lno-sowieck\304\205\" pozycj\304\231.

Mo\305\274na by\305\202owyra\305\272nie \305\233ledzi\304\207,jak cz\304\231sto wyst\304\231puj\304\205cyw republi-
kach zwi\304\205zkowych trend do uzyskania wi\304\231kszej swobody, inspi-

rowany by\305\202z Moskwy lub Leningradu. Artyku\305\202y drukowane w

roku 1956 w czasopismach literackich oraz w \"Woprosy istorii\"

i \"Woprosy filozofii\" zagrzewa\305\202y do walki zwolcnnik\303\263w refor-

my w republikach. Nic przeto dziwnego, \305\274edzier\305\274ymordy partyj-
ne stara\305\202y si\304\231o izolowanie i os\305\202abienie \",p\305\202ywu rosyjskich pisarzy
i intelektualist\303\263w.

Istotne znaczenie posiada\305\202a teza Chruszczowa o konieczno\305\233ci

jak naj\305\233ci\305\233lejszego powi\304\205zania elity umys\305\202owej z praktyk\304\205 \"budo-

wy komunizmu\". Spo\305\233r\303\263dwszystkich inte1ektualist6w sowieckich,

rosyjscy zdradzali najwi\304\231cej sk\305\202onno\305\233cido oderwanych od \305\274ycia

spekulacji i niech\304\231tnie dawali si\304\231zaprz\304\231ga\304\207do w\303\263zka powszed-

niO\305\232Ci.Czy czuli si\304\231oni za czas\303\263w stalinowskich przyjemnie po-
chlebieni awansem do roli przedstawicieli \"Hcrrenvolku H? Spra-
wiedliwo\305\233\304\207nakazuje przyzna\304\207, \305\274easpekt ten nie odgrywa\305\202 powa\305\274-

nicjszej roli. Rosyjski intelektualista by\305\202najcz\304\231\305\233ciejpo prostu

typem wielkomiejskim, kt6ry nie interesowa\305\202 si\304\231drobiazgami dnia

codziennego. Wszyscy owi rosyjscy pisarze, plastycy. aktorzy, mu-

zycy, wirtuozowie, \305\233piewacy i td. chcieli \305\274y\304\207w wielkich mias-)
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tach. Natomiast inteligencja narod\303\263w nierosyjskich pochodzi\305\202a

prze\\v3\305\273nie ze u'si i by\305\202adlatego mocniej powi\304\205zana z problema-
mi codziennego \305\274ycia.

I ntenej\304\205 partii by\305\202ozmienienie tego stanu rzeczy. Przedstaw-
my po kr\303\263tce kroki, jakie podj\304\231\305\202apartia, aby bardziej zwi\304\205za\304\207

rosyjsk\304\205 inteligencj\304\231 z narodem, aby zainteresowa\304\207 j\304\205kultural-

nymi d\304\205\305\274eniamii potrzebami rosyjskich mas.
27 lutego 1956 Komitet Centralny KPZS uch\\\\'ali\305\202 utworze-

nie centrali partyjnej dla Federacji Rosyjskiej, pod nazw\304\231 Biura

KC KPZS dla RSFSR. Organizacja partyjna Federacji Rosyjskiej
nie zosta\305\202a wprawdzie przez to zarz\304\205dzenie zr\303\263wnana z partiami
w innych republikach, w re\"lultacie zosta\305\202a jednak nieco wyodr\304\231-

bniona z centrali partyjnej i J chc\304\205cnie chc\304\205c, mog\305\202azaj\304\205\304\207si\304\231bli.

\305\274ej\305\274yciem politycznym kulturalnym i gospodarczym w\305\202asnego

kraju
2D

. Nast\304\231pnie postanowiono, \305\274eb\304\231dzie si\304\231ukazywa\304\207 organ

tego biura \"Sowieckaja Rossija \305\202t.Dziennikarze rosyjscy nie po-
trafili si\304\231przestawi\304\207 na specyficznie rosyjskie problemy J co pro-
wadzi\305\202o do wielu konflikt\303\263w i zmian personalnych w redakcjach

3D
.

Jeszcze g\305\202\304\231bszerysy uwidoczni\305\202y si\304\231w Federacji Rosyjskiej na od-
cinku kulturalnym. Na kongresie pisarzy rosyjskich, obraduj\304\205cym

w Moskwie 7-13 grudnia 1958, 397 delegat6w reprezentuj\304\205cych

2539 pisarzy rosyjskich oraz innych narodowo\305\233ci Federacji Ro-

syjskiej uchwali\305\202o utworzenie Zwi\304\205zku Literat\303\263w RSFSR. Nie-

w,tpliwie w akcie tym wi\304\231ksz\304\205rol\304\231ni\305\274inicjatywa samych pi-
sarzy odgry\\\\'a\305\202y pewne intencje partii. G\305\202()\\\\'nym referentem by\305\202

\"bezpartyjny\" pisarz L. S. Sobolcw, kt\303\263rego Wf'\\,ody zawiera\305\202y

silne akcenty szowinistyczne. Poni\305\274ej wszelkiej krytyki by\305\202anp.

jego ocena Pasternaka:)

..Pasternak mo\305\274eile chce pop\305\202a\037wa\037Dad losem inteligencji, kt\303\263ra

rzekomo gin\037a dla rewolucji, mo\305\274e\305\233lubowa\304\207tej inteligencji doqonn, mi.)

29. SCormu\305\202owana w do\305\233\304\207zawi\305\202y.poI\303\223bi nie ca\305\202kiemjun. uchwa\305\202a

bnmi: .,Celem praktycznego k.ierowania pra\304\205orlanUacji i organ\303\263w obwo-

dowy\037h. krajowycb\" partyjnych, terenowych i gGBpoda rczych oraz \037Iem ope-
raty\\\\'n\305\202\"JoI'OUtnygania o sprawach RospodarezelO i kultunineRo budownic-
twa \". I\305\202SFSRpostanowioDo utworzy\304\207 biuro KC K PZS dla RSFSR\"\". Dalej
postanowiono w uchwalr, \305\274ek.\305\274dorazowy I sekretarz KC KPZS b\304\231dzier\303\263w.

DOr'\037nir. , \037krelan.em tego biura. Biuro KC KPZS dl. RSFSR posiadar
ma nasl\304\231-puj,re wydzia\305\202y: or\0378niza\037yjny, propagandy i aRitacji. nauki. _kol.
oietwa i kultury, rolnictwa, przemy8\305\202u i transportu, administracy jn\037h.ndl\037

wy. (..Spra\\\\'oelnik. parlijnoKo rabolnika\" -
pa\305\204stwowe w).dawnictwo lit(l-

ratury polilycznf'j, MO!'kwa. 1957. 8. 126).
30. Ju\305\27431 maja 1958 biuro KC KPZS dla RSFSR zmuszone by\305\202oakry.

tykOW84\037 pismo ..Sowieckaja Roaija\" za nieudolae wype\305\202nianie swych za.
cLui, dymisjonowa\304\207 dotyehcu.JOwqo redaktora na\304\205elnego P. P. Jerofejewa
j zasl,pir go I. F. KUltowa\305\202owem (tam\305\274e,st. \305\20296i 497).)

6')
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\305\202\0378 mimo teKo nie ma podstaw do uwa\305\274ania si\037 za p\037t.wiciel. ro-

!'yjskiej inteligencji 3!.\".)

Mimo takich niesmacznych wypad\303\263\\\\' wyra\305\272ne by\305\202od\304\205\305\274enie,

do zwi\304\205zania pisarzy rosyjskich z RSFSR. Od grudnia 1957 uka-

zuje si\304\231organ pisarzy Federacji Rosyjskiej -
.\305\202Literatura i \305\274y\305\272\305\204

u
.

Pocz\304\205tkowo wychodzi\305\202a on pod egid\304\205 komitetu organizacyjnego
Z\\vi\304\205zku Literat\303\263w ZSSR, p\303\263\305\272niejza\305\233Zwi\304\205zku Literat\303\263w RSFSR.

W roku 1958 powsta\305\202o biuro organizacyjne Stowarzyszenia
Artyst\303\263w Plastyk\303\263w RSFSR, od l lipca tego\305\274roku ukazuje si\304\231

jego organ: \"Chudo\305\274nik RSFSR
u 32

. Nast\304\231pnie powsta\305\202 szereg in-

nych organizacji kulturalnych Federacji Rosyjskiej.

Taicie zmiany terytorialne i administracyjne przyczyni\305\202y si\304\231

do wzrostu znaczenia RSFSR. W lipcu 1956 roku przekszta\305\202cono

kareto-fi\305\204sk\304\205 republik\304\231 zwi\304\205zkow\304\205\\\\' karelsk\304\205 republik\304\231 autono-

miczn\304\205. Niema\305\202\304\205roJ\304\231odegra\305\202y w tym posuni\304\231ciu polityczne za-

miary rz\304\205du sowieckiego wobec Finlandii. Przewodnicz\304\205cy Pre-

zydium Rady Naj\\\\'y\305\274szej karelo-fi\305\204skiej republiki z\\\\'i\304\205zkowej

o\305\233\\viadczy\305\202:)

..\037n). \"lalu!' Dagej republiki. jako karelo-fi\305\204skiej republik.i zw\304\205zko-

wej nie odpowiada narodowemu sk\305\202adowiludno\305\233ci. Celowo\305\233\304\207przebzta\305\202eeaia

jej w aUlonomiczn. republik\304\231 sowieck., i w\305\202,cunie jej do Federacji Rosyj-

skiej uzasadnione jest historyczn, wsp\303\263lnot, K09podarc\304\205 narodu karebkie-
10 i wielkirgo narodu rosyj8k.iegoS\"'.)

Problemy narodowo\305\233ciowe Federacji Rosyjskiej podkre\305\233lone zo-

sta\305\202ytak\305\274e \\\\' pewnej mierze przez przy\\vr\303\263cenie do \305\274yciaroz-

\\\"i\304\205zanych przez Stalina republik i obszar\303\263w au [onomicznych.

Nale\305\274y pami\304\231ta\304\207,\305\274ena obszarze RSFSR istnieje 16 republik

autonomicznych. 8 obwod\303\263w autonomicznych i 10 okr\304\231g\303\263wna-

rodowych. za\305\233liczba r\303\263\305\274nychnarodowo\305\233ci jest o wielc wy\305\274sza

ni\305\274\\\\re \\\\'szystkich innych republikach. Rosyjska grupa narodo-
wo\305\233cio\\\\ra jest przy tym na \\vszystkich tych obszarach najsilnicj-
sza liczebnie. Tylko na obszarze Federacji Rosyjskiej \305\274yj\304\205ludy,

kt\303\263rych poziom kulturalny przed rewolucj\304\205 pa\305\272Jzierniko\\v\304\205 by\305\202

tak niski. \305\274eVl wielu wypadkach nie posiada\305\202y w\305\202asnego rozwi-

ni\304\231tego j\304\231zyka. i porozumiewa\305\202y si\304\231prymitywnym dialektem.

Problemy narodowo\305\233ciowe RSFSR s\304\205zatem specjalnej natury t sil-

ne pi\304\231tno \\\\.ycisn\304\231\305\202yna nich tradycje wielkoruskiego szo\\\\!'inizmu)

31. ..Prawda\".. 8. 12. lC)S8.

32. ..Sprawocznik partijnolo rabotnika\", I. 496 i \"97.

33. ..Prawda''. 17. 7. 1956.)
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eslo\305\204.k.i\037gomiDuten\305\202wa o\305\233wialy. Czylamy lam m.in.: ..\037Iini\"h'r

o\305\233wiatyuwa\305\274aza s\305\202uune.ile etlOMcY i l'08)'j5C!)' n.u\037zyt\"iele obraduj, Of'Obno...

Seu lep je5t oczywiaty : cb\304\205oni uchyli\304\207si\304\231od krytyki rosyjskich naur7\037.-

cieli j che. odwlec: proponowane przez 8lron, rmyjsk, Dnianf Pf'r\037n81nr.'.

40. SalomoD Golde l\",ann : Zur Fro8e der Auimil\037run, und DenalioM-

lUienua\302\253 der Jauhn in der SOUJj\037'union
-

..50wjel'ludien\" Nr 10. ezer-
wiec 1961, Monachium. I. 38.)
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i polityki kolonialnej. Sowieckie \305\272r\303\263d\305\202apotwierdzaj\304\205, \305\274edzi\037 jesz-

cze dzia\305\202aj\304\205tam si\305\202y,zmierzaj\304\205ce do zniesienia autonomii 3\305\202
.

Brak zdecydowania \\v sowieckiej polityce narodo\\\\'o\305\233ciowej

spra\\\\'i\305\202, \305\274eproces \"usamodzielnienia\" RSFSR nie zosta\305\202 jeszcze

do dzi\305\233zako\305\204czony . To co zosta\305\202o v\305\202ltej dziedzinie do tej pory
osi\304\205\037ni\304\231tenic traci przez to znaczenia. \"Odkrycie\" RSFSR jako

odr\304\231bnego tworu przypad\305\202o na kr\303\263tki okres odpr\304\231\305\274enia.gdy po
\305\233mierci tyrana budzi\305\202o si\304\231sumienie i wyprostowywa\305\202 si\304\231kr\304\231go-

\037\305\202upludzi \\\\' Sowietach. Roz\\v\303\263j ten zmusi\305\202 przyw6dc6,,' rosyj-
skich do usuni\304\231cia wielu przerost\303\263w nacjonalizmu. Uczyniono

ma\305\202ykrok \\\\' kierunku s\305\202usznej poli tyki narodowo\305\233ciowej. W cze\305\233..

niej czy p\303\263\305\272niejrewizja w\305\202asnej pozycji w wielonarodo\\vym pa\305\204-

st\\vie stanie si\304\231dla narodu rosyjskiego zobo\\\\'i\304\205zaniem, z kt\303\263rego

nie b\304\231dzie m\303\263g\305\202si\304\231\\vycofa\304\207.)

\"Grupa antypar(v;na\" i nowy kurs polityki narodou'o\305\233ciou'ej

Kiero\\\\'nictwo partyjne po \305\233mierci Stalina nie mia\305\202ood po..

cz\304\205tku jednolitego charakteru. Gremium to sk\305\202ada\305\202osi\304\231z ludzi o
bardzo r\303\263\305\274nychpogl\304\205dach. Podczas gdy Chruszczow i jego ludzie
d\304\205\305\274ylido reform, inna grupa, z\305\202o\305\274onaz dawnych najbli\305\274szych

\\\\'sp\303\263\305\202pracownik\303\263wStalina, opo\\\\'iedzia\305\202a si\304\231za utrzymaniem daw-

nych metod rz\304\205dzenia. Do terminologii partyjnej wesz\305\202a ona p\303\263\305\272-

niej pod nazw\304\205 \"antypartyjnej grupy Malenkowa, Kaganowicza i
\037lo\305\202oto\\\\'a\". Do tej tr\303\263jki czo\305\202owych funcjonariuszy do\305\202\304\205czono

p\303\263\305\272niejjeszcze Szepi\305\202owa i Pier\"ruchina. W czerwcu 1957, gdy
grupa antypartyjna wykorzysta\305\202a sw\304\205przewag\304\231 w prezydium
KC KPZS i pr\303\263bowa\305\202aw dramatycznych okoliczno\305\233ciach pozby\304\207

si\304\231ChrUSlCZO\\Va - los partii by\305\202na ostrzu no\305\274a.Sytuacja Chru-

SZClowa i jego z\\volennik\303\263w, przeciw kt\303\263rym wypowiedzia\305\202 si\304\231

jeszcze \303\263\\\\'czesny prze\\\\'odnicz\304\205cy prezydium Rady Najwy\305\274szej

ZSSR. W oroszy\305\202ow, zmieni\305\202a si\304\231dopiero po zwo\305\202aniu Plenum

Komitetu Centralnego, kt\303\263re opo\\\\'iedzia\305\202o si\304\231bez zastrze\305\274e\305\204po

stronie Chruszczowa.)

34. \". ..Istorii SSSR.. nr l 1%3 opublikowano artyku\305\202M. S. D\305\274unuzowa
- ..O !IOwieckoj autonomii i perei:itkach nacjonalizma\". w kt\303\263rymzacyto-
wano liBt niejakie.o Sz. z Uf y . W li\305\233cietym zawarte jest \304\205danie zniesienia

8ulonomii na t('renie R\037FSR i pnek.nta\305\202cenie obszar\303\263w autonomicznych w
normalne jednostki administ\305\202'acyjne jednolitej ROIyjskiej Sowieckiej Repu-
hliki Proletariatu. Autor listu proponuje podobnie post,pi\304\207 w innych repu-
blik8t'h zwitzkowych, gdzie mia\305\202ybyZ08ta\037 zlikwidowane republiki i obwody
autonomiczne oraz o\037gi narodowe. ..z\305\2021iknie w\303\263wczasjeden z hamulc\303\263w

op\303\263iniaj,cych nasz poch\303\263ddo komunistycmqo. proletariackiego jutra\". Nie

jf'\0371 lo z \037wnoici, g\305\202osodosobniony i reprezentuje OD pogl,dy rozpowszech.
niol1r w ko\305\202achszowinist\303\263w wielkonukich.)
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Uchwa\305\202a Plenum czerwcowego z roku 1957 zawiera\305\202a list\037

wykrocze\305\204 przeciw linii partii) pope\305\202ruonych przez \"grup\304\231 ant y-

partyjn\304\205\". O jednym z najwa\305\274niejszych powiedziano co nast\304\231puje:)

nByli oni przeciwni rozszerzeniu uprawnie\303\263 republik zwipkowyc=b w
dziedzinie budownictwa goepodarc=zego i kulturalnego, w dziedzini\037 ustawo-

dawstwa, jak r\303\263wnie\305\274przeciwni byli zwirk.szeoiu roli rad terenowyc=h
(eowiet\303\263w) w rozwipywaniu tych zad a ii. Tym samym an\305\202ypartyjna grupa
przeciwdzia\305\202a\305\202arealizowanemu zdecydowanie przez partif kunowi zmierza-

jfcelDu do IZ)'bszego l'OEWoju gospodarki i kultury w republikach Darodo-

wye\037 kurIOM zapewniaj,cemu dalNe zacie\305\233nieDie leninowskiej przy jaini
mi\037ZJ wszystt.imi Darodami naszego kraju.\".)

R\303\263\305\274nicepogl\304\205d\303\263wmi\304\231dzy zwolennikami Chruszczo\\\\'a a ) ,gro-

p, antypartyjn\304\205\" w sprawach polityki narodowo\305\233ciowej dotyczy\305\202y

dwuch grup zagadnie\305\204. Najpierw chodzi\305\202o o spraw\304\231 rozszerzenia

praw republik. \"Grupa antypartyjna\" sk\305\202ada\305\202asi\304\231ze zwolennik6w

skrajnego centralizmu i patrzy\305\202a z naj\\\\'i\304\231ksz\304\205nieufno\305\233ci\304\205na od-

wr\303\263tod tradycyjnych metod biurokratycznego rz\304\205dzenia. Niema-

\305\202eznaczenie mia\305\202odla spraw polityki narodowo\305\233ciowej nastawie-

nie tej grupy w sprawie destalinizacji i rehabilitacji ofiar Stalina.

Spraw\304\231 komplikowa\305\202 fakt, \305\274ejej przyw\303\263dcy uczestniczyli osobi\305\233-

cie w przeprowadzaniu wielkich czystek z lat trzydziestych, a

cz\304\231\305\233ciowotak\305\274ei powojennych i \305\274espowodowali pogromy inte-

ligencji narodowej w republikach.

Aby uprzytomni\037 sobie atmosfer\304\231 czerwca 1957 nale\305\274y pa-

mi\304\231ta\304\207,\305\274einne by\305\202ynast\304\231pstwa polskiego Pa\305\272dziernika i rewo-

lucji w\304\231gierskiej w obu tych krajach, a inne w Sowietach. W Pol-

sce i na W\304\231grzech przyspieszy\305\202y one proces destalinizacji, w S0-
wietach natomiast zmobilizowa\305\202y z r\303\263\305\274nychwzgl\304\231d\303\263wzwolenni-

k\303\263wostrego kursu. Wielu zdobyczy rewolucji w\304\231gierskiej nie

mo\305\274na by\305\202oanulowa\304\207 mimo interwencji sowieckiej. W Sowie-
tach natomiast na czolo wysun\304\231\305\202asi\304\231kwestia opanowania przez
parti\304\231 rosn\304\205cych tendencji od\305\233rodkowych. Nastroje w narodach za-

mieszkuj\304\205cych Zwi\304\205zek Sowiecki odegra\305\202y tu niema\305\202\304\205rol\304\231.Od-

nosi si\304\231to szczeg\303\263lnie do pograniC'lnych republik ukrai\305\204skiej i

bia\305\202oruskiej. W\305\202a\305\233niena rok 1956 przypada okres rozwoju sto-
sunk\303\263w mi\304\231dzy Polsk\304\205 a Ukrain\304\205 i Bia\305\202orusi\304\205.Rozw\303\263j wydarze\305\204

w Polsce i na W\304\231grzech podzia\305\202a\305\202bardzo o\305\273YWiaj\304\205cona liberalne

tendencje inteligencji tw\303\263rczej w Sowietach. Pogorszy\305\202y si\304\231nato-

miast stosunki mi\304\231dzy Moskw\304\205 a Belgradem. Sowieccy funkcjo-
nariusze partyjni rozp\304\231tali wielkie kampanie przeciw ) ,narodowe-

mu komunizmowi\" i rewizjonizmowi.

Walka o w\305\202adz\304\231wewn\304\205trz partii odbi\305\202. si\304\231w korzystny spo-)

35. ..Sprawocmik partijDOIo rabotnika\", Moskwa 1957, l. 121 i 122.)
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s\303\263bna d\304\205\305\274eniachnarod\303\263w sowieckich. Pog\305\202\304\231bia\305\202ysi\304\231coraz bar-

dziej r\303\263\305\274nicezda\305\204, osobiste animozje zatruwa\305\202y atmosfer\304\231, mu-

sia\305\202oprzyj\305\233\304\207rozstrzygni\304\231cie. Utarczki mi\304\231dzy zwolennikami Chru-

szczowa a \"grup, antypartyjn\304\205\" os\305\202abi\305\202yw rezultacie na pewien
czas tendencje do zaostrzenia kursu.

We wszystkich republikach, szczeg\303\263lnie za\305\233na Kaukazie,

Ukrainie i Bia\305\202orusi inteligencja pot\304\231pi\305\202a\"grup\304\231 antypartyjn,\"

w szeroko zorganizowanych akcjach. Odby\305\202o si\304\231to pod has\305\202em:

\"Rozbijacze frakcyjni byli wrogami nierosyjskich republiku . Kadry

partyjne na Ukrainie wykorzysta\305\202y akcj\304\231przeciw Malenkowowi J

Kagano\\\\'iczowi i Mo\305\202otowowi. aby domaga\304\207 si\304\231rozszerzenia

praw swej republiki. W artykule wst\304\231pnym \"Prawdy Ukrainy\"
z 12 lipca pisano:)

\"Wielk, zu\305\202un partii jest praca nad 1UUni\037iem wypaCRa polityki
narodowo\305\233ciowej oraz to, \305\274ebez oci,gania obra\305\202aona kun na szybszy \305\202-W\303\223j

goepoda rki i kultury w republikach narodowych. Pnyczyni\305\202o si\304\231lo do

dalu.ego wzmocnieni. leninowskiej pnyja\305\274ni Darod\303\263wIOwieckich. TeD leni-
nowski kurs przyni\303\263e\305\202Dam ju\305\274cenne oei,gni\\'Cia. Dlatqo ca\305\202arwvInna

narod\303\263w sowieckich zgodnie pot\304\231piaantypartyjn, grup, M.lenkowa. Kala-
DowiC'UI i Mo\305\202otowa oraz Szepi\305\202owa. kt\303\263ryli\" do .ucb przy\305\202,czy\305\202.Ci zaro..
mmiali panowie, ktony .\305\202ulibyli na potrzeb,. ludu i wrogo Dut.wieni
do wszystkiego co Dowe, pr\303\263bowali z.awr\303\263ci\037puti\037 na star. drog\304\231,sprzeci-
wiali !i\304\231rozszerzeniu praw republik zwi\304\231zkowycb i iDnym wainym poau-

ni\037iom1 niezb\304\231dnym do urzeczywistnienia uchwa\305\202XX Zjazdu KPZS\".)

Jak ju\305\274\\vspomnieli\305\233my rozpra\\\\'a mi\304\231dzy ChruszC20wem a

\"grup\304\205 antypartyjn\304\205t\305\202 u\305\202atwi\305\202arepublikom domaganie si\304\231jak naj-

szerszej rehabilitacji ofiar Stalina. Zarzuty przeciw Malenkowowi J

Kagano\\\\\"iczo\\\\,i i Mo\305\202otowowi ilustrowane by\305\202ykonkretnymi

przyk\305\202adami z lat trzydziestych i z okresu powojennego. Aby ju\305\274

nie powraca\304\207 do tej sprawy p\303\263\305\272niej,stwierd\305\272my tu od razu, \305\274e

korzystny wp\305\202yw wyst\304\205pie\305\204przeciw \"grupie antypartyjnej\" na
polityk\304\231 narodowo\305\233ciow\304\205 nie ograniczy\305\202 si\304\231do roku 1957, lecz
trwa do dzi\305\233dnia.

Ju\305\274w lipcu 1957 roku st\\\\'ierdzono na szeregu zebra\305\204 pu.

blicznych na Ukrainie, \305\274e.,w roku 1947 J od pierwszego dnia

s\\vojej dzia\305\202alno\305\233ciw Ukrai\305\204skiej SSR Kaganowicz zupe\305\202nie bez-

podst3\\\\Tnie, i pod pozorem walki z nacjonalizmem, obwinia\305\202

wielu rzetelnych przedstawicieli kultury ukrai\305\204skiej\"a.

Takie w p\303\263\305\272niejszych latach gromadzono na Ukrainie mate-)

36. ..Radjan\305\233ka Ukrajina\", 12. 7. 1957. W tym samym wydaniu Ip\037
wozdanie z zebrania kijowskich pisarzy, na kt\303\263rymprzemawia\305\202 Andrij M..
\305\202yazkoi opowiada\305\202 m.in., ja\" Kaganowicl p\"\305\202..i\305\202ea\305\202kowicie IeU wie....

Mwyma Rybkiep ,J\037 syn kraju IOwjel\305\232kobo\" i twierdzi\305\202, ie autor cbcUi
w nim gloryfikowae Raclt Cea\305\202ram. Petlury.)
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ria\305\202yprzeciw cz\305\202onkom \"grupy antypartyjncj't i rozszerzano ra-
my rehabilitacji ofiar terroru stalinowskiego. Dopiero w lipcu

1963 roku zdecydowa\305\202o si\304\231kierownictwo partii na pe\305\202n, rehabi-

litacj\304\231 Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Zosta\305\202a ona

rozwi\304\205zana w roku 1938 uchwa\305\202, Kominternu, razem z KPP i
Komunistyczn\304\205 Parti\304\205 Zachodniej Bia\305\202orusi. Przy tej okazji nie
ograniczono si\304\231do pot\304\231pienia Stalina, ale wymieniono tak\305\274e

Kaganowicza, kt\303\263ry stwierdzeniem, \305\274eKPZU prze\305\274arta jest na.

cjonalistycznym odchyleniem i wype\305\202niona knowaniami wroga,

przyczyni\305\202 si\304\231do likwidacji komunist\303\263w zachodnio-ukrai\305\204skich
37

.

Na XXI Zje\305\272dzie KPZS (1959) przedstawiciele republik
azjatyckich wykorzystali spraw\304\231 ,.grupy antypartyjnej\" dla na-
rodowych interes\303\263w republik. Muchtidinow o\305\233wiadczy\305\202\\\\'\303\263wczas:)

nRozbicie grupy 80t)'puty jnej. kt\303\263rejcz\305\202onkowie zademonstrowali na.
.tawieoie szowiDi5tyczne i oie wierzyli w to\037\305\274ebykadry w republikach n.-
rodowych zdolne b).\305\202ydo wykonywania zada\305\204pa.utwowych. pnycz) ni\305\202osif
do dalli2ego umocnienia przy ja\305\272ninaszych narod\303\263w i ich ,,'zajemnego zli\305\274e.

nia pod przewodnictwem partii-.)

XXI I Zjazd partyjny ( 1961) przyni\303\263s\305\202wzn10\305\274cnie akcji reha-

bilitacji \\\\' republikach. W listopadzie 1961 roku podj\304\231to zn\303\263w

na szerok\304\205 skal\304\231krytyk\304\231 \"grupyantypartyjnej\" \305\202\304\205cz\304\205cz tym \305\274\304\205-

danie przy\\\\'r\303\263ccnia nale\305\274nej rangi prawdzie historycznej \305\202bezcere-

monialnie \037\\\\'a\305\202conejw okresie stalinizmu. Na konferencji akty\\\\'u

partyjnego w Mi\305\204sku I-szy sekretarz komitetu centralnego KP
Bia\305\202orusi. K. T. Mazurow, przypomnia\305\202 ca\305\202kowite zniszczenie w

latach trzydziestych kadr narodo\\\\'ych t przeprowadzone przez Sta-

lina, Jc\305\274o\\\\'a i Berie: a tak\305\274eMalenkowa
38

. Na konferencji ormia\305\204-)

3';. PalrL ..Z. prawilnoje os\"csuzenie istorii Komuni81yczeskoj Partii

Zapadnoj [kr.iny.... '\" pi\305\233mie..Kommuni!t.... nr 10. 7. 1963. Przyk\305\202ad KPZtJ

jrst I ).powy. poniewa\305\274pokazuje jak \305\202at\".oprzychodzi\305\202o slalinh\305\202tom \037karUnir

o nacjonalizm. W wymit\"nionym pumie czylKlny: ...Wi\037k\037 kierownin.rRo

aklywu KPZl: zosla\305\202ana podHtawie !!Ifa\305\202!lwwanych i k\305\202amliwyrh informacji
uznana w 1c)38 r. za Inmaskow.n, agenlurf raszY'lnu. Dal\037y rozw\303\263j\"')..
darz(.\305\204ni\305\202'pOlwienb:i\305\202 IrKo zml\305\233JoneAo osk.8rUoia. przeciwnie. Ok87..a\305\202o\037i\037

ono prnwokarj\". jak to sl\\\\ irrdz.ono w (,jwiaclczrniu I)irciu partii komuni-

8lyrzn\037(\"h w roku \305\202'\03756\".No\\\\t. ILirruwniclwo KPZl\037 1.051810 ju\305\274w roku 1 1ft'

pom\303\263wione o nacjunalizm. K058r i Baraba uznani ZOt\305\202laliza ..zamaskowan)'rh
aRrnl\303\263\" ukrui\305\204skirh C)r\037anizacji nacjonalistycznych n. Nirco p\303\263inirj ca\305\202y

akl).\\\\' ki..rowniczy KPZli. przet\"j\\\\'ko kl<an'mu rownir\305\274podni\037\037iono 1.'Mluhnc
r .\305\202!Q.).wr0\037karirni8. sia\305\202!tir ofiar.. ht-zprftwn\037.c.'h rt\"pn-\"ji\".

38. ...Prawda\037\" 31. l. 1959.
:\305\2029....Sowieckaja Ridorwi..... 14. 11. 1961. Tak\305\274ena X\"II ,j..id1.ie

PKZ\037 \037tuurow da\305\202obru tych wydarze\305\204: ..... Jak wiadomo w latach

l Cl33 36 mia\305\202.miejsce weryfiucja w partii i wymiana lelilymacji partyj.
Dych. Malenkow. kl\303\263rypracowa\305\202w owym czuie w aparacie KC.. wykorzy\037ta\305\202

t,; .kcj\037. aby ,,'y!'l.pi\037 ;\302\273n\037i\302\245'tl\"\037iwym cz\305\202onkom parliL W'p\303\263h1ie 1: J\037io-)
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skiego aktywu partyjnego, 14 listopada 1961, I-szy sekretarz KP

Armenii, J. N. Zarobjan, poinformowa\305\202 o dzia\305\202alno\305\233ciMalenkowa

w tej republice w latach trzydziestych. Mia\305\202on osobi\305\233cie uczest-

nil'ZY\304\207 w aresztowaniach i pos\305\202ugiwa\304\207si\304\231metodami sprzeczny-
mi z prawem

40
. Zarabjan poda\305\202 nast\304\231pnie kilka ma\305\202oznanych

szczeg\303\263\305\202\303\263wna temat wydarze\305\204 z roku 1949. Podobne rewe.
lacje us\305\202yszano z ust I-go sekretarza KC kompartii Gruzji,

\\Y/. Po M\305\272a\\\\'anadze. na konferencji tamtejszego aktywu partyj-

nego.
l
. Tak\305\274e \\\\' republice mo\305\202dawskiej ujawniono przy okazji

obrachunku z ,.grup\304\205 antypartyjn\304\205
\"

wiele dotychczas nieznanych
pra\\vie fakt\303\263\\\\' o dawnych machinacjach stalinowskich \305\2022

.

Spo\305\233r\303\263dwielu przyk\305\202ad\303\263wwybrali\305\233my tylko kilka, kt\303\263rewi,-

za\305\202ysi\304\231z przesz\305\202o\305\233ci\304\205partii. Rozprawa z \"grup\304\205 antypartyjn\304\205\"

nie pozosta\305\202a bez wp\305\202ywu na dziedzin\304\231 kulturaln\304\205 i \305\274yciepublicz-)

w\037m uku\305\202on wersjf o istnieniu roqa\305\202fzionqo antysowiecki\037go ruchu pod-

ziemnego na Bia\305\202orusi, kt\303\263rymia\305\202by\304\207nekomo kierowany przez towarzyszy

7-ajmuj,eyrh czo\305\202owestanowiska w aparacie partyjnym i pa\305\204stwowym re-

publiki. Na tej podstawie u5uniflo przy wyrWanie lqilymaeji po\305\202owfez\305\202on-

k\303\263wor8anizacji partyjnej na Bia\305\202orusi. Gdy pnewodnicqcy Rady Komisarzy

Ludow)'ch n'publiki, Go\305\202odied'I zak weslionowa\305\202 na plenum KC KP Bia\305\202o

ru1\305\202iw)'oiki weryfi k.acj i i wymian)' legitymacji partyjnych, \037'a1enkow po-
jr-cha\305\202na Bia\305\202oru\305\233i rozpfdzi\305\202na cztery wiatr)' kadr)' republiki. \" rezultacie
jf'go po!uni\037 w czuie pobytu na Bia\305\202orusi prawie wuyscy czo\305\202uwitowarzy-
foZt' \",publik.i'I w tym sekretarze KC. przewodni<'qcy Rady Komisarzy Ludo-

wyC'h. komisarze ludowi i liczni towarzysze z tf'\037nowych orKan\303\263wpartyj-
nych i admini8tracji, jak r\303\263wnie\305\274przedstawici\037le inteligencji tw\303\263rczrjzostali

u!'unifCi z partii a wielu z nich aresztowano. \\I' szyacy ci niewinni ludzie 10-

!l'tali dzij zrehabilitowani, wielu z nich \037micrtnir..:' o

40. Organ KP Armenii, ,.Kommuni.!at\" I I\305\202.11. 1961. Zarobjan opisa\305\202
okol iC2no\305\233ci zamordo\".aoi. \303\223WC7.eSDPgoI 1'ekretarza KP Armenii. Aga\037\037i
Chanc:Ltzisna i poda\305\202nast\304\231puj,ce informacje o tf'rrorze w roku 1937: ''IW

ci,1U ni\305\202'wielu mif'Si\037). I c)J7 roku a\037ztow8no \\\\' naszej npublice 3.500
odpowiedzia\305\202n)Orh funkcjonariuszy partyjnych, trrenow).ch. gO!'podarczyeh,

woj!tkow)'c-h i m\305\202oclzieiow)'ch. \"'ielu z nich wsia\305\202orOZ8tr7.\305\202'lan).ch bez wy-
roku !I,dowpgo i bez przeprowadzenia normalnego \037I\037\305\202ztwa.Mifdzy or\037to-

waDymi znalaz\305\202si\304\231komisarl ludowy finans\303\263w. (;ajk. Jal(ubjan, komisarz lu-

dow) handlu, Aram Dastakjan i dow\303\263dcadywizji ormia\305\204skirj. Akop Atojan,
oraz wielu innyt'h. olK-cnie w pe\305\202nizrehabilitowanych.' o

-II. ..Zaria \".\037Ioka'\" 11 1961. W wywoda('h r\305\202l\305\274.awanaduznajduje ,i\037

lIa!'tfpuj,cy. ciekawy fragment o t'z)'stknch z lal trzydzieslyt'h: ..Naslfpuj,cy
C'7.n\305\202owipolil)'ry ZO!'tali lw1.pod...tawnie zamordowani: Mami\305\202a()r8('hrla\037ili,
\037Iicha Kat'hnani, \037zalwa Aliawa, uwaD (;o\037obtarid7.e, Sos (;uachidz.e, N\037J'.

lor Lakoba. Lawrenlij K.rlwrlisch,,'ili i wirl\" inn)\"C'h. zrt'habilito\"oanyrh
I\037mif'rtni\305\202'o A ilu c7.o\305\202owyrhIJisarry, pot'tow. nnulLowr\303\263w i in\305\274).nirrow prz\037
\305\233ladowa\"\". deportowano. \"..mordowano w (;ruLji bez jaki(\"hkolwiek ItOd\037taw

prawn)'(\"h. na zasadzie o!'karienia awanturnika 8r.rii i je\037o konJpan\303\263w\".
42. II \037kretan KP \037to\305\202dawii,N. A. Melniko,,', r\037r..rowa\305\202na zebraniu

partyjnym w Kiszyniowie. 1s. 11. 1961 (rytowane za ..Sowieckaja Mo\305\202da-

wia\" 7. \305\2027. 11. 19f.l) : \"W okrr\037ie kultu jednostk.i pn.eAladowano bc7.praw-
nie w mo\305\202da,,'\037kiejorganizacji partyjnej wielu odpowiPdzialnych dzia\305\202aczyz

partii, t\305\202-renowej admini.!ltracji i gospodarki. CZf\305\232c\037z ni(\"h ZO!'la\305\202ar07.stnrla-)
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ne w og6lno\305\233ci. Powsta\305\202 w ten spos\303\263b precedens, na kt\303\263rymog\305\202y

si\304\231powo\305\202ywa\304\207si\305\202ypost\304\231powe, gdyby Chruszczow i jego zwo-
lennicy zacz\304\231li na nowo zaostrza\304\207 kurs.)

Walka o rehabili/tlc;\304\231)

Pierwsze zarz\304\205dzenia o rehabilitacji ofiar Stalina przysz\305\202y ju\305\274

w roku 1954. Na XX Zje\305\272dzie Chruszczow o\305\233wiadczy\305\202,\305\274edo

roku 1956 zrehabilitowanych 7A>sta\305\202o7679 os6b \305\2023
Patrl\304\205c wstecz

na dziesi\304\205tek lat, kt\303\263ry up\305\202yn\304\205\305\202od \305\233mierci Stalina stwierdzi\304\207 wy-

pada, \305\274enie \\\\'szystkim oddano jeszcze sprawiedliwo\305\233\304\207, ale

XX Zjazd stanowi\305\202 wyra\305\272nie punkt zwrotny. Od tego momentu
inteligencja narodowa i biurokracja partyjna republik zwi\304\205zko-

wych nalegaj\304\205, \305\274ebymo\305\274liwie najwi\304\231ksza liczba dawnych ofiar

otrzyma\305\202a zado\305\233\304\207uczynienie.

Chruszczow i jego zwolennicy byli zainteresowani przede
wszystkim w rehabilitacji cz\304\231\305\233cizamordowanych starych bolsze-
wik\303\263,,'. Gra\305\202y w tym rol\304\231momenty natury czysto etycznej.

Po\305\233r\303\263dofiar najmniej by\305\202opolityk\303\263w. O wiele wi\304\231kszy by\305\202

udzia\305\202 przedstawicieli \305\274ycia kulturalnego, naukowc\303\263w i innych

reprezentant6w inteligencji narodowej. Moskiewskim przyw\303\263d-

com komunistycznym chodzi\305\202o o przywr\303\263cenie prawdy historycz-

nej - naturalnie tylko do pewnych granic. Dla narod\303\263w niero-

syjskich najwa\305\274niejsze by\305\202o,\305\274ebytw\303\263rcy ich kultury zostali oczysz-.
czen1.

Akcja rehabilitacji ogarn\304\231\305\202aszerokie ko\305\202a.Jeszcze zanim roz-

pocz\304\231\305\202asi\304\231na dobre rehabilitacja starych bolszewik\303\263w w pe\\\\'-

nych ko\305\202ach domagano si\304\231,aby oddano sprawiedliwo\305\233\304\207 uczestni-

kom walki z faszyzmem, g\305\202\303\263wniena terenach okupou'anych przez
Niemc\303\263w. Obok partyzant\303\263w kierowanych przez sztab, znajduj\304\205cy

si\304\231poza frontem istnia\305\202y jeszcze grupy, kt\303\263re okre\305\233la\305\202ysi\304\231jako

komunistyczne, ale kt\303\263redzia\305\202a\305\202ysamodzielnie. Podejrzliwo\305\233\304\207 Sta-

lina z\\vr6ci\305\202a si\304\231przeciw nim z ca\305\202\304\205ostro\305\233ci\304\205.Okre\305\233lono ich jako

\"ruch podziemny prowokator\303\263\\v\" i odpowiednio potraktowano.
Na Ukrainie sowieckiej uda\305\202osi\304\231przeprowadzi\304\207 rehabilitacj\304\231 tych)

R8. Do Iych O!'\305\202atnichnale\305\274.seUelaru ukrai\305\204sk.iej KP( b) dl. terenu mol.

dawskiq(o - C.o\305\202ub,Bicbman i Doczu\305\202,przewodnic\304\205cy CKW autonomicz-

nej republiki mo\305\202dawskiej
-

WoroDYcz. pnewodnicqcy rad, komisuzy lu-

dowych 8utonomiemej republiki -
Staryj (Bo\305\204.ow). bearahscy politycy

emigrac-yjni - Milew, Kriworukow i wielu innych...
t9

.

43. C).towane a tajnego pnem\303\263wienia Ch ruezezo wa n8 XX zjmzie pa....

tii. Cbruuczow doda\305\202jeszcze, i:e GlOby te \"w pnewaiaj,cej aIfici ..la\305\202y po
\305\233miercizrebabUi tow.ne t\037.)

72)))



grup wkr\303\263tce po \305\233mierci Stalina\". O wiele trudniej posz\305\202o z par-

tyzantami bia\305\202oruskimi. Dopiero w lutym 1960 roku I-szy sekre-
tarz KC KP Bia\305\202orusi, Mazurow, zapowiedzia\305\202 na XXIV Zje\305\272dzie

tej partii rehabilitacj\304\231 mi\305\204skiego ruchu oporu. W czerwcu tego\305\274

roku Zak\305\202ad Historii Partii przy Komitecie Centralnym partii bia-

\305\202oruskiej oraz Instytut Historyczny Bia\305\202oruskiej Akademii Nauk

opublikowa\305\202y dokument rzucaj\304\205cy nowe \037wiat\305\202ona mi\305\204ski ruch

oporu
\305\2025

. Terror Stalina uderza\305\202 naprawd\304\231 we wszystkich: w par-
tyzant\303\263w, kt\303\263rzy ryzykowali \305\274yciew walce o komunizm, w uczo-

nych, kt6rzy po\305\202o\305\274yliwielkie zas\305\202ugi d1a swego kraju i w polity-

k\303\263w, kt\303\263rzy jeszcze na dzie\305\204 przed aresztowaniem bogobojnie
powtarzali tezy Stalina.

Akcja rehabilitacji przeprowadzana by\305\202az oci\304\205ganiem, ponie-
wa\305\274ci co o niej decydowali nie posiadali ani do\305\232\304\206odwagi ani ro-
zeznania politycznego, aby zerwa\304\207 ostatecznie i ca\305\202kowicie ze sta-

linizmem. Ten chwiejny kurs tr\\va do dzi\305\233i proces nie jest
jeszcze zako\305\204czony. Ze wszystkich usi\305\202owa\305\204,kt6re dotychczas

przedsi\304\231wzi\304\231to w dziedzinie rehabilitacji najwi\304\231ksze znaczenie

mia\305\202ypr\303\263by podj\304\231te przez republiki zwi\304\205zkowe, zmierzaj\304\205ce do

usprawiedliwienia tendencji, kt\303\263reza \305\274yciaStalina napi\304\231tnowano

jako \"nacjonalistyczne\".
Mniej wi\304\231cej w okresie XX Zjazdu partii zacz\304\231to domaga\304\207

si\304\231,aby walka lud\303\263w kaukaskich przeciw imperializmowi carskie-
mu zosta\305\202a taicie na nowo o\305\233wietlona w spos\303\263b odpowiadaj\304\205cy

pra\\\\1'dzie historycznej. W centrum debaty sta\305\202ysprawy ruchu

Szamila i mjurydyzmu. W pocz\304\205tku 1956 roku po raz pierwszy

zaj\304\231to stanowisko w sprawie zafa\305\202szowania przez Stalina historii
narod\303\263w kaukaskich. W jednym z czasopism historycznych pod-

dano krytyce autor\303\263w. kt\303\263rzy przemilczeli fakt, \305\274e\\valka w)'zwo-
le\305\204cza Szamila mia\305\202anliejsce w okresie, kiedy carat by\305\202\"\305\274andar-

menl Europy
n

. Walka lud\303\263w kaukaskich os\305\202abia\305\202acarat i \"po-
maga\305\202a \\\\' ten spos\303\263b rewolucji 1848 r. w Europie, walkom wy-

zwole\305\204czym na W\304\231grzech, w Polsce i \"innym ruchom wolno\305\233cio-)

41. ..Parlyjnaja ZWi\" nr 17/1\304\20557 donosi\305\202a: \"Wok\303\263\305\202niek.t\303\263rych daw-

nych przyw\303\263dc\303\263wpartyzanckich i kierownik\303\263w ruchu oporu stworzono nie-

zdro\"'9 atmosft'\037... Obwiniono ich o niepatriotycme czyny na terenach oku-
powsn)\"ch przez agresora niemirekiego. Sledztwo prowadzone by\305\202oprzy u\305\274y-
ciu niew\305\202aAciwych metod i tend\037DcyjDie. Komitet centralny KP Ukrainy anu-
lowa\305\202odno\305\233n\304\205ucbwa\305\202\037i pnywr\303\263ei\305\202w prawach cz\305\202onk\303\263wpartii tow \0371&N;1 '

kt\303\263r)'ch brz podstaw obwiniono. Pruciwko funkcjonariuszom. kt\303\263ny od-

po.. iedzialn i byli .. Di\037iektJWne metody iledztwa w przedmiocie dzia\305\202alno-

lici parlyz.anckiej pat\305\204ot\303\263wsowieckich, wd.ro\305\274oDOpost\304\231powanie party jno-dy.
c)']>linaroe\" .

-&5. Patn t.KommuDist 8e\305\202ol'Wlii\" Dr 6/1960, gdzie dokument tell

opublikowano w pe\305\202nymbnmieniu.)

73)))
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9. ..5owirekaja Latwija\037. 28. 6. 1953.)
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wym i rewolucyjnym\". \\X' artykule tym podkre\305\233lono tak\305\274e, \305\274e

Marks i Engels bardzo pozytywnie oceniali walk\304\231 wyzwole\305\204cz4
Szamila 48

.

Usi\305\202owania rehabilitacji ruchu Szamila i mjurydyzmu wy\\\\'o.

la\305\202yoczywi\305\233cie niejeden sprzeci\\\\,\305\2027. Dyskusja na ten temat, pro-

wadzona dotychczas w czasopismach historycznych przez slczup\305\202e

grono nauko\\vc\303\263w, zacz\304\231\305\202anagle pasjonowa\304\207 szerokie ko\305\202alud-

no\305\233ci. Do pe\305\202nej rehabilitacji Szamila nie dosz\305\202o, nie u\\\\'a\305\274asi\304\231

go jednak ju\305\274za reakcjonist\304\231 i zdrajc\304\231. lecz za bojownika o \\vol-

no\305\233\304\207i \\\\'ybitn\304\205 osobisto\305\233\304\207s\\\\'ojej epoki
\305\202l

.

Pe\\vne ko\305\202aw Azji centralnej podj\304\231\305\202ypr\303\263b\304\231rehabilitacji d\305\274a-

didizmu, og\305\202aszaj\304\205cgo ruchem post\304\231powym, kt\303\263ryposiada\305\202 prawe

i )c\\\\'e skrzyd\305\202o. Tendencja ta przybra\305\202a na sile \\\\' roku 1956, kie-

dy zrehabilito\\\\'ano szereg os\303\263buchodz\304\205cych za zwolennik\303\263w d\305\274a-

didizmu
\305\202i

. Dyskusja \\vok\303\263\305\202tej spra\\\\'y prowadzona by\305\202a\\\\' nieco

spokojniejszym tonie. Okaza\305\202o si\304\231jednak, \305\274ebiurokracja partyjna
nie zez\\\\'oli na rehabilitacj\304\231 ca\305\202ego ruchu.

'[rzecim ruchem, kt\303\263rego rehabilitacj\304\231 forso\\\\'sno na Ukrainie

sowieckiej, by\305\202borot'biznl. Pierwotnie stanowi\305\202 on lewe skrzyd\305\202o

ukrai\305\204skiej partii socjal-rewolucyjnej, skupiaj\304\205ce si\304\231wok\303\263\305\202pisma

\"Borot'ba\" (walka). Grupa ta za\305\202o\305\274y\305\202aw maju 1918 w\305\202asn\304\205

parti\304\231, \\\\' marcu 1919 przybra\305\202a nazw\304\231: ,.Ukrai\305\204ska Partia Social-

Re\\\\'olucjonist\303\263w (Komunist\303\263w)\". W sierpniu tego\305\274 roku po\305\202\304\205-

czy\305\202asi\304\231ze zbli\305\274on\304\205do niej grup\304\205 socjaldemokrat\303\263w i w ten spo-
s\303\263bpowsta\305\202a Ukrai\305\204ska Partia Komunistyczna

- Borot'bi\305\233ci.

W ko\305\204cu, pod osobistym wp\305\202ywem Lenina, uda\305\202o si\304\231nak\305\202oni\304\207

bolszewik\303\263\\\\' i borot 'bist\303\263\\\\' do \\\\'sp\303\263\305\202pracy.

Od 1956 roku staraj\304\205 si\304\231historycy i pisarze so\\\\'iecko-ukrai\305\204.)

\305\2026.A. \037. Pikman - O borb\037 kawkaslci(.h \302\253orC'el...: (:arJkilll; koloni:n-
lorom i w ., W op 1'08Y j\037torir. J1J' 3 1956.

,,;. Przyk\305\202adrm jest ar\305\202\037.ku\305\202\037. K. BU5Z1Ijrwa - - O kou'ka:kom mi,er;-
(1;:mf' w ..Wopros1 istorii\" nr 12 1956, w kt\303\263rymzachowano znany z przeq.
\305\202o\305\233cilon.

48. \"'. \037la\305\202lJjGSowi\302\253lcaja E,lcyklopMu,. tom X. kt\303\263ryukaza\305\2028i\037w roku
1960, czy.urny na szpalcie 4\305\202)8:..\037zamil -

przyw\303\263dr.a ruchu wy:u)()/p.,ic:e\037o

narod\303\263w Daarstanu i Cucu\305\204r\303\263w.kt\303\263ryskiero\".any by\305\202plUCi,,\" lokaln).m
panom feudalnym oraz k.olonialnej polityce car!lkiej Rosji i walcz)'\305\202poIl

n8\037\" miurydyzIDU'''.
\"C\305\202.\037ureg dan)\"ch n8 len trmat lawirra art)'ku\305\202M. 111'. Machabowa -

O IOr;a/noj prirode srf:'dn;eazja'sko80 dUulidizma i j\03780 f1\305\202toluciiI\305\202'period
w;elikoj ok'iabrskoj r\037u'fJ/ucji\" w \"lstorii SSSR\" nr 3 '1%3. Najwainiej-

\037 prac,. w kl\303\263rejpodj\304\231top\037 rehabilitaeji d\305\274adidizmu. by\305\202Zary., lai.'n-
rii KP Tl\305\202rkiestanu. S\302\253jaldemolcnalyc:na orlarnZtU\"ja Turlci\"lanu pr:.H
okreM!m paid:irrnikowym (1903.rruJ1'uc 1917J. Tamient 1958: cytowane

.. taW pra\037 M. Hachmanowa. \037\305\202.Julduzajewa j ISAta Su\305\202tanowa (wny-

.tkie w jrz).k.u uzbeckim).)
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scy, w oparciu o fakty historyczne, o sprawiedliw\304\205 ocen\304\231 bo-

rot 'bizmu. Z punktu widzenia interes\303\263w Ukrainy sprawa jest o

tyle wa\305\274na, \305\274eborot'bi\305\233ci zajmowali zdecydowane stanowisko w

sprawie polityki narodowo\305\233ciowej, domagaj,c si\304\231uznania pe\305\202nej

suwerenno\305\233ci Ukrainy sowieckiej oraz swobodnego i sprawied1i-

\\I/ego ukszta\305\202to\\\\'ania stosunk\303\263w mi\304\231dzy Ukrain\304\205 i Rosj\304\205. Ko\305\202a

wyst\304\231puj\304\205ce za rehabilitacj\304\205 borot 'bizmu by\305\202yna tyle silne, \305\274e

pr\303\263by te odbi\305\202ysi\304\231nawet echem w wydanej w roku 1958 \"Istorii

UkrajiJ1\305\233koji SSR t'. W tym samym roku w partii wzi\304\231\305\202ajednak

g\303\263r\304\231szo\\\\,inistyczna i \\vypaczaj\304\205ca historyczne fakty ocena bo-
rot'bizmu. Do dzi\305\233dnia uchodzi on przeto oficjalnie za \"nacjona-

listyczne i kontrrewolucyjne zjawisko\"\037.
Na przyk\305\202adzie Ukrainy mo\305\274na najlepiej oceni\304\207 jak zaci\304\231cie

walczono w poszczeg\303\263lnych republikach o ka\305\274d\304\205rehabilitacj\304\231.

Walki tej nie da si\304\231nawet por\303\263wna\304\207z podejmowanymi na og\303\263l-

no-sowieckiej p\305\202aszczy\305\272nieusi\305\202owaniami rehabilitacji przy\\\\,6d-
c\303\263wkomunistycznych i funkcjonariuszy partyjnych. Za czas\303\263w

Stalina nic by\305\202o\\\\' republikach zwi\304\205zkowych ani jednego wi\304\231k-

szego procesu. ani jednej wi\304\231kszej czystki. kt\303\263ra by nie odby-
wa\305\202asi\304\231pod pretekstem nnacjonalizmu I\305\202.Na\\\\'et w procesach
przeciw trockistom \\v aktach oskar\305\274enia m\303\263wiono o ..nacjonali\305\272-

mie mieszcza\305\204skim u, ..separaty\305\272mie\" i td.
51

. Czystki przeprowa-
dzano tak\305\274ew\305\233r\303\263drosyjskich przyw\303\263dc\303\263w komunistycznych, ale

nie jest znany ani jeden fakt zarzucania im \"rosyjskiego nacjona-
lizmu mieszcza\305\204skie\037o\". Szczeg\303\263lnie dra\305\274liwy posmak mia\305\202a na

Ukrainie walka o rehabilitacj\304\231 M. Skrypnyka, da\\\\?nego to\\\\'arzy-

sza Lenina. Na znak protestu przeciw polityce Stalina pope\305\202ni\305\202

on 7 lipca 1933 roku samob\303\263jst\\vo. I--listoriografia stalinowska

okre\305\233li\305\202a\037o jako \"narodo\\\\'ego komunist\304\231\", jego nazwiska nie
\\\\'olno by\305\202op\303\263\305\272niej\\\\'ymienia\304\207. Pier\\\\'sze glosy, domagaj\304\205ce si\304\231)

50. Autony sowie<-ko-ukrai\305\204.5CY: \037I. Suprenko. s. Kry\305\274aniw\037k).j i L, No-

wyu.enko podj\304\231lipr\303\263b\304\231aprzed1lt8wienia w innym jwietle borot'hiunu. \". I\037

rrlycznym orKanie KP Ukrainy, ,\037Kommuni8t UkrajiDY\037 nr 2 1958 uluua\305\202

lIi\037 zasadniczy arlyku\305\202(;. Owcurowa pl.: Z pry\".todu u ')'5witlenja pytanja
pro boro,'bizm. kl\303\263r)'nale\305\274yw\305\202a\305\233ciwieUWa\305\274a\305\202;za ostateczne podsun10wanie
dOlych(,Z8SOWf'j dyskusji. Na lemat lego inlere!\\uj,cego zjawi!Ska poli\305\202yczn\037Ko
ukaza\305\202ali, na Zachodzie cenna praca I wana \0371.j8Irf'nk..i: Boro\"bi\037'n -
a rlUJplpr in ,h\037 hi\037'o\",' ol ukrwllian comm.,,,i$m. New York, l\304\2055-\305\202.Pr\303\263by

rehabilitncji borol\"izmu jako ruchu polil)'cznef[u nie powiod\305\202ysi\304\231zupt'\"\305\202nie.

natomiasl F.n'habilitowano \037\037iowo 5UreIE czo\305\202owych borol'bi,.t\303\263_'. \037\303\263wnie
l lut\305\202piyrlY (np. \"'. 8\305\2028k\037'lnyj ).

51. Cenne informacje n. lemat czy!'lf'lk z lal trzydzieslych na [Jkrainie.
podaje praca II. K08\305\202iuka: SIalinu' rule in ,he Ukraine. A sludy ol ,he
rI\"kad.. ol mus t\037rror (1929.19.19). Ins\305\202ilute uf the Sludy of tbe US5R,
\037tuncheo t sierpie\305\204 1960.)
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rehabilitacji Skrypnyka pojawi\305\202y si\037 \\\\' roku 1956
52

. Ale r6wno-
cze\305\233nie podnios\305\202y si\304\231g\305\202o\305\233nesprzeciwy i \305\274\304\205dania,aby pot\037piaj,cy

s\304\231dz czas\303\263w Stalina zosta\305\202utrzymany. Jeszcze w roku 1960 wy\305\274-

szy funkcjonariusz partyjny na Ukrainie sowieckiej, I. Krawcew J

pisa\305\202:)

.. W pocz\304\231tku lat Inydziestycb partia komuniatycana Ukrainy pot\304\231pi\305\202a

n.\037jonalutyczne b\305\202\037y5krypayka. kt\303\263rywalk\" na dw\303\263chfroatach: przeciw
wielkomocarstwowemu aowiaizmowi i lokalnemu a8cjonalizmowi chcia\305\202u-

s\305\202fpi\037walk, tylko na jednym (roncie: przeciw 5ZOWinizmowi wielkomocar-
stwowemu. W tea spos\303\263baed\305\202on Da r\304\231k\304\231ukrai\305\204.kim Dacjonalistom miesz-
cza\305\204Jkim. Pogl,dy Skrypnyka zmierza\305\202y w gruncie neezy do odsuni\037ia

j\304\231zykaukrainskiC'go od bralniej mowy rosyj.kiej, do SIWOlUoia przedzia\305\202u

mi\037y kultur, ukrai\305\204sk, i bratni, kultu... rosyjsk,...)

Dopiero po XXIII Zje\305\272dzie partii, 25 stycznia 1962 r., ukaza-

\305\202ysi\304\231w ca\305\202ejprasie sowieckiej artyku\305\202y, po\305\233wi\304\231cone90-tej rocz-

nicy urodzin Skrypnyka i zaopatrzone jego fotografi,. Potwier-

dza\305\202yone jego rehabilitacj\304\231. By\305\202oby jednak przesad, uwa\305\274a\304\207reha-

bilitacje takie jak Skrypnyka za regu\305\202\304\231.Na Ukrainie trwaj, jesz-
cze do dzi\305\233dnia usi\305\202owania rehabilitacji szeregu zlikwidowanych
przyw\303\263dc\303\263w komunistycznych.

Podobne wysi\305\202ki na Bia\305\202orusi doprowadzi\305\202y do rehabilitacji
pewnej liczby wybi tnych polityk\303\263w, kt\303\263rzy w latach trzydzie-
stych zostali zg\305\202adzeni jako przedstawiciele narodowo-demokra-

tycznego odchylenia (Nazdemowszczyna). Ich czo\305\202owymi repre-

zentantami byli M. Go\305\202odied, by\305\202yprzewodnicz\304\205cy rady komisa-

rzy ludowych na Bia\305\202orusi, oraz A. Czarwiakow, przewodnicz\304\205cy

Rady Najwy\305\274szej republiki.

Szczeg\303\263lnie twarda walka toczy\305\202a si\037 o rehabilitacj\304\231 osobisto-

\305\233ciz \305\273yciakulturalno-politycznego. Gdy po \305\233mierci Stalina podj\304\231-

to pierwsze pr\303\263by likwidacji \305\202agr\303\263w,tylko cz\304\231\305\233\304\207intelektualist\303\263w

doczeka\305\202a si\304\231u\\\\'olnienia. Tysi\304\205ce zmar\305\202o lub zosta\305\202o u\305\233mierco-

nych w obozach. Kwiat inteligencji dwuch narod\303\263w - Ukrai\305\204-

C\303\223\\Vi Bia\305\202orusin6w -
wyniszC'lono. Gdy w roku 1958 za\305\274\304\205dano)

52. Pierw\037 PI\"\303\223bfpodjr\305\202)'\"Woprosy islorii\" nr 3/] 956. N8st,pi\305\202o to

w formie listu, podpu.nep pnez dw\303\263ch8tary\037h bolszewik\303\263w z Kijowa,
J. S. Oslikowskie,o i A. \". Saegowa. Zacb\037ni wyst,pieniem Mikojaaa n8
X X Kj...\305\272.dzieskrytykowali ooi praCf moskiewskielo historyk.a A. W. Lyeho-

\305\202ata.Na \305\202\305\202-matIwierclunia lep ostatniego, \305\274eSkrypnyk by\305\202winnym odchy-
lenia narodowego autony listu pi5q eo nUI\037puje: \"Oderwane b\305\202\037ywypo-
wiedzi Sk.rypnyka w kwestii narodowo8ciowej w kilka lal po pierw5Z'J1D zje\305\273.

dzie KP Ukrainy nie .. dostatecznym powodem. ieby miee\305\202awia\037.tarego

przyw\303\263dc\304\231partii bolszewik\303\263w i r\304\205duukrai\305\204akielO\".

53. Na temat oporu Krawcewa przeciw rehabilitacji Skrypnyu patn
jep broaura: ZbliWaie t\302\253jaliatyc..lAcla ruJCji .. procau perechodG 1c Irom-

muni=mu, \037ij\303\263w1960.)
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teza: .,socjalistyczna \\\\' tre\305\233ci, narodowa w formie\" nie mo\305\274eby\304\207

stosowana do sztuki sowieckiej. I. Dzerewin oraz W. Sachno\\\\'skij-
Penkejew reprezentowali np. nast\304\231puj\304\205cypogl\304\205d: \"Jest to formu-
\305\202anie estetYl\"Zna ale polityczna\". Wymienieni proponowali, \305\274eby

obok narodowej formy uznano tak\305\274e, \305\274esztuka mo\305\274eposiada\304\207

narodow\304\205 tre\305\233c
15

. Osety\305\204ski krytyk Nafi Dshusojty twierdzi\305\202, \305\274e

formu\305\202a \"socjalistyczna w tre\305\233ci. narodowa w formie\" przeczy
podstawowemu kryterium artystycznemu o jedno\305\233ci tre\305\233cii for-

my.. Ormianin Robert Karapetjan pisa\305\202ju\305\274w roku 1958:)

..przemiany. kt\303\263r)'mpodlega literatura ormia\305\2048ka mal.z\305\202ywyru nie tyl-
ko w fakcie. \305\274e!tta\305\202asi\304\231ona lOCjalutyczna w tre\305\233cii narodowa w\305\202omUr.

ale takie i \". tym. \305\274ena skutek swej tniei .ta\305\202a.i\037 ona literalU, wyra\305\273aj,c,

orlaniczn, jednO\305\232;. literatur,. kt\303\263rapoprra rozw\303\263jnarodowy i Spo\305\202fCmY

przybra\305\202a charaktery!\305\202tyczne c\037hy narodowe. Trei\304\207literatury ormi.\305\204Jki\037j

je!'t i pozostanie narodowa''''.)

Dyskusja ta zako\305\204czy\305\202asi\037 kl\304\231sk\304\205przeciwnik\303\263w tradycyjnej

sowieckiej formu\305\202y o sztuce. Wobec stanowiska zaj\304\231tego przez

partie inne zako\305\204czenie nie by\305\202omo\305\274liwe. Ten sam charakter po-
siada\305\202y pr\303\263by zreformowania sowieckiej polityki kulturalnej po-

przez zasadnicz\304\205 krytyk\304\231 artyku\305\202u Stalina o j\304\231zyku, podj\304\231t\304\205przez

licznych filolog\303\263w. Po XXII Zje\305\272dzie KPZS w sowiecko-ukrai\305\204-

skim cZc\305\202sopi\305\233mielingwistycznym ukaza\305\202 si\037 artyku\305\202 wst\304\231pny. w

kt\303\263rym stwierdzono:)

tt W'arunk.iem pomyi1nelo wypracowania leorelycmycb pocbtaw IOwiec-
kielO j\037ykozna\"'5\305\202wa w najbli\305\274szym czuie jest wyeliminowanie I obiep
w !wiecie nauko,,')'m szeregu nieicia\305\202ycb lub ca\305\202kiemfa\305\202szywych t\037 kt\303\263re

wprowadzi\305\202 do b.da\305\204jpykoznawczych StaliD... ROEWa\305\273aj,e eharaktel' mowy
jako zjawiska spo\305\202eemelo, Stalin poliawi\305\202ca\305\202kiembezpocb tawnie mak \037'-

n.nia mi\037IY narodow, kultur, jako ca\305\202otiei,i narodowym jpykiem. nir
uWZfCI\037niaj,c pny Iym takich form kultury narodowej. jak muzyka, sztu.
ka i \305\202d.Wyramie idealillyczn, by\305\202apr\303\263baSt.lina wyjainienia zwycipt,....
jeduelo j\037yu nad drugim w procesie wzajemnelo oddzia\305\202ywania Da .iebie

r\303\263\305\274nychjpyk\303\263w poprzez budow\037 Iramatyula, i tlowozhi\303\263r, nir zai pruz
obiektywne. loepodarcze i inne czynniki iycia spo\305\202ecznelo, kt\303\263reprzeoz Sta-

lina w ol\303\263lenie zosta\305\202ywspomniane... Praktyka historyczna oie usprawied-

liwi\305\202aneIOWan)'\037b pnez Stalina mO\305\273liwO\305\232Ciiwiadomelo inprowania w roz.
w\303\263jj,zykow)' prU'Z \037z\305\202owieka'..)

65. A. )elOrow: Ob in'\037Gciotu\305\202lnom i nacioRIJlllom ID Ukw'w\037, .,Kom-
muniJt\" nr 17/liltopad 1961.

b6. Tam\305\274e.

6:'. Cytowane za A. Adamowiczem - Di\037 naiotu\305\202len Li'eraluren d\037r

UdSSR. ManuakrJPt referatu wy.\305\202oa.one,o na X V konferencji lrulytutu Ra-

dania ZSSR, Monachium, w lipcu 1963.

68. Mo womatIJ\"wo, 10m XVII. Wydawnictwo akademii nauk Ubaili-

.k.ej S5R, Kij\303\263w1962, l. 4.)
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Cz\305\202onek akademii W. W. Winogradow wyst,pi\305\202 po XXII Zje\305\272.

dzie z gwa\305\202townymi atakami na rozpraw\304\231 Stalina o j\304\231zykoznaw-

stwie:)

..Nir widzimy oiluie w Sowietach \305\274ado)'chO&Dak Iworzenia .i\037 pow8zer.h.

n\037go\" mifC\305\202z)'Darodowelo jf&Yka pnya\305\202o8ci. .' programie KPZS podkre8lo-

DO. i.e r\303\263inicemifdzy jpykami narodowymi, mi,uy jpykami Darnd\303\263w\037

cja1\037lyc:znych \305\202.\305\202.utrzymywa\305\202y ai\037 d\305\202ulo.mimo \305\274e\305\202.\305\202.Da siebie wzajem.
nie oddzia\305\202ywa\304\207i wzbolaca\037 si\037.\".)

Profesor Winogradow s\304\205dzi. \305\274etezy Stalina przeczy\305\202y \"kon-

kretnym historycznym prawid\305\202owo\305\233ciom rozwoju j\304\231zykowego w

spo\305\202ecze\305\204stwie socjalistycznym'''.

Post\304\231po\\\\'a cz\304\231\305\233\304\207j\304\231zykozna\\\\'c\303\263w sowieckich pr\303\263bowa\305\202awi\304\231c

za pomoc\304\205 argument\303\263w teoretycznych po\305\202o\305\274y\304\207tam\304\231 rusyfikacji

j\304\231zyk\303\263\\\\,narod\303\263w nie rosyjskich przede wszystkim nie rosyjskich

narod\303\263w s\305\202owia\305\204skich. Usi\305\202owania te nie by\305\202ywszelako w stanie

po\\\\'strzyma\304\207 nacisku rusyfikacyjnego. W dyskusji tej wzi\304\231\305\202o

udzia\305\202 tak\305\274ekilku rosyjskich j\304\231zykoznawc\303\263w, kt6rzy okre\305\233lili sw6j

j\304\231zyk jako \305\233rodek komunikowania si\304\231w spo\305\202ecze\305\204stwie sowiec-

kim i nie przypisywali mu jakiej\305\233 specjalnej funkcji wynarada-
\\\\'iaj\304\205cej \\\\'obec j\304\231zyk\303\263winnych narod\303\263w sowieckich.)

o kadry narodowe)

V-' burzliwym okresie, kt\303\263ry nast\304\205pi\305\202po XX Zje\305\272dzie du\305\274\304\205

role; gra\305\202odomaganie si\304\231uprzywilejo\\\\pania kadr narodowych w

republikach z\\vi\304\205zkowych. Pierwsze posiedzenia komitet\303\263w cen.

traJnych, kt\303\263re odby\305\202y si\304\231po \305\233mierci Stalina na Ukrainie i w re-

publikach ba\305\202tyckich, zajmowa\305\202y si\304\231g\305\202\303\263\\\\'niet\304\205spra\\\\'\304\205. Proces

emancypacji biurokracji so\\\\,ieckiej wyrazi\305\202 si\304\231w republikach nie

tylko pr\303\263b\304\205p\037wnego zbli\305\274enia funkcjonariuszy do spo\305\202ecze\305\204stwa,

ale tak\305\274euwolnienia si\304\231od sta\305\202ej\"opieki\" funkcjonariuszy rosyj.
skich. D\304\205\305\274enieto objawi\305\202o si\304\231we wszystkich republikach zaraz
po Zje\305\272dzie.

Szcze\037\303\263Jnie jaskrawe formy przybra\305\202y pr\303\263by derusyfikacji apa.
fatu partyjnego i administracji w republikach azjatyckich \\\\'raz z

Kazachstanem. By\305\202ysekretarz KC kompartii turkme\305\204skiej, S. Ba-

baje\\\\', skar\305\274y\305\202si\304\231gorzko w roku 1959 \\\\' centralnym organie par-
tyjnym na sytuacj\304\231 panuj\304\205c\304\205w jego republice na odcinku kadr:)

6\302\253'.M. ,.. Winogrado,,' : Zadacz.\305\202SOWiHIco,o jG%)'kouuuaiG w ..S\305\202roilel.

\037I\"'0 k.ommunizma i ob5zczeslwennyje nauki\"\" materia\305\202y zebrania 0l\303\2631nelo
Akademii Nauk ZSSR z 9.20 pa\305\272dziernika 1962. Wydawnictwo akademii
bUlik Z\037SR, Moskwa 1962, 8. 87.)
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..Mimo og\303\263lnego&wi\305\202lr.u.eOi. .i\037 IiczbJ IpeejalUt\303\263w DUIa republika cierpi
Da brak kadr lierowniczych w przemyjle. \305\202ran8poreie i budownictwie. MO\305\273Da

by zapobiec temu stanowi rr.eezy. gdyby w zak\305\202adach i na budowach zatrud-

ni\304\207wi\304\231cejspecjali5t\303\263w pochod\304\205cych z ludnoeei miejscowej. Ale niekt\303\263re

komitety obwodowe. miejskie i rejooowe nie pnywifZUj, wieUdej \".agi... do

wyszkoleaia m\305\202odych\037ja\305\202ut\303\263w.aueplnie na irednim poziomie. W ae\305\233.

riu .ko\305\202ach technicmyeh. w kt\303\263rychukol, ai\304\231kadry dla pnemye\305\202u, traDs-

portu i budownictwa, gezy lir 1873 Iludeat\303\263w. w tym 352 Turkmen\303\263w.

tsy\305\202i18,8 procent. I.J\037 student\303\263w spoir\303\263dmiejeoowej ludnO\305\232Cida\305\202obyai,

podWY\305\273lzyc\037.m\303\263wi,o tym do\305\233wiadczenia innych uczelni. Na turkme\305\204skim

uniwersytecie pa\305\202utwowym Turkmeni stanowi, 52.6 procent Iludent \303\263w\"70.)

OdpowiedzialnO\305\232\304\206 za ten stan rzeczy Babajew przypisuje w pierw-

szym rz\304\231dzie aparatowi partyjnemu. Jego krytyka dotyczy nie
tylko szkolenia specjalist\303\263w, ale tak\305\274ekadr naukowych.

W Kazachstanie istnia\305\202a silna opozycja przeciwko obsadzaniu
stanowisk kierowniczych przez Rosjan, szczeg6lnie po og\305\202oszeniu

przez Chruszczowa planu oddania pod upraw\304\231 ugor6w i nowych
teren6w. Sekretarz KC KP Kazachstanu, M. D\305\274andildin, pisa\305\202w

roku 1959 o sytuacji w republice:)

.,Od czasu do cz.uu pojawiaj, si\304\231osoby, kl\303\263re,jesli nie ca\305\202kiemotwarcie,
to w ukrytej formie, WYllfpuj, pneciwko rozwijaniu si\305\202produkcyjnych i

wykorzY8tywaniu bogactw n8tunlnych naszej \037ubliki. poniewa\305\274 obawiaj,

si\304\231,\305\274euczestniczy\304\207 w Iym b\304\231d\304\231przedstawiciele innych bratnich republik.

Wykorzystanie bogactw Daturaloych Da wielk4 skal\304\231(a inlemy budownic-
twa komunizmu wymagaj, tego) nie moie nu\305\202.pi\304\20700 u\305\274ycia!li\305\202robo-

nych i kadr in\305\274yniersko-Irchnicznych z innych republik. Dlatego nale\305\274y

wszelki. nawel najmniejszy op\303\263rprzeciw temu og\303\263lno-80wieckiemu zadaniu.

wycbod\304\205cy cz\304\231etoz kadr miejlCOwycb, potwi\304\207 i zdecydowanie zwalczar

jako oznak, ograniczenia narodowego. Ograniczenie narodowe objawie si\037 ta-

Ue \037to w naruszaniu leninowskich zasad 8elekcji i rozdzia\305\202u kadr. Nie-
dawno opinia publicma naszej \037publiki pot\304\231pi\305\202a\"'\"fPOwiedzi poszczeg\303\263lnych

pnestawicieli naszej inteligencji. wed\305\202ugkt\303\263ryeh tylko takie O!Oby zajm\037

..e maj, odpowif'dzialDe Itanowiska. kt\303\263remaj, j\305\202-Ykkaucluki. i \305\274eko-

DieczDY jest powr\303\263tdo polityk.i ..korennizacji\" aparatu, jak. to czyniono w
pierwuych lalach w\305\202adzyIOwiec\"iejWl1.)

70. S. 8abajew: \", tMpitGnije Ral'ionalnYl'h \305\202u.dro\",w ..Par\305\202ijnaja \305\273ii\305\204\"

nr 23 'wn\305\202'Sie\305\2041957. 8. 13.
71. \"Korennizacij8\037' pochodzi od \"korennoj\" -

pirrwotnie: ozoacza\305\202a

ona wy!'unifte przez Lenina ,..danie pnymuBOwego obudzenia aparalu partii
i admini\037tra\037ji prz.ed1\305\202lawicielami miejscowrj ludnoici. ..Korrmizac-ija\" uzy-

ab\305\202apowaine wyDi\037i Da Ukrainie sowieckiej i w TralUuukazji. W roku
1929 aparat \"publiki zwipkowej Gruzji obsadzony by\305\202w 74\037/O. w Azerbej-
d\305\274aniew 36,8\037 D i w Armenii w 93\0375\037/oprzez przedstawicieli miejscowej
ludn\037i. W naroda('h turkit'$\305\202a\305\204!'kichosi,gnirte na tym polu wyniki by\305\202y

racz.ej skromne. (!dzia\305\202rodzimych funkcjonariu\037zy wynosi\305\202w Kirgizji -
6.30/0. w KOZ8clutanie -- 12,)C\037/o. \". Baszkirii - 7.9% (\"Woprosy istorii
KPSS\" Dr 1 I 196.' ). H\037'oI'Ycy \305\202Owieccyt\305\202umat'4 to niskim poziomem kul-

turaluym \303\263wc:z.em ej lw\305\202n\305\202-i\305\233rodkowej Azji, co jednak wyjunia spraw,

tylko \037io\"'u. Cd\037owha ..kore'1niZ\304\207\305\202cija'.b)\"\305\202ajedD,.m z. punkt\303\263w progrc-)
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Pod presj\304\205 Moskwy przestano wprawdzie o tym dyskurow8\304\206,

nie znaczy\305\202o to jednak, \305\274eproblem przesta\305\202 istnie\304\207. Odno\305\233ne \305\274\304\205da-

nia wysuwane by\305\202ycz\304\231sto i w p\303\263\305\272niejszychlatach przez wy\305\274szych

funkcjonariuszy KP Kazachstanu oraz przedstawicieli tamtejszej
inteligencji.)

P,ogram rew;:;; sowieckiej polit)'ki narodowoJciowe;)

Stre\305\233\304\207mypo kr6tce \305\274\304\205daniarewizji sowieckiej polityki naro-

dowo\305\233ciowej, wysuwane po \305\233mierci Stalina. Si\305\202y.kt\303\263re wysun\304\231\305\202y

w\303\263wczas, lub po XX Zje\305\272dzie, program rewizji by\305\202yr6\305\274norodne.

W pe\\\\rnych okresach czasu nawet niekt\303\263rzy przyw\303\263dcy komunis-

tyczni byli zainteresowani w emancypacji republik zwi\304\205zkowych.

szczeg\303\263lnie zwolennicy reform z grupy Chruszczowa. Najdalej

szed\305\202w \305\274\304\205daniachA. I. Mikojan, kt\303\263ry na XX Zje\305\272dzie oceni\305\202

powr\303\263t do \"zasad leninowskich wobec republik\" jako najwi\304\231ksze

osi\304\205gni\304\231ciekierownictwa komunistycznego po \305\233mierci Stalina. By\305\202

on na Zje\305\272dzie prawie jedynym m\303\263wc\304\205,kt\303\263ryzach\304\231ca\305\202do rehabi-

litacji ofiar Stalina i pot\304\231pi\305\202fa\305\202szowanie historii republik zwi\304\205z-

kowych
12

.

Sk\304\205dto nag\305\202ezainteresowanie si\304\231biurokracji partyjnej repu-
blik rewizj\304\205 polityki narodowo\305\233ciowej? Domagaj\304\205cy si\304\231rewizji

funkcjonariusze wietrzyli korzystn\304\205 koniunktur\304\231. Po \305\233mierci \"oj-

ca narod\303\263,,'\" Chruszczow musia\305\202 toczy\304\207 ci\304\231\305\274k\304\205walk\304\231 z grup\304\231 za-

jad\305\202ych zwolennik\303\263w centralizmu. Potrzebowa\305\202 on pomocy w wal-
ce z centralistami, kt\303\263rzy w przesz\305\202o\305\233ciuczestniczyli osobi\305\233cie \\V

r\303\263\305\274nychakcjach przeciw narodom nie rosyjskim, obecnie za' na-

dal reprezentowali szowinistyczny punkt widzenia. Pomoc t\304\231zna-

laz\305\202Chruszczow w republikach, najbardziej niezawodni przyja-

ciele byli \\\\' partii ukrai\305\204skiej) wielu z nich \305\233ci\304\205gn\304\205\305\202on p\303\263zniej

do kicro\\\\'nictwa partyjnego.
Obok domagaj\304\205cej si\304\231reform biurokracji partyjnej jeszcze sil-

niejszy mo\305\274e nacisk w tym kierunku wywierali przedstawiciele)

mu narodo\".o-komuni,t)'CZDelo ruchu narod\303\263w turu_ta\305\204sk.ich. EWaJC&aDep
zariekle przez Lenina a p\303\263\305\272niejpruz Stalina. przeciwie\303\2631'twa mi\037
\037fOfikw, a komunitltami lurkiesta\305\204skimi zahamowa\305\202y ..korenni7..acij\037\" Da

tym obe7.arze. (N. Diandildin: Npkoloryjf! wopr0-r in'\037mGci6ruJno\037o 1DO\305\202pi-

IcI'Uj\037 ..Kommunist\" Dr 12 wrzesie\305\204 1959. 8. 3.1).
72. Wed\305\202ugbardzo wiarogodnych pog\305\202owk Ptlikojan \305\274..,da\305\202ju\305\274w roku

19;;-1. w cZ8\037ie 8Wt'j wiz)\"t)' w Armenii 8powodowanej wyborami do RadJ
Najwyiszej ZSSR. W7Dowienia \037llUyk\303\263wormia\305\204JlLich, usuni\304\231tych z literatu-

ry tego kraju przez Stalina. Kr\303\263tkopo jego przem\303\263wieniu nast,pi\305\202a faktycz-
nie rehabilitacja tych autor\303\263w.)
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intelig\037ncji mni\037jszych narod\303\263w. Zmierzali oni ws\037dzie do tego
samego celu - korektury polityki narodowo\305\233ciowej, ale poszcze-
g\303\263lne ich \305\274yczenia r\303\263\305\274ni\305\202ysi\304\231mi\304\231dzy sob\304\205.KPZS nie zaakcepto-
u'a\305\202atego programu opozycji narodowej. Niemniej jednak pozo.

staje on dokumentem epoki, \\\\' kt\303\263rej zmiany nast\304\231powa\305\202yszybko

po sobi\037, a o\037\303\263lnerozlu\305\272nienie systemu sk\305\202ania\305\202oludzi w Sowie-
tach cz\304\231\305\233ciejdo wyra\305\274ania pra\\\\pdy ni\305\274w latach p6\305\272niejszych.

Do czego d\304\205\305\274ylizwolennicy reform w biurokracji partyjnej?
Zainteresowani byli oni w mo\305\274liwie najszerszym programie reha-

bilitacji, przede wszystkim we w\305\202asnych partiach. Ponie\\\\'a\305\274 ofiary

Stalina lik\",jdowane by\305\202ypod zarzutem \"narodowego komuniz-
mu\" lub \"odchylenia narodowego

l\305\202
sta\305\202edomaganie si\304\231rehabili-

tacji sprawi\305\202o, \305\274eRosjanie porzucili szereg uprzedze\305\204.

Stalinowski aparat terroru ni\037 istnia\305\202 ju\305\274,funkcjonariusze

partyjni u\305\233wiadomili sobie powoli, \305\274enajpewniejsz\304\205 baz\304\205dla

umocnienia ich pozycji jest w\305\202asna republika. G\305\202\303\263dw\305\202adzy ,,'zr\303\263s\305\202

silnie u funkcjonariuszy, gdy uda\305\202o im si\304\231ograniczy\304\207 kontrol\304\231

centrali ,\\' drobnych spra\\\\'ach, kt\303\263ry to fakt sta\305\202si\304\231z kolei

korzystn\304\205 po\305\274ywk\304\205dla patriotyzmu republik. Dla zwolennik\303\263w

reform \\\\' republikach korzystne by\305\202otak\305\274e to, \305\274epartia chcia\305\202a

wprowadzi\304\207 racjonalistyczne metody \037ospodarowania i zmierza\305\202a

do decentralizacji kierownictwa gospodarczego. Napi\304\231tno\\\\'any zo-

sta\305\202rozpowszechniony za rz\304\205d\303\263wStalina woluntaryzm. Has\305\202em

dnia sta\305\202asi\304\231op\305\202acalno\305\233\304\207.Polecono wszystkim funkcjonariuszom
przys\\voi\304\207 sobie \\\\'iedz\304\231ekonomiczn\304\205. praca partyjna mia\305\202apole-

ga\304\207na prawid\305\202owym rozwi\304\205zy\\vaniu pojawiaj\304\205cych si\304\231problem\303\263\\\\P

gospoda rczych.

Jednym z \\\\'yraz\303\263\\\\' budz\304\205ce\037o si\304\231patriotyzmu republik by\305\202o

\305\274\304\205daniebiurokracji partyjnej w przedmiocie sprawiedliwej polity-

ki gospodarczej. Dotyka\305\202o ono samych podstaw polityki narodo-

wo\305\233ciowej. Chruszczow i je\305\202Zoz\\\\'olennicy dopatrywali si\304\231\\\\' tym

\305\274\304\205daniuwykroczenia przeciw \"og\303\263lno-sowieckim interesom\" i po-

t\037piali je jako lokalny patriotyzm (mies/n;c1.esltvo). Popierana

przez menager6w gospodarczych biurokracja partyjna zmierza\305\202a

jednak do przej\305\233cia na tzw. gospodark\304\231 zespolon\304\205 (\"komplekso-

w\304\205\"), \\V kt6rej mo\305\274liwo\305\233cika\305\274dej z republik ni\037 by\305\202yrozpatry-

wane pod k\304\205tem abstrakcyjnego planowania o\037\303\263lno-sowieckieJlo

lecz \\\305\202'spos6b ca\305\202kiem konkretny.

NO\"'R polityka kadrowa jest dalszym punktem proJ!ramu k\303\263\305\202

zmierzaj\304\205cych do reform. Pos\305\202uguj\304\205csi\304\231w wielu \\\\'ypadkach cy-
tatami z Lenina doma\037aj\304\205 si\037 one uprzywilejowania kadr miejsco-
\\vych.

A jaki by\305\202program inteli\037encji narodo\\\\'ej? By\305\202aona zaintere-

50\\\\'ana \\\\' rehabilitacji mo\305\274li\\\\'ie \\\\'ie)u os6b j mia\305\202aprzy tym)
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na celu nie tylko wzbogacenie kultury narodowej. Wielu spo\305\233r\303\263d

usuni\304\231tych niegdy\305\233 poza nawias spo\305\202ecze\305\204stwa odgrywa\305\202o donio-

s\305\202\304\205rol\304\231w okre\305\233lonych procesach historycznych, reprezentowa\305\202o

szko\305\202y otwieraj\304\205ce nowe horyzonty. We\305\272my jako przyk\305\202ad reha-

bilitacj\304\231 tw\303\263rcy sowiecko-ukrai\305\204skiego teatru, O. S. Kurbasa. Za-
raz po tej rehabilitacji odczuwa\305\202o si\304\231wyra\305\272n\304\205zmian\304\231 w ukrai\305\204-

skim \305\233wiecie teatralnym. Pozostaj\304\205cy dot,d w cieniu zwolennicy
Kurbasa nabrali zn\303\263w otuchy. Ukaza\305\202y si\304\231wspomnienia i inne

przyczynki do historii tej wybitnej szko\305\202y ukrai\305\204skiego teatru.

Rehabilitacja klasycznego pisarza ormia\305\204skiego Akopa Raffi

( 1835-1888) odbi\305\202a si\304\231bezpo\305\233rednio na tw\303\263rczo\305\233ciszeregu tam-

tejszych pisarzy wsp\303\263\305\202czesnych. To samo da si\304\231po\\viedzie\304\207 o re-

habilitacji bia\305\202oruskich autor\303\263w: Maksima Gareckiego, W\305\202adi-

mira Dubouki i jazefa Puszczy.
Inteligencja republik narodowych d\304\205\305\274y\305\202apoza tym do zniesie-

nia innej dyskryminacji. Od czasu gdy \305\274danowszczyzna podnios\305\202a

nar\303\263d rosyjski do roli \"Herrenvolku
11

i jedynego reprezentanta

kultury sowieckiej zdegradowano kultur\304\231 innych narod\303\263w s0-

wieckich do poziomu prowincjonalnego. By\305\202ato teza nie tylko
na u\305\274ytek wewn\304\231trzny, ale pr\303\263bowano to wm\303\263wi\304\207nawet zagra-

nicy. Pr\303\263by zniesienia tej dyskryminacji u\\vie\305\204czone by\305\202ytylko

cz\304\231\305\233ciowympo\\\\,odzeniem, ale nawet to stano\\\\,i pewne trwa\305\202e
. ..

oSi\304\205gni\304\231cie.

Jednym z wa\305\274niejszych punkt\303\263w programu inteliRencji naro-

dowej, nie wywo\305\202uj\304\205cym zreszt\304\205 entuzjazmu w biurokracji par-
tyjn\037j, by\305\202od\304\205\305\274eniedo zahamowania rusyfikacji. Problem \"ja-

zyka
t1

pojawi\305\202 si\304\231ju\305\274w pierwszych dniach po \305\233mierci Stalina na

obszarze republik ba\305\202tyckich i na Ukrainie, wkr\303\263tce potem ogar-

n\304\205\305\202Transkaukazj\304\231 i z ca\305\202\304\205si\305\202\304\205wybuchn\304\205\305\202wreszcie w sowieckiej
Azji centralnej oraz Kazachstanie. Biurokracja partyjna nie zaj\304\231-

\305\202aw tej kwestii jednolitego stanowiska. Cz\304\231\305\233\304\207jej uzna\305\202a \305\274\304\205danie,

aby obcy funkcjonariusze pod przymusem uczyli si\304\231miejscowego

j\037yka za przejaw ..ograniczenia narodo\\\\'e\037ou. Znamienne by\305\202y

tak\305\274epr\303\263by inneRo arRumentowania. W jednym z moskiewskich
organ\303\263\\v partyjnych nastawieni szowinistycznie funkcjonariusze
partyjni pr\303\263bowali przekona\304\207 swych koleg\303\263w esto\305\204skich, \305\274e\305\274\304\205-

dania te s\304\205przesad\304\205. \"poniewa\305\274 wielu towarzyszy i tak ju\305\274daw-

no nallcly\305\202o si\304\231m\303\263wi\304\207po esto\305\204sku, i zrobili to ca\305\202kiem dobro-

\\\\'olnie. gdy\305\274ca\305\202ko\\\\'icie oddali si\304\231swojej pracy \"73.

Ci, kt\303\263rzy pragn\304\231li. aby j\304\231zyki narodowe odgrywa\305\202y w \305\274yciu

publi\037nym nale\305\274n\304\205im rol\304\231ponie\305\233li jednak \",kr\303\263tce pora\305\274k\304\231.No-

\\\\'a ofensY\\\\'8 rosyjskich k6\305\202szowinistYl'\"Znych, przeforsowa\305\202a fak-)

- 3 P . . . \",. \302\267...
13 I

.. 1960 C)3.,. .. art1JnaJ8 \302\2431%0nr 'Iplec , 8. .. .)
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tycznie priorytet j\304\231zyka rosyjskiego jako urz\304\231dowego na ca\305\202ym

obszarze sowiecki m.

Podejmowane np. na Ukrainie starania, zmierzaj\304\205ce do dero-

syfikacji szkolnictwa wy\305\274szego, uwie\305\204czone zosta\305\202y tylko po\305\202o-

wicznym sukcesem. Na Bia\305\202orusi pozosta\305\202o wszystko po staremu'..
Natomiast w republikach kaukaskich, podobnie jak i w ba\305\202tyc-

kich, nawet za czas\303\263w Stalina miejscowy j\304\231zyk narodowy by\305\202

j\304\231zykiem wyk\305\202adowym na wy\305\274szych uczelniach. Og61nie bior\304\205c

jednak w republikach zwi\304\205zkowych wzi\304\231\305\202ag\303\263r\304\231tendencja pos\305\202u-

giwania si\304\231j\304\231zykiem rosyjskim.

Osobny rozdzia\305\202 stanowi\304\205 wysi\305\202ki nad uratowaniem narodo-

wych j\304\231zyk\303\263ws\305\202owia\305\204skich jako mowy potocznej. Nale\305\274y w\304\205tpi\304\207,

czy w ci\304\205gudziesi\304\231ciu lat po \305\233mierci Stalina uczyniono na Ukrai-
nie i Bia\305\202orusi wszystko co nale\305\274a\305\202o,aby zapewni\304\207 tej sprawie

powodzenie. Sam fakt jednak, \305\274eznale\305\272li si\304\231ludzie, kt\303\263rzy wy-

st\304\205pili w obronie mowy ojczystej powstawi\305\202 po roku 1960 wy-
ra\305\272ne \305\233lady we wszystkich republikach. Mimo podejmowanych
przez rusyfikator\303\263w pr\303\263bzastraszenia, we wszystkich republikach
wyrasta liczna generacja m\305\202odych pisarzy i artyst\303\263w, kt6rzy

-

popierani przez ludno\305\233\304\207-
staraj\304\205 si\304\231uczyni\304\207 w\305\202asn\304\205mow\304\231 \305\274yw,

i nowoczesn\304\205, i pracuj\304\205 w ten spos\303\263b na rzecz kultury narodowej.)

74. Min\"ILie \"7.8!11Opi\037mo ..MabdcW\" nr 4 / 196:\305\202umi\037ao intflre5ujtcJ
lisI. podpisany przez 4 student\303\263w fakultetu filozoficznego przy bia\305\202oruskim

uniwersytecie im. Lenina w \037'i\305\204\"ku.Czytamy w nim m.in.: ..... JracU! co\305\202,

('o n88 !'Z\305\202-l.eRc\305\202lnieobchodzi! Z salysfakcj, Itwif'rdz.iliimy na uczelniu('h \"ryZ-

!tz)rh Vkrain)'. \305\271\305\202-wyk\305\202ady odbywaj, sif lam w rodl.imym jpyku ukrai\303\263-

skim. i lo nie tylko na wydzia\305\202ach humanutyeznych. Tak samo jMt w re-

publikach ba\305\202tyckich. My IIi, nie mo\305\274emy Di\037lely tym pognyci\037. mimo

IrKo. \305\274eabsolwenci seminari\303\263w pedagOgiCZD).ch iq p\303\263\305\272niejpracowa\304\207 Da

wi\037\305\233.gdzie WU)-5('Y m\303\263wi,po bia\305\202orusku. Jak wiadomo jest to jedn, z pny.

czyn. dlaczego poziom kuhury jfzykowej i wykszla\305\202ceuia po\305\232r\303\263dDnuczyeie-
li szk\303\263\305\202!irednich jesl tak ni!lkj\".)
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\305\233rodkowej mia\305\202oby\304\207ukoronowaniem d,\305\274e\305\204Chruszczowa do pod-
niesienia rolnictwa. Odno\305\233na uchwa\305\202a zapad\305\202a na wrze\305\233niowym

plenum KC KPZS w roku 1953. Poza tym plan siedmioletni

przewidywa\305\202 szeroko zakrojone plany uprzemys\305\202o\\\\'ienia Kazach-

stanu. Nareszcie mia\305\202yzostat wykorzystane jego wielkie bogactwa
naturalne. Ludno\305\233\304\207Kazachstanu wynosi\305\202a W\303\223WClas zaledwie 3.5C?\303\263

og\303\263\305\202uludnoki sowieckiej, podczas gdy obszar tej republiki stano-

u,i\305\202ponad 12\302\2601\303\223ca\305\202ego obszaru zwi\304\205zkowego. Tak si\304\231przedsta-

wia\305\202asytuacja gdy przyst\304\231powano do realizacji plan\303\263w Chruszczo-

wa. Plany te przeu,jdywa\305\202y od samego pocz\304\205tku nap\305\202yu' do Ka-

zachstanu si\305\202roboczych z innych republik. Na obszarze tym skon-

centrowa\305\202a si\304\231wi\304\231cze szczeg\303\263ln, intensywno\305\233ci\304\205 polityka naro-

do\\\\'o\305\233cio\\\\'a Mosku'y, J sko piervlsza pojawi\305\202a si\304\231kwestia stosun-

ku ludno\305\233ci nap\305\202ywo\\\\'ej do autochton\303\263w. Zaraz potem powsta\305\202

problem w oparciu o jakie zasady rozwija\304\207 ma si\304\231w tym nowym
Babilonie \305\274yciekulturalne oderwanej od swych narodowych sie-

dzib ludno\305\233ci, jakie \305\233rodki trzeba stosowa\304\207, aby zapobiec wyna-
rodou'ieniu tysi\304\231cy przyby\305\202ych tu m\305\202odych Bia\305\202orusin\303\263w, Ukrai\305\204-

c\303\263w,Lit\\\\'in\303\263w i \305\201otysz\303\263w.

Zanim przejdziemy do om\303\263wienia tej kwestii przytoczmy par\304\231

cyfr. Gdy z pocz\304\205tkiem 1959 roku odbywa\305\202 si\304\231w Sowietach spis
ludno\037ci kolonizacja Kazachstanu nie by\305\202ajeszcze zako\305\204czona, ka-

zachska grupa narodowo\305\233cio\\\\'1 stanowi\305\202o ju\305\274wtedy mniejszo\305\233\304\207

we w\305\202asnym kraju. Liczy\305\202a ona tylko 2,7 milion\303\263w na 9.3 milio-
n\303\263w og\303\263\305\202uludno\305\233ci. Ludno\305\233\304\207nap\305\202ywowa sk\305\202ada\305\202asi\304\231przede

wszystkim z Rosjan (3,9 milion\303\263w) J Ukrai\305\204c\303\263w (762 tys.) i

Bia\305\202orusin\303\263w (107 tys.). Do tradycyjnych mniejszo\305\233ci narodo-

wo\305\233ciowych Kazachstanu nale\305\274\304\205Uzbecy, Korea\305\204czycy i Ujguro-

wie. T\304\231mozaik\304\231 narodo\\\\\"o\305\233ciou'\304\205 powi\304\231kszaj, jeszcze Polacy i

Niemcy, jako \305\274eKazachstan by\305\202w okresie stalinowskim miejscem
zsy\305\202ki.

Na nou'ych obszarach zasiedlenia nie przewidywano pierwot-

nie przemieszania tych wszystkich grup narodowo\305\233ciowych. I tak

np. kierowano kolonist\303\263w z Ukrainy do uprzednio dla nich prze.

widzianych miejsc, na kt\303\263rych mieli rozpocz\304\205\304\207prac\304\231 pioniersk\304\205.

Partia by\305\202alaintereso\\\\'ana \\\\' takim rozwi\304\205zaniu, poniewa\305\274 przy-

nosi\305\202o ono korzy\305\233ci materialne. Opiek\304\231 nad osiedle\305\204cami przej-

mo\\\\'a\305\202y ich tereny ojczyste, stamt\304\205d wysy\305\202ano im sprz\304\231ty domo-

we i odzie\305\274, stamt\304\205d sz\305\202aopieka kulturalna. Poniewa\305\274 przesied-

le\305\204cy \305\274yli\\\\' z\\\\rsrtych grupach etnicznych by\305\202orzecz\304\205 nader \305\202at-

w\304\205zapeu'ni\304\207 im mo\305\274li\\\\'o\305\233\304\207piel\304\231gnowania ich odr\304\231bno\305\233cinarado.

wych. Do tego celu mo\305\274na by\305\202o\\\\'ykorzysta\304\207 wymienion\304\205 akcj\304\231

opi\037ku\305\204cz\304\205.Sami koloni\305\233ci \\\\'ysu\\\\'ali projekty autonomii kultu.)
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ralnej. Propozycje te zosta\305\202y zdecydo\\\\'anie odrzucone przez biu-

rokracj\304\231 partyjn\304\205!.

Biurokracja by\305\202azafascyno\\\\'ana ide\304\205pochodz\304\205c\304\205ze spu\305\233cizny

Stalina: nigdy przedtem nie nadarzy\305\202a si\304\231tak korzystna okazja
do stworzenia \"narodu so\\\\,ieckiego\". Poza szko\305\202ami kazachskimi

i rosyjskimi s\304\205jeszcze w Kazachstanie szko\305\202y z j\304\231zykiem wy k\305\202a-

do\\\\'ym uzbeckim, korea\305\204skim, ujgurskim i niemieckim, ale to

s\304\205szcz\304\205tko\\\\'e pozosta\305\202o\305\233ciprzesz\305\202o\305\233ci.Zycie kul turalne nowych
osiedle\305\204c\303\263w ma si\304\231rOl\\vija\304\207 na bazie !)nowych komunistycznych
stosunk\303\263w mi\304\231dzy bratnimi narodami\". Oderwani od kraju ro-

dzinne\037o przedst3\\\\'iciele r\303\263\305\274nychnarodo\\\\'o\305\233ci maj\304\205realizowa\304\207 w

Kazach\037tanie u.\305\202asn\304\205prac\304\205gigantyczny plan, ich \305\274yciekulturalne

zamyka\304\207 ma si\304\231natomiast w \305\233rodowisku przenikni\304\231tym rosyjsk\304\205

kultur\304\205. Nie ma tu szk\303\263\305\202ukrai\305\204skich, bia\305\202oruskich czy litewskich.

\037a nowych obszarach \037azety ukazuj\304\205 si\304\231\\\\'y\305\202\304\205cznieVl j\304\231zyku ro.

syjskim, u' tym\305\274e j\304\231zyku nadawane s\304\205programy radiowe i telewi-

zyjne. Rzadkie wyst\304\231py narodowych zespo\305\202\303\263w\305\233pie\\\\'u i ta\305\204ca

oraz grup amatorskich nie odgrywaj\304\205 w warunkach post\304\231puj\304\205cego

pr7.emieszania si\304\231narod6\\\\, powa\305\274niejszej roli.

,.Narody Kazachstanu! zacie\305\233niajcie wzajemne \\\\'i\304\231zyprzyja\305\272-

ni\" -
nawo\305\202uje partia

2
. W praktyce oznacza to, \305\274eKazachowie

maj\304\205zrezy\037nowa\304\207 z odgrywania we \\\\'\305\202asnej republice roli kie-

ro\\\\.niczej. Rezultatem takiej polityki jest pog\305\202\304\231bianienie przy-
ja\305\272ni, ale niena\\\\'i\305\233ci. Pot\\\\'ierdzaj, to same \305\272r\303\263d\305\202asowieckie.

D\305\274andildin donosi\305\202 np. \\\\' roku 1957, \305\274eprzedsta\\\\riciele ludno\305\233ci

kazachskiej \037orzko uskar\305\274ali si\304\231na Ickce\\\\'a\305\274enie pra\\\\' ich j\304\231zyka

\\\\'C \\\\,\305\202asnej republice. \\X'ed\305\202ug ich t\\vierdzenia mo\\\\'a kazachska

prze\305\274y\305\202anahvi\304\231kszy rozw\303\263j w latach dwudziestych i trzydziestych,

0hecnie za\305\233..na skutek \\\\'ypaczenia przez parti\304\231 polityki narodo.)

I. W 8rlykul\037 E. ,r. Tadey,'O!'jana ,..Dalnyszejr zbli\305\274enij 8OCjali5ti\037ki('h

nat'ij w s..,\"R.\" w CZdOpumie ,,\"'oprosy filozofir. nr l. 1963 cz).tamy na
!lIr. 8: nDo\305\233wiadczenia historii wskazuj,,, \305\274esowieckie republiki narodowe
!twony\305\202y rozleg\305\202ei r\303\263wnemo\305\274liwo\305\233cidl. rozwoju innych grup narodowoicio-

wy(\"h. kt\303\263repruf'iedlone zosta\305\202yz innych teren\303\263w. Nie mo\305\273naprzeto Zlodzi\037

\037ifz Iymi. kl\303\263r7.YIlwierduj,c postfpuj,cy rozw\303\263jwif'lonarodowo\305\233ciowy w aze.

\"'i\305\202Urepublik i powstawanie w nich mniej lub wifC\037j zwartych grup obco-

n_rodo,,'ych (np. w Kazachstanie) \305\274..daj,dla tych grup apeejalnf'j autono-

mii. Dzi\305\233nit' j.._\0371to polrzebne.. propozycje takie \037 odblukiem minionego
ju\305\274f'lapu w hi\037lorii !'I\037unk\303\263wmi\037y narodami w ZSSR.'.

2. \037. IX zje\305\272dzif'KP Kazachstanu (1959) \303\263wt'.z\037nyI M'kretarz N. I.
Bi\037lajf',,\" 08wiadc7.y\305\202m.in.: ..Dalsze wzmocni\037nie przyjaini naszych narod\303\263w

ma wi..lkie znaczenie dl. Kazal'hstallu. gdzie w zak\305\202adach i ul\"Zfdach. ko\305\202-

(\"hoz.ach i !'Owebozach zatrudnieni !, lucbie r\303\223\305\273nychnarodowMci. Dlatego
,\305\202\305\204wnymzadaniem organizacji partyjnych j\037t wychowanie w duchu inter-

nacjonalnym i sta\305\202erealizowanie leninowskif'j po li t).ki narodowo8ciowej'\037.

( ..Kaza(\"h!'lanskaja Prawda..., 15. I. 1959).)
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wo\305\233ciowej jest wypierana i jej zasi\304\231gkurczy si\304\231coraz bardziejJ\".

Polityka narodowo\305\233ciowa praktykowana w Kazachstanie do-
\\\\.odzi, \305\274ekomuni\305\233ci sowieccy tkwi\304\205 nadal dogmatycznie w teorii

przemieszania si\304\231narod6w i \305\274enie wyczuwaj, zupdnie sytuacji.
Akurat dzi\305\233,gdy zaostrza si\304\231stale konflikt mi\304\231dzy Moskw\304\205 8

Pekinem, pr6buj\304\205 oni przez masow\304\205 inwazj\304\231 elementu s\305\202owia\305\204-

skiego opanowa\304\207 Kazachstan, granicz\304\205cy z Chi\305\204sk\304\205RL. Zwolen-

nicy Chruszczowa przewy\305\274szali nawet Stalina je\305\233lichodzi o szo-
winizm wielkomocarst\\\\'owy, jako \305\274ezag\305\202ada narodu kazachskiego
\\\\'e w\305\202asnej republice post\304\231puje w okresie ich rz,d6w.)

RejornlQ s\037kolnQ roku 1958

Do \\vielkich reform Chruszczowa zaliczy\304\207 trzeba obok prze-
kszta\305\202cenia metod kierowania przemys\305\202em i budownictwem oraz

o\305\233rodk\303\263\\\\ptraktorow<Fmaszynowych niew\304\205tpliwie tak\305\274e reform\304\231

szkolnictwa. Jej pierwotnym zadaniem by\305\202ostworzenie \305\233ci\305\233lejsze-

go po\\\\'i\304\205zania mi\304\231dzy szko\305\202\304\205a rosn\304\205cymi potrzebami gospodarki.
MinlO \305\274ecele tej reformy s\304\205z punktu widzenia pedagogicznego
bardzo kontrowersyjne, stanowi ona interesuj\304\205c\304\205pr6b\304\231 moderni-

zacji so\\\\pieckiego systemu szkolnictwa.
Ju\305\274w tezach Chruszczowa na temat tej reformy znajdowa\305\202a

si\304\231propozycja dotycz\304\205ca bezpo\305\233rednio \305\274yciowych interes\303\263w naro-

d\303\263wnierosyjskich. W szko\305\202ach ka\305\274dej z republik Zwi\304\205zku S0-

wieckiego by\305\202y,niezale\305\274nie od j\304\231zyka \"tyk\305\202adowego, dwa przed-
mioty obowi\304\205zkowe: miejsco\\\\'y j\304\231zyknarodowy i j\304\231zykrosyjski.

Chruszczow zainicjowa\305\202, aby w tej spra\\\\,ie decydowali sami ro-
dzice i ich dzieci. Fatalne skutki, jakie spowodowa\305\202a ta zmiana

\\\\' republikach, ujawnia statystyka liczby szk\303\263\305\202z rosyjskim j\304\231zy-

kiem wyk\305\202adowym \\\\' poszczeg\303\263lnych republikach narodowych
oraz odsetek ucz\304\231szczaj\304\205cych do nich uczni\303\263w. Ostatnie oficjalne
dane odnosz\304\205 si\304\231do roku szkolnego 1955/56 i rozci\304\205gaj\304\205si\304\231

na szko\305\202ypodstawowe, siedmioklaso\\\\'e i \305\233rednie
4

.)

3. ..Kommuni!t Kauchstanu'\\ nr 7:'1957. tamie ezytamy: ..Ni\037kl\303\263ny

lowarzYNe wypowiedzieli 8i\037 w dy.kUlji. \305\274etylko takie MOby nalriy powo-
\305\202ywa\037na kierownine danowiska. kt\303\263reopanowa\305\202y j\037k k.zaeheu'\" poza

tym Diandildin !ltwierdzi\305\202: ..Trafiaj, si, u nu ludzie. kt\303\263rzykolporluj,
w8Zelki. mo\305\274li,,\"eprowokacyjn., pog\305\202Olki.lIZeny si, plotkarstwo i Ii\"ty ano-
nimowr. w kt\303\263rychszkaluje si, w z\305\202o\305\233liwyspoe\303\263bparti\304\231.jej polityk\037 nam-

dowo\305\233ciow, i u\037zciwych dzia\305\202a\037yparly jnyeh\".
-I. \\\\' I17.Y!ltkie te dane zac7..erpnifle IOIta\305\202yz Kul'urnoje .slroitif'blwo

S!,,$R\". miorow\0371EO opn('.owania slaty.lyczn\037Ko. wydane_o w Moskwie 1956.
!'\305\202r.186 r. Rubryka dolyn.\304\205ca od\305\202M\305\202lkaRosjan w ka\305\274d..jI republik odnOli
!if cln 1')5C) r. (dane \"pisu ludno8ci).)
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Licsba
Liczbo .zlc\303\263l\037/o d:ieci ID OtUerelc lud-
z ro-r jJci 1ft u.koIach z r\037 noki rotry J-

RepubliIuJ DkM
jpykiera \305\202'Yj .ki If\305\202jpy- .\305\202a.jID flam! j

o,\303\263lem
wykhulowy'\" leiem IIlYWsd. republice

RSFSR 113 109 101 315 94 83.3
Ukraina 29 361 \" 008 26 16,9
Bia\305\202onU 11 346 592 22 8,2

Uzbekistan . . 5396 298 20 13,5
Kazachltan .. 8728 3758 66 U,!

Gruzja \305\202156 279 20 10.1
Azerbajd\305\274an . 3567 170 23 13,6
Litwa ...... 3765 131 11 8,5
Mo\305\202dawia . . . 1809 -187 33 ]0.2
\305\201otwa ...... 1498 319 33 26,6
Kirgizja . . . . 1700 324 49 30,2

T.d\305\274i khtan 2542 \305\2023 16 13,3
Armenia .... 1160 53 9 3,2
Turkmenia .. 1128 81 21 17,3
Estonia . . . . . 1103 69 22 20,1)

Z cyfr tych wynika, \305\274ew wymienionym roku szkolnym licz-

ba szk\303\263\305\202z narodowym j\304\231zykiem wyk\305\202adowym odpowiada\305\202a w

poszczeg\303\263lnych republikach procentowym stosunkom ludno\305\233cio-

wym. Natomiast do szk\303\263\305\202z rosyjskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym

ucz\304\231szcza\305\202apewna liczba dzieci nierosyjskich. Propozycje Chrusz-
czowa i reforma szkolnictwa zmierzaj\304\205 prost\304\205 drog\304\205do tego, \305\274eby

w szko\305\202ach z rosyjskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym znie\305\233\304\207nauk\304\231 j\304\231-

zyka narodowego jako przedmiotu obowi\304\205zkowego. Jest to je-
dyna tego rodzaju pr\303\263ba w dziejach Zwi\304\205zku Sowieckiego, zmie-

rzaj\304\205ca do obalenia podstawowych zasad polityki narodowo\305\233cio-

wej. Nie tylko dzieci rosyjskie \305\274yj\304\205cew danej republice, ale
tak\305\274e liczni uczniowie nierosyjscy ucz\304\231szczaj\304\205cydo szk\303\263\305\202rosyj-

skich nie b\304\231d\304\205musieli uczy\304\207si\304\231oficjalnego j\304\231zyka narodowego.
Pod pozorem poci\304\205gaj\304\205cegoargumentu, \305\274estanowi\304\207 to b\304\231dzie od-

ci\304\205\305\274eniedla dzieci, otworzono automatycznie bramy dla rusyfika-

cji ca\305\202ego szkolnictwa. W teorii jest mowa, \305\274erodzice decyduj\304\205

wed\305\202ug \\\\r\305\202asnej\"roli O rodzaju szko\305\202y, w praktyce mamy tu s\305\202abo

zamasko\\\\'any \\\\T}'bieg, zmierzaj\304\205cy do uczynienia ze szko\305\202y \305\233rod-

ka ,,internacjonalizacji\" kultury narod\303\263w sowieckich. Wiadomo

wprawdzie. \305\274ecz\304\231\305\233\304\207ludno\305\233ci ze wzgl\304\231d\303\263wpatriotycznych i przy-

wi\304\205zania do tradycji opowie si\304\231za nauczaniem dzieci w j\304\231zyku

narodo\\\\'ym. Maszyna propagandowa, przedstawiaj\304\205ca zwi\304\205zane

z nowymi zarz\304\205dzeniami mo\305\274liwo\305\233ciawansu spo\305\202ecznego, pracuje

j\037dn\037k
na pe\305\202nych obrotach i to stanowi ciemny punkt zagad-

nienIa.)
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Propozycje Chruszczowa wywo\305\202a\305\202yniezwykle silny op\303\263rpo-

\305\233r\303\263dprzedstawicieli narodowej inteligencji w republikach zwi\304\205z-

kowych. Pod koniec 1958 roku prowadzona by\305\202a\\\\' ca\305\202ymkraju

publiczna dyskusja, przy czym nawet cz\304\231\305\233\304\207biurokracji partyjnej

opowiedzia\305\202a si\304\231po strome ludno\305\233ci. Owczesny sekretarz ob\\\\.o-

dowy ukrai\305\204skiej KP w Kijowie, P. Tro\305\204ko, pisa\305\202:)

.. ,. \037'aruDkach i.tniej,cych w nasuj republiee powinna by\304\207Dauym zd..
niem. obowipkow, Dauu jpyka rosyjskielo. ukrai\303\2235kielo i jakiep obcf..

1(0 \"fe wszystkich szko\305\202achI...)

D\\vaj najwybitniejsi przedstawiciele kultury ukrai\305\204skiej. pi-

sarze Maksym Ryl\305\233kyj i Myko\305\202a Ba\305\274an, \305\274\304\205dalinawet \\\\' uPraw.

dzie\" zachowania jako przedmiot6w obowi\304\205zkowych rosyjskiego

i ukrai\305\204skiego. Z naciskiem pr6bowali oni przekona\304\207 swych czy-
telnik6w. \305\274enies\305\202uszny jest argument jakoby dzieci by\305\202yprze-

ci\304\205\305\274onenauk\304\205 j\304\231zyk6w.)

..Jp)'ki ukrai\305\204ski i rosyjski mu.. by\304\207przedmiotami obowipkowymi od

pierwszej do \303\263smejklasy. N. te dwa przedmioty przypada w typniu o
cztery lodziny wi\037j (autorzy ch\304\205powied&i\037: wifCej ni\305\274na l'O!Iyj.ki luh
ukrabuk i wzi,te OIObno). D\305\202uloletnia praktyka naszej szko\305\202ywskazuj\305\202' na

bezpocbtawn\305\202- obawy. \305\274eDauu w dw\303\263chjrz,.k\037h
- ukrai\305\204\037kim i ro-

sy j\037kim
- ataDowi obeif\305\273enie dla uczni\303\263w.'.)

Obaj pisarze proponowali dla szk\303\263\305\202\305\233rednich .,obowi\304\205zko\\\\\"e i

r\303\263wnouprawnione nauczanie w j\304\231zyku ukrai\305\204skim i rosyjskim \\\\'e

wszystkich szko\305\202ach Ukrai\305\204skiej SSR\". \"Uchwa\305\202a taka odpo\\\\,iada
zasadom leninowskiej polityki narodo\\\\'o\305\233cio\\\\'ej, jest przeto \\\\\"

pe\305\202nidemokratyczna'''.

Podobne g\305\202osypodnosz\304\205 si\304\231tak\305\274e\\\\. innych republikach. By-
\305\202ysekretarz KC KP Azerbejd\305\274anu, A. Bajramow. o\305\233wiadcz\037\305\202:)

.,,\037auka jpyu 1'05 YjskieKo jest konieezna we W\0377.y\037lk.ich szko\305\202ach Da-

rodowych. Natomiast w szko\305\202achrosyjskich istniej,cych w republik.ch naro.
dowych powinno sir wprowacWe nauczanie jrzyka ludn\037i aUlochtonnrj. Po-

mo\305\274eto na jeueze lepsze wychowywanie m\305\202odzie\305\274y\".N\305\202\305\202ugleninow..k ich za-

qd internacjonalizmu proletariackiego\"..)

Partia okaza\305\202a si\304\231g\305\202ucha na te wszystkie apele'. Na gruJnio-
wej sesji Rady Najwy\305\274szej w roku 1958 zat\\\\'ierdzono projekt re.

formy szkolnictwa.)

5. .tKommunist Ukrainy'. Dr 12 '1958. sir. 21 fI.

6. ..Pnwda'\" 22. 12. 1958.
7. ..Prawda.'. 11. 12. 1958.
8. Obraz oporu przeciw propozycjom Chruaao\".a. zmienaj,cym do rU8Y-

fikacji szkolnictwa daje artyku\305\202 Jaroe\305\202awa Bili\305\204akielo: ..Tbe Soviet edu.
cation laWIJ \037f1958-9 a!ld 50viet Natinn\"lity policy\" w ..S\037)\\'ir.t Studiew'\" Vol.
XIV. Oetober 1962, No. 2, Oxford.)
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Dla okresu po-stalinowskiego znamienny jest fakt, \305\274eop\303\263r

przeciw propozycjom Chruszczowa dotycz\304\205cym sprawy nauczania

l\304\231zyk\303\263wzmniejszy\305\202 si\304\231wprawdzic po przyj\304\231ciu ustawy I nic zos-

ta\305\202jednak z\305\202amany. W pocz\304\205tku 1959 roku odby\305\202y si\304\231we wszy-
stkich republikach sesje miejscowych Rad Najwy\305\274szych, na kt\303\263-

rych przyj\304\231to
- w oparciu o ramy og\303\263lnozwi\304\205zkowej ustawy

szkolnej -
ustawy o reformie szkolnictwa w republikach. Dwie

republiki odwa\305\274y\305\202ysi\304\231na odmienn\304\205 redakcj\304\231 paragraf\303\263w doty.

cz\304\205cych j\304\231zyka u'yk\305\202adowego.

Na pier\\\\'szym posiedzeniu 16 marca 1959 nowoobrana Rada

Najwy\305\274sza \305\201oteu\037skiej SSI\037 zatwierdzi\305\202a republika\305\204sk\304\205 ustaw\304\231

szkoln.. G\305\202\303\263wnymreferentem by\305\202\303\263\\\\'czesny zast\304\231pca pren1iera

M. K. Berklaw. Wyrazi\305\202 on imieniem wi\304\231kszo\305\233ciludno\305\233ci \305\274ycze-

nie, aby w szko\305\202ach \305\202otewskich zgodnie z tradycj\304\205 prowadzono

nauk\304\231 trzech j\304\231zyk\303\263w:\305\202otewskiego, rosyjskiego i jakiego\305\233 obcego.

Celem odci\304\205\305\274eniauczni\303\263w plany nauczania j\304\231zyk\303\263wmia\305\202yzosta\304\207

uproszczone i udoskonalone. W ten spos\303\263b \\\\' legalnej drodze

zmieniono odno\305\233ny paragraf og\303\263lnozwi\304\205zkowej ustawy szkolnej'.
Nowoobrano Rada Najwy\305\274sza Azerbejd\305\274a\305\204skiej SSR zai\304\231\305\202a

si\304\231spraw, reformy szkolnej na pierwszym posiedzeniu 25 marca.

Owczesny prcmier, W. J. Achundow, za\305\274\304\205da\305\202poprawy nauczania

\\\\' rosyjskim j\304\231zyku. zarazem j(\037nak domaga\305\202 si\304\231,aby tak\305\274enie

azerbejd\305\274a\305\204skie dzieci na terenie republiki obowi\304\205zane by\305\202ydo

nauki j\304\231zyka azerbejd\305\274a\305\204skiego. M6\\\\'i\305\202on wprawdzie. \305\274erodzi-

ce maj\304\231pra\\\\'o wyboru .\"o(\305\202zaju szko\305\202y. a tym samym i j\304\231zyka

u'yk\305\202adowego, ale r\303\263wnocze\305\233nie stu'ierdzi\305\202: ..... W programie
nauczania dla szk\303\263\305\202ro\037,yjskich przewidziany jest j\304\231zyk azerbej.

d\305\274a\305\204skijako obo\\\\'i\304\205zko\\vy\". Poniewa\305\274, wed\305\202ug informac:ji Achun.

dowa, we wszystkich szko\305\202ach azerbejd\305\274a\305\204skich pozosta\304\207 ma jako

obo\\vi\304\205zuj\304\205cyjeszcze jaki\305\233j\304\231zykobcy, jasne si\304\231staje, \305\274eazerbej-

d\305\274a\305\204skabiurokracja partyjna i pa\305\204\037twowa oraz inteligencja s\304\205

zdecydo\\vane korzysta\304\207 z uprawnie\305\204 zagwarantovlanych prz\037z

konstytucj \304\231lo.

Wszystkie te pr\303\263by wywo\305\202a\305\202ygu'a\305\202town\304\205reakcj\304\231 moskiew-

skiei centrali partyjnej oraz pos\305\202usznych jej akolit6\\v \\\\' republi-

kach. Dyskusja nad tezami o reformie szkolnictwa spo\\\\'odo\\\\'a\305\202a

ju\305\274w roku 1958 czystki w aparacie partyjnytn republik, kto za\305\233

\\\\' dalszym ci\304\205guopiera\305\202 si\304\231przyj\304\231ciu tez moskiewskich \"'ylaty-
wa\305\2027. \\\\,ielkim ha\305\202asem. \305\201otwie i Azerbejd\305\274anowi nakazano suro-
wo zmian\304\231 usta\\\\' o reformie szko)nict\\\\'a. I tak na II sesji Rady)

9. \037prawozdaDie z lep posiedzenia w ,.Sowieekaja \305\201atwija... z 17. 18.
20 i 21. 3. 1959.

10. Sprawozdanie z telo posiedzenia w .,8.kin5kij Raboczif\" z 27, 28 i

29. 3. 1959.)
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Najwy\305\274szej Azerbejd\305\274a\305\204skiej SSR musiano uchwali\304\207, \305\274erozstrzy-

gni\304\231cie sprawy j\304\231zyka wyk\305\202adowego w szko\305\202ach pozostawione byt
musi rodzicom i uczniom\". Odpowiedniej korektury dokonano
tak\305\274e w ustawie szkolnej republiki \305\202otewskiej.

Od przeprowadzenia reformy szkolnej up\305\202yn\304\231\305\202oju\305\274kilka Jat

i tylko ukrytemu oporowi republik zawdzi\304\231cza\304\207nale\305\274y, \305\274erusy-

fikacja szkolnictwa post\304\231puje powoli. Spo\305\233r\303\263dnowoza\305\202o\305\274onych

szk\303\263\305\202jednak\305\274e szko\305\202y z rosyjskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym wyka-

zuj, szczeg\303\263lnie dynamiczny rozw\303\263j. Z najwi\304\231kszymi trudno\305\233-

ciami walczy\304\207 musz\304\205 mniejsze narody, szczeg\303\263lnie te, kt6re \305\274yj\304\205

na obszarze federacji rosyjskiej. Przyk\305\202adem mo\305\274e tu by\304\207sytua-

cja w autonomicznej republice Czuwasz\303\263w z pocz\304\205tkiem 1963

roku. Wed\305\202ug informacji ministra o\305\233wiaty tej republiki, D. Jego-
rowa, \"wprowadzono na \305\274yczenie ludu pracuj\304\205c\037go republiki\"

we wszystkich wy\305\274szych klasach szk\303\263\305\202o\305\233mioletnich i \305\233rednich j\037-

zyk rosyjski jako wyk\305\202adowy. W roku szkolnym 1961/62

\"uwzgl\304\231dniaj\304\205c \305\274yczenia rodzic\303\263w i uczni\303\263w\" rozpocz\304\231to nauk\304\231

w j\304\231zyku rosyjskim we wszystkich przedmiotach og\303\263lnokszta\305\202c\304\205-

cych od pi\304\205tej klasy wzwy\305\274. Dotyczy to szczeg\303\263lnie arytmetyki,

fizyki i chemii. Co si\304\231za\305\233tyczy programu na rok szkolny 1962/63
Jegorow doni6s\305\202 o nast\304\231puj\304\205cym .,triumfie leninowskiej polityki
narodowo\305\233ciowej\" :)

...W tym roku otwarto szereg czuwaaskich uk\303\263\305\202a rosy jskim j\037ykiem

w)'k\305\202adowym poczynaj,c od pierwaej klasy i opracowl\305\202Do dla nich 8pecjalny
pleD D.u\037zania. J\304\231zykojczysty (czuwuzski) \037aje w tych szko\305\202achjalo

pnedmiot D.uczaDia\037.)

Przypuszcza\304\207 nale\305\274y, \305\274epodobne stosunki jak w autonomicz-
nej republice Czuwasz\303\263w panuj\304\205 (wzgl\304\231dnie zapanuj\304\205 wkr6tce) i

w innych republikach autonomicznych na obszarze RSFSR
1
3.

Reforma szkolna stworzy\305\202a w republikach zwi\304\205zkov:ych, je\305\233li

chodzi o nauczanie j\304\231zyka narodowego, zawik\305\202an\304\205sytuacj\304\231. Ga-)

11. ...OakiDskij Raboczi j\", 28. 11. 1959.
12. ..Narodnoje obl'uowanije'. nr 12/1962, M08&Wa.

13. Odno\305\233oy paragraf tul8WY szkolnej RSFSR brzmi: ,)\305\202SFSR j\305\202'1\305\202twie-

lonarodow\305\202 republiq. Nale\305\274yprzeto po\305\233wi\304\231ci\304\207aneg\303\263lq uwag\304\231reorgan u.a-

cji I)'stemu szk\303\263\305\202narodowyeh. ZRodnie z leniooW8k, polityk, narodowo\305\233ci\037

w, w Rkolach republiki prowadzi li\037 nauk\037 w 46 jpylaeb. R\303\263wnocze\305\233nie

w ukol.ch republik i obszar\303\263w aUlonomicznych prowadzi sif naukf jr-
zylta l'OIIyj8lielO. kt\303\263ryjest potfiD)-m jrodkiem powipaD mi\037ynarodo-

wr\037h, wamocnienia przyja\305\272ni narod\303\263w sowieckich i zbliuni. ich do !'karbni.

ey kultury rosyjskiej i \305\233wiatowej. Poza tym dzieci w szk.o\305\202achnarodowyrh

ue\304\205.if jednego .krzyk. obeero. Nauka trzech jfZYk.\303\263wprowadzi do prze-
citieoia uczni\303\263w. '\" zwi,au z tym. og\303\263ln, aprobat\037 uzyska\305\202a propozycja
a.uta w leueh KC i Rady Ministr\303\263w. wed\305\202u,kt\303\263rejp.oeoet awia si\304\231de-

c)'zji rodzic\303\263w do azkG\305\202yz jakim jpykiem wyk\305\202adowym che, posy\305\202a\304\207dzjec.-i.)

96)))



oporu przeciw polityce narodowo\305\233ciowej partii. Dotkni\304\231ta zosta-

\305\202animi nie tylko inteJigencja republik, ale cz\304\231sto nawet najwy\305\274-

si funkcjonariusze partyjni, z kt\303\263rymi dotychczas liczono si\304\231w

Mosk\\\\,ie.

Zajmijmy si\304\231najpierw wydarzeniami, kt\303\263re mia\305\202ymiejsce w

marcu 1957 w redakcji pisma \"Woprosy Istorii
tt

. W specjalnej

uchwale KC KPZS poddano krytyce dzia\305\202alno\305\233\304\207redakcji. udzie-

lono nagany redaktorowi naczelnemu - A. M. Pankratowej. za\305\233

jej zast\304\231pc\304\231
- J. N. Burd\305\274a\305\202owausuni\304\231to z redakcj i. Bezpo\305\233red-

nim powodem by\305\202ypr\303\263by krytycznego o\305\233wiedenia wydarze\305\204 re-

wolucji pa\305\272dziernikowej przez kilku wsp\303\263\305\202praco\\\\.nik\303\263\",.pisma.

Wskawi oni na szereg dyskryminacji w polityce narodowo\305\233cio-

wej, praktykowanych pod wp\305\202ywem Stalina i zaj\304\231li si\304\231bli\305\274ej

opracowaniami historii narod\303\263w nierosyjskich. dokonanymi r\303\263w-

nie\305\274v.' stylu stalinowskim. Inicjatywie \"Wopros\303\263w istorii
U

za-

wdzi\304\231cza\304\207trzeba rehabilitacj\304\231 ruchu Szamila, pierwsze kroki na
drodze do rehabilitacji M. Skrypnyka i szereg innych post\304\231po\\vych

posuni\304\231\304\207ul.Wyst\304\205pienie przeciw temu czasopismu by\305\202ouderze-

niem \\\\' te ko\305\202ainteligencji rosyjskiej, kt\303\263rechcia\305\202y nawi\304\205za\304\207bez-

po\305\233rednio do internacjonalistycznych tradycji okresu przed- i po-

rewolucyjnego i dokona\304\207 re\\\\,izji historiografii stalino\\\\'skiej. W

tym samym czasie zabrano si\304\231te\305\274ostro do r\303\263\305\274nychcentralnych

instytucji naukowych w Mosk\\vie i Leningradzie, gdzie podnios\305\202y

si\304\231pierwsze g\305\202osyna rzecz rehabilitacji szko\305\202y historycznej Po-

kro\\vskiego. Partia zdusi\305\202a te pr\303\263by, kt\303\263re u\\vie\305\204czone zosta\305\202y

pewnym po\\\\,odzeniem dopiero \\v kilka lat p\303\263\305\272niej,mniej wi\304\231cej

w okresie XXI I zjazdu partii.
Na skutek reformy szkolnictv.'a zaostrzy\305\202y si\304\231sprzeczno\305\233ci

powsta\305\202e na gruncie odmiennych stanowisk zajmowanych wobec

teoretycznych i praktycznych problenl\303\263w polityki narodowo\305\233cio-

\\vej. Na dyskusje te partia, jak zwykle, odpowiada\305\202a wielkimi czys-
tkami. kt6re zacz\304\231\305\202ysi\304\231pod koniec 1958 i zaostrzy\305\202y si\304\231\\\\' ci\304\205gu

roku 1959. Na \305\274\304\205danieKomitetu Centralnego KPZS usuni\304\231to

w grudniu 1958 I-szego sekretarza KC KP Turknlenii, Suchana

Babajc\\va oraz sekretarza Nurd\305\274alTI3J Durdijew\304\231. Obojgu zarzu.

cono. \305\274e\"naruszyli w powa\305\274nym stopniu leninowsk\304\205 zasad\304\231 do.

boru i awansu spo\305\202ecznego

lt
. Na XV zje\305\272dzie KP Turkmenii no-

wy, zainstalo\\\\'any przez Mosk\\v\037, I-szy sekretarz D. D. Karajew

oznajmi\305\202. \305\274eBab\"jew i Durdijewa dobierali kadry nie pod k\304\205tem)

19. Odn\037n8 uchwa\305\202aumieuczona zosia\305\202.m.in. w ..spr8wocznik partijn\037

10 rabolnika
9
\305\202.lir. 381 i 382. Tam\305\274enul\304\231puj,ce r.d.Die: ..Udena. \305\274eczuo.

pUmo uezypowa\305\202o z krytyki WY81,pie\305\204rewizjooislycmych i n.cjonalialyl....
nych, kt\303\263req lZCZe8\303\263lnie rozpowgechnione w pruie jURot\305\202owia\305\204.kiej\".)
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ich kwalifikacji zawodowych i politycznych, ale \305\274ekierowali si\304\231

,.wzgl\304\231dami lokalnego patriotyzmu\".)

,.pozw\303\263lde towarzysze delelaci. abym w waszym imieniu, w imieniu
ca\305\202ejpartii nur.ej republiki wyrui\305\202g\305\202\037boqwdzi\037z\037 leoinowskiemu ko-
mitetowi centralnemu KPZS, prezydium KC KPZS i towarzy!'ZOWi N. S.
Chrusuzowowi O!Obiicie za bezcenD, pomoc, kt\303\263rejudzielili turkme\305\204skiej

orl8oizaeji partyjnej przy zdemaskowaniu antypartyjnej dzia\305\202alno5ei Baba-

jewa i Durdijewy jak r\303\263wnie\305\274za pomoc w z\".ifkneniu bojo w oie i turkme\305\204-

!\305\202ki\037jorlaoiacji partyjnej2D.'.)

Op\303\263r azerbejd\305\274a\305\204skiej organizacji partyjnej i inteligencji tej
republiki przeciw reformie szkolnej spowodowa\305\202 w po\305\202owie 1959

roku czystk\304\231, kt\303\263rej ofiar\304\205 pad\305\202I-szy sekretarz KC KP Azerbej-

d\305\274anu, Imam Dad\305\274demirogly Mustafajew. Lista zarzucanych mu
uchybie\305\204 zawiera wprawdzie szereg posuni\304\231\304\207natury nie \305\233ci\305\233le

politycznej (obci\304\205\305\274ago si\304\231np. odpowiedzialno\305\233ci\304\205 za katastrofal-

ne po\305\202o\305\274enierolnictwa w republice) , podkre\305\233lono jednak. \305\274e

ostatnimi czasy os\305\202ab\305\202ajego .,czujno\305\233\304\207w przedmiocie internacjona-
listycznego wychowania ludu pracuj\304\205cego\". Kierowana przez Mus-

tafajewa organizacja partyjna pope\305\202ni\305\202aszereg po\\\\'a\305\274nych b\305\202\304\231d\303\263w

przy dysponowaniu kadrami 21
.

Op\303\263r przeciwko zawartym w reformie szkolnictwa rozstrzy-

gni\304\231ciom u' przedmiocie j\304\231zyka wyk\305\202adowego by\305\202tak\305\274eprzyczy-

n\304\205usuni\304\231cia innego \\\\'ybitnego przyw\303\263dcy komunistycznego re-

publiki azerbejd\305\274a\305\204skiej. I. A. Ibragimowa. Ju\305\274za \305\274yciaStalina,

w latach 1946-53, by\305\202on ministrem szkolnictwa republiki. Z w\305\202a-

snego do\305\233wiadczenia wiedzia\305\202 wi\304\231c, \305\274epropozycje Chruszczowa

oznaczaj\304\205 dla azerbejd\305\274a\305\204skiej kul tury pogorszenie na\\\\'et w po-
r\303\263\\\\'naniu do okresu stalino\\vskiego. Od roku 1954 by\305\202on prze-

\\voonicz\304\205cym prezydium Rady Najwy\305\274szej Azerbejd\305\274anu i zast\304\231p-

c\304\205prze\\vodniczego prezydium Rady Najwy\305\274szej Zwi\304\205zku Sowiec-

kiego. Kiedy rozpocz\304\231\305\202asi\304\231dyskusja na temat reformy szkolnej
utraci\305\202 on oba te stanowiska. Na XXIV zje\305\272dzie KP Azerbejd\305\274anu)

20. Z materia\305\202\303\263,,'X V zjazdu Turkmenii, .,Turkmenskaja Iskra.\" 19

i 20. 1. 1959. I-szy selretan KC. Suchso Babajew, ur. 1910. Turkmen, zaj-
mowa\305\202lo !'tanowisko od roku 1956. Ju\305\274w CZ88a('h Stalina zrobi\305\202on zadziwia-

j,c, kariel'f. Od roku 1945 by\305\202przewodnic\",c).m Rady Komis.ny Ludowych
Turkmrnii, od l \304\20552r. cz\305\202onk.irm KC KPZS. Czlerok.rolnie odzna\305\202-zony orde-

rrm Lenina. posIiadacz innych order\303\263w i odzn8C\"zr\305\204. Oabajew jr!'1 aulorrm

sure8u arlyku\305\202\303\263w,kl\303\263reukaza\305\202ysi\304\231w prasie (\"enlraloej i lurk.rne\305\204\037kjej. Zaj-
mowa\305\202si\304\231on w nich cz\304\231slonierozwitzan)\"tIli problemami n8rodow\037iowymi
w Turkmenii. Usuni\304\231ta z nim raum Nurd\305\274amal Durdijewa b).\305\202aod roku
195-1 M\"k\037t8rum KC KP Turkmenii i depulowan, Rad). Najwyuzrj lSSR.

21. ....BakinAkij Raboczyf\\ 11. 7. 1959 oraz ..Partijnaja ii\305\272\305\204\"sierpie\305\204
1959. I. D. MUltafajew by\305\202od roku ]954 I sekret.rum KC KP.\" i deputo-
wanym do Najwy\305\274szej Rady Z55R, za\305\233od X X Zjazdu parlii cz\305\202onlliem

KC KPZ\037.)
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( 1960) zosta\305\202 jeszcze zatwierdzony jako cz\305\202onek KC, ale ju\305\274na

nast\304\231pnym, XXV zje\305\272dzie, zdegradowano go do fukcji zast\304\231pcy

cz\305\202onka KC. Centrala moskie\\vska postanowi\305\202a zatem odsun\304\205\304\207

stopnio\\\\'o od wp\305\202yW\303\223\\\\'tego dzia\305\202acza partyjnego o formacie

og\303\263lnoso\\\\'ieckim. 11 grudnia 1959 \"Bakinskij Raboczij\" doni\303\263s\305\202,

\305\274elbragimow przyzna\305\202 si\304\231do pope\305\202nienia \"r\303\263\305\274nychb\305\202\304\231d\303\263ww

przedmiocie zagadnie\305\204 j\304\231zykowych\" teraz za\305\233uzna\305\202, \305\274e)

..jpyk ros)' j!lki oddzia\305\202ywa\305\202ninwyk.le zap\305\202adniaj\037 na rozw\303\263jj\037k. D.-

rodowego. taw jrzyka uerbejd\305\274a\305\204!kiego. Przyczyni\305\202 sir on do wzbogacenia

jelo zaobu s\305\202\303\263w.gramatyki. obrazowo\305\233ci i wyruisto8ci\".)

Mi\037dzy czerwcem a listopadem 1959 usuni\304\231to w dramatycz-

nych okoliczno\305\233ciach wybitnych \305\202otewskich funkcjonariuszy par-

tyjnych, urz\304\231dnik\303\263wpartyjnych i naukowc\303\263w z powodu rzeko-

mych sk\305\202onno\305\233cinacjonalistycznych. \\V/ lipcu 1959 zdj\304\231to z urz\304\231-

du zast\304\231pc\304\231premiera republiki \305\202ote\\\\'skiej. Edwarda BerklawaZl.

R\303\263wnocze\305\233nie zwolniono przewodnicz\304\205cego pa\305\204stwowej komisji

planowania. E. Mukinsa, przewodnicz\304\205cego zwi\304\205zk\303\263wzawodo-

wych, I. Pinksisa. kiero\\\\'nika gospodarczego instytutu akademii

nauk. P. Dzerwe i wielu innych. Nast\304\231pnym etapem by\305\202aczystka

w \305\202otewskim komsomole. przeprowadzona we wrze\305\233niu 1959.

Usuni\304\231to I-go sekretarza tej organizacji. W\305\202adys\305\202awaRuskulisa

oraz II-go sekretarza. Janis Brencisa. Na IX plenum KC KP
\305\201otwy w listopadzie 1959 zwolniono \"na w\305\202asne \305\274yczenie\" d\305\202u-

goletniego I-go sekretarza - J. KaInbersina i przeniesiono go
na czysto reprezentacyjny urz\304\205dprzewodnicz\304\205cego prezydium Ra-

dy Najwy\305\274szej \305\201otewskiej SSR. Jego tamtejszy poprzednik. Kar-
lis Osolin. zdegrado\\\\'any 10sta\305\202 do funkcji zast\304\231pcy. Premier

W. Lazis ust\304\205pi\305\202r\303\263wnie\305\274.rzekomo ze wzgl\304\231d\303\263wzdrowotnych
2l .

Op\303\263r prLeCiwko polityce Moskwy wyszed\305\202 najoczywi\305\233ciej z sze-)

22. ..Cioa... 16. 7. 1959.
23. Wif\037 pozba\".ionycb !tanowi!k 'unkcjonariuay nale\305\274ydo \".ete.

ran\303\263wruchu komunislyczoego. Janu Kainbenin, cz\305\202onekpartii od 1917 r.
uezeatniczy\305\202 ju\305\274w pierwu.ej pr\303\263bieustanowienia w r. 1917 w\305\202adzyIIOwiee-

kittj Da \305\202Atwie.W ch\".ili pozbawienia go fUDkcji by\305\202cz\305\202onkiem KC KPZS.
od czerwca 1957 zastrp\304\205 cz\305\202onkaprezydium KPZ5. Posiadacz trzech orde-

r\303\263wLenina oraz orderu I kluy za Wielk, Wojn\" Narodow,. Willis LaCu.,
w momencie pozbawienia p atanowi.k zut\037pca cz\305\202onkaKC KPZS ora
cz\305\202oDekpolitbiura KC KP\305\201.by\305\202t8k\305\274eweteranem ruchu komunistycznego.
W roku 1949 otrzyma\305\202 OD D.pod\037 stalinowlq .. IW' powie\305\233\304\207,.szturm'.,

po raz druli w roku 1952 za powieie ,.Ku Dowym bnqom\". Caru. Ozolin.

ur. 1906. pny\305\202,czy\305\202si\037 ju\305\274w pnazjum do ruchu komunistycznelo i D.-

leiy do partii od 1926 roku. Oy\305\202on jednym z pnyw\303\263dc\303\263wruchu partyzaDC-
kiep D. \305\201otwiepodCZAI II wojny \305\233wiatowej. redaktorem naezelDJ1D dzieD-
nika ..Cin.... za\305\233od XX zjazdu KPZS cz\305\202onkiem komiJ\037 kontroli KC KPZS.
P08iadacz orderu \037DilUl i inllych odso.cu\305\204. Ed..nI Berkla.., e.duDck par.
tii od 1939 r.. deputowany Rady Najwyiuej ISSR.)
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wa\305\274,,zaufanie uciemi\304\231\305\274onych przedtem narod\303\263w odzyskamy tyl-
ko wtedy, gdy \305\233wiadomie zadowolimy si\304\231zaj\304\231ciem skromniejszych

pozycji w por\303\263wnaniu z innymi narodami\". Lenin pot\304\231pi\305\202t\304\231tez\304\231:

..tadnych przywilej\303\263w dla jakiegokolwiek narodu, pe\305\202neuprawoieDie
dla lud\303\263woraz zjednoczenie si\304\231proletariatu wnyltkieh kraj\303\263w!... Demo-

kratYCU1e pa\303\263stwo nie \302\245Zie tolerowa\304\207 ucisku i majoryzacji jednej grupJ
ludno\305\233ci pnu druK'. w iadoej dziedzinie, n8 \305\274adnym odeinku iycia
8po\305\202eeze\305\204stwo1.5\".)

Nie mamy zamiaru analizowa\304\207 tu sprzecznej i niekonsekwent-
nej postawy Lenina w tej sprawie, trzeba jednak przyzna\304\207 w imi\037

historycznej prawdy, \305\274ezamierza\305\202 podj\304\205\304\207szereg krok\303\263w przeciw-

stawiaj\304\205<'1'ch si\304\231zmajoryzowaniu aparatu pa\305\204stwowego i partyj-

nego przez Rosjan. W jednej z uwag z roku 1922 domaga\305\202 si\304\231.

\305\274ebyna czele rz\304\205du zwi\304\205zkowego stali kolejno: Rosjanin, Ukrai-
niec, Gruzin itd. Z\304\205danie to by\305\202owysuni\304\231te w formie katego-
rycznej, notatka ko\305\204czy\305\202asi\304\231s\305\202owem \"absolutnie!\". Aparat par-
tyjny i rz\304\205dowy w republikach zwi\304\205zkowych mia\305\202by\304\207,w my\305\233l

\305\274\304\205daniaLenina, obsadzony miejscowymi kadrami, j\304\231zyknarodo-

wy danej republiki mia\305\202by\304\207j\304\231zykiem urz\304\231dowym. Spraw, tzw.

\"obiektywnej rusyfikacji\" Lenin wprawdzie nie zajmowa\305\202 si\304\231,za

to bardzo zdecydowanie wyst\304\231powa\305\202przeciw \"subiektywnej ru-

syfikacji\", przeprowadzanej \305\233rodkami administracyjnymi. Jego

postawa by\305\202azach\304\231t\304\205dla kadr narodowych.
Prowadzona po \305\233mierci Stalina dyskusja mia\305\202awielkie zna-

czenie tak\305\274e i dla rosyjskich kadr narodowych. Kilku stalinow-

skich fa\305\202szerzy historii rosyjskiej oraz obro\305\204c\303\263wszowinizmu i

imperializmu zmuszono do milczenia, inni naukowcy rosyjscy,
kt\303\263rzy dla kariery dali si\304\231wprz\304\231gn\304\205\304\207w rydwan Stalina, wyrzekli
si\304\231swoich dawnych pogl\304\205d\303\263w.Na podkre\305\233lenie zas\305\202uguje fakt.

\305\273\037\\\\'ypowiedzi szeregu pisarzy rosyjskich w czasopismach mas-

kieu'skich i leningradzkich przyczyni\305\202y si\304\231powa\305\274nie do tego, b,
interesuj\304\205ce nas problemy by\305\202yoceniane w spos\303\263b bardziej po-

st\304\231powy.)

X..X Zja:.d Parl;i -
zwrotnym punktem

\\Vymie\305\204my po kr\303\263tce przemiany, jakie zasz\305\202yw okresie mi\037-

dzy \305\233mierci\304\205Stalina a XX Zjazdem. W czasie pierwszej fali ant y-
terroru organy bezpieczel1stwa zosta\305\202y podporz\304\205dkowane ca\305\202ko-

wicie partii, czo\305\202owi kierownicy tej maszyny terroru zostali roz-
strzelani. Zapocz\304\205tkowano likwidacj\304\231 \305\202agr\303\263w,pot\304\231piono kult jed-)

\305\2025. Tam\305\274e,Itr. 32.)

,))))

republiki w pa\305\272dzierniku 19'9 kry-)

2-1. ..Sowieckaja Latwija'\\ 14. 8. 1959.
25. Tam\305\274e.2. 10. 1959 -

\"Tylko ludzie umye\305\202owo oll'aniczeDi IDOl'
pr\303\263bowa\037powstrzymywania lub hamowania ruehu miaraeyjnep iii robo-

h
\"

czyc .)
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tykowal on b\305\202\304\231dyswych poprzednik\303\263w J do nieda\\\\'na tak\305\274eprzy-

jaci\303\263\305\202politycznych.)

..\037ipkl\303\263rzyl. poprzednich t'w\305\202ow)'cb fUDkcjonari.uzy partyjn)'ch nasuj
republiki lnzli z liDii partyjnrj i pnyczYDili sir w oetatmch CZ&S8t'h do

wypat'unia leninow!'kiej polityLi narodowo\305\233ciowej. P08un\037li si\037 oni zd\037y-
dawanie \302\243bytdaleko w !'zlucznym \".yolbnymianiu kwestii narodo\"'oMiowej
i nittkt\303\263ryrh odr\304\231bno\305\233cirepubliki. Gospodark\037 \305\202otewsq t'hcieli tr8ktow8\037

jako unlknift, (\"a\305\202o\305\233eu\"\037Baj,c lokalno-patriotycznym tendencjom i stacza-

j,c \037i\037w trn !'P05\303\223bna poz)'cjr o8cjonaliunu mieazcza\305\204skielo. Darodowego

ograniczenia. 8)'\305\202y&Ulfpca premiera \305\202otewskiej SSR. E. Berklaw . \"'1Itf\037
wa\305\202przet'iw rozbudowie df\305\273kiego przemys\305\202u. zwi\304\231\037Diu produkcji wago-
n\303\263wi lokomo. )'''' dit-1'low!'k.ich\037 prago.\305\202pruznaczone na len cel \305\233rodkiu\305\274y\304\207

do z,,'irUunio inwrsty(\"ji kapila\305\202owyt'h w przemy\305\233le lekkim i spo\305\274y\",n)'m.

kt\303\263rf'goprodukt' ja przeznaczona by\305\202abyw pierwszej linii dla Mmej I'f'pU.
bliki. On i inni lowarzysu popt\305\202nili tak\305\274epo\"'8\305\273neb\305\202rdyprzy doboru i

rozprowacluniu kadr. Zignorowali oni leninowsk, za!\305\202ad\304\231doboru kadr pod

kttem k\".alifiko(\"ji polityczn).ch i za,,'odowych. natomiast slale i \".)'\305\202,c1.nie
kierowali \305\202-ifwZ\305\202tl\304\231damiDa prz)'oaleino\305\233\304\207narodow,... Podobne \"'ypacunia
dOlyn)'\305\202y te\305\272spraw)' nauczania j\304\231zyk\303\263w.Zamiasl \305\233ci\305\233leIlosowa\037 Z858d\037

dobrowolnoki (\"hcieli za\305\202atwi\037t\037spra\"'\037 metod, ur\304\205M..e\305\204administracyjnych.

Niew,lpliwie jest korzy!lne, \305\274ebykadry pracuj,ee w republikach narodo-

wych nauczy\305\202y sif j\304\231z)'kaludno\305\233ci aulochtonnej. Dobro sprawy \"'ymala
jednak r\303\263wDiei. aby wszY!ltkie kadry narodowe w Sowietach zna\305\202yj\304\231zyk

l'05yjsk.i. Zn8jom\037 jfZyk\303\263wzbli\305\274anarody. daje kadrom mo\305\274liwo\305\233\304\207kontak-

towania \305\202-ifna l'Zf'rokiej p\305\202aszczyinie z ludnoKi, i lepIula pracowania.
Bat admini!llracyjny. odwr\303\263tod leninowskit-j za_dy dobrowolno\305\233ci. te me-.

tod)' mog\304\231Iylko 8zkodzi\037 !lprawie. za05tna\037 stosunki mirdzy narodami i

wzmacniaf pozycj\304\231 miencz.a\305\204!kiego n8cjoDulizm ur-.)

Czystka na Lit\\\\,ie przebiega\305\202a niemniej dramatycznie naz na
\305\201otwie, cho\304\207nie obejmowa\305\202a tak wybitnych funkcjonariuszy par-
tyjnych. I-szy sekretarz KC KP Litwy, A. Sncczkus. informowa\305\202

na VII plenum tej partii \\\\' nast\304\231puj\304\205cych s\305\202owi1ch o tym co za-
sz\305\202o:)

.. u' Aloli nie wRystltie kirrownictwa or\037anizacji i in\037lytucji uwzlltdni\305\202y

fakl. u na!'1a republika jt'!lt \",i..loj\037cma i ie mU!li !li\304\231lo odbi\304\207w prat'y
kadr. Zdarzali si\304\231kiero,,'nicy. kt\303\263rzyposzli drog, nacjonolislyczn,. Tak,
drogf.. ,,')'bra\305\202by\305\202yrektor uni,,'eor\"ytetu pa\303\263slwowelo w \"ilnje. JU05ti Bu-
law 8\037.)

Ostro krytyko\\vano tak\305\274eaparat litewskiego ministerstwa kul-
tury z PO\\\\'OOU dokonanych tam \"przeinacze\305\204 polityki narodowo-

\305\233ciowej77

u
. Na VI I I plenum KC KP Litwy w grudniu 1959 \303\263w-

czesny sekretarz W. Njunka \"'skaza\305\202 na reakcyjn\304\205 dzia\305\202alno\305\233\304\207

ko\305\233cio\305\202akatolickiego na Lit\\\\'ie.)

26. Ta ar.. 13. 10. 1959.
27. .\037wiee\"aja Litwa'. 29. 7. 1959.)
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'\"Watykan oraz re.\037ey jai ksif\305\273akatoliccy, kt\303\263rzyuciekli z Litwy pr\303\263bu.

buj, wszelkimi jrodkami upewni\304\207 wp\305\202ywduchowie\305\204.twu katolickiemu. Po-

winniimy przeto cierpliwie wp\305\202ywa\304\207aa wier\304\205cych. nie r.ni,c ich u(\"zu\304\207

relilijnych, ale pomalaj,e im do uwolnienia !li\037 od zabobonu religijnelo.
RowDOlelle do tqo winoi\305\233my zdecydowanie df'maskowa\304\207 wymierlOn. pne.
ciw ludowi dzia\305\202alno\305\233.:reakcy joych duchownycha\" .

Podobna fala niepokoju j nami\037tnych spor\303\263w obj\304\231\305\202atak\305\274e

Esto\305\204sk\304\205SSR. Na VII plenum KC KP Estonii sekretarz

L. N. Lenzman stwierdzi\305\202: .,Niekt\303\263re organizacje partyjne, nie-

kt\303\263rzy komuni\305\233ci nie okazali wymaganej czujno\305\233ci, nie prowadzili

zasadniczej walki z wp\305\202ywami ideologii bur\305\274uazyjneju. Aby wywo-
\305\202a\304\207odpowiednie nastroje m\303\263wi\305\202on szczeg\303\263\305\202owoo rzekomej wzmo-

\305\274onejdzia\305\202alno\305\233ciemigrant\303\263w esto\305\204skich i ich organizacji. ukt\303\263re

organizowane s\304\205przy pomocy pieni\304\231dzy ameryka\305\204skich i sk\305\202ada-

j\304\205si\304\231ze zdrajc\303\263w\" i chc\304\205uk\305\202amstwami i oszczerstwami podwa-
\305\274y\304\207podsta\\\\'y naszego sowieckiego systemu -

przyja\305\272\305\204narod\303\263w

sowieckich. w pierwszej za\305\233linii przyja\305\272\305\204narodu rosyjskiego j

esto\305\204skiegoa\" .

Bardzo ostre formy przybra\305\202y dyskusje na temat kwestii naro-
do\\vo\305\233ciowej w Mo\305\202dawskiej SSR. Og\303\263lne rozlu\305\272nienie systemu

po \305\233mierci Stalina przyczyni\305\202o si\304\231tak\305\274ew tej republice do akty-
wizacji narodowej inteligencji i wszystkich sit kt\303\263re opiera\305\202y

si\304\231systematycznej rusyfikacji. Na czele tego ruchu stali mo\305\202daw-

scy pisarze, profesoro\\\\'ie uniwersytetu i m\305\202odzie\305\274akademicka.

Szczeg\303\263\305\202o\\\\'om\303\263\\\\,i\305\202o tym na IX plenum KC KP Mo\305\202dawii we

wrze\305\233niu 1959 \303\263\\\\'czesny I-szy sekretarz S. T. Serdjuk:)

,. ... Nie mo\305\274emyzamyka\037 oczu aa r.lt. \305\274epo\305\233r\303\263dniekt\303\263rych przedstawi-
('i\0371i iwiata kultury i nauki pojawiaj\304\231 sif sporadycznie tendencje nacjona-

1i5t)'nn\037, co wyraia 8i\037 \037 tym. \305\274eludzie ci ilDOruj, rakt wielonarodowego
sk\305\202adunaszej republili, \037tale pat\"' w przesz\305\202o\305\233ei gloryfikuj, niekt\303\263ry<-h

na\037z)\"ch dawnych pn:ywOdc\303\263,,'. W czasopismach ..Dniestr\" i \"Kipen.u.' pu-
blikowane s\304\231cZf\037to prace. kt\303\263renie s\305\202u\305\274,pnyjaini narod\303\263w. Fakty te po-

twierdzaj\" \305\274ekierownicy stowarzyszeni. lit.rat\303\263w i jego orlanizacja partyj-
na demonstruj, nieki\037dy brak. zaead i liberalizm przy warto\305\233ciowaniu prac
littrackich i publicY8t)'rznYl.h\".

Nast\304\231pnie przema\\via\305\202 \303\263wczesny przewodnicz\304\205cy mo\305\202dawskie-

\037o to\\varzyst\\\\\037a popularyzacji \\viedzy politY\037lnej i \037ospodarczej,

J. S. Grozul, i stwierdzi\305\202, \305\274eniekt\303\263rzy intelektuali\305\233ci mo\305\202dawscy

w s\\\\.oich pracach t.szczeg\303\263lnie na temat historii mo\305\202da\\\\rskiej li-

teratury\" pope\305\202nili powa\305\274ne b\305\202\304\231dyideologiczne i ujawnili pewne
cechy narodowej ograniczono\305\233ci. \"B\305\202\304\231dyte znajdujemy w arty-
ku\305\202ach i wyst\304\205pieniach \\V. Korobana, rzucaj\304\205 si\304\231one w oczy w
pracach innych teoretyk<.)\\\\' literatury i pr\303\263buj\304\205przenika\304\207 do pod-)

28. Tamu. 3. 12. 1956.
2CJ. ..Sowieckaja Estonia'. 26. 7. 1959.)
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r\304\231cznik\303\263wszkolnych i akademickich, co napawa szczeg\303\263ln\304\205tros-

k\304\205\".Z przem\303\263wienia dyrektora wydawnictwa, B. S. Tanasewskie-

go, wynika, \305\274eprzedstawicide tego odchylenia s\304\205w republice

mo\305\202dawskiej popierani przez r\303\263\305\274nychczo\305\202owych funkcjonariuszy

partyjnych. W centrum atak\303\263w znajdowa\305\202 si\304\231redaktor naczelny

,,Dniestru\", Menjuk30.
Przeprowadzone pod koniec 1958 roku czystki w Turkmenii

by\305\202yzapocz\304\205tkowaniem takich samych akcji w innych republikach

\305\233rodkowo-azjatyckich. W ci\304\231\305\274kichsporach, kt\303\263re wybuch\305\202y z

pocz\304\205tkiem 1960 roku z powodu polityki narodowo\305\233ciowej od-

grywa\305\202y du\305\274\304\205rol\304\231momenty czysto polityczne. Grupa kirgiskich
komunist\303\263w i intelektualist\303\263\\\\' pr\303\263bowa\305\202amianowicie przeprowa-
dzi\304\207rehabilitacj\304\231 Mo\305\202do Ky\305\202ycza

31
i Kasyma Tynystana (albo

Tynystanowa )32, kt\303\263rym przyczepiono etykietk\304\231 mieszcza\305\204skich

nacjonalist\303\263w. Na XI zje\305\272dzie KP Kirgizji w lutym 1960 \303\263w-

czesny I-szy sekretarz KC, I. Rassakow, wykrzykiwa\305\202:)

,.Pr\303\263by poszczeg\303\263lnych przedstawicieli oauki i literatury (B. Januzalj.
jew. K. Judachin. A. Toktombajew, B. Kerimszanow.. K. M.likow. S. Ume-

talijew), kt\303\263rzypodnosq do roli przyw\303\263dc\303\263wreakc,.jD\037o poet\037. Mo\305\202doKy-

\305\202yczai czo\305\202owego ideologa nacjonalizmu mie8U',...\305\204_kiego, K. Tynystaoa, S4

nawrotem bur\305\274uazyjnego nacjonalizmu. Biuro komitetu centralnego pot\304\231pi-
\305\202ow uchwale z 5 stycznia 1960 roku fabzywe i politycznie wodliwe wy-
s\305\2024pienia B. Jantu.alijew.. A. Toktombajewa, K. Judacbina, B. Kerim\305\274aoG-

wej, S. Umetalijewa. i K. Malikowa. Biuro skorYlowa\305\202o swoje b\305\202\037neuchwa-

\305\202yw odniesieniu do Mo\305\202doKy\305\202ycza i w sprawie rehabilitacji partyjnej
K. Tynystaoa i oceni\305\202ow zasadoiczy i sprawiedliwy spos\303\263blUerunek ideolo-

giczny prac Ky\305\202yczai Tynystana. Podj\304\231te zar\304\205dzenia zatwierdzone zosta\305\202y

jedoog\305\202o\305\233nieprzez styczniowe VIII plenum KC KP Kirgizji\".)

Rassakow odda\305\202 ho\305\202d\"starszemu bratu, wielkiemu narodo-
wi rosyjskiemu\", kt\303\263ry pom\303\263g\305\202Kirgizom przezwyci\304\231\305\274y\304\207zacofa-

nie i sformowa\304\207 si\304\231w jeden nar\303\263d:D. Taicie na zebraniu inteli-)

30. ..sowieckaja Mo\305\202dawia\". 26. 9. 1959.
31. Mo\305\202doKy\305\202ycz(1860-1917). znaoy poeta kirgiski, autor wielu epopei,

pie\305\233nilirycznych i satyrycznych. W okresie stalinowskim nast\304\231puj,ca cba-
rak terystyko poe-ty malaz\305\202asj\037 w broszurze A. Altmyabajewa: ,,Niekotory-

je O8ObienoOlti rormirowani. i razwitia IOCjalisticzakoj kultury naradow
IOwieckolo wostoka...: ,,Zatruty reakcyjq ideologi, pantiurkizmu i pani8l..
mu.mu jak rownie\305\274 ideologi, nacjonalizmu mieszeza\305\204skielo d\305\274adidist\303\263wi

Ala!\305\202ZCewa.Nigdy nie potrafi\305\202we w\305\202a\305\233ciwylpoe\303\263boeenir poetwowego zna.
u.\305\202eni.zjednoczenia Kir,izji z ROIj, i uchowa\305\202 postaw, niekoosekweo\305\202D4.

pe\305\202nfsp n.eczDOfici i w ca\305\202o\305\233cibior,c rea.kcyjn, (cytowane WI. ..Znami.\",
or 8/

'
1961, Moskwa. 8tr. 213).

32. Kaz)rm Tynystan (tak\305\274e TynystaDow). poeta i krytyk literacki.

8ZeZel\303\263lnie w latach 1912-1933 zajmowa\305\2028i\037teori, literatury. Pierwsze oskar-

ienie o n.\037jonalizm pojawi\305\202osi\" w \"Prawdzie.' 6. 3. 1933. W roku 19M
zost..\305\202on dikwidowanv.

33. ,.50wieckaja Kirgizi.... 28. 2. 1960.)
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gencji kirgiskiej \\\\' maju 1960 m\303\263wcy partyjni napi\304\231tnowali \"ten-

dencje odchylenia nacjonalistycznego\" po\305\233r\303\263dintelektualist6w i

m\305\202odzie\305\274y:M.Kierownictwu partyjnemu powiod\305\202o si\304\231wprawdzie

przepro\\\\'adzenie czystki, ale problem nie zosta\305\202 przez to zlikwi-

dowany. W roku 1961 przedstawiciel m\305\202odej inteligencji kirgi-

skiej, poeta liryczny Ramis Ryskulow, zdoby\305\202 si\304\231na od\\\\'ag\304\231

publi\037Lnego krytykowania uchwa\305\202y KC KP Kirgizji potu>iaj,cej
Mo\305\202do Ky\305\202ycza i w jeszcze wi\304\231kszym stopniu Tynystana . Mos-
kiewska centraIa partyjna r6wnie\305\274 nie wydawa\305\202a si\304\231zadowolona

z dzia\305\202alno\305\233ciRassakowa. Na VI plenum KC Kirgizji, w maju

1961, zosta\305\202 on usuni\304\231ty ze swego stanowiska z zaznaczeniem,
\305\274ezajmie si\304\231inn\304\205dzia\305\202alno\305\233ci,\". Tak zako\305\204czy\305\202asi\304\231kariera

czo\305\202owego funkcjonariusza ze starszej generacji komunistycznej.
Jeszcze jeden aspekt czystki w Azji \305\233rodkowej zas\305\202uguje na

uwag\304\231. Kierownictwo KPZS odkry\305\202o nagle na tym obszarze, w

pierwszej po\305\202owie 1960 roku, szereg nadu\305\274y\304\207,kradzie\305\274y, sprze-

niewierze\305\204 i to w wielkich rozmiarach. Os\305\202awione \"oczkowtira-

tielstwo\" sta\305\202osi\304\231od dawna jednym z element\303\263w stylu pracy biu-

rokracji komunistycznej. Wyt\304\231pienie tych przywar6w by\305\202oby mo\305\274-

liwe tylko na drodze \"demokratyzacji systemu\" i rezygnacji z nie-

realnych, rozd\304\231tych plan\303\263w. Wiele pomog\305\202aby atmosfera rzeczo-

wo\305\233ci i krytyki. Prawdopodobnie jednak afery te by\305\202ypewnym
si\305\202omw kierownictwie KPZS na r\304\231k\304\231,mog\305\202yone sta\304\207si\304\231preteks-
tem do os\305\202abienia narodowej biurokracji partyjnej w Azji \037rod-

ko\\\\'ej. W centrum wydarze\305\204 stoi zakrojona na wielk\304\205 skal\304\231

czystka w Tad\305\274ykistanie (wiosna 1960), kiedy to pozbawiono

stanowisk i poci\304\205gni\304\231todo od po \\\\' iedziaJ no\305\233ciszereg wybitnych
komunist6w z I-szym sekretarzem KC T. Uld\305\274abaje\\\\'em oraz

premierem N. Dod\305\274udojewem na czele. Z opublikowanych w zwi\304\205-

zku z tym sprawozda\305\204 mo\305\274na by\305\202osi\304\231dowiedzic\304\207, \305\274ew republice

tej dosz\305\202o do spisku najwybitniejszych funkcjonariuszy partyj-

nych i pa\305\204stwo\\\\'ych, nie wy\305\202\304\205czaj\304\205cprokurator\303\263w i oficer6w

bezpiecze\305\204stwa. Poprzez systematyczne oszustwa usi\305\202owali oni

rzekomo st\\vorzy\304\207 poz\303\263r rozwijaj\304\205cej si\304\231szybko i kwitn\304\205cej gos-

podarki Tad\305\274ykistanu..

Podobna czystka \\\\Fstrz\304\205sn\304\231\305\202atak\305\274eUzbeck\304\205 SSR. Po\305\233r\303\263dlicz-)

34. Tamie, 21 i 22. S. 1960.
35. Tamie. 8. 2. 1960.
36. ..Kommunisl T.d\305\274yki.t.n.... 17. 4. 1961. Centrain, pottaci, tej

eayltki by\305\202T. Uldi:abajew. ur. 1916. cz\305\202onekpartii od 1939 r. jedea & naj-
bliiazych wsp\303\263\305\202pracownik\303\263wChrusza.owa, od XX zjadu KPZS edonek een.

tnlnej komisji rewizyjnej. odmaezony orderem Leniaa. Na .. mifti,ee pned
_losowaniem wobee niqo sankeji partyjnych poda\305\202on na IlyemiowJm
pl\037num KC KPZS. \305\274ewykonane IOIla\305\202yw pe\305\202niplany zbior\303\263wbawe\305\202n\"
kt\303\263rewynioe\305\202y27 q & hektara.)
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nych dotkni\304\231tych ni\304\205znajdowa\305\202 si\304\231premier A. A. Alimow t kt\303\263ry

\\v drugiej po\305\202owie 1961 roku zosta\305\202z tego stanowiska usuni\304\231ty t

rzekomo aby obj\304\205\304\207inne stanowiskot ale nazwisko jego nie poja-

wi\305\202osi\304\231wi\304\231cej w prasie. I on by\305\202znanym w ca\305\202ym Z\\\\'i\304\205zku

So\\\\,ieckim dzia\305\202aczem komunistycznym.

Premier kazachsta\305\204skiej SSR, Dauleno\\\\', opiera\305\202 si\304\231tak\305\274e

oficjalnej polityce narodowo\305\233ciowej, \\\\' rezultacie czego musia\305\202

ust\304\205pi\304\207w roku 1962. W roku 1963 na czerwcowym plenum

KC KPZS t kt\303\263re by\305\202opo\305\233wi\304\231conesprawom ideologicznym, %0.

sta\305\202on tak\305\274eusuni\304\231ty z Komitetu Centralnego KPZS. Zarzuca.
no mu otwarcie, \305\274ew niekt\303\263rych sprawach okaza\305\202 ttza\305\233cianko.

\\VO\305\232\304\206polityczn\304\205\". W rejestrze jego prze\\\\'inie\305\204 wymieniono m.in.:)

,.W kwietniu b.r.. w cza9ie podr\303\263\305\274y!\305\202\305\202u\305\274bo\",'ej.dO!lZ\305\202odo pijatyk. \"\"

kt\303\263rych obok. Daule-now. uczestniczyli tak\305\274eb. sekft'tarz partii ob,,'odu

Czimkent. Makarow. oraz b. przewodnic7\"cy obwodowego komitetu ,,'yko.

n8WCR\037O, &.kendirow. Podczas tych pijatyk Daulenow wyra\305\274a\305\202si\037 jak

nacjonalista i obra\305\274a\305\202w brutalny spos\303\263broinych miejscowych ckia\305\202aczy3'r'.)

Wiele oznak wskazuje na to, \305\274ena tle niekt\303\263rych czys-
tek dosz\305\202o \\\\' sprs\\\\'ach polityki narodo\\\\'Q\305\233ciowej do r\303\263\305\274niczda\305\204

w kierownict\\vie. Problemy narodowo\305\233cio\\\\'c nie odegra\305\202y mo\305\274e

\\\\,jelkiej roli 'Jl dymisjono\\\\'aniu A. I. Kiry(\"zenki, w o\\\\'ym czasie

drugiego po Chruszczowie cz\305\202owieka partii, natomiast decydowa-
\305\202yz pewno\305\233ci\304\205o usuni\304\231ciu m\305\202odego przedstawiciela \305\233rodkowo.

azjatyckiej biurokracji partyjnej t N. S. Muchtidinowa.
A. I. Kiryczenko, wybitny reprezentant ukrai\305\204skiej biuro-

kracji partyjnej, zabiera\305\202 cz\304\231sto g\305\202osna temat wytycznych so\\\\'iec.

kiej polityki narodo\\\\'o\305\233ciowej. Znamienne by\305\202ostanowiskot ja-
kie zaj\304\205\305\202na XXI zje\305\272dzie partyjnym KPZS ( 1959) t kiedy to wy-
powiedzia\305\202 si\304\231przeci\\\\,ko przerzucaniu kadr z europejskiej do
wschodniej cz\304\231\305\233ciZwi\304\205zku: \"... Czy nie by\305\202oby bardziej celowe

szkoli\304\207 i kszta\305\202ci\304\207kadry miejscowe, w dobrze znanych im \\\\'a-

runkach i bez konieczno\305\233ci przystosowy\\\\'ania ich do nowej sy-

tuacji. jak np. do danego klimatu.\". WicIe okoliczno\305\233ci doty-

cz\304\205cych obaJenia Kiryc7.enki, pozosta\305\202o nicwy\305\233wietlonych. Zarzu-

cano mu nieudolno\305\233\304\207.grubia\305\204stwo wobec podw\305\202adnych a na\\\\Wet

niemoralny tryb \305\274ycia.Wydaje si\304\231prawdopodobnet \305\274ew r\303\263\305\274nych

kwestiach sowieckiej polityki narodowo\305\233ciowej zajmowa\305\202 on nie-

zale\305\274ne stano\\visko. W styczniu 1960 zosta\305\202 on usuni\304\231ty z pre-)

37. ..Partijnaja ii\305\274\305\204Kazac\305\202utaD.\" nr 10 1962 oro ..Kauchstan.kaja
Pr.\".da'\\ 27. 12. 1962. S. Dauleaow. ur. 1907 r.. w partii od 1931 r\037 od

ttycZDia 1961 premier Kazachstanu. NaleU\305\202do funkcjooariuay partyjnych
o formacie ol\303\263loCHOwieckim. Poaiadacz orderu ..Caerwoaelo Sdaudaru Pr.-..
ry .

38. ..Prawd.\", l. 2. 1959.)
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zydium i sekretariatu KC KPZS i zdegradowany do funkcji I-go
sekretarza obwodu rostowskiego na Ukrainie. Ju\305\274w czerwcu

tego\305\274roku musia\305\202 on to stanowisko opu\305\233ci\304\207i nie \\\\'iadomo czym
si\304\231obecnie zajmuje.

Uzbecki funkcjonariusz partyjny J Nuritdin Akramowicz Much-

tidinow, ur. w 1917 roku, zrobi\305\202szybk\304\231 karier\304\231 u boku Ch rusz.

CZo\\\\'a, zaawansowa\305\202 w roku 1956 na zast\304\231pc\304\231cz\305\202onka prezydium

KC KPZS, w rok p\303\263\305\272niejzosta\305\202sekretarzem KC KPZS. Z jego
zdaniem zacz\304\231to si\304\231powszechnie liczy\304\207. uchodzi\305\202 on nie tylko za

reprezentanta \305\233rodkowo-azjatyckiej elity partyjnej, ale za jednego
z sowieckich fachowc\303\263w w sprawach arabskich i kraj\303\263w zacofa-

nych w rozwoju. W czasie podr\303\263\305\274yzagranicznych wykaza\305\202 nie-

zwyk\305\202e zdolno\305\233ci dyplomatyczne. Wszystkie mowy polityczne
Muchtidinowa, szczeg\303\263lnie te kt\303\263rewyg\305\202osi\305\202na XXI i XXII zje\305\272-

dzie partii, stanowi\305\202y interesuj\304\205c\304\205mieszank\304\231 z\305\202o\305\274on\304\205z linii par-
tyjnej. oficjalnego rytua\305\202u i uk\305\202on\303\263\\\\'pod adresem .,wielkiego
brata\". Spoza tej fasady dociera\305\202o jednak wyra\305\272nie podkre\305\233la-

nie \\vszystkich spraw interesuj\304\205cych narody Srodkowej Azji. Te
same akcenty po\\\\'raca\305\202y p\303\263\305\272niejcz\304\231sto \\\\' \\\\'yst\304\205pieniach tych k6\305\202

'rodkowo-azjatyckich, kt\303\263re zmierza\305\202y do korektury polityki na-

rodowo\305\233cio\\vej. Na XXI zje\305\272dzie o\305\233\\\"iadczy\305\202on np.:)

..Aby zwycipko przeby(: drogf do komunizmu trzeba w knju tak wielo-

narodowym jak nasz trz;yma\037 si\" twardo zuad internacjoDali'l)'c:lo)'ch w

polityce narodowo\305\233ciowej... W nuzym kraju nie istnieje podzia\305\202na narody
uriJbj,ee i uciskane. wyzyskuj,ce i wyzyski\".ane. post\304\231powe i zacofane.

.hi!lloryczne. i .niehitltoryczne....)

Muchtidinow \\\\'y pow iedzia\305\202 si\304\231za pog\305\202\304\231bianiem znajomo\305\233ci j\304\231-

zyka rosyjskiego w narodach nierosyjskich \\\\' takich oto pochwal-
nych s\305\202owach: \"Bogaty j\304\231zyk rosyjski jest najbardziej rozpow-
szechnionym i uznanym z j\304\231zyk\303\263wca\305\202ejludzko\305\233ci\". Natomiast je-

go postau'3 wobec reformy szkolnict\\\\'3 za\\\\'iera\305\202a akcenty \\\\'yklu-

czaj\304\205ce mo\305\274liwo\305\233\304\207kapitulacji j\304\231zyk\303\263\\\\'narodo\\\\'ych \\\\'obec rosyj-
skiego: \"Kiedy rozwa\305\274ana by\305\202aspra\\\\'a reformy szkolnictwa w

ca\305\202ymkraju \"'skazano s\305\202usznie na to. \305\274ew republikach narodo.

wych musi by\304\207stosowana zar\303\263wno nauka j\304\231zyka miejscowego jak

rosyjskiego\". Do ulubionych zwrot\303\263\\\\' Muchtidinowa nale\305\274a\305\202o

za\\vsze to, \305\274enarody Azji i Afryki patrz\304\205 na Zwi\304\205zek Sowiecki

i dlatego ,.pomy\037lne rozwi\304\205zanie problem\303\263\\\\' narodo\\\\ro\305\233cio\\\\'ych

UP naszym kraju ma olbrzymie znaczenie o zasi\304\231gu mi\304\231dzynaro-

dowym.\" .)

39. Tam\305\274e.31. I. 1959.)
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Przem\303\263wienie Muchtidonowa na XXII zje\305\272dzie partii mia\305\202o

ten sam charakter. Nowym elementem by\305\202ytylko napa\305\233ci na \"gru..

p\304\231antypartyjn,\".)

Junkcjonariuaze ci przeciWS\305\202awiali .i\037 ze wkieUo8cit w5Z)'.tki\037mUt co

mORio I'OZ5Urzy\304\207prawa republik. i umocnie ich suw erenD oM, byli oni prze-
ciwnikami ulwonenia red goepodarezycb. Okazali nie tylko niezdoluoi\304\207 do
odrzucenia teKo co pl\"laluu\305\202e i zu\305\274yte,ale tak\305\274eDieufnoi\304\207 wobec kadr
narodowy('b republik t'.)

Muchtidinow mocno podkre\305\233li\305\202straty narodowych republik w
okresie terroru stalinowskiego:)

..Obecni tu Da zje\305\272dziedelepei z republik irodkowo-ujatyekich, trans-
kaukaskich i inDYch pamiftaj, dobrze ilu to wiernych dzia\305\202aczyDa kierow-

niczych stanowi\037kaeh oraz pneclstawicieli intelicencji ..la\305\202o w tych repu-
blikach po prostu wyt\304\231pionych. Nie wolno zapoami\037. \305\274ew\305\202a\305\233nieXX zjazd
uratowa\305\202 iycie i przywr\303\263ci\305\202honor t,litcom obywateli aowieckich, kt\303\263l'ym

wyrztdaono krzywd\304\231!--.)

Jest rzecz\304\205 zastana\\\\'iaj\304\205cQ. \305\274eprzem\303\263wienie Muchtidinowa

by\305\202owprawdzie gor\304\205co przyj\304\231te przez obecnych, nie zosta\305\202on jed-
nak ponownie wybrany do KC. Zjazd ten stanowi\305\202 zako\305\204czenie

jego kariery.

Nie wymienili\305\233my wszystkich przeprowadzonych czystek, ale
obraz jest i tak dostatecznie wyra\305\272ny: W ci\304\205gudziesi\304\231ciu Jat po
\305\233mierci Stalina nie dosz\305\202o ani do porozumienia ani do uspokoje-

nia w sprawie polityki narodowo\305\233ciowej. Najbardziej znamienny

jest sojusz mi\304\231dzy cz\304\231\305\233ci\304\205starej g\\\\'ardii dzia\305\202aczy komunistycz-

nych a m\305\202odzie\305\274\304\205.Zjawisko to wyst\304\231puje szczeg\303\263lnie silnie w

republikach ba\305\202tyckich, wcielonych do Sowiet\303\263w dopiero po II-ej

wojnie \305\233wiatowej, co mog\305\202oby by\304\207t\305\202umaczone w ten spos\303\263b, \305\274e

proces integracji m\305\202odych Esto\305\204czyk\303\263w, \305\201otyszy i Litwin\303\263w nie

zosta\305\202 doprowadzony do ko\305\204ca. Tak jednak nie jest, podobna
sytuacja jest i w innych republikach, szczeg\303\263lnie w \305\233rodkowo-az-

jatyckich. Nale\305\274y zatem oczekiwa\304\207, \305\274enicrozwi\304\205zany problem na-

rodowo\305\233ciowy przysporzy Sowietom jeszcze \"'iele k\305\202opot\303\263ww

przysz\305\202o\305\233ci.)

Walka pIUIii Z nlolealnym patriolyzmem\" gospodarczym

Sowiecka polityka gospodarcza ostatnich dziesi\304\231ciu lat dowo-

dzi najlepiej, \305\274eprzy\\v\303\263dcy komunistyczni s\304\205niezdecydowani i)

40. Tam\305\274e,25. 10. 1961.)
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niczdolni do uwolnienia si\304\231od teorii i praktyki stalinizmu. Uzna-

li oni wprawdzie w okresie \"destalini7.acji\", \305\274eusuni\304\231te by\304\207mu-

sz\304\205b\305\202\304\231dypope\305\202nione w przesz\305\202o\305\233ciwobec republik zwi\304\205zkowych

na odcinku polityki gospodarczej. Ale zaraz po pierwszych pr\303\263-

bach rozszerzenia uprawnie\305\204 tych republik cofni\304\231to si\304\231z tej

drogi. W\305\202adze republika\305\204skie uzyska\305\202y jedynie \\\\ri\304\231cejswobody

decyzji przy praktycznej realizacji plan\303\263w, kt\303\263re s\304\205im narzu-

cane z \037\303\263ry.Partia nie by\305\202ai nie jest zaintereso\\\\'ana \\v tym,

aby zreformo\\\\'a\304\207 u' spos\303\263b zasadniczy istot\304\231stosunku mi\304\231dzy re-

publikami a central\304\205. Ju\305\274od czas\303\263w Lenina polityka gospodarcza
partii opiera si\304\231na okre\305\233lonych modelach, wypracowanych na

bazie og\303\263lnosowieckiej. Niebezpiecze\305\204stwa zwi\304\205zane z tym sta-
nem rzeczy s\304\205jasne gdy zwa\305\274y\304\207,\305\274eSowiety s\304\205olbrzymim krajem,

z\305\202o\305\274onymz bardzo odmiennych stref gospodarczych. Mi\304\231dzy mo-

delami og\303\263lno.so\\\\'ieckimi a planami, kt\303\263rew maksymalnym stop-
niu uwzgl\304\231dnia\305\202yby potrzeby republik, musia\305\202y powsta\304\207 wcze\305\233niej

czy p\303\263\305\272niejjaskra\\\\'e sprzeczno\305\233ci. Problem ten zaostrzy\305\202 si\304\231na

skutek biurokratycznej degeneracji systemu sowieckiego za aa-

s6w Stalina, kiedy to ca\305\202eplano\\vanie gospodarcze nabra\305\202o cha-

rakteru woluntarystycznego. Prs\\\\,id\305\202o\\vo\305\233cigospodarcze by\305\202yte-

mu systemo\\vi planowania r\303\263\\\\'nie obce. jak uwzgl\304\231dnienie ra-

rjonalnych po\\\\'i\304\2057.a\305\204planowania mi\304\231dzy republikami czy obwo-
dami.

Po \305\233mierci Stalina przyw\303\263dcy sowieccy o\305\233wiadczyli, \305\274eodt\304\205d

g\305\202\303\263wnymcdem nowej polityki gospodarczej b\304\231dzie ustalenie zdro-

wych proporcji mi\304\231dzy planowaniern pa\305\204stwowym w skali og\303\263\305\202-

oo-s\\>w ieckiej a interesami i mo\305\274liwo\305\233ciami poszczeg\303\263lnych re-

publik. Celowi temu s\305\202u\305\274y\304\207mia\305\202areforma kierowania przemys\305\202em

i budownictwem z roku 1957. Utworzenie rad gospodarczych i

przekszta\305\202cenie systemu planowania mia\305\202o doprowadzi\304\207 do wy-
r\303\263wnania poziomu gospodarczego wszystkich republik, zracjonali-
zowa\304\207 po\\vi,zania gospodarcze mi\304\231dzy nimi i przyczyni\304\207 si\304\231,dzi\304\231-

ki przej\305\233ciu na tzw. gospodark\304\231 kompleksow\304\205, do wielostronnego
rozwoju gospodarczego ka\305\274dej z republik.

Dla zobrazo\\vania osi\304\205gni\304\231\304\207na polu wyr\303\263wnania rozwoju

przemys\305\202u w republikach zwi\304\205zkowych pos\305\202uguj\304\205si\304\231\305\272r\303\263d\305\202aso-

wieckie najcz\304\231\305\233ciejprocentowymi por\303\263wnaniami z okresem przed-

rewolucyjnym. Jest to zwyk\305\202y chwyt propagandowy, nie daj\304\205cy

\305\274adnego wyobra\305\274enia o prawdziwych osi\304\205\037ni\304\231ciach.Je\305\2331iw takim

Tad\305\274ykistanie
- a w okresie caratu o jakim\305\233 uprzemys\305\202owieniu

Azji \305\233rodko\\vej w og\303\263le nie mog\305\202o by\304\207mowy
- istnia\305\202a przed

rewolucj\304\205 powiedzmy jedna fabryka, za\305\233w okresie 50 lat rz\304\205-

d6w sowieckich wybudowano do tego drug\304\205, czytamy w sta-

tystykach, \305\274enast\304\205pi\305\202\"wzrost\" o lOO\037o. Jedynym sprawdzianem)

113)
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rOl\\Voju przelnys\305\202o\\\\'cgo republik jest produkcja przypadaj\304\205ca na

jednego Inieszkar1ca. Jeden z nauko\\vc\303\263w zachodnich obliczy\305\202 t\304\205

nlctod\304\205 na poJst3\\\\'ic \305\272r{x.\305\202dso\\\\'ieckich produkcj\304\231 przypadaj\304\205c\304\205

na iednego n1icszka\305\204ca \\\\' roku 191 3 on1Z \\V 38 roku \\\\,\305\202adzy

SO\\\\'ieh)\\\\.. czyli \\v roku 1955
41

:)

(\\\\' rublach, na l mieszka\305\204ca))

RSFSf\305\202 .. .. ................
Ukraina ............ o . . . . . . . . .

I
AurlJe jd\305\274an...................
UzbekistaD ....................
Bia\305\202oru\305\233......................
Kazach9tan ....................
Gruzja ........................
Turkmenia .................... I
Armenia ......................
Tad\305\274yk is la n ................... I

Kirgizja ......................)

191.1) 19.),))

8J
7Q

175

6-1

19
10
18
30
17
10
5
\304\205)

2-106
l 206
1478

882
696
747
753
876

1436
313
565

157)

Je\305\233liprzyj\304\205\304\207,\305\274eprodukcja przemys\305\202owa Rosji w latach 1913
j 1955 == 100 otrzymamy nast\304\231puj\304\205cecyfry por\303\263wnawcze: dla

Ukrainy -
96,2 oraz 50,1%, dla Uzbekistanu -

77,0 i 36,6%,

dla Azerbejd\305\274anu
-- 212,8 i 61,4 9-b. R\303\263\305\274nicapoziomu uprzemy-

s\305\202owienia by\305\202a\\\\ri\304\231cdla tych kraj\303\263w w roku 1955 o wiele wi\304\231ksza

ni\305\274przed rewolucj\304\205. Gdyby rozci\304\205gn\304\205\304\207to por\303\263wnanie na wszy-
stkie nierosyjskie republiki l jednej strony j w\305\202a\305\233ciw\304\205Rosj\304\231 z

drugiej rezultaty sowieckiej p')lityki gospodarczej w stosunku do

republik narodowych oka\305\274\304\205si\304\231jeszcze bardziej drastyczne. przyj-
muj\304\205c produkcj\304\231 prz.emys\305\202ow\304\205 Rosji na l mieszka\305\204ca za 100

otrLymamy jako odno\305\233n\304\205cyfr\304\231dla wszystkich nierosyjskich pro-
wincji imperium car\303\263w - 72,7. dla roku 1955 natomiast tylko
41,4\302\253)-&. Rezultat tego zestawienia oznacza wi\304\231c\305\274e:w C;f/gu wy-

mienionych 38 lat panowania sowieckiego wzros\305\202a dysproporc;a

mirJzy rozwo;em gospodarczym Ros;; i pozosta\305\202ych republik so-

wieckich. Fed\"acia rosy;ska %ostilla w ty\", czasie w wi\304\231kny'\"

stopniu uprzemys\305\202owiona ni\305\274pozosta\305\202e C%fJci terytorium sowiec-

kiego
G

.)

41. W. Ho\305\202ubnyczyj: ..Wyqlk aerosijik,cb respublik sssa\" -
\"Vpe-

red\" Dl' \305\202/1957.

42. Tamie.)

114)))



(w odsetkach))

RSFSR)
Po:o.taI@

republi ki)

rok 1913: ludno\305\233\304\207............

produkcja przemye\305\202owa ......

rok 1955: ludno\305\233\304\207............

produkcja przemy.\305\202owa ......:)

63.1
70.2
;;8.1
77.0)

36.C)

29.8

.t I,Q
23.0)

Ludno\305\233\304\207Rosji mala\305\202aprocentowo, r\303\223':lnocze\305\233nieza\305\233u'zrasta\305\202 pro-

cento\\\\\"y udzia\305\202 rosyjskiej produkcji przemys\305\202owej.

Cyfry te, pochodz\304\205ce \305\274e\305\272r6dd zachodnich, zosta\305\202y potwier-

dzone przez niekt\303\263re publikacje sowieckie. Poni\305\274sza tabela obra-

luje udzia\305\202 RSFSR i Ukrainy w produkcji \305\274elaza i staliG.)

Produkcja sur\303\263wki Produk\037j(J aIGIi

1913 19./0 195.5 l fJ 1.1 I 1940 1955

ZwifZrk 5owie<\"ki . . . . 100 100 100 100 100 100
R\037FSR ........... 31,\" 1\302\253),3I 48.8 41,S 50,8 59.2
t\"kraina .......... 68.6 64.7 I 49.9 56,7 48.8 37,4)

Wzrost dysproporcji gospodarczych obrazuj\304\205 tak\305\274edane do-

t ycz\304\205ce wydobycia w\304\231gla
44

.)

- ---
1913 J940

!
195.)

- --- - - -
I

\037\"ilj.I.1
\037o I

.Vilj.t.1
\037.o Milj.I. 0/0-- ----- --

29.15 100 165,9 100 391\037 100

6,0-1 20,7 72,8 43,9 228.7 58..&)

22.8 78.2 83,8 50.5 126.0 32.2
0,09 0.3 7.0 0.2 28.0 7,1

0.0 0.0 2.6 0,7

0,07 0.2 0.6 0.4 2,7 0,7
0.1 0.3 1.5 0,9 2.7 0,7

, I-- - - ----- ---)

: ZSSR \037w obee. Iranic. )

\037
RSfSR. . . . . . . . . . . . . .

Uknin. .............
I

K h
I

az\305\202C!lIan ........... I

UdJrkistan .........\" .

1
Grwj. ..............
K \" ..

I UJIZJ8. . . . . . . . . . . . .
1-)

Szczeg\303\263lnie jaskrawe dysproporcje istniej, je\305\233lichodzi o ilo\305\232\304\206

produkt\303\263w przemys\305\202u spo\305\274ywczego, przypadaj\304\205cych na l miesz-)

43. ,.Woprosy ekonomik.... ar 10/1951, Itr. 73.
44. TamU. Itr 74.)
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ka\305\204ca w RSFSR i republikach \305\233rodkowo-azjatyckich, \\\\'\305\202\304\205czniez

Kazachstanem. Potwierdzaj, one szczeg\303\263lnie niekorzystn\304\205 sytua-

cj\304\231w tej dziedzinie w Azji \305\233rodkowej. Poni\305\274sza tabela obejmuje
wschodnie regiony RSFSR, czyli tzw. zacofane tereny tej repu-
bliki i unaocznia, do jakiej n\304\231dzydoprowadzi\305\202a polityka komuni-
st\303\263wbogate w \305\274ywno\305\233\304\207republiki \305\233rodko\\vej Azji\037.)

Stan z roku 1954, na l mieJzka\305\204ca

(w odsetkach ca\305\202o\305\233ci;ZSSR = 100))-

Zoch. I W Ich. Dale
Ural

Syberi4 SybmG rsc
--

mif4'O ............ 81.6 106.5 152,5 28.
w\037liDY .......... 98,,5 94.5 118.7 105.
konserwy ......... 16'15 66,7 I 76.2 259,
t\305\202uuezezwielZfCe . . 7-1.7 258,0 99,5 32.
ser ............... 54.2 145,7 37,4 -
t\305\202uuae ro\305\233linne . . . 14,5 21,4 0,6 i3.
cukier ............ 3.2 9.6 0.8 36.
cukier rafinowany . . 1,4 - - -
wyroby eukieroieze . 77,5 79.2 64.8 152.
lDfka ............ 107.8 130.0 107.5 87.
kaaa ............. 133.0 65.0 51.0 63
makaron .......... 132.5 101,0 103.0 1-19.

I\303\223I............... 57.6 82,0 49.4 -
piwo ............. 67.4 49.1 67.3 101.
wino ............. 32,7 40,8 3,).2 , 80.)

ki
h\303\263d)

3

4

\302\260

l

.2
O)

Srodk.

\"Ija i Ka.
wt\"h$tan)

l

7
O

l)

20.0
64,,6

119.5
85.3
20,8

270,0

59,3

14,5
57.5
71,8
96.0
66.8

12\305\202.5

86.7

80,0)
5
6)

Uprawa bawe\305\202ny pro\\vadzona jest w Azji centralnej z zacho-

waniem klasycznych metod gospodarki kolonialnej z okresu cara-

tu. Cztery republiki \305\233rodkowo-azjatyckie, poza Kazachstanem, do-

starczy\305\202y w roku 1962 68,8\0371\305\202surowej bawe\305\202ny sowieckiej, nato-

miast wyprodukowa\305\202y tylko 5,1 % materia\305\202\303\263wbawe\305\202nianych li-

cz\304\205cw skali og6Ino-sowieckiej. Prz\304\231dzalnie i tkalnie bawdny znaj-
duj\304\205si\304\231przewa\305\274nie w centralnych regionach RSFSR, oddalone
o tysi\304\205ce kilometr\303\263w od \305\233rodkowej Azji

4l .

Przyw\303\263dcy sowieccy uznaj\304\205 w teorii konieczno\305\233\304\207wyr\303\263wna-

nia r\303\263\305\274nicpoziomu gospodarczego nli\304\231dzy republikami i zapowia-

daj\304\205realizacj\304\231 tego postulatu w \"etapie przej\305\233ciowym do komu-

nizmu\". Kiedy ustalano w)'tyczne planu siedmioletniego przewi-
dziano dla ca\305\202ego obszaru sowieckiego wzrost produkcji przemy-
s\305\202owej o 80%, dla Gruzji - o 75%, dla Ukrainy - o 770,6, dla

RSFSR i Tad\305\274ykistanu
- o 80%, dla A2erbejd\305\274anu

- o 90%,)

45. Tam\305\274e,nr 6/]956. Itr. 41.
46. ObUczone \"'g. danych W1,ktJeh z SSSft .., n/rwela ., 1962 lodu, 1963.

m. 67, 110, 125 i 130.)
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ponad 80(\\0 produkcji tkanin bawe\305\202nianych) 78% produkcji \305\233rod.

k\303\263wbudowlanych j ponad 50\037& produkcji przemys\305\202u chemiczne-

go. Oo,,'odzi to, \305\274euprzywilejowana pozycja Rosji ro\305\233nie nadal

pod w\305\202adz, sowieck\304\205, ale nie oznacza to bynajmniej, \305\274ena ob-

szarze rosyjskim w zdrowy spos\303\263b rozwijaj\304\205 si\304\231si\305\202yprodukcyjne.

Fakt, \305\274e\\\\' roku 1963 mniej ni\305\27410\"& sowieckiej produkcji prze-
mys\305\202o\\\\'ej przypada\305\202o na obszary po\305\202o\305\274onena wsch\303\263d od Uralu

jest w perspek ty\\vie historycznej niekorzystny dla narodu rosyj-

skiego5'7.)

Nier\303\263wny poz.iom rozwoju techniClno-kulturalnego

Zr\303\263d\305\202asowieckie obrazuj\304\205c kulturalne osi\304\205gni\304\231ciaw republi-
kach zwi\304\205zkowych pos\305\202uguj\304\205si\304\231podobn\304\205 metod\304\205, jak przy ana-
lizach gospodarczych: procentowym wzrostem w por\303\263,,'naniu do

okresu carskieg0. Uzyskany u' ten spos\303\263b obraz jest jeszcze bar-
dzie; wypaczony od gospodarczego. W ko\305\204cowym okresie caratu

rozw\303\263j gospodarki kapitaJistycznej uleg\305\202powa\305\274nemu przy\305\233piesze-

niu. Mimo \305\274ena prowincji prowadzono klasyczn\304\205 gospodark\304\231 ko-

lonialn\304\205
- nawet tam powstawa\305\202y r\303\263\305\274nefabryki. Ca\305\202kiem ina-

czej przedsta\\via\305\202a si\304\231natomiast sytuacja w dziedzinie kulturalnej.
Na Ukrainie i Bia\305\202orusi pi\037miennictwo w j\304\231zykach narodowych

by\305\202ozakazane. S\305\202abeprzeja\\vy \305\274ycia kulturalneso w \305\233rodkowej

Azji zduszone zosta\305\202y przez terror policji carskiej i pod naciskiem
akcji rusyfikator\303\263w. Rok 1913 zajmuje w statystycznych gospo-

darczych pc\\\\'n\304\205okre\305\233lon\304\205pozycj\304\231 wyj\305\233ciow\304\205.na odcinku kultu-

ralnym natomiast pozycja ta r\303\263wna\305\202asi\304\231zeru. Nie mo\305\274e\\\\r tych

,,'aronkach imponowa\304\207 fakt, \305\274egdzie\305\233 w Kirgizji, Turkmenii czy
u' Tad\305\274ykistanie osi\304\205gni\304\231toza czas\303\263w so\\\\,ieckich u' dziedzinie

kulturalnej \\\\'zrost o 200, 300\302\260Jf.czy na\\\\'et wi\304\231cej. W listopadzie
1965 zako\305\204czy\305\202si\304\23148 rok rz\304\205d\303\263wsowieckich, czas zdawa\305\202oby si\304\231

a\305\274nadto \\\\rystarczaj\304\205cy do dokonania rewolucji kulturalnej i \\vy-

r\303\263wnania poziom\303\263u'. Jedynie analiza obecnej sytuacji na tym
odcinku pozu'ala na ujau'nienie prawdzi\\\\'ego oblicza so\\\\'ieckiej

polityki narodowo\305\233cio\\\\'ej,

Z;tczntjm\\, \037 szko1nict\\,'a. W roku 1962 rozmieszczenie ucz-

ni\303\263\\vszk\303\263\305\202r\303\223\305\274nychtyJX)\\V \\\\'y\037l\304\205da\305\202onas\037\304\231puj\304\205co.:)

5;. J. N. ZI.8t\037n\"o: ..Razmirsuzt'nije proizwoditittlnyc-h !Ii\305\202i \037tir.nie

sU57.t7nl\",ieonnych rulicl.ij mi..idu lJorodom i diere\".nirf\\ ..'\037oprmy filozo-
ni'''. nr 11 l \304\205bJ.

58. Obliczone na pod5ta,,'ir ta\037li w Narodnoje clao:iaj\"u.o SSSR I\305\202'19111

,oJ\", \037'o!l'kwa 1962. Itr. 135. C)'ff}' ab80lutne podane t\304\231w za\305\202,czniku.)
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-0.1 I--------)
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I Ol. i
I \037

i\"

\037\037
.\037N
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-0,3
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-0.2
-0.4
-0.2
-0.2
+0.1)

Jak z tego \"pynika sytuacja w Federacji Rosyjskiej jest ko-

rzystniejsza ni\305\274\\v innych republikach, skoro zwa\305\274y\304\207\305\274ejej lud-

no\305\232\304\206stano\\\\,i 55.7\302\260'\303\263og\303\263\305\202uludno\305\233ci sowieckiej. W \305\233rednim szkol-

nictwie zawodou'ym i na uczelniach wy\305\274szych uprzywilejowana

pozycja RSFSR jest jeszcze wyra\305\272nicjsl.a. Od,,'rotne procesy ob-
serwo,,'a\304\207 mo\305\274na u' \\\\pi\304\231kszo\305\233ciinnych republik sou'ieckich. Ude-
rzaj\304\205co niski jest odsetek student\303\263w \\\\' por\303\263\\vnaniu (\305\202ouczni\303\263w

szk\303\263\305\202powszechnych na Bia\305\202orusi. Podobnie niekorzystne relacje
\\\\'yst\304\231puj, u' republikach kirgiskiej, tad\305\274yckiej i turkm\037\305\204skiej.

Poni\305\274szA tabela dotyczy student\303\263w r\303\263\305\274nychnarodo\\\\'o\305\233ci w

poszc7.e\037\303\263lnych republikach. Analiza sk\305\202adu narodo\\\\'o\305\233ciowego

u.ykazuje \\\\' \\\\'yra\305\272ny spos\303\263b niekorzystn\304\205 sytuacj\037 m\305\202odzie\305\274y

autochtonnej. (Patrz R\303\263rna tabela na str. 124).
O r07mieszc7.eniu szk\303\263\305\202wy\305\274szych \\\\' poszcz\037M\303\263lnych republi-

kach decyduje centrala i fakt ten rozstrzy\037a o r\303\263\305\274nicachw po-
ziomie \\vykszta\305\202cenia \\\\'y\305\274szego. Przed paru laty nast\304\205pi\305\202opewne

z\305\202a\037o<\305\202leniete\037o sy\037teml1 centralizacji. ale republiki nadal nie maj\304\205

pra\\\\'d decydowania o lokalizacji szk\303\263\305\202\\\\'y\305\274szych. Dolna tab. na
\037t r . 124 oh razu je rozmieszczenie szk\303\263\305\202wy\305\274szych w republikach z

o\037obnym u\\\\'zgl\304\231dnicniem uczelni kszta\305\202c\304\205cych\\\\pysoko kwalifiko-)
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Sk\305\202adnarodou'oJciowy student\303\263w sz/e61 wyi.sz\037cl\305\202'

(w procentach)

OcUe\305\202elc

I

Odsetek O\037tek
student\303\263w OtW\305\202ek

Republilua
o&\303\263I\" FUJjwa\305\274,.wjnej atual\305\202\305\202\303\263wRosjan ID

,tudenIQ\", ludnoki
3Owi\037ckicla 6 ru PY rosy j.lcicla republikiauloch,onn_j- -- - -

R\037FSR . . . . . 62,4 82,9 82.9 83.3
Ukraina . . . . 17,4 62,4 30.0 16.9
Bia\305\202oru\305\233. . . . 2,4 67.4 21.4 8.2
U zbekiJtan . . .'.2 '17.1 25.9 13.5
Kazachstan . . 3.2 40.6 4\305\202,1 43.1

Gruzja ..... 2.3 76.7 9,5 10,1
Azerbejd\305\274an 1.5 70.8 101.7 13,6
Litwa

.......!
1,1 88.9 5,8 8,5

\037\305\202ob\305\202awi.... 0.8 50.4 22.8 10.2
\305\201otwa

......1

0,9 64.6 24.3 26,6

Kirgizja .... 0,7 47.0 36.5 30.2

Tad\305\274ykistan . 0,8 47,4 23.4 13,3
Armenia . . . . 0,8 94.6 3.1 3.2
Turkmenia . . 0.5 55.3 29,7 17.3
\037Ionia ..... 0,5 82,1 l\305\202,2 20,1)

wane kadry dla przemys\305\202u i budownictwa. Uczelnie te szkol, lu-
dzi kieruj\304\205cych gospodark\304\205 i \305\202atwo sobie wyobrazi\304\207 jakie wi\304\205\305\274,

si\304\231z tym konsekwencje dla grup narodowo\305\233ciowych-.)

Republikt\305\202)
Lic:ba sJc\303\263l

Il'Y\305\2738zych)

Liczba wy\305\274,\037ych

AIc\303\263lprze myalow)'ch
i budowlan)'cla)

RSFSR .................
Ukraina ................
Bia\305\202oru\305\233................
Uzbek.istan ..............
Kazach.etan ..............)

430
135
24
30
28
18
12
12
6

10
8
6

10
4
6)

119

32
2
2
S
1
2
l
O

1
l
l
1

O

l)

J)

Gruzja .................
A\037rbejdi.an .............
Litwa ..................
Ma\305\202da\037'ia.............. .

1
\305\202Alwa..................
K

. ..
Ira' zJ. ................

Tacli)' k iAlan .............,
A

. Irmenl8 ................
ITurkmenia ............. .

\\E8tonia .................)

59. Obliczone na pocUtawie ryu_je obrtWllDGnije ID SSSR, praca zbio-

rowa. Moskwa 1961, 111'. 128 ff.
60. Tamie. str. 1]0 ff.)
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Na obszarze RSFSR w roku szkolnym 1960/61 by\305\202o119 wy\305\274-

szych uczelni przemys\305\202owych i budo\\vlanych, we wszystkich po-
zosta\305\202ych republikach

- tylko 50. W Mo\305\202da\\vii i Turkmenii nie

mo\305\274na \\\\' og\303\263le kszta\305\202ci\304\207wysoko kwalifikowanych fachowc6w w

tych dzia\305\202ach. Uderzaj\304\205co niska jest liczba odno\305\233nych szk\303\263\305\202na

Bia\305\202orusi, cho\304\207tamtejsza produkcja przemys\305\202owa ma w pewnych
dzia\305\202ach znaczenie og\303\263lno-sowieckie.

\305\2013t\\\\ro sobie wyobrazi\304\207 na jakie trudno\305\233ci natrafia m\305\202odzie\305\274

2 republik zwi\304\205zkowych, kt\303\263rachce si\304\231uczy\304\207na wy\305\274szych uczel-

niach przemys\305\202o\\vych i budo\\\\rlanych w RSFSR. Polityka szkolna

tego typu r\303\263wna si\304\231w praktyce wprowadzeniu numerus clausus
dla nie Rosjan, czego do\\\\'odz\304\205 nast\304\231puj\304\205cecyfry: na 1.496.097
student\303\263w \\\\' RSFSR 1.242.587 stano\\\\,i\304\205 Rosjanie. Dost\304\231p do

uczelni wy\305\274szych Federacji Rosyjskiej jest zatem utrudniony na-

wet dla m\305\202odzie\305\274yz autonomicznych obszar\303\263w i republik kt\303\263re

obejmuj\304\205 \\v RSFSR 16,/ ludno\305\233ci. Rzeczywisty obraz dyskrymi-
nacji jest jeszcze gorszy ni\305\274to obrazuje statystyka, skoro zwa\305\274y\304\207,

\305\274ew szko\305\202ach \\vy\305\274szych RSFSR studiuj\304\205 tysi\304\205ce m\305\202odzie\305\274yz kra-

j\303\223\\Vzacofanych \\v rozwoju.

Przytoczone cyfry stano\\\\,i\304\205 \\vymowne oskar\305\274enie kulturalnej

polityki systemu sowieckiego wobec narod6w nierosyjskich.

Wy\305\274szym uczelniom ekonomicznym i prawniczym przypada
coraz \\\\'i\304\231ksze znaczenie w szkoleniu kadr gospodarczych w re-

publikach. \\Y/ RSFSR istnieje 35 szk\303\263\305\202tego typu, we wszystkich
pozosta\305\202ych republikach sowieckich -

tylko 16. Upo\305\233ledzona sy-

tuacja nierosyjskich student6w uja\\vnia si\304\231tak\305\274e w tym, \305\274ew

o\305\233miu republikach zwi\304\205zkou'ych. a mianowicie \\\\o' Gruzji, Mo\305\202da-

wii, \305\202-A)(\\\\,ic,Kirgizji, Tad\305\274ykistanie, Armenii, Turkmenii i Esto-
ni i, szk\303\263\305\202tego typu w og\303\263lenie maSI.

Ten stan rzeczy nie jest wy\305\202\304\205czniespu\305\233ci2n\304\205okresu stalinow-

skiego. \\YI okresie dziesi\304\231ciu lat po \305\233mierci Stalina nie zrobiono

prawie nic dla rozbudowania szkolnictwa wy\305\274szego w republi-
kach. Na domiar z\305\202egokompetentne czynniki sowieckie g\305\202osz,

otwarcie, \305\274ei w przysz\305\202o\305\233cinie zamierzaj\304\205 zmieni\304\207 obecnego stanu

rzeczy. W latach 1963-1970 planuje si\304\231utworzenie 6 wy\305\274szych

uczelni przemys\305\202owych i budo\\\\']anych w RSFSR. 3 na Ukrainie.

3 na Bia\305\202orusi. 5 w Kazachstanie i po jednej w Uzbekistanie i
Turknlenii. W pozosta\305\202ych dziewi\304\231ciu republikach nie przewiduje
si\304\231po\\\\'o\305\202ania do \305\274yciauczelni tego typu

G. Upo\305\233led2enie republik)

61. Tamie.
62. SZCZf'R\303\263\305\202yn8 ten lemat w BiuletyDie Mbdstentwa Sakowetwa Wy\305\202.

szelo i Srednielo ZSSR z 9. 5. 1963.)
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zwi\304\205zkowych jest nie tylko ukrytym elementem sowieckiej poli-

tyki kulturalnej, ale przez przyw\303\263dc\303\263w sowieckich traktowane

jest jako wypr\303\263bowany \305\233rodek prowadz\304\205cy do \"spo\305\202ecze\305\204stwa ko-

munistycznego\". Na odcinku s\305\202u\305\274byzdrowia i szkolnictwa pow-
szechnego sytuacja jest nieco lepsza, rozmieszczenie wy\305\274szych

uczelni medycznych oraz seminari\303\263w nauczycielskich jest bardziei

sprawiedliwe. We wsp\303\263\305\202czesnym spo\305\202ecze\305\204stwie pozycja danego
narodu mniej zale\305\274y jednak niestety od liczby lekarzy a bardziej

od liczby naukowc\303\263w i technik\303\263\\\\'. Poni\305\274sza tabela podaje cyfry
\302\243acho\\\\'c\303\263wz wy\305\274szym wykszta\305\202ceniem w poszczeg\303\263lnych repu-

blikach, ze specjalnym uwzgl\304\231dnieniem in\305\274ynier6w
G

.)

Republika)

ZSSR ......
RSFS R ..... I

Ukraina .. o .

1
Bia\305\202oru\305\233....
UzbekiJ ta n .. I

Kazachstan ..
GrUlj a .....
Azerbe jd\305\274ao_

Li I'\" a o.....
Ptlob\305\202awia .. o

\305\201olwa ... _ . .

Kirgizja .. o .

Tad\305\274ykistan .1

Armenia . o o .'

Turkmenia ..1
E\037lonia .....j)

,
F l

I R\303\263iniee UP
I oc t01I1CY . I ' . I

. oorowIIGlIIU z
IDYZU) na

.wy- od.I1,iem
k,UGIceruem

, _. J ...
ual108CI)

R\303\263inic\037w

por\303\223\305\202Dnaniu:

od.,lcie\".
ludno;ci)

Imy-
nwowie)

100,0
58.4
19.4
3.1
3.0)

100.0

66.2
18.3
1.9
1.8
2,-J

2.3

1'15
O.R

0..1
0.9
O.\"

0.3

0.9
0.3
0.3)

- 0.4
- 0.1)

+ 10. \305\202

- 1.6
- l.Q
-- 2.2
- 1.9

+ 0.-1
- O.]
-- 0.5
- 1.0)

3.:-)

+ 2.6
- O,\037
- - 0.7
-- 1.0

1.1

+ 1.0
+ 0.2

0.3
--- 0.5

+ 0.2
- 0,2
- 0.3
+ 0.2
-- 0.1)

2.9
2.0
1.0
0.9
1.1
0,8

0.6
1.1
0.6
0.6)

-- 0.6
- 0.6)

R\303\263wnie jaskra\\\\'e roznice istnIej\304\205 \\\\' rozmieszczeniu facho\\\\o.

c\303\263w o \305\233rednirn wykszta\305\202ceniu \\\\- poszczegl)lnych republikach.

Szczeg\303\263lnie \\\\'ymo\\\\'nc s\304\205cyfry dotycz\304\205ce technik\303\263w o (G\303\223rna ta-

bela na str. 127 J-

Obie \\\\'spomniar.e tabele obejmuj\304\205 naturalnie facho\\\\Tc\303\263\\\\\037o

\\\\'y\305\274szym i \305\233rednim wykszta\305\202ceniu wszystkich narodowo\305\233ci \\\\. ka\305\274.

dej z republik. Niewyja\305\233niona pozostaje przeto k\\\\'cstia, ilu 7. nich

nale\305\274y do ludr.oki autochtonnejM. (Dolna tabela na str. 127) .)

63 Norodnojr. c-luniajdWO \037R ID 1961 \302\253odu,Itr. 581.

64 Tamie. str. 705.)
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R f!pub'; kG)

ZSSR ...... ..
RSFSR ........,
Ukraioa ........ ,

Bia\305\202on\305\204.......
Uzbekistan ..... \037

Kazachstan .....
I

G
. I

rozJa ........

.\037zerbejd\305\274an ....
Lilwa .........

jMoIdawia ......
\305\201olwa .........1

Kirlizja ...\"...1
Tadiykistan ....1
A

. Irmenaa ...... .
jTurkmenia ....

uloni. ........1
I)

Repr.bliluJ)

ZS\037R ......
RSFSR .....

I
Ub. in.

....1Bia\305\202orui ....
Uzbewlao ..1
Kazachstan ..

Gruzja ......
Azerbejd\305\274an

\"'

I

Li Iwa :.....1
Ptto\305\202daw.. \"',

I \305\202.oh\037'a......

I

Kirlizja ....

Tadiyki.laa .
Armenia ....

I Turkmenia ..

I

Eslonia .....)

E.-
c:

\037
\037...)

:s
O'\"

z:

lj
\037\037)

100,0
61.6
18..3
3.2
2,5
-1,1

l\037

1...

1.0
0.9
1.1
0,8
0,6

0,6
0.6
0.6)

i...
51 c..

\037c
.1

l\037
::s

s....
...0
o......

8.

\037

N

: :s'.
R: I:)

\037
\\ol

.:-
..c:
..,

\037)

e
1:._

l1
:s....

S
\037o

.\037 I\305\202

\037.\037)

.:.
\037>,

\037

:\305\202'
O \037 I
e'-
\037-f 1:'

.

a '\" .........-
'C8\"\037 .. i)

, 100.0

+ 11,9 50.'7
- 2.3 23.4
- 1.-1 3.3
- 2.1 3.1
- 1.\305\202 5,7
-- 1.0 2..1
- 0.8 1.7
- 0.6 1.7
- 0.9 1.4
+ 0.4 2..0
- O.S 1.2
- 0.6 0.6
- 0.5 0,9
- 0.3 0,7

1.3)

\037.-

.\037'1

8.i
51--

.....
o'

e. ... .,
.5 :s

\037'a)

- 5.1
I + \305\202,S

- 0.5
- 0,9

+ 0,9
+ 0,4
- 0,1

+ 0.4

+ 1.1
+ O\037
- 0.3)

+ 0.7)

,\\' au kowcy)

100,0
68.5
13'\305\2021

1.8
2.8
2,7
2,5
1.8
0.8

0,5
0,9
0.6
0.5
1,2
0,5
0.5)

+ 5,8
- 1.6
- 0,6
- 1,5
- 0.7
- 0,4
- 0.4
- 0..1
- 0.5
+ 0.2
- 0,2- 0,3
- 0.3
- 0,1)

100.0

fl7.7
17.6
2.4
1.9
3,,4

0.9
1.0)

0::-)
0..1
1.3
0.5
0.3
O.\305\202

O,\037

0.6)

R\303\263:n;t\"GID

por\303\2231DfUU1Eu Z

oJ$f!,kit m
I

ludno\305\233t;i)

+ 12.-:
- - 6.8
- 2.0
- 1.3
- 2.1
+ 0.6)

- 0.5)

0.9)

- , 0.1
- O..

+ 0,3
- 0,2
- 0.1)

Dok'On\305\202}'

na u k)

100,U
\0371.4

12.6

1.7
2,1
1.4
.1..1

1.8

0.2
0.4
0.5
0'15

0.3

1.5
0,2
0.5)

I \037\303\263:nicClI\305\202'

'por\303\263wnan;u :

I

oclu'/ciem
'udno\305\233ri)

+ 15.6
-- 7,3
- 2.1
-- 1.9
- 3.4
+ 2.2)

1.1
- 1.0
- 0.4

+ 0.5
- 0,6

+ 0,6
- 0,5
- 0.1)
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,,Dokt\303\263r nauk\" jest z naj\\\\'y\305\274szym tytu\305\202em naukowYln w So-
wietach. Uzyskanie go jest znacznie trudniejsze ni\305\274uzysk.lnie ty-
tu\305\202udoktora w inn)'ch pa\305\204stwach. Tylko 28t6\037/\303\263sowieckich do-

ktor\303\263w nauk \305\274yjepoza granicami RSFSR w republikach naro-
dowych. Poni\305\274sza tablica obrazuje przynale\305\274no\305\233\304\207nauko\\vcl)w <lo

g\305\2026wnych grup narodo\\vo\305\233ciowych w 15 republikachM.

DalIe z roku 1961 (w odsetkach))

Narotloww)
Od\037tek o/J\303\2631nej

lic:by naukowc\303\263w

ID Sou\305\204e\305\202-h)

Od&\037,\037k I \"dno;c;
Sowiet\303\263.\305\202')

R
..

MJ8n18 ................

Ukrai\305\204cy ................
U

.
aI

..
I oruslO\305\202..............

Umeey .................
Kazachowie .............
GroDoi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azerbejd\305\274anie ............
LitMai .................)
Mo\305\202dawiaDie ............

\037\037
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Klrpz1 .................

Tac\305\202\305\274.>'k\037wie
.............

OrtuiaD\305\202e ...............
Turkmeoi ..............
Es\305\202owie .... . . . . . . . . . . . .)

65.2
10.1

1.5
1.1

0.6

2.2
1,,3
0.8
0.1
0.7
0,1
0.2
2.2

0.2
0.5)

54,6
17.8
2.9
3.8
1.7
1..1

1.4

1.1
1.1
0.7
0.5
0.7
],3
O.S

0,5)

Sytuacja narod6w ba\305\202tyckich i kaukaskich jest korzystniejsza
ni\305\274innych nie licz\304\205coczywi\305\233cie Rosjan. U Ba\305\202t\303\263wzadecydou'a\305\202 o

tym fakt, \305\274ezostali wcieleni do Zwi\304\205zku Sowieckiego dopiero po
wybuchu II-ej wojny \305\233wiatowej i przeci\\vstawiaJi si\304\231szczeg\303\263lnie

ostro pr\303\263bom rusyfikacji. Korzystna sytuacja narod6w kaukaskich
dumaC2Y si\304\231tym, \305\274eJiczba Rosjan \305\274yj\304\205cychna obszarze tych re-

publik jest stosunkowo nik\305\202ai \305\274ejeszcze w okresie przedrewolu-
cyjnym poziom rozwoju kulturalnego by\305\202tu wysoki. co umo\305\274li-

wi\305\202okontynuo\\\\'anie tradycji nauko\\\\,ych. Natomiast po\305\202o\305\274enie

wszystkich pozosta\305\202ych grup narodowo\305\233cio\\vych, nie \\\\'y\305\202\304\205czaj\304\205c

Ukrai\305\204c\303\263wi Bia\305\202orusin6\\v, jest katastrofalne. R\303\263\305\274nicami\037dzy od-

setkiem og\303\263lnej liczby naukowc\303\263w a odsetkiem ludno\305\233ci w ca\305\202ych

Sowietach wynosi u Ukrai\305\204c6w 7,7\037\303\263,u Bia\305\202orusin\303\263w -
1,4\037\\f.

Uzbek6\\v - 2,7%, Kazach\303\263w - O,9q,u. Kirgiz\303\263\\v
-

0.4\302\2601\302\273,Ta-

d\305\274yk\303\263w
- 0,5% i Turkmen\303\263w - O.3\0376.

Przyna1e\305\274no\037 narodowo\305\233cio\\\\'\304\205 naukowc\303\263u' w poszcze\03761nych
republikac h zwi\304\205zko\\\\'ych obrazuje poni\305\274sza tablica-.

65. Tamie, Itr. 704.

66. Fyaaeje 0bra01OGll\305\202j. .., SSSR, Itr. 215.)
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Stan z roku 1960 (w odsetkach))

Republika)

RSFSR ........
Ukroi na .......
Ria\305\202oru\305\233.......
lJ7.beki\037taD .....
Kazachstan . . . . .
Gruzja ........
Azerbejd\305\274an ....
Litwa .........
Mo\305\202dawia ......
\305\202.Atwa.........

Kirgizja ......,
Tad\305\274ykistan ....
Armenia .......
Turkmenia

Estonia ...,....)

1 0d3e ,ek \302\2608\303\263lMj

liC'zby
naukowc\303\263w)

I

R\303\263:nica IV poI\"\303\223&D-
naniu : txhe,k\037m

gl\303\263roRej l\305\202arodowOo

;ci ID danej re-

publice)

OcUf!tf!k

naukowc\303\263w

g\305\202\303\263wnei
,\",rodowo\305\233ci)

69.0

13,2
1.9
2,9
2,7

2,5
2.0
0,9
0,5
0,9
0.6

0.6

1.2
0,5
0,6)

79,4

48,3
016,9

M,3

21,4
83,8
M,6
8316

25,8
65,3
24,7
33.7
93,5
36.8
78,9)

- 3,9
- 28.5
- 34,2
- 27,9
- 8,6
+ 18,5- 2,9

+ 4,3
- 39,6

+ 3,3
- 15.8- 19,4

+ 5,5
- 2,1
+ 3,3)

Cyfry dotycz\304\205ce tzW. aspirant6w dowodz\304\205, \305\274ew\305\202adza sowiecka

nie zamierza bardziej sprawiedliwie rozmie\305\233ci\304\207naukowc6w w re-

publikach\" .)

Rozmies%czenie aspirant\303\263w sowieckich w pos1.czeg\303\263ln,ch

republikach (stan z roku 1960, w odsetkach))

Rf'publikd)

RSFSR ........
t \"lraina ...... '

I

8ia\305\202oru.\037.......
e 1.bek.istaa .....
Kaza\037Mt8n . . . .

Gruzja ....,...
Au-rbejd\305\274au ....
Lilwa .........
\\ftJ\305\202da\"ia

\305\202Atwa.........
Kjr\037i7 j8 .......
Tadi.yki.\"lan ....
.4nnf'nia . . . . . .
Turknu-nia
E.-; II)n i8 .\"......)

Z te,o:)
A.pinJnci

ID o,\303\263le) na wywycia
uczelni\302\253la)

w iluly\305\202ucjGcl&

naukowych)

66.86
12.34
2,67
3,89
2.39

2,18

2M
0.90
O.5\305\202

0.6.'

0,75
1.23
0,99
0,,79

0.91)

69,73
14,98

1,75
2,\305\202I

1,80

2,06
2,30
0,77
0.51
0,39

0.47

0,73
0,77
0.48
0,78)

63.29

9,04
3,83
5,74
3.1:!
2,33

3,50
1.05
0,58
0,95
1,11
1,85
1.26
1,18
1,08)

67. Tamu, 1tJ'. 224.)

129)
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Podzial aspirant\303\263w wed\305\202ug przynale\305\274no\305\233ci narooou'oJciowei

(stan z ko\305\204ca 1960 roku - w odsetkach))

N Grodowo;;)

ROIj\037\037ie
o...............

\037raIDc\037 .'
. o . . . . . . . o . . . .

B la\305\202orwun I o........ o . . . o
I

Uz.bec). .... ............
[

Kazachowie ... . . . . . . o . . . . ,
Gruzini ........ o . . . . . . .

Azerbejd\305\274anie .......... O

l
LI t w I R1 ....... o . . . . . . . . o

Motdawianit\" ............ I

\037I y\037\037
............... o o I

KirgiZi .. o \302\267o . . . . . . o o . . . \302\267

lTad\305\274ykowie .............
Ormianie- ............. o . I

Turkmt\"ni .............. I

Es\305\202owie .. o . . . . . o . . . . o . o
')

OcUelek ol\303\263lnej

liczby tUpirolll\303\263w)

R \303\263inica ID por\303\263wna.

I

'

niu : od.tlcWm Ja.
,.ej IUIrodoacoki 1&0

I
SDu'i\037ttJC'h)

+ 3,7
- 6,,7
- 1.4
+ 0.7

0,1

+ 1,0
+ 1.1)

58,3
11.1

2,-1

3.0

1.6
2,3
2.8
1.1

0,4
0.7
0,5
0,9
1,9
0.6
1,1)

- O.ft
- 0.1
+ 0.1
+ 0.2

+ 0.6
+ 0,1
+ O,])

Nier\303\263\\\\'non1ierny podzia\305\202 nale\305\274\304\205cychdo r\303\263\305\274nychgrup naro-

do\\\\'o\305\233ciowych z wykszta\305\202ceniem wy\305\274szym i \305\233rednim w por\303\263wna-

niu do odsetka tych narodowo\305\233ci w ludno\037ci ca\305\202egoZwi\304\205zku obra-

zuje oficjalne \305\272r\303\263d\305\202osowieckie- (Patrz tabela na str. 131).

WsZ)'stkie te cyfry sk\305\202adaj\304\205si\304\231na smutny obraz sytuacji na
odcinku kulturalnym oraz szkolenia kadr technicznych w poszcze-

g6lnych republikach. Wspon1nieli\305\233my ju\305\274o tym, \305\274e\\\\. pocz\304\205t-

kach \\\\'\305\202adzy sowieckiej uczyniono sporo, aby stworzy\304\207 podsta-

wo\\\\'e warunki dla rozwoju kulturalnego. Dotyczy to przede

wszystkin1 \\\\,yt\304\231picnia analfabetyzmu i wyszkolenia wielu nauczy-
cieli. Je\305\233lijednak chodzi o szkolenie kadr technicznych ze \305\233red-

nin1 i szczeg\303\263lnie z \\\\'y\305\274szym \\\\'ykszta\305\202ceniem w repuhlikach trud-
no sobie wyobrazi\304\207 \\\\'i\304\231ksz\304\205dyskryminacj\304\231 od tej, kt\303\263r\304\205ujawnia-

j, opublikowane w ostatnich miesi\304\205cach statystyki so\\\\,ieckie. Sta-

tystyki te przemilczaj\304\205 jednak uparcie fakt, stano\\vi\304\205cy naj'\037..yra\305\272.

niejszy do\\\\'oo jaskrawej dyskryminacji narod\303\263w nierosyjskich J a

jest nim sk\305\202adnarodowo\305\233ciowy wy\305\274szych szczebli biurokracji pa\305\204-

stwowej i gospodarczej. Je\305\233lichodzi o stanowiska kluczo\\\\'e udzia\305\202)

68. Z artyku\305\202u M. S. D\305\274unuaowa: \"O IOwieekoi autODomii i piere\305\274)'tbch

naejon alinn . '\" ,.I,toria SSSR'\" nr 1/1963. atr. 16.)
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OdH\0371c 'uJru\302\273ci

cale,o Zwi\304\205Jcu

(slan & 15. l. 1959)

I
,

I

R
. \302\267 I

Ol Jarue ................ I

Ubaiory ...............
Bia\305\202orusini .............. I)

Narodowo\305\233\304\207)

Uzbecy .......... _ _ . . . . . I

Ta \305\202any .............. . .

Kazach\037n\037ie .
. . . . . . . . _ . . . .

\037
Aur\037 Jdianle ........... I

Ormianie ............... I

Gruzini . _ . . . . . . _ . . . _ . . _

ILitwini .................
?: ydzi ..................
Mo\305\202dawianie ............

I\305\202Atysze.................

Tad\305\274).kowie ..... _ . . . . . . .

1

1

Turk men i ........ _ . _ . . _

8a8%llirowie ............ .

1
&-towie _....... _ . . . . . . .
K

' ..
Ilrglll ..... - - . . . . . . . . . .

I
1- _)

OdM,.1c o,\303\263lMj fia.

by laclaowC\303\223tl11OIOiee.
kicia & w)'b&\305\202olce-
niem ;r\302\253lni'\" i wyi-

.aym
(.1011& I. 12. 1960))

54,6:)
) 7.84
3,79
2,,88

2,38
1,73
1.41
1.34
1.29
1,11
1,08
1,0
0,8

0,7

0.5
0,47
0,47
0,4)

62,7
15.2
2,9
1,1

1,5
0,9
1.1
1.5
1,8
0,8
4,9

0,4

0,7
0,3
0,2
0.2

0,5
0.2)

przedsta\\\\ricieli ludno\305\233ci nie miejsco\\\\'cJ Jest wc wszystkich bez

wyj\304\205tku republikach o u,ide u'y\305\274szy ni\305\274na stanowiskach mniej
\\\\'a\305\274nych.)

W).naradawiai4ca lunkcia i\304\2311.yka rosyjskiego?)

Jak ju\305\274pisali\305\233my w pier\\\\'szym okresie \"liberalizacji\" po
\305\233mierci Stalina wydawa\305\202o si\304\231,\305\274eg\303\263r\304\231wezm\304\205 tendencje przeciw

rusyfikacji.

ROlczaro\\vanie nie da\305\202od\305\202ugo na siebie czeka\304\207. Po zapowie-
dzi walki o st\\vorzenic tzw. bazy materialno-technicznej komu-
nizmu partia opowiedzia\305\202a si\304\231niedwuznacznie po stronie rusyfi-
kator\303\263w, W \305\202onieelity sowieckiej zacz\304\231\305\202asi\304\231rozgrywka mi\304\231dzy

z\\\\'olcnnikami dw\303\263ch kierunk\303\263w: prawdziwego internacjonalizmu
i rusyfikacji. W centrum ich dyskusji stoi kwestia roli. jak, odgry-
\\\\'al ma j\304\231zyk rosyjski wobec narod6w nierosyjskich w ,.etapie

budo\\vy komunizmu\".

Jakie stanowisko reprezentuj, tu rusyfikatorzy, w kt\303\263rych)
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szeregach znajduje si\304\231obok szowinist\303\263w wielkoruskich tak\305\274ewie-

lu przedstawicieli funkcjonariuszy partyjnych i inteligencji naro-

d\303\263wnierosyjskich, co jest typowym objawem d\305\202ugotrwa\305\202ej ko-

lonialnej zale\305\274no\305\233ci?Punktem wyj\037ciowym jest dla nich teza. \305\274e

rosyjski sta\305\202si\304\231j\304\231zykiem, w kt\303\263rym porozumiewaj\304\205 si\304\231narody

ca\305\202egoZwi\304\205zku Sowieckiego. W roku 1926 6.6 milion\303\263w oby\\va-

teli sou'ieckich nierosyjskiego pochodzenia okre\305\233li\305\202orosyjski jako

sw\303\263jj\304\231zykojczysty, za\305\233na podsta\\\\'ie spisu ludno\305\233ci z roku 1959

by\305\202oich ju\305\27410,2 milion\303\263w. Na 20 milion\303\263w nie-Rosjan \305\274yj\304\205cych

w RSFSR 4,7 milion\303\263w (23,5 9\303\263) uzna\305\202o rosyjski za j\304\231zykojczy-

sty-. Dochodzi do tego jeszcze fakt powszechnej znajomo\305\233ci j\304\231-

zyka rosyjskiego. Ju\305\274w latach trzydziestych zaniechano w <\"2\037r-

wonej Armii pr\303\263butrzymania j\304\231zyka narodowego jako j\304\231zyka w

kt\303\263rym wydawane s\304\205rozkazy. W roku 1958 odrzucono zdecydo-

wanie \305\274\304\205daniepodniesienia j\304\231zyka narodowego do roli urz\304\231dowe-

go w republikach zwi\304\205zkowych. Za argument pos\305\202u\305\274y\305\202otwierdze-

nie, \305\274eju\305\274Lenin by\305\202przeciwny wszelkiemu uprzy\\\\'ilejowaniu ja-
kiegokolwiek j\304\231zyka

1O
. Rusyfikatorzy pragn\304\205 uczyni\304\207 rosyjski je-

dynym j\304\231zykiem urz\304\231dowym w\305\202adzpa\305\204st\\vowych i komunalnych,

zwi\304\205zk\303\263wzawodowych i armii.

Wed\305\202ug innej tezy rusyfikator\303\263w rosyjski jest drugim j\304\231zy-

kiem ojczystym nie tylko w porozuoliewaniu si\304\231z przedstawicie-
lami innych grup narodowo\305\233ciowych, ale i w co(b\037iennym \305\274yciu.

,,Normalnie narody pos\305\202uguj, si\304\231jednym j\304\231zykiem, ale w warun-
kach socjalizmu i komunizmu wzrasta\304\207 b\304\231dzie liczba narod\303\263w

u\305\274y\"raj\304\205cychdw\303\263ch j\304\231zyk\303\263w\"\".)

69. ..W.oprosy filozofii\", nI' 6/1963, str. 11.

70. I. P. Camerjan pi-\305\202w ..'I'oprosy filozofii\", nr 7/1959, str. '2: ,.Le-

DiD wyS\305\202\304\231powa\305\202prze\305\202\"iwu.tanowieniu obowi\304\231.zkowelo j\037yka pa\303\2235\305\202woweloi

wskazywa\305\202 przy \305\202ejokazji na to, \305\274emarui\305\233ci 1'081 jscy d.\305\274.do wypoY\305\273eDia

luc\305\202noieiw aako\305\202y,w kt\303\263rychwyk\305\202adaDo by we wszystkich jpykaeh miejsco-

wych i ci\304\231\305\274..do us\305\202awowego ukuu wsr.elkich przywilej\303\263w dla jalUel(okolwiek
narodu jak rowDiri ka\305\274degomo\305\274liwego Darunenia praw mnir.j!i'7.wi narodo-

wych. Gdyby jaki\305\233jpyk ol\305\202osi\037jpykiem pa\305\204s\305\202wowymuj,\305\202by on aulom..

tremie uprzywilejowaDe 5\305\202aoo\".uko w por\303\263wnaniu z innymi. Fakt, \305\274ew

kon\"\305\202ytucji nie ma mowy o jfzyku pa\305\204Jtwowym w republika\037h nie umniej.
_ w iadDej mie... praw bielej I republik\".

71. M. D. Kamma\305\204 : ,.5troitiel!ltwo kommunizma j dalDejszeje zbli;\037nije

Dacij w SSSR\", .,Woprosy filozofii\" lU' 9/1961. Itr. 40. Autor wymienia
kilU mniej.yeh I\"IP Duodowyeh w Sowietach, kt\303\263rewybra\305\202y j\037)'k ro-

IJ jaki jako podatawf rozwoju w\305\202amejkul\305\202uryi celem przezwyci\304\231\305\274eniar\303\263\305\274uic

ctiaJektyczuyeh. ..Omacza to. ie rozwijaj, one IW' kultu!\"\\, nuodow, w opar-

riu o w\305\202asnejrzyki literackie, kt\303\263repoWitaj, I dialekt\303\263w. jak r\303\263wnin w

oparciu o rosyjski jpyk li\305\202eracki, kt\303\263ryprzeuzta\305\202ca si, w powszechny. po-

ud-Darodowy jpyk literacki i odgrywa coraz wi,bzt roi, w rozwoju kuJ-

turalDym i w .tosunbeh mi\304\231dzyDarodami ZSSR\".)
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\\Vprowadzenie j\304\231zyka rosyjskiego jako drugiego j\304\231zyka oj-

czystego nie oznacza jednak bynajmniej, \305\274erusyfikatorzy uznaj,

j\304\231zyki narodowe za r\303\263\\\\'nouprawnione. Dwuj\304\231zyczno\305\233ci
- dwo-

;t1ziczi;e
- towarzyszy propagowanie j\304\231zyka rosyjskiego jako je-

dynego klucza ot\\vieraj\304\205cego innym narodom drog\304\231 do skarbnicy

kultury og\303\263lnoludzkiej. Uzasadnia si\304\231t\304\231tez\304\231warunkami szybkie-

go rozwoju technicznego. Milionom m\305\202odych robotnik\303\263w i studen-

t\303\223\\V\",bija si\304\231w g\305\202ow\304\231,\305\274etylko znajomO\305\232\304\206j\304\231zyka rosyjskiego

umo\305\274li\\\\,i im awans w zawodzie i \305\233ledzenie post\304\231pu naukowego.

Rusyfikatorzy usi\305\202uj\304\205w ten spos\303\263b zepchn\304\205\304\207w fa\305\202szywym kierun-

ku usi\305\202owania kadr narodowych w republikach, kt\303\263reszukaj\304\205 bez-

po\037rednich kontakt\303\263w ze \305\233wiatow\304\205literatur\304\205, technik\304\205 i nauk,.

Najwi\304\231kszy cios zadano tym kadrom wysuwaj\304\205c postulat ot-

wartej rusyfikacji j\304\231zyk\303\263wnierosyjskich. Najwi\304\231kszy nacisk wy-
wiera si\304\231naturalnie na oba j\304\231zyki s\305\202owia\305\204skie:ukrai\305\204ski i bia\305\202o-

ruski. Czasami s\305\202yszysi\304\231propozycje szybkiego stopienia obu tych
j\304\231zyk\303\263wz rosyjskim. Zmierza si\304\231w ten spos\303\263b do automatycz-

nego wzmocnienia najwa\305\274niejszego elementu integracji na etapie
zlewania si\304\231naroJ6w sowieckich w jedn\304\205 ca\305\202O\305\232\304\206.Rosjanie po\305\202\304\205-

czeni z 45 mil ionami Ukrai\305\204c\303\263\\\\'i Bia\305\202orusin\303\263w mogliby \305\202atwiej

ten cel osi\304\205gn\304\205\304\207.

Oddajmy g\305\202osrusyfikatorowi ukrai\305\204skiego pochodzenia, I.

Krawcewowi:)

\"W okresie budowy komunizmu naruta proees zbli\305\274ania si, wzajeamelo
narod\303\263w 8OCjalislycmycb. W rezultacie pojawia si\305\202talie w j\037kach na\037

dowych coru wi\037j wsp\303\263lnych s\305\202\303\263w,umieraj, lokalne dialekty, coraz

wifUze maezenie zyskuje j\304\231zykrosyjski, jako Dal\"l\304\231dziewzmaeniaDia przy-
ja\305\272niD.rod\303\263w w Sowietaeh. Jpyk.i narodowe ..., li\" coraz Ebliia\304\207do r0-
syjskiego. Jak wiadomo wiele narod\303\263wIOwi\037kich pnej\"o ju\305\274alCabet l'O!Iyj-
ski. a wraz & nim tak\305\274ewif'le s\305\202\303\263wrosyjskich. Nittkl\303\263re e\305\202owarosyjskie
zyska\305\202yzasi\037g m ifdzyu 8rodow y9 jak np. ,\037putnik\" czy ..Junik\". R\303\263wuoezei.

nie pnejmuje jpyk IW)'jsk.i to co najlepsze & jpyk\303\263w narodowych, wzbo,.
ca .i\304\231ich kosztrm. Rozwija si\304\231proces .topniowelo Ebli\305\274ania.i\" j\037k\303\263wna-

rodowych w Sowielach, szczeg\303\263lnir dotyczy to jpyk\303\263w narodowO\305\232Ci i grup
narodowo\305\233ciowych ,poUewuionych ze 1IObt. Ten proces wzajemnelo wzbola-
c.ni. sif i \305\202:bliiania si\304\231j\304\231zyk\303\263wzako\305\204czy si\" ich ca\305\202kowitym stopieniem si,
w jeden j\304\231zyk.jwiatowy, kiedy komunizm zwycipy w .kali iwiatowej. Stop-
niowe zlewanie si, jP}'k\303\263w oraz ich waechstroDny rozw\303\263ji wzbogacanie li,
nut\304\231p i ju\305\274w okresie \037j81izmu\037'.)

Apetyt rusyfikator\303\263w obejmuje jednak tak\305\274ei j\304\231zykinarod\303\263w

nies\305\202owia\305\204skich. Domagaj, si\304\231oni przejmowania przez te j\304\231zyki

s\305\2026w,szczeg\303\263lnie za\305\233termin\303\263w technicznych z rosyjskiego i na.)

72. \"Radjansu Ukrajina\", 13. \305\202.1960.)
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zywaj, to \"wzbogacaniem\" tych j\304\231zyk\303\263w.Kazachski \302\243unkcjona...

riusz partyjny D\305\274andildin pisa\305\202w tej sprawie co nast\304\231puje: \"Przej-

mowanie przez j\037zyk kazachski s\305\202\303\263wrosyjskich i innych... nie

narusza jego budowy gramatycznej, jest zja\\\\'iskiem prawid\305\202o-

wym i post\304\231powym'l3\".

Na podstawie oficjalnych \305\272r\303\263ddmo\305\274na ustali\304\207, \305\274enie tylko
\\v j\304\231zykach s\305\202owia\305\204skich, ale tak\305\274ew prawie wszystkich pozosta-
\305\202ychj\304\231zykach sowieckich. 70-80\037''\303\223wyra\305\274e\305\204nauko\\\\'o-technicz-

nych, politycznych, pedagogicznych i innych s\304\205zapo\305\274yczeniami z

j\304\231zyka rosyjskiego. \\YJ j\304\231zyku baszkirskim np. na 1764 terminy
z dziedziny fizyki 1420 zosta\305\202o przej\304\231tych z rosyjskiego. Na 1948

poj\304\231\304\207z dziedziny chemii tylko 149 jest rodzimego, baszkirskieRo

pochodzenia'.. Podobna jest sytuacja w odniesieniu do innych j\304\231-

zyk6w.

Rusyfikatorzy maskuj\304\205 s\\\\'e zamierzenia zas\305\202on\304\205dymn\304\205 fra.

zeologii komunistycznej. J\304\231zykrosyjski okre\305\233la si\304\231jako mow\304\231 Le.

nina. jako najbardziej post\304\231po\\\\'y i wyrazisty j\304\231zykna \305\233\\\\,iecie.

Rozp\304\231tana nieda\\vno propaganda wspiera we \\\\'szystkich repu-

blikach \305\274\304\205daniarosyjskich k\303\263\305\202szowinistycznych, kt6re o/warci\037

\305\274l/aa;'i, i1\305\273.ebyrOzpOc1.r/o 11a drod1.e ad min;s/racy;ne; likwidac;,

;\304\2311.yk\303\223tvmnie;sz)'ch narodou!oici. Nale\305\274\304\205cydo partii in\305\274ynier

Szendero\\\\', domaga\305\202 si\304\231w li\305\233cieskierowanym do redakcji pisma
\"Partijnaja \305\274i\305\272\305\204\",aby \"zabroni\304\207 (o/meni/.') j\304\231zykc)\\\\' mniejszych

narodo\\\\ro\305\233ci'15
u

. \\YJ pewnych ko\305\202ach Federacji Rosyjskiej \\\\'skazu-

je si\304\231na to, \305\274eniekt\303\263re z republik autonomicznych sta\305\202ysi\304\231\\\\,\305\202a\305\233-

ciwie zb\304\231dne\"'. Naj\305\233mielszym jest jednak \305\274\304\205danie,\305\274ebypisarze

nierosyjskich republik przestali pisa\304\207w j\304\231zyku ojC\"lystym. I dla
takich wYf'Owiedzi ot\\varte s\304\205\305\202amycentralnych organ\303\263\\\\' par-

tyjnych! Pisarz dagesta\305\204ski A. A\037aje\\\\' uwa\305\274a, \305\274e\037dy \\\\'szyscy

pisarze so\\vieccy, niezale\305\274nie od narodowo\305\233ci zaczn\304\205 pisa\304\207po ro-

syjsku, pr7y\305\233pieszy to po\\\\1'stanie jednolitej so\\\\'ieckiej kuhuryT7.

Sprzeciwiaj\304\205 si\304\231temu r\303\263\305\274norodnesi\305\202yspo\305\202eczne t pocz\304\205\\\\'szy

od tych komunist6w. kt6rlY pami\304\231taj\304\205jakie by\305\202opicr\\votne sta-)

73. ...Kommuni'I\". nr 13 wrzesie\305\204 l\304\2055\304\205,sir. 39. \037tOt'kW8.

74. Tamie, Blr. 57.

75. ..Partijnaja m\305\204\",nr 12. czerwiec 1962, 81r. 62. MO\305\202'kwa.

76. Paln w ..1810ria SSSR'. nr 1 '1963. cylowany ju\305\274artyku\305\202 \\1. \037.

DiunU50\037'a. Donosi on, \305\274eautor IislU domala\305\202 si\305\202likwidacji autonomicznf'j
baszkirskiej SSR.

77. Ached A.ajew opublikowa\305\202 d,,'a artyku\305\202y. w kt\303\263ry(\"hdom8\0378\305\202si,
likwidacji li tera lur narodowych. Pierwszy ukaul li, w ..lzwie1ltiach\" 5. 12.
1961, dru,i 2. 3. 1962 w ,.Lilieretun i iii\305\204\",kiNY -.w od Diep Wf-

Jainieli roey jski pitarz So\305\202ouehin.)
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nowisko partii w tych sprawach, poprzez przedstawicieli inteli-

gencji narodowej, kt\303\263rzy z politycznych pobudek sprzeciwiaj\304\205 si\304\231

szowinistom rosyjskim a\305\274do elcment\303\263\\v nacjonalistycznych. Te

ostatnie istniej\304\205 bez w\304\205tpienia w ka\305\274dej sowieckiej grupie naro-

dowo\305\233ciowej i bynajmniej nie jako \"pozosta\305\202o\305\233ciminionych cza-

s6w\", jak okre\305\233laj\304\205je oficjalne \305\272r\303\263d\305\202a.Stanowi\304\205 oni logiczn\304\205 i

zrozumia\305\202\304\205reakcj\304\231 na przejawiaj\304\205cy si\304\231na ka\305\274dym kroku szowi-

nizm wielkoruski. Najbardziej interesuj\304\205c\304\205z \\\\'ymienionych si\305\202

stanowi\304\205 pewne ko\305\202aantyimperialistyczne, kt\303\263re wypowiadaj,

si\304\231bez zastrze\305\274e\305\204za internacjonalizmem r\303\263wnocze\305\233nie za\305\233odrzu-

caj\304\205stosowan\304\205 przez rusyfikator6w polityk\304\231 wynarodowienia,

u\\\\'a\305\274aj\304\205c\305\274ejest ona nie do pogodzenia z komunizmem. Pr\303\263buj,

one zapewni\304\207 rozw\303\263j pewnych zasadniczych form \305\274yciakultural-

nego narod\303\263w nierosyjskich w wielonarodowym pa\305\204stwie sowiec-

kim i wypada z satysfakcj\304\231 stwierdzi\304\207, \305\274etak\305\274eniekt\303\263rzy Rosja-

nie reprezentuj\304\205 te tendencje.
Do czego d\304\205\305\274\304\205te si\305\202y?Od czasu dyskusji na temat reformy

szkolnej coraz rzadziej s\305\202yszysi\304\231g\305\202osydomagaj\304\205ce si\304\231rozszerzenia

praw j\304\231zyk6\\v narodowych. Wi\304\231kszo\305\233\304\207przeciwnik\303\263w kursu szo-

winistycznego uwa\305\274a tak\305\274et \305\274ej\304\231zykrosyjski winien by\304\207uznany

za \305\233rodek porozumiewania si\304\231ze sob\304\205narod\303\263w sowieckich, od-

graniczaj\304\205 jednak wyra\305\272n, lini\304\205t\304\231funkcj\304\231 j\304\231zyka rosyjskiego od

wszelkich innych postulat\303\263w rusyfikator\303\263w. Podkre\305\233laj, oni staJe,
\305\274enauk\304\231 j\304\231zyka rosyjskiego nale\305\274y uwa\305\274a\304\207za nauk\304\231 j\304\231zyka obce-

go i \305\274e,,'ycho\\vany nowocze\305\233nie cz\305\202owiek sowiecki obok swego
j\304\231zyka narodowego i rosyjskiego przyswoi sobie z czasem jeszcze

inny j\304\231zykobcy. W \305\274adnym jednak wypadku nie powinno wzmo-
\305\274oneu\305\274y\\\\'anie j\304\231zyka rosyjskiego dzia\305\202a\304\207hamuj\304\205co na rozw6j j\304\231-

zy k\303\263\\\\'narodowych.

Przedstawiciele tego kierunku uwa\305\274aj\304\205.\305\274ewa\305\233nie narodowe

sko\305\204czy\305\202ybysi\304\231rych\305\202o. gdyby pos\037leg\303\263lne narody wi\304\231cej o so-

bie wiedzia\305\202y. gdyby np. pracuj\304\205cy w Federacji Rosyjskiej Bia\305\202o-

rusini C\"LY Kazachowie mogli bez przeszk\303\263d pos\305\202ugiwa\304\207si\304\231swymi

j\304\231zykami ojczystymi i inforn10\\\\'a\304\207 zaintereso\\\\'an\304\205 cz\304\231\305\233\304\207otoczenia

rosyjskiego o \\v\305\202a\305\233ciwo\305\233ciach\305\274yciai folkloru ich ojczyzny. S\304\205dz\304\205

oni, \305\274ehy\305\202oby z niczrniern\304\205 korzy\305\233ci\304\205gdyby zaj\304\231to si\304\231przek\305\202ada-

mi dzid literackich powsta\305\202ych \\\\' r\303\263\305\274nychnarodach sO\\\\7ieckich na

rosyjski l r\303\263\\\\'nyrn zapa\305\202em, jak to si\304\231czyni obecnie \\v kierunku

odwrotnym. Wed\305\202ug danych oficjalnych dokonano w roku 1959
przek\305\202ad\303\263wprac napisanych w 57 j\304\231zykach narod\303\263w so\\vieckich

na inny j\304\231z)'ku\305\274y\\\\'any \\\\1 Sowietach, za\305\233w roku 1960 liczba tych
j\304\231zyk\303\263wwynios\305\202a 58

78
. Zamieszczona poni\305\274ej tabela obrazuje stan)

78. ..\"\037oprosy filozofii..., nr 8 11962, str. 15.)
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rzeczy w tej dziedzinie, stano\\\\'i,cej istotnie wa\305\274ny czynnik wza-

jemnego oddzia\305\202ywania na polu kulturaJ nym 1l:

Z UIO:

l.ic:ba
--- ---

J \305\202tz.yk
przeloionych , . .

la
lilo..\037 j\304\231:yk\303\263.v,

o,.,. \037i,lIIlu na rOlY j.Iei
na uane l,...., Id

\302\267

k8iqiek .
k.

na ore
SOWIet' I.

ul
.

JW OZOM

l'08Y jaki . . . . 6538 5329 87
ukraiuki . . . 214 158 23 25
bia\305\202oruski . . . 56 35 21 9
uzbecki 73 30 41 16
kazachski . . . 46 21 25 12
puzi\305\204ski .... 87 66 20 9
uerbej d u \305\204. 1r i 42 21 21 11
litewski 116 85 5 8
mo\305\202dawski . . 29 26 3 \305\202

\305\202otewski . . . . 95 74 16 13
k.irpski . . . . 19 12 6 7

tad\305\274ycki . . . . 43 25 16 10
ormia\305\204ski 93 S3 38 15
turkme\303\263ill .. 25 13 12 10
esto\303\263.ki . . . . 105 85 11 10)

Pewne pozytywne tendencje, je\305\233lichodzi o t\304\231polityk\304\231 prze-

k\305\202ad6w, wyst\304\205pi\305\202ypo raz pierwszy na krotko przed XX zjazdem

partii i by\305\202ywyrazem odwrotu od wypacze\305\204 okresu \305\274danowszczyz-

ny. Przek\305\202ady z jednego j\304\231zyka sowieckiego na inny s\304\205popierane

we wszystkich republikach zwi\304\205zkowych, poniewa\305\274)

,.zbliienie kulturalne jest cz\304\231\305\233ci,sk\305\202adow, jednolitego procesu zbliSeoia n.
rod\303\263w,pr0ce8U kt\303\263ryprzenika wszystkie dziedziDY \305\274yciaDaszyeh narod\303\263w.

Pr0ee8 \305\202,cunia si\" narod\303\263w i kultur uko\305\204czoD1 ..t.me dopiero w m0-

mencie zw).cifslw. komunizmu w ca\305\202ymiwiecie. Nie naleiy przeto w at ucz.
n1 spos\303\263bwynudu\304\207 \305\202\304\205czenia.i\037 kuhUJ' narodowyeh, skoro nie blniej. jesz-
cze konieczne po temu warunki spo\305\202eczne i B05podarCz.elD\" .)

Tak\305\274e niekt\303\263rzy autorzy rosyjscy nie stawiaj, znaku r\303\263wnania

mi\304\231dzy zbli\305\274eniem narod\303\263w sowieckich na odcinku kulturalnym
a rusyfikacj\304\205. Z r\303\263\305\274nychpublikacji mo\305\274na doj\305\232\304\206do przekonania,
\305\274emi\304\231dzy rosyjskimi slawistami niewielu jest zwolennik\303\263w rusy-

fikacji. T\305\202umaczy si\304\231to nie tylko tym, \305\274ez racji swego wykszta\305\202-)

79. ..15toria SSSR''. Dr 3/1962, Itr. 43.
&O. 1\037amie, Itr. 43.)
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Sytuacja w Kirgizji nie jest tak niekorzystna jak na Bia\305\202orusi, ale

i tu mo\305\274na st\\\\,ierdzi( znlniejszenie ilo\305\233ci \\\\'ydanych \\\\' latach

19'8-61 ksi\304\205\305\274ek\\\\' j\304\231zyku kirgiskim i wysoko\305\233ci ich nak\305\202ad\303\263w.

W Turkmenii ilo\305\233\304\207\\vydanych w j\304\231zyku narodowym ksi\304\205\305\274ekule-

g\305\202apeu'nemu l\\\\li\304\231kszeniu przy r\303\263\\\\'noczesnym obni\305\274eniu og\303\263lnej

wysoko\305\233ci nak\305\202ad\303\263\\\\'.\\Yl por\303\263wnaniu do innych stosunki w re-

publice ormiarlskiej s\304\205korzystniejsze. ale i tu obserwuje si\304\231w

latach 1958-61 ruch wsteczny.
Tabela po\\\\'y\305\274sza nie oddaje pe\305\202nego obrazu sytuacji, ponie.

wa\305\274ksi\304\231garnie i organizacje kolporta\305\274o\\ve Vl republikach niero-

syjskich zale\\\\'ane s\304\205rosyjskimi ksi\304\205\305\274kami.kt\303\263re \\\\'ydano w

RSFSR. Od \305\202atinteligencja i m\305\202odzie\305\274\\\\'e wszystkich republikach

protestuj\304\205 przeci\\\\' tym praktykom. Najg\305\202o\305\233niejsze protesty pocho-

dz\304\205z Ukrainy i Bia\305\202orusi. W jednym z reporta\305\274y tak opisuje si\304\231

stan rzeczy panuj\304\205cy w ksi\304\231garni bia\305\202oruskiej:)

.\037\037ap\303\263\305\202kachk.si\037gami w Paryczu widzimy wiele bi.\305\274ek: polityczne, rol-
nicze. popul.rn\037Daukowe. dzie\305\202aklasyk\303\263w 1'09Yjskich i zaebodni\037uropej.

skich, lileralur\037 wsp\303\263\305\202czesn,.Niezawsze mo\305\274nanaby\304\207poi-tdao, ksi.\305\274kf,azcze-

l\303\263lniema\305\202ojest ksi\304\205\305\274ekbia\305\202orwkicb autor\303\263\",. Przyczyn, tego jest zapewne
fakt. \305\274eprace pisarzy bia\305\202oruskich ukazuj, !Ji\037od pewnego cl.8\037u w coraz

mniej!IZYt'h nak\305\202adach. WysokoS; ty\037h nak\305\202ad\303\263w:3.000, 5.000 i 8.000 egzem-
plany zupe\305\202nieDie w)\"starcza na pokrycie zapotrzebowania. Do stolic rejo-
nowych dociera tylko minimalna ilo\305\233\304\207ksif\305\271ekbia\305\202oruskich, w sklepach wiej-
skich i Da straganach w og\303\263lesi\304\231ich nie sprzedaje... C\037to nie Przywi\305\202Zuje

8i\037 \305\274adnejwagi do rozprzestneniania ksi,iek bia\305\202oruskich 13\".)

\\VI prasie sowiecko-ukrai\305\204skiej od lat mno\305\274\304\205si\304\231protesty prze-
ciw zaniedbyu'aniu ksi\304\205\305\274kiukrai\305\204skiej. \"Literaturna Hazeta\" pi-
sa\305\202aw roku 1957, \305\274eksi\304\205\305\274kiukrai\305\204skie ukazuj\304\205 si\304\231\\\\' tak ma\305\202ych

nak\305\202adach. \305\274ena\\\\'et \\\\' Kijowie by\\\\'aj\304\205 \\\\.yprzedane \\\\,kr\303\263tce po
ich ukazaniu si\304\231!H.Dziennik urz\304\231do\\\\'y ukrai\305\204skiego ministerstwa

Kultury donosi\305\202 \\\\' roku 1957. \305\274epo\305\202owa obwod\303\263w ukrai\305\204skich

kolportuje ksi\304\205\305\274ki\\\\' ukrai\305\204skim j\304\231zyku albo w bardzo z\305\202yspos\303\263b,

albo po prostu je bojkotuje
86

. Przedmiotem szczeg\303\263lnych skarg

jest organizacja kolporta\305\274owa \"Sojuzdruk\" . kt\303\263rej zarzuca si\304\231,\305\274e

ulny\305\233lnie nie rozprowadza ukrai\305\204skich ksi\304\205\305\274eki czasopism w r\303\263\305\274-

nych cz\304\231\305\233ciachobszaru ukrai\305\204skiego, jak np, na Krymie-. Niekt\303\263-

re z ksi\304\231gar\305\204n1iejskich nie maj\304\205na sk\305\202adzie ani jednej ksi\304\205\305\274ki

ukrai\305\204skiejt'J, na\\\\'et \\\\' centralnych bibliotekach czasem nie mo\305\274na

znale\305\272\304\207nawet naj\\\\ra\305\274niejszych publikacji ukrai\305\204skich. Dla kul-

tury ukrai\305\204skiej szczeg\303\263lnie niekorzystny jest fakt. \305\274ena\\\\'ct bi-)

93. ,.Literatur. i malllactw8 '\\ nr 11 /1958. \037finsk. Artyku\305\202S. Pracza.
94. ..Literaturna Hazeta'\\ 17. 4. 1957.
95. ..Radjanika Kultura.', 14. 2. 1957.
Qt.. ..Literaiurna Uazeta.\" 13. 13. 1956.
er:,. ..Radjan8ka Kultura.'. 10. 1. 195:'.)
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blioteki wiejskie s\304\205niedostatecznie zaopatrzone w wydawnictwa
ukrai\305\204skieIII . Za\305\233\\v bibliotekach rejonowych trudno jest w o\037\303\263le

doszuka\304\207 si\304\231jakiej\305\233 ksi\304\205\305\274kiukrai\305\204skiej-. Najgorsza jest jednak
sytuacja w bibliotekach szkolnych. gdzie brak jest nawet tych

ksi\304\205\305\274ekt kt\303\263re program szkolny zalicza do obowi\304\205zkowychlOO, nic

m\303\263wi\304\205cju\305\274nawet o dzie\305\202ach ukrai\305\204skich klasyk\303\263w i najwybit-

niejszych autor\303\263w wsp\303\263\305\202czesnych.

Na przyk\305\202adzie ukrai\305\204skim unaoczni\304\207 mo\305\274na szczeg\303\263lnie trud.

ne problemy na odcinku wyda\\\\\037niczym. W jednym z ukrai\305\204skich

organ\303\263w partyjnych mo\305\274na by\305\202owyczyta\304\207 w roku 1957 t \305\274ew ci\304\205-

gu ostatnich 11 lat ukaza\305\202y si\304\231tylko cztery \305\233piewniki dla dzieci

szkolnych, do tego jeszcze kiepsko wydanelOl. W roku 1963 uka-

za\305\202si\304\231\305\233piewnik dla orkiestry banduryst\303\263w w nak\305\202adzie 390

egzcmpl arzy l02. Liczni przyjaciele muzyki protesto\\vali przeciw te-
mu '\\\\' organie partyjnym wskazuj\304\205c. \305\274etak iak w XIX-t}PfD wieku,

trzeba dzi\305\233r\304\231cznie przepisywa\304\207 nuty. Podobnie jak inne narody
sowieckie nar\303\263d ukrai\305\204ski ma du\305\274etradycje w dziedzinie muzyki
i bogat, kultur\304\231 pie\305\233ni ludowych. Propaganda sowiecka pos\305\202ugu-

je si\304\231ch\304\231tnie doborowymi ch\303\263rami ukrai\305\204skimi, kt\303\263re szkoli si\304\231

z wielkim nak\305\202adem koszt\303\263w po to aby wysy\305\202a\304\207je na wyst\304\231py na

Zach\303\263d. Ale ca\305\202kiem ina\037j wygl\304\205da sprawa, gdy chodzi o roz-

wijanie kultury muzycznej w republikach. Bandury b\304\231d\304\205cenajpo-

pularniejszym ukrai\305\204skim narodowym instrumentem muzycznym,
produkowane s\304\205jedynie w warsztatach rzemie\305\233lniczych. Nie ma

tak\305\274e pa\305\204st\\vo\\vych lub utrzymY\"'anych z publicznych \305\233rodk6w

kurs\303\263w nauki gry na bandurze. Natomiast je\305\233lichodzi o bajan
(rosyjska odmiana akordeonu) organizuje si\304\231niezliczone kursy,
na tym si\304\231nie oszcz\304\231dza'CD. Podobnie \\v)'gl\304\205da je\305\233lichodzi o pro-
dukcj\304\231 p\305\202yt.Dzia\305\202aj\304\205cena obszarze ukrai\305\204skim orkiestry filharmo-

niczne, rozg\305\202o\305\233nieradio\\ve i telewizyjne r6wnie\305\274 bojkotuj\304\205 ut\\\\'ory

kompozytor\303\263w ukrai\305\204sk ich'''.)

98. Tam\305\274e,1 \305\202.\305\202.1957.

\". _LiteraturDa \"neta... 11. 4. 1957.

100. TIUIIU.

101. ,.Prawda Ukrainy''. 10. 2. 1957.
102. ..Radjan\305\233ka Ukrajina\", 13. 11. 1963.
103. t.Literaluro. Huela'. donioda 24. 5. 1957, ie w pie\305\202\"W5zymp\303\263\305\202ro-

czu 1956 2.265 os\303\263buko\305\204\037zy\305\202okuny Itry na bajanie. To samo pismo uslt.ria-
lo At. \305\274enie moin. Rildzie 08 Uk..rainie dos1a\037 tep narodowego inslm.
mentu.

10... ..Radjan\037ka tJkrajina
t4

piA\305\202a10. 2. 1957. u teatry na t T1tr8ini\037

ignoru,k kompletnie Ulwory muzyeme ukrabUkieh kompoaytO\305\202\303\223w.TR sanu

I-zeta wyrazi\305\202a9. 6. 1957 ubolf!wanie r. powodu DUICOIIZf!IO tnlr.towania uk.

rai\305\204skiej muz)\037ki pnn charkowsq orkiestl'\305\202 fiJharmoniClDf. 11. 7. 195:
pismo lo ..twierdzi\305\202o, \305\274eorkiestra filharmoniczua w Dnieprope\305\202row.k.u nit

chce w og\303\263lee\305\202ysu\304\207o istoieniu mUfki ukrai\305\204Jkiej.)
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Ukrai\305\204cy s\304\205jcdn} nl l przoduj\304\205cych narod6w w Sowietach, a
mimo tego szereg wa\305\274nych prac ukrai\305\204skiej Akademii Nauk uka-

zuje si\304\231w nak\305\202adach mniejszych ni\305\2741.000 egzemplarzy. Praca
zbiorowa \"Mo\\\\'OZn\037\305\202\\Vst\\\\'O\", tom 16 ukaza\305\202a si\304\231Vl nak\305\202adzie 750

egzemplarzy, ton1 17 po\305\233\\\\'i\304\231conynarodo\\\\'cmu \\\\,ieszczowi Ukrai-

ny, SZc\\\\.czcnce, pomy\305\233Jany jako \\\\'ydanie jubileuszowe, doczeka\305\202

si\304\231jeszcze ni\305\274szego nak\305\202adu, ho 500 egzemplarzy. ,.Historia sys-

tem\303\263w gospodarczych na Ukrainie\" mog\305\202a ukaza\304\207 si\304\231tylko w

600 egzemplarzach. bardzo \\\\'3rro\305\233cio\\\\'9 publikacja: ..Zarys \\\\'czes-

nych dziej\303\263\\\\' Ukrai\305\204skiej SSR\" wydrukowana zosta\305\202a w 3.000

\037AZempJarzy. Napisanej przez O. Dibrow\304\231 \"Geo\037r8fii Ukrai\305\204skiej

SSRu (podr\304\231cznik uni\\versytccki) pozwolono ukaza\304\207 si\304\231w ilo\305\233ci

3. 500 c\037zemplarzy. \\'('szystko to mia\305\202omiejsce \\v roku 1963 na
Ukrainie, gdzie istnieje 32.000 bibliotek publicznych, kilka ty-
si\304\231cybibliotek przy szko\305\202ach wy\305\274szych, szereg zak\305\202ad\303\263wbadaw-

czych i innych instytucji. Szczeg\303\263lne trudno\305\233ci spotykaj\304\205 na swej
drodze m\305\202odzi zdolni pisarze. kt\303\263rzy chcQ wyda\304\207 swe prace. Gdy
uda im si\304\231wreszcie znaJe\305\272\304\207\\vyda\\\\'c\304\231. ustala si\304\231\305\233miesznie niski

nak\305\202ad, kt\303\263rynatychmiast po ukazaniu si\304\231zostaje rozchwytanyl..
Nieustannie zaleca si\304\231wy\305\202\304\205cznieksi\304\205\305\274kirosyjskie. Kierownicy

licznych bibliotek. klub\303\263w i td. dysponuj\304\231 po\\V8\305\273nymi \305\233rodkami

na zakup ksi\304\205\305\274ek,na prenumerat\304\231 periodyk\303\263w, ale nie s\304\205ani

troch\304\231 zaintereso\\\\'ani w tynl, aby popiera\304\207 literatur\304\231 \\v j\304\231zyku

narodo\\\\'ym. W listopadzie ] 961 na zebraniu literat\303\263u' bia\305\202orus-

kich jeden z uczestnik\303\263w \\\\'skaza\305\202 na to, \305\274eca\305\202kiem dobrze reda-

gowane pismo .,Po\305\202ymia\" a\305\274do 15 listopada mia\305\202otyJko 3.128

abonent\303\263w. ,. ... \\'1./ naszej republice mamy przecie\305\274 ok. 20.000

bibliotek, 12.000 szk\303\263\305\202.setki dom6w kultury i klub\303\263w\". Wymie-

niano powa\305\274ne or\037anizacje kulturalne, kt6re nie abonuj\304\205 ani jed-

nego czasopisma bia\305\202oruskie\037oI08. Przeciwko tym stosunkom wy-
st\304\231puj, nawet wybitni funkcjonariusze partyjni w republikach,
kt\303\263rzy sk\304\205din\304\205dpopieraj\304\205 bez zastrze\305\274e\305\204lini\304\231partyjn\304\205. Sekre-

tarz komitetu centralne\037o KP Kir\037izji. Kazskb..tjew. informowa\305\202,

\305\274e\\v republice tej trzeha by\305\202ow roku 1962 zrezy\037nowa\304\207 z wyda-
nia szeregu \"'a\305\274nych publikacji. nawet tych kt6re gotowe ju\305\274by\305\202y

do druku, JX\037nie'va\305\274 po prostu nie by\305\202opapieru. .,Osobliwe, \305\274e

tak \\\\'iele si\304\231o tym nl('\\vi i z takim naciskiem. a mimo to nie

potrafirny pnpra\\\\:i\304\207 sytuacji na odcinku produkcji pnpicru
tM

\".)

) 05. ..RadjaMu likrajina\" donioda 13. 11. 1963: .,Czytelnicy bi\304\205aj,

jak wariaci ocl bi'Rami do uirl.rni, od kiosku do kiosku. w u.dziei EU..
lezie n ia '\" re\037l\037ie tomik. poezji ul ubionep au ton\" .

lnft. ..Lileratura i mulaciw.\". nr 2\305\202I\"listopad 1961, Mi\305\204sk.

107. A. K. Ka7..albajttw: .\",,' druibie narodow i!itcx-znik nasuj si\305\202y'.w

tomie rbiorowym XXII :jew KPSS j II10pNWy ideolo,iaeJkoj ,.boly. Mos-

kwa 1962, str. 335.)
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Mo\305\274emy tu po\\vt\303\263rzy\304\207to samo, co st\\\\rierdzili\305\233my ju\305\274omawia.

j\304\205csowieck\304\205 polityk\304\231 gospodarcz\304\205 w republikach zwi\304\205zkowych:

\305\274adne na \305\233\\viecie parlst\\vo suwerenne nie tolerowa\305\202oby takiego
stanu rzeczy.)

Nie dosz\305\202o do rozprawy z wyhodowanY1n
przez s)'slem stalinowski antysemilyzl11em.)

Rehabilitacja uczestnik\303\263,,' \"spisku lekarzy\" by\305\202apierwsz\304\205 oz-

nak\304\205no\\\\'ego nasta\\\\,ienia postalinowskiego kierownict\\\\'a ZSSR

wobec \305\274ydowskiej polityki Stalina. Jakkolwiek aresztowani leka-
rze byli przewa\305\274nie Rosjanami lub Ukrai\305\204cami, prowokatorzy

pr6bo\\vali zrobi\304\207 z pi\304\231ciu wybitnych profesor\303\263\\v: Wowsiego t Ko-

gana, Feldmana, Grinsztejna i Ettingera agent\303\263w syjonizmu. Dwaj
z nich: Kogan i Ettin\037er zmarli na skutek tortur w wi\304\231zieniu.

NKWD do\305\202o\305\274y\305\202ostara\305\204, aby z pozosta\305\202ych uczyni\304\207 agent\303\263\\v bry-

tyjskich i innych mocarstw Zachodu. Rehabilitacja ich nast\304\205pi\305\202a

\\\\'prawdzie jeszcze w okresie urz\304\231dowania zg\305\202adzonego w grud-
niu 1953 Berii, ale zwolennicy Chruszczowa obni\305\274yli warto\305\232\304\206

\",\305\202asnego \\\\'yst\304\205pienia przeciw antysemityzmo\\vi Stalina nazywa-
j\304\205cBeri\304\231

- wbre\\v faktom - organizatorem tego uspisku leka-

rzv \"1\"..

Opubliko\\vanie na nowo prac niekt6rych pisarzy \305\274ydowskich

zamordo\\\\'anych na rozkaz StaJina, jak np. Izaaka Babia, Lejby

K\\\\,itka czy Icika Feffera. mia\305\202opokaza\304\207. \305\274ekierownictwo par-
tii nie pochwala praktyk stoso\\\\'anych przez StaIina wobec Zy-
d\303\263w.Ale na XX zje\305\272dzie Chruszczow i inni uczestnicy dyskusji
nie pot\304\231pili antysemickich wykrocze\305\204 Stalina. Zapowied\305\272 szeroko

zakrojonych rehabilitacji i odwr6t od stalinizmu budzi\305\202y jednak

iskr\304\231nadziei, \305\274epo d\305\202ugich la tach prze\305\233ladowa\305\204 j skazania na
milC\".lenie nast\304\205pi teraz renesans kulturalny \305\274ydowskiej grupy na-

rodowej. Impuls, kt\303\263ry wysun\304\205\305\202spraw\304\231 \305\274ydowsk\304\205w Sowietach

na \305\233wiat\305\202odzienne by\305\202politycznej natury. 4 kwietnia 1956 uka-

za\305\202si\304\231w wychodz\304\205cym w Warszawie \305\274ydowskim tygodniku

HFo\305\202kssztymme\" artyku\305\202, kt6ry odezwa\305\202 si\304\231g\305\202o\305\233nymechem po-
\305\233r\303\263dZyd\303\263\\\\' sowieckich i na Zachodzie.)

..\\fa.\037y \305\274ydowskie wierq dok\305\202.dnir. tak samo jak my komun\037i. \305\274epraw.
d. zwycipy. X X ajazd K PZS da\305\202bu\305\202odo gruntownego wyplenienia przeros-

t\303\263wkuhu jednostki. aby moR\305\202ysi, uneczywutni\304\207 g\305\202\037kienadzieje IDU

\305\274ydowskich. ich wiara w zwyciptwo prawdy leninowskiej\".)

108. Sr.ezeg\303\263\305\202yna temat tych wydarze\305\204 w ksitiee Borysa Lewickiep :
\"Terror i Rewolucja. Biblioteka ,.Kuhury'\" 19b5, Pary\305\274,str. 183, lAB.)
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\\'\\1ymienione pismo donios\305\202o tak\305\274eo pdnych nadziei nastrojach
po\305\233r\303\263dZyd\303\263w So\\\\'icckich.)

..z r_do\037i, olnymujrmy kaid, wiadomw od blukich Dam towarzYlz)'
i prl) jaci\303\263\305\2027. \037f05kwy i Kijowa. r\305\202li\305\204skai Odessy, klony pozOllaj, nieza.

f'hwiani i zdecydowani s\304\205wszy\037lkie swe si\305\202ypo\305\233wifCirodbudowie \305\274),dowllkie-

\037o \305\274\037.cia\037po\305\202eemegoi k.ulturalnego. lIei nadziei budzi w nu wiadom\037 o

vonownym otwar\037iu \305\274ydowskiego teatru pa\305\204stwowelo i o Rerep innych
\\\\'a\305\274n)'chposuni\037(\\ maj\304\205cych znaczenie politycme, 100podarcze i kulturalne

dla ludnoici iydowskirj w Sowietach. To je!t nasza otucha, ktor, dziel,
Inn\037l i)\"dowskie w ca\305\202)'m\305\233,,'if'CielO8\".)

JaK\305\274ejaskrawy jest kontrast mi\304\231dzy t\304\205eufori\304\205 \305\274ydo\\\\'skiej gru-

py narodo\\\\'ej w Sowietach a p\303\263\305\272niejszymiwypowiedziami Chru-

SZCZo\\\\'a, \\\\.ed\305\202ug kt\303\263rych rusyfikacja Zyd\303\263w jest faktem doko-

nanym. co dowodzi rzekonlo, \305\274esami Zydzi nie pragn\304\205 o\305\274ywie-

nia \305\274ydo\\vskiego \305\274yciakulturalnego. Kiedykolwiek jednak mia\305\202y

miejsce wyst\304\231py poszczeg\303\263lnych artyst\303\263w lub zespo\305\202\303\263wamator-

sk ich z programem tre\305\233ci\305\274ydowskiej sale wype\305\202nia\305\202ysi\304\231
- jak

donosz\304\205 naoczni \305\233wiadkowie - rozentuzjamowanym t\305\202umem \305\274y-

do\\\\\"skim. \305\273ydowscy komuni\305\233ci z Francji informuj\304\205, \305\274ewed\305\202ug

st\\\\'ierdzenia wy\305\274szego urz\304\231dnika w sowieckim ministerstwie kul-

tury. Dani\305\202o\\\\'a, ok. 3 miliony widz\303\263w ogl\304\205da\305\202ow roku 19S7

\\vyst\304\231py teatru \305\274ydowskiego
l1

O. Kiedy grupa artyst\303\263w zorganizo-

\\\\'ala wyst\304\231py rozry\\\\' ko\\\\\"e pod has\305\202em: \"Smiech to zdrowie!\" -
przychodzi\305\202 kto \305\274yw,starzy i m\305\202odzilII. Podobne zjawiska obser-

wuje si\304\231\\ve wszystkich dziedzinach kulturalnego \305\274ycia\305\274ydowskie-

go. \\Vzros\305\202o wi\304\231cniezwykle zainteresowanie ksi\304\205\305\274kami\305\274ydow-

skimi, jakkolwiek \\v rezultacie terrorystycznej polityki Stalina

j\304\231zykten znajduje si\304\231na \\\\rymarciu.)

] 09. W.iadomo\305\233; o ukazaniu si\037 takiego artyku\305\202u w \"Fo\305\202kutimme\" obie-

g\305\202aSowiety z szybko\305\233ci, b\305\202yskawicy. W I. prywatnych \305\272r\303\263de\305\202liczba abonen.
t\303\263w\"Fo\305\202kytimme.' w Sowietach wzros\305\202aw kwietniu 1956 do 12.000. poza

tym przedrukowan)' ,.osta\305\202wymieniony artyku\305\202przez czo\305\202owepiama proko-
munistyczne i komunistyczne. Przyczyni\305\202 si\304\231on bardzo do tego, \305\274ekomu-

ni\037ci zachodni uznali wiarogodno\305\233\304\207ruchu anlystalinowskiego.
110. \"Geszer''. Jerozolima, nr 2/1954), Itr. 84. Cytowane za Salomonem

(;oltlrlolannem: \"lur Frage d\037r Auimilierung und Denationa1isierung der

Juden in drr Sawjetunion\" w czasopi5mir \"Sowjetstudien't' nr 10 'czerwiec

19(d, 1tlon_chium.
III. Tamu. Nirjaki Sluve5 opisuje swoje prze\305\274ycia i rozmowy zwi.zan\037

z tymi pnetbtawieniami: \"Podczas koncertu \305\274ydow!Jkiego w M{MIkwie zadzie
wi\305\202amnie wielka liczba \"yd\303\263wpomi\304\231dzyJtuchaczami: m\305\202odziludzie i dziew.
cz\304\231ta,kt\303\263rych spotkar mo\305\274naby na takiej imprezie w Pary\305\274u, Bruk.5eli,
Am8terdamie i Londynie, ale z pe\".no\305\233ci, nie w Nowym Yorku. Nawi\304\205za\305\202em

rOznJuw\304\231z Irzema m\305\202odymi lud\305\272miw ,,'ieku 16-20 lat. Jeden oiwiadczy\305\202,
i\037 dohrle m\303\263wipo \305\274ydowsku, drugi -- \305\274etylko rozumie, trzeci nie mia\305\202

ju\305\274o nian prawie iadnelo poj\037ia. Dlaculo pnyaed\305\202ei w takim razie na
koncert? -

zapyta\305\202em go. Odpowied\305\272: Bo mnie to bardzo interHuje! -)
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Nie nale\305\274y te\305\274zapomina\304\207. \305\274e\305\274ydowska grupa ludno\305\233ciowa

nie posiada w Sowietach \\v\305\202asnego terytorium narodowego. Zy-
dzi maj\304\205\\\\'i\304\231co \\viele mniejsze szanse zachowania swej odr\304\231bno-

\305\233ciod innych lud\303\263w, zwi\304\205zanych z w\305\202asn\304\205ziemi\304\205.

Powr\303\263t do staJino\\\\'skiej dyskryminacji Zyd\303\263w zarysowa\305\202 si\304\231

g\305\202\303\263wniew roku 1957. kiedy to w rezultacie chruszczo\\\\'o\\vskiej

reformy kierowania przemys\305\202em i budownictwem nast\304\205pi\305\202omaso..

we prlenoszenie kadr urz\304\231dni\037lych i technicznych z centr\303\263w prze..

mys\305\202owych i wielkich miast na prowincj\304\231. Minister Kultury ZSSR t

Jekatierina Furcewa, o\305\233wiadczy\305\202aprzedstawicielom ameryka\305\204skie-

go czasopisma t,National Guardian\", \305\274ebardzo wielu Zyd6w ob-
sadzi\305\202o centralne urz\304\231dy i \305\274eprobuje si\304\231teraz cz\304\231\305\233\304\207z nich prze-
nie\305\233\304\207do zak\305\202ad\303\263wpo\305\202o\305\274onychna prowincji. \303\223wczesny szef pra-

sowy ministerstwa Spra\\v Zagranicznych. Leonid Iljiczew. pr\303\263bo-

wa\305\202p\303\263\305\272niejw rozmowie w korespondetk\304\205 uNational Guardian
tt

,
T abith\304\205 Petran, os\305\202abi\304\207sens tego o\305\233wiadczenia i zarazem uspra-
wiedliwi\304\207 je. O\305\233wiadczenie Furcewej zosta\305\202o skomento\\\\'ane w

nast\304\231puj\304\205cyspos\303\263b: .\037Wszelkie zmiany podyktowane s\304\205gospo-

darczymi potrzebami kraju, nie za\305\233jak\304\205kolwiek ch\304\231ci\304\205dyskrymi-

nacji jednostek czy narod6w\". Iljiczew doda\305\202, \305\274e\"za czas\303\263w w\305\202a-

dzy sowieckiej nigdy nie istnia\305\202a i ni\037dzie nie istnieje k\\\\'estia

\305\274ydowska czy jakikolwiek inny problem narodowo\305\233ci owy
l12 tt

.

Wi\304\231ksze trudno\305\233ci mia\305\202Iljiczew jednak, gdy pr6bowa\305\202 os\305\202abi\304\207

wag\304\231 wypowiedzi Chru szczo\\\\'a , kt\303\263ry wed\305\202ug , .New York
Times tt

powiedzie\304\207 mia\305\202socjalistom francuskim: \"W Zwi\304\205zku

Sowieckim ograniczono liczb\304\231 Zyd\303\263w w pewnych zawodach ll3u
.

IJjiczew stwierdzi\305\202: \"Jest rzecz\304\205 naturaln\304\205, \305\274eka\305\274dy nar\303\263d wy-

chowuje sobie w\305\202asne kadry, i \305\274ez tych w\305\202a\305\233niekadr \"'yj\305\233\304\207maj\304\205

przyw\303\263dcy dane\037o narodu. Nie oznacza to naturalnie, \305\274enie ma

utalentowanych Zyd\303\263w, i \305\274enie dopuszcza si\304\231ich do stano-
wisk ll4 \"

.

Pouczaj\304\205ce by\305\202otu \\\\]'mienione spotkanie przy\\\\'6dc\303\263w so-

wieckicb z socjalistami francuskimi, kt\303\263re mia\305\202onliejsce w maju
1956 w kilka tygodni po XX Zje'\037dzie. Ju\305\274wtedy kierownictwo)

Rozmawia\305\202em z wieloma Zydami w Moskwie. kt\303\263rzypotwierdzili, \305\274eMte\305\202ni-

mi czasy dokona\305\202asi\304\231jaka\305\233przemiana w ich dzieciach. Ockn,1i .i\037 tak\305\274eei.

u kt\303\263rych poczucie p rzyna1e\305\274noici do wsp\303\263lnot, \305\274ydowwej prawie unik\305\202o.

Nagle zacz\304\231lisit oni iywo in\305\202\037reeow.\037problemami iycia iydowlk.ie_o, hillo-

ri,\037 literatu... i sztuk, tego narodu, jak \037yby olworzy\305\202lit pruci nimi nowy
iwial. o kt\303\263regoi!'\305\202Dieniuaie mieli przed\305\202em poj\037a, a kt\303\263ry\305\202erazz.pra-

p\037i pome\037 z m\305\202odzie\305\204ezymzapa\305\202em\".
112. Ukaza\305\202oUf we wrz.e8niu 1956 w ,.Naliooal Cuardian\", prudrukow.

De w ..Uaytach teore\305\202Ye7.n\037poli\305\202ycmycb\", Rszyl 1 / 2, 1957, Wanuwa.
113. ,.New York Tima\" , 10. 6. 1956.

114. ..Zeszyty teoret1\037polit1ezDe\", zeayt 1/\037 1957, Wanzawa.)
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partii zastanawia\305\202o si\304\231jak zahamo\\\\'a\304\207 nami\304\231tnie wyst\304\231puj\304\205ced\304\231-

\305\274eniado destalinizacji
1\305\202s

. Dyskutowano r\303\263wnie\305\274spraw\304\231 antysemi-

tyzmu w Sowietach. Na zapytanie: \"Czy istnieje w waszym na-
rodzie antysemityzm, a je\305\233litak, jakie kroki podejmujecie przeciw
niemu?\" -

odpowi\305\201.Jzia\305\202w\303\263wczas Mikojan. w wykr\304\231tny spos\303\263b:)

,..8y\037 moR, utrzyma\305\202)\"si\037 jeszcze pewne pozosta\305\202o\305\233ci'y\"temu kapitalis-
tyczneRo. .Ie jako ca\305\2020\305\2324\037nar\303\263dna\037z myjli kategoriami internacjonalizmu.
Pny dok\305\202adnym zbadaniu znajdziecie mo\305\274esyjonistyeme tendencje u Zy.
c\305\202\303\263w..pozosta\305\202o\305\233cinaejoaalizmu zachowa\305\202y li\037 takie w (;mzji\".)

Na zapytanie: \"Czy Zyd ma mo\305\274no\305\233\304\207emigrowania do Izraela?\"
- Chruszczow o\305\233\\\\'iadczy\305\202:\"Powiem wam otwarcie, \305\274enie po-

pieramy takich wyjazd\303\263w\".
- .,Z jakich swob\303\263d kulturalnych

korzystaj\304\205 Zydzi w Sowietach, czy maj\304\205teatr \305\274ydowski. czy pisa-
rze mog\304\205pisa\304\207i wyda,,'a\304\207 swe prace w tym j\304\231zyku?\" Na to Mi-

kojan: \"Z tych prau' korzystaj\304\205 u nas wszystkie grupy narodo-
\\vo\305\233ciowc. Jest to spra\\va praktycznych potrzeb. Zydzi m\303\263wi, po

rosyjsku, ukrai\305\204sku i td., zale\305\274nie od tego, gdzie mieszkaj,\". Po-
niewa\305\274 ze \\vzgl\304\231d6\\\\' presti\305\274owych n i e mo\305\274na by\305\202oda\304\207jasnej od-

powiedzi Chruszczow poleci\305\202 swym rozm\303\263wcom francuskim, aby

porozmawiali sami z kilku Zydami, zajmuj\304\205cymi po\\\\'a\305\274ne stano-

wiska w so\\vieckim aparacie pa\305\204st\\\\'owym i wojsku. St\\\\?ierdzi\305\202

on, \305\274erodzice \305\274ydo\\vscy \\\\'0)' posy\305\202a\304\207dzieci do szk\303\263\305\202rosyjskich,

poniewa\305\274 \"dyplom rosyjski otwiera dro\037\304\231do \\\\'szystkich uczelni

\\\\'y\305\274szych na ca\305\202ym obs7.arze so\\vieckim u. Na temat utworzenia

szk6\305\202z iydo\\vskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym Chruszczo\\\\\" o\305\233wiad-

czy\305\202co nast\304\231puje:)

..Gdybyjmy utworzyli moly iydowlkie zDala\305\202oby si\304\231t,lko niewielu

1:yd\303\263wehqeych sif tam uczyc. Nie jest moiIiwe zorpnizowanie uaiwenyte-

tu iydowskiego, poniewA\305\273nie znalaz\305\202oby li, d. ch\304\231tnych student\303\263w. Pau

tym jpyk iydowski nie jest u\305\274ywany w iadDej i...tytueji IOwieckiej. Gdyby

t,.d\303\263wzmu\037ir do u\037czania do szk\303\263l\305\274ydow8k.ieh. na pewno by 5i\037 zbun-

towali. W y\037l,da\305\202obylo n. tworzenie CZfIBM w rodzaju leUa. Mimo w....

ki\302\253:h5ubsydiow i .boDamenlow trzeba by\305\202oamkn,\304\207 teatr \305\274ydowski z po-
wodu braku widz\303\263w.Tak jak wszystko inne tak i teatr Iloi olworem dla

aklorow \305\274p\305\202owJlikirh.\"'\037 Lwowie np. jt\0371 leatr rosyjsk.i. a jego aktony, at
'W pn.ewR7.aj,cej mierze \037ydami\037.)

Przy tej okazji Chruszczow poruszy\305\202 sam kwesti\304\231 antysemi-

tyzmu w Sowietach:)

..Tu i \303\263wdziepojawi8j\037 ,.i\037 u nu jesaeze nastroje aDtysemickie. .. lo
polosta\305\202o\305\233cidawnt'j pn.e!ldoki. \037lanowi51to zajmowane przez 1:yd\303\263wi leh)

115. W57.f5\305\202k.ieIt' cytaty pochodq I francuskiqo ez8lOpil1Da ..Realites\",

zeszyt majowy 1957.)
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sIOSUD\037\" do iDDych narod\303\263w - to .. Ipnw)' bucbo skomplikowane. W po-
cqtkowym okresie rewolucji mieli\305\233my du\305\274otyd\303\263ww kierownictwie partyj.
n)'m i pa\305\204slwowym. Byli oni wyuz1a\305\202ceDi i mo\305\274ena oPI nul.\".irni har.
dlirj rewolucyjnie od Rosjan, Potrm ,,'yklZla\305\202cili\305\233mynowe kadry'\".)

Pier\\\\.uchin. obecny przy tej rozmowie, doda\305\202: .,Nasz\304\205 \\\\'\305\202asn\304\205

inteligencj\304\231\". ChrUSlCZO\\V kontynuo,va\305\202:)

..Gd)'by dzi\037iaj 2ythi zajmowali kierowrUcF.e tlanowuk. w nasz)'ch re.

publikach. ludn\037 miej8CO\",a patrzy\305\202aby na to krzywym okiem. poniewa\305\274
nie uwa\305\274a!li\304\231ona za g\305\202upsq i mniej uzdolnion. od tyd\303\263w. Albo \".timy
pn}.k\305\202adz Ukrainy. Gdyby posadzi\037 tyda na wYlOkim stanowisku i pozwo-
Ii\037. aby oloczy\305\202si\304\231\305\274ydowskimi doradcami. wywo\305\202a\305\202obylo a\305\274nadto zrozu-

mia\305\202,zazd\305\202-\304\207i wrogo\305\233\304\207wobec tyd\303\263w. Ale my nie jesle\037my anIYM-milami.
Wei.rie lakieto Kawanowicza. kt\303\263ryujmuje bardzo \".y!'Okie 8tanowi!lko. albo

!\305\202p\303\223jruiena Milina, kl\303\263rytri jest 2ydem. A nana droga l\305\202umattk.. Lydi3
Faklor, kt\303\263ralak pi\304\231knie t\305\202umaCZ)'nas\304\205rozmowf, lei jHI 'yd\303\263wk,. Ja
!am mam ,,-nuka. kt\303\263ryjest p\303\263\305\202.tydem.My walczymy z anIY!!oemilyun\305\202-m.'.)

Trudno o co\305\233bardziej sprzecznego jak te wypo\\\\,iedzi Chrllsz-

'VI. Na\\\\,j\304\205zuje on do \"osi\304\205gni\304\231\304\207\"Stalina, dzi\304\231ki kt\303\263rym \305\274ydow-

ska inteli\037encja i masy \305\274ydowskie wyobcowane zosta\305\202y z w\305\202asne-

go kr\304\231gukulturalnego. Chruszczow opowiada si\304\231za stanowiskiem

\"Ieninowsko-stalinowskim\" \\\\'ed\305\202ug kt6rego Zydzi maj\304\205si\304\231asy-

milowa\304\207. r\303\263wnocze\305\233nie za\305\233przyznaje ca\305\202kiem otwarcie, \305\274ei ta

dro\037a nie prou'adzi do r\303\263\\\\'nouprawnienia Zyd6\\\\', ponie\\\\'a\305\274 \\v

republikach powsta\305\202y w mi\304\231dzyczasie ,.kadry narodo\\\\'e\". Dla
zacho\\\\'ania pozor\303\263w Chruszczow bierze w obron\304\231 d\304\205\305\274enienaro-

d\303\263wnierosyjskich, do zasilania w\305\202asnymi kadrami aparatu \\\\' repu-

blikach. Czyni to jednak tylko po to. aby uspra\\\\,icdli\\\\.i\304\207 j.\305\202\037kra-

w, dyskryminacj\304\231 \305\273yd6w w Sowietach. W pozosta\305\202ych \\\\'vpad.

kach d\304\205\305\274eniedo obsadzenia kJuc7.o\\vych stano\\\\,isk w republikach

w\305\202asnymi kadrami u\\va\305\274ane jc\037t za przcjaw nacjonalizmu. za ..mie-
stniczestwo\", kt\303\263re KPZS musi jak najostrzej z\\\\'aJcza\304\207. U,,'a\305\274a

si\304\2317.8 rzecz godn\304\205 pot\304\231pienia jc\305\233JiZydzi. ten .,obcy\" element,
zajmuj\304\205 kiero\\vnicze stano\\\\'iska \\v republikach. natomiast 01350-

w, inwazj\304\231 rosyjskich urz\304\231dnik\303\263w, specjalist6w i kadr technicz.

nych okre\305\233la sie jako b\305\202ogos\305\202awie\305\204stwo.

Te\037o rodzaju \\\\ lPowiedzi Chruszczowa nic stano\\\\,i\305\202y r7.ad.

ko\037ci \\\\' ostatnich dziesi\304\231ciu latach. Szczeg\303\263lnie silnym echem

odbi\305\202o si\304\231na Zachodzie opubliko\\\\'anie rozmowy ChrusZCZO\\\\'B z

delegacj\304\205 kanadyjskich komunist\303\263w (sierpie\305\204 1956). Jcden z

cz\305\202onk\303\263wdelegacji, naz\\\\?iskiem SaJsberg. sporz\304\205dzi\305\202z tej roz-

mowy protok\303\263\305\202,na podstawie kt6rc\037o mo\305\274na by ob\\\\'ini\304\207 Chru.

SZC2ou'a o tendencje antysemickie. Salsberg twierdzi m.in., ie
Chruszczow identyfiko\\\\'al Si\304\231z pogl\304\205dem Stalina, \305\274enie po\\\\'in-)
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no si\304\231by\305\202oosiedla\304\207 Zyd\303\263\\v na Krymie, co mo\305\274na by nawet uzna\304\207

za pochwalanie \"afery krymskiejU'\" .

Kiedy oficjalnie og\305\202oszono, \305\274eeksperyment utworzenia \305\274y-

do\\\\'skiej siedziby narodo\\vej u' Birobid\305\274anie zako\305\204czy\305\202si\304\231kom-

pletnym fiaskiem przyu,\303\263dcy komunistyczni zamiast zastanowi\304\207

si\304\231nad prawdziwymi przyczynami tego niepo\\\\'odzenia zas\305\202aniaj\304\205

si\304\231rzekomymi przyczynami, obra\305\272liwymi dla Zyd6\\\\'. Sam Chru-
szczow \\v rozmo\\vie z korespondentem paryskiego \"Le Figaro\"

po\\viedzia\305\202 \\v marcu 1958 r. m.in.:)

..\037ydzi zawsze wybirrali zawody rzemie\305\233lnicze... Nie lubi, oni pracy

kolektywnej i dyscypliny Rrupowej. 5' indywidualistami... Pytacie mnie, dl..
czego ni\037 ma szkOl \305\273ydOW8kich w Birobid\305\274anie? Poniewai nie mo\305\274nazmusi':

\037yd\303\263w.aby uCZf5ZCZ81i do iydowskich szk\303\263\305\202...Utworzenie iydowsk-iej wlp\303\263l.

noty kulturaln\305\202-j jest niemniej trudne. jak utworzenie \305\274ydowskiej W!lp\303\263JDoty

politycznej: 2ydzi inleresuj\304\231 sif wszystk.im. q\305\202,biaj, wszystko. k\305\202\303\263c\304\231si\037 o

WSZ).stko. za\305\233w rrzultacie pozostaj\304\231 mi\037y nimi g\305\202rbokir r\303\263\305\274nicezda\305\204Da

lemal spraw kulturalny,.h ll ;.'.)

Wydaje si\304\231,\305\274eodpo\\\\riedzialne w\305\202adze sowieckie same nie

orientowa\305\202y si\304\231co \\\\,\305\202a\305\233ch\\'iezasz\305\202ow Birobid\305\274anie. A\305\274do roku

1959 \\vszystkie podr\304\231czniki sowieckie informo\\\\1s\305\202y, \305\274e\"po\305\202owa\"

tarntejszej ludno\305\233ci sk\305\202ada si\304\231z Zyd\303\263\\\\'. Natomiast spis ludno\305\233ci

ze stycznia 1959 \\vykaza\305\202, \305\274ena 162.856 mie\037zka\305\204c\303\263wZydow-

\037kiego Ob\\\\'odu Autonomicznego tylko 8,8% (14.269) stano\\vi\304\205

2ydzi!

\\YJ roku 1958 poja\\\\,i\305\202y si\304\231\\\\'e \\\\'zmo\305\274onej formie tendencje

antysemickie. W niekt\303\263rych republikach, maj\304\205cych znaczniejszy

procent ludno\305\233ci \305\274ydo\\\\'skiej pojawi\305\202y si\304\231\"u\305\233wiadamiaj\304\205ce\" bro-

szury, na takie tematy, jak np.: \"Czym jest talmud\" i ,,0 religii
\305\274ydo\\\\rskiejI18\". Propaganda so\\\\,iecka u\\\\'s\305\274a,,'pra\\\\,dzie \\\\'aJk\304\231z

\"judaiznlem
n

za f ra\037ment og\303\263lnej akcji antyreligijne; , ale zasto-
so\\\\.anie \\v tym \\\\'ypadku argumenty mia\305\202yca\305\202kiem specjalny cha-

rakter. Dzi\304\231ki sto\037o\\\\'aniu nacisku administracyjnego zamykano
coraz \\\\'i\304\231ksz\304\205ilo\305\233\304\207synagog, za\305\233rabin\303\263w oraz C2\305\202onk\303\263\\\\'\037miny

\305\274ydo\\vskiej arcszto\\\\'ano pod r\303\263\305\274nymipozorami. W 1961 podda-
no represjorn prze\\\\'odnicz\304\205cych \037min \305\274ydo\\\\'skich: Bardacha z Ki-

jO\\\\',L Jeruzalimskie\037o z Taszkientu i Frieda z Mi\305\204ska. Naz\\\\,iska

ich figuro\\\\'a\305\202y pod protestem \037o\\\\'ieckim przeci\\v napa\305\233ci an\037ie]-)

116. Sprawozdanie J. B. \037.IWerKa: t.Talks wilh So,'iet l\037ader!l OD the
J\037i!lh Question'., in ..Jewish Life... luty )C\305\20257,str. 40.

117. ..Le Filaro .\\ 9. \305\202.1 \304\20558.

118. \". stylu \037awionego ..Stuermera.' utrzymane \037 broszury T. K. Kicz.
ko: Pro juthjiku reliKiju (po ukraimku). wydana pruz Towanystwo Sze-
nenia \"iedzy Polilycznej i Nauki. Kij\303\263w1959; C:.o \305\202Gkoje'a/\".IId? (po
rGlJjsku). w t)'m !l8mym wyd.\".niclwie t 1960.)
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sko-francusko-izraeJskiej na Egipt (19\0376 )u'. W zwi\304\205zku z zao-

strzeniem (szczeg\303\263lnie \\v roku 1962) kar za \"kradzie\305\274 mienia

publicznego\", spekulacj\304\231 i wielkie afery korupcyjne coraz cz\304\231\305\233ciej

zacz\304\231to stosowa\304\207 kar\304\231\305\233mierci. Prasa sowieck&t donosz\304\205c o tych
karach podkre\305\233la\305\202aspecjalnie wszystkie nazwiska \305\274ydowskie.

wzgl\304\231dnie mo\037\304\205ceuchodzi\304\207 za \305\274ydowskie
l
3).

Dyskryminacja Zyd\303\263w stawa\305\202a si\304\231z ka\305\274dym dniem coraz wy.
ra\305\272niejsza. Zacz\304\231\305\202osi\304\231to od wyszydzania \"judaizmu\" i szkalowa..

nia uczu\304\207religijnych, potem prasa so\\viecka zacz\304\231\305\202aformowa\304\207 ne..

gaty\\\\'ny obraz Zyda i \\v ko\305\204cu nast\304\205pi\305\202oprzej\305\233cie do g\\va\305\202tow..

nej propagandy przeci\\v Izraelowj121. Ale to by\305\202atylko jedna stro-
na medalu. Istniej\304\205 niezliczone do\\\\'ody na to, \305\274eszerokie ko\305\202a

ludno\305\233ci sowieckiej przyjmuj\304\205 te poczynania z obrzydzeniem i ze
wszystkich si\305\202zwalczaj\304\205 antysemityzm. Jest to jednak bardzo
nie na r\304\231k\304\231biurokracji partyjnej. kt\303\263rej nie podoba\305\202o si\037, \305\274eJew-

genij JC\\\\'tuszenko spotka\305\202 si\304\231z tak entuzjastycznym aplauzem,
szczeg\303\223lnie lC strony rn\305\202odzie\305\274y,za sw\303\263jpoelnat ,.Babij jar\". Nig-
dzie nic zarysowuje si\304\231tak jaskra\\vo r\303\263\305\274nicami\304\231dzy post\304\231powymi

Rosjananli a parti\304\205, jak \\v\305\202a\305\233niew k\\\\'estii \305\274ydo\\\\'skiej. Ten m\305\202o-

dy poeta rosyjski sta\305\202si\304\231wyrazicielem d\304\205\305\274e\305\204m\305\202odej inteligencji

rosyjskiej kiedy to w grudniu 1962 \\\\' Mosk\\vie, w czasie spotka-
nia przy\\\\'OOC\303\223W partyjnych z tw\303\263rcami kulturalnymi, mia\305\202miej-

sce pami\304\231tny dialog jewtuszenlci z Chruszczowem. Stenogram
te\037o dialogu jak r\303\263wni\037\305\274przcm\303\263\\\\,ienia, ktl)re przy tej okazji wy-
g\305\202osi\305\202znany re\305\274yser Eilmo\\\\'y Romm ukaza\305\202y si\304\231w licznych ga.
zetach i czasopismach na Zachodzie. Nieszczere stanowisko partii.
kt\303\263reU') razi\305\202osi\304\231\\\\' odpowiedzi Chruszczo\\\\'a, zas\305\202uguje na przy-
toczenie:)

/EIJ'TI:.'\\lE,'VI\\O: .,(hcia\305\202bym prude wsZ)'slkim podzifkowa\037 pnecbla,,;cie-)

119. Prol\037sl len opublikowa\305\202y ..Izwieslia\" 19. 11. 1956. ,,New York

Her.ld Tribune\" z 27. 11. 1961, wydanie paryskie. wymieni\305\202 nUlfpujp
miasta \037\\\\'i\037kie. '\" kt\303\263r}'chzam\"ni\037lo !lyn_goli: Slalino (o\305\202wenieDoosk).

Chazawjurl. Kobuleli. Sar. tow. Raina, Soroki. Kremenczuk, Pol\305\202awa,Wieli.

kij... \305\202.u\305\202..i.\037owoRr\303\263dWo\305\202y\305\204ski.Kalinkowiczi. Tukkun i (:umiowt'r.
120. 92.lelni filozof brytyjski Berlrand RUJSeIl wyrazi\305\202w zwi,z.ku z

Iymi powlaruj,cymi .i\037 ineydentami zaniepokojenie w liicie wY5t06Owanym
do Chruszczowa i wydrukowanym w ,.Prawdzie\" 1 marca 1%3. W Iym

\037Im)'m Dum\037rze ukaza\305\202asi\037 odpowied\305\272 Chruszczowa. w kl\303\263rejjako ,,'..... .

nienie \",).rok\303\263wlimirrci wymi\037nia si\037 momenty .po\305\202\037me.C:uMpismo \"En.
t\"ounle-r Pamphl\037'\" nr 9' 1963 !lt\305\202uunieMUW_U. ie usprawiedliwianie anly.
\037mit).zmu wlglf(lami 8OCja1Dymi odpowiada tndycjom klal)'emelo ant,-

8emit).unu w R\037ji i na Ukrainie. w przeciwie\305\204slwie do antysemityzmu hit-
lerowc\303\263w. kt\303\263ryopiera\305\202si, na leoriach rHOwych.

121. Obru zarqdze\305\204 d'5krylDinuj\037yeh :tyd\303\263wIOwieckicb lawiera me-
morandum ameryka\305\204.,kich zwi,zk.\303\263w awodowyeh. p necl\305\202oione 17. zpoaaa-
dzeniu o\037\303\263lnemuONZ.)
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10m partii i ntdu la umodiwienie tet0 spotkania. Pozw\303\263lcie mi ro\037
moje przem\303\263wienie odczytanif\"m p\037malu, kt\303\263ryuwa\305\274am18 MCIeI\303\263\305\202nie.ktu-

alny (odczytuje ..Babi Jar\" t. Cz(\"i\037odny Nikito Siergiejewiczu. zatrzymuj\"
\037i\037na tym poemacie . uwagi na pewien ok..re\305\233loaJee\305\202.Wiemy wt1W.,.eJ , \305\274e

nikt nie uczyni\305\202tyle dla wuoi\304\231cia oegatywn)'ch D88t\037pstw kultu StaliDa\037

jak W)'. Ale jedna sprawa pozosta\305\202a otwar\305\202a. a jest ona takie jednym z
negat).wnych na.4I\305\202rp\037lwpr7.e!\305\202l\305\202o.\037i.i do dzi\305\233jest oie rozwi,zana: problem

aDtY\037lni'yzmu.

(;IIRUSZCZOW: ,.Problem toki nie islnieje'\037,

J E\"-TUSZEN KO: ,.Problem len istnieje, Nikito Siergiejewiczu, Nie wolno

tego zaprzecza\304\207 i nie wolno go przemilcza\304\207. Mamy a nim ciUla do cz)' nieP\037 .
\\\\r ypadki takie zdarzaj, si\304\231.Sam by\305\202emich jwiadkiem. Uczestaic\304\205 w nich
do tego osohy, zajmuj,ce s\305\202anowi,\"a u\037owe i pnez to nadaje si\037 samej

\037r.wie charakter oficjalny. Z takim balastem jak nienawi\305\233\304\207do Zyd\303\263wDie

dojdziemy do komunizmu. I tu nie wolno lep ..przeeza\304\207 i przemilcza\304\207.
Problem ten trzeba 1'OZ,,'ipar i mamy ucWejc, \305\274eaos\305\202aDierozwifU\305\20211. Pa-

trzy na nas ca\305\202ypost\304\231powy \305\233wiat,rozwiQZ8nie tego problemu wzmocni jeszcae
Lardzi\037j autorytet nagego k.raju. przez rozwifZ8nie tej kwestii rozumiem
uhamowaDie antYRmit)'\302\245mu i oddanie pod ... anlY5emil\303\263w. T.kie &deey-
dowane zar\304\205dRnia pM\"'ol, wi\037lu 050b0m poehocbenia iydowskiep Da po-
d\305\272wigni\304\231ciesi, duchowe i przynio\304\205 jeszcze wi,ksze sukcesy we wuys\305\202..k.ich
daiedzinach budownictwa komunist ).cznego'

u
_)

Tak\305\274e przem\303\263\\\\rienie \\\\rybitnego rezysera filmowego, M. l.
Romma by\305\202ocharakterystyczne.)

,,,Nale\305\274yu nu do tradycji. ie dwa razy do roku odgrywa si\304\231..Uwertur\037
1812\" CzajkoW8kiego. Towanysu. wed\305\202u8meto zrozumienia uwertura ta
uwiera jaao, id\037 polilyczn\" ide\304\231zwyciptwa ortodoksji i samodzieriawja
oad rewolucj,. Jest to g\305\202upiauwertura, kt\303\263r,Czajkowski oapiaa\305\202na z.am\303\263.

wienie. i pod koniec i)\037cia sam jej si\304\231w\037tydzi\305\202.Nie jestem specja1ist\305\202 od

5praw hif'torii muzyki\" j\037lem jrdnak prze-konany, \305\274euwertura la pow\037ta\305\202a
w okre\305\233lonej kooiunkturze. najwyrainiej w zamiarze oddania ho\305\202tlukoicio-

\305\202owii monarchii... I t'1.enIU\305\273mamy dawaf prawo obywatelstwa hymaowi
CANkieb czarnych sotni\"!... LT,,'crtura ta zosta\305\202a\"'rkonaoa po raz pierwszy
kifflY up\305\202yn\304\231\305\202ylata od rewolul\"ji pa\305\274dzieorniko\\\\'rj. kiedy wymy\305\233lono okre-

jlrnie ..kosmopolici hez; ojc7.yzn)''''. co pomy\305\233lane by\305\202ojako namiastka I\305\202owa

..Z)'d\". a u\037 i to !I\305\202owopoj.,,'i\305\202o si, kilka ruy w druku. Na pierwaej
stronie ,.Krokodyla\" pokazano w owych latach jak w181,da GW ..k08\037
lila bez ojttymy\". posiada OD wybitnie \037mickje r)\037sy 'warz)', w I'fku za\305\233

trzyma ui,ikr tatytu\305\202owan, ..2yd\"\" bynajmuie-j nie Anc\305\202reGide. ale po
p\037IU ..\037yd'.. Nie doczekali si\304\231pOlfpienia z naszej stronyani karyk.atuf'Z)'-

s\305\202...ktor)' to rysowa\305\202.ani t..-o. kt\303\263rydopuKi\305\202do tet\305\2020\305\202obuurskieJo wybryku.

\"olimy 7..pomni\037 o tynt. juk gdyby mo\305\274naby\305\202o&apomni\037. \305\274edxi\037i,tki

oaa)'ch aktor\303\263wteatratnJ.ch i filmowych zosta\305\202)'napi\304\231tnowane jako ..kos.mo-
poJici IKaz ojcl)'2ny\". a mi\\-c..I.c,. nioli byli ta(\"}'. kt\303\263rzyd&i..\037znajduj, \037i\304\231tu-

taj. po\305\233r\303\263dnas. jak J ulkir,,'i(\"z. l.. Trauberg. \037u'y\"nk. Komankij. Blejman
i inni oraz .ktorzy Rojadijew i J UM\302\273wskij.Nirkt\303\263rzy z nich zostali ZD\303\223W

I)ny j\304\231cido partii. niekt\303\263rzy dmtali ,..trudnienie i ciesz\304\231!i\037 pdni4 praw.
Ale Clf takie rr.eczy nJ()'\037n8 w 01E,ile naprawie;. cz)' mo\305\274naw1Ii:r.Y!\305\202tko7.apom-
ni\". co cz\305\202owie-kcierpia\305\202(,8\305\202)oli lalami. kiedy c\037t()W8nO go kopniakami i
rzucano na ziemi\304\231?A t'i ludzie. kl.iny z pnyjemno5ci,. ba!, nawet a entu-
zjazmem prowadzili t\037 h.niebo, kompanif. kt\303\263rzyp rzeic: igal i u\304\231w pomys-
\305\202a(\"h.ab)' jrszc:te- kOBo\037 nowt'go wy!'\305\2028(\037Da \037zubieni(\"\304\231.czy tym ludziom 5p8d\305\202)
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\037boeia\305\274,,-Iue z I\305\202owy?Nik\305\202im nie uU)'ni\305\202witkaej knywdy, uwa\305\274asif to
za \037 nitdeli...tD....)

Niemniej znamienne jest to, co Romm powiedzia\305\202 na temat

kultury zachodniej. Wykpi\305\202 on twierdzenie, \305\274ewszystkie \\\\'a\305\274niej.

sze \\vynalazki na \305\233wiecie dokonane zosta\305\202y w Rosji i \305\274,da\305\202,a\305\274eby

Sou'iety nie izolo\\\\'a\305\202y si\304\231od osi\304\205gni\304\231\304\207zachodniej kultury, przy-
taczaj\304\205c jako przyk\305\202ad ,,'\305\202oski nco-weryzm.

Po ]ewtuszence u'\305\202\304\205czylisi\304\231do dyskusji jeszcze inni pisarze,
przewa\305\274nie z m\305\202odego pokolenia. Wreszcie dosz\305\202o do jeszcze jed-
nego spotkania przy\\\\'\303\263dc\303\263\\vsou'ieckich z pisarzami j innymi
t\\\\,6rcami. Spotkanie to mia\305\202omiejsce w marcu 1963 roku i zdo-

by\305\202osobie \305\233\\\\,iatou'y rozg\305\202os z powodu gwa\305\202townych atak\303\263w

Chruszczo\\\\'a na artyst\303\263w rosyjskich, ho\305\202duj\304\205rychpe\\\\'nym pr\304\205-

dom zachodnim. Jego przem6wienie
123

zawiera szereg ordynar-
nych fa\305\202szerstw historycznych i jest tak\305\274e pr6b\304\205 przedst8\\vienia

'v nieprawdziwym \305\233wietle obecnej sytuacji Zyd\303\263w w Sowietach.

Chruszczow zacz\304\205\305\202od pr\303\263by przedstawienia antysemityzmu w Ro-

sji carskiej wy\305\202\304\205czniejako monopolu .,rz\304\205du carskiego, kapitali-
st\303\223\\\\',obszarnik\303\263w i bur\305\274uazji\", a tak\305\274e i \305\274andarmerii carskiej

oraz os\305\202a\\vionych ttcz:1rnych sotni\". \"Klasa robotnicza by\305\202aju\305\274

przed rc\\\\\"olucj\304\205 nieub\305\202aganym wrogiem antysemityzmu\". Z pa-

mi\304\231tnik\303\263\\\\'znanych starych bolszewik6w, po\305\233wi\304\231conych okreso-

\\\\,i re\\\\'olucji pa\305\272dziernikowej, \\vyczyta\304\207 mo\305\274na, \305\274enie ca\305\202kiem

tak by\305\202o.\\V ystarczy \\\\'zi\304\205\304\207do r\304\231kiwspomnienia przyw\303\263dcy ukra-

i\305\204skiej partyzantki W. Degotja, aby przeczyta\304\207: \"... I nawet o\\\\,i

partyzanci, kt\303\263rzy do\\\\'odzeni byli przez nas, komunist\303\263w, orga-

nizo\\\\'ali po!!romy \305\274ydo\\vskie za podszeptem zr\304\231cznych pro\\voka-

tor\303\263w. Trudno by\305\202ow takich \\\\'ypadkach ich powstrzyma\304\207
l23u

.

Chruszczo\\\\' utrzymywa\305\202 \\v swym przem\303\263wieniu, \305\274e\305\274ydowska or-

Ranizacja socjalistyczna \"Bund\" by\305\202ajedn\304\205 z grup syjonistycz-
nych. \\YJ rzeczywisto\305\233ci natomiast \"Bund\" by\305\202or\037anizacj\304\205 ant y-

syjonistyczn\304\205 i pozosta\305\202 ni\304\205po zerwaniu 7. komunistami. Chrusz.

CZO\\V przytoczy\305\202 wydarzenie z II -giej wojny \305\233wiato\\\\'ej, kiedy to

po\305\233r\303\263dje\305\204c\303\263\\\\'armii Paulusa pod Stalingradem znalaz\305\202 si\304\231w roli

t\305\202umacza instruktor kijo\\\\.skiej or\037anizacji Komsomo\305\202u. Z faktu

tego \\\\'ypro\\vadzi\305\202 ca\305\202ko\\\\'icie fa\305\202szy\\\\'\304\205tez\304\231,\305\274emi\304\231dzy Zydami

l.najdo\\\\'ali si\304\231tak\305\274e kolaboranci hitlero\\\\'scy. Odno\305\233ne ust\304\231py

przem6,,'ienia Chruszczo\\\\.s \305\233\\\\'iadcz, dobitnie, \305\274etak\305\274ew dziesi\037
lat po \305\233mierci Sta1in\037 nie zdo\305\202ano w polityce narodowokiowej
przez\\vyci\304\231\305\274y\304\207jeRo teorii i praktyki \\\\' odniesieniu do Zyd\303\263\\\\'.)

122. ..Prawda... 10. 3. 1963.
123. W. DeIGlj: ..Pod ID.mieniem bolszewizm.'\" 2 wydanie, MOIk\"..

1931. Itr. 172.)
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Forma i tre\305\232\304\206podobnych wypowiedzi Chruszczowa, a wraz
z nim i partii. stanowi\305\202y oc7ywi\305\233cie zach\304\231t\304\231dla k\303\263\305\202antysemickich
w Sowietach. Wszyscy ci, kt\303\263rzy w okresie \305\274danowszczyzny to-

czyli wojn\304\231 z \"kosmopolityzmem
\305\202t

. \"syjonizmem\" i td. siedz\304\205

ci\304\205gle jeszcze na kierowniczych stanowiskach w administracji kul-

turalnej partii. w redakcjach i tp. Obecnie wietrz\304\205 oni korzystn\304\205

dla siebie koniunktur\304\231. Przedmiotem ich atak6w sta\305\202si\304\231szereg

artyst6w w Moskwie i Leningradzie. na prowincji natomiast prze-

szli oni do wr\304\231cz ot\\\\'artego antysemityzmu. Przyk\305\202adem mog\304\205

tu s\305\202u\305\274y\304\207wydarzenia na Ukrainie.
Lubomir Dmyterko, \\\\'ymieniony ju\305\274uprzednio autor anty-

semickiego artyku\305\202u \\v ,.Literaturnaja Hazeta\" z 9 marca 1949,
wyszed\305\202 obronn\304\205 r\304\231k\304\205i jest obecnie naczelnym redaktorem pisma
literackiego \"Witczyzna\"\305\202:M. Wystarczy tylko wzi\304\205\304\207do r\304\231kito pis-
mo, aby stwierdzi\304\207 z jak\304\205finezj\304\205 prowadzi si\304\231w Kijowie propa-
gand\304\231 anty-\305\274ydo\\\\'sk\304\205. \"Literaturna Ukrajina\" opublikowa\305\202a odna-

leziony przed nieda\\\\'nym czasem wiersz znanego pisarza ukrai\305\204-

skiego i rewolucyjnego demokraty \037I wana Franki. Opisuje on w
nim stosunki spo\305\202eczne panuj\304\205ce we wsi zachodnio-ukrai\305\204skiej na

przdomie stuleci. Franko pot\304\231pia tam przekle\305\204stwo 6wczesnych

ch\305\202op6w ukrai\305\204skich -
\305\274ydo\\\\.skie karczmy \\viejskie, kt\303\263re nie

tylko szerzy\305\202y pija\305\204st\\\\,o, ale przyczynia\305\202y si\304\231do ca\305\202kowitego za-

d\305\202u\305\274eniasi\037 ch\305\202op\303\263\\\\P.By\305\202oby zupe\305\202nym absurdem przypisywa\304\207 z

te\037o pou'odu France antysemityzm. Nie da si\304\231tego pogodzi\304\207 z

jego pr7ekonaniami i z jego innymi utworami. Nale\305\274y do nich

przecie\305\274 taki \"Mojsej tt. jeden z najpi\304\231kniejszych jego \\\\'ierszy, je-

dyna \\\\' s\\\\'oim rodzaju apoteoza narodu \305\274ydowskiego w literatu-

rze ukrai\305\204skiej. A co zrobili z tego Dmyterkowie? Zamiast kry-

tyczneJ!0 komentarza umieszczono w tym samym numerze pisma

reporta\305\274 o dzic1\305\202alno\305\233cimilicji kijowskiej, \\\\' kt\303\263rym pr\303\263bo\\\\'ano

insynuo\\\\'a\304\207, \305\274eZydzi s\304\205sta\305\202ymi klientami tej milicji. Jako \"ak-

tUJlna ilustracja\" wiersza I \\\\'ana Franki ukaza\305\202o si\304\231zdj\304\231cie pary

\305\274ydo\\\\'skiej, k t6r\304\205areszto\\\\'sno za szmugiel.
W roku 1963 ukaza\305\202a si\304\231nak\305\202adem Akademii Nauk Ukrai\305\204-

!'ikie; SSR ,.nauko\\\\'a\" praca lnane\037o ju\305\274nam T. K. Kiczki, za-
tytu\305\202o\\\\'ana \"Judaizm bez prykras\" (Judaizm bez upi\304\231ksze\305\204).

Ry\305\202oto szczyto\\\\'e (miej lny nadziej\304\231) osi\304\205gni\304\231ciew nagonce na

Zyd6\\\\' na terenie Ukrainy . Ta antysemicka prowokacja wywo-

\305\202dla\\V \305\233\\\\,ieciczachodniol niez\\\\'ykle silny odd\305\272,,'i\304\231k.Po raz pierw-
szy zdoby\305\202y si\304\231na otwarty protest niekt\303\263re z partii komunistycz-
nych, pe\\\\'ne ko\305\202al ruchu oporu przeciw faszyzmowi, uczestnicy

\305\233wiato\\vego ruchu pokoju oraz prokomunistyczni intelektuali\305\233ci.)

124. ..IJteraturn. Ukrajioa\"\" 15. 10. 1963.)
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Nic by\305\202ojeszcze takiego wypadku w historii Zwi\304\205zku Sowieckie-

go. Pod naciskiem opinii publicznej kierownictwo partii zmuszo-
ne zosta\305\202o do odwrotu. Dokonano tego niech\304\231tnie i najwyra\305\272-

niej bez przekonania. Jako pierwszy od\305\274egna\305\202si\304\231od ..dzida\"

Kiczki or\037an ukrai\305\204skiego ministerstwa Kultury, \"Radjan\305\233ka KuJ.

tura\"125. Obaj recenzenci uznali broszur\304\231 Kiczki za ,.W gruncie
rzeczy pozyty\\\\'n\304\205\" i poddali krytyce jedynie \"pewne braki\". Za-

rzucono np. autorowi. \305\274eniedostatecznie wyja\305\233ni\305\202dlaczego ko-

muni\305\233ci u\\\\'a\305\274aj\304\205religi\304\231 la przeszkod\304\231 na drodze do budowy ko-
munizmu. \305\274eza du\305\274omicjsca po\305\233wi\304\231ci\305\202natomiast opisom past\304\231-

po\\vania rabin\303\263w i \305\274ydowskich \037min religijnych. \"Radjan\305\233ka Kul-

tura\" o\305\233\\\\'iadczy\305\202a.\305\274enie solidaryzuje si\304\231z tymi fragmentami
pracy Kiczki, kt\303\263re s\304\205obra\305\272liu'e nie tylko wobec religii \305\274ydow..

\037kiej. ale i wobec narodu \305\274ydowskiego. Pot\304\231piona zosta\305\202a teza,

\305\274emi\304\231dzy syjonizmem a narodem \305\274ydowskim mo\305\274na postawi\304\207

znak r\303\263wnania, okre\305\233lono tak\305\274ejako fa\305\202szywe twierdzenie. \305\274epod

wp\305\202ywem syjonizmu kszta\305\202tuje si\304\231\305\274yciewewn\304\231trzno-polityczne

Izraela 121. Ksi\304\205\305\274kazs\\\\,iera tak\305\274e obskurne karykatury, kt\303\263rych

recenzenci nic pochwalaj\304\205. Ich krytyka jest jednak tak poW\305\233ci,g-

liwa, \305\274enie pasuje zupdnie do broszury na poziomie \"Stiirmera
u

:)

..Po,,'aine zutrze\305\274eni. budzi uk\305\202ad\037ai'7.\037i. Bardzo wiele opublikowaaTch
w niej ilu!'tra\037ji, podobnie jak ok.\305\202adka.odznaczaj, li, pretensjonalnoiei4.
niedba\305\202oeei,. niskim poziomem artystyr.mym i mO\305\202('dzia\305\202a\304\207obra\305\272liwie n.

wif'l'\304\205cych\" .)

Gdy coraz bardziej przybiera\305\202o na sile -
szczeg61nie w zagra-

nic:l.nych ko\305\202ach lewico\\\\'ych
- oburzenie na wybryki antysemic-

kie w Sowietach, KPZS nie mog\305\202a d\305\202u\305\274ejzachowa\304\207 milczenia.

Komisja ideologiczna komitetu centralnego KPZS wyda\305\202a wresz..

cie o\305\233wiadczenie, w kt6rym czytamy m.in.:)

.. ... UCRJJtnicy poeiedunia skrytykowali powa\305\274ne bI,dy, kt\303\263rych dopu-
!'zczono !lif w broszurze T. Kiczki .Judaizm bez upifkau\305\204\"\" wydanej pod
knni\037e r. 11)63 nak\305\202adem Akademii Sauk Ukrai\305\204skiej \037\"R. Prqn,c ub.
zar reak.cy jne oblicze judaizmu autor broaury, jak r\303\263wnie\305\274autorzy przed-
mowy potraktowali nie\037u.\037znie IZeI\"rR kWHtii zwi\305\202UnyC'h z pow!\305\202taniem i

rozwojt'rn I..j religii. \037ze'reR rabzy,,'ych twierdz\037\305\204oraz ilustracji umir.sU'ZO-

n)'C'h w brn\037zul7\037 mog\305\202o%rani\037 ur7.U..ia wirn,('y('h i brr wykor%Jlllane w)

125. B. I\037wyk, K. Jampobkyj: ..Knyha pro reakcijnu IUlj judaizmu.'
w ..Radjanjka Kultura'''. 26. 3. 196.'.

126. Obaj \037enzen('i pUz.t: ,Jak. wiadomo w luaelu i8tniej, obok orla.

ni,..eji IY jonistyemych takie demokratyeane i potItwowe, kt\303\263rewytt\037puj,
w obronie wolno\305\233ci demok.ratyeznych. pokoju i pokojowej k\037pY8teacji.

zwalczaj, natomiast kolonializm i imperializm. W ol\303\263leumK nalriy za

wybryk. \305\274ew pra('y zajmuj,C'.ej sif Iprawami re1i\037i i ideol08ii zawarte ..
\037dy (do telo jrszcze fa\305\202szywe) Da temat dzia\305\202alno\305\233cipa\303\263stwa luaela i

jego roli w !tO!'unkach mi\304\231dzynarodowych\".)
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Nie nale\305\274yprzy tym zapomina\304\207, \305\274ew procesie tym odgry\\\\'aj,
bardzo wa\305\274n\304\205,a nawet g\305\202\303\263wn\304\205rol\304\231r\303\263\305\274nipisarle rosyjscy. \\YJ wie-

lu republikach zwi\304\205zkowych spotyka si\304\231pisarzy rosyjskich, kt\303\263rzy

nie tylko tworz\304\205 w miejscowym j\304\231zyku narodowym, ale stali si\304\231

nawet jego gor\304\205cymi or\304\231downikami. Wladimir Paw\305\202ow pisze np.

po bia\305\202orusku, Nadie\305\274da \305\201uszniko\\\\ra -
po kazachsku. Oboje zdo-

byli sobie po\\\\'a\305\274n\304\205pozycj\304\231 w literaturze tych narod\303\263w. Wszere..

gu wypadk\303\263\\v Rosjanie rezygnuj\304\205 nawet ze wszystkich oferowa-
nych im przez parti\304\231 mo\305\274liwo\305\233cizrobienia kariery i po\305\233wi\304\231caj,

sw\303\263jtalent -
b\304\205d\305\272z pobudek romantyczno-idealistycznych, b\304\205d\305\272

z obrzydzenia do szo\\\\,inist\303\263w \\\\'e \\v\305\202asnym narodzie - kulturze
narod\303\263w, \\\\'\305\233rookt\303\263rych \305\274yj\304\205.Do grupy tej nale\305\274y tak\305\274eprzed-

stawiciel starszej generacji pisarzy rosyjskich, W. Skozyre\\\\', kt\303\263ry

\305\274yjew Turkmenii i pisze po turkme\305\204sku. Jeszcze zaninl poja-
wi\305\202ysi\304\231g\305\202osy,\305\274enierosyjscy pisarze powinni t\\\\'orzy\304\207 \\\\r j\304\231zyku

rosyjskim, jako jedynym j\304\231zyku literackim, o\305\233wiadczy\305\202on: pisarz

rosyjski pozostaje pisarzem rosyjskim na\\\\'et je\305\233lipisze o Turk-
menii. Aby by\304\207pisarzem turkme\305\204skim trzeba jednak pisa\304\207po

turkme\305\204sku. Podobnie przedstawia si\304\231sprawa, je\305\233lichodzi o

Wladimira Karpowa, kt\303\263ry jest Rosjaninem, ale ju\305\274od lat two-

rzy w j\304\231zyku bia\305\202oruskim. Wypowiedzia\305\202 si\304\231on przeciwko roz-

Po\\\\'szechnionej praktyce uwa\305\274ania autora, kt\303\263ry \305\274yj\304\205cna Bia\305\202o-

rusi pisze \\\\' j\304\231zyku rosyjskim, za pisarza bia\305\202oruskieg0
1.. O tole-

rancyjnym nastawieniu redaktor\303\263w rosyjskich \305\233wiadczy fakt, \305\274e

g\305\202osy\\\\' obronie pisarzy narodowych ukazuj\304\205 si\304\231cz\304\231sto w czaso-

pismach rosyjskich, wychodz\304\205cych w stolicach tych republik. Nie-

jeden pisarz rosyjski demonstracyjnie unika tak wy\305\233wiechtanych

frazes\303\263\\\\', jak \"starszy brat rosyjski\" i podkre\305\233la za Jaros\305\202awem

Smielakowem: \"Jestem Rosjaninem z ducha i krwi. Odrzuci\305\202em

balast scholastyki, my\305\233l\304\231i pracuj\304\231 w kategoriach og\303\263lno-zwi\304\205zko-

wych. Od tych pami\304\231tnych czas\303\263w stoj\304\231pod naszym god\305\202em pa\305\204-

st\\\\'owynl bynajmniej nie jako pierwszy, lecz jako r\303\263\\\\rnypo\305\233r\303\263d

r\303\263\\\\'nych braci i si\303\263str
1\305\202O

\".

W obronie w\305\202asnej polityki narodowo\305\233ciowej przy\\\\'oocy so-

wieccy pos\305\202uguj\304\205si\304\231cz\304\231sto argumentem, kt\303\263ry \\\\,ielu \\\\'yda\304\207si\304\231

mo\305\274eprzekony\\vuj\304\205cy. Powo\305\202uj\304\205csi\304\231na \"post\304\231p\" pr6buj\304\205 oni)

139. \"'szy,tkie dane w\037. prof. Adamowicza. \037tr. 46 f. Informuje OD.

\305\274ekilku pisany bia\305\202oruskich, kt\303\263rzyw oklftie slalino\".skiol poddawani byli

represjom a w mi\037CZ88it' zosiali \"\"habilitowani. w opublikowany\037h teru
wspomnieniach i artyk.u\305\202ach szczeg\303\263lnie ciep\305\202et\305\202o,,'apo\305\233wieci\305\202opomocy. kt\303\263-

rej doznawali ooi od wsp\303\263\305\202wi\304\231\305\272Di\303\263w
-- pisany ro8yjskich. W okresie stali.

nowskim istnia\305\202ajak wida\304\207dobra szko\305\202aprzy jaini narod\303\263w - ob\303\263zkOD-

centracy jny...
140. Jaroslaw Smielakow: \"S\305\202owonasakogo.' w ..Litieralurnaja Gnet....

29. 12. 1962.)
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\\\\'y kaza\304\207, \305\274ed\304\205\305\274enienarod\303\263w so\\\\,ieckich do zacho\\vania i umac-

niania za wszelk\304\205 cen\304\231w\305\202asnej odr\304\231bnO\305\232Cinarodowej i kultural-

nej jest reliktem przesz\305\202o\305\233ci.Przytaczaj\304\205 oni przy tym ch\304\231tnie

tradycje religijne ubieg\305\202ych stuleci, szereg zwyczaj\303\263w i obycza-

j\303\263w,kt\303\263re faktycznie nie dadz\304\205 si\304\231pogodzi\304\207 z nowoczesnymi po-
j\304\231ciami (np. stosunek do kobiet, zacofane poj\304\231cia rodzinne). Po-

s\305\202uguj\304\205si\304\231jednak tak\305\274e i innym argumentem, a mianowicie \305\274e

d\304\205\305\274eniate zmierzaj\304\205 do odseparo\\\\'ania kultur narod\303\263w so\\viec-

kich od powszechnego rozwoju.
Sta\305\202eataki na m\305\202odych pisarzy do\\\\'odz\304\231 najlepiej jak nies\305\202usz-

ne s\304\205te twierdzenia. D\304\205\305\274eniapoet\303\263w bia\305\202oruskich czy kazach-

skich nie s\304\205chyba a\305\274tak bardzo oderwane od wsp\303\263\305\202czesnego \305\274y-

cia. skoro przemawiaj\304\205 oni tak silnie w\305\202a\305\233niedo m\305\202odzie\305\274yrosyj-

skiej i znajduj\304\205 u niej takie poparcie.
Pisane w j\304\231zyku ojczystym prace n1\305\202odych so\\\\,ieckich lite-

rat\303\263w, przynale\305\274nych do r\303\263\305\274nychgrup narodowych, nie wyka-
zuj\304\205\305\274adnych \305\233lad\303\263wza\305\233ciankowo\305\233ci narodo\\\\'ej ani gloryfikacji
barbarzy\305\204skiej przesz\305\202o\305\233ci.Ich g\305\202\303\263\\\\.nymd\304\205\305\274eniemjest \\vzboga-
cenie og\303\263lno-ludzkich warto\305\233ci kulturalnych poprzez intensywny
rozw\303\263j \305\274yciakulturalnego w\305\202asnego narodu. Partia opiera si\304\231te-

mu. poniewa\305\274 widzi, \305\274eunowocze\305\233nienie \305\274yciakul turalnego posz-
czeg\303\263lnych narod\303\263\\v sowieckich uniemo\305\274liwia ich stopienie si\304\231

\\\\\" jedn\304\205ca\305\202o\305\233\304\207.Nie trudno chyba os\304\205dzi\304\207,kt\303\263ra ze stron repre-
zentuje tu stanowisko post\304\231po\\\\\"e.)

Decyduje nie l1auka lecz. linia parl):;\"O)

\\Vi okresie stalinowskim usta\305\202y naukowe badania k\\vestii na-

rodowo\305\233ciowej i nie zosta\305\202y podj\304\231te tak\305\274e po zamkni\304\231ciu tego

okresu. Kr\303\263tki przegl\304\205d wydarze\305\204 ostatnich dziesi\304\231ciu lat pozwo-
li na zrozumienie wielu przeobra\305\274e\305\204, jakim podlega\305\202a teoria i

praktyka sowieckiej polityki narodowo\305\233ciowej.

Po roku 1953 domagano si\304\231wielokrotnie i z naciskiem, aby
od\\vr\303\263t od stalinizmu wyrazi\305\202 si\304\231tak\305\274ezasadnicz\304\205 zmian\304\205 w dzie-

dzinie polityki narodowo\305\233cio\\vej. Ludzie wysuwaj\304\205cy te \305\274\304\205dania

nie my\305\233leli o tym, aby zadowoli\304\207 si\304\231usuni\304\231ciem tylko najjaskraw-

szych \\vypacze\305\204 minionego okr\037su. Pragn\304\231li nawi\304\205za\304\207do prawdzi-

\\\\\037ych tradycji internacjonalistycznych sowieckiego ruchu rewolu-

cyjnego. Badania historyczne i socjologiczne chciano oprze\304\207 na

marksistowskiej szkole Pokrowskiego. Stalinizm nie ograniczy\305\202

si\304\231do przeforsowania tezy o narodzie rosyjskimt jako najwa\305\274niej-

szym czynniku pa\305\204stwowo-tw6rczym: nie tylko ograniczy\305\202 do mi-

nimum upra\\\\'nienia republik, nie tylko stworzy\305\202 \\\\'srunki dla)
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przy\305\233pieszonej rusyfikacji i eksterminacji ca\305\202ych narod\303\263w przez
stosowanie \305\233rodk\303\263wterroru, ale podda\305\202 tak\305\274egruntownej rewizji
wide \\\\'a\305\274nych tez, stanowi\304\205cych punkt wyj\305\233ciowy dla polityki

narodowo\305\233ciowej. Jak wiadomo Stalin zmodyfikowa\305\202 tez\304\231Lenina

o Rosji, jako kraju imperialistycznym i zast\304\205pi\305\202j. poj\304\231ciem \"Ro-

sji, b\304\231d\304\205cejrezerw, zachodniego imperializmu\". Stworzono w ten
spos\303\263b podstaw\304\231 teoretyczn\304\205, do pomniejszenia odpowiedzialno-
\305\233cicarskiej Rosji za jej polityk\304\231 wobec innych narod\303\263w. Historyk
sowiecki Pokro\\\\'ski nie uznawa\305\202 tej koncepcji i okre\305\233li\305\202rosyjskie

zdobycze kolonialne za \"najwi\304\231ksze nieszcz\304\231\305\233cie\"uciemi\037\305\274onych

narod\303\263w. Po \305\233mierci Stalina post\304\231powi historycy sowieccy zacz\304\231-

Ji si\304\231domaga\304\207, aby na tym odcinku bada\305\204 historycznych powr().
eona do pierwotnej tezy.)

,,'\" aerqu pra\037 m.iD. w J'\303\223\305\273Dycbart)'k.u\305\202ach CUIOpisma (,,'\\Vopr08)\"
istorii\") nie o\305\233wietlasir kolonialnej polityki Darodowo\305\233ciowej caratu i roli

Roeji cankiej jako wipienia narod\303\263w, prudatawia si, natomiaBt wszelk..ie

rue\305\202.,aarodowe jako reakeyjae. Jest to fa\305\202uowaDiem neczywislo8ci i nie

........ si\304\231I leninowaq GCea\305\202rueb\303\263wnarodowych!.J'\" .)

W pierwszych latach po \305\233mierci Stalina dochodzi\305\202o do r\303\263\305\274nych

takich demonstracji pod has\305\202em \"powrotu do prawdy historycz.
nej\". Ze szczeg\303\263lnym naciskiem domagano si\304\231tego na XX Zje\305\272.

dzie partii i postulaty te pozosta\305\202y po dzi\305\233dzie\305\204, mimo wszelkich

pr\303\263bzatuszowania ich przez parti\304\231, jedyn, drog\304\205 do wyj\305\233cia z

obecnej sytuacji.
Badania nad histori\304\205 i \\\\,zajemnymi stosunkami narod\303\263w so-

wieckich prowadzone b)'\305\202yw pierwszych latach po roku 1953 v:
nowej atmosferze. Redakcje czasopism i wydawnictwa okazy\\\\\"a\305\202y

wiele tolerancji, dopuszczono do ukazania si\304\231artyku\305\202\303\263w,mono-

grafii i nawet obszernych prac, kt\303\263resta\305\202ypod znakiem powrotu
do prawdy historycznej i stano\\\\,i\305\202y wa\305\274n\304\205podsta\\\\'\304\231 do wielu re-

habilitacji. Analizuj\304\205c poszczeg\303\263lne wydarzenia r\303\263\305\274nihistorycy

wykazali wi\304\231cej obiektywizmu ni\305\274poprzednio; w ich pracach
mo\305\274na by\305\202ocz\304\231sto znale\305\272\304\207obszerne cytaty z ksi,\305\274ek, kt\303\263re przed-

tem znajdo\\va\305\202y si\304\231na indeksie. Zaprzestano obel\305\274ywego trakto-)

141. W poeqtku 1956 r. odIJy\305\202osit poaiedzeaie abdemii nauk spo\305\202ea-

nJeb przy KC KPZS. G\305\202\303\263wDYreferat wylloei\305\202c.\305\202oaekakademii, A. M. P....
lratowa. T)'lu\305\202referatu: ,,50 rocznica pierwuej rewolucji rOl)'jskief'. Spra-
wozdanie z lego posiec\305\202zeDia umie\305\233ci\305\202)'..WoPI'CMlY i'torii\" nr 2/1956. Cyto-
w.n\037 miej\037\037 pcx'hodzi od hiatoryka E. N. Burdi:alowa. G\305\202osytakie by\305\202y

bard.o \037\305\202-.lIn pneud)' powiedaiee m.... ile by\305\202ato pierwsza pr\303\263ba
aerwaai. E 8EOwiDi8IY\037&D,m kunem ok.re8u .talinowlkiep i idaoowue&yza,.
Wielu ueuslniJr..\303\263w dysku.ji \305\274..da\305\202ootwarcie, UJ wr\"\"ie mowu &8CZfto

pneds.awiar w prawdzi,,\"y spos\303\263bhisto\305\204f Tran.\\.auwji, Ukrain,. tirodko-

w\037j Azji i Id.)
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\\vania przeciwnik\303\263w. By\305\202oto bez w\304\205tpienia najwi\304\231ksze osi\304\205gni\304\231-

cie tego przdomu. M\303\263wi\304\205ckr\303\263tko: stworzono warunki dla zwy-
ci\304\231stwa metod naukowych, jakkolwiek metody te przesi\304\205kni\304\231te

by\305\202ynauk\304\205 marksistowsk\304\205.

Ale utrzyma\305\202y si\304\231tak\305\274etradycyjne formy badania spraw na-

rodowo\305\233ciowych. Ujawni\305\202o si\304\231to na r\303\223\305\273nychsesjach. w kt\303\263rych

udzia\305\202 brali naukowcy i funkcjonariusze partyjni, i kt6rych ce-
lem by\305\202oznalezienie w\305\202a\305\233ciwejformu\305\202y rozwi\304\205zania problem6w

narodowo\305\233ciowych. Przemiany dotycz\304\205ce tematyki i stylu tych
imprez s\304\205najlepsz\304\205 ilustracj\304\231 zygzakowatego kursu partii. W roku
1954 np. odby\305\202a si\304\231w Tallinie sesja naukowa oddzia\305\202u historycz-

nego sowieckiej Akademii Nauk. Bra\305\202yw niej udzia\305\202 r\303\223\305\273neinsty-

t u ty z trzech kraj\303\263w ba\305\202tyckich, Bia\305\202orusi, Mo\305\202dawii i istniej\304\205cej

jeszcze w\303\263\\\\'czas republiki karelo.fi\305\204skiej. Przemiotem rozpraw

by\305\202ahistoriografia okresu po rewolucji pa\305\272dziernikowej na obsza-

rze ba\305\202tyckim. Pierwsza sesja tego typu odby\305\202a si\304\231ju\305\274w listopa-
dzie roku 1951 w Rydze i po\305\233wi\304\231conaby\305\202ahistorii feudalizmu

na tym\305\274e obszarze. Droga sesja mia\305\202amiejsce w marcu 1953 i

zajmowano si\304\231na niej okresem kapitalistycznym. Sesja z roku
t 954 sta\305\202apod znakiem niezdecydowania, w jakim kierunku roz-

\\vin\304\205si\304\231obecnie sowieckie badania historiograficzne. Odby\305\202a si\304\231

o tyle w atmosferze rzeczowej, \305\274ewi\304\231kszO\305\232\304\206referent\303\263w i dysku-
tant\303\263w zrezygnowa\305\202a z pos\305\202ugiwania si\304\231&azeologi\304\205 przyj\304\231t\304\205za

czas\303\263w Stalina. G\305\202\303\263wnymprzedmiotem rozwa\305\274a\305\204by\305\202aanaliza

istotnych wydarze\305\204 historycznych na obszarze ba\305\202tyckim, nie za\305\233

stereotypowe powtarzanie o ,,zbawiennym wp\305\202ywie wielkiego na-

rodu rosyjskiego\" na pa\305\204stwa ba\305\202tyckie
lG

. W czerwcu 1957 od-

by\305\202asi\304\231w Ufie sesja oddzia\305\202u Akademii Nauk ZSSR na terenie
baszkirskiej republiki autonomicznej, na kt6rej zajmowano si\304\231

\"dobrowolnym przy\305\202\304\205czeniem\" Baszkirii do pa\305\204stwa rosyjskiego

przed 400 laty. Historycy marksistowscy lat dwudziestych zaj-
mowali si\304\231bardzo szczeg\303\263\305\202owohistori\304\205 narodu baszkirskiego.
Baszkiria by\305\202aswego czasu jedn\304\205z najwi\304\231kszych kolonii carskiej

Rosji, zar\303\263wno z uwagi na liczb\304\231 ludno\305\233ci jak i obszar. Op6r
Baszkir\303\263w przeciwko eksploatacji gospodarczej i uciskowi naro-

dowemu \\\\'yrazi\305\202si\304\231w masowych powstaniach, z kt\303\263rych najwi\037-

sze tr\\\\'a\305\202ood roku 170.5 do 1709. Ludno\305\233\304\207bas7..kirska bra\305\202atak\305\274e

masowy udzia\305\202w powstaniu Pugaczowa. Ca\305\202ata heroiczna walka
o wolno\305\233\304\207zosta\305\202a na wymienionej sesji przemilczana. I-\305\202istorycy

sowieccy m\303\263wili bez rumie\305\204ca wstydu o rzekomym udziale Basz-
kir\303\263w w obronie po\305\202udniowo-zachodniej granicy rosyjskiego im-

perium w okresie od XVI do XIX wieku. Liczni m\303\263wcy chwalili)

142. ..Woprosy latom\" Dl' 12/1954, Itr. 159 ff.)
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na\\\\'et \037pc{'jalnic Baszkir\303\263\\\\' za ich uczcstnict\\\\,o \\v zdobyczach

kolonialnych carskiej Rosji \\\\' XVII stuleciu '\305\2023
.

\\VJ maju tego samego roku odby\305\202a si\304\231\\v A\305\202ma-I\\ta wsp\303\263lna

sesja akaden1ii nauk ZSSR. Kazachstanu. Uzbekistanu. Turkmenii.

Tad\305\274ykistanu i Kirgizji. po\305\233u'i\304\231conahistorii narod\303\263\\\\' \305\233rodko...\\'ej

Azji i Kazachstanu u y okresie \\\\,\305\202adzyso\\\\,ieckiej . Ta szeroko za-

krojona impreza mia\305\202aprzynie\305\233\304\207no\\\\'c \\\\'ypowiedzi na dra\305\274liwy

temat polityki sou'ieckiej na obszarze \305\233rodko\\\\'ej Azji. \\YJ rezul-

tacie jednak ton nada\\\\'a\305\202y na sesji si\305\202yprzeci\\\\'sta\\viaj\304\205ce si\304\231po-

st\304\231pou'ym tendencjom. kt\303\263re poja\\\\,i\305\202y si\304\231po XX zje\305\272dzie. \037Ios-

kie\\\\'ski kandydat nauk historycznych, G. N. Golikow, pr\303\263bou'a\305\202

ju\305\274\\v pier\\vszym wyg\305\202oszonym na sesji referacie zrehabilito\\\\'a\304\207

Stalina jako u\\\\'ybitnego marksist\304\231\":)

..,ri\037lkir z.a\037ugi w walce z wrogami leninizmu. w obroni\037 leninow5kich

zuad o !Jubiektywnym charakt,.ru nauk hisloryC7.nych. cz\304\231iciowo lak\305\274ew

odnieeieniu do historiografii okresu rewolucji pa\305\272dziernikowej. po\305\202o\305\274)'\305\202'\305\202\"'ty-

bitny m.ruista J. W'. Stalin. J\037lo prace: ..0 podstawach leninizmu\". ..0

strale\037ii i taktyce komunut\303\263w rosyjskich'''. ,.Rewolucja pa\305\272dziernikowa i lak.

Iyka komunist\303\263w roeyjlkich'\\ ,.Trockizm i leninizm'\" ..0 internacjonalnym
charaklf\"rze rrwolucji pai.dzierniko\".ej\" i kilka innych by\305\202ypierw5Zym przy.
czyn\037iem do marksislowsk.iej hi\037loriolrafii rewolucji pa\305\272dziernikowej\305\202\"-.)

Golikow uzna\305\202 wprawdzie Pokrowskjego za marksist\304\231 zas\305\202u\305\274o-

nego na polu bada\305\204 historii so\\\\'ieckiej, ale jego pozytywne wy-

pouriedzi na temat Pokro\\v5.kiego zosta\305\202y przekre\305\233lone ca\305\202kou,i-

cie nast\304\231puj\304\205cym stwierdzeniem: ..Stworzona przez Pokrowskiego
subiektywistyczna koncepcja historii zaszkodzi\305\202a bardzo roz\\\\'ojo-
wi historiografij marksisto\\\\'skiej\" . Wprost \305\233miesznie brzmi, gdy
ten epigon stalinizmu karci Pokrowskiego: \"... M. N. Pokrowski
nie poj\304\205\305\202w pe\305\202ni lenino\\vskiej teorii rewolucji socjalistycznej.
Przy \\\\'arto\305\233cio\\\\'aniu jej podstaw pope\305\202ni\305\202on zasadnicze b\305\202\037dy

teoretyczne i metodologiczne\". Golikow zaatako\\va\305\202 tak\305\274e bez..

po\305\233rednio \303\263\\\\'czcsnych redaktor\303\263w czasopisma \"Woprosy Istorii\"

E. Bur\305\274a\305\202o\\\\'a.N. Nazyrina i innych. Z\304\205danie \\\\'ymienionych. aby

przestano fa\305\202szo\\\\'a\304\207i przekr\304\231ca\304\207leninizm, sk,,'itowa\305\202 Goliko\\v

twierdzeniem, \305\274e\"nie rozumiej\304\205 oni nale\305\274ycie polityki partii i

walki z pozosta\305\202o\305\233ciami kultu jednostkp\305\202.\\n. Na sesji tej \\\\'yg\305\202o-

szono jednak r\303\263wni\037.lliczne rzeczowe referaty i to samo da sie
powiedzie\304\207 o wyst\304\205pieniach dyskutant\303\263w. Na og\303\263\305\202prze\\\\'a\305\274a\305\202po-)

l\305\2023.Tam\305\274e.nr 6/1957, .tr. 186 ff.

l'\". G. N. Golikow: ,.Nawwrewuije woproey nauemoj rurabotki ulorii
wielikoj oktiabnkoj eoejalittieaeakoj riewolueii\", w \037.Materia\305\202yobiediaeDaoj

aauemoj ..ii po8Wiuzczennoj iltorii llredniej Azji i Kuaelutaaa (Epok.
IOCjalizma f', A\305\202m..Ata 1959, Itr. 15.

145. Tamie, Itr. 21.)

166)))

ol Na,;onali,y. New

York. 1958.
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skwa, 19;\".6. str. 13.)
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gl\304\205d, \305\274enaJeiy roz\\\\,ija\304\207 badania historii \305\233rodko\\\\'ej Azji \305\202\304\205cznie

z Kazachstanem. Tym sanlym uC\".lestnicy przyznali po\305\233rednio, \305\274e

przedwczesne okaza\305\202y si\304\231pr\303\263by znalezienia definitywnych formu\305\202

dla roz,,'i\304\205zania problem\303\263w tego obszaru 146.

Niezado\\\\'alaj,ce zako\305\204czenie tej sesji sta\305\202osi\304\231pra\\\\rdopodob-
nie powodem zorganizowania w Taszkiencie \\v maju 1959 nowej
imprezy. Temat, kt\303\263remu by\305\202apo\305\233wi\304\231conazosta\305\202tym razem do-
k\305\202adnie ustalony: uPost\304\231powy charakter zjednoczenia \305\233rodkowej

Azji z Rosj\304\205\". .J u\305\274salno to sformu\305\202o\\\\'anie zdradza\305\202o do czego

zmierzaj\304\205 odpo\\viedzialne czynniki polityczne. Dyskusje na temat
oceny polityki kolonialnej Rosji carskiej, kt\303\263re zacz\304\231li prowadzi\304\207

historyC). i socjologo\\vie po \305\233mierci Stalina, uja\\vni\305\202y szereg za-

sadniczych r\303\263\305\274nic.Szko\305\202a Pokrowskiego okre\305\233la\305\202akolonializm ja-
ko ,.z\305\202oabsolutne\", podczas gdy przedsta\\\\riciele innego kierunku

uwa\305\274ali go za \"mniejsze z\305\202o\".Ten ostatni punkt widzenia repre-

zento\\va\305\202a g\305\202\303\263wnieprofesor M. W. Neczkina, kt\303\263ra przeprowa-

dza\305\202awyra\305\272n\304\205lini\304\231podzia\305\202u pomi\304\231dzy polityk\304\205 \\vyzysku, pro\\va-

dzon\304\205 przez rosyjski kolonializm. oraz pozytywnymi procesami,
kt\303\263re roz\\\\\"in\304\231\305\202ysi\304\231w tych narodach na skutek ich walki 2 cie-

mi\304\231\305\274camii na skutek oddzia\305\202ywania na te narody rosyjskich si\305\202

post\304\231powych. W okresie stalinowskim zdecydowane zwyci\304\231stwo

odnios\305\202a teza o post\304\231powym charakterze podboj\303\263w carskich. Po

\305\233mierci Stalina trzeba by\305\202okoniecznie znale\305\272\304\207inn\304\205formu\305\202\304\231.R\303\263\305\274-

ne ko\305\202aposzukiwa\305\202y jej w dzidach Pokro\\\\'skiego, powiem ju\305\274w

latach 1958/59 rozwa\305\274ano rehabilitacj\304\231 jego szko\305\202y. PO\\\\'szechnie

znane by\305\202opozytywne zdanie Lenina o tym uczonym. Rozw\303\263j

potoczy\305\202 si\304\231jednak innym torem: na taszkienckiej konferencji

w maju 1959 os\304\205dzono Pokrowskiego i jego szko\305\202\304\231jeszcze suro-
. .

WICJ:)

..Pokrow!'ki i jego szko\305\202.okr\305\204laj, nies\305\202u\305\2025zniepo\305\202,czenie narod\303\263wosiad-

\305\202ychna rubie\305\274ach Rosji jako .\037bsolutDe z\305\202o\".W pracach. kt\303\263reukaza\305\202ysi,
w ZwifZku Sowieckim w latach l \304\23145-50.zosta\305\202ywe w\305\202a\305\232t!iwys\037 ocenio-
ne pewne aspekty po\305\202,nenia 8i\037Turkiestanu z Rosj,Jn\".)

W ten spos\303\263b nieoczeki\\van\304\205 pora\305\274k\304\231ponios\305\202y pr\303\263by k\303\263\305\202post\304\231-

po\\\\\037ych zmierzaj\304\205ce do uzgodnienia przynajmniej \\\\' pewnej mie-

rze historiografii so\\\\'ieckiej na temat Azji \305\233rodko\\\\\037ejz wymoga-
mi nauki i obiektywizmu. Rehabilitacji doczeka\305\202y si\304\231fa\305\202szerstwa

okresu \305\274danowszyzny, nie za\305\233dzie\305\202ahistoryk\303\263\\\\' marksistowskich

z okresu rewolucji... Na sesji tej \305\233wi\304\231ci\305\202triumf scholastycyzm i
\305\233wiadome przeinaczenie prawdy. Nieliczne rzeczowe wyst\304\205pienia)

146. Szczq\303\263\305\202owe8prawozdaoie z tep poeiecbeoia poza pnypisem 144 w:
\" \"OPI'Ol')' istorii\" nr 5/157. str. 192 ff.

l\305\2027....'Woprosy istorii\" Dr 8,'1959, str. 173.)
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zosta\305\202y ca\305\202kowicie przyt\305\202umione przez zjawiska negatywne. Sesja
taszkiencka by\305\202apr6b\304\205 ostatecznego utwierdzenia tezy o post\304\231-

powym charakterze zjednoczenia Azji \305\233rodkowej z Rosj\304\205. Fakt,

\305\274erosyjski kolonializlll doprowadzi\305\202 do zniszczenia kwitn\304\205cych

niegdy\305\233 miast \305\233rodkowej Azji, \305\274eprzyni\303\263s\305\202zubo\305\274enie ca\305\202ym na-

rodom, \305\274enis7\037zy\305\202je na\\vet fizycznie zosta\305\202 prawie ca\305\202kowicie

przemiJczany, \\vzgl\304\231Jnie uznano go za nicwa\305\273flY w por\303\263wnaniu

z pozytywnym wp\305\202ywem \\vy\\\\,ieranYln przez post\304\231powe si\305\202yro-

syjskie.)

..lhieje narod\303\263\". R\037ji i jej teren\303\263w pograniczn)\"ch s, dziejami IU'ze.

zwydf\305\273ania spor\303\263wmi\037 oarodami. ich stopniowego jednoczenia li, z wieI.

kim narodem rosyjskim, kt\303\263regointernacjonalistycme nutawienie potwierda
ca\305\202yrozw\303\263jhistoriil..'.)

-
o\305\233wiadczy\305\202na sesji A. M. Bogutdinow, cz\305\202onek Akademii

Nauk Tad\305\274yckiej SSR. Cz\304\231\305\233\304\207funkcjonariuszy nie poj\304\231\305\202ai tym

razem, \305\274eby\305\202ato symplifikacja, kt\303\263rej nie da si\304\231pogodzi\304\207 ani z

marksizmem, ani z nauk\304\205.

Sesje tego typu odbywa\305\202y si\304\231bardzo cz\304\231sto. Znaczenie konfe-

rencji taszkienckiej, niezale\305\274nie od wymienionego ju\305\274oddzia\305\202y-

u'ania, polega tak\305\274ei na tym, \305\274ezahamowa\305\202a ona szereg proce-
s\303\263wrehabilitacyjnych w \305\233rodkowej Azji i st\\\\'orzy\305\202a atmosfer\304\231,

w kt\303\263rej szko\305\202a Pokrowskiego i jej tezy na temat kolonializmu

rosyjskiego nie b\304\231d\304\205mog\305\202yby\304\207zaakceptowane tak\305\274ei w najbli\305\274.

szej przysz\305\202o\305\233ci.Formu\305\202a stalinowska na temat patriotyzmu s0-

wieckiego i cywiJi1\037torskiej roli rosyjskiego \"I-Ierrenvolku\" oka-
za\305\202asi\304\231silniejsza od naukowych osi\304\205gni\304\231\304\207szko\305\202y marksistowskiej

w okresie Lenina. Zwolennicy Chruszczowa, powodowani wy\305\202\304\205cz-

nie utylitaryzmem, pr\303\263buj\304\205prze\305\233lizn\304\205\304\207si\304\231nad szeregiem proble-
m\303\263wi nada\304\207nowy kierunek ca\305\202okszta\305\202towi bada\305\204 nauko\\vych nad

problemami narodowo\305\233ciowymi w Sowietach. Ich \305\274\304\205daniada\305\202yby

si\304\231wyrazi\304\207 s\305\202owami: \"obr\303\263ci\304\207twarz ku przysz\305\202o\305\233ci\".W roku

1959 symbolizowa\305\202 j\304\205plan siedmioletni i konieczno\305\233\304\207podporz\304\205d-

kowania \\vszystkich innych spra\\\\' st\\vorzeniu materialno-technicz-

nej bazy kOlnunizmu. W oparciu o z g\303\263rypowzi\304\231te i w interesie

partii wydane orzeczenia post\304\231puje odwr\303\263t od spraw przesz\305\202o\305\233ci.

Przesz\305\202o\305\233\304\207interesuje kierownictwo partii coraz mniej. Akcent

przesuwa si\304\231na sprawy bardziej aktualne na etapie \"budowy ko-

munizJnu\". Na plan pierwszy wysuwane s\304\205coraz silniej stosunki

wzajemne mi\304\231dzy narodami \"socjalistycznymi\". O co chodzi tu
konkretnie wyja\305\233nia lista imprez, po\305\233wi\304\231conych temu celowi. W
kwietniu 1961 odby\\\\\037a si\304\231w Taszkiencie seminarium na temat)

lcft8. ..P:awda Wostoka.\" 29. 5. 1959.)
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\"Przyja\305\272\305\204narod\303\263w i internacjonalizm socjalistyczny, jako g\305\202\303\223Wna

si\305\202aprzy budowie komunizmu\". Udzia\305\202 wzi\304\231liprzedstawiciele sze-

regu republik. W tym samym miesi\304\205cu odby\305\202a si\304\231konferencja

o \"Transkauzji sowieckiej w bratniej rodzinie narod\303\263w sowiec-

kich\". Uczestnikami byli naukowcy, funkcjonariusze partyjni i

przedstawiciele organizacji spo\305\202ecznych. Og\303\263lno zwi\304\205zkowa konfe-

rencja sowieckich szk\303\263\305\202wy\305\274szych, kt\303\263ra mia\305\202amiejsce w Tasz-
kiencie w maju 1962, sta\305\202apod znakiem \"zwyci\304\231stwa leninow-

skiej polityki narodowo\305\233ciowej\". Podobnie jak taszkiencka sesja
z roku 1959, kt\303\263ra stanowi\305\202a zamkni\304\231cie debat na temat granic
odwrotu od stalinowskich wytycznych u' dziedzinie bada\305\204 histo-

rycznych i oceny kolonializmu rosyjskiego, tak\305\274ei ta konferencja
stanowi\305\202a w pewnym sensie punkt zwrotny, poniewa\305\274 ustalono na

nicj kierunek przysz\305\202ych prac badawczych w dziale polityki naro-

dowo\305\233cio\\vej. \"Zadanie tej konferencji polega\305\202o na tym, \305\274ebyw

oparciu o do\305\233wiadczenia i nauki przesz\305\202o\305\233cinaszego kraju budzi\304\207

zrozumienie dIa programu partii w dziedzinie stosunk\303\263w mi\304\231dzy

narodami w etapie wyt\304\231\305\274onegobudownictwa komunistycznego'.\".
Na konferencji stwierdzono, \305\274edla realizacji)

..wspania\305\202elo planu ,tworzenia materialno-technicznej bazy komunizmu ko-
nieczne j\037t jeszcze wi\037ksze zbli\305\274enie i wsp\303\263\305\202praealospodareza waJlltkich
narod\303\263w !IOejaliatycznyeh i \305\202\"lPnarodowoieiowyeh w Sowietach. Niec\305\202opu..
C7..alne I\305\202najmniejae odmaki lokalnego patriotyzmu, narodowep epiaDu
i za\305\233ciankoWO\305\232Ci.poniewa\305\274sprzeciwiaj, si, one podawowej, obiektywnej ten-

dencji rozwoju komuDizmu i Itanowi, pneakod, w marszu narodu .wiec--

kiego ku przy n\305\202o\305\233ci\".)

Opisane wydarzenia wskazuj\304\205 na pr\303\263by KPZS rozci,gni\037a
kontroli nad dziejopisarst\\\\'em oraz ca\305\202kowitego duszenia rozwi-

jaj\304\205cych si\304\231po \305\233mierci Stalina proces\303\263w, b\304\205d\305\272te\305\274wt\305\202oczenia tych

proces\303\263w w nowe formu\305\202y. Kiedy po konferencji taszkienckiej w
roku 1959 zdawa\305\202o si\304\231.\305\274epartia zdo\305\202a\305\202astworzy\304\207 \"jasn,\" sytua-

cje i uratowa\304\207 przynajmniej cz\304\231\305\233\304\207doktryny stalinowskiej o post\304\231-

powym charakterze \"dobrowolnego zjednoczenia\" r\303\263\305\274nychnaro-

d\303\263wz Rosj\304\205 carsk\304\205, wypadki zewn\304\231trzne wp\305\202yn\304\231\305\202yna ponowne

o\305\274y\\\\'ienie dyskusji. Rozstrzygaj\304\205c\304\205 rol\304\231gra\305\202konflikt D1i\304\231dzyMas-

k\\\\'\304\205a Pekinem. W roku 1963 rozpocz\304\231to ponownie dyskusj\304\231

nad tymi problemami. Wiele przemawia za tym, \305\274epartia wola\305\202a

[).m razem ostro\305\274niejsze sformu\305\202owania i uwa\305\274a\305\202aza wskazane

podda\304\207 pewnej korekturze pogl\304\205dy, kt\303\263re reprezentowa\305\202a przed
czterema laty. Ze zrozumia\305\202ych wzgl\304\231d\303\263wpos\305\202u\305\274onosi\304\231inn, tak-

tyk,. Obrady prowadzono nie na licznie obes\305\202anych konferen-

cjach, lecz w w\304\205skim kr\304\231gu naukowc\303\263w. Najwa\305\274niejsza dyskusja)

149. ,.Woproey utorii'\" nr 11/1962, str. 102.)

169)))



tego typu odby\305\202a si\304\231\\\\. drugiej po\305\202owie 1963 roku w redakcji
\"Wopros\303\263\\\\' istorii\". Pot\\vierdzi\305\202a ona w pe\305\202ni, \305\274ezasadnicza

ocena kolonialnej polityki caratu jest przedmiotem g\305\202\304\231bokiejr\303\263\305\274.

nicy zda\305\204.\305\274e\\\\'ielu his\305\202oryk\303\263\\\\'sowieckich, a w tym tak\305\274ehisto.

ryk\303\263\\\\'rosyjskich, nie podziela stanowiska partii, kt\303\263ra chcia\305\202aby

widzie\304\207 te spra\\\\'y w r\303\263\305\274owychkolorach. Centralnym punktem tej
imprezy by\305\202referat naukowego wsp\303\263\305\202pracownika Instytutu Hi.

storii, Archeologii i Etnografii przy Kazachskiej Akademii Nauk.
P. G. Ga\305\202uzo pt. \"Lenino\\\\'ska koncepcja polityki kolonialnej ca-
ratul\037\" .

Dyskusja nad imperializmem Rosji carskiej nosi\305\202ascholastycz.

ny charakter. szczeg\303\263lnie odnosi\305\202o si\304\231to do definicji poszczeg\303\263l-

nych etap\303\263w historycznych. Sprawy te mia\305\202ytylko po\305\233rednie zna-

czenie dla polityki narodowo\305\233cio\\vej So\\\\,iet\303\263\\v. Natomiast naj-

\\\\'a\305\274niejsza z naszego punktu widzenia kwestia brzmia\305\202a: czy pod-

boje caratu przynios\305\202y post\304\231p koloniom, czy przyczyni\305\202y si\304\231do

szybszego roz\\voju miejsco\\\\'ych si\305\202produkcyjnych. czy te\305\274dzia-

\305\202a\305\202yna ten roz\\\\r\303\263jhamuj\304\205co? Ga\305\202uzo posta\\vi\305\202 tez\304\231blisk\304\205 pra\\v.

dzie historycznej:)

..w kon\037kwencji reakcyjnej polityki caralu obiektywny przebieg rozwo-

ju ekonomicznelo na przy\305\202,czonych do Rosji obszarach nie wp\305\202Y\"'a\305\202w duchu

poIlfPU na stopniowy rozw\303\263jkolonii... Carat uciska\305\202narody nie tylko w
sensie politycznym. ale gospodalUym. Imperializm kapitalistyczny hamowa\305\202

rozw\303\263jgospodarczy kolonii, utrwala\305\202i!tDiej,ce w nich stosuDki reudalne... 151)

Tezy Ga\305\202uzy napotka\305\202y na ostry op\303\263r k\303\263\305\202szowinistycznych.

Historyk A. A. Fadieje\\\\' o\305\233\\\\'iadczy\305\202np., \305\274eje\305\233liw ocenie tych
\\\\'ydarze\305\204 historycznych dostrzega si\304\231tylko dzia\305\202alno\305\233\304\207koloniza-

tor\303\263w carskich nie mo\305\274epowsta\304\207 nic innego jak obraz aneksji,
uciemi\304\231\305\274ania i td. \"Tego rodzaju jednostronne nastawienie by-

\305\202obyjednak tylko potwierdzeniem wrogich nam koncepcji na-

cjonalistycznych w nauce historii... Przemilczanie obiektywnie po-

st\304\231powych nast\304\231pstw zjednoczenia z Rosj\304\205 jest nie mniej szkod-
liwet jak pomijanie milczeniem rozb\303\263jniczego charakteru impe-
rializmu rosyjskiego

1&t n
.

Niekt6rzy historycy, nie zdobywaj,c si\304\231na odwag\304\231 otwarte-

go poparcia tez Ga\305\202uzyt \\\\'yst\304\231powali za usuni\304\231ciem tez stalinow-

skich z historiografii so\\\\\037ieckiej i przeciw upi\304\231kszaniu ciemnych)

150. Do koliea 1963 roku Die opublikowano pe\305\202nejdokumentacji &wi,-
unej z t\305\202impreq. Doi\304\207pouezaj,ee Iprawozdanie ukaza\305\202oli\305\202tylko w \"Wo-

pJ'OlJ istorii\" Dr 11/1963. Itr. l\305\2028ff.

ISI. Tamie, Itr. 149.

152 Tamie, Itr. 150.)
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stron rosyjskiego systemu kolonialnego. S. M. Dubro\\\\'ski doma-

ga\305\202si\304\231mo\305\274liwie dok\305\202adnego przedsta\\\\denia walki narod\303\263w \305\274y-

j\304\205cych na rubie\305\274ach pa\305\204st\\\\'s z caratem, za\305\233K. l\\t. Tarnowski we-
7wa\305\202zgromadzonych do \"porzucenia pogl\304\205d\303\263\\v,kt\303\263re przedsta-

\\viaj\304\205zjednoczenie w zbyt r\303\263\305\274owychkolorach!I&3\" Przedstawiciele

linii partyjnej pr\303\263bo\\vali \\\\'sZ}'stko to st\305\202umi\304\207.\"Problemy te roz-

wi\304\205za\305\202anauka sowiecka ju\305\274dawno\" -
o\305\233wiadczy\305\202I-szy sekretarz

KC partii Uzbekistanu, tow. S. R. Raszidow. Tak \\\\'i\304\231cnakowcy

\\\\'yrdzili \\v spos\303\263b nied\\\\.uznaczny, \305\274er\303\263\305\274neproblemy s\304\205dla nich

ca\305\202kowicie ot\\\\.arte\037 podczas gdy dla partii wszystko by\305\202oprzes\304\205-

dzone i oczywiste. Rezultaty tej taktyki jawnego oszukiwania sa-

me\037o siebie mo\037\304\205si\304\231odbi\304\207 w spos\303\263b negaty\\\\'ny \\v r\303\263\305\274nych

dzicdzi nach pol i tyki narodou'o\305\233cio\\\\'ej.

Z dyskusji przeprowadzonej w roku 1963 na temat polityki
kolonialnej caratu \\\\'ynika, \305\274eprzyw6dcom komunistycznym kie-

ruj\304\205cym pa\305\204st,,'em od roku 1953 nie uda\305\202osi\304\231\\v spos\303\263b zasad-

niczy zeru'a\304\207 z pogl\304\205dami uformowanymi \\v okresie stalino\\vskim.
Historia ruch\303\263u' wyz\\\\'ole\305\204czych, skierou'anych przeciw carato-
\\\\,i, pozostaje nadal tabu lub nie mo\305\274eprzekracza\304\207 wytyczonych

ram. Lojalni \\vobec partii historycy roz\\\\'in\304\231li za czas\303\263w Chrusz-

czowa teori\304\231, \305\274enie \\\\'szystkie ruchy \\vyz\\\\'o)e\305\204cze narod\303\263w Ro-

sji carskiej uu'a\305\274ane by\304\207mog\304\205za post\304\231po\\ve. Rozstrzyga o tym
proRram spo\305\202eczny tych ruch6w, dok\305\202adnie m\303\263wi\304\205cfakt, czy

mia\305\202ycharakter antyfeudalny czy nie\"..

Dla stwierdzenia jak przedstawia\305\202o si\304\231dziejopisarstwo za Sta-
lina a tak\305\274ei za Chruszczowa, wystarczy por\303\263wna\304\207je z tym co

pisano w latach dwudziestych, za czas\303\263w Lenina. To, co ,vypra-
cowano w tamtych czasach jest dzi\305\233po prostu przemilczane. b\304\205d\305\272

udost\304\231pnione tylko \\\\'e fragmentach \\\\'ybranym naukowcom. Nie-

jako ukoronowaniem pier\\\\'szej marksistowskiej szko\305\202y historycz-

nej w Sowietach by\305\202apierwsza wszechzwi,zkou'a konferencja hi-

storyk6\\v marksistowskich. kt\303\263ra obrado\\va\305\202a \\\\' Moskwie od

28. 12. 1928 do 4. 1. 1929. Na konferencji tej panowa\305\202o pow-

szechnie zdanie. \305\274etermin \"historia rosyjska
u nie mo\305\274eby\304\207sto..

so\\vany u' odniesieniu do historii narod\303\263w sowieckich, poniewa\305\274

..przypisuje on rol\304\231historyczn\304\205 tylko \\\\'ielkoruskiej \037rupie naro-

dowo\305\233ciowej J i\037noruje inne narody i przemilcza lub usprawiedli-
wia polityk\037 ucisku kolonialnego i przemocy \\vobec narod6w)

153.Tamie. Iti'. 151.

154. W maju 1962 odby\305\202a..i, konferen\037ja tlUlylulu HUloryemep S.
wieckiej Akademii Nauk. po8wi\037Da uladnieniom Rosji eankiej i ruchu

wyzwole\305\204culo w Rosji. Sprlwozdanie w czuopiimie ..IIlorii \037R\" Dl'
5 1962\037 sir. 243 ff.)
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nierosyjskich
1MU

. Owcze\305\233ni historycy pracowali nad stworzeniem

og\303\263lnej koncepcji historii narod6w so\\\\'ieckich. kt\303\263ra wykluczy-

\305\202abyraz na za\\\\'sze oddanie dziejopisarstwa w s\305\202u\305\274b\304\231szo\\vinizmu

wielkoruskiego. Starania te przejawia\305\202y si\304\231u' r\303\263\305\274nyspos\303\263b, naj-

wa\305\274niejsze z nich zas\305\202uguj\304\205na to, \305\274ebyje tu wymieni\304\207.

W pieru'szym rz\304\231dzie st\\\\,ierdzono \\\\'i\304\231c,\305\274ezgodny z prawd\304\205

obraz historii narod6w so\\\\,ieckich musi uwzgl\304\231dni\304\207fakt, \305\274ew\305\233r\303\263d

tych narod\303\263w s\304\205takie. kt6rych kul nlra i historia jest o wiele
starsza od rosyjskiej. Badania nad dziejami narod\303\263w sowieckich

prowadzone w aspekcie \"narodu rosyjskiego\" rozpoczynaj\304\205 si\304\231

n8 og\303\263\305\202od Rusi Kijowskiej i ksi\304\231stw s\305\202owia\305\204skichw \\vieku VIII
i IX. Prawdziwie marksisto\\\\'skie dziejopisarst\\vo musi nato-
miast uwzgl\304\231dni\304\207ca\305\202kiem nowe aspekty i wzi\304\205\304\207za punkt wyj\305\233cia

histori\304\231 starszych narod\303\263w. I tak np. Gruzin\303\263w wymienia ju\305\274

w 5 stuleciu a.C. Herodot. uchodz\304\205cy za ojca dziejopisarstwa.
Pierwsze wiadomo\305\233ci o Ormianach si\304\231gaj\304\205VI stulecia przed na-
sz, er,. to samo da si\304\231powiedzie\304\207 o innych dzisiejszych naro-
dach sowieckich, w szczeg\303\263lno\305\233cio Tatarach, Mongo\305\202ach itd.III.

Rozw\303\263j pa\305\204st\\\\'a moskiewskiego i jego zdobyczy kolonialnych
pokazany zosta\305\202 przez historyk6w marksistowskich w nowym
\305\233wietle. \"Od XVI wieku carska Rosja przekszta\305\202ca si\304\231coraz bar-

dziej w wi\304\231zienie narod\303\263w\". Tzw. dobro\\\\yolne po\305\202\304\205czeniesi\304\231na-

rod\303\263w nierosyjskich z Rosj\304\205carsk\304\205 zosta\305\202o uznane za wojn\304\231 ko-

lonialn\304\205 i podb\303\263j, za\305\233obrazowanie opon. tych narod\303\263w \\vobec

caratu - za g\305\202\303\263wnezadanie historyk\303\263w
1
1'7. Te'la rosyjskich szo-

winist6w o \"dobrowolnym\" zjednoczeniu narod6w nierosyjskich
z pa\305\204stwem car\303\263w i o dobroczynnym wp\305\202ywie te\037o zjednoczenia.

zrehabilitowana \\\\' okresie kultu Stalina, zosta\305\202a tylko w nieznacz-

nej mierze podwa\305\274ona zaraz po \305\233mierci dyktatora, natomiast

Chrus7\302\243zow i jego zwolennicy trzymali si\304\231jej z uporem i uczynili

z niej lini\304\231wytyczn\304\205 postalinowskiego etapu. W dalszym ciUU
zatem trwa si\304\231przy zafa\305\202szo\\\\'anej historii Rosji carskiej i wczes-)

15S. Malaje SOll1iecluJjo Encykloped\305\202ja, tom VIII, Moskwa 1931, atr. 393.

156. Tam\305\274e,Itr. 394 f. Szezq\303\263lnie interesu.Mca jeal ocena panowania ta.

tankiego : ,,5zowinisl yemi, pw..cy w ducbu wielkomocarsiwowym bislorycy
\0371jKY przelali wiele ob\305\202udnych \305\202ezna lemat nekomelo ucisku lalankie-

80... W neczywi\"lo\305\233ci kaid. wojna epoki feudalnej pnynO!i\305\202. takie znisz-
czenia i ucit\"mipenie. za\305\233Diekl\303\263rzy ui.\305\274\304\231tal'08yjscy poe\305\202u8iwali ai\037skuleez.

nie Iymi melodami w slosunku do w.p\303\263\305\202plemieDDycbSfliad\303\263w. T.k zw. jarz-
mo lalarskie by\305\202o,je\305\233lizamiasi lIowDiclwa oacjoDal.istycmelo uiy\304\207IIownie-

twa materialis\305\202yezn\037lo pojmowania hiltorii, po prostu zwJciptwem jednej

wielkiej formacji feudalnej nad dru\" i pneDieaieoiem pokonanqo w staD

w_IDej ul Hnoak i od KWJci\304\231zcy\".

157. Tamie. Itr. 396 ff.)
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nego okresu sowieckiego. Ci\304\205gle jeszcze niekt\303\263re prace historyk\303\263w

okresu leninowskiego znajduj\304\205 si\304\231na czarnej li\305\233cie. A oto dwa

przyk\305\202ady, jak zmienia\305\202 si\304\231obraz historii:

Oddzia\305\202 syberyjski Sowieckiej Akademii Nauk postanowi\305\202 w

roku 1963 wyda\304\207 pi\304\231ciotomow\304\205 \"Histori\304\231 Syberii\". Jeszcze pod
koniec lat dwudziestych okre\305\233lano podb\303\263j Syberii jako \"pocz\304\205tek

eksploatacji narod6w syberyjskich\", za\305\233zdobywc\304\231 Syberii, Jer-

maka, jako typowego wyraziciela polityki kolonialnej. \"Oddzia\305\202

Jermaka pobi\305\202chana Tatar\303\263w syberyjskich, Kuczum\304\231 (1581) i

wtargn\304\205\305\202w g\305\202\304\205bSyberii, brodz\304\205c w krwi Tatar\303\263w, Wogu\305\202\303\263wi

Ostiak\303\263w
l68

\". Zr\303\263d\305\202asowieckie za \305\274yciaLenina i przez par\304\231lat

po jego \305\233mierci okre\305\233la\305\202ypodb\303\263j Syberii jako \"typow\304\205 wojn\304\231 ko-

lonialn\304\205u. \"Narody syberyjskie walcz\304\205ce z polityk\304\205 kolonialn,

caratu zawiera\305\202y wzajemne przymierza przeciw ciemi\304\231\305\274comi bun-

towa\305\202y si\304\231raz po raz. Szereg takich powsta\305\204 pr\305\202ypada na pierw-
sze dziesi\304\231ciolecie i na lata sze\305\233\304\207dziesi\304\205teXVII wieku. Rz\304\205dro-

syjski stworzy\305\202 szereg umocnionych punkt6w dla walki przeciw
inoroJcom\". Opisywano rol\304\231jak\304\205odegra\305\202o opodatkowanie, tzw.

. ,jasak
..

J kt\303\263ry zmusza\305\202 ludno\305\233\304\207miejscow\304\205 do oddawania najwar-

to\305\233ciowszych futer. uPod koniec \\\\'ieku szesnastego wp\305\202ywy po-

chodz,ce ze sprzeda\305\274y warto\305\233cio\\\\'ych futer stanowi\305\202y 30 9it do-
chod\303\263w pa\305\204stwa moskiewskiego\". Wielkie ilo\305\233ci zrabowanych

sk6r nie by\305\202yprzekazywane dalej, Iec-l zatrzymywane przez admi-
nistracj\304\231 syberyjsk\304\205, kt\303\263ra brutalnymi \305\233rodkami \305\202ama\305\202awszelki

op\303\263r
l58

.

\\YJ roku 1963 m\303\263wi si\304\231natomiast. \305\274ekolonialna polityka ca-
ratu nie by\305\202awcale taka straszna. \\'Qiele narodowo\305\233ci syberyjskich

zyska\305\202o mo\305\274liwO\305\232Ciwspania\305\202ego roz\\\\'oju. Kolonializm rosyjski
sprawi\305\202 nawet, \305\274ezwi\304\231kszy\305\202si\304\231przyrost naturalny tych lud\303\263w.

. ,Liczba Buriat\303\263w \\\\'ynosi\305\202a w wieku siedemnastym nie wi\304\231cej

jak 2i.OOO, za\305\233pod koniec wieku dziewi\304\231tnastego (1897) by\305\202o

ich ju\305\274289.000. A\305\202tajska grupa lud\303\263w turkme\305\204skich rozmno\305\274y\305\202a

si\304\231w tym samym okresie czasu z 16.700 do 108.000. Liczba Ta-
tar\303\263w syberyjskich wzros\305\202a z 1 7 tysi\304\231cy do 53 tysi\304\231cy. Koloniza-

cja kraju przez Rosjan nie wp\305\202yn\304\231\305\202awi\037c na rozw\303\263j ludno\305\233ci

miejscowej i nie pozbawi\305\202a tej ludno\305\233ci ziemi uprawnejleo\037\037.

poJ koniec pa\305\272dziernika 1963 obchodzono \"\037setn\304\205rocznic\304\231

dobro\\volnego po\305\202\304\205czeniasi\304\231Kirgizji l Rosj\304\205\". R\303\263\305\274nicami\304\231dzy

ocen\304\205 tego wydarzenia pochodz\304\205ca l lat trzydziestych, kiedy jesz-)

158. \037't\305\202lajGSowieclcGja En cy1clopedijo, tom III, Mosk\",a 1929, !tr. 101.

159. Jak wyiej, tom VII. \037Ioekw. 1930. Itr. 855 I\305\202.

160. ..\"'oprosy i!ltorii\" nr 10 '1963, 81r. 69.)
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cze nIe wszystkie si\305\202yre\\volucyjne w Rosji pad\305\202y ofiar\304\205 terroru

Stalina, a ocen\304\205 \\\\'sp\303\263\305\202clesn\304\205obrazuje poni\305\274sze zestawienie:)

1963)

..Dol.ro,,\"oln(' zjednoczenie Kirgizji z

Rosj\" btd,ce na5t\037pstwem rozwoju
hutor)'cznego. sta\305\202osi\304\231wyrazem p\305\202o-

miennych slaraa narodu kirgiskiego
o przy ja\305\272\305\204z wielkim narodem r0-

syjskim... Czym by\305\202aKirgizja przed
100 la\305\202y?Dzikim krajem. w kt\303\263rym

pano\".a\305\202szezepowy Wllr\303\263jfeudalny.
W latach siedemdzie\037i,lych poprzed-
niego stulecia powsta\305\202yna ziemi kir-

pkiej pierwsze zagrody (.h\305\202opskie
osadnik\303\263w rosyjskich. Pod ich wp\305\202y-
wem rozszerzyli Kirgizi upraw\037 roi-

n, i zacz\0371i przechodzir do stanu
osiad\305\202ego. Rozwio,\305\202 si\304\231przemys\305\202.
Mo\305\274nalObie wyobrazi\304\207. co sta\305\202oby

si, dzi\305\233z Kirgizj,. gdyby nie znala.

z\305\202asi\" ona pod dobroezynn, ochron,
potpoego pa\305\204siwa rosyjskiego.'. (Z
przem\303\263wienia I-lo sekretarza KC par-
lii Kirgizji, T. U,ubalijew8, wy8lo-
uonelo z racji uroczysto8ci jubileu-
szowych. cytowane za .\037wieck.aja
Kirgizija\". z 31. 10. 1963).)

1936)

..Kolonizacja Kirgizji przez paIi4l1\"-')
car\303\263,,'roz\037z\037. si\304\231w pierwsZI'j \037
\305\202owie\\ I X wieku... Polityka kolool'

zac)'jna caratu prowadl.i\305\202a do zub0-
\305\274eni.i wymierania ludno\305\233ci kirgi-

!lkiej. kl\303\263rejliczba zmniejszy\305\202a sif w

ci'l{u dziesi,lka lat (1 CJ03-191J) o
7-10\302\260o. Kir,izi zosiali w)'parci \".

pus\305\202)'nne tereny g\303\263rskie. Polityka

kolonizacyjna ro!'yjskiego samod\302\243ier.

iawia zahamowa\305\202a Da ca\305\202elala roz.

\",\303\263j!Iii\305\202produkcyjnych... \"\"ywo\305\202a\305\202a
ooa bezmierne niezadowolenie. kt\303\263re

wyra&i\305\202osi\304\231w \037regu powsta\305\204 lu-

du kirgi5kieKo. I tak 18. 5. 1898
wybuch\305\202o w Ujezdahi5haoie pow5ta.
nie przeciw rosyjskiemu pa\305\204stwu ca-

r\303\263w.\\\\' roku 1916. podczu wojny
imperialistycznej, wybuch\305\202o pow5ta-
nie. kt\303\263reprzybra\305\202o wielkie rozmia.

ry i charakter narodowej walki W)-.

zwole\305\204czej Kirgiz\303\263w z cara\305\202em, D\305\202.

st\305\202umienia powsiania wys\305\202ano k.ilka

pu\305\202k\303\263wpiechoty. arlylerii. qperow
i td. Genera\305\202Kuropatkin wyda\305\202nn.
L - N

. ....A......... .
bo

. t.. wr
\037z : .. le \037IC na I. w re.

zultacie st\305\202umienia powstania lud.
no8t\037 Kirgizji ZD1niej!'zy\305\202a si\" o 30-
40\302\260/0.podClU Idy slraly w pog\305\202owiu

byd\305\202awyniOlt\305\202y60-70 % . C\037 pow-

sla\305\204c\303\263wzniszczono. reszta uciek\305\202aDa

teren Chin'.. ( Bo/s:Gja Sowiecbjo

Enc).klopedijo. t. 32, Mosk.wa 193b.

sir. 377).)

Jak \\vlda\304\207z powy\305\274szego Chruszclo\\\\' nie ust\304\231puje Stalino\\vi.

gdy idzie o fa\305\202szowanie historii narodu rosyjskiego i narod\303\263\\\\'

sowieckich. Fa\305\202szerzom historii kolonializlnu rosyjskiego, kt\303\263ry

szczeg\303\263lnie na Kaukazie, w \305\233rodkowej Azji i na Syberii zapisa\305\202

jedne z najbrutalniejszych epizod\303\263w n,\\ kartach historii ludzko\305\233ci,

chcia\305\202oby si\304\231rzuci\304\207sparafrazo\\vane slo\\\\'a by\305\202egoszefa bezpiecze\305\204-

51\\\\'a, Szelepina, na kt\303\263ryXXII Zje\305\272dzie partii ( \305\202961) skierow.1\305\202

je pod adresem opra\\vc\303\263w stalinowskich:

..Niekiedy budzi sif m)'!1. jak tacy luchie mog, spokojnie sl,pa\304\207po td
ziemi i spokojnie spa\037? Zjawy nocne powinny ich pne\305\233ladowa\037. powinim
ich m\037)'\304\207p\305\202a\037i kl,twy malek, \305\274oni dzieci towarzyszy, kt\303\263rzyDiewinD\037
oddali lWI' \305\274ycie\".)
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A,'I}'szowi\"isl)'czne si\305\202ypo\305\233r\303\263dRosjall)

Opisuj\304\205c roz\\\\'\303\263j polityki narodo\\\\'o\305\233cio\\\\'ej po marcu 19'3

\\vskazywali\305\233my \\\\'ielokrotnie na fakt, \305\274epost\304\231powi Rosjanie w

\\vielu wypadkach odcinali si\304\231od linii partyjnej. Okres rozlu\305\272nie-

nia nacisku po \305\233mierci Stalina oraz pierwsze, nie\305\233mia\305\202ejeszcze,

kroki na drodze do usuni\304\231cia najjaskrawszych wypacze\305\204 ery sta-

I ino\\\\'skiej zainicjowa\305\202y pewien znamienny proces, kt\303\263ry okre\305\233li-

li\305\233my jako \"odkrycie RSFSR\", jako pr\303\263b\304\231\"lokalizacji
u

narodu

rosyjskiego w obr\304\231bie pa\305\204stwa sowieckiego. Do pe\305\202nego rozwoju

tego procesu nie dosz\305\202o. nie zmieniono tradycyjnych kierunk\303\263w

rosyjskiej ekspansji ludno\305\233ciowej. Wprost przeciwnie: partia zna-
laz\305\202adla nich teoretyczne uzasadnienie w postaci formu\305\202y o \"po-

st\304\231powej funkcji\" umi\304\231dzynarodowienia republik nierosyjslcich.
W pierwszej fazie po \305\233mierci Stalina podnios\305\202y si\304\231ze strony ro-

syjskiej g\305\202osy,domagaj\304\205ce si\304\231przewarto\305\233ciowania dziejopisarstwa
okresu stalinowskiego. Rosyjski historyk. Pankrato\\\\'a, kt\303\263ra na

XX Zje\305\272dzie partyjnym \305\274\304\205da\305\202aprzywr\303\263cenia prawdy historycznej
\\\\' opisywaniu kolonializmu rosyjskiego. nie by\305\202aosamotniona.

\\Y/ ko\305\204cu zwyci\304\231\305\274y\305\202ajednak teza, \305\274ew przesz\305\202o\305\233cinie by\305\202o\305\274ad.

nych podboj\303\263w ze strony Rosji carskiej, \305\274emia\305\202onatomiast miej-
sce ,.dobrowolne po\305\202\304\205czeniesi\304\231\"narod\303\263w z pa\305\204stwem car\303\263w.

Rocznice tych podboj\303\263\\v znalaz\305\202y si\304\231\\\\' okresie rz\304\205d\303\263\\\\'Chrusz-

czowa w kalendarzu obchod\303\263w komunistycznych i \305\233wi\304\231coneby\305\202y

z jeszcze wi\304\231ksz\304\205nawet pomp\304\205 ni\305\274za czas\303\263w Stalina. W pierw-
szej fazie \\\\,ielu Rosjan uwa\305\274a\305\202ozbli\305\274enie mi\304\231dzy narodami za

koniecznie i rozumia\305\202o je w ten spos\303\263b, \305\274erozwijana b\304\231dzie wie-

dza i kultura innych narod\303\263w. Rosjanie ci propagowali przek\305\202ady

z jednego j\304\231zyka na drugi oraz intensywn\304\205 wymian\304\231 kulturain..

W miar\304\231jak stabilizowa\305\202a si\304\231nowa era, biurokracja partyjna spy-

cha\305\202ate postulaty na drugi plan. wysu\\\\ra\305\202a natomiast na czo\305\202owe

miejsce teori\304\231 o \"dw\303\263ch j\037ykach ojczystych\". kt\303\263re opanowa\304\207

\\,pinien ka\305\274dy oby\\\\'atel sowiecki.

Okaza\305\202o si\304\231przy tym, \305\274epostawa partii w spra\\\\rie narodo-

\\\\'o\305\233cio\\\\'cj pomy\305\233lana by\305\202ar\303\263wnocze\305\233nie jako uderzenie u' okre-
\305\233lonesi\305\202yrepublik narodowych a zarazem w antyszowinist}'czne
i internacjonalistyczne ko\305\202arosyjskie. Partia \305\274yczy\305\202asobie wsp\303\263\305\202-

pracy tylko 7. szowinistami. pr\303\263bowa\305\202ate\305\274z wi\304\231kszym lub mniej-

szym po\\\\,odzeniem zapchn\304\205\304\207na ten sam tor mentalno\305\232\304\206narodu

rosyjskiego i jego elity. Kto si\304\231temu opiera\305\202, na tego wywierano
oopo\\\\'iedni nacisk. Mimo tego nie da\305\202osi\304\231wypleni\304\207 post\304\231powych

pr\304\205d\303\263\\\\'w narodzie rosyjskim, szczeg\303\263lnie w\305\233r\303\263dinteligencji i

m\305\202odzie\305\274y.Tendencje te mo\305\274na w okre\305\233lonych warunkach uwa\305\274a\304\207

za alternatyu'\304\231 szowinistycznego chaosu Vl polityce narodowo\305\233cio-)

17')))

.

lnft. ..Lileratura i mulaciw.\". nr 2\305\202I\"listopad 1961, Mi\305\204sk.

107. A. K. Ka7..albajttw: .\",,' druibie narodow i!itcx-znik nasuj si\305\202y'.w

tomie rbiorowym XXII :jew KPSS j II10pNWy ideolo,iaeJkoj ,.boly. Mos-

kwa 1962, str. 335.)
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\\\\'cj. Si\305\202ypost\304\231po\\\\\"C \\\\'yst\304\231puj, szcze\037\303\263lnie silnie po\305\233r\303\263dhisto-

ryk\303\263w rosyjskich. Po uwolnieniu nauki historii od niekt\303\263rych

dogmat\303\263w stalinowskich naturaln\304\205 konsekwencj, sta\305\202osi\037 silniej-

sze zbli;..enie dziejopisarstwa do prawdy. Szybko okaza\305\202o si\304\231,\305\274e

dziejopisarstwo okresu stalinowskiego znajdowa\305\202o si\304\231w konflik-

cie z dwoma wa\305\274nymi czynnikami: z jednej strony z archiwami i

dokumentalni naukowymi, z drugiej za\305\233z pierwsz\304\205 marksistow-

sk, szko\305\202\304\205historyczn\304\205 okresu leninowskiego, kiedy kult Stalina
nie przyt\305\202acza\305\202jeszcze wszystkiego. Gdy w roku 1954 miano

wyda\304\207 zbiorowy tom po\305\233wi\304\231conycarskiemu Renera\305\202owi Suworo-

wowit \"bohaterowi\" rzezi Pragi w roku 1794. odby\305\202a si\304\231w

Moskwie konferencja, na kt\303\263rej po raz pierwszy zarysowa\305\202 si\304\231

lekki op\303\263r pr7..eciw stalinowskiej gloryfikacji wodza armii car-
skich. Historycy rosyjscy zaryzykowali uwag\304\231, \305\274eteza jakoby
SU\\\\'orow by\305\202demokrat\304\205 i republikaninem jest \\\\'o\305\202aj\304\205cymo pom-

st\304\231fa\305\202szerstwem. \"Idealizo\\vanie dzia\305\202alno\305\233ciSuworowa
u - zau-

wa\305\274y\305\202historyk rosyjski A. N. Koczetkow -
\"prowadzi bezpo-

\305\233rednio do idealizou'snia polityki rosyjskiej monarchii nie\\\\'ol-

niaej, kt\303\263rej Suworow odda\305\202 swoje si\305\202y \305\202l1\".W latach 1955 i
1956 historycy rosyjscy sta\\\\'ali si\304\231coraz odwa\305\274niejsi. Wiele rze-

czy ,,'skazuje, \305\274eich \\vp\305\202yw na Komitet Centralny partii osi\304\205g-

n\304\205\305\202naj\\vy\305\274szy punkt na kr\303\263tko przed XX Zjazdem. W dniach
25-28 stYC'.lnia 1956 odby\305\202a si\304\231w obecno\305\233ci ok. 600 os\303\263bkonfe-

rencja czytclnik()w czasopisma ,,\\'(7oprosy istorii
U

. Krytykowano
na niej w ostry spos\303\263b dogmatyzm w nauce historii I pr()by trak-

towania roz\\\\'oju nauki i polityki rosyjskiej jako czego\305\233 odizolo-

wane\037o od reszty \305\233\\viata i \\vreszcie gloryfikacj\304\231 rosyjskie\037o kolo-

nializmu i zafa\305\202szowanie historii narod<.\037\\v nierosyjskich. Przy po-
r\303\263wnaniu tych wypowiedzi z niekt\303\263rymi przem6wieniami na XX

Zje\305\272dzie, szczeg\303\263lnie 2 przem\303\263wieniem Mikojana, rzuca si\304\231w

oczy prawic dos\305\202owno\305\233\304\207sformu\305\202o\\\\'a\305\204
'G

. ,tWoprosy iSlorii
U

sta\305\202y

si\304\231centralnym punktem \\\\'szystkich zwolennik\303\263w ,.przewietrze-

nia\" so\\\\,ieckiej i rosyjskiej historiografii. Na innynl miejscu opi-

sali\305\233my ju\305\274jak partia zahamo\\\\,a\305\202a ten rozw\303\263j stosuj\304\205c nacisk ad.

ministracyjny. Od te\037o czasu nast\304\205pi\305\202oprzesuni\304\231cie problem\303\263w

zasadniczych na peryferi\304\231 historiografii sowieckiej, nie oznacza to

jednak bynajmniej, \305\274ewymieniona alternatywa wobec linii partyj.
nej przesta\305\202a na tynl odcinku istnie\304\207.

Z niemniej siln\304\205opozycj\304\205 spotka\305\202a si\037 j\304\231zyko,va polityka par-
tii. Teoria Stalina o j\304\231zykach strefowych zosta\305\202a zaatako\\\\'ana tak-

\305\274eprzcz j\304\231zykozns\\vc\303\263\\\\' rosyjskich, jak np. przez znanego rusy-)

161. Jak wy\305\274ej.nr 11'1954. dr. 172
162. St.eRpIowe IIprawozdaDie tamie. nr 2 1956. .tr. 199-213.)
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R o r d z i a \305\202c Z tV a r t \

NOWE PROBLEMY NA NOWYM ETAPIE)

Dotychczasowe rozdzia\305\202y da\305\202yog\303\263lny obraz proces\303\263w wyst\304\231pu-

j\304\205cych w polityce narodowo\305\233ciowej Moskwy po \305\233mierci Stalina.

W owych dziesi\304\231ciu latach zarysowa\305\202 si\304\231pewien odwr\303\263t od stali-

nowskiej teorii i praktyki, podejmowane by\305\202ypr\303\263by znalezienia

praktycznego sposobu umocnienia i rozbudowania wielonarodowej

struktury pa\305\204stwa sowieckiego. Z drugiej za\305\233strony W)'st\304\231powa\305\202y

tendencje odwrotne, zmierzaj\304\205ce do ujednolicenia na bazie \"sto-

pienia si\304\231narod\303\263w\" i rusyfikacji. Mogli\305\233my stwierdzi\304\207, \305\274ezar\303\263w-

no po\305\233r6d biurokracji partyjnej, jak i (w wi\304\231kszym jeszcze stop-
ni u) w\305\233r\303\263dinteligencji wyst\304\231powali przedstawiciele obu tych kie-
runk6w. W omawianym okresie rozwija\305\202y si\304\231r\303\263wnolegle procesy

post\304\231powe i reneS3ns teorii i praktyki stalinowskiej.
Dla lepszego zrozumienia tych sprzecznych tendencj i naJe\305\274y

podda\304\207 dok\305\202adnej analizie rozw\303\263j wydarze\305\204 w partii, szczeg\303\263lnie

za\305\233w jej kierownictwie. Jaki program polityki narodo\\\\'o\305\233ciowej

wykrystalizowa\305\202 si\304\231na tym tle? Rola XX Zjazdu partii zosta\305\202a

ju\305\274om\303\263wiona. Partia jeszcze wtedy nie \\\\'iedzia\305\202a jaki charakter

przybierze ostatecznie jej polityka narodo\\\\ro\305\233ciowa, wiedzia\305\202a tyl-

ko. \305\274etrzeba usun\304\205\304\207wypaczenia okresu stalinizmu, rozszerzy\304\207

uprawnienia republik i stworzy\304\207 now\304\205, znacznie swobodniejsz\304\205

atmosfer\304\231 dla konsolidacji wielonarodowej spo\305\202eczno\305\233cisowiec-

kiej. Narody sowieckie zacz\037y energicznie wysuwa\304\207 swe \305\274\304\205daniai

spowodowa\305\202y w ten spos\303\263b reakcj\304\231 element6w szowinistycznych.
Oko\305\202o roku 1958 zacz\304\231\305\202yprzybiera\304\207 konkretn, posta\304\207 nowe pla-

ny gospodarcze, za\305\233proklamowanie na XXI Zje\305\272dzie partii planu

siedmioletniego ( 1959) zapocz\304\205tkowa\305\202o now, faz\304\231w historii kra-

ju. Jako g\305\202\303\263wnycel okre\305\233lono stworzenie tzw. bazy materialnej
komunizmu. Mia\305\202oto bezpo\305\233rednie nast\037pstw8 dla polityki naro-)
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dowo\305\233ciowej. Program gospodarczy wytyczony na bazie og\303\263lno-

sowieckiej mia\305\202stworzy\304\207 automatycznie podstaw\304\231 dla r\303\263\305\274nych

proces\303\263w, nic maj\304\205cych nic wsp\303\263lnego z polityk. gospodarcz\304\205.

jak np. przy\305\233pieszenie proces\303\263w osmozy narodowo\305\233ciowej przez
wymian\304\231 kadr poszczeg\303\263lnych republik. przez przenoszenie si\305\202ro-

boczych i tp. Nowy program partyjny uchwalony na XXII Zje\305\272-

dzie stworzy\304\207 mia\305\202wreszcie, zgodnie z \305\274yczeniem Chruszczowa i

jego ludzi. wytyczne tak\305\274edla polityki narodowo\305\233ciowej.)

UkSz.taltowanie si\304\231stosunk6w mi\304\231dz.y narodami sowieckim;

wed\305\202ug nowego progrQmu

Referat sprawozdawczy Chruszczowa na XX Zje\305\272dzie' da\305\202

wyraz temu. \305\274epartia uwa\305\274a rozwi4Zanie problem\303\263w narodo-

wO\305\232Ciowych za spraw\304\231 niezmiernie skomplikowan\304\205: ,.Rosja car-
ska nazywana by\305\202awi\304\231zieniem narod\303\263w. natomiast Zwi\304\205zek So-

wiecki sta\305\202si\304\231dla tych narod\303\263w bratersk\304\205 rodzin\304\205 i ostoj\304\205 przy-

ja\305\272ni, w kt\303\263rej rozkwitaj\304\205 narody\". Chruszczow podj\304\205\305\202pr\303\263b\304\231

scharakteryzowania ZSSR jako \"nowej w dziejach wsp\303\263lnoty lu-

dzi r\303\263\305\274nychnarodowo\305\233ci\". \"Sowiety s\304\205dla nich now\304\205 wsp6ln\304\205

ojczyzn\304\205 socjalistyczn\304\205. maj, oni wsp6ln\304\205 baz\304\231gospodarcz\304\205 w

postaci gospodarki socjalistycznej, wsp\303\263lna im jest struktura spo-
\305\202eczna i klasowa. \\\\'sp6lny \305\233wiatopogl\304\205d

- marksizm-leninizm. i
wsp\303\263lny cel - budowa komunizmu. Ich oblicze duchowe. ich
dusza, maj\304\205wiele wsp\303\263lnych cech\". Komentuj,c nowy program
Chruszczow po\305\233wi\304\231ci\305\202ca\305\202yust\304\231p .,zbli\305\274eniu narod\303\263w i umocnie-

niu mi\304\231dzy nimi przyja\305\272ni I\305\202.Pojawi\305\202y si\304\231wtedy dwie, zwi\304\205zane

ze sob\304\205post\304\231powe tendencje: \"Po pierwsze post\304\231puje \305\274ywio\305\202owyi

\\\\'szechstronny rozw\303\263j, rozszerzane s\304\205uprawnienia republik zwi\304\205z-

kowych i autonomicznych. Po drugie za\305\233pod sztandarem interna-

cjonalizmu proletariackiego w coraz wi\304\231kszym stopniu dokonuje

si\304\231zbli\305\274enie wzajemne narod\303\263w socjalistycznych, sta\305\202emu zwi\304\231k-

szeniu ulega ich wzajemny wp\305\202yw i przekazywanie warto\305\233ci\".

Wed\305\202ug Chruszczowa \"budowa komunizmu\" i stworzenie jego

bazy materialno-technicznej stanowi, now\304\205 epok\304\231 w stosunkach

mi\304\231dzy narodami so\\\\,ieckimi. \"Prawid\305\202owa polityka gospodarcza

jest kluczem wsp\303\263\305\202pracymi\304\231dzy narodami\". Oznacza to. \305\274epar-

tia planuje maksymalny rozw\303\263j gospodarczy republik. r6wno-
cze\037nie jednak Chruszczow o\305\233wiadczy\305\202:..Tak\305\274e w przysz\305\202o\305\233cigos-

podarka ka\305\274dej z republik rozwija\304\207 si\304\231b\304\231dzie jako organiczna

cz\304\231\305\233\304\207jednolitej gospodarki og6lnosowieckiej\". Automatyczn\304\231 kon-)

l. XX II Zjad Ko\",,.,,niJtinaIco i PIII\305\202iiSo.i\302\253Ico,o SojulIJ - .Ieo\037

IRm. 10m l, MOIkwa 1962. str. 149-258.)
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sckwencj. tego za\305\202o\305\274eniab\304\231dzie priorytct \"braterskiej wsp\303\263\305\202pra-

cy i pomocy wzajemnej wszystkich narod\303\263w sowieckich\" przed

ositgni\304\231ciami na terenie poszczeg\303\263lnych republik. Nowa polityka
gospodarcza musi bezwarunkowo doprowadzi\304\207 do przemieszania

si\304\231narodowo\305\233ci, i to niezale\305\274nie, czy jest to uzasadnione z punk-
tu widzenia rezerw si\305\202roboczych i stanu kadr w poszczeg\303\263lnych

republikach. \"Sk\305\202ad narodowo\305\233ciowy ludno\305\233ci republik b\304\231dzie

ulega\305\202coraz wi\304\231kszemu przemieszaniu. Republiki sowieckie wy-
mieniaj. stale wykwalifikowane kadry fachowe. Wszystko to

przyczynia si\037 do umocnienia wi\304\231zi mi\037narodowej pomi\304\231dzy

ludami Zwi\304\205zku Sowieckiego\".

Przedstawiaj\304\205c nowy kurs partii na odcinku narodowo\305\233cio-

wym Chruszczow doda\305\202, \305\274e\"w\305\202asna pa\305\204stwowo\305\232\304\206narod6w s0-

wieckich musi by\304\207stale udoskonalana\", co stanowi oczywist\304\205 nie-

konsekwencj\304\231. Chruszczow bowiem zaraz potem powiedzia\305\202, \305\274e

\"praktyka wskazuje nam ju\305\274na konieczno\305\233t stworzenia pewnych

organ6w strefowych rozci\304\205gaj\304\205cych si\304\231na szereg republik, aby
lepiej koordynowa\304\207 starania republik o wykonanie plan\303\263w bu-

dowy komunizmu\". W miejsce dotychczasowych oklepanych fra-

zes\303\263w na temat sta\305\202ego rozszerzania praw republik w dziedzinie
gospodarczej pojawi\305\202o si\304\231co\305\233odwrotnego, mianowicie ukr\303\263cenie

praw republik na rzecz ponad-republika\305\204skich organ6w. Wytycz-
ne w dziedzinie polityki kulturalnej i pracy ideologicznej ujawni-
\305\202yjeszcze wyra\305\272niej d.\305\274enia Chruszczowa do niwelacji. \"Formy
kultury narodowej nie kostniej\304\205. lecz ulegaj, doskonaleniu. Prze-
starza\305\202e formy, nie odpowiadaj\304\205ce potrzebom budownictwa ko-

munistycznego, zostaj\304\205 odrzucone, na ich miejsce powstaj, nowe\".

Chruszczow o\305\233wiadczy\305\202,\305\274epartia nie ma zastrze\305\274e\305\204uW stosunku

do narodowego kolorytu w literaturze i sztuce\". \305\274ejest tylko

przeciwna \"tendencji do archaizowania w tej dziedzinie\". Je\305\233li

chodzi o j\304\231zyki narod\303\263w sowieckich partia zamierza tak\305\274e w

przysz\305\202o\305\233cipopiera\304\207 ich rozw6j. Ka\305\274dy obywatel sowiecki b\304\231dzie

swobodnie rozstrzyga\305\202 w jakim j\304\231zyku pobiera\304\207 maj\304\205nauk\304\231 jego

dzieci. \"U nas w \305\274adnym wypadku nie hamuje si\304\231rozwoju j\304\231zy-

k\303\263wnarodowych. Ich rozw6j nie powinien jednak prowadzi\304\207 do

umacniania barier dziel\304\205cych narody. przeciwnie powinien u\305\202at-

wia\304\207ich wzajemne zbli\305\274enie si\304\231\".

Chruszczow uzasadnia\305\202 uprzywilejowane stanowisko j\304\231zyka ro-

syjskiego w wielonarodowym pa\305\204stwie sowieckim:)

..Muimy wlkaw na J'OID4ee d.peDia Darod\303\263wnierosyjlkieh do przysw.
jania lObie .ksYka I'OI)'jWep. kt\303\263ry.taI si, 'aktycznie drulim j\305\202'Zykiem

ojezyl\305\202y1D narod\303\263w ZSSR, irodkiem poroaamiewaDia .i\304\231mi\304\231dzynarodami

oru iD8trumeatem. przy pomoey kt\303\263rep kaidy aar\303\263di bida narodow\037

korzystaj, I OIigni\037 kultul'alayeh ...,.tkich DUOd\303\263wIOwi\037kich i c.\305\202t:p)
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\305\233wiata.P-\305\202\"ujfCJ proca cIobrowo lDep pnJlWajaDia sobie .kaJb I'OIJjakie-

10 poeiada poq'tywue maezenie dla \305\202-Woju wsp\303\263\305\202pracyaaipJ a arod-ft\305\202i\".

Chruszczow przyzna\305\202 \305\274es\304\205ludzie. ..kt\303\263rzy u\305\274alaj, si\304\231.i\305\274zaciera-

i, si\304\231r\303\263\305\274nicemi\304\231dzy narodami\" i przy tej okazji od razu zako-

munikowa\305\202 wytyczne partii:)

,.KomUDiici nie zamierzaj. utrzymywa\304\207 i pned\305\202uia\304\207w wi\037oi\304\207 r\303\263inie

Darodowych. \305\202.Wemy popiera\304\207 obiektJWDJ proces eolU wi'UaeIO zbli\305\274aDia

8i\037 do siebie aarod\303\263w i pup aarodowoieiowych. Proees teD odbywa si\305\202Da

zuadzie cIobrowolaoici w ramach budownictwa komUDi.tycmeIO\".)

W tym duchu utrzymany jest te\305\274IV rozdzia\305\202 nowego progra-
mu KPZS: ..Zadania partii w dziedzinie stosunk\303\263w mi\304\231dzy na-

rodami\". Polityka narodowo\305\233ciowa rozpatrywana jest w \305\233cis\305\202ym

zwi\304\205zku ze stworzeniem materialno-technicznej bazy komunizmu.
Akcent zosta\305\202wyra\305\272nie po\305\202o\305\274onyna wzajemne zbli\305\274enie si\304\231na-

rod\303\263w sowieckich. jednak komuni\305\233ci nie odwa\305\274yli si\304\231w\305\202\304\205czy\304\207do

programu tezy o natychmiastowym stopieniu si\304\231narod\303\263w sowiec-

kich. W odno\305\233nym punkcie programu czytamy:)

..z.nik r\303\263ioicmi\304\231dzynarodami, w aeul\303\263looici r.ai r\303\263\305\274niew dziedziDie

jpyk.owej. jest jednak p J'OC\305\202XID, kt\303\263rywymai. o wiele wifeej czasu ni\305\274

doprowadzenie do zauiku r\303\263\305\274uieklaaowycb
\"

.)

Czytaj\304\205c program odnosi si\304\231wra\305\274enie. jak gdyby partia wsty-
dzi\305\202asi\304\231wyra\305\272nie uwydatni\304\207 sw\303\263jsojusz z szowinistami. Kil-
ka sformu\305\202owa\305\204 mia\305\202o wi\304\231c pozorowa\304\207 tolerancyjne nastawie-

nie w sprawie narodowo\305\233ciowej: \"Partia nie toleruje ignorowa-
nia odr\037bno\305\233ci narodowych a tak\305\274e ich nadmiernego podkre\305\233la-

nia\". W programie jest mowa o ..dalszym rozwoju wszystkich sa.
wieckich narod\303\263w i narodowo\305\233ci\", podkre\305\233la si\304\231jednak r\303\263wno.

cze\037nie, \305\274ecelem nie jest rozw\303\263j ca\305\202okszta\305\202tuich kultury. lecz

..bliska braterska wsp\303\263\305\202pracai pomoc wzajemna oraz zbli\305\274enie

we wszystkich dziedzinach \305\274ycia\". Aby stworzy\304\207 wra\305\274enie. \305\274e

partia nie chce w tej kwestii wypowiada\304\207 si\304\231zbyt konkretnie.

program zadawala si\304\231nast\304\231puj\304\205cym, og\303\263lnikowym stwierdze-

niem: ..W\305\202asne, narodowe formy pa\305\204stwowe lud\303\263w sowieckich

winny by\304\207wykorzystywane i doskonalone\". Bardziej precyzyjnie
wypowiada si\304\231natomiast partia w sprawach gospodaraych. kul-

turalnych i ideologicznych. widzianych w aspekcie polityki n aro.

dowo\305\233ciowej.

Program sankcjonuje proponowane przez Chruszczowa utwo-
rzenie ponad-republika\305\204skich organ6w gospodarczych. kt6rych za-
daniem ma by\304\207kierowanie i koordynowanie dzia\305\202alno\305\233ciposzcze-

g\303\263lnych bran\305\274 w okre\305\233lonych strefach. Partia obiecuje .,po'wi\304\231-

ci\304\207szczeg\303\263ln\304\205uwag\304\231 tym obszarom kraju, kt\303\263re powinny si\304\231)
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szybko rozwija\304\207\". Jcst to do\305\232\304\206rozci\304\205gliwe stwierdzenie, kt\303\263re

wcale nie musi oznacza\304\207 wyr\303\263wnania r\303\263\305\274nicw poziomie rozwoju
gospodarczego mi\304\231dzy poszczeg\303\263lnymi republikami.

\\YJ dziedzinie kulturalnej program partii k\305\202adzie wyra\305\272ny ak-

cent na zbli\305\274enie kultur narodowych. ..Wykszta\305\202ca si\304\231kultura in-

ternacjonalistyczna, wsp\303\263lna wszystkich narodom sowieckim tt.

Partia zamierza \"popiera\304\207 post\304\231powe tradycje wszystkich naro-
d\303\263w\". Program nie precyzuje jednak, co oznacza s\305\202owo \"post\304\231-

powy\", jakkolwiek by\305\202oby to w\305\202a\305\233nietu jak najbardziej uzasad-
nione po erze stalinowskiej i \305\274danowszczy\305\272nie. Mocno podkre\305\233la

si\304\231,\305\274eu\305\274ywanie okre\305\233lonego j\304\231zyka nie mo\305\274eby\304\207\305\272r\303\263d\305\202em\305\274ad-

nych przywilej\303\263w, ogranicze\305\204 czy represji. W odniesieniu do j\304\231-

zyka rosyjskiego program zawiera jednak nast\304\231puj\304\205cyust\037p:)

..Dokon)'wuj,cy si\" wsp\303\263\305\202cze\305\233nieproces dobrowolne 10 pnyswajania \037

bie. obok jpyka ojczystep. takie jfZyka 1'01Yjskielo, posiada pozytywne
manenie, poniewu prowadzi do wymiany do\305\233wiadcze\305\204i Iprawia. \305\274eka\305\274dy

nar\303\263duczestniczy w osiflDi\037iacb kulturalnych mnych narod\303\263w IOwieckich

i \305\233wiata.Mowa rosyjska sta\305\202asi\037 praktycznie jpykiem wzajemnep porozu-
miewania li\" i na\037em wsp\303\263\305\202pracywszystkich oarod\303\263w sowieck.ich \".)

Polityki narodowo\305\233ciowej dotyczy bezpo\305\233rednio ust\037p pro-

gramu, w kt\303\263rym mowa o sta\305\202ejwymianie specjalist\303\263w mi\304\231dzy

poszczeg\303\263lnymi narodami sowieckimi.)

.,Rosn,ce potneby budownictwa komunistycmego wymagaj, lta\305\202ejwy.

miaoy si\305\202fachowycb pomitdzy poI\037 l\303\223loymi narodowoieiami. Nie b\304\231dtto-

lerowane jakiekolwiek zjawisb izolacji narodowej w dziedzioie wychowania
i rozmieszczenia praeo,,\037ik\303\263w poaczel\303\263lDych na rodowoee i w republikacb 10-

wiec\037ch. W interesie wszystkich oarod\303\263w i I\"IP narodowo\305\233ciowych w So-
wietacb leiy likwidacja objaw\303\263w nacjonalizmu\"'.)

Nagl\304\205c, konieczno\305\233ci, dla komunist\303\263w by\305\202odotychczas mo\305\274-

liwie konkretne sformu\305\202owanie ich cel\303\263w programo\\\\'ych, ponie-
wa\305\274ca\305\202adzia\305\202alno\305\233\304\207partii opiera si\304\231w zasadzie na dyrektywach
wypro\\\\'adzonych z programu. Obecny pozorny brak koncepcji

jest typowy dla ca\305\202ejery Chruszczowa wraz z jej g\305\202\304\231bokimi

sprzeczno\305\233ciami. Kierownictwo partii, szczeg\303\263lnie za\305\233m\305\202ode po.

kolenie komunist\303\263\\\\., coraz wyra\305\272niej dostrzega skutki stalinizmu
nie potrafi jednak wydosta\304\207 si\304\231z tej matni.

Dotyczy to nie tylko polityki narodowo\305\233ciowej, ale tak\305\274epra-

cy ideologicznej partii, jej polityki gospodarczej i w og\303\263lewszys.

tkich dziedzin \305\274ycia. Pozorny brak koncepcji w kwestii narodo-
wo\305\233ciowej na etapie .,budownictwa komunistycznego\" jest r\303\263\\\\'.

noznaczny z daleko id\304\205c, kapitulacj\304\205 \\\\'obec wszystkich poj\304\231\304\207j

zwyczaj\303\263w wykszta\305\202conych w epoce stalinowskiej.)

2. Way.tkir eytaty \037hodq I oowqo pl'Op'8mu partii.)
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Nowy program l.apoCl4tkowu;e dalsz.e dyskus;e)

XX Zjazd w}'\\\\Po\305\202a\305\202pierwsz\304\205 dyskusj\304\231, kt\303\263ra toczy\305\202a si\304\231g\305\202\303\263w-

nie wok\303\263\305\202wypacze\305\204 .,Ieninowskiej polityki narodowo\305\233ciowej\",

Konieczne okaza\305\202o si\304\231naprawienie w granicach mo\305\274liwo\305\233cinie-

sprawiedliwo\305\233ci. popdnionych za czas\303\263w Stalina. Przedmiotem

tej dyskusji by\305\202atak\305\274ebardzo og\303\263lnikowo sformu\305\202owana obiet-

nica rozszerzenia uprawnie\305\204 republik w dziedzinie kulturalnej i

gospodarczej. Cz\304\231sto powo\305\202ywano si\304\231przy tym na Lenina, aby

wykaza\304\207, \305\274eStalin nie tylko sprzeciwia\305\202 si\304\231jego koncepcji fede-

racyjnego podzia\305\202u Zwi\304\205zku Sowieckiego, ale \305\274etak\305\274e p\303\263\305\272niej,

kiedy musia\305\202 skapitulowa\304\207 przed Leninem, urzeczywistni\305\202 swoje

pogl\304\205dy na temat \"autonomizacji\" Sowiet\303\263w pos\305\202uguj\304\205csi\304\231nad-

miernie rozwini\304\231t\304\205centralizacj\304\205.

P\303\263\305\272niejszadyskusja opar\305\202a si\304\231na innych \305\272r\303\263d\305\202ach.Nikt ju\305\274

prawie nie m\303\263wi\305\202o \"rozszerzeniu praw republik n. Partia odrzu-

ci\305\202ate zamiary do lamusa. Debatowano na temat ograniczenia

kompetencji republik na korzy\305\233\304\207organ\303\263w ponad-republika\305\204skich,
co oznacza oczywisty powr\303\263t do centralizmu. I znowu przytaczano
Lenina, tym razem nie po to, aby napi\304\231tno\\\\'a\304\207stalinowskie wy-

paczenia polityki narodowo\305\233ciowej, lecz \305\274ebywykaza\304\207, \305\274eleni-

nowska zasada federacji nie by\305\202aniczym innym, jak ograniczonym
do pewnego okresu czasu trickiem taktycznym. Ta cyrkowa wol-

ta w dziedzinie najno\\\\'szych teorii komunizmu sowieckiego spo-
wodowa\305\202a wysuni\304\231cie tezy o dalszym \"doskonaleniu\" form naro-

Jo\\vo-pa\305\204stwowych. Nowy program partii ko\305\204czy si\304\231szumnym

zapewnieniem: ..Partia oznajmia uroczy\305\233cie: obecne pokolenie lu-
dzi sowieckich do\305\274yje epoki komunizmu!\" Przysz\305\202e spo\305\202ecze\305\204stwo

komunistyczne ma by\304\207jednak nie tylko bezklaso\\ve\037 lecz tak\305\274e

jednolite w sensie narodowym.
Zacz\304\231\305\202osi\304\231od nieporozumienia mi\304\231dzy teoretykami sowiecki-

mi na temat obj\304\231tego programem zbli\305\274enia si\304\231narod\303\263w. Niekt<S.

rzy z nich pr\303\263bo\\\\'ali odrzuci\304\207 dymn\304\205 zas\305\202on\304\231frazes\303\263w, aby \\\\'yka-

za\304\207,\305\274eistot\304\205 programu jest stopienie si\304\231narod\303\263w. Ich rozumo.

wanie by\305\202onajzupe\305\202niej logiczne: program stawia sobie za cel

nie zbli\305\274enie, lecz zatarcie r\303\263\305\274nicmi\304\231dzy narodami. To za\305\233O7.na-

cza\305\202oby w\305\202a\305\233niepocz\304\205tek w\305\202a\305\233ciwegostapiania si\304\231w jedn\304\205ca\305\202o\305\232\304\206.

M. F. Walejew przypomnia\305\202 w jednej z swych prac wskaz\303\263wk\304\231

Lenina, \305\274e\"partia proletariacka zmierza do... zbli\305\274enia i stopienia

si\304\231narod\303\263w. Duchem tym przepojone s\304\205wszystkie uchwa\305\202y XX

i XXI Zjazdu\". W alejew pisa\305\202,\305\274es\304\205funkcjonariusze partyjni,

kt\303\263rzy boj, si\304\231nazwa\304\207 rzecz po imieniu, s\304\205dz\304\205bowiem, \305\274eby\305\202oby

to poni\305\274eniem narod\303\263w sowieckich, za\305\233wywy\305\274szeniem narodu

rosyjskiego. Po wyliczeniu szeregu powod\303\263w, dla kt\303\263rych tego f 0-)
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dzaju obawy s\304\205nie uzasadnione. stawia on tez\304\231,ze partia ju\305\274

teraz zmierza do stopi\037nia si\304\231narod\303\263w.)

..Nale\305\274yprz, tym podbeili\0379 i:e to atwiercbeaie IU'JlOWUjfC1Oh lit swoi-
Da p rocel\303\223w nie 'Przeciwia si, politJee partii, kt\303\263razmiena do wujeamep
uwql\304\231dnieoia odrthno8ei _rodowych i ol\303\223lD,ch iDlere8\303\223w iycioWJcb au.
d\303\263wIOwieekieb. PJoces Im odbywa li, w formie lIopoiowep WDACDiaaia

poDad-Darodowyeb POwituD mitcbJ Darodami eoejali.tycmymi
P .)

Pra\\\\'nik P. G. Siemcnow m\303\263wi\305\202.\305\274ew nowym programie mo-
wa jest o stopniowym obumieraniu pa\305\204stwa sowieckiego, i w

zwi\304\205zku z tym o przekazywaniu niekt\303\263rych funkcji pa\305\204stwa w

r\304\231cespo\305\202ecze\305\204stwa. Powo\305\202a\305\202si\304\231na Lenina, kt\303\263ry powiedzia\305\202 rlZ,

\305\274ezbli\305\274enie si\304\231i stopienie narod\303\263w prowadzi do obumierania

pa\305\204stwa: \"Mo\305\274na z tego wnioskowa\304\207, \305\274estopienie si\037 narod\303\263w

jest warunkiem poprzedzaj\304\205cym obumieranie pa\305\204stwa\". Sieme-

now zauwa\305\274a, \305\274etak\305\274e \"praktyka budowy form narodowo-pa\305\204-

stwowych w Sowietach dostarcza okre\305\233lonych dowod\303\263w na rzecz

pozytywnego rozwi\304\205zania tej sprawy\". Jako prawnikowi, zajmu-
j\304\205cemu si\304\231nietyle ideologi\304\205, co analiz\304\205 konkretnych instytucji s0-

wieckich, wydaje mu si\304\231,\305\274eobecna polityka sowiecka ju\305\274dzi\305\233

prowadzi do wynarodowienia. Cytuje on fragmenty obecnego pro-

gramu na temat wymiany narodowych kadr kierowniczych, zani-
ku znaczenia granic mi\304\231dzy republikami i dochodzi do wniosku:)

\",\" ujemna asymilacja narod\303\263w tUIUJC jo1l4lisuje w neczywiatoeci nar0do-

we obaary autooomiCZDe a nawet i republiki zwitzkowe i &hli\305\274aw teD ...
8\303\223blpo\305\202\037\305\204.twoIOwieckie do momentu, po pnekroezeDiu kt\303\263rep ca\305\202kowite

stopieoie si, pa\305\204atwowo-prawDe narod\303\263w ltaoie li\037 spraw, claj,cej li, prze-
\". idzi\037 prz)'az\305\202oici

4 \".)

Szczero\305\232\304\206Siemenowa zas\305\202uguje na pochwa\305\202\304\231,ponadto mo\305\274na

podkre\305\233li\304\207,\305\274enie jest on w swych pogl,dach odosobniony.
Przedstawiciele drugiej grupy dyskutant\303\263w pos\305\202uguj, si\037

mglistymi sformu\305\202owaniami programu na temat ochrony intere.
s\303\263wnarod\303\263w sowieckich. Broni, oni tezy, \305\274ewzajemne zbli\305\274enie

si\304\231narod\303\263w i ich stopienie si\304\231
- to dwie zupe\305\202nie r\303\263\305\274nespra-

wy, kt\303\263rych nie wolno ze sob\304\205miesza\304\207, Do\305\232\304\206znany autorytet w

sprawach narodowo\305\233ciowych, E. W. T adewosjan. pot\304\231pia jako

ca\305\202kowicie b\305\202\304\231dnetwierdzenie, \305\274etrwa ju\305\274w pe\305\202niproces stapia-)

3. M. F. Walejew: \"Bratak.oje IOtrudni\037two I ab\305\202i\305\274eD\305\202jeDarodow SSSR
w borbie u pobiedu komm ,.ni.......n w I. opylG ptJT\305\202ijnycla or,.,u.a.j po
\037pobumiju ,...,uj XX i XXI ajadow KPSS, Moekwa 1961, Itr. 56.

\305\202.P. G. Siemenow: ProvaJII.... KPSS o nu.iIU 1O\305\202I1i\302\2531ae1aMCiona\305\202n.

,-w\305\202.\305\202.twWruaycla o\305\202raoaani; w ..8owieekoje puclantw. i pnwo\", lU' 12/

161, Itr. 25, Moekwa.)
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nia si\304\231narod\303\263w sowieckich: \"Powi\304\205zanie dialektyczne mi\304\231dzy obu

tymi procesami nie upowa\305\274nia jednak ani do przeciwstawiania
ich sobie, a\"i do ich identyfikowania\". Powo\305\202uje si\304\231on przy tym
na tezy programu i na odpowiednie ust\304\231py z referatu Chruszczo-
wa na XXII Zje\305\272dzie, \\\\' my\305\233lkt\303\263rych zatarcie odr\304\231bno\305\233cina-

rodowych jest procesem o wiele d\305\202u\305\274szymni\305\274proste przezwyci\304\231-

\305\274enier\303\263\305\274nicklasowych. Te ostatnie zostan\304\205 usuni\304\231te w ci\304\205gunaj-

bli\305\274szych dwudziestu lat, natomiast odr\304\231bno\305\233cinarodowe b\304\231d\304\205

istnie\304\207 nadal. Tadewosjan probuje pociesza\304\207 przeciwnik\303\263w kursu

szowinistycznego tym, \305\274e)

,.tam w tutroju komunistycznym out,pi dalsze. ,\305\202\037bnei bardziej wueeh-
stronne zbli\305\274enie narod\303\263w na podstawie pe\305\202nejjedooeci i wsp\303\263lnoty komu-

nutycmych narod\303\263w w daiedziDie pol i tyczDej, gospodarczej i duchowej. Obec-
D1 stopie\305\204 rozwoju stosunk.ow mi\037 naJ'Olfallli ok.reala przeto program w
oplnotici jako dalsze zbli\305\274anie, nie .. jako '1Gpi.anie a, ruuod\303\263w. Zacie-

ranie si, r\303\263\305\274nienarodowych jest procesem stopniowym i dlatego w\305\202a\305\233nienie

wolno 10 myli\304\207E ca\305\202kowitym zanikiem waelkieh mo\305\274liwych r\303\263\305\274nicmipJ
o arndami , z ich pe\305\202nymslopieDiem .i\037, kt\303\263reDAl\305\202\305\202pi\305\202w stoeunk.owo dalekiej
przysz\305\202o8ci jako nieuchronne oall\305\202fpstwo telo procesuJ'..)

Dysputy te nie maj\304\205 naturalnie abstrakcyjnego charakteru.

Jedna z nast\304\231pnych spraw, kt\303\263ra pojawi\305\202a si\304\231na porz\304\205dku dzien.

nym, dotyczy\305\202a mgli\305\233cie sformu\305\202owanego w programie \"udoskona.
lenia form narodowej pa\305\204stwowo\305\233ci\". Komuni\305\233ci sowieccy twier-

dzili dot\304\205d stale, \305\274enajpewniejsz\304\205 podstaw\304\231 rozwi\304\205zania pro-

blem\303\263w narodowo\305\233ciowych tworzy autonomia administracyjno-
terytorialna. W republikach zwi\304\205zkowych, autonomicznych itd.

narody i grupy narodowo\305\233ciowe posiadaj\304\205 ustawowo zagwaran-
towane instytucje, kt\303\263re zapewniaj\304\205 ich rozw\303\263j narodowo.kultu.

ralny. Teza programu o udoskonaleniu zosta\305\202a przewa\305\274nie sko-

mentowana jako umniejszenie znaczenia podzia\305\202u terytorialnego.

Siemenow stwierdza np., \305\274eszybko post\304\231puje umniejszenie zna-

czenia granic mi\304\231dzy poszczeg\303\263lnymi republikami narodowymi w
Sowietach. Wypowiada si\304\231on za ich zniesieniem, jego teza brzmi:

\"Ju\305\274dzi\305\233da si\304\231pewnie stwierdzi\304\207, \305\274e...odr\304\231bna pa\305\204stwowo\305\233\304\207

narodowa i system federacyjny spe\305\202ni\305\202yna og\303\263\305\202sw\304\205historyczn\304\205

rol\304\231\". Uwa\305\274a on, \305\274ezasada federacyjna zostanie w najbli\305\274szej

przysz\305\202o\305\233ci\"udoskonalona\" przez wytyczne rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego narod\303\263w i grup narodowo\305\233ciowych, i \305\274enie

mo\305\274eoznacza\304\207 to nic innego, jak \"\037przej\305\233ciedo p\305\202-\305\202ne;pa\305\204stwowo-)

5. E. \".. Tadew05jao: Dala.je z\305\202,'iienije aocialUtk&e.kich RlJcij I\305\202\"

SSSR w ,.Woprosy filozorii.. Dr 6 1963. str. 12, Moskwa. W artykule tym
tak\305\274ewzmianka o kilku uczestnikach dyskusji, reprezealuj,eyeh oba kie--

runki.)
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prawnej jeJ'lo1cl ludz.i praculf/cycb wszelkich narodowo\305\233cf', tzn.

do zniesienia republik i autonomii narodoweje.
Stano\\\\,isko to probuj, niekt\303\263rzy teoretycy komunistyczni pod-

murowa\304\207 cytatami z Lenina. Siemenow np. przypomina program

partyjny z roku 1919, kt6rego g\305\2026wnym tw\303\263rc\304\205by\305\202Lenin, a kt\303\263.

ry przyj\304\231ty zosta\305\202przez V I I I Zjazd RKP, uwa\305\274a\305\202zasad\304\231 federa-

cji jako form\304\231 przej\305\233ciow\304\205,niezb\304\231dn\304\205aby usun\304\205\304\207nieufno\305\233\304\207pro-

letariatu narod\303\263w uciemi\304\231\305\274onych w stosunku do mas pracuj\304\205cych

kraju-ciemi\304\231\305\274yciela. P\303\263\305\272niejszadroga prowadzi\304\207 mia\305\202ado \"inter-

nacjonalnego zjednoczenia i pe\305\202nej jedno\305\233ci ludu pracuj\304\205cego\".

Prawnik B. L. ManeIis pr\303\263buje wykaza\304\207 na podsta\\\\,ie cyta-
t\303\263w,\305\274enie tylko Lenin, ale i Marks zdecydowanie wyst\304\231powaJi

przeciwko federalizmowi jako trwa\305\202ej zasadzie ustroju pa\305\204stwo-

wego. Powo\305\202uje si\304\231on na polemik\304\231 Engelsa z tezami Wilhelma
Liebknechta na temat mo\305\274liwo\305\233cioparcia budowy pa\305\204stwa nie..

mieckiego na zasadzie federalnej. Marks i Engels wypowiadali

si\304\231za jednolitym pa\305\204stwem niemieckim. Daszym rozwini\304\231ciem

tego stano\\\\\037iska Marksa j Engelsa jest, zdaniem Manelisa, leni-
no\\vska zasada centralizmu demokratycznego. Genialno\305\233\304\207Lenina

polega na tym, \305\274e,b\304\231d\304\205cw zasadzie przeci\\\\'nikienl federalizmu.
uzna\305\202on jakie znaczenie i jaka funkcja przypadnie przej\305\233ciowo

tej zasadzie po rozpadni\304\231ciu si\304\231pa\305\204st\\\\'a car6w. Autonomia i fede-

racja z dodatkiem centralizmu demokratycznego zabezpieczy\305\202y

pa\305\204st\\vo so\\\\,ieckie. Lenin nigdy nie by\305\202zwolennikiem tezy. \305\274e

zasada autonomii i federacji jest przeciwstawieniem centraIistycz-

ne!!o ustroju pa\305\204stwo\\\\'ego?

Grupa innych uczestnik\303\263w dyskusji nie od,,'a\305\274y\305\202asi\304\231zaatako-

\\\\-a\304\207tezy. \305\274e\\\\'pro\\\\:adzenie przez Lenina zasady federacji by\305\202opo-

ci\304\205gni\304\231ciemczysto taktycznym. T adewosian sk\305\202ania si\304\231np. do

pogl\304\205du, \305\274euznanie przez Lenina zasady federacji nie stoi w
sprzeczno\305\233ci z g\305\202\304\231bok\304\205niech\304\231ci\304\205Marksa i Engelsa do tej zasady.
Tadewosjan chcia\305\202os\305\202abi\304\207podkre\305\233lanie przez innych taktycznego
charakteru poparcia przez Lenina zasady federacyjnej, aby m\303\263c

\\\\'yst\304\205pi\304\207z w\305\202asn\304\205tez\304\205:\"Federacja sowiecka spdni\305\202a dobrze pu-
stawione przed ni\304\205zadania. Jednak nie zosta\305\202y li) pe\305\202niwyczerpa-

Ile mo\305\274liuJo\305\233ci,;akie wi4i.q si\304\231Z sowiecie\" lederaci4 i autonom;4\".
Podczas gdy pierwsza grupa uczestnik\303\263w dyskusji przez uudosko-
nalenie form narodowej pa\305\204stwowo\305\233ci\" rozumie Iikwidacj\037 fede-)

6. ..Sowieckoje ltotUdantwo i prawo.\\ nr 12 1961. lir. 24 i 25.
7. D. L. Maneli!': RtU\305\202I1ilije \",. l. LAmny\". 1IJ&&liGdow marxizmG na

'\037e,..ju w ..50wieekoje pudaniwo i prawo''. Dr 14,1962_ Je.1 lo jeden
I najwainiejszych artyku\305\202\303\263ww Iym pnedmiocie. Slwony\305\202 OD pocb\305\202-W, dla

suregu arl\037ku\305\202\303\263wiDDYch aUlorOw. k.\303\263nyuwaiali4I \305\274eE_da federKji j\"1
8pl'Z\302\253ZDa z mark8izm.m.)
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racji i autonomii narodowej, dla Tadewosjana \"udoskonalenie\"

oznacza dalszy rozw\303\263j i pog\305\202\304\231bieniezasady federalistycznej w pa\305\204-

st\\vie sowieckim. R\304\231kaw r\304\231k\304\231powinny i\305\232\304\206przy tym: rozszerze-
nie praw republik narodowych j r\303\263wnoczesne doskonalenie cen-
tralizmu demokratycznego..

Inna zn\303\263w dyskusja teoretyczna na temat nowego programu

dotyczy definicji poj\304\231cia narodu. Pogl\304\205dy Stalina uznane zosta\305\202y

przez szereg uczestnik\303\263w za jednostronne i nie do pogodzenia
ze stano\\\\'iskiem Lenina. Ale w\305\202a\305\233nietu zas\305\202uguje Stalin na obro-

n\304\231,poniewa\305\274 jego prace na temat sprawy narodowo\305\233ciowej pow-

stawa\305\202y pod \305\233cis\305\202\304\205kontrol\304\205 Lenina. W okresie o\305\274ywionej desta-

linizacji pojawi\305\202y si\304\231na\\vet g\305\202osypow\304\205tpie\\vaj\304\205ce, czy Stalin by\305\202

ich autorem.

Co zarzuca si\304\231dzi\305\233Stalinowi? W s\\\\'ej definicji \"narodu\"
u\\\\'zgl\304\231dni\305\202on najwa\305\274niejsze znamiona, jak wsp\303\263lne terytorium,

j\304\231zyk, odr\304\231bno\305\233cikulturalne, obyczaje, tradycje, pomin\304\205\305\202nato-

miast najwa\305\274niejszy warunek powstania narodu -
wsp\303\263lnot\304\231\305\274y-

cia gospodarczego'. Obecnie zmierza si\304\231do rewizji tak sformu\305\202o-

\\\\'anego poj\304\231cia narodu. Wysuwane jest \305\274\304\205danie,aby za nar\303\263d

uwa\305\274a\304\207wsp\303\263lnot\304\231ludzi, kt\303\263r\304\205charakteryzuje ,,\\\\' pierwszym rz\304\231-

dzie wsp\303\263lnota \305\274ycjagospodarczegolOn . Jest oczywiste, \305\274erewi-

zja ta ma nie\\\\'iele wsp61nego z badaniami socjologicznymi, i \305\274e

s\305\202u\305\274yg\305\202\303\263wniepostulowanemu przez parti\304\231 stopieniu si\304\231narod\303\263w.

Monolityczny charakter systemu gospodarczego w Sowietach -
nigdy nie pod\\\\ra\305\274any przez komunist\303\263w - stanowi podstawo\\vy

\\\\'arunek i najlepsz\304\205 gwarancj\304\231 powstania nowego fenomenu his-

torycznego -
\"narodu sowieckiego\". Definicja stalinowska jest

przestarza\305\202a, ponie,,'a\305\274 okazuje zbyt wiele \"liberalnego\" nastawie-
nia wobec odr\304\231bnego rozwoju narod\303\263w sowieckich...

W podobny spos\303\263b przeinaczy\304\207 chc\304\205teoretycy sowieccy po-
j\304\231cie\"narodu socjalistycznego\". Uwa\305\274aj\304\205oni, \305\274eobecna defirucja
nie wystarcza, \305\274eprzemilczana, wzgl\304\231dnie niedoceniona, zosta\305\202a

naj\\\\'a\305\274niejsza cecha, mianowicie tendencja zbli\305\274ania si\304\231do innych
narod\303\263w socjalistycznych. Jest rzecz\304\205 godn\304\205 ubolewania, \305\274epo-

dobne stano\\visko zajmuj\304\205 autorzy, kt\303\263rzy w pozosta\305\202ych, licz-

nych, wypadkach zajmuj, stanowisko post\304\231powe i szczerze anty.

nacjonalistyczne. Np. D\305\272unusow stwierdza: \"Bardzo cz\304\231sto pod-

kre\305\233la si\304\231tendencj\304\231 narod\303\263\\\\' socjalistycznych do rozwoju i roz-)

R. E. \". T.d,.wosjaD: uninskij eIGp w mMxu\305\202o\",.kom u(\"unii o fede.
racji, w ..Sowieckoje pudantwo i pnwo\"\\ Dr 12 '1962.

9. W oparciu o artyku\305\202 I. IIju!lZina. cz\305\202onk.kore5pODdent8 akademii

nauk Bia\305\202onui: Wa\305\273niej.uj ilo\302\253LenilUkoj nGciolMllnoj poli\305\202ikiw Kom-
muniJI 8eloruuii'\" nr 7/1963, .tr. 48.

10. Tam\305\274e.)

191)))



kwitu, ignoruj\304\205c r\303\263wnocze\305\233nie spot\304\231gowany proces ich zbli\305\274ania

si\304\231\"\".Tak\305\274e i on jest zdania, \305\274e\"istota gospodarki socjalistycz-
nej\" ten proces zbli\305\274ania si\037 przy\305\233piesza.

Pod koniec roku 1963, kiedy sprawy polityki narodowo\305\233cio-

wej zyska\305\202y na aktualno\305\233ci w obliczu konfliktu so\\\\'iecko-chi\305\204skie-

go, partia czu\305\202asi\304\231zmuszona do szukania bardziej precyzyjnych

formu\305\202 dla swego programu narodowo\305\233ciowego. Okaza\305\202o si\304\231ko.

nieczne spro\\\\'adzi\304\207 do wsp\303\263lnego mianownika pogl,dy powsta\305\202e

w toku dyskusji po XXII Zje\305\272dzie. Wielkie znaczenie przypisa\304\207

nale\305\274y tu konferencji socjolog\303\263w. kt\303\263ra mia\305\202a miejsce w pa\305\272-

dzierniku 1963 roku. w mie\305\233cie Frunze. By\305\202ato jedna z wielkich
imprez naj nowszych czas\303\263w. Zadaniem jej by\305\202orozwi\304\205za\304\207wspom-
niane problemy12. G\305\202\303\263wnytemat brzmia\305\202: \"Rozw\303\263j stosunk\303\263w

mi\304\231dzy narodami w warunkach przechodzenia od socjalizmu do

komunizmu\". Wyg\305\202oszono og\303\263\305\202em80 referat\303\263w. Wy\305\202onionych

zosta\305\202o 6 komisji, z kt\303\263rych ka\305\274daosobno rozpatrywa\305\202a dany wy-
cinek problem\303\263w narodowo\305\233ciowych m.in.: problemy gospodar-
cze i socjalne; rozw\303\263j narooowej pa\305\204stwowo\305\233ci; rozw\303\263j kultury

i j\304\231zyka; wychowanie internacjonalne. Co przyni\303\263s\305\202ten ko\305\204cowy

akord wielkiej dyskusji po XXII Zje\305\272dzie? Odpowied\305\272 na to py-
tanie jest wa\305\274na. poniewa\305\274 obrazuje ona stanowisko partii w
dziesi\304\231\304\207lat po \305\233mierci Stalina.

Zaostrzeniu uleg\305\202a wi\304\231cteza o \"dw\303\263ch j\304\231zykach ojczystych\"

\"post\304\231powego\" obywatela sowieckiego. W przysz\305\202ym spo\305\202ecze\305\204-

stwie komunistycznym \"rozwinie si\304\231pe\305\202na jednO\305\232\304\206narod\303\263w so-

cjalistycznych: w dziedzinie gospodarczej, politycznej. kulturalnej.

moralnej, umys\305\202owej, i w pewnym sensie tak\305\274ej\304\231zykowej. ponie-

wa\305\274narody socjalistyczne pos\305\202uguj, si\304\231obok j\304\231zyka ojczystego

w coraz wi\304\231kszym stopniu j\304\231zykiem rosyjskim, jako narz\304\231dziem

porozumiewania si\304\231wszystkich naroo\303\263w sowieckich
un .

W okresie konferencji socjolog\303\263w w Frunze konflikt z China-
mi przybra\305\202 ju\305\274ostre formy. Sprawi\305\202o to m.in., \305\274eforsowana

przez szowinist6w teza o niezmiernie wa\305\274nej funkcji j\304\231zyka ro.

syjskiego, jako \305\233rodka do stworzenia jednolitego narodu sowiet>

kie\037o, zosta\305\202a jako temat dyskusji zdj\304\231ta z porz\304\205dku dziennego.

Z tego samego powodu podj\304\231to pr\303\263b\304\231wyja\305\233nienia poj\304\231\304\207zbli-

\305\274eniai stopienia si\304\231narod\303\263w. Na konferencji stwierdzono, \305\274e\\V)

11. Artyku\305\202r.1. S. D\305\274UDUZOW8:K claarok'\037ri.,iki# pr()(\"f!s. :bliunija --
1,,;eckiC'h nacij It' C'hodi# s'roitiel.'1DtJ socjalizma i kommuniallUJ w ..I,toria
SS\037R\". nr 3 1962. str. 33.

12. Do kODe. 1963 ubaa\305\202y ai, tylko \037iowe spraw.c\305\202.nia Da temat

awif&kowej konfereneji soejoloPw. Najwa\305\274DiejlU' z nich w ..\037\037wie\305\202-uj.

Kirgizij.\" . ) 3. 10. 1963, ..Baklnakij Raboezij\" a 28. 11. 1963 i w teoretyea-
nym orlaDie litewskiej KP ..KolDJDwUat Litwy\" Dl' 11/1963.

13. ..KommuDut Litwy\". nr 11 '1%3.)
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niekt\303\263rych czasopismach w niew\305\202a\305\233ciwyspos\303\263b przedstawiono

zbli\305\274enie si\304\231narod\303\263w:)

.'procn zb\305\202i\305\274eDianarod\303\263w socjalistycznych zawiera JM.z w,tpienia pewne
elementy stopienia li, ich. To wszystko nie m8CZ}' jednak. \305\274ew obec-

nych warunurb dojrza\305\202a jui sprawa 8topienia si, eocjalistYCZDycb naro-

d\303\223W14n .)

Pr\303\263ba znalezienia drogi po\305\233redniej ujawni\305\202a si\304\231w rozwa\305\274a-

niach jakie czynniki bardziej op\303\263\305\272niaj\304\205zbli\305\274enie si\304\231narod\303\263w: na-

cjonalizm w republikach czy szowinizm wielkomocarst\\\\'owy. To

ostatnie poj\304\231cie jest swego rodzaju namiastk\304\205 terminu \"nacjona-
lizm \\viclkoruski\", kt\303\263rego przestano u\305\274y\\va\304\207od czas\303\263w stali-

nowskich. Zebrani w Frunze socjologo\\vie doszli do przekonania,
\305\274enie jest celo\\\\'e sta\\\\,ianie spra\\vy w spos\303\263b tak abstrakcyjny.)

..Ka\305\274dyw,.padek i ka\305\274dyfakt odcbylenia naejonalistyemego winien by\304\207

w konkretny spos\303\263b\037 y i ZDaleU odp\303\263r.Z punktu widzenia rozwa\305\274a\305\204

taktycznych jest oczywi\305\233cie najbardziej celowe zwalcu\304\207 g\305\202\303\263wniew\305\202am,.Da-

ojonalizm, ale moralnym prawem i obowipkiem ka\305\274degokomuniity, kaide-

go obywatela, jest walczy\037 z ka\305\274dymnacjonalizmem. Poj\304\231eia ,,lokalny na.

ejoaalizm\" i ,.szowinizm wielkomocarstwowy\" staj, si\304\231coru bardziej rela-
tywne. poniewa\305\274 tre8ei i iatoeie obu wspo1ne jest jedno: nacjonalizm 11\"

.)

Natomiast \305\233ci\305\233lew oparciu o program traktuje si\304\231zagadnie-

nie. jakie czynniki przy\305\233pieszaj\304\205 zbli\305\274enie narod\303\263w i jak odbija
si\304\231to praktycznie na ukszta\305\202towanie polityki narodowo\305\233ciowej.
Na konferencji podkre\305\233lono, \305\274eo zbli\305\274eniu si\304\231narod\303\263w decydo-

wa\304\207b\304\231d\304\205przemiany spo\305\202eczno-gospodarcze. a w z\\\\'i\304\205zku z tym
tak\305\274estan rozwoju si\305\202produkcyjnych, nat\304\231\305\274eniestosunk\303\263w mi\304\231-

dzy narodami przy szczeg\303\263lnym uwzgl\304\231dnieniu proces\303\263w migracyj-

nych. Has\305\202em jest zatem \"przemieszanie si\304\231narod\303\263w\". My\305\233lt\304\231

pog\305\202\304\231bi\305\202kirgiski profesor Instytutu Filozoficznego przy Akademii

Nauk ZSSR - M. S. D\305\274unusow. Prlypomnia\305\202 on o obowi\304\205zkach

narod\303\263w sowieckich wobec pa\305\204stwa sowieckiego. Powi\304\205zania gos-

podarcze winny ulec dalszemu \\\\'zmocnieniu. I tym razem akcent

po\305\202o\305\274onyzosta\305\202nie na rozwoju miejscowych mo\305\274li\\vo\305\233ciwytw\303\263r-

czych, ale na \"jednolitej gospodarce og\303\263lno-sowieckiej\" a w jej
ramach na \"okre\305\233lonych funkcjach

n
ka\305\274dej republikiul.

Biurokracja partyjna i teoretycy sformu\305\202owali poetycznie

brzmi\304\205c\304\205wytyczn\304\205 dla obecnej polityki narodowo\305\233cio\\vej: n Po -

prz.ez. rozkwil narod\303\263w do ich zbli\305\274enia\" oraz \"Zblii.e\"ie pOprzez
rOzRwil

lJ
. D\305\274unusow stwierdzi\305\202, \305\274ew\305\202a\305\233nieta formu\305\202a w najlep-

szy spos\303\263b ujmuje obie strony jednolitego procesu dialektycznego.)

I\305\202.Tamie.

15. Tamie.
16. P. sprawozdaaie w ,.Ba lriueld j Rahot2i j\", 28. 11. 1963.)
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W fazie \"budownict\\\\'3 socjalistycznego\" narody rozk\\\\,it3j\304\205, za\305\233

w okresie \"budownictwa komunizmu\" przewa\305\274a wzajemne zbli.
\305\274aniesi\037 narod\303\263\\\\'. D\305\274unuso\\\\' ostrzega\305\202 przed trakto\\\\'aniem roz.
kwitu narod\303\263\\\\. .,jako nieprzer\\vanego ci\304\205gni\304\231cianitki z k\305\202\304\231bka,

jako wiecznie tr\\vaj\304\205cego rozwijania odr\304\231bno'ci narodowych.'''.

Konferencja socjolog\303\263w w Frunze stworzy\305\202a jed)rnie pozory
wprowadzenia \305\202adudo sowieckiej teorii i praktyki w ku'estii

narodowo\305\233ciowej. Zadaniem jej by\305\202owytyczenie wyra\305\272nego kie-

runku dla \\\\,jelkiej dyskusji, powsta\305\202ej po XXII Zje\305\272dzie. Nie po.
\\\\,jod\305\202asi\304\231.poniewa\305\274 nie wystarczy\305\202o \\vyra\305\274enie przez parti\304\231 \305\274y-

czenia, \305\274esytuacja ma ulec u'yja\305\233nieniu. Profesorowie so\\\\,ieccy
w Frunze musieli mianowicie st\\\\'ierdzi\304\207, \305\274ewiele problem\303\263w

polityki narodowo\305\233ciowej nie zosta\305\202o w naukowy spos\303\263b zba-

danych. D\305\274unusow wskaza\305\202 na to, \305\274echodzi tu nawet o podsta-
wowe problemy, jak np. o charakter ideologii nacjonalizmuli .

\"Jednomy\305\233lnie uznano konieczno\305\233\304\207szczeg\303\263\305\202owego rozpracowania

og\303\263lnych metodologicznych kwestii zbli\305\274ania si\304\231narod\303\263w
llu

. Za-

apelowano do prawnik\303\263w, filozof\303\263w i socjolog\303\263w, aby zaj\304\231lisi\304\231

skomplikowanymi problemami zbli\305\274ania si\304\231narod6w sowieckich.

Jedyny rezultat konferencji w Frunze polega zapewne na stwier-
dzeniu zacofania sowieckiej teorii w dziedzinie polityki narodo-
wo\305\233ciowej.

\\VJ praktyce za\305\233,obok danej polityki kulturalnej, decyduj\304\205ce

znaczenie posiada\304\207 b\304\231d\304\205posuni\304\231cia na odcinku gospodarczym oraz
kierowanie procesami migracyjnymi.)

Powr61 do centralizmu gospodarczego

Podobnie jak w dyskusji teoretycznej zarysowa\305\202y si\304\231tak\305\274e

w polityce gospodarczej lat 1953-63 dwie oddzielne fazy. Pierw-

sza sta\305\202apod has\305\202em rozszerzenia praw republik w dziedzinie
kiero\\\\rania gospodark\304\205 oraz decentralizacji aparatu gospodarcze-
go. Jako punkt szczytO\\vy tych usi\305\202owa\305\204mo\305\274na okre\305\233li\304\207z pew-

nymi zastrze\305\274eniami reform\304\231 kierowania przemys\305\202em i budownic-

twem w roku 1957. Nie przynios\305\202a ona zasadniczego przeobra-
\305\274eniaw stosunkach mi\304\231dzy republikami a central\304\205. nie daj\304\205c re-

publikom wi\304\231kszych mo\305\274li u.o\305\233ci decydowania w sprawach za-

sadniczych, lecz jedynie \\vi\304\231cejswobody w dziedzinie wykonywa-
nia wytycznych. Jak ju\305\274\\\\'spomniano rozw6j ten mia\305\202pewne po-

zytywne nast\304\231pstwa nie tylko dla biurokracji partyjnej i pa\305\204stwo-)

17. ..50wiec:kaja Kirguja''. 13. 10. 1963.
18. Tam\305\274e.

J9. ..O.kinskij Raboczij''', 28. 11. 1963.)
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wej, lecz tak\305\274ei dla samych narod\303\263w w republikach zwi\304\205zkowych.

Odnosi si\304\231to specjalnie do spraw kulturalnych. ale da si\304\231r\303\263w-

n ie\305\274powiedzie\304\207 o rozs\304\205dniejszYln ukszta\305\202towaniu powi\304\205za\305\204gos-

podarczych republik mi\304\231dzy sobQ, a tak\305\274e w ich stosunkach

7. central\304\205. Retorma ta sprawi\305\202a, \305\274epo raz pierwszy od rewolucji
podnios\305\202y si\304\231g\305\202osy. \305\274erozumna polityka gospodarcza powinna
l1\\vzgJ\304\231dnia\304\207specyfik\304\231 ka\305\274dej republiki zwi\304\205zkowej i strefy go-

spodarczej.

Druga faza rozpocz\304\231\305\202asi\304\231og\305\202oszeniem planu siedmioletniego.

Od tego momentu nabieraj\304\205 coraz bardziej formalnego charakteru
o\037\\vjadczenia o \"dalszej obronie praw republik\" i inne szumne

frazesy tego rodzaju. Coraz wi\304\231cej wp\305\202yw\303\263wzdaj\304\205si\304\231zyskiwa\304\207

si\305\202yprzeo1awiaj\304\205ce za zdecydowan\304\205 centralizacj\304\205 kierownictwa g0-

spodarczego. W\305\233r\303\263dci\304\231\305\274kichzmaga\305\204 w obr\037bie biurokracji 50-

\\\\'ieckiej wy\305\202ania si\304\231powoli nowa linia wytyczna polityki gospo-

darczej. Kamieniem granicznym tego etapu jest plenum listopado-
\\\\.e KC KPZS z roku 1962, po kt\303\263rym pod koniec tego\305\274roku i z

pocz\304\205tkiem nast\304\231pnego przysz\305\202a reforma aparatu partyjnego i pa\305\204-

stwowego.

Na plenum tym postanowiono na wniosek Chruszczowa prze-
kszta\305\202ci\304\207organy kierownicze partii. Dotychczasowy podzia\305\202 tery-

torialny zosta\305\202zast\304\205piony zasad, podzia\305\202u na zasadzie produkcyj-
nej. Zarz\304\205dzenie to przynie\305\233\304\207mia\305\202olepsze wykorzystanie komu-
nist\303\263w w poszczeg\303\263lnych dzia\305\202ach gospodarki. Do zada\305\204 posta-

wionych przez Chruszczowa i parti\304\231 nale\305\274a\305\202ote\305\274\"poprawienie\"
stosunk\303\263w mi\304\231dzy aparatem partyjnym a aparatem pa\305\204stwowym

i gospodarczym. Ju\305\274na plenum listopadowym zapowiedziano grun-
to\\\\rn\304\205 reform\304\231 organ\303\263w kontroli i powo\305\202ano do \305\274yciakomisj\304\231

kontroli partyjnej i pa\305\204stwowej. Oznacza\305\202o to w rzeczywisto\305\233ci,

\305\274ebezpo\305\233rednia kontrola aparatu pa\305\204stwo\\vego oddana zosta\305\202a

w r\304\231ceaparatu partyjnego. Chruszczow \305\274\304\205da\305\202przywr\303\263cenia zasady
centralizmu w dzia\305\202alno\305\233ciRady Ministr\303\263w ZSSR i rozszerzenia

kompetencji \"komitet\303\263w pa\305\204stwowych\", nale\305\274\304\205cychdo tej Rady.
Dotychczas posiada\305\202y one rozleg\305\202e uprawnienia w dziedzinie koor-
dynacji i kontroli. nie zajmowa\305\202y si\304\231natomiast sprawami opera-
cyjnymi, kt\303\263re nale\305\274a\305\202ydo lokalnych organ\303\263w gospodarczych.

Szczeg\303\263lnie jaskrawy jest powr\303\263t do centralizmu w budownictwie.
kt\303\263re przeniesione zostaj\304\205 z kompetencji rad gospodarki narodo-
wej pod kompetencj\304\231 nowego organu centralnego -

Gosstroj

ZSSR.

Dopiero w marcu 1963 gazety so\\vieckie opubliko\\\\'aly uchwa-

\305\202\304\231Rady Najwy\305\274szej ZSSR o no\\\\'ej strukturze aparatu pa\305\204stwo-)
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tym dzieci w szk.o\305\202achnarodowyrh

ue\304\205.if jednego .krzyk. obeero. Nauka trzech jfZYk.\303\263wprowadzi do prze-
citieoia uczni\303\263w. '\" zwi,au z tym. og\303\263ln, aprobat\037 uzyska\305\202a propozycja
a.uta w leueh KC i Rady Ministr\303\263w. wed\305\202u,kt\303\263rejp.oeoet awia si\304\231de-

c)'zji rodzic\303\263w do azkG\305\202yz jakim jpykiem wyk\305\202adowym che, posy\305\202a\304\207dzjec.-i.)
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wego30. Najwa\305\274niejszym postanowieniem by\305\202outworzenie Naj-

wy\305\274szej Rady Gospodarki Narodowej ZSSR, kt\303\263rej podlega ki e-
rownict wo ca\305\202ejgospodarki sowieckiej. Radzie tej podlega bez.
po\305\233rednio Rada Planowania ZSSR (tylko dla spraw planowania

perspek tywicznego ), Rada Gospodarki Narodowej ZSSR (odpo-
wiedzialna za wykonanie zada\305\204 planu), wymieniona ju\305\274centrala

dla spraw budownictwa (Gosstroj), wreszcie pewna ilo\305\233\304\207komi-

tet\303\263w pa\305\204stwowych ZSSR i pa\305\204stwowych komitet\303\263w produkcyj-

nych ZSSR. \\Y/ oficjalnych kOlllentarzach, kt\303\263re ukaza\305\202y si\304\231bez-

po\305\233rednio po og\305\202oszeniu tej reformy, organy partii powita\305\202y z

uznaniem powr\303\263t do centralizmu. W \"Pra\\\\,dzie\" mo\305\274na by\305\202onp.

czyta\304\207 co nast\304\231puje:)

\"Rada Gospodarki Narodowej ZSSR oraz Paulwowa KOmUja Planowa-
nia ZSSR przekszta\305\202cooe zosta\305\202yz organ\303\263w zwilfZkowyeh w organy npublik
zwilfZkowych. Oznacza to, \305\273eod chwili obecnej po!'tanowienia Rady Gospo-
darki Narodowej ZS\037R 8f wi.\305\274..Jcedla wszystkich odno\305\233nych orgao\303\263w re-

publik zwi,r.kowyeh oraz dla rad loepodarki narodowej w rejonach admini-

.tracji lospodarczej. jak r\303\263wnie\305\274\305\274e,,'szy,tkie uchwa\305\202yPa\305\204stwowej Komisji
Planowania ZSSR obowi,zuj, pa\305\204stwowe komisje planowania w republikach

Pipkowych. Utworzenie Najwy\305\274szej Rady Gospodarki Narodowt'j ZSSR jest

wwym posuni\304\231ciem, kt\303\263rt'stworzy\305\202o zwarty 'yst\037m planowania i kierowa-
nia prumye\305\202em i budownictwem w ca\305\202ymZwitzku Sowieckim. poczynaj,c
od pojedyncaep\302\273 zak\305\202adu,ai do centrali 21 \".)

Reforma aparatu pa\305\204stwowego mia\305\202a uwolni\304\207 Rad\304\231 Minis-

tr\303\263w od wszelkich mo\305\274liwych zada\305\204 natury operacyjnej. Skon-

centrowa\305\202y si\304\231one obecnie w Najwy\305\274szej Radzie Gospodarki Na-

rodowej. Dla centrali w Moskwie mog\305\202a to by\304\207racjonalizacja,

natomiast dIa republik oznacza\305\202o to po\\\\'a\305\274nc ukr\303\263cenie ich upraw-
nie\305\204.)

KRONIKA ZMIENIAJ\037CEGO Sl\037 KURSU:

od rozaenenia praw republik do poDOWDelO centralizmu

1954--1956 - Przeniesienie IUrelU wa\305\274nychzak\305\202ad\303\263wi kombinat\303\263w z kom-

petencji zwi.uowej pod kompetencj\037 republik. Liczba ich wynio!da

po koniec 1956 roku 15.000.

30 maj 1956 - Uchwa\305\202a KPZS i Rady Mia.iJt1'\303\223w ZSSR o reorpni-
zaeji minUtt'rstw ZSSR. Pow.taj, liczne nowe ministerstwa w repu-

20. ..Prawd.\", I\305\202.3. 1963. ,.Wiedom08ti Wierebownogo Sowieta SSSR\"

opublikowa\305\202y 22. 2. 1963 debet Rady Najwyiazej ZSSR z 21. 1. 1963 o .,.

wituniu 10 komitet\303\263w puiatwowych przy Rac\305\202.ieMinUtr\303\263w ZSSR. Mie-

ai\037e op\303\263mienie oraz spoe\303\263bi fonna telO opublikowania (w wewD\037trmym

biuletynie) wswuj, Da to, \305\274ew kierownictwie KPZS wy\305\202oni\305\202yli\037 powaioe
r\303\263\305\274nieezda\305\204na temat wytycmJch tej reformy. Uwql\037Diaj.e tak\305\274einne

cIokumeatJ mo\305\273Dawy\037\304\207 twierdzenie, \305\274eg\305\202\303\223WDymprudmiotem sporu
by\305\202awalka Iwol \037nni\"\303\263wieillelo centralizmu & pnedstawicielami \305\202agodniej-

..... kanu.
ZJ. ,.Prawda\", 16. 3. 1\037.)
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zmniejszenie si\304\231liczby Ukrai\305\204c\303\263w\305\274yj\304\205cychna obszarze Sowiet6w

poza granicami w\305\202asnej republiki o 2,8 mln. plus przyrost natu-

ralny by\305\202ow okresie owych 33 lat jednym z g\305\202\303\263wnych\305\272r\303\263de\305\202

przyrostu liczbowego Rosjan.. Proces wynaradawiania si\304\231Ukrai\305\204-

c6w nie jest dobro\\\\90Iny, wynika to z faktu, \305\274epoza Ukrain\304\205 nie

ma w Sowietach nigdzie szk\303\263\305\202z j\304\231zykiem wyk\305\202adowym ukrai\305\204-

skim. Emigranci zostaj\304\205 przeniesieni w \305\233rodowisko, w kt6rym Ro-

sjanie dominuj\304\205 kulturalnie i s\304\205traktowani, specjalnie Vl Azji
\305\233rodkowej, jako sprzymierze\305\204cy najbli\305\274si j\304\231zykiem i ras\304\205. Po-

twierdzaj\304\205 to nast\304\231puj\304\205cecyfry: na obszarze sowieckim 87,7\302\260'\303\223

Ukrai\305\204c\303\263wpoda\305\202o j\304\231zykukrai\305\204ski jako ojczysty; cyfra odno\305\233na

dla Ukrainy wynosi 93,2()b, dla Kazachstanu ju\305\274tylko 60,4%, dla

Kirgizji 49,3\037& za\305\233dla Uzbekistanu 40,6%:1).

Ekspansji rosyjskiej grupy narodowej poza granicami RSFSR
nie da si\304\231,z wyj\304\205tkiem Kazachstanu, w \305\274adnym wypadku uspra-
wiedliu'i\304\207 argumentami: dziedziny polityki gospodarcze;. Sowiec-
cy eksperci gospodarczy i socjologowie ustalili np., \305\274eUkraina,

Mo\305\202dawia, Bia\305\202oru\305\233i ca\305\202asowiecka Azja \305\233rodkowa dysponuj\304\205

nadwy\305\274kami si\305\202roboczych. Gwa\305\202towny wzrost emigracji Rosjan
sprzeciwia si\304\231racjonalnemu podzia\305\202o\\\\'i rezerw roboczych j sen-

so\\\\'nej polityce kadr. Celem ruch\303\263w migracyjnych winny by\304\207

\\v\305\202a\305\233ci\\\\'iejedynie tereny wschodnie RSFSR, natomiast ludno\305\233\304\207

\\\\'schodniej Syberii wzros\305\202a w latach 1939-59 tylko o 1,8 mln. i
to ju\305\274z uwzgl\304\231dnieniem przyrostu naturalnego. Ten olbrzymi ob-

szar zajmuje jedn\304\205trzeci\304\205 terytorium sowieckiego, a zamieszkuje
go tylko jedna trzydziesta og\303\263\305\202uludno\305\233ci sowieckiej. Udost\304\231pnie-

nie olbrzymich bogactw naturalnych tego obszaru winno \\v\305\202a\305\233ci-

wie decydo\\\\'a\304\207 o kierunku migracji i dzia\305\202a\304\207jak magnes.

Jedno z bezpo\305\233rednich nast\304\231pstw ekspansji rosyjskiej \\vi\304\205\305\274esi\304\231

z procesem urbanizacji. Jedn\304\205 z najbardziej charakterystycznych
cech polityki carskiej by\305\202ohamowanie nap\305\202y\\\\'u \"inorodc6\\\\'\" do

miast i osiedli miejskich.

Za \305\274yciaLcnina pr\303\263bo\\\\'ano zmieni\304\207 ten stan rzeczy, ale szyb-

ko zaniechano pr\303\263bforso\\vania nap\305\202ywu ludno\305\233ci autochtonnej do

miast. \\X'ed\305\202ug spisu ludno\305\233ci z roku 1959 liczba ludno\305\233ci miej-

skiej \\\\' So\\\\,ietach \\\\'ynios\305\202a 99.977.69'5, \\\\P tym by\305\202o65.811.896

Rosjan (65,8Q\037). Jest to o 10\037b wi\304\231cej ni\305\274odsetek Rosjan w
stosunku do og\303\263\305\202uludno\305\233ci:l). Liczba ludno\305\233ci miejskiej poza)

2q. Bor)'\037 uw)\"'n)j: Die SOI\305\2021jetukraine 1944-63, Kolo 1963, Itr. 219.
30. Obliczone na podstawie wynik\303\263w spisu ludnoeei. Na ten temat t8Ue

artyku\305\202s. \037hwana: K not'joruJlnomu tlH)prNU ID SSSR w ..SocjalisticaUij
Wiestnik

u
. kwieci\037\305\2041960.)
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RSFSR wynosi 38.366.621. w tym 12.086.922 Rosjan (31.4%).

Poza granicami RSFSR \305\274yjejednak tylko 16.7% og6lnej liczby

Rosjan. R\303\263\305\274nicami\304\231dzy odsetkiem Rosjan w ludno\305\233ci miast poza

granicami Federacji Rosyjskiej a odsetkiem og6\305\202u Rosjan na

tym obszarze \\\\'ynosi 15,2%.

\\X'ed\305\202ug spisu z 1959 roku proces urbanizacji \305\233rodkowej Azji

przedstawia si\304\231nast\304\231puj\304\205co: na obszarze czterech republik tego
obszaru udzia\305\202 Rosjan w ludno\305\233ci miejskiej wynosi 33,5%, je\305\233li

za\305\233u\\\\'zgl\304\231dni\304\207tak\305\274eKazachstan - 46,2%. Je\305\272eJi do rosyjskiej
ludno\305\233ci miast tego obszaru zaliczymy jeszcze tych nie Rosjan,
kt6rzy w spisie ludno\305\233ci podali j\304\231zykrosyjski jako ojczysty, udzia\305\202

rosyjskiej i zrusyfikowanej ludno\305\233ci miejskiej na obszarze Uzbe-
kistanu, Turkmenii, Tad\305\274ykistanu i Kirgizji wyniesie 53,7%. za\305\233

\305\202\304\205czniez Kazachstanem - 59%. Nast\304\231puj\304\205ca tabela obrazuje
\037k\305\202adnarodowy ludno\305\233ci miejskiej w Azji \037rodko\\vej:)

Repl,bliluJ)
,. ludnokil

miej.kiej)

w od6e,kach)

Ro.joni\037) Gu'oclaJon;)

Kazacmtan . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 57 \"\305\202 ] 6,,6
U\037ki!'tan ................. 100 33,4 37,]
Tad\305\274yki!'lan ................ 100 35.3 34,6

I

Turkm\305\202-nia ...... . . . . . . . . . . 100 35.3 34,6
Kirgizja ................... 100 51.7 13,1

.. - - ---\037 - - - - - - - -- -)

Pozycja autochton\303\263w jest szczeg\303\263lnie s\305\202abaw Kazachstanie

i Kirgizji. Proces rusyfikacji jest tam tak daleko posuni\304\231ty, \305\274e

struktura narodowo\305\233ciowa ludno\305\233ci miejskiej tych republik o po-

dabnia si\304\231do struktury RSFSR. Sytuacja w Kazachstanie jest bar-

dzo po\\\\'a\305\274na, szczeg\303\263lnie je\305\233liby do Rosjan w miastach zaliczy\304\207

jeszcze tych nie Rosjan, kt\303\263rzy podali j\304\231zykrosyjski jako w\305\202asny.

Udzia\305\202 rosyjskiej i zrusyfikowanej ludno\305\233ci po\305\233r\303\263dludno\305\233ci miej-

\037kiej zwi\304\231kszy\305\202bysi\304\231\\\\'\303\263wczas do 64,9%. Analiza sk\305\202adu autoch-

tonnej ludno\305\233ci miejskiej w autonomicznych republikach na ob-

szarze RSFSR wykazuje jeszcze wyra\305\272niej, jak partia stara si\304\231o

zahamowanie mo\305\274liwo\305\233cirozwojowych narod\303\263w nie rosyjskich.

Nale\305\274y przy tym pami\304\231ta\304\207.\305\274eudzia\305\202ludno\305\233ci miejskiej w RSFSR

\\\\'ynosi 52,3\302\260\037,z tego 87.1\037b stano\\vi\304\205 Rosjanie.)
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Procent g\305\202\303\263wnejnarodowoJci '\037publ;1t ilutono\",icznych RSFSR
w/r\303\263d ludnoJc; mie;sk;\037;)

_ A\037o\037 minna_ \037s!\305\202_
r

_ _\037\303\223
Il1r111 nIJrfJdo\037

i
_

Baszkirska AS5R ........ Ouzkirowie ..... .......:
Burjacka A\037R ........, Bun.ci . . . . . . . . . . . . . . . .

jDalestaMka ASSR . . . . . .. Narody D.BieslaDU ......

jj
w tym:

I

A warowie ........ . . . . . . I

D.rli\303\263cy ................

I

Kumycy ................
\037IDCY ................

ASSR Kabardy\303\263c\303\263wi .... Kabardy\305\204cy .............
Ba\305\202kar\303\263w...............: Ba\305\202karowie ..............
Ka\305\202mucka A\037\037R ........ I

Ka\305\202mucy ................
Karelska ASSR .......... Karelowie . ... - . . . . . . . .

Komi ASSR ............ Komi ... ..... - . . . . . . . .

M.ri ASSR ............. Mari ..... - .' ...... - . . .

Mordwi\305\204ska ASSR . - . . . . 'Mordwino\\\\'if' .. - . . . . .. ., I

P\303\263\305\202o.Osety\305\204ska ASSR .... Osety\305\204cy ................ I

Tafarsu ASSR ......... .

1

Tatarzy ................
Tuwi\303\2638k. A58ft ......,. TuwiDowie .... .........
lTdmureb ASSR ........ lTdmurtowif' .. _ . _ . . . . . . .

Czecze\305\204sko-log115ka ASSR .j Cucze\305\204cy . . . . . . . . . . . . . .

I I ngu5Z0wie .............. I

Czuwaka As..\037R ........ I CZUWUIe .............. .
jJakucka AS5R .......... I Jakuei ... - . . . . . . . . . . . . . .)

Oc\305\202.e,\0371t)

7,8
8,1

35,,6

7,1
6.2

12.8
3.8

13,8
2,8

34.5
6.5

13.6
11,3
11,8
28.8

33,2

15,2
14.8
7.6
1,4

35,9
15.2)

Na przyk\305\202adzie ukrai\305\204skim pot\\vierdza si\304\231,\305\274etak\305\274e i w tej

republice jednym z cel\303\263w prowadzonej przez Moskw\304\231 polityki

demograficznej jest opanowanie procesu urbanizacyjnego przez

Rosjan. Na 7 mln. Rosjan zamieszkuj\304\205cych Ukrain\304\231 ',7 mln. przy..
pada na miasta. W rezultacie miasta, kt\303\263repowinny by\304\207w zasa-

dzie centrami kulturalnymi ludno\305\233ci miejscowej, wywieraj, silny
nacisk rusyfikacyjny. Na 10,2 mln. nie Rosjan, kt\303\263rzy zamiesz..

kuj\304\205obszar ca\305\202ego Zwi\304\205zku Sowieckiego i podali j\304\231zykrosyjski

jako sw\303\263jw\305\202asny, 7,76 mln. mieszka w miastach. Podobny sto-

sunek cyfrowy znajdujemy we wszystkich 14 republikach. Rz,dy
sowieckie nie przyczyni\305\202y si\304\231do zniesienia pozosta\305\202o\305\233cikolonial-

nych w tej dziedzinie i w konsekwencji ludno\305\233\304\207wiejska nadal

pozostaje g\305\202\303\263wnymrezerwuarem si\305\202narodowych. Dowodzi to
w jak trudnej sytuacji znajdujQ si\304\231w poszczeg\303\263lnych republikach
inteligencja narodowa i specjali\305\233ci techniczni, kt\303\263rzym powierzo-

na jest piecza nad sprawami kulturalnymi i rozwojem mo\305\274liwo\305\233ci

gospodarczych danej republiki.

Szczeg\303\263lnie podatne rusyfikacji staj, si\304\231mniejsze grupy na-

rodowo\305\233ciowe, rozproszone w znacznie wi\304\231kszym stopniu po ca..)
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\305\202ymkraju ni\305\274wi\037ksze narody. W roku 1926 liczba Zyd6w poda-

j\304\205cych j\304\231zyk \305\274ydowski jako ojczysty wynosi\305\202a jeszcze 72,6% J

natomiast w roku 19\0379 ju\305\274tylko 21,1%. Odsetek ten u Polak6w
wynosi\305\202 w roku 1959 -

45,2%, u Niemc6w - 75%, u Czech\303\263w

--.: 49%, u S\305\202owak\303\263w- 61,2% i td. Naj\305\202atwiej rusyfikuj\304\205 si\304\231

w\305\202a\305\233niete narody, kt\303\263re nie posiadaj, w Sowietach w\305\202asnego

terytorium narodowego, nawet gdy odr\303\263\305\274niaj,si\304\231znacznie od

Rosjan pod wzgl\304\231dem rasowym i kulturalnym'l.

Powa\305\274n\304\205rol\304\231odgrywaj, w sowieckiej polityce migracyjnej
ma\305\202\305\274e\305\204stwamieszane. Specjalnie na obszarze \305\233rodkowo.azjatyc-

kim propaganda pr\303\263buje przedstawi\304\207 je jako dow\303\263d awansu kul-

turalnego
D. Wiadome jest, \305\274ena Ukrainie odsetek ma\305\202\305\274e\305\204stw

mieszanych wynosi\305\202 w roku 1927 - 7,5%. za\305\233w roku 1937 -
ju\305\27419\037'b. Odno\305\233ne cyfry dla Armenii wynosz\304\205: l % i 7,4\037\303\263:a.Po-

ni\305\274sza tabela zawiera dane na temat ma\305\202\305\274e\305\204stwmieszanych z r0-
ku 1952M

.)

Republika Z lDi\304\205alcOIN)

l TSS R ..................
R<Myjska SFSR ,.........
Ukrai na ................
Bia\305\202oru\305\233................
Uzbekistan ..............
Kazachstan ..............

Gruzja .................
Azerbejd\305\274an .............
Li I,,'a ..................
\037\305\202o\305\202d8wia...............
\305\202A>twa..................

Kirgizja ................
Tadiy kUlan ...,.........
Armenia ................
Turkmenia ..............
Eslonia .................)

I
Na 1000 ma\305\202.u\305\204.t. pnypadalo mieaanych

I

ca\305\202G laulnoJ\304\207 ludnoJ\304\207

ludno;; \305\202l\305\202iejakG ...jaluJ)

102
83

150
110
82

144
90
71
59

135
158
123
94
32
85

100)

58

56
58
56
47

119
37
20
30
94
92
92
SS

14

2S
51)

151

108
263
237
147
175

16.

118
104
269
213
181

167

50
149
1.12)

31. Donosi\305\202o tym E. W. Tadewosjao w \"W'oproey filozofii\" Dr 6/1963 9

I'tr. 11 oraz \037f. s. D\305\274uuuzow w \"I,toria SSSR\", Dr 3/1962, Itr. 55.
32. ..1510ria SSSR\" Dr 3/1962 chwali na Itr. \305\202Okuachskie utwory

literackie, w kt\303\263rych wy.lawia Uf mi\305\202oi\304\207mi\037 lud\305\272minaleitcymi do

r\303\263\305\274nychnarod\303\263w: \"Mallea.\305\202Wo

.r:\037
Roejanq a Kazachem by\305\202ow

pnedrowolucyjDJcb CUlaeb w tanie bardzo rzadkie. SoejaliaD to
anieDi\305\202,chi.iaj mati.eaialWa mitdzy lud\305\272mir\303\263\305\274n)'chaarodowo8ei .. DOrmal-

Dym zj awitkiem \".

33. \"WOpI'08J rilo.ofii'\\ lU' 6/1963, Itr. 10.
34. \"litori. SSSR\"9 Dl' 3/1962 9 8tr. 40.)
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Oczywi\305\233cie nie nale\305\274y uwa\305\274a\304\207,\305\274ema\305\202\305\274e\305\204stwamieszane s,

\"niepo\305\274\304\205dane\". Przeciwnie, w wielu wypadkach s\304\205one zjawis-
kiem post\304\231powym i dowodem, \305\274epewne konserwatywne pogl\304\205dy

ust\304\231puj\304\205miejsca nowoczesnym, ludzkim stosunkom spo\305\202ecznyo1.

Ale komunistom sowieckim idzie przecie\305\274 o zupe\305\202nie inne spra.

u'y. Ma\305\202\305\274e\305\204stwamieszane uwa\305\274aj, przede wszystkim za instru-
ment politycznych manipulacji. Chodzi wi\304\231c tutaj o nadu\305\274ycie

stosunk\303\263w ludzkich, nale\305\274\304\205cychdo sfery raczej intymnej i wyko-
rzystanie ich dla cel\303\263w politycznych. Do niedawna jedynie \\\\' re-

publikach \305\233rodkowej Azji mo\305\274na by\305\202ost\\\\,ierdzi\304\207, \305\274ewi\304\231kszo\305\233\304\207

mieszanych ma\305\202\305\274e\305\204stwzawarta zosta\305\202a pomi\304\231dzy lud\305\272mi, pocho-

dz\304\205cymi z narod\303\263w pokrewnych sobie ras\304\205,kultur, i tradycjami.
Zr\303\263d\305\202asowieckie okre\305\233laj\304\205to zjawisko za negatywne i t y po \\\\.e

dla narod\303\263w \"zacofanych\". Natomiast za post\304\231po\\\\'C i zmierza-

j\304\205cedo \"zbli\305\274enia si\304\231narod\303\263w\" uwa\305\274a si\304\231ma\305\202\305\274e\305\204stwamieszane.

z kt\303\263rych jedna strona jest przedstawicielem narodu s\305\202owia\305\204-

skiego
35

.

Sowieckie \305\272r\303\263d\305\202astatystyczne stwierdzaj\304\205 na przyk\305\202ad, \305\274efa\305\202-

dykaJne i \"pozytywne\" zmniejszanie si\304\231liczebne narod\303\263w P\303\263\305\202-

nocy, jest wy\305\202\304\205czniewynikiem mieszanych ma\305\202\305\274e\305\204st\\vpomi\304\231dzy

ludno\305\233ci\304\205miejscow\304\205 a Rosjanami.

Poni\305\274sza tabela wykazuje zmiany \\\\' sk\305\202adzie narodowym ma\305\202-

\305\274e\305\204stwmieszanych narod\303\263w P\303\263\305\202nocy
- w procentach.)

\", 'ym:
Pod,'a\305\202DOWG

W N)'SCY
--

narodoll'G \037'I
I

IrH-
. I

pr:ynale:no\305\233\304\207
t'Jonkowie

I\037 -ZIUlJll. o'Jan,e. Narod)'
rod:iny

o III-
U Ic

.-

I

. raalln'.
P\303\263\305\202noc)\"rod=iIlY c:e J IIGTO-

B.t\305\2021
:.

do
.. I \302\267or\"\"n,'

IDNt'1 I

......1

I --I

IlelmeDi 100 58.7 38.8
I

Manai ........ 100 56.0 38.2 2.6

Chanie ......1 100 54.0 38.0 3.3

Koriac)'
......1

100 63.6 27.0 2.0

Czukeze ...... I 100 53.8 27.7 16.8
Selkupowie . . . 100 55.4 J8.l. 23,\"

Eskimosi . . . . . 100 57.5 17.3 23,3
Neut'Owie . . . . 100 50.3 20,5 5.0
Kelowie . .. . . . . 100 56.7 18.1 20.h
JuUlin, . . . . 100 45.6 20.4 20.6

EweDkowie .... 100 ..7 ,S 6.2 0.9
EWeDi . ...... 100 45,9 5.8 6,8)

Inni)

2.5
3.2
4.7
i.t
2.7

2.6

1,9
24.2
4,6

13,4
45.-1

41.S)

35. T.m\305\274e.etr. 41.)
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Tablica pokazuje, \305\274emieszane ma\305\202\305\274e\305\204stwanarod\303\263w P\303\263\305\202nocy

zawierane s\304\205z przedstawicielami S\305\202owian. przede wszystkim Ro-

sjan. kt6rzy obecnie prawie \305\274ewe wszystkich okr\304\231gach narodo-

\\\\'o\305\233ciowych P\303\263\305\202nocystanowi\304\205 wi\304\231kszo\305\233\304\207.

Podstaw\304\205 polityki migracyjnej kiero\\\\'nictwa sowieckiego jest
propagowanie mesjanistycznej roli narodu rosyjskiego i jego rze-

komej \"bezinteresownej pomocy\". Mo\305\274liwo\305\233ciwykorzystania kie-

rowanej odpowiednio migracji dla cel\303\263\\\\'rusyfikacyjnych powi\304\231k-

sza fakt, \305\274emo\305\274na tu ciqgnq\304\207 ltorzyJc; z luk w us/awodawstwie
sowieckim. Gdziekolwiek na obszarze Zwi\304\205zku Sowieckiego

mieszka ludno\305\233\304\207rosyjska
-

wsz\304\231dzie stoj\304\205do jej dyspozycji szko-

\305\202yz rosyjskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym i w\305\202asne instytucje \305\274ycia

kulturalnego. Natomiast republiki nierosyjskie nie posiadaj\304\205 \305\274ad-

nych mo\305\274liwo\305\233ciroztaczania poza granicami danej republiki opie-

ki kulturalnej nad przedstawicielami w\305\202asnej narodowo\305\233ci. W cza-
sie II wojny \305\233wiatowej istnia\305\202y szko\305\202y ukrai\305\204skie i bia\305\202oruskie

poza granicami tych republik, dzi\305\233znikn\304\231\305\202yz powierzchni ziemi.
To co terminologia komunistyczna wychwala jako \"dobrowolne

po\305\202\304\205czeniesi\304\231\"nie Rosjan z narodem rosyjskim jest \\\\' rzeczy-

wisto\305\233ci nieuchronnym nast\304\231pstwem sztucznie stworzonej sytua-. . .
Cli przymUSO\\\\'el.

Podtrzymywany przez rosyjskich szowinist\303\263w mit j\304\231zyka ro.

syjskiego, jako \037rodka do osi\304\205gni\304\231cia\\\\'y\305\274szego stopnia roz\\voju

kulturalnego, korzysta z faktu, \305\274ew procesie urbanizacji uczestni-
cz\304\205g\305\2026wnie Rosjanie. Centra kulturalne w wielkich o\305\233rodkach

nierosyjskich republik nie spe\305\202niaj\304\205w istocie swych zada\305\204. Na-

rody nierosyjskie nie dysponuj\304\205 odskoczni,. kt\303\263ra poprzez ci\304\205g\305\202e

i nieprzerwane wychowywanie zurbanizowanych warstw ludno-
\305\233ciumo\305\274liwia sta\305\202\304\205modernizacj\304\231 kultury danego narodu. Funk-
cjonariusze partyjni twierdz\304\205, \305\274eo\\\\'a znaczna cz\304\231\305\233\304\207ludno\305\233ci miej-

skiej, kt\303\263ra uznaje j\304\231zykrosyjski za w\305\202asny, odgrywa pozytywn\304\205

rol\304\231i zas\305\202uguje na poparcie.

Wymieniona polityka migracyjna st\\\\'orzy\305\202a. szczeg\303\263lnie na ob-

szarze Azji \305\233rodkowej. zupe\305\202nie no\\\\'\304\205sytuacj\304\231 je\305\233lichodzi o

sk\305\202ad narodowo\305\233ciowy ludno\305\233ci. Przyrost rosyjskiej grupy lud-
no\305\233cio\\\\rej jest o wiele szybszy ni\305\274u narod\303\263w autochtonnych.

Liczba Rosjan \\\\' Kazachstanie jest ju\305\274o po\305\202ow\304\231\\\\'i\304\231ksza nil.

liczha Kazach\303\263w. Liczba Kirgiz\303\263w \\\\' Kirgizji prze\\\\'y\305\274sza wpro\\\\'-

dzie jeszcze Rosjan, ale ludno\037\304\207kirgiska nie posiada ju\305\274bez-

\\\\'zgl\304\231dnej wi\304\231kszo\305\233ciwc w\305\202asnej republice. Wi\304\231kszo\305\233\304\207t\304\231posia-

daj\304\205jeszcze g\305\202\303\263wnenarody w pozosta\305\202)'ch republikach, ale maleje
ona tak gwa\305\202to\\\\'nie. \305\274eperspektywy przysz\305\202o\305\233cis\304\205bardzo ponure.

I..epicj ni\305\274s\305\202o\\\\'azobrazuje to poni\305\274sza tabela.)
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Odse/ele luanoJc; g\305\202\303\263wnegonarodu w republikach
J,oJ leowo-az;alycle;ch)

- -- - ,
-

U z\305\202.\305\202ri- tan ..............!
Turkmenia ..............j
Tad\305\274ykistan .......... ..

IK
. ..
IrgtZJ8 ................

Kaaelulan ...... _ . . _ . _ . . :)

1926) 1939) 1959)

7\305\202\037

70,4
'; \305\202.6

6b.6

57.1)

65,0) 62.0
60.9
53,1
40,5
29,6)

60.0

52,0
38.0)

\302\267Bez tad\305\274yck.iej A5SR.)

Ekspansja kolonialna Rosji carskiej na Ukrainie, w Trans-

kaukazji i Azji \305\233rodkowej by\305\202apo rewolucji przedmiotem Jicz.

nych bada\305\204 ze strony historyk\303\263w marksistowskich j teoretyk6w

partyjnych. W pracach pochodz\304\205cych 2 lat dwudziestych i po-
a,tku lat trzydziestych ekspansja ta by\305\202apot\304\231piana. Por\303\263wny-

wuj,c obecn\304\205 sytuacj\304\231 z okresem przedrewolucyjnym stwierdzi\304\207

trzeba, \305\274edawny nacisk kolonizatorski uleg\305\202dzi' znacznemu zwi\304\231k-

szeniu. Przed rewolucj\304\205 liczba kolonizator\303\263w by\305\202abardzo nik\305\202a,

sk\305\202ada\305\202asi\304\231ona z cienkiej warstwy biurokracji carskiej, kolonis-

t\303\263wi wojska. Dzi\305\233natomiast Rosjanie. wyst\304\231puj\304\205cyw wielkiej
liczbie na obszarach republik zwi\304\205zkowych, uwa\305\274aj, si\304\231nie tylko
za najwa\305\274niejszy czynnik pa\305\204stwowo-tw\303\263rczy. ale przepe\305\202nieni s\304\205

do tego duchem pos\305\202annictwa, kt6ry w odno\037nych tezach \"ko.
munistycznych\" okre\305\233lany jest jako wytyczna przysz\305\202o\305\233ci.

Zwirkszen;e odse/klJ /udnoJci miejskie; jest dla ka\305\274dego na-

rodu na \305\233wiecie warunkiem jego rozwoju. Teza ta odnosi si\304\231

w szczeg\303\263lnej mierze do narod\303\263w sowieckich, poniewa\305\274 od obj\304\231-

cia w\305\202adzy przez komunist\303\263w dokonywa si\304\231tam proces uprze.
mys\305\202owienia. kt\303\263ry po\\\\rinien przy\305\233piesza\304\207w spos\303\263b automatycz-

ny przewarstwienia ludno\305\233ci. W ramach procesu uprzemys\305\202owie-

nia republik zwi\304\205zkowych po\\vstaj\304\205 nie tylko nowe zak\305\202ady i

kombinaty, lecz wzrasta te\305\274liczba robotnik\303\263w przemys\305\202owych,

tworz\304\231 si\304\231grupy fachowc\303\263w i centra naukowe. powi\304\231ksza si\304\231licz-

ba u\037nik6w, naukowc\303\263w, ekonomist6w, skarbowc\303\263w, pIani-

st\303\263witd.

Wszystkie ir6d\305\202a oficjalne s\304\205tu oskaricniem polityki komu-
nist\303\263w. Sz\305\202uc%\"e lorsowani\037 dynamiC1.n\037go rozwoju rosy;sk;\037;

grupy luanoJciowej poJ,6d ludno/d \",iasI zahamowuje rozw\303\263;

po/\037\"ciaJnych mo\305\274liwo/c; innych narod6w. W prasie sowieckiej
czyta si\304\231cz\304\231sto. \305\274ew por\303\263wnaniu do innych narod\303\263w relikty

przesz\305\202o\305\233ciwyst\304\231puj, nieporownanie silniej po'rod narod6w \305\233rod-

kowej Azji. Aby odwr\303\263ci\037 uwag\304\231 od g\305\202\303\263wnejprzyczyny tego.
istotnie: wy&t\037pl1j,cego, zacof\305\202\305\202l1ianiekt\303\263rych nSl-od\303\263w \037losL:\\\\.a)
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zrzuca win\304\231na wp\305\202yw religii i niewyt\304\231pione tradycje nacjonalis-
tyczne. Zacofanie to jest jednak w g\305\202\303\263wnejmierze rezultatem

sowieckiej polityki narodowo\305\233ciowej. Poniewa\305\274 ludno\305\233\304\207miast

sk\305\202ada si\304\231w du\305\274ejmierze z nie-autochton\303\263w -
dzia\305\202aj\304\205na wsi

tym silniej tradycjonalistyczne elementy. utwierdzaj\304\205ce przekaza-

ny styl \305\274ycia narod\303\263w nierosyjskich. Pewne w\305\202a\305\233ciwo\305\233ciludu

wiejskiego staj\304\205si\304\231przez to automatycznie elementem utrzyma-
nia kultury narodowej.)

No U'\" kurs u' A:;i \305\233rodkou.:ej?

Rozk\305\202ad Rosji carskiej wyzwoli\305\202 w \305\233rodkowej Azji dwa ruchy:
jednym by\305\202pot\304\231\305\274nyruch wolno\305\233ciowy, kt6ry zmierza\305\202 do stwo-

rzenia w\305\202asnych narodowych form pa\305\204stwo\\\\'ych na gruzach ca-

ratu; drugim -
ruch, kt\303\263ry wychodzi\305\202 z centrali komunist\303\263w

w Moskwie i zmierza\305\202 do podporz\304\205dkowania sobie ca\305\202ego pa\305\204-

stwa. Mi\304\231dzy obu tymi ruchami nie by\305\202o\305\274adnych punkt6w stycz-

nych. Komuni\305\233ci rosyjscy znale\305\272li si\304\231od wybuchu rewolucji w

ostrym konflikcie z ruchem wyzwole\305\204czym narod\303\263w \305\233rodkowo-

azjatyckich. Nie \037jemy tu szczeg\303\263\305\202owiej opisywa\304\207 tych pro-
ces\303\263w

38
. Niekt6re rzeczy trzeba jednak przypomnie\304\207, aby zrozu-

mie\304\207polityk\304\231 Moskwy w \305\233rodkowej Azji.

W okresie rewolucyjnym istnia\305\202y dwie zasadnicze koncepcje
w odniesieniu do dalszych los6w Azji \305\233rodkowej. Wielu komu-

nist\303\263w turkiesta\305\204skich wysun\304\231\305\202opropozycj\304\231 utworzenia na tym
obszarze jednolite\037o t\\voru pa\305\204srwo\\\\'ego. Ich reprezentant,
T. R ysku\305\202ow , uzasadnia\305\202 to wzgl\304\231dami na jedno\305\233\304\207kul turaln\304\205

narod6\\v tego obszaru i na jednolity charakter gospodarczy re-

gionu. W kierownictwie RKP( b) prowadzono w latach 1919-20

gor\304\205ce dyskusje na ten temat. Wbreu' usi\305\202o\\vaniom komunist\303\263w

turkiesta\305\204skich utworzono w lipcu 1920, na propozycj\304\231 Lenina,

Biuro Turkiesta\305\204skie przy KC RKP( b), kt\303\263rew maju 1922 prze-
mianowane zosta\305\202o na Srodkowo-Azjatyckie Biuro przy KC
RKP( b ). Zadaniem tej instytucji by\305\202oumocnienie \\v\305\202adzysowiec-

ki\037j w Azji \037rodkowej. Rozbicie obszaru turkiesta\305\204skiego na sze-)

36. 'stnicje obszerna literatura n. temat zaj\305\202ciajrodkowej Azji przez
komunist\303\263w. Autorem najwa\305\274niejszych prac jest pnyw\303\263dca komunist\303\263w

turkme\305\204!\305\202kich,G. 5alarow, aresztowany i zlikwidowany w okresie Italinow-

Kim jako wr\303\263gpartii. Z jego prac wymit'Di\304\207 nale\305\274y: Kulonialna reIDolu-
(.iG, Moskwa 1931 oraz NaejoruJnyj WOP\"'\" i pro\305\202e'aTUJt, Moskwa 1923.
Na czarDflj li\305\233cieSafuow pozoata\305\202tak\305\274ej po \305\233mierciStalin., przede way.
tkim I powodu jego tezy, \305\274erewolucj\037 pnyniali R08janie do \305\232J'odkowej

Azji na bagnetach. Nie mioe\305\202aona jednak kolonialnego atatulu tyeh ob-

aaJ'\303\223w. W zaehodniej literaturze na ten temat pnca 8.ymiru Ha,it:
Sm\" jf!lrussixlae O,wnlpolitik MI Beupiel TurJce.kJtU. Koln 1962.)
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reg republik \\\\'yds\\va\305\202o si\304\231Leninowi najlepszym \305\233rodkicln os\305\202a-

bienia jednolitego ruchu \\vyzwole\305\204czego narod\303\263w turkiesta\305\204skich.

..,Turkkomisja\" post8uri\305\202a sobie za cel g\305\202\303\263wny\"wypraco\\\\'anie me-

tod \\\\'alki z ducho\\\\,ie\305\204stwem i panislamizmem, jak r\303\263wnie\305\274z bur.

\305\274uazyjnymi ruchanli nacjonalistycznymi. Zaleci\305\202a ona opraco\\\\ranie

mapy etnograficznej Turkiestanu i przygotowa\305\202a podzia\305\202 tego ob.

szaru na Uzbekistan , Turkmeni\304\231 i Kirgizj \304\2313'J.

SprLeczno\305\233\304\207mi\304\231dzy lini\304\205Lcnina i turkiesta\305\204skich przyw\303\263dc\303\263,,'

komunistycznych zaostrzy\305\202a si\304\231.kiedy Mirzait Su\305\202tan Galije\\\\',

przy poparciu szerokich warstw inteligencji muzu\305\202ma\305\204skiej w

ca\305\202ym Zwi\304\205zku So\\\\,ieckiln, po\\vo\305\202a\305\202do \305\274yciaruch komunist\303\263w

turkiesta\305\204skich, kt\303\263rzy o\305\233wiadczyli. \305\274erewolucja w Azji \305\233rod.

kowej jest spra\\v\304\205 komunist\303\263w tego obszaru. Uwa\305\274a\305\202on. \305\274eraz.

\\\\'\303\263j\"'ydarze\305\204 na tym obszarze winien by\304\207traktowany \\\\' pierw-

szynl rz\304\231dzie jako rc\\\\'olucja antykolonialna. Na pier\\\\'szy plan
\",inna by\304\207\\\\'ysuni\304\231ta przeto nie ,,\\valka klasowa\". Iccz Spra\\\\'3 jed.

nolitego frontu \\\\'szystkich warstw ludno\305\233ci przeciw \\\\'szelkim

formom panowania kolonialnego. Szed\305\202on tak daleko, \305\274echcia\305\202

stworzy\304\207 niezalein\304\205 od Moskwy central\304\231 ruchu wyzwole\305\204czego
n arod \303\223\\\\'ca\305\202egoWschodu. swego rodzaju mi\304\231dzynarod6\\\\'k\304\231 ant y-

kolonialistyczn\304\205 . Poza tym chcia\305\202 za\305\202o\305\274y\304\207mahometa\305\204sk\304\205 parti\304\231

komunistyczn\304\205, ca\305\202ko\\\\'icie niezale\305\274n\304\205od RKP( b).
Komuni\305\233ci turkiesta\305\204scy apelowali w tatach dwudziestych do

przyw\303\263dc\303\263wruchu wyzwole\305\204czego na obszarach nie podlegaj\304\205cych

wp\305\202y\\\\'om Moskwy. aby ci poparli ich walk\304\231. Kiedy z inicj8ty-
\\\\'V komunist\303\263w i na osobiste zalecenie Lenina zwo\305\202ano w roku

1920 kongres naroo\303\263\\\\. Wschodu w Baku. komuni\305\233ci turkiesta\305\204-

scy wykorzystali to forum, aby wskazy\\\\'a\304\207 na dyskryminacj\304\231 ich

narod\303\263\\\\. w dziedzinie kulturalnej i gospodarczej. Wyrazi\305\202o si\304\231to

jasno \\\\' przem\303\263\\\\'ieniach Norbutaleko\\\\'a i Rysku\305\202o\\\\'a
38

.

Ruch ten naz\\vany zosta\305\202 \"su\305\202tangalije\\\\'szczyna\" i sta\305\202si\304\231

przedmiotem ostrych star\304\207 w kierownictwie rosyjskich komu-
nist\303\263\\\\'. Komitet centralny partii zajmowa\305\202 si\304\231slcze\037\303\263\305\202owotym

problemem \\\\' dniach 9-12 czerwca 1923. Po referacie Stalina

na temat tego \"odchylenia\" powzi\304\231to uch\\\\'a\305\202\304\231,wyliczaj\304\205c\304\205wszys-

tkie grzechy Su\305\202tana Galijcu'a. Zarzucono mu m.in., \305\274ez pomo-

c\304\205niclegalnej organizacji pr\303\263bowa\305\202przeciwstawi\304\207 ruch \\\\'yzwole\305\204-

czy \\\\' by\305\202ych krajach kolonia1nych .,re\\\\'olucyjnemu proletarja-)

37. Obuern)' artyku\305\202o tlm napisa\305\202n. L. Man,.\305\202i8: W. I. tell;n i ,o.
ulanije sow;erkoj &o.udtasllDienno$fi \"' Srftlni\037j Azii w ...Sowiec\037oje 1000U-
dal\"!'two i prawo... Dr 7 '1959. Opr\303\263czlego Ma'erialy objftlinennoj ruJuc:noj
leSSU poswwZt'unnoj utorii Sredniej Aui i KfU4C1u1GtuJ (epoka 8Oejaliuna)
w wydaniu Akademii Nauk. Kazachsianu. A\305\202ma-Ata. 1958.

38. R\037\037.()luC'ii i pulallowlenijtl zjl!Sdo'\" K.P. Tu,ki\302\253-1ItJ1UJ (1918-1924).
faJnienl 1958. lir. 67. cytowane wl. nl!ltoria S55ft.\" nr 2 1963. etf. SS.)
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towi\" i pod\\\\.a\305\274y\304\207Vl ten spos\303\263b podsta\\\\'y w\305\202adzy sowieckiej na

Wschodzie-o
Z wielkin) trudem uda\305\202osi\304\231przeforsowa\304\207 \\v Azji \305\233rodkowej

lini\037 Lenina. Kiedy \037Ioskwa w roku 1924 zdecydowa\305\202a si\304\231na po.
dzia\305\202Azji \305\233rodkowej \"pod narodo\\\\'ym k\304\205tem widzenia\". mon-

strualne to zamierzenie obj\304\231\305\202oobszar o powierzchni prawie 4 mln.
km. kw. zamieszka\305\202y przez ponad 13,7 mln. ludzi, wliczaj\304\205c w to

Kazachstan. \\Vi roku 1924 istnia\305\202a tylko Turkiesta\305\204ska Autono-

nlic2na SSR w ramach RSFSR. D\\\\'ie ,.sowieckie republiki ludo-
\\,.e\", Buchara i Chorezm, za\305\202o\305\274one\\\\' roku 1920, uznane by\305\202y

za pa\305\204stwa niezale\305\274ne od Moskwy. Uznanie to zosta\305\202o cofni\304\231te,

aby umo\305\274liwi\304\207realizacj\304\231 lenino\\\\\"skiego planu podzia\305\202u teryto-

rialnego. Obie republiki zosta\305\202y, przy u\305\274yciu Armii Czerwonej,

przekszta\305\202cone w socjalistyczne republiki sowieckie. \\YJ roku 1924

ut\\\\\"orzono z zamieszka\305\202ych przez Uzbek\303\263w i Turkmen\303\263w obsza-

r\303\263w turkiesta\305\204skiej ASSR oraz republik Buchary i Chorezmu

Uzbekista\305\204sk\304\205 i Turkme\305\204sk\304\205 SSR. Z zamieszka\305\202ych przez Ta-

d\305\274yk\303\263wobszar\303\263\\\\' Turkiestanu i Buchary utworzono \\v ramach

Uzbeckiej SSR -
Tad\305\274yck\304\205ASSR. Obszary Turkiestanu zamiesz-

ka\305\202eprzez Kazach\303\263w sta\305\202ysi\304\231Kazachsk\304\205 ASSR w obr\304\231bie RSFSR.

I wreszcie z kirgizkiej cz\304\231\305\233ciTurkiestanu powsta\305\202a Kirgiska ASSR

\\V ramach RSFSR40. Rozgraniczenie obszar\303\263w Azji \305\233rodkowej ci\304\205-

gn\304\231\305\202osi\304\231latami i zako\305\204czone zosta\305\202o po utworzeniu pi\304\231ciu \305\233rod.

ko\\vo-azjatyckich republik zwi\304\205zko\\vych: Uzbekistanu (1924),
Turkmenii (1924), Tad\305\274ykistanu (1929), Kirgizji (1936) i Ka-
zachstanu (1936). Komuni\305\233ci rosyjscy wysun\304\231li wprawdzie tez\304\231,

\305\274epodzia\305\202 ten odpowiada gospodarczym i kulturalnym interesom

narod\303\263\\\\' \305\233rodkowo-azjatyckich, \\v rzeczy\\\\,istO\305\233ci jednak chodzi\305\202o

tu o zastosowanie starej zasady kolonialnej: \"divide et impera\".
\305\201at\\\\'iej by\305\202ookidzna\304\207 rozbite si\305\202ynarod\303\263\\\\' turkiestal1skich, po-
za tym za\305\233\\\\'e \\\\'szystkich republikach zacz\304\231to popiera\304\207 to, co

komuni\305\233ci szumnie nazwali tworzeniem \"socjalistycznych naro-
d\303\263,,'\305\233rodkowo-azjatyckich\".

Ju\305\274pier\\vsze wydarzenia po \305\233mierci Stalina potwierdzi\305\202y, \305\274e

ten sztuczny podzia\305\202 sta\305\202w sprzeczno\305\233ci z rozumn\304\205 polityk\304\205 go-

spodarcz\304\205. W roku 1956 rejon Bostandyk, nale\305\274\304\205cydo Kazach-

stanu, przekazany zosta\305\202.,dobro\\volnie\" Uzbeckiej SSR \305\202l
. W roku

1959 okaza\305\202o si\304\231konieczne przeprowadzenie korektury granicy)

39. KPSS w rezoluei4ch i ruzenioch zjeulow. kon/erencij i plenumolD
CK, tom l. Moskwa 1954. Itr. 759. W rezolucjach tych postawioDo tez\304\231.

\305\274eSu\305\202tanGalijew clt\305\274Y\305\202w opareiu o kilka pa\305\204stwWeehodu (Penja, Turcja)
oraz o ruch Basmacz\303\263w do obalenia w\305\202adzyIOwieckiej w irodkowej A.ji.

40. Malaja S01Diecbj_ Encyldopedija, tom V, Moskwa 1930. Itr. 632 ff.

41. ..KommuDut'\". nr 6/1961, Itr. 37.)
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mi\304\231dzy UzbUistanem i Tad\305\274ykistanem. Ponad 50 tys. ha ziemi

uzbeckiej \"dobrowolnie podarowano\" Tad\305\274ykistanowi. Srodkowo.

azjatyccy biurokraci panyjni i inteligencja wyczuwali ju\305\274w owym
czasie, \305\274erozlu\305\272nieniu ulegn\304\205 sztywne formy okresu stalinowskie-
go. Na posiedzeniu Rady Naj\\\\ry\305\2745zej Tad\305\274yckiej SSR w listopa-
dzie 1959, podczas kt\303\263rej przekazano wymienione terytorium
uzbeckie, pojawi\305\202y si\304\231po raz pierwszy silne akcenty patriotyzmu

panturkiesta\305\204skiego. Czo\305\202owi m\303\263wcy podkre\305\233lali, \305\274ewszystkie

narody Srodkowej Azji s\304\205bra\304\207mi i posiadaj, ,,'sp\303\263lne tradycj\037

historyczne i kulturalne. Poeta uzbecki, profesor uniwersytetu

B. AbduUo, o\305\233\\\\,iadczy\305\202:\"W dziejach literatury uzbeckiej nic

by\305\202oani jednego pisarza, kt\303\263ry nie pisa\305\202by i w j\304\231zyku uzbeckim

j tad\305\274yckim\". Zmiana granic mia\305\202aprzyczyni\304\207 si\304\231w pierwszym

rz\304\231dzie do podniesienia tad\305\274yckiej produkcji bawdny . Gdy \303\263w-

czesny I-szy sekretarz KC KP Tad\305\274ykstanu Uld\305\274abajew podno-

si\305\2022 racji tej uchwa\305\202y pod niebiosa Chruszczowa, nie omieszka\305\202

on jednak r\303\263wnocze\305\233nie podkre\305\233li\304\207solidarno\305\233ci narod\303\263w \305\233rodko-

wo-azjatyckich
G .

Najnowsza korektura granic mia\305\202amiejsce w pocz\304\205tku 1963

roku. W styczniu og\305\202oszono, \305\274eKC KP Kazachstanu oraz rada
ministr\303\263w tej republiki ,.kieruj\304\205c si\304\231wzgl\304\231dami na interesy og\303\263l-

oo-sowieckie\" przyj\304\231\305\202apropozycj\304\231 odst\304\205pienia trzech, najbardzi\037

wysuni\304\231tych na po\305\202udnie rejon\303\263w uprawy bawe\305\202ny obszaru Czim-

kent t Uzbeckiej SSRG. Uch\",a\305\202a ta zosta\305\202a U2asadniona koniec2-

nmci\304\205 szybszego rozwoju gospodarki bawdnianej, kt\303\263ra poprzez

granice republik tworzy organiczn\304\205 ca\305\202O\305\232\304\206.

Zmiany graniczne podj\304\231te po \305\233mierci Stalina potwierdzaj\304\205 jed-

noznacznie. jak nik\305\202eby\305\202ypodstawy leninowskiego podzia\305\202u Azji

\305\233rodkowej w latach dwudziestych. Podniesienie gospodarki ba..

we\305\202nianej na tym obszarze przewa\305\274a dzi\305\233wszystkie inne wzgl\304\231dy.

Podczas swej wielotygodniowej podr\303\263\305\274ypo Azji \305\233rodkowej, kt\303\263ra

mia\305\202a miejsce w listopadzie 1961, Chruszczow potw ierdzi\305\202, 7\037

podniesienie produkcji bawe\305\202ny w ostatnich latach osi.n\037ni\037te

zosta\305\202o li-tylko na skutek zwi\304\231ks7\037nia powierzchni uprawy. Aby

uzyska\304\207 intensy\302\243ikacj\037 produkcji Chruszczow ucz\304\231! naraz kokie-

towa\304\207 fachowc\303\263w pochodz\304\205cych z narod\303\263w \305\233rodkowo.azjatyckich.

Na konferencji w Taszkiencie zakomunikowa\305\202 zebranym planta-
torom bawe\305\202ny, co odpowiedzia\305\202 pewnemu dziennikarzowi 7J\305\202gra-

nicznemu na jego pytanie, sk\304\205drz\304\205dso\\\\,iecki czerpie si\305\202yfacho-

we do wykon\037anja s\\\\Fych plan\303\263w gospodarczych \\\\' Azji \305\233rod-

kowej: \"Si\305\202yfachowe znajduj\304\205 si\304\231na miejscu, s\304\205popierane przez)

u. Materia\305\202 \037p pGA\302\243\037\037..ia w .,K 0IDIIIam. t Tadiyki-\305\202_\" z 25, 21 i
21. 11. 59.

43. ..Kazachslan!kaja Pra,,'da'\" 15. I. 1963.)
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parti\304\231.. . Tak, dla nas Rosjan jest rzecz, krzepi\304\205c\304\205ogl\304\205da\304\207rozkwit

narod\303\263w \305\274yj\304\205cychna peryferiach dawnej Rosji carskiej\". Na po-
dobne pytanie brytyjskiego ministra Chruszczow mia\305\202rzekomo

odpowiedzie\304\207, \305\274ew Azji \305\233rodkowej s\304\205kadry kierownicze, \"kt6re
tam przychodz\304\205 na \305\233\\\\'iat,ucz\304\205si\304\231,dojrzewaj\304\205 i kieruj\304\205 swymi

r\037ublikami4\305\202\" .

Na plenum KC KPZS z listopada 1962 kontynuowano do-
t).cbczasow, polityk\304\231 postanawiaj\304\205c utworzenie biura KC KPZS
dla \305\233rodkowej Azji. Zadaniem tego biura ma by\304\207koordynacja

pracy organizacji partyjnych wszystkich czterech republik przy
kierowaniu przemys\305\202em, budownictwem i rolnictwem. Mo\305\274na by

s\304\205dzi\304\207na pierwszy rzut oka, \305\274eMoskwa postanowi\305\202a przywr\303\263ci\304\207

do \305\274yciapowo\305\202an\304\205niegdy\305\233 przez Lenina instytucj\304\231, kt\303\263razosta\305\202a

rozwi\304\205zana \\v pa\305\272dzierniku 1934, gdy zako\305\204czono podzia\305\202 Azji

\305\233rodkowej. Krok ten uzasadniano w6waas faktem, \305\274epowsta\305\202e

w mi\304\231dzyczasie w\305\202adze republik maj, si\304\231zaj.: zupe\305\202nie samodziel-

nie wykonywaniem plan\303\263w gospodarczych. W listopadzie 1962
Moskwa dosz\305\202a natomiast do wniosku, \305\274etrzeba przej\305\233\304\207na \"po-

lityk\304\231 integracji\", poniewa\305\274 w\305\202adze republik \305\233rodkowo-azjatyc-
kich nie s, w stanie we \\\\,\305\202asnym zakresie rozwi\304\205zywa\304\207proble-

ID\303\223wgospodarczych swego obszaru.
Z pocz\304\205tkiem 1963 roku zacz\304\231to gor\304\205czkowo rozbudow\304\231 r\303\263\305\274-

nych aparat\303\263w nadrz\304\231dnych. Najpierw stworzono \305\233rodkowo-azja-

tyck\304\205Rad\304\231Gospodarki Narodowej, rozwi\304\205zuj\304\205cr\303\263wnocze\305\233nieod-

no\305\233ne rady w republikach. Nowe gremium ma siedzib\304\231 w Tasz-

kiencie i powierzone sobie nast\304\231puj\304\205cezadania: kierownictwo

podporz\304\205dkowanych radzie zak\305\202ad\303\263w,zjednocze\305\204 produkcyjnych,

organizacji i inst)\037cji oraz trosk\304\231 o wykonanie plan\303\263w gospodar-

czych; opracowanie plan\303\263w rozwojowych dla przemys\305\202u Azji \305\233rod-

kowej wed\305\202ug bran\305\274, jak r\303\263wnie\305\274dla poszczeg\303\263lnych republik;
najbardziej skuteczne stosowanie inwestycji kapita\305\202owych; orga-

nizacja zaopatrzenia matcrialno-technicznego wszystkich zak\305\202a-

d\303\263wprodukcyjnych; nadz\303\263r zobowi\304\205za\305\204dotycz\304\205cych dostaw dla

innych cz\304\231\305\233cikraju; podniesienie poziomu technicznego przemys-

\305\202una podstawie najnowszych zdobyczy nauki i techniki.

Srodkowo-azjatycka Rada Gospodarki Narodowej mia\305\202aprezy-

dium z\305\202o\305\274onez przewodnicz\304\205cego i jego zast\304\231pc\303\263w,kt\303\263rymi byli

wicepremierzy czterech republik. Pozostali cz\305\202onkowie wybierani

byli spo\305\233r\303\263dczo\305\202owych funkcjonariuszy Rady Gospodarki Narodo-
wej wzgl\304\231dnie w\305\202adz republika\305\204skich. By\305\202ato jedyna sowiecka
Rada Gospodarki Narodowej dysponuj\304\205ca kolegium (15 cz\305\202on-

k\303\263w) t kt\303\263ra koordynowa\305\202a interesy czterech republik . We)

... ..Prawda '''ostob\". 11. 11. 1961.)
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luaelu i8tniej, obok orla.

ni,..eji IY jonistyemych takie demokratyeane i potItwowe, kt\303\263rewytt\037puj,
w obronie wolno\305\233ci demok.ratyeznych. pokoju i pokojowej k\037pY8teacji.

zwalczaj, natomiast kolonializm i imperializm. W ol\303\263leumK nalriy za

wybryk. \305\274ew pra('y zajmuj,C'.ej sif Iprawami re1i\037i i ideol08ii zawarte ..
\037dy (do telo jrszcze fa\305\202szywe) Da temat dzia\305\202alno\305\233cipa\303\263stwa luaela i

jego roli w !tO!'unkach mi\304\231dzynarodowych\".)
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wszystkich sprawach personalnych rozstrzyga\305\202a Rada Ministr\303\263w

ZSSR, kt\303\263rej Rada Gospodarcza Azji \305\233rodkowej by\305\202abezpo\305\233red-

nio podporz\304\205dkowana.
Struktura organizacyjna tego urz\304\231du \037ospodarczego by\305\202apr\303\263b\304\205

pogodzenia zasady \305\233cis\305\202egocentralizmu z kompetencjami odpo-
\\\\'iedniej rady ministr6\\\\' i jej aparatu

\305\2025
. Zwyci\304\231stwo odnosi\304\207 b\304\231-

dzie na pewno zawsze centralizm. Uzasadnione w\304\205tpliwo\305\233cibu-

dz\304\205komentarze, wg. kt\303\263rych \305\233rodkowo-azjatycka Rada Gospodar-
ki Narodowej z lat dwudziestych i trzydziestych mia\305\202a funkcje

\"wy\305\202\304\205cznieadministracyjne\", natomiast w obecnej radzie wi\304\231k-

sz\304\205rol\304\231odgrywa\305\202 \"czynnik spo\305\202eczny republik tt. Zgodzi\304\207 si\304\231mo\305\274.

na natomiast z twierdzeniem: \"Tylko warunkowo powracamy do

dawnej formy organizacyjnej, odbywa si\304\231to na wy\305\274szym pozio-

mie, na bazie zbli\305\274enia si\304\231narod\303\263w, przy czym przYRotowuje si\304\231

przej\305\233cie do komunistycznego samorz\304\205du spo\305\202ecznego
4\305\202

\".

Tak\305\274e i w dziedzinie planowania wyra\305\272nie dochodzi\305\202o do g\305\202osu

ukr\303\263cenie uprawnie\305\204 republik \305\233rodkowo-azjatyckich na korzy\305\233\304\207

nadrz\304\231dnej \305\233rednio-azjatyckiej Rady Gospodarki Narodowej. Rady
ministr\303\263\\\\' poszczeg\303\263lnych republik by\305\202ywprawdzie upra\\1:nione do

samodzielnego opracowania plan\303\263w, nawet odno\305\233nie przemys-

\305\202\303\263wpodporz\304\205dkowanych \305\233rodkowo-azjatyckiej Radzie Gospodarki
Narodowej. ale plany te stano\\\\ri\305\202y tylko podsta\\\\'\304\231 planowania dla

ca\305\202ego rejonu. Bezpo\305\233redniej kompetencji rady ministr6\\\\? podle-
\037a dzi\305\233bardzo niewiele spraw jak np.: planowanie budowy miesz-

ka\305\204.szpitali. teatr6w i tp. Szkolenie robotnik\303\263w i personelu in-

\305\274ynieryjno-technicznego podlega\305\202o pod koniec 1963 roku jeszcze
kompetencji w\305\202adz republika\305\204skich, ale mno\305\274y\305\202ysi\037 oznaki, \305\274e

tak\305\274ei ta dziedzina przekazana zostanie Radzie Gospodarki Na-

rodowej Azji \305\233rodkowej, \\\\' zwi\304\205zku z konieczno\305\233ci\304\205 pro\\\\'adze-

nia na ca\305\202ym tym obszarze jednolitej polityki w sprawie rezerw

roboczych.' .

Na czele Srodkowo-Azjatyckiego Biura KC KPZS nie stoi

jednak przedstawiciel biurokracji komunistycznej tego obszaru,)

45. ,.So\".jeckoje gosudarstwo i prawo.... nr 6 1963. W artykule \\t. J.

B8tcdasarowa szczeg\303\263\305\202owedane na temat 8truktury or\037anizacy jnej \305\233rodkowo-

.zjack.i\037j rady gospodarki narodowej. Sk\305\202ada8i\037 ona z \037zeregu bran\305\274ow\037.('h

r.ar\304\205d\303\263wK\305\202\303\263wnych,zar\304\205d\303\263w.oddzia\305\202\303\263w,oddzia\305\202\303\263wfunkcjonalnych itd.
Cel\037m podninienia produkcji \037UU'.\303\263lnie\"'8\305\273nychga\305\202fZiprzemy8\305\202u po!iiada-
j, niekt\303\263re ul'Ztdy ,I\303\263wne(j .np. dla przemy8\305\202u bawe\305\202nianego. budowlanego.
lekkiego ) \037. ka\305\274dejrepublice fili\037. podporqdkowane rownocmnie 001)0-
wiedniem u zar\304\205dowi g\305\202\303\263wnemurady lospodarki narodowej oraz radzie mi-

aistr\303\263wdanej I'\304\205ubliki.
46. M. S. D\305\272unuzow: K C'hQ1'QIcI\037riJtikie proce'ltI :bliullijo so\",i\037ckich

n\302\253ijaL\" ('hod;e \"roi'iel$tu.\037 sociGli:ma i kommuni:ma w .Jltoria SSSR'\" nr
3 \"1962. sir. 36.

47. \",&wiet.kuje gowdantwu j pr._o.\" Dl\" 6/1963.)
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lecz trzech Rosjan. Prze\\vodnicz\304\205cym jest \\\037ladimir Grigorjewicz
\305\201omonosow. poprzednio sekretarz jednej z dzielnicowych orga-
nizacji partyjnych w Moskwie. Jego zast\304\231pc\304\205Wasilij Kuzmicz

AkuIincew J kt\303\263ry poprzednio zajmowa\305\202 r6\305\274nestanowiska na ob-
szarze Uralu, p\303\263\305\272niejza\305\233w Turkmenii. Drugim zast\304\231pc\304\205jest po-

chod\304\205cy z Uzbekistanu Rosjanin, Siemion Michaj\305\202owicz Wiesie-

law . Cz\305\202onkami biura s\304\205wprawdzie pienvsi sekretarze komitet\303\263w

centralnych partii \305\233rodko\\\\'o-azjatyckich oraz l.szy sekretarz ka-

zachsta\305\204skiego okr\304\231gu Czimkent, ale wszystkie prace koordyna-
cyjne i kierownicze wykonywane s\304\205przez Rosjan. Trudno o lep-

szy przyk\305\202ad nieufno\305\233ci Moskwy wobec biurokracji partyjnej lu-
d\303\263wturkiesta\305\204skich. W \305\233rodkowo-azjatyckiej Radzie Gospodarki

Narodowej sytuacja jest podobna. Jej przeu'odnicz\304\205cy J Stiepan

I wanowicz Kadyszeu' jest Rosjaninem pochodz\304\205cym z Uzbekista-

nu. Rosjanami s\304\205jego zast\304\231pcy: W. A. Ponomariow, G. W. Suba-

riew i W. N. Czurkin.

Scis\305\202ycentralizm oraz ukr\303\263cenie kompetencji poszczeg\303\263lnych

republik \305\233rodkowo-azjatyckich wskazuj\304\205 na rozmiary apetytu Ros-
jan je\305\233liidzie o kontrol\304\231 i zarz\304\205d tym obszarem. A jest to tylko
jedna strona medalu. Pozornie brzmi to paradoksalnie, ale w\305\202a\305\233nie

zwi\304\231kszone tendencje centralistyczne i zaostrzenie kontroli do-
wodzi s\305\202abo\305\233cipozycji Rosji. Integracja gospodarcza stwarza szc-

reg nowych problem6\\\\', kt\303\263re rozci\304\205gaj\304\205si\304\231na dziedzin\304\231 kultury
i polityki. Integracja oznacza nie tylko konsolidacj\304\231 gospodarcz\304\205

tego obszaru, wysuwa ona na \305\233wiat\305\202odzienne spraw\304\231 jedno\305\233ci

politycznej i cywilizacyjnej \305\233rodkowej Azji sowieckiej, stawia wi\304\231c

na porz\304\205dku dziennym sprawy J kt\303\263re niegdy\305\233 pr\303\263bowali ko-

muni\305\233ci zlik\\vidowa\304\207 przy pomocy terroru.

Z\\\\'rot w sowieckiej Azji \305\233rodkowej nie jest zako\305\204czeniem roz-

woju sytuacji po \305\233mierci Stalina, lecz jego zapocz\304\205tkowaniem.

Nie da si\304\231jeszcze dzi\305\233powiedzie\304\207, jak si\304\231ukszta\305\202tuje ostatecznie

polityka Moskwy wobec Azji \305\233rodkowej. Za pe\\vnik uzna\304\207 trze-

ba, \305\274esilnie odbija si\304\231na niej konflikt z Pekinem. Narodowa
biurokracja partyjna i inteligencja \305\233rodkowej Azji zyska\305\202y w roku

1963 du\305\274opewno\305\233ci siebie. Wysun\304\231\305\202yone szereg projekt\303\263w po-

siadaj\304\205cych znaczenie polityczno-kulturalne dla ca\305\202ego obszaru

turkiesta\305\204skiego. W marcu 1963 roku, kiedy Chruszczow zaj\304\231ty

by\305\202kampani\304\205 przeciw m\305\202odym pisarzom i artystom, na r\303\263\305\274nych

zebraniach u' republikach \305\233rodkowo-azjatyckich s\305\202ysza\305\202osi\304\231,\305\274e

pou'sta\304\207 ma jednolite centrum naukowe dla Azji \305\233rodkowej, ce-

lem popierania wymiany naukowc\303\263w i technik\303\263\\\\' pomi\304\231dzy re-

publikami tego obszaru. Plano\\\\rano tak\305\274e podj\304\231cie prac nauko-

wych na temat ruchu komunistycznego w ca\305\202ejAzji \305\233rodkowej.

Na jednym z zebra\305\204 \\\\' Taszkiencie krytykowano ostro dotychcza-)
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sowc tendencje izolowania poszczeg\303\263lnych republik od siebie-.
Na seminarium dla dziennikarzy \305\233rodko\\\\'o.azjatyckich I-szy sekre-
tarz KC KP Turkmenii, B. Owiesow, wyzna\305\202 jakim idea\305\202om ho\305\202-

duje tamtejsza biurokracja partyjna. Jeszcze \\\\'e \\vrzc\305\233niu 1958

\303\263wczesny I-szy sekretarz KC KP Kirgizji, Rasakow, pisa\305\202\305\274e

twierdzenie, i\305\274ludy turkiesta\305\204skie t\\vorz\304\205 jedno\305\233\304\207by\305\202o\"wymys-

\305\202emcarskjej Rosji\". \"Pano\\\\ya\305\202o w\303\263wczas fa\305\202szy\\\\re przekonanie,

\305\274epomi\304\231dzy narodami Turkiestanu nie ma r\303\263\305\274nicj\304\231zykowych,

kulturalnych i w sposobie \305\274ycia\". Caro\\\\'i nale\305\274y przypisa\304\207. \305\274e

\"tak odr\304\231bne j\304\231zyki, jak turkme\305\204ski, uzbecki, kirgiski, karakal-

packi i kazachski uwa\305\274ane by\305\202yza dialekty jednolitego j\304\231zyka.\".

Natomiast ca\305\202kieln inne pogl\304\205dy wyg\305\202osi\305\202Owiesow w k\\vietniu
1963: ..J\304\231zyk i literatura wi\304\231kszo\305\233cirepublik \305\233rodkowej Azji.

Uzbekistanu, Turkmenii, Kirgizji i Kara-Ka\305\202packiej ASSR 14 blis-
ko spokrewnione. Nasi pisarze maj\304\205mo\305\274li\\\\'o\305\233\304\207bezpo\305\233redniego

stuJiotv(Jnia ideologicznej i artystycznej specyfiki tych literatur
bel konieczno\305\233ci si\304\231gatlid po przek\305\202ady. Historia literatury na-

szych narod\303\263w \305\233rodkowo-azjatyckich dowodzi jak owocne s\304\205tego

rodzaju tw\303\263rcze powi\304\205zania\". Owiesow pr\303\263bowa\305\202udokumento-

wa\304\207sw\304\205tez\304\231konkretnymi przyk\305\202adami i uskar\305\274a\305\202si\304\231,\305\274e\"mimo

wielkiego znaczenia wzajemnych wp\305\202yw\303\263wi wsp\303\263\305\202\305\274ycianarado.

wych literatur lektorzy nasi niedostatecznie uwzgl\304\231dniaj, te mo-

menty\". Z\304\205da\305\202on, aby \"w pracach historyk6w literatury pokaza..

no g\305\202\304\231bokie\305\272r\303\263d\305\202aprzyja\305\272ni narod\303\263w sowieckich. a po\305\233r\303\263dnich

\305\233rodkowo-azjatyckich. aby u\305\233wiadomiono. jak wzbogacaj, je wza-
jemne stosunki, i \305\274eliteratura wsp\303\263\305\202czesnanarod\303\263w sowieckich

tworzy jedn\304\205ca\305\202o\305\233\304\207.Narody Azj i \305\233rodkowej z rado\305\233ci\304\205i nadziej\304\205

patrz\304\205 na po\\\\'i\304\205zania literackie z s\304\205siadami. Tym si\304\231t\305\202umaczy

wielka popularno\305\233\304\207... bohaterskiego eposu ,.Kor ogJy\" (a w in-
nych wariantach: \"Kor ogly\"t ttKerogly\", .,Gurguli\,") kt\303\263ryopi-

suje nli\305\202o\305\233\304\207Szachsenema i Gariby, Zajata i Hemry, Leily i Me-

d\305\274uny. Zochre i T ahiry oraz innych znanych postaci. Dzi\304\231ki trwa-

j\304\205cym od stuleci histol).cznym po\\\\'i\304\205zaniom mi\304\231dzy tymi naro-

dami wymienione ut\\\\'ory sta\305\202ysi\304\231cz\304\231\305\233ci\304\205sk\305\202adow\304\205ich literatur

narodowych i folkloru. Ale a\305\274po dzie\305\204 dzisiejszy nie doczeka\305\202a

si\304\231nale\305\274nego uznania \\v literaturze narodo\\\\'a specyfika tych
utwor\303\263\\\\' i ich wzajemne powi\304\205zania&o\".)

48. Podlre\305\233lir nale\305\274yszczeg\303\263lnie konrerencj\037 funkcjonariuszy ideologiC1...

D)'ch republik \305\233rodkowo-ujatyckleh w Tuzkiencie. o kt\303\263rejiuformo\".a\305\202.

..Prawda W08\305\202ok.\" 22. 3. 1963, jak r\303\263wniri piteiodniowe seminarium dl.
dzienaiuny \305\233rodk.owo.azjatyckicb agencji pruowycb ( r\303\263wnie\305\274w ..Pnw-
da Wostoka tt

12. 4. 1963).
49. I. Ra.'5akow: l\037nim\"ajtJ UGcjoR4ltroja polityka i dru:ba ruuodow w

..Kommunist\" nr 13,1wrzeaie\305\202i 1958, Itr. 57.
50. ..Pnawda Wostob\", 12. \305\202.1963.)
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t6w odchylenia narodowego z Leninem I Stalinem musz\304\205 by\304\207

rozpatrywane w aspekcie konkretnej fazy rozwojowej. Nie \\\\.01.

no wyci\304\205ga\304\207z nich wniosk6w. \305\274eby\305\202ob\305\202\304\231demtraktowanie ob.

szaru Kaukazu jako ca\305\202o\305\233ci.

V/ roku 1963 powsta\305\202o Transkaukaskie Biuro przy KC KPZS.
na czele kt6rego stan\304\205\305\202moskiewski funkcjonariusz partyjny na-
rodo\\\\.o\305\233ci rosyjskiej. Gurij Niko\305\202ajewicz Boczkare\\\\'. Jego za.

st\304\231pcami i najbli\305\274szymi wsp\303\263\305\202pracownikami s\304\205funkcjonariusze

autochtonni. Moskiewska centraJa partyjna musi liczy\304\207 si\304\231w

\\vi\304\231kszym stopniu z silnie rozwini\304\231tym poczuciem narodo,,\037ym
na Kaukazie, ni\305\274w wypadku lud\303\263w turkiesta\305\204skich. M\305\202oda in-

teligencja a nawet cz\304\231\305\233\304\207biurokracji partyjnej wykazuje silne

tendencje do zbli\305\274enia. Na tym fundamencie wyrasta nowa \305\233wia-

domo\305\232\304\206polityczna. Kiedy w listopadzie 1962 obchodzono 125

rocznic\037 urodzin klasyka i patrioty gruzi\305\204skiego. ksi\304\231cia I. Czau-

czawadze i komunistyczni organizatorzy tych uroczysto\305\233ci pra-

gn\0371i podkre\305\233li\304\207jego post\304\231powe nasts\\\\'ienie, ukaza\305\202 si\304\231
- jak

si\304\231wydaje nie przypadkowo - w kilku czasopismach kaukaskich

nast\304\231puj\304\205cywiersz tego poety:

I,Kiedy po\305\202qclq sir wresIcie

rOldarte nilrody Kaukall4,
kt\303\263ry sirga slczytami nieba.

Kiedy doprowadzi ;e ta rama my\305\202l

do wsp\303\263lneRo celu.')

Mi\304\231dzynarodowe lltaC1.enie sou)ieckie; polit),ki naroJowo\305\233ciou,te;)

\\YJ okresie re\\volucji pa\305\272dzierniko\\\\'ej Lenin by\305\202tym. kt\303\263ry

zupe\305\202nie sam wytycza\305\202 program polityki narodowo\305\233cio\\vej komu-

nist\303\263w. Dla przeforso\\\\rania jej musia\305\202 \\\\'alczy\304\207 z za\305\274artym opo-

rem s\\\\.ych nabli\305\274szych wsp\303\263\305\202pracownik\303\263\\\\.. Do jego najwi\304\231kszych

przeciwnik\303\263w nale\305\274eli bynajmniej nie szowini\305\233ci, lecz cz\304\231\305\233\304\207sta-

rych bolszewik\303\263w, kt\303\263r.lY ca\305\202kowicie ignorowali narodowy ruch

wyz\\vole\305\204czy ciemi\304\231\305\274onych da\\\\'niej naroo\303\263\\\\r. Przegl\304\205daj\304\205c pro-

toko\305\202y VIII kongresu RKP(b) dochodzi si\304\231zaraz do wniosku.
\305\274eoponenci Lenina niezmiernie ma\305\202o\\viedzieli o problemie na-

rodo\\\\'o\305\233ciowym i niedoceniali zupe\305\202nie jego znaczenia. Bucharin
uznawa\305\202 prawo do samodzielno\305\233ci tylko w odniesieniu do kolonii

po\305\202o\305\274onychpoza obr\304\231bem dawnego imperium carskiego i pozwa-

la\305\202sobie na cyniczne uwagi: Has\305\202o to stosowa\304\207 mo\305\274na \\\\'obec

\"Hotentot\303\263w i Buszmen\303\263w, wobec Murz)'n\303\263w, Hindus6w i in-

nych
tt

, jego realizacja przyczyni\305\202aby \\\\,iele trudno\305\233ci Anglikom

i innym pa\305\204stwom posiadaj\304\205cym kolonie. Lenin by\305\202istotnie jedy-)
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nym. kt\303\263ry w pdni docenia\305\202 ca\305\202\304\205donios\305\202o\305\233\304\207pomy\305\233lnego rozwiQ-

zania problemu narodowo\305\233ciowego \\\\\" Sowietach
58

. W swej po-
lcmice przeciw ignorantom i szowinistom nie omieszka\305\202 on wska-

zy\\\\'a\304\207stale na haniebn\304\205 rol\304\231rosyjskiego kolonializmu. Kiedy na
\\' I I I kongresie RKP( b) kilku przyw\303\263dc\303\263w komunistycznych

wypo\\viedzia\305\202o si\304\231przeciwko d\304\205\305\274eniom\\\\'yzwole\305\204czym Baszkir\303\263w,

odpowiedzia\305\202 on co nast\304\231puje: \"Baszkirzy \305\274ywi\304\205nieufno\305\233\304\207wobec

\\Vielkorus\303\263w, poniewa\305\274 ci posiadaj\304\205 wy\305\274sz\304\205cywilizacj\304\231 i pos\305\202u-

giwali si\304\231t\304\205cy\\vilizacj\304\205, aby pl\304\205drowa\304\207Baszkir\303\263w. Dla Baszkira

\305\274yj\304\205cegow jakiej\305\233 odleg\305\202ej miejscowo\305\233ci s\305\202owo \"Wielkorus\" oz-

nacza ciemi\304\231\305\274c\304\231i \305\202ajdaka. Nale\305\274y to bra\304\207pod u\\\\'ag\304\231, nale\305\274y z

tym tak\305\274e walczy\304\207, ale to jest spraVla d\305\202ugiego czasu. Takich

rzeczy nie za\305\202atwia si\304\231poprzez dekrety. Musimy przeto post\304\231po-

wa\304\207bardzo ostro\305\274nie. Ostro\305\274no\305\233\304\207jest szczeg\303\263lnie \\\\'skazana dla

takiego narodu jak wielkoruski, kt\303\263ry u wszystkich innych na-
rod\303\263w \\\\rywo\305\202uje uczucie \305\233lepej nienawi\305\233ci. Dopiero teraz nau-

czyli\305\233my si\304\231zmienia\304\207 ten stan rzeczy, ale jeszcze w spos\303\263b bar-

dzo niedoskona\305\202y . S\304\205u nas np. w komisariacie ludowym o\305\233wia-

ty lub w jego kr\304\231gu komuni\305\233ci, kt\303\263rzy powiadaj\304\205: tylko jedno-
lite szko\305\202y! Nie \\\\'olno wi\304\231cnaucza\304\207 \\v \305\274adnym innym j\304\231zyku,

jak rosyjski. Moim zdaniem taki komunista jest \\\\'ielkoruskim

szowinist\304\205. wielu z nas ma co\305\233z niego \\\\' sobie, nale\305\274y go

z\\valcza\304\207 !S1\"

Powo\305\202ali\305\233my si\304\231rozmy\305\233lnie na przyk\305\202ad baszkirski. Demon-

struje on dalekowzroczno\305\233\304\207 Lenina w por\303\263\\vnaniu z innymi przy-
w\303\263dcami komunistycznymi. R\303\263wnocze\305\233nie za\305\233pot\\\\,ierdza on, \305\274e

d\304\205\305\274eniado umocnienia w\305\202adzy komunistycznej za wszelk\304\205 cen\304\231,

a wi\304\231cw1.glqd /ak/yczn)', okaza\305\202y si\304\231o \\\\'iele silniejsze ni\305\274kon-

sek\"7entne przestrzeganie zasad internacjonalizmu proletariackie-

\037o. Kiedy Baszkirzy za\305\274\304\205dalidla siebie prawa samostanowienia

po\\\\'sta\305\202o kilka front\303\263w. Grupa z\305\202o\305\274onaz szowinist\303\263\\v, z prze\\\\'od-

nicz\304\205cym kaza\305\204skiego sowietu K. Gracisem na czele, stawia\305\202a za-

ci\304\231tyop\303\263rprzeci,,' tworzeniu jakichkoh\\'iek form samodzielno\305\233ci

dla grup narodo\\vo\305\233ciowych. Lenin sta\305\202si\304\231zaprzysi\304\231\305\274onym wro-

giem tego kierunku. Reprezentanci komunist\303\263w tatarskich i basz-

kirskich opowiadali si\304\231za koncepcj\304\205 Su\305\202tan-Galije\\\\'a. 22 marca
1920 Lenin przyj\304\205\305\202na Kremlu przedstawicieli centralne\037o biura

komunistycznych or\037anizacji narod\303\263\\\\. 'X'schodu, S. Zaid-Galije\\va,)

:)6. JJ7
o\305\233moj:j\037zd RKP(b). Mar. 1919. Protokol)., Moskwa 19.\0379. sir. 47.

Bucharin popiera\305\202 w\303\263wczas stanowisko Stalina. kt\303\263rer\303\263\305\274ni\305\202osif 95adniao
od 8IaDo,,'i\037ka Lenioa. Podczas gdy Lenin pok.re\305\233la\305\202..prawo narod\303\263w do

!18mostanowienia
,. Stalin wysun\304\205\305\202\302\243ormu\305\202\304\231:..\037m05taDowienie kla!lY pracu-

jIJeftj ka\305\274degonarodu\".

57. Tam\037. str. 106.)
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B. Manzurowa i M. Su\305\202tan-Galijewa. Ostrzegli oni Lenina przed
pr\303\263b, sztucznego rozdzielania Baszkir\303\263w od Tatar\303\263w i wypo-
wiedzieli si\304\231za jednolitym, komunistycznym Turkiestanem. Le-
nin sprzeciwi\305\202 si\304\231jednak temu i zarz\304\205dzi\305\202\"przy\305\233pieszone utwo-

rzenie\" odr\304\231bnej Tatarskiej ASSR przyczyniaj\304\205c si\304\231w ten spo-
s\303\263bdo sztucznego protegowania separatyzmu baszkirskiegoM\" .

Z dokumentacji dotycz\304\205cej polityki narodowo\305\233ciowej okresu
Lenina nie wynika jasno, jakie wzgl\304\231dy odgrywa\305\202y decyduj\304\205c\304\205

rol\304\231dla 6wczesnych przyw\303\263dc\303\263w komunistycznych, nie wy\305\202\037-

j,c samego Lenina, przy rozwi\304\205zywaniu problem\303\263w n a rodowo\305\202-

ciowych w okre\305\233lonych regionach: czy zasadnicze momenty ideo-
logiczne, czy te\305\274interesy pa\305\204stwowe, jak np. pszenica ukrai\305\204ska,

nafta azerbejd\305\274a\305\204ska lub bawdna \305\233rodkowo-azjatycka. Lenin ju\305\274

w\303\263wczas wysuwa\305\202 na czo\305\202owe miejsce tez\304\231,\305\274enale\305\274y ,,'zmacnia\304\207

sojusz z rosyjskimi masami pracuj\304\205cymi. Lenin nie by\305\202\"monoli-

tyczny\"
-

jako geniaJny strateg i taktyk nie m\303\263g\305\202trzyma\304\207 si\304\231

sztywnej linii. Jak widzieli\305\233my, potwierdzi\305\202a to wielka dyskusja
teoretyczna na tematy narodowo\305\233ciowe, prowadzona po XXII

Zje\305\272dzie partii, kiedy to przedstawiciele ca\305\202kiem odmiennych po-

gl\304\205d\303\263wzgodnie powo\305\202ywali si\304\231na Lenina. Jeszcze \\vyra\305\272niej wi-

da\304\207to w ostatnich sporach mi\304\231dzy Moskw\304\205 a Pekinem.

Mimo tego zmiennego kursu trudno by\305\202oby u\\\\'a\305\274a\304\207Lenina

za szo\\vinist\304\231. \\YJ swych pa\305\204st\\\\'owo-politycznych kombinacjach
kierowa\305\202 si\304\231on intuicyjnie odczuciem, \305\274erozwi\304\205zanie problem\303\263w

narodowo\305\233ciowych dawnej Rosji carskiej jest spraw, mi\304\231dzynaro-

do\\\\.\037o znaczenia. W jego dzidach kilkakrotnie wyst\304\231puje mY\037J

\305\274e\"stosunek sowieckiej republiki robotnik\303\263w i w\305\202o\037ciando s\305\202a-

bych, jeszcze dzi\305\233uciskanych narod\303\263w, posiada\304\207 b\304\231dzie praktycz-

ne znaczenie dla ca\305\202ejAzji, dla wszystkich kolonii na \305\233wiecie, dJa

milion\303\263w ludzi.\". To internacjonalistyczne nast8\\\\,ienie Lenina i

du\305\274ej cz\304\231\305\233cijego z\\vo]ennik\303\263w nadawa\305\202o ton przy tworzeniu

Zwi\304\205zku Sowieckiego. Federacja sowiecka trakto\\\\'ana by\305\202aprzez

nich jako wst\304\231pny krok na drodze do porz\304\205dku, maj\304\205cego obj\304\205\304\207

ca\305\202y\305\233wiat. Na X Zje\305\272dzie partii, \\\\' \037rudniu 1922. nawet Stalin
stwierdzi\305\202, \305\274ejest to \"decyduj\304\205cy krok ku zjednoczeniu Judzi pra-
cuj\304\205cych ca\305\202ego \305\233\\viata \\v jednej socjalistycznej, sowieckiej fede-

racji 'wiatowej.\" . Jeszcze wyra\305\272niej sformu\305\202owa\305\202to p\303\263\305\272niejszy

dow\303\263dca Armii Czerwonej, Frunze, kt6ry powiedzia\305\202, \305\274eZwi\304\205zek)

58. M. K. MucbariaDOW: Soulanij\037 nG('ionalnoj 'OIudnr,'wi\037tlnos\305\202i na-

rodOID Bedno,o PotI1OIiijs ID ,.lItori. SSSR\", Dr 5.'1953. Mowa jf'8t lam o
r\303\263iniC8eh zda\305\204mi\037 Uninem . mahometa\305\204skimi pnyw\303\263cleami komuniI-

\305\202y\0371..J .

59. Cytowane wg. ...\037i\037..oje loeud.anlwo i prawo'\" Dr 1/1959. str. 14.
Dotyczy Dziel W. I. Leniua (wydanie roeyilkie) tom XXX. Itr. 117.

60. ..Prawda.\" 27. 12. 1922.)
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Sowiecki obejmie \"nie tylko narody Azji i Ameryki, ale tak\305\274ej

Australii i czarnej Afryki'I\". Komuniki sowieccy zawsze przywi,-

zywaJi specjalne znaczenie do swej polityki narodowo\305\233ciowej w

europejskiej itranskaukaskiej cz\304\231ki kraju. Odrodzenie \305\274yciakul-

turalnego na Ukrainie mia\305\202oby\304\207narz\304\231dziem wp\305\202ywu na dzia\305\202al-

no\305\232\304\206polityczn, Ukrai\305\204c\303\263w\305\274yj,cych na obszarach nale\305\274\304\205cychw\303\263w-

czas do Polski, Czechos\305\202owacji i Rumunii. To samo da si\304\231po-

wiedzie\304\207 o Bia\305\202orusi. Kiedy w roku 1924, w obr\304\231bie Ukrainy so-

wieckiej, utworzono autonomiczn\304\205 republik\304\231 Mo\305\202dawii, podkre-

\305\233lanoca\305\202kiem otwarcie znaczenie tego wydarzenia \"nie tylko dla

naszych braci, ludu pracuj\304\205cego, robotnik6w i ch\305\202op6w Besarabii,

ale i dla wszystkich narod6w Ba\305\202kanu, gdzie nieprzerwanie trwa
walka o wyzwolenie narodowea.. .

Ta mi\304\231dzynarodowa atrakcyjnO\305\232\304\206sowieckiej polityki narodo-

wo\305\233ciowej zanik\305\202a prawie zupe\305\202nie w okresie stalinowskim. Ter-
ror na Ukrainie sowieckiej dzia\305\202a\305\202odstraszaj\304\205co na \305\274yj\304\205cychw

Polsce Ukrai\305\204c\303\263w.Silnie rozwijaj\304\205cy si\304\231tam w latach dwudzies-
tych ruch proso\\\\,iecki ust\304\205pi\305\202w nast\304\231pnym dziesi\304\231cioleciu na

rzecz tendencji nacjonalistycznych. To samo odnosi si\304\231do bia\305\202o-

ruskiej nlniejszo\305\233ci w Polsce. \037l\305\202odainteligencja narodowa w au-

tonomicznej republice mo\305\202dawskiej zosta\305\202a zlikwidowana fizycz-
nie w latach trzydziestych. Dla stalinist\303\263w tylko te ruchy, kt6re

dawa\305\202y si\304\231kontrolo\\\\'a\304\207 uchodzi\305\202y za sprzymierzone. Kiedy po II
wojnie \305\233wiatowej narzucono system terroru pa\305\204stwom \"ludowo-

demokratycznym\" we wszystkich dziedzinach zainteresowanie sta-

linowc6w krajami kolonialnymi usta\305\202oca\305\202kowicie. Epoka stalinow-

ska nie zajmowa\305\202a si\304\231naukowym badaniem ruch\303\263w wyzwole\305\204-

czych Afryki i Ameryki \305\201aci\305\204skiej,za\305\233badania spraw azjatyckich
ograniczy\305\202y si\304\231do lingwistyki i wczesnej historii. Po \305\233mierci

Stalina zaj\304\231to si\304\231usuwaniem wypacze\305\204 na odcinku problem6w
narodowo\305\233ciowych. Wy\305\202oni\305\202ysi\304\231przy tym trzy grupy zagadnie\305\204:

stosunki mi\304\231dzy Zwi\304\205zkiem Sowieckim a europejskimi krajami
demokracji ludowej, stosunek do Chin i wreszcie stanowisko

ZSSR wobec ruch\303\263w wyzwole\305\204czych Azji, Afryki i Ameryki

\305\201aci\305\204skiej.

Demokracjom ludowym przyni6s\305\202 stalinizm jaskrawe niespra-
wiedliwo\305\233ci. Partie komunistyczne. kt6re ju\305\274dawniej by\305\202yna

tym obszarze reprezentantami politycznych interes\303\263w sowieckich,

przemieni\305\202y si\304\231w pos\305\202usme narz\304\231dzia wykonawcze dyrektyw
moskiewskich. Dyktando sowieckich ,.doradc6w\" oraz niewolni-

cze na\305\233ladowanie \"wzoru\" sowieckiego - oto w jakich wa-)

61. Tam\305\274e.

62. Z cIepeay Christiana Rakowaki..o do rewolueyjDep komitetu kraju
mo\305\202daweki.,o. WI. ..Prawdy\", 21. 1. 1925.)
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runkach odbywa\305\202a si\304\231tam ,.budowa socjalizmu
u

_ Stosunki gospo-
darcze ogranicza\305\202y si\304\231w okresie stalinowskim do eksploatacji

kraj\303\263w demokracji ludowej. Szczeg\303\263lnie jaskrawo wyrazi\305\202y si\304\231

one w wyzyskiwaniu przez ZSSR monopolistycznego stanowiska

w handlu zagranicznym dla dyktowania niesprawiedliwych cen.

Niezapomniane s\304\205te\305\274\"mieszane towarzystwa\". Na XX Zje\305\272dzie

partii (1956) przyw\303\263dcy sowieccy wyrazili gotowo\305\232\304\206usuni\304\231cia

wielu z tych niesprawiedliwo\305\233ci. Ale pierwsza inicjatywa w tym
kierunku wysz\305\202a nie ze strony sowieckiej. Ju\305\274w pierwszych mie-

si\304\205cach po \305\233mierci Stalina mo\305\274na by\305\202odostrzec w partiach ko-

munistycznych bloku wschodniego wyra\305\272ne tendencje emancypa.

cyjne. Przewodzi\305\202y w tych d\304\205\305\274eniachChiny. Ferment i op\303\263rprze-

ciw Moskwie osi\304\205gn\304\231\305\202ypunkt szczytowy w roku 1956 w polskim

Pa\305\272dzierniku i powstaniu w\304\231gierskim. Na VIII plenum KP PZPS
w pa\305\272dzierniku 1956, nurtuj\304\205ce komunist\303\263w polskich tendencje
najlepiej odda\305\202a przedwojenna komunistka, Romana Granas:)

\"Poj\304\231ciedemokracji IOCjalistyezoej jest niepodzielne. Nie mo\305\274naz nieBo

wJ\305\2024czye zasady iDtemacjonalizmu, zasady r\303\263wooiei wielkich i ma\305\202)'chDa-
rod\303\263w.To jest kardyoalna ....da leoinianu. Nie wolno o niej upomina\037.
ani tym bardziej nie womo jej Daruaa\037'.)

Wysuni\304\231cie postulatu \"w\305\202asnej drogi do socjalizmu\" sta\305\202osi\304\231

form\304\205 protestu przeciwko wielkoruskiemu szowinizmowi sowiec.
kiemu, kt\303\263ry objawia\305\202 si\304\231r\303\263wnie\305\274w stosunku do pa\305\204stw bloku

wschodniego. W prasie polskiej i innych kraj\303\263w ludowej demo-

kracji prowadzono na ten temat otwart\304\205 dyskusj\304\231. Czytamy np.:)

..Do jak 2brodniczycb rcwniarow posunf\305\202a .i\037 int\037rprf'lacja pojfCia .\".r\303\263\037

ludu'. Ile\305\274lpotyka\305\202o !IIif ord)'naroelo szowinizmu ze strony jednego wielki\037go
narodu wobec innych mniejnych - to wykait dopiero badania. Dzia\305\202aln0\305\2324:

.doradc\303\263w IOwieekich' uznana weta\305\202aza naruuenie zasad leninizmu. S&
wiecka a\305\202uibadyplomatyczna przekracza\305\202a swoje kompetencje i mirsza\305\202asi\"
do Ipraw wewn\037trmycb nuzego kraju. Praktykowany sy.tem 'doradc\303\263w 50-

wieekich\" kt\303\263rzypocqtkowo mia\305\202by\037 pomocny, okaza\305\202si, na d\305\202u\305\274s\304\205met\304\231

niesprawiedliwy i szkodliwy. Zawierano umowy bandlowe. np. o dostawach
w,gla z roku 19-16, kt\303\263reby\305\202ykorzystne wy\305\202.ezDiedla Zwitzku Sowieckie_o
zaj szkodliwe dla nuzych intelft\303\223w ,ospoda!'CZJch. ,. obecnej sytuacji po.
winno si, ...\037e innymi oczyma patny': na nutfpst,,'a ulworzenia ko-

minformu... Stalin Delowa\305\202de facto do\305\233wiadczenu narodowego ruchu W)..

zwole\305\204czego niekt\303\263rycb kraj\303\263wz obem II wojny iwiatowej. BnatalDie pod-
pontdkowa\305\202 lObie partie i wynuci\305\202 za burt, powsta\305\202ew trj w.lee si\305\202)'Da.

rodoweM\" .)

Ten sam charakter mia\305\202y wydarzenia rewolucyjne na W\304\231g-

rzech. H istorycy Chruszczowa chcieli wykaza\304\207, \305\274einicjatorami

63. ..Nowe Drop.., Waraawa. nr 10(88). pa\305\272cbierDik 1956, Itr. 178.
M. Jeny Pi\303\263rkowak.i: Sl\305\202....\037 rwa ,....... i uaana w ..Nowycb

DJ'OIaeb \", OJ' 11/12 1956.)
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powstania budapeszte\305\204skiego by\305\202yelementy reakcyjne i faszys-
towskie, podczas gdy w rzeczywisto\305\233ci byli nimi: inteligencja
komunistyczna, m\305\202odzie\305\274i robotnicy.

Pod koniec paidziernika 1956 rz\304\205dsowiecki opublikowa\305\202

o\305\233wiadczenie zawieraj\304\205ce szereg og\303\263lnikowych frazes\303\263w na temat

.,trudno\305\233ci\", unierozwitzanych problem\303\263w\", \"oczywistych b\305\202\304\231-

d\303\263w\", kt\303\263re wyst\304\231powa\305\202y tak\305\274ew stosunkach wzajemnych mi\304\231-

dzy \"krajami socjalistycznymi U. Doprowadzi\305\202o to do \"os\305\202abienia

zasady r\303\263wnouprawnienia w stosunkach mi\304\231dzy pa\305\204stwami so-

cjalistycznymr'. ZSSR jest teraz got\303\263w zrewidowa\304\207 swe nasta-

wienie nawet w sprawie stacjonowania si\305\202zbrojnych a wi\304\231cnie-

kt\303\263re z podstawowych zasad sojuszu wojskowego zwanego Uk\305\202a-

dem Warszawskim-. Na VI zje\305\272dzie SED w styczniu 1963 po-

wr\303\263ci\305\202raz jeszcze do tej sprawy:)

.\037\037ta\305\202inpopdni\305\202cir\305\274kieb\305\202\304\231dyw stosunkach do spraw narodowo\305\233ciowych
nit' tylko w naszym kraju, ale tak\305\274ewobec kraj\303\263wdemokracji ludowych.
Nasza partia, podobnie jak inne partie marksistow.k\037leninowwe, podda\305\202a

mia\305\274d\305\274.\304\231cejkrytyce kult Stalina i naprawi\305\202a jego b\305\202\037y.W rezultacie oczyjci-
\305\202asi\037 atmosfer. polityczna we wsp\303\263lnocie socjalistycznej. Sprawy dotycqce
interes\303\263w kraj\303\263wsocjalistycznych rozwi\304\205zywane I\305\202drog, wzajemnej wymia-
ny pogl,d\303\263w w duchu demokracji i internacjonalizmu proletariackiego. Gos-

podarcze\037 polityane i kulturalue stosunki mi\305\202Klzykrajami eoejalUtyemymi
zosta\305\202).umocnione i rozwijaj, si\304\231w my\305\233lzasad rowDouprawnienia, wzajem-
nych korzy\305\233cii \".zajelDDej pomoc\"'.)

Stosunki mi\304\231dzy Z\\\\'i\304\205zkiem Sowieckim i jego sprzymierze\305\204-

cami ludowo-demokratycznymi, zw\305\202aszcza europejskimi, zmieni\305\202y

si\304\231gruntownie od \305\233mierci Stalina. W aspekcie sowieckiej polity-

ki narodowo\305\233ciowej wzajemny stosunek narod\303\263w sowieckich jest

odr\304\231bnym problemem i stosowanych tu zasad nie da si\304\231przenie\305\233\304\207

na polityk\304\231 wobec kraj\303\263w \"obozu socjalistycznego\". W por\303\263wna-

niu do okresu stalinowskiego uleg\305\202yznacznemu rozlu\305\272nief\305\202iusto-

sunki Moskwy z tymi krajami. Sprawy takie, jak np. \"stopienie\"
si\304\231narod\303\263w nigdy nie by\305\202ytu rozpatrywane. Forsuje si\304\231wpraw-
dzie nauk\304\231 j\304\231zyka rosyjskiego, jako przedmiotu obowi\304\205zkowego

w szko\305\202ach \305\233rednich bloku wschodniego, ale idzie tu wyra\305\272nie o

nauk\304\231 j\304\231zyka obcego. Statystyka wykazuje, \305\274enie tylko na W\304\231g-

rzech, ale r\303\263wnie\305\274w Polsce j Czechos\305\202owacji gdzie nauka rosyj-
skiego u\305\202atwiona jest przez pokrewie\305\204stwo j\304\231zykowe, m\305\202odzie\305\274

niepor\303\263wnanie cz\304\231\305\233ciejwybiera j\304\231zyk angielski, francuski czy
niemiecki.

Jaskrawy kontrast mi\304\231dzy \"leninowsk\304\205 polityk, narodowo\305\233-

ciow\304\205\" w Zwi\304\205zku Sowieckim oraz \"leninowskimi zasadami\" po-)

65. \"Prawda\", 31. 10. 1956.

66. ...Prawda '''. 17. l. 1963.)
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ciep\305\202et\305\202o,,'apo\305\233wieci\305\202opomocy. kt\303\263-

rej doznawali ooi od wsp\303\263\305\202wi\304\231\305\272Di\303\263w
-- pisany ro8yjskich. W okresie stali.

nowskim istnia\305\202ajak wida\304\207dobra szko\305\202aprzy jaini narod\303\263w - ob\303\263zkOD-

centracy jny...
140. Jaroslaw Smielakow: \"S\305\202owonasakogo.' w ..Litieralurnaja Gnet....

29. 12. 1962.)
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lityki Moskwy wobec sojusznik\303\263w jest jedn\304\205 z g\305\202\303\263wnychprzy-

czyn nieufno\305\233ci panuj\304\205cej nie tylko w\305\233r\303\263dludno\305\233ci kraj\303\263w demo-

kracji ludo\\\\'ej. lecz tak\305\274ew ko\305\202ach tamtejszych funkcjonariuszy

komunistycznych. Pod rz\304\205dami Chruszczowa podj\304\231to pewne kro-

ki aby uczyni\304\207 bardziej zno\305\233n\304\205t\304\231dwutorowo\305\232\304\206 w polityce naro-

dowo\305\233ciowej. W Zwi\304\205zku Sowieckim istnia\305\202a np. do\305\232\304\206powa\305\274na

mniejszo\305\233\304\207polska, sk\305\202adaj\304\205casi\304\231nie tylko z Polak\303\263w osiad\305\202ych

na terenach przy\305\202\304\205czonych po wojnie do ZSSR, alc tak\305\274ez wiel-

kiej liczby wi\304\231\305\272ni\303\263wi przymusowych przesiedle\305\204c\303\263w. Aby uchro-

ni\304\207ich przed \"stopieniem si\304\231narod\303\263w\" rz\304\205dsowiecki umo\305\274liwi\305\202

im masow\304\205 repatriacj\304\231. Kiedy og\305\202oszono pierwsze wyniki spisu
ludno\305\233ci z roku 1959 okaza\305\202o si\304\231.\305\274ena obszarze sowieckim \305\274y\305\202o

911.253 Polak\303\263\\\\'. ale tylko 442.905 poda\305\202o j\304\231zyk polski jako

ojczysty. Moskwa toleruje \"suwerenno\305\232\304\206\" Polskiej Rzeczypospo-

litej Ludowej, ale r\303\263\\\\'nocze\305\233nieprawie miliono\\\\'8 grupa ludno-
\305\233ciowa polska pozbawiona jest w Sowietach wszelkiej mo\305\274liwo\305\233ci

piel\304\231gnowania w\305\202asnego \305\274yciakulturalnego. Wyj\304\205tek stanowi je-

dynie Litewska SSR, w kt\303\263rej na obszarze Wilna istniej, polskie

szko\305\202y i instytucje kulturalne. Nic nie pozosta\305\202o natomiast z sil-

nego polskiego centrum kulturalnego, kt\303\263re w latach d\\\\'udzies-

tych i trzydziestych istnia\305\202o w Kijowie.

Nieco inaczej przedstawia si\304\231polityka wobec licz\304\205cej ponad

100.000 os\303\263bmniejszo\305\233ci w\304\231gierskiej na Ukrainie Zakarpackiej.
Ludno\305\233\304\207ta \305\274yjena terenach przygranicznych i korzysta z pew-
nej autonomii kulturalnej. Nie wiadomo nic jednak o jakichkol-
wiek umowach czy uk\305\202adach mi\304\231dzy Moskw\304\205 a Budapesztem,
kt\303\263re umo\305\274liwia\305\202yby pa\305\204stwu w\304\231gierskiemu opiek\304\231 kulturaln\304\205

nad t\304\205ludno\305\233ci\304\205.

Stosunek Moskwy do europejskich kraj\303\263w demokracji ludo-

wej nie uformowa\305\202 si\304\231w spos6b wyra\305\272ny. Po\305\233r\303\263dkomunist\303\263w

bloku wschodniego utrwala si\304\231pogl\304\205d, \305\274eodrzucenie sowieckiej

drogi do komunizmu rozci\304\205ga\304\207si\304\231ma nie tylko na sprawy mode-

lu gospodarczego i odr\304\231bno\305\233ciinstytucjonalne, lecz tak\305\274e i na

procesy socjologiczne. Sowiecka teza o stapianiu si\304\231narod\303\263w nie

da si\304\231absolutnie podtrzymywa\304\207 w nowoczesnym \305\233wiecie.

Niezdolno\305\233\304\207komunist\303\263w sowieckich do stworzenia na zasa-

dach sprawiedliwo\305\233ci, wielonarodowego spo\305\202ecze\305\204stwa, opieranie

si\304\231w dalszym ci\304\205guna tradycjach szo\\\\,inistycznych, sk\305\202onno\305\233\304\207do

nadmiernego centralizmu i odrzucenie typowych dla ka\305\274dego no-

woczesnego spo\305\202ecze\305\204stwa pluralistycznych tendencji rozwojo-

wych -
wszystko to odbija si\304\231na stosunku demokracji ludo-

wych do Sowiet\303\263w. Komuni\305\233ci spoza bloku wschodniego z tros-

k, patrz\304\205 na ten rozw\303\263j sytuacji. Najdobitniej wyrazi\305\202o si\304\231to

w li\305\233ciePalmira T ogiiattiego, napisanym na kr\303\263tko przed \305\233micr-)
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ci\304\205,a opublikowanym tak\305\274ei w \"Prawdzie\" (10 wrze\305\233nia 1964).

Czytamy w nim m.in.:

.. ... rakt\037m. kt\303\263rynu ni\304\205okoi i kt\303\263regonie potr.fimy w pe\305\202nizrozu-

mi\037. jest powitanie tendeDcji od\305\233rodkowycb w .....j.ch eoejalistycznycb.
Kry je OD w BObie bez w,tpieDia powaiae niebezpi ecnPl two, i DUZJ1D zda.

niem. powinni je bra\304\207pod uwal\037 towarzysze IOwieecy. Tendencje te za-

wieraj, w !'Obie niew,tpliwie elementy odraduj,celo sif nacjonalizmu. Wie-
m y jednak. \305\274euczucia narodowe \305\202.\305\202.jeszcze d\305\202ugiczu !ta\305\202ymelementem

w pracy nuzego ruchu 8OCjaliatycmelo. tak\305\274epo obj\304\231ciuprzeze\303\263w\305\202adzy.

OMi,gnifCia loapodarcze nie oe\305\202abi.j, go, przeciwnie zdaj, ai\037 je wZD1acnia\037.

TaUe w \037jali5tycznJm obozie powinDo li\037 chyba (podbdlam !\305\202owo..chy-
ba \". ponie,,'a\305\274 nie znaDe Dam \304\205konkretne rakty) unikK na.nueania z

U\"wn,tn unifikacji i liczy\037 li\037 z tym. \305\274ejedno\305\233\304\207mUli by\037 umacniana i

utrzymywana w waruDkacb wielowantwowo8ci i pe\305\202nejsuwerenno\305\233ci ..
uczeg\303\263lnycb kraj\303\263w\037.)

\\'\305\202(fnowym programie KPZS podkre\305\233la si\304\231dwojakie znacze-

nie polityki narodowo\305\233ciowej w obr\304\231bie bloku wschodniego. Cho-
dzi \\\\'i\304\231cnajpierw o tzw. mi\304\231dzynarodowy socjalistyczny podzia\305\202

pracy w Komekonie. Wsp\303\263\305\202pracagospodarcza i naukowo-technicz-

na, wzajemne uzgadnianie plan\303\263w gospodarczych, specjalizacja j

kooperacja w produkcji przemys\305\202owej
- to wszystko przyczynia

si\304\231niew\304\205tpliwie do zbli\305\274enia narod\303\263w nale\305\274\304\205cychdo Komekonu.

\\X' no\\\\'ym programie partii czytamy w z\\\\'i\304\205zku z tym:

,.Pow5tanie ZSSR 9 p\303\263\305\272niejza\305\233bloku socjalutyemelo o z.a8i\0371U iwia-

towym. zapoc\304\205tkowa\305\202oMtoryemy proca zbli\305\274eoi. narod\303\263w. W bratniej
rodzinie pa\305\204stwIOCjaliatyemych kODczy si\305\202.wru z likwidaej, pneeiwie\305\204stw

klasowych. taUe i wrogie nutawienie jeduJcb narod\303\263wdo drupch. Rozkwi-
towi kultur narod\303\263w wsp\303\263lnoty IOCj.wtyemej towarzyszy coraz silniejsze

wzajemne odcWa\305\202ywanie na siebie kultur narodowycb 9 wykszta\305\202caj, ai\037 ce-

cby mi\304\231dzynarodowe, tak eh.rakterystyczne dJa ludzi w spo\305\202ecae.utwie so-

cjalistycznym-'.)

Tyle na ten temat w programie.
W ostrym \305\233wietle rzeczywisto\305\233ci prezentuje si\304\231jednak Kome-

kan zgo\305\202ainaczej ni\305\274w sielankowych wyobra\305\274eniach komunist\303\263w

sowieckich. Umi\304\231dzynarodowienie gospodarki natrafi\305\202o w Ko-

n1ekonie na wielkie trudno\305\233ci, tendencje od\305\233rodkowe nie zosta-

\305\202yz\305\202agodzone, przeciwnie, kilka pa\305\204stw komunistycznych odm6-

\\\\'i\305\202oprzyst\304\205pienia do Komekonu. Komuni\305\233ci chi\305\204scy i p\303\263\305\202nocno-

korea\305\204scy okre\305\233lili moskiewsk\304\205 interpretacj\304\231 \"mi\304\231dzynarodowego

podzia\305\202u pracy w obozie socjalistycznym\" jako zamaskowan\304\205 for-

m\304\231mieszania si\304\231w wewn\304\231trzne sprawy innych narod\303\263w. Mos-

kwie zale\305\274a\305\202ona utrzymaniu uprzy\\\\'i1ejo\\\\'anego i czo\305\202owego sta-

nowiska na odcinku gospodarczym, przy czym uzasadniano to

twierdzeniem, \305\274eZwi\304\205zek Sowiecki jest jedynym krajem socja-

listycznym, znajduj\304\205cym si\304\231ju\305\274na etapie \"budownictwa komu-

nistycznego\". W kontaktach z partnerami ze \"\305\233wiatowego bloku)
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komunistycznego\", czy z Komekonu komuni\305\233ci sowieccy unika-

i\304\205wprawdzie starannie m\303\263wienia o ..wielkim bracie rosyjskim\",
niemniej jednak wewn\304\231trzna sytuacja w Sowietach jest dla tych
kraj\303\263w probierzem szczero\305\233ci dzia\305\202ania sowieckiego. Tego, co w
Sowietach rozumie si\304\231pod , ,zbli\305\274eniem si\304\231narod6w\". nie da si\304\231

oddzieli\304\207 od podobnych sformu\305\202o\\\\'a\305\204programu w odniesieniu do

pa\305\204stw bloku wschodniego.

Nowy program KPZS przyj\304\231ty zosta\305\202 w pa\305\272dzierniku 1961,

tzn. w czasie, kiedy konflikt ideologiczny z Chinami nie ujawni\305\202

si\304\231jeszcze oficjalnie na zewn\304\205trz. Tylko tym da si\304\231wyt\305\202umaczy\304\207,

dlaczego komuni\305\233ci sowieccy przemilczeli w\305\202asn, szowinistyczn\304\205

poli tyk\304\231w przesz\305\202o\305\233cii \\v\305\202\304\205czylinawet do programu kilka ust\304\231-

p\303\263w o charakterze pouczaj\304\205cym \\vobec sojusznik\303\263w z bloku

\"'schodniego.

\"Nacjooaliml jest najwaioieja\304\205 broDi, po1it)'czq i ideolopezq m1f-

dzynarodowej reak.cji oru relikt\303\263w wewn,trm)'cb si\305\202reakC)' jDych, kt\303\263re

zwalczaj, jedo\037 pa\305\204stwIOCjalistycloych. Objawy Dacjooalizmu i partyku-

laryzmu nir mikaj, automatyeznie w momeacie IWJeiptwa systemu lOCja.

liatyemep. Przestdy naejoaaliltJCZDe i poeoeta\305\202oiei dawnych wami mi\037y
Da rodam i stwarzaj, oajdhUej trwaj,ce. najbardaiej uporczywe, _jad\305\202ei WJe
raCinowane opory w dziedzioie poet\305\202puspolecmep. KomuoUei uwa\305\274aj, za

tw\303\263jg\305\202\303\263wnyobowitzek wychowanie mas pracuj,eycb w duchu inter.

nacjonalizmu i 5OCjalistyczoep patriotyzmu oro nieprzejednania wo\037

wszelkich objaw\303\263,,' nacjonalizmu i szowioizmu\".

Zaostrzenie konfliktu sowiecko-chi\305\204skiego i o\305\274ywiona dysku-

sja na temat obustronnych r\303\263\305\274nicprzyczyni\305\202y si\304\231wydatnie do

wy\305\233wietlenia kulis\303\263w polityki sowieckiej t tak\305\274e w odniesieniu

do spraw narodowo\305\233ciowych. Okaza\305\202o si\304\231przy tym, \305\274edu\305\274a

cz\304\231\305\233\304\207spornych kwestii uwarunkowana jest samym faktem s\304\205-

siedztwa. Wsp\303\263lne granice powsta\305\202y w du\305\274ej mierze na skutek

rosyjskiej ekspansji kolonialnej \\\\' Azji i konflikt\303\263w imperialis-

tycznych w tej cz\304\231\305\233ci\305\233wiata.

Na kr\303\263tko przed powstaniem Chi\305\204skiej Republiki Ludo\\\\'ej

partia komunistyczna Chin o\305\233wiadczy\305\202a,\305\274eprzysz\305\202y rz\304\205dtego kra-

ju podda .,zbadani u , uznaniu, odwo\305\202aniu, zmianie lub uczyni
przedmiotem nowych rokowa\305\204\" wszystkie urno\\\\')' i porozumie.
nia, jakie Pekin zawar\305\202 w przesz\305\202o\305\233ciz zagranicznymi pa\305\204stwami.

Stosunki mi\304\231dzy Zwi\304\205zkiem Sowieckim a Chinami by\305\202yo tyle

skomplikowane, \305\274efZ4d sowiecki ju\305\274\\\\' 31. 5. 1924 zawar\305\202 z

Chinami umow\304\231, moc\304\205 kt\303\263rej uznano r\303\263wnouprawnienie obu

pa\305\204stw i anulowano wszystkie uk\305\202ady z czas\303\263w carskich\"'. Pod

wzgl\304\231dem propagandowym umowa ta zosta\305\202a przez komunist\303\263w

nale\305\274ycie wykorzystana. \305\233wi\304\231conoj\304\205jako \"moment zwrotny w)

67. MoIaja Sotl1ieclcaja EncykloPftlija. 10m III. Moskwa 1929. sir. 8\037S

i &78.)
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dziejach stosunk\303\263w mi\304\231dzynarodowych\", ale du\305\274ego praktyczne-

RO znaczenia w rozwoju stosunk\303\263w mi\304\231dzy Sowietami i China-

mi nie mia\305\202a.Szereg spornych kwestii mia\305\202by\304\207wyja\305\233niony przez

powo\305\202anie specjalnej komisji i umowy dodatkowe, ale komisja
taka nie zosta\305\202a do dzi\305\233dnia zwo\305\202ana. Po utworzeniu Chi\305\204skiej

Republiki Ludowej Sowiety, w pa\305\272dzierniku 1949, pierwsze na-

wi\304\205za\305\202ystosunki dyplomatyczne z nowym pa\305\204stwem i zawar\305\202y z

nim natychmiast kilka um\303\263w o wsp\303\263\305\202pracy.Najwa\305\274niejsz\304\205 z nich

jest podpisana z pocz\304\205tkiem 1950 roku umowa o ..przyja\305\272ni,

wsp\303\263\305\202pracyi wzajemnej pomocy\"..
Kto zada sobie trud dok\305\202adniejszego zbadania niekt6rych z

tych um\303\263w b\304\231dzie m6g\305\202stwierdzi\304\207, \305\274eze strony Moskwy zasto-
sowano podobn\304\205 taktyk\304\231 jak po roku 1945 w stosunku do pa\305\204stw

demokracji ludowej. Tu powo\305\202ywano si\304\231na niebezpiecze\305\204stwo

odrodzonego imperializmu niemieckiego, kt\303\263re czyni\305\202o koniecz-

nymi pewne wsp\303\263lne postano\\\\rienia ochronne, w stosunku za\305\233

do Chin pos\305\202u\305\274onosi\304\231straszakiem imperializmu japo\305\204skiego..

Sowiety odda\305\202y wprawdzie Port Artura Chinom, zastrzeg\305\202y jed-

nak sobie r\303\263wnocze\305\233nie, \305\274eb\304\231d\304\205w nim stacjonowa\304\207 wojska 50-

\\\\,ieckje a\305\274do zawarcia uk\305\202adu pokojo\\\\'ego mi\304\231dzy Chinami i J a-

ponl\304\205.

Kiedy umar\305\202Stalin, stosunki mi\304\231dzy Pekinem a Tokio bynaj-
mniej nie by\305\202yjeszcze znormalizowane, mimo to rz\304\205dsowiecki

o\305\233wiadczy\305\202w pa\305\272dzierniku 1954 gotowo\305\232\304\206opuszczenia Portu Ar-
tura i przekazania Chinom wszystkich urz\304\205dze\305\204obronnych'lO. Pod-

j\304\231totak\305\274e szereg innych krok\303\263w celem polepszenia stosunk\303\263w

chi\305\204sko-sow ieckich.

A\305\274do wybuchu otwartego konfliktu prasa sowiecka i chi\305\204ska

pokrywa\305\202y milczeniem fakty, \305\274erok rocznie dochodzi\305\202o do incy-
dent\303\263w na terenach granicznych. W ko\305\204cu w \"Prawdzie\" uka-
za\305\202osi\304\231nast\304\231puj\304\205ceo\305\233wiadczenie:)

.\037trona chi\305\204sk.. dopuiei\305\202a o. granicy jednego z .iaduj,cych pa\305\204st\".
do chia\305\202aa.z kt\303\263rych wynika, \305\274er\304\205dchiaski jest coraz bardziej daleki od

leninowskiego punktu widzenia w tej dziedzinie. Przyw\303\263dcy chi\305\204scy kon-

centruj\305\202c celowo uwalf narodu na sprawy graDiczoe rozp\304\231tuj, sztucmie na-

mi\037lnoici narodowe i ,,'rogie nastawienie do innych narod\303\263w. Pozwalaj, \037

bie nawet na systematyczne naruszanie granicy IOwieckiej. W samym tylko
roku 1962 ma\305\202omirj!JCe ponad 5.000 wypadk\303\263w naru!lzenia granicy tIOwiec-
L' .'71\"
r..eJ .)

68. Tekst trgo uk.\305\202aduw ., W iedomost i WierchoWDolo Sowieta SSSR.', nr
36 '1950.

69. P. wymiana list\303\263wmitdzy Pekinem a Moekw, w ..Izwiesti.... 16. 9.
1952.

70. Tamie. 12. 10. 1954.
71. ..Pnwda.\\ 23. 9. 1963.)
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D\304\205\305\274cniekomunist\303\263w chi\305\204skich do rewIzJI granic nie t\305\202uma-

czy si\304\231jedynie faktem, \305\274egranice te powsta\305\202y w rezultacie kolo-

nialnych podboj6w Rosji carskiej i posiadaj, \"imperialistyczny\"
charakter. Do pog\305\202\304\231bieniakonfliktu przyczynia si\304\231:fakt. \305\274epew-

ne grupy narodowo\305\233ciowe \305\274yj,zar\303\263wno w Chinach jak i So-

wietach i \305\274egrupy te s\304\205w obu pa\305\204stwach silne liczbowo. Odnosi

si\304\231to w pierwszym rz\304\231dzie do narod\303\263w nale\305\274\304\205cychdo grup)'
tiurksko-mahometa\305\204skiej. W chi\305\204skich statystykach brak dok\305\202ad-

niejszych danych, obie strony operuj\304\205 do\305\232\304\206og\303\263lnikowymi cyfra-

mi, kt\303\263re tutaj podajemy. Tak wi\304\231cw Chinach znajduje si\304\2313-4

mln. Ujgur6w (w Sowietach 95.200) w prowincji Sinkiang. Uj-
gurowie, jeden znajstarszych lud6w tiurkskich, pojawili si\304\231na

terenie Sinkiangu ju\305\274w VIII wieku. Drug\304\205 grup\304\231 stanowi\304\205 Ka-

zachowie, kt\303\263rych w Chinach \305\274yjeok. 350.000 (w Sowietach
3,6 mln.) tak\305\274eg\305\202\303\263wniew prowincji Sinkiang. W Chinach za-

mieszkuje tak\305\274e 150.000 Kirgiz\303\263w (w Sowietach 968.000 )12.

Do ludno\305\233ci Sinkiangu nale\305\274\304\205r\303\263wnie\305\274Tad\305\274ycy, Uzbecy, Tats-

rzy, kt\303\263rych spotykamy w Sowietach. Nic wi\304\231cdziwnego. \305\274epro-

wincja Sinkiang sta\305\202asi\304\231jab\305\202kiem niezgody mi\304\231dzy Moskw\304\205 a

Pekinem. Zamieszczona poni\305\274ej tabela zawiera szczeg\303\263\305\202owedane

odno\305\233nie sk\305\202adu narodowego ludno\305\233ci SinkianguT.l.)
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Chi\305\204ska prowincja Sinkiang stanowi dzi\305\233obw\303\263d autonomicz-

ny. a komuni\305\233ci chi\305\204scy troszcz\304\205 si\304\231rzekomo o to, aby ka\305\274dej

\037rupie narodowo\305\233ciowej zapewni\304\207 autonomi\304\231 kulturaln\304\205. Jest jed-
nak niezaprzeczonym faktem, \305\274egranica sowiecko-chi\305\204ska przeci-
na tu \305\274yweorganizmy kilku narod\303\263w. Zar\303\263wno w Sowietach jak
Chinach w\305\202adza nale\305\274y do komunist6w, kt\303\263rzy stale powo\305\202uj,

si\304\231na \"internacjonalizm proletariacki\". Fakt ten jednak
- cho\304\207

brzmi to paradoksalnie. nie przynosi \305\274adnej ulgi losowi narod6w

\305\274yj\304\205cychw Turkiestanie sowieckim i chi\305\204skim. Tradycyjny i

czysto imperialistyczny sp\303\263rgraniczny trwa na tym obszarze na-
dal. Podobnie jak niegdy\305\233 Rosja carska, dzi\305\233ZSSR walczy wszel-
kimi \305\233rodkami o rozszerzenia swych wp\305\202yw6w na Sinkiang. Kie-

dy w roku 1931 wybuch\305\202o w Sinkiangu wielkie powstanie ant y-

chi\305\204skie i dopro\\\\'adzi\305\202o w sierpniu 1933 r. do proklamowania

niepodleg\305\202ego Turkiestanu wschodniego, \037toskwa stara\305\202a si\304\231o

pozyskanie wp\305\202yw\303\263wna tamtejszy rz\304\205d. 15 lutego 1934 uda\305\202o

si\304\231istotnie zawrze\304\207 z prezydentem republiki, Hodia-Nayc-Hadia,
uk\305\202ad o stacjonowaniu sowieckich si\305\202zbrojnych i ustanowieniu

protektoratu sowieckiego. Uk\305\202ad ten zosta\305\202 anulowany 12 marca
1934 przez pozosta\305\202ych cz\305\202onk\303\263wrz\304\205duTurkiestanu wschodniego.

Powsta\305\202y mi\304\231dzy Moskw\304\205 a Nankinem (6wczesna siedziba rz\304\205du

chi\305\204skiego) sp\303\263rrozstrzygni\304\231ty zosta\305\202na korzy\305\233\304\207Moskwy. Armia

Czerwona obsadzi\305\202a stopniowo ca\305\202\304\205republik\304\231 turkiesta\305\204sk, i row-

nolegle do tej akcji wojskowej zawarto szereg uk\305\202ad6w mi\304\231dzy

Nankinem i Moskw\304\205. Dyplomacja sowiecka pos\305\202u\305\274y\305\202asi\304\231zr\304\231cznie

niebezpiecze\305\204stwem imperializmu japo\305\204skiego w Azji, aby zaka-
muflowa\304\207 w\305\202asne cele nie tylko wobec Chin, ale i mocarstw za-

chodnich. W organie grupy polityk6w wschodnio-turkiesta\305\204skich

reprezentuj\304\205cych orientacj\304\231 pro-chi\305\204sk\304\205
-

ukazuj\304\205cym si\304\231w

Nankinie \"Tien-Szan\" (nr lO/stycze\305\204 1935) opisano \\\\' nast\304\231-

puj\304\205cy spos6b sytuacj\304\231 w Turkiestanie wschodnim:

.2dobycie nuzqo kraju przez bolszewik\303\263w miszezy\305\202o poda\305\202awy nuulo

\305\274ycia.WieJ\304\205 knywd\037 wyr\304\205cboDO relipi i naaemu luciowi... ludn. po-
zbawiona zoeta\305\202aelemeDtamelo prawa do wolo_i... czo\305\202owipn)'w\303\263dcJ' Da-

IUIO narodu. oddani troece o pnya\305\202-\304\207DHZep narodu. r.ostali zamordowa-
ni pna G PU. kiedy o\305\233mielililit .Y\".pi\304\207 . proleetem. We waystkich ilu t y-
tucjach pa\303\223ltwowych r.uiadaj, ezeJ'Woni RoejaDie, ca\305\202ykraj kODtrolo\".any
jest pruz wojaka IOwieekie\".

W pocz\304\205tku lat czterdziestych uda\305\202osi\304\231Kuomintangowi zlik-

widowa\304\207 wp\305\202ywy sowieckie w Sinkiangu i zn6w w\305\202\304\205czy\304\207t\304\231pro-

wincj\304\231 do pa\305\204stwa chi\305\204skiego. Jednakowo\305\274 kontynuowanie w

Sinkiangu wrogiej polityki wobec niechi\305\204skich grup ludno\305\233cio-

wych wywo\305\202a\305\202onowe masowe powstanie ludno\305\233ci, kt6re zako\305\204-

czy\305\202osi\037 wygnaniem biurokracji chi\305\204skiej we wrze\305\233niu 1945.

Moskwa interesowa\305\202a si\304\231bardzo tym powstaniem, przebrany w)
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chi\305\204skie mundury oddzia\305\202 NKWD bra\305\202udzia\305\202 w r\303\263\305\274nychopera-

cjach. Z pami\304\231tnik\303\263w wy\305\274szego oficera sowieckiego bezpiecze\305\204-

stwa, Wladimira Pietrowa, kt\303\263ry uciek\305\202 na Zach\303\263d, mo\305\274na uro-

bi\304\207sobie obraz metod, jakimi pos\305\202ugiwa\305\202ysi\304\231dzia\305\202aj\304\205cew Sin-

kiangu jednostki specjalne NKWD. Przeprowadzona tam czystka

obj\304\231\305\202a7.000 os\303\263b,po\305\233r\303\263dnich wielu wy\305\274szych urz\304\231dnik\303\263w.Nie

bawiono si\304\231w d\305\202ugie\305\233ledztwa, obwinienie kogo\305\233, \305\274ejest agentem

brytyjskim wystarcza\305\202o, aby skaza\304\207 go na \305\233mier\304\207.Zapewnieniom

o niewinno\305\233ci nie dawano \305\274adnej wiary.

W roku 1949 sytuacja w Sinkiangu uleg\305\202aponownej zmianie.

Oddzia\305\202y chi\305\204skiej armii \"'yzwole\305\204czej zaj\304\231\305\202yrepublik\304\231, kt\303\263r\304\205

wcielono do Chin ludowych jako prowincj\304\231. W ten spos\303\263b zako\305\204-

czy\305\202ysi\304\231pora\305\274k\304\205pr\303\263by Moskwy uczynienia z Sinkiangu \"dro-

giej Mongolii\". Okaza\305\202y si\304\231one, co gorsza, bumerangiem, po.
niewa\305\274 ju\305\274w tym samym roku Pekin za\305\274\304\205da\305\202zbadania wszystkich

dawnych um\303\263\\\\' Chin z innymi pa\305\204st\\\\rami, dotycz\304\205cych spraw

granicznych.

Z dokument\303\263w opublikowanych przez stron\304\231 sowieck\304\205 i chi\305\204-

sk\304\205wynika, \305\274eznajduj\304\205cy si\304\231obecnie pod w\305\202adz\304\205chi\305\204skich ko-

munist6w Sinkiang nadal pozostaje jab\305\202kiem niezgody mi\304\231dzy

Moskw\304\205 a Pekinem. We wrze\305\233niu 1963 chi\305\204ski genera\305\202, major

Sunun T aipo\\\\' (kt\303\263ry w r. 1960 uciek\305\202 do Zwi\304\205zku Sowieckie-

go), opublikowa\305\202 w \"Kazachsta\305\204skiej Prawdzie\" o\305\233wiadczenie na

temat niepokoj\303\263w w Sinkiangu, z kt6rego wynika, \305\274eby\305\202on w

rzeczywisto\037ci by\305\202ym oficerem sowieckiej s\305\202u\305\274bybezpiecze\305\204stwa i

nale\305\274a\305\202w roku 1944 do wymienionej poprzednio grupy enka-

wudyst\303\263w. kt\303\263rzy organizowali powstanie p rzec i \\\\' Kuomintango-
wi. Po proklamowaniu niepodleg\305\202o\305\233ci Sinkiangu otrzyma\305\202 on te\305\274

szereg so\\\\,ieckich odznacze\305\204. P\303\263\305\272niejprzeszed\305\202 na s\305\202u\305\274b\304\231Mao

Tse-tunga, zosta\305\202 genera\305\202em armii chi\305\204skiej i by\305\202zast\304\231pc\304\205do-

w\303\263dcy okr\304\231gu wojskowego Sinkiang. 13 wrze\305\233nia 1964 r. uka-
za\305\202si\304\231jego list w ..Izwiestiach\". \\v kt\303\263rym stwierdza\305\202, \305\274ePekin

pr\303\263buje asymilowa\304\207 niechi\305\204skie grupy narodowo\305\233cio\\\\'e w Sin-

kiangu i ca\305\202kowicie izoluje t\304\231prowincj\304\231 od Sowiet\303\263w. Informo-

wa\305\202tak\305\274eo r6\305\274nych wypadkach represji w stosunku do ludno-
\305\233ciautochtonnej. W maju 1962 zg\305\202osi\305\202asi\304\231do biura jednego z
komitet\303\263w partyjnych grupa Kazach\303\263w z pro\305\233b\304\205o zezwolenie

na wyjazd do Zwi\304\205zku Sowieckiego. Ludzi tych ostrzelano z ka-
rabin\303\263w maszynowych

- kilkadziesi,t os\303\263bzosta\305\202o zabitych. w

tym tak\305\274ekobiety i dzieci. Zr\303\263d\305\202achi\305\204skie poda\305\202y natomiast, \305\274e

agenci sowieccy w Sinkiangu organizuj, systematycznie prowo-

kacje, podburzaj\304\205 ludno\305\233\304\207miejscow\304\205 przeciw Chi\305\204skiej Republi-

ce Ludowej, kolportuj\304\205 antychi\305\204sk\304\205literatur\304\231 i przeprowadzaj\304\205

akcje sabotS\305\273O\",\"e.)
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Wysuwane zar\303\263wno przez Moskw\304\231 jak i Pekin pretensje do

rozstrzygania o losie dw\303\263ch innych narod\303\263w -
Mongo\305\202\303\263wi

Tuwin6w - dodatkowo komplikuj, bardziej problemy narodo-
wo\305\233ciowe na pograniczu sowiecko.chi\305\204skim. Mongolia jest wiel-
kim krajem \305\233rodkowo--azjatyckim. przedziclonym granic\" kt6ra

rozbija jedno\305\233\304\207etnograficzn\304\205 tego obszaru. Mongolia zc\\\\'n\304\231trzna

pokrywa si\304\231z obecn\304\205 Mongolsk, Republik, Ludow\304\205, natomiast

Mongolia wewn\304\231trzna tworzy autonomian, prowincj\304\231 w obr\304\231bie

Chi\305\204skiej Republiki Ludowej. Punkt szczytowy rozwoju Mongo-
\305\202\303\263wprzypada na wiek XIII-ty. Po\305\202\304\205czenieplemion mongolskich

odbywa\305\202o si\304\231pod wp\305\202ywem przeludnienia i ekstensywnej hodow-
li byd\305\202a. Pod wodz\304\205 legendarnego D\305\274yngis-Chanapodbili oni kraj
Ujgur\303\263w, Chiny. Chorczm, Chorasan. Gruzj\304\231, Krym i inne pa\305\204-

stwa. Po \305\233mierci D\305\274yngis-Chana opanowali Rosj\304\231, Kaukaz, Tybet
i Persj\304\231. Na pobitym obszarze stanowili tylko niewie\"\" mniej-
szo\305\232\304\206i zawdzi\304\231czali swoje sukcesy organizacj i, na owe czasy bar-

dzo nowoczesnej: mianowicie na swego rodzaju feudalnych i des-

potycznych rz\304\231dach wojskowych. Nieuniknione kontakty z Chi\305\204-

czykami sprawi\305\202y, \305\274eMongo\305\202owie zacz\304\231li coraz bardziej ulega\304\207

chi\305\204skim wp\305\202ywom. Imperium mongolskie zacz\304\231\305\202osi\304\231stopnio-

wo rozpada\304\207 w dwie\305\233cie lat po \305\233mierci D\305\274yngis-Chana. Ostatni

chan mongolski, M. Dajan. podzieli\305\202 w roku 1544 pa\305\204stwo mon-

golskie na 11 pro\\\\,incji. W ka\305\274dej z nich I'Z4dzi\305\202 jeden z iego
syn\303\263w. Ka\305\274da z tych cz\304\231\305\233cirozwija\305\202. si\304\231odt\304\205d samodzielnie i

zacz\037y si\304\231mno\305\274y\304\207spory. Aby unikn\304\205\304\207prze\305\233ladowa\305\204 ze strony

pot\037ejszych plemion mongolskich wiele grup narodowo\305\233cio-

\\vych przesiedla\305\202o si\304\231na terytorium rosyjskie. Zyj,cy dzi\305\233w 50-

\\\\'ietach Burjaci i Ka\305\202mucy s\304\205potomkami tych przesiedle\305\204c\303\263w.

Terytorium mongolskie sta\305\202osi\304\231polem walki egoistycznych in-

teres\303\263w Rosji i Chin. Rozpad Rosji carskiej przy\305\233pieszy\305\202powsta-

nie niepod1eg\305\202ego pa\305\204stwa mongolskiego. W grudniu 1911 r.

proklamowa\305\202a sw, niepodleg\305\202O\305\232\304\206Mongolia Zewn\304\231trzna. Wielkim

Chanem zosta\305\202przyw\303\263dca buddyst\303\263w mongolskich. Na skutek na-
cisku Rosji Chiny. po okresie oci,gania si\304\231,uzna\305\202y autonomiczne

d\304\205\305\274eniaMongo\305\202\303\263w.Sytuacja skompliko\\\\'a\305\202a si\304\231w okresie rewo-

lucyjnym na skutek usi\305\202owa\305\204japo\305\204skich zmierzaj\304\205cych do utwo.
rzenia pa\305\204stwa panmongolskiego pod w\305\202asnym protektoratem.

Pod koniec roku 1919 Mongolia zosta\305\202a okupowana przez woj-
ska chi\305\204skie, kt\303\263rewymog\305\202y na miejscowym rz\304\205dzie deklaracj\037 o

przy\305\202\304\205czeniusi\304\231do Chin. Wkr\303\263tce potem cofaj\304\205ce si\304\231pod napo-
rem Armii Czerwonej wojska bia\305\202ych Rosjan wtargn\037y do Mon-

golii i pobi\305\202y tamtejsze oddzia\305\202y chi\305\204skie. Szowinistyczne nasta-

wienie bia\305\202ych genera\305\202\303\263w.kt6rzy w Mongolii widzieli cz\304\231\305\233\304\207skla-

dow, przysz\305\202ego imperium wielkoruskiego, sprzyja\305\202o wsp\303\263\305\202pracy)
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mongolskiego ruchu wyz\\\\'ole\305\204czego z komunistami sowieckimi.
\\V cz\037r\\\\'cu 1921 Mongolia Zewn\304\231trzna okupowana zosta\305\202a przez

Armi\304\231 Czerwon\304\205 oraz ma\305\202eoddzia\305\202ki partyzant\303\263w mongolskich.

Od tego czasu kraj ten powstaje pod wp\305\202ywami sowieckimi.

W pierwszym okresie historii niepodleg\305\202ej republiki mongol-

skiej rz\304\205dsowiecki post\304\231powa\305\202z du\305\274\304\205ostro\305\274no\305\233ci\304\205,rezygnuj\304\205c

z radykalnych przemian spo\305\202ecznych. Mongolska Partia Ludowa,
kt\303\263ra powsta\305\202a pod wp\305\202ywem sowieckich komunist\303\263w w marcu

1921. opar\305\202a si\304\231na tradycyjnym ruchu wyzwole\305\204czym, w sk\305\202ad

kt\303\263rego wchodzili przedstawiciele wszystkich warstw spo\305\202ecze\305\204-

stwa. Stoj\304\205cy na czele republiki zwierzchnik buddyst\303\263w, Bogdo-

Gen, tolerowany by\305\202przez Moskw\304\231 i sprawowa\305\202 t\304\231funkcj\304\231 a\305\274do

s\\\\'ej \305\233mierci w roku 1924. Dopiero potem zacz\304\231\305\202asi\304\231wzmo\305\274ona

sowietyzacja Mongolii. Mongolska Partia Ludowa przemianowa-

na wsta\305\202a na Re\\\\'olucyjn\304\205 Mongolsk\304\205 Parti\304\231 Ludow\304\205 i przeorga-

nizo\\\\'ana \\\\'ed\305\202ug wzoru sowieckiego. J akkolwi\037k jeszcze w ma-

ju 1924 Sowiety o\305\233wiadczy\305\202y,w uk\305\202adzie zawartym z Chinami,
\305\274e.,rz\304\205dZSSR uznaje Mongoli\304\231 Zewn\304\231trzn\304\205jako cz\304\231\305\233\304\207sk\305\202adow\304\205

republiki chi\305\204skiej i respektuje suwerenno\305\233\304\207 Chin na tym ob-
szarze\" przyrzeczenie to nie by\305\202oprzez Moskw\304\231 nigdy traktowa-

ne powa\305\274nie. Kiedy za\305\233definitywnie proklamowano Moogolsk,
Republik\304\231 Ludow\304\205 Sowiety wycofa\305\202y w lutym 1925 wojska swe
z Mongolii i powiadomi\305\202y w miesi\304\205c p\303\263\305\272niejrz\304\205dchi\305\204ski o do-

konanym fakcie. W owym czasie w Chinach panowa\305\202 ci\304\231\305\274kikry-

zys polityczny, wojna domowa by\305\202aju\305\274w pdni; strona chi\305\204ska

nie mog\305\202a zatem reagowa\304\207. Z ka\305\274dym rokiem pog\305\202\304\231bia\305\202asi\304\231

wsp\303\263\305\202pracapolityczna i \037ospodarcza Zwi\304\205zku Sowieckiego i

M.R.L. W marcu 1939 podpisany zosta\305\202mi\304\231dzy obu pa\305\204stwami

uk\305\202ad wojskowy. Kiedy wybuch\305\202a wojna mi\304\231dzy Sowietami a

Japoni\" Mongolska Republika Ludo\\\\'a 10 sierpnia 194 j tak\305\274e

\\\\\037ypowiedzia\305\202a wojn\304\231 Japonii i oddzia\305\202y mongolskie wzi\304\231\305\202yudzia\305\202

w \\\\'alkach. \\Yl roku 1945 \303\263wczesny rz\304\205dCzang Kai-szeka zg\305\202osi\305\202

pretensje do Mongolii. kt\303\263ra pod naciskiem \303\263wczesnych \305\274\304\205da\305\204

chi\305\204skich wyrazi\305\202a gotO\\\\'o\305\233\304\207na przeprowadzenie w tej sprawie
plebiscytu.

Plebiscyt przeprowadzono w pa\305\272dzierniku 1945 w warun-
kach niezmiernie korzystnych dla Sowiet\303\263w. Wed\305\202ug oficjalnych

'prawozda\305\204 wzi\304\231\305\202ow nim udzia\305\20298,4% uprawnionych do g\305\202oso-

wania. przy czym wszyscy glosuj,cy wypowiedzieli si\304\231za niepod-

I\037, Mongoli,. Po zwyci\304\231stwie rewolucji w Chinach, w pa\305\272dzier-

niku 1949 nawi\304\205zano stosunki dyplomatyczne mi\304\231dzy obu kraja-
mi, za\305\233w pa\305\272dzierniku 1952 obie strony podpisa\305\202y uk\305\202ado wsp\303\263\305\202-

pracy gospodarczej i kulturalnej.

Politylta ch:\305\204ska po\305\233wi\304\231caod tego czasu sta\305\202.uwag\304\231 proble-)
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na instytucja \\\\' komunistycznych Chinach, kt\303\263ra zrodzi\305\202a si\304\231z

ducha internacjonalistycznego -
Instytut Badania Mniejszo\305\233ci

Narodowych
- zosta\305\202a zlikwido\\\\'ana. Gdyby da\304\207wiar\304\231 tym

informacjoln sowieckim oznacza\305\202oby to, \305\274epod koniec roku 1963
komuni\305\233ci chi\305\204scy odebrali licznym grupom narodowym mo\305\274no\305\233\304\207

roz\\\\Poju ich kultury narodowej. W niekt\303\263rych wypadkach chodzi

tu o grupy liczebnie bardzo sil ne7l.

Tyle na temat zarzut\303\263w moskiewskich pod adresem chi\305\204skiej

polityki kulturalnej. Ile\305\274znajdujemy w tym ob\305\202udy! Nie kto

inny przecie\305\274, jak komuni\305\233ci rosyjscy sami zmienili dwukrotnie
alfabet narod\303\263w \305\233rodkowo-azjatyckich. Kiedy alfabet \305\202aci\305\204skiza-

cz\304\205\305\202zapuszcza\304\207 ju\305\274korzenie, zmuszono te narody do przej\304\231cia

alfabetu rosyjskiego. Derszejew komentowa\305\202 narzucenie pisnla

obrazkowego w Chinach w nast\304\231puj\304\205cyspos\303\263b: \"Jest to oczy-
wiste naruszenie leninowskiej polityki narodowo\305\233ciowej, kt\303\263ra

nie dopuszcza do rozwi\304\205zywania problem\303\263w j\304\231zykowych drog\304\205

wydawania ustaw, kt\303\263re narzucaj, innym narodom okre\305\233lony al-

fabet\". Wystarczy jednak studiowa\304\207 to samo czasopismo, kt\303\263re

opublikowa\305\202o wywody Derszejewa, aby os\304\205dzi\304\207co warte s\304\205uro.

czyste zapewnienia komunist\303\263w rosyjskich o stworzeniu przez
nich najkorzystniejszych warunk\303\263w rozwoju j\304\231zyk\303\263wnierosyj-

skich. Gor\304\205cy zwolennik rusyfikacji j\304\231zyka kirgiskiego, profesor
B. Junuzaljjew, napisa\305\202 tam na kr\303\263tko przedtem, \305\274enie mo\305\274e

by\304\207mowy o tworzeniu w\305\202asnego s\305\202ownictwa technicznego w j\304\231-

zyku kirgiskim, a tak\305\274e o przej\304\231ciu tych termin\303\263w z jakiego\305\233

pokrewnego, bardziej rozwini\304\231tego j\304\231zyka, np. uzbeckiego, ponie-
wa\305\274\"wyrazy, kt\303\263re nar\303\263d kirgiski przej\304\205\305\202w latach po rewolucji
od Rosjan i wcieli\305\202 je do swego codziennego s\305\202ownictwa odzwier-

ciedlaj, wszelkie przemiany w dziedzinie \305\274yciamaterialnego i du-

chowego, kt\303\263re nast,pi\305\202y w tym CZ8sokresie.\". Profesor Junuza-
lijew pisze, \305\274ewp\305\202yw j\304\231zyka rosyjskiego nie ogranicza si\304\231do

leksykologicznego przenoszenia s\305\202\303\263w,\305\274esi\304\231gaon g\305\202\304\231bokow psy-

chik\304\231 narodow\304\205, wp\305\202ywa na formowanie si\304\231obyczaj\303\263w i poj\304\231\304\207

estetycznych i td. W przeciwie\305\204stwie do optymistycznych twier-
dze\305\204prof. Deszerjewa, Junuzalijew nazywa po imieniu sytuacj\304\231

powsta\305\202, w Azji \305\233rodkowej a b\304\231d\304\205c\304\205nast\304\231pstwem polityki naro-

dowo\305\233ciowej Sowiet\303\263w: \"J\304\231zyk rosyjski odgrywa\305\202 donios\305\202\304\205rol\304\231

i b\304\231dzie j, odgrywa\305\202 nadal w formowaniu pisowni kirgiskiej, w

ustalaniu jej fonetycznych w\305\202a\305\233ciwo\305\233ci,w powstawaniu r\303\263\305\274nych

odcieni stylistycznych, w udoskonalaniu jej gramatyki, szczeg61nie

w odniesieniu do sk\305\202adni i wreszcie w wypracowywaniu norm or-)

79. Way.tkie informacje i cytat, \305\202amae.

80. B. Jouzalijew: layk drUhy i brac,... Kir,ulcij jasyk pOfI \"\"'0-

',\"mym I\305\202'lijflll\037\".ruaIco,o juylul w \".se\305\202wiecbj. KbIiKi.....\" S. 10. 1963.)
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tografii i or\302\243oepiki\". Wszystko to co powstaje nowego \\\\' \305\233\\\\,iecie

j\304\231zykkirgiski przej\304\205\305\202wraz z terminami rosyjskimi.
Dalszym zarzutem wobc..-c Chi\305\204czyk6w, okre\305\233lanym jako \"wro-

\037im marksizmowi-leninizmowi\" jest uwa\305\274anie narod\303\263w \305\274yj\304\205cych

\\\\' Azji. Afryce i Ameryce \305\201aci\305\204skiejza odr\304\231bne wsp\303\263lnoty. Or-

gan teoretyczny partii \"Kommunist\" pisze o tym co nast\304\231puje:

..Propalandyici chi\305\204JCYu\305\202o\305\274ylileori\037 o rukomej ..speejalnej\" od\037bno\305\233ei

narod\303\263w Azji. Alryki i Ameryki IAci\303\2231lkiej. Teoria la Ipneciwia si, jukra-
\".0 m.ruizmowi-leainhmowi... N. licmJch konlerenejaeh mifdzynarodowJch

orlaniucji spo\305\202rcznych repreuntaDci chi\305\204scyIprowad.r.aj, wszystko do rze..

\037omej historycznej wsp\303\263lnoty 1000w narod\303\263wafro-azjatyckich i \305\202eciJuko-ame-

ryka.ukich. W poczynaniach tych wYllt\\,puj, Chiny nie jako k,aj komunis-

tyczny. lecz azjatycki i do niedawna na po\305\202ykolonia. Ta IOlidarao8\304\207 alro-

azjatycka nie jest przy tym rozumiaDa jako broa przeciw imperializmowi.
lecz raczej jako irodek bolowuie narod\303\263w iyj,cycb na tyeh kontynen\305\202.rh
od pa\305\204\037tweocjalU tycznych'1\".

Wymienione czasopismo utrzymuje, \305\274ena niekt\303\263rych konferen-

cjach delegaci chi\305\204scy zaj\304\231li postaw\304\231 \"otwarcie rasistowsk\304\205\".

\"M\303\263wili oni do delegat\303\263w kraj6w afro-azjatyckich o delegacjach
Zwi\304\205zku Sowieckiego i innych kraj\303\263w socjalistycznych, jak r\303\263w-

nie\305\274o przedstawicielach europejskich partii komunistycznych: to
s\304\205biali. nie mo\305\274na i\305\232\304\206z nimi r\037ka w r\304\231k\304\231w walce przeciw im-

perializmow iD\" .

W sporze sowiecko-chi\305\204skim na porz\304\205dku dziennym s\304\205za..

rzuty szowinizmu, rasizmu, nacjonalizmu, pychy narodowej itd.

Sowieccy historycy twierdz\" \305\274euczeni chi\305\204scy rozpatruj, ca\305\202,

histori\304\231 ludzko\305\233ci w aspekcie kontynentu azjatyckiego. Sta\305\202epod-

kre\305\233lanie \"wyj\304\205tkowego charakteru rozwoju politycznego i kul-

turalnego Chin\" prowadzi do samouwielbienia. \"Od podkre\305\233la-

nia w\305\202asnej odr\304\231bno\305\233cido przeceniania roli Chin w historii i kul-

turze \305\233wiatowej prowadzi tylko jeden krakD\" . \"Absolutyzacja\"

odr\304\231bno\305\233cichi\305\204skiej b\304\231dzie, zdaniem sowieckim, rzutowa\304\207 si\304\231na

filozofi\304\231 i ideologi\304\231. Filozofowie chi\305\204scy podkrdlaj, pewn\304\205 prze-

wag\304\231w\305\202asnej filozofii nad filozofi\304\205 Zachodu. W latach 1959-62
komuni\305\233ci chi\305\204scy dokonali zwrotu w ocenie D\305\274yngis-Chana i

dynastii Yuan: \"Ju\305\274to, \305\274ez okazji 800 rocznicy urodzin D\305\274yngis-

Chana odby\305\202y si\304\231uroczysto\305\233ci w Mongolii Wewn\304\231trznej i \305\274e

\\\\'murowano tablic\304\231 pami\304\205tkow\304\205
- m\303\263wi bardzo wiele\"\". Pa-)

81. Mar%i:m-Leniniam - omOIN jHi,..,wa IwJ\305\202lu,u.,icz#,lto,o dwi\037.

raM w ..Kommuni8t\", Dl' lS/ paidzi enik 1963, .tr. 29.
82. Tamie, Itr. 30.

83. R. W. Wjatkia, S. L. Tiehwinekij: O nielro'oryrla \",oprOMU\"Ia i.JIori-

t\":.#.lcoj I'IG&\305\202ki.., KRN w \"Woproey i.torii\" nr 10/1963. str.10.
84. Tamie, Itr. 13. Autorzy r.auwaiaj\" \305\274edolychaa aie wiadomo Ichie

znajduje li, p\303\263bDiyapChaoa i d\305\202-tep nie moma m\303\263w\037o jelo \305\233mier.

1f'loych ae\304\205tkaeh. W,Wuj, oai takie Da to, ie kilku autor\303\263w ehi\303\2635kich)
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mic;ta\304\207jednak nale\305\274y, \305\274ehistorycy sowieccy zupe\305\202nie otwarcie g\305\202o-

sz\304\205podobne teorie \\Jl odniesieniu do w\305\202asnej przesz\305\202o\305\233ci!Dzieje

podboj6w carskich na Kaukazie i w Azji \305\233rodkowej s. w r\303\263wnym

stopniu jak pano\\vanie Mongo\305\202\303\263wkronik, \305\202ezi nieszcz\304\231\305\233\304\207ca\305\202ych

narod\303\263w. Ju\305\274z pocz\304\205tkiem XV wieku ksi\304\231stwo cara Iwana Ka-

lity by\305\202orozleg\305\202ym pa\305\204stwem, kt\303\263re w ci\304\205gu 500 lat powi\304\231k-

szy\305\202oswe terytorium 80-krotnie. Cz\304\231sto narody podbite przez
Rosjan posiada\305\202y o wiele wy\305\274sz\304\205kultur\304\231 ni\305\274\303\263wczesna Rosja, jak

np. Perm, Buchara, Gruzja, Ru\305\233Kijowska, Polska. Usprawied-
liwianie aneksji Rosji carskiej jest jedn\304\205z najbardziej reakcyjnych
teorii naszych czas\303\263w. typowym wyrazem nasta\\\\,ienia szowini-
stycznego. Uderzaj\304\205ce jest. \305\274ekomunistom sowieckim nie przysz-
\305\202ow sporze z towarzyszami chi\305\204skimi na my\305\233l,\305\274esami powinni
zrewidowa\304\207 w\305\202asn\304\205polityk\304\231 na tym odcinku. W pa\305\272dzierniku

1963 \305\233wi\304\231conostulecie udobrowolnego\" przy\305\202\304\205czeniaKirgizji do

Rosji, dlaczego \\\\'i\304\231cnie mieliby Chi\305\204czycy obchodzi\304\207 rocznicy

D\305\274yngis-Chana? Ju\305\274przed tym \305\233wi\304\231temopublikowany zosta\305\202do-

kument dotycz\304\205cy stosunk\303\263\\\\' mi\304\231dzy Rosj\304\205 a Kirgizj, w przesz-
\305\202o\305\233cioraz \\vytycznych dzisiejszej polityki sowieckiej.. By\305\202oby da-

remnym trudem doszukiwa\304\207 si\304\231w nim pot\304\231pienia rosyjskiego ko-

lonializmu w Azji \305\233rodkowej. Zdaniem komunist\303\263w sowieckich

rosyjscy osiedle\305\204cy w Kirgizji Hnie byli powoln\304\205 podpor\304\205 spo.

\305\202eczn\304\205caryzmu, utrzymywali oni dobro-s\304\205siedzkie stosunki z lud-

no\305\233ci\304\205miejscow\304\205 n. Dopiero w ko\305\204cowej cz\304\231\305\233citego dokumen tu

znajdujemy rozwi\304\205zanie zagadki, dlaczego Moskwa interesuje si\304\231

tak \305\274ywoKirgizj\304\205: uLud pracuj,cy Kirgizji wyra\305\274a g\305\202\304\231bokieobu-

rzenie z powodu stanowiska rz\304\205duChi\305\204skiej R.L., kt\303\263ra wzdra-

ga si\304\231podpisa\304\207 uk\305\202ado zakazie do\305\233wiadcze\305\204z broni\304\205 atomow\304\205 H.

31 pa\305\272dziernika I-szy sekretarz KP Kirgizji o\305\233wiadczy\305\202z racji uro-

czysto\305\233ci jubileuszowych, \305\274ejego kraj przed stu \305\202atyby\305\202jeszcze

\"dziki\". Aneksja nie by\305\202awi\304\231c\"wielkim nieszc-\037\304\231\305\233ciemu, jak to

przedstawi\304\207 chcieli niegdy\305\233 historycy marksistowscy. lecz praw-
dziwym b\305\202ogos\305\202awie\305\204stwemdla ludu kirgiskiego. Wymieniony
funkcjonariusz doda\305\202: \"Mo\305\274na sobie \\\\'yobrazi\304\207. jak wygl\304\205da\305\202by

dzi\305\233nar\303\263d kirgiski, gdyby nic znalaz\305\202 si\304\231pod dobroczynn\304\205 opie-

k\304\205silnego pa\305\204st\\\\ra rosyjskiego.\".)

przypuuje CbiDeaykom odUycie Ameryki (buddyjski moich Chuej SseDj).
Jedno & pism peuask.icb pisa\305\202owe w\305\202-niu 1961: .Ju\305\274w V wieku aaaej
ery Chi\305\204czycy i Azjaci poeiaclali blUkie koatak.tJ & narodami i krajami Am\037.

ryki...\". Tak\305\274eeao\305\202owifilor.olowie uehodai. jak LeibDib, Kant, Fichte i

He\0371 majdowaU sif. zdaniem teoretyk\303\263w cbilUkicb. pod wp\305\202ywem chi\305\204.

skich filozof\303\263w.

85. Dru\305\274boNorodow SSSR - ','ocznik si\305\202yi naolu.zczes'wa nar..eJ
wielikoj rodiny w ,.sowieckaja Kirgizija\037. 7. 9. 1963.

86. TaanR. 31. 10. 1963.)
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W dziesi\304\231\304\207lat po \305\233mierci Stalina podj\304\231to zatem na nowo dys-
kusj\304\231 w sprawach polityki narodowokiowej w Sowietach i ca-

\305\202ymbloku wschodnim t i to ze strony, kt\303\263r\304\205trudno by\305\202oby prze-

widzie\304\207. Dyskusja ta jest wielowarstwowa, obie strony zarzucaj,
sobie naruszenie zasad proletariackiego internacjonalizmu. Strona
sowiecka podejmuje kroki, kt\303\263rych celem jest odizolowanie ca\305\202ej

Azji \305\233rodkowej od wp\305\202yw\303\263wchi\305\204skich. Moskwa nie cofa si\304\231

przed fa\305\202szowaniem historii narod\303\263w \305\233rodkowo-azjatyckich. za-

przeczaniem wszelkiej wsp\303\263lnoty historycznej tych lud\303\263w i Chin

a ponadto przed hermetycznym zamykaniem granicy sowiecko-

chi\305\204skiej .

Od czasu powstania \"\305\233wiatowego systemu socjalistycznego\"
znacznemu zaostrzeniu uleg\305\202a sytuacja na terenach granicznych
sowieckiej Azji \305\233rodkowej. Zwi\304\205zek Sowiecki i wszystkie kraje
komunistyczne stoj\304\205 przed nowym problemem: jak maj\304\205 si\304\231

ukszta\305\202towa\304\207 ich wzajemne stosunki gospodarcze w obliczu faktu t

\305\274etrzy czwarte zasob\303\263w w\304\231gla, cztery pi\304\205terezerw si\305\202wodnych,

drzewostanu oraz r\303\263\305\274norodnebogactwa naturalne znajduj\304\205 si\304\231we

wschodniej cz\304\231\305\233cipa\305\204stwa sowieckiego. Poniewa\305\274 jednak wschod-

nie regiony ZSSR s\304\205bardzo rzadko zaludnione, wi\304\231kszo\305\233\304\207tych

skarb\303\263w nie jest eksploato\\\\pana. Gdyby mia\305\202o kiedy\305\233 doj\305\232\304\206do

prawdziwego umi\304\231dzynarodowienia gospodarki \"\305\233wiatowego sy-

stemu socjalistycznego\" nie da si\304\231unikn\304\205\304\207przeprowadzenia na

bazie ponadnarodowej podzia\305\202u rezerw si\305\202roboczych. W \305\233wiecie

zachodnim problemy takie mog\304\205 by\304\207\305\202at\\\\'orozwi\304\205zywane, po-
niewa\305\274 jest to sprawa techniczno-organizacyjna. Dla Zwi\304\205zku S0-

wieckiego jest to problem wy\305\202\304\205czniesocjalno-poli tyczny; dla nie-

go istnieje tylko jedno \"rozwi\304\205zanie\", kt\303\263re da\305\202oby si\304\231wyra-

zi\304\207s\305\202owami: co naje\305\274y do nas ma by\304\207zagospodarowywane tylko

przez nasze narody. Po wszystkich przeprowadzonych przemianach

spo\305\202ecznych komuni\305\233ci w roku 1963 nie byli zdolni do z\305\202agodze-

nia przeciwie\305\204stw narodowych i st\305\202umienia egoizmu narodowego.
Przeciwnie dosz\305\202o nawet do takiego zaostrzenia si\304\231stosunk\303\263w.

jakich nie zna \305\233wiatkapitalistyczny. Komuni\305\233ci sowieccy pr\303\263buj,

poza tym wpoi\304\207 narodom \305\233rodkowo-azjatyckim przekonanie, \305\274e

uczestnicz\304\205 one w historycznym Eakcie \"budowy spo\305\202ecze\305\204stwa

komunistycznego\", podczas gdy przyw\303\263dcy komunistyczni Chin

pogr.paj, sw\303\263jkraj coraz bardziej w n\304\231dzy i izolacj i.

Na szczeg61n4 uwag\304\231 zas\305\202uguje sprawa chi\305\204skich pretensji

terytorialnych w stosunku do Zwi\304\205zku Sowieckiego. Wiadomoki
o tych rosZC2el1iach, kt\303\263re w prasie sowieckiej pojawi\305\202y si\304\231po
raz pierwszy w roku 1961 wzgl\304\231dnie 1962, by\305\202yniespodziank\304\231
dla \305\233wiata zachodniego, ale nie dla Moskwy. Przyw\303\263dcy sowiec-

cy przyznaj\" \305\274epretensj\037 te mant im s\304\205ju\305\274od pierwszej po\305\202owy)
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lat pi\304\231\304\207dziesi\304\205tych.Jednak dopiero pod konicc roku 1963 r\303\263\305\274ne

\305\272r\303\263d\305\202asowieckie zaj\304\231\305\202ysi\304\231podr\304\231cznikiem najnowsze; historii

Chin, kt\303\263ry ukaza\305\202 si\304\231w Chi\305\204skiej R.L. ju\305\274w roku 1954. Na

jednej z map tego podr\304\231cznika terytorium chi\305\204skie rozci\304\205ga si\304\231

na Burn1\304\231, Malaje, \\X'ietnam, Kore\304\231, Syjam, Nepal, Butan i Sik-

kim. Na p\303\263\305\202nocygranica przebiega wzd\305\202u\305\274grzbietu Stanowych
G\303\263roddzielaj\304\205c kraj daleko-wschodni od Sowiet\303\263w. Na zachodzie

zaliczono do terytorium chi\305\204skiego Kirgizj\304\231, Tad\305\274ykistan i Ka-

zachstan po jezioro Ba\305\202chasz. Tak\305\274e Sachalin uwa\305\274any jest za

cz\304\231\305\233\304\207Chin. \\VI zwi\304\205zku z tym \"Prawda\" pisa\305\202a2 \\\\'cze\305\233nia 1964:

\"Wszystkie te obszary i kraje nale\305\274a\305\202ykiedy\305\233
-

je\305\233liwierzy\304\207

temu co podaje podr\304\231cznik
- do pa\305\204stwowego terytorium Chin

i zosta\305\202y od nich p\303\263\305\272niejoddzielone\". Wed\305\202ug informacji sowiec-

kiego organu partyjnego tak\305\274ei po roku 1954 ukazy\\\\'a\305\202y si\304\231ma.

py chi\305\204skie z podobnie narysowanymi granicami Chin.
Dra\305\274liwo\305\233\304\207sowiecka, okazywana w zwi\304\205zku z tymi mapami.

jest niezupe\305\202nie zrozumia\305\202a. W ka\305\274dym sowieckim podr\304\231czniku

mo\305\274na przecie\305\274 znale\305\272\304\207mapy pokazuj\304\205ce najwi\304\231kszy rozrost te.

rytorialny dawnego pa\305\204stwa car\303\263w, na kt\303\263rych np. du\305\274acz\304\231\305\233\304\207

Polski uwa\305\274ana jest za by\305\202\304\205posiad\305\202o\305\233\304\207rosyjskSl. Obecny sowiecko-
chi\305\204ski konflikt graniczny jest interesuj\304\205cy z dw\303\263ch wzgl\304\231d\303\263w.

Nasuwa si\304\231pytanie, czy chi\305\204skie mapy historyczne s\304\205fa\305\202szer-

stwem czy te\305\274oddaj, fakty. Po drugie powstaje problem, czy

Chi\305\204czycy b\304\231d\304\205nalega\304\207 na konsekwentne wype\305\202nienie sowiecko-

chi\305\204skiego uk\305\202adu z roku 1954 i \305\274\304\205da\304\207b\304\231d\304\205nie tylko anulowania

niesprawiedliwych um\303\263w zawartych mi\304\231dzy carsk\304\205 Rosj\304\205 i ce-

sarstwem Chin, lecz tak\305\274e i carskich aneksji obszar\303\263w, niegdy\305\233

nale\305\274\304\205cychdo Chin.

Podr\304\231czniki sowieckie zawieraj, dO\305\232\304\206dowod\303\263w na to, \305\274e

chi\305\204skie mapy historyczne nie k\305\202ami.. Kupcy rosyjscy zjawili si\304\231

w Pekinie w XVII w. (1658), po portugalskich (1517), holen-
derskich (1604) i angielskich (1637). Od drugiej po\305\202owy XIX

wieku zaczyna si\304\231regularny podb\303\263j terytorium chi\305\204skiego. Uk\305\202ad

zawarty w Aigun w roku 1958 oddaje ca\305\202ylewy brzeg Amuru

pod panowanie rosyjskie. W okresie wojny Anglii i Francji z

Chinami (1860) Moskwa zr\304\231cznie wyzyska\305\202a trudno\305\233ci rz\304\205du

chi\305\204skiego, aby anektowa\304\207 obszar Ussuri. W roku 1871 Rosja

carska obsadzi\305\202a okr\304\231g Iii i kaza\305\202a sobie potwierdzi\304\207 ten zab\303\263r

uk\305\202adem zawartym dziesi\037 lat p\303\263\305\272niej.W dwa lata po podpi-

saniu uk\305\202adu z Chinami o budowie kolei mand\305\274urskiej Rosja

w roku 1898, okupuje po\305\202udniow, Mand\305\274uri\304\231.Tych par\304\231przy-

k\305\202ad6w wybranych z \"Ma\305\202ej Encyklopedii Sowieckiej\" (tom },
Moskwa 1929) ilustruje wystarczaj,co ekspansj\304\231 rosyisk, na te.

rytorium chi\305\204skim w ub. stuleciu.)
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W numerze \"Prawdy\" z 2 wrzesnla 1964 twierdzi si\304\231nato.

1l1ias\305\202,\305\274e\\\\\037XV I I \\\\,ieku pa\305\204st\\\\,o chi\305\204skie rozci\304\205ga\305\202osi\304\231tylko
do pasma g\303\263rskiego Chingan, na po\305\202udnie od Amuru, podczas
gdy na p\303\263\305\202nocod tej granicy \305\274y\305\202yludy inne ni\305\274Chi\305\204\037.lYCYi Man-

d\305\274urowie. \"Eksploracja obszar6w po\305\202o\305\274onychna p\303\263\305\202nocod Amu-
ru przez Rosj\304\231, na po\305\202udnie za\305\233przez Chiny zapocz\304\205tkowa\305\202a pro.
ces faktycznego powstawania granicy. Przed stu laty granice te

zosta\305\202y ustalone \\\\' uk\305\202adach aigu\305\204skim i peki\305\204skim\". Warto pod-
kre\305\233li\304\207,\305\274ekomuni\305\233ci sowieccy pos\305\202uguj\304\205si\304\231terminem \"eksplo-

racja\" dla okre\305\233lenia aneksji i kolonizacji obszaru amurskiego.
Wyra\305\272na jest zatem tendencja respektowania uk\305\202ad\303\263wz czas\303\263w

carskich, dotycz\304\205cych podboju imperialistycznego Chin.

Je\305\233lichodzi o drug\304\205 spraw\304\231, a mianowicie o konkretne za-

miary chi\305\204skie dotycz,ce za\305\202atwienia kwestii terytorialnych mi\304\231-

dzy Moskw\304\205 a Pekinem, stan rzeczy w pierwszej po\305\202owie roku

1964 by\305\202nast\304\231puj\304\205cy: Mao Tse-tung o\305\233wiadczy\305\202w rozmowie z

delegacj, socjalist\303\263w japo\305\204skich, \305\274e..przed oko\305\202ostu laty obszar

bajka\305\202ski sta\305\202si\304\231terytorium rosyjskim. Od tego czasu tak\305\274eW\305\202a-

dywostok, Chabarowsk, Kamczatka i inne obszary sta\305\202ysi\304\231cz\304\231\305\233-

ci, sk\305\202adow\304\205pa\305\204stwa rosyjskiego. Nie przed\305\202o\305\274yli\037myjeszcze za

to rachunku\". Chi\305\204skie pretensje dotycz\304\205 olbrzymiego obszaru o

powierzchni ok. 1,5 mln. km. kw., kt\303\263ry jednak posiada bardzo

nisk\304\205g\304\231sto\305\233\304\207zaludnienia.

Sytuacja. kt\303\263rapowsta\305\202a w zwi\304\205zku z zaostrzeniem stosunk\303\263w

mi\304\231dzy Moskw\304\205 a Pekinem nie stwarza korzystnej p\305\202aszczyzny do

jakichkolwiek pertraktacji na temat pokojowego za\305\202atwienia pro-

blem\303\263w granicznych. W rozmowie z socjalistami japo\305\204skimi Mao

Tse-tung o\305\233wiadczy\305\202,\305\274eMoskwa gromadzi na r\303\223\305\273nychodcinkach

granicy z Chinami, szczeg\303\263lnie za\305\233w Sinkiangu, du\305\274esi\305\202ywojsko-

we. Wed\305\202ug informacji nie tylko sowieckich, ale i zas\305\202uguj,cych

na zaufanie zachodnich, Chiny stosuj, cz\037to represje wojskowe
wobec autochtonnej ludno\305\233ci Sinkiangu. Polegaj, one na przymu-
sowych przesiedleniach, czystkach i tp. Co si\304\231za\305\233tyczy polityki

sowieckiej zosta\305\202a ona sformu\305\202owana najdobitniej przez Sus\305\202owI

w jego przem6wieniu na lutowym plenum KC KPZS, opubliko-
wanym w \"Prawdzie\" 3 kwietnia 1964:)

..Musimy dooiei\304\207 p.eaum o uwinioDycb pna Itron, ebi.u\304\205 D8ruae-

niach pnie, IOwieek.ebi\305\204skiej. By\305\202aju\305\274o tym mowa w dokumentach

KPZS i r\304\205ciuIOwieckiep. Naruaeaia panie lOWieekieh w latach 1962/63
by\305\202yajawiskiem s\305\202-\305\202ymi wyra\305\274a\305\202ysi, CZfIto w fermach otwutej prow\037
k..e ji .

\305\202\305\202..dIOwieeki propoaowa\305\202 Wlp\303\263lDeuracly ZSSR i ChiDakiej HL. na te-
mai cIok\305\202adaep utalenia pnebiep puaie Da r\303\263mJch odei nlracb . Wycho-
dzimy pnJ' tylD . ........ia, ie ......, ZSSB a CIWbk.t B.L. al. ma W-
nych lpOI'Dych kweltii terytoriabaych. je ....\305\202uca IOWieek o-e\"I\0371-. pow-\305\202-la)

247)))



w pnebiep claiej\303\263w,j \305\274em-\305\202iwe .. tylko drobDe korektury p-aaicuae w
u..--\305\202\"iODyeh WJI*I.beh\".)

Dla JX>lityki narodowo\305\233ciowej Sowiet\303\263w maj, jednak znacze-
nie nie tylko pa\305\204stwa bloku wschodniego \305\202,anie z Chinami. Przy-
w\303\263dcy sowieccy coraz cz\304\231\305\233ciejw ostatnich latach wskazywali, \305\274e

rozwi\304\205zanie problem\303\263w narodowO\305\232Ciowych i przede wszystkim
rozkwit narod\303\263w \305\233rodkowo-azjatyckich s\305\202u\305\274y\304\207winien jako przy-
k\305\202adnarodom zacofanym w rozwoju. Na XXII Zje\305\272dzie KPZS

Chruszczow opisywa\305\202 starania lud\303\263w uwolnionych od jarzma ko-

lonializmu, zmierzaj\304\205ce do osi,gni\304\231cia stabilizacji politycznej i gos-
podarczej.)

,J au cUo.a prowadzi do tqo\" -
zapyt-\305\202Chruuczow. - ,.Hilton. d.

je Da to pytanie jun, odpowiedi: drop ta prowadzi POP\"\" roew\303\263jnie-

kapitalistyezny. Kto chce wiedzie\304\207jakie przynosi ona owoee niecb .i, prayj-

ny kwitqeym republikom IOwieekim w \037ji irodkowej i inDym obaarom
DHZep baju, kt\303\263repo rewolucji pa\305\272dziernikowej omin\037 mo&\305\202Jcierniat,

drol' l'OEWoju kapitalistycznego\".)

Ju\305\274przedtem Chruszczow skorzysta\305\202 z okazji, aby m\305\202odym

pa\305\204stwom Afryki, Azji i Ameryki \305\201aci\305\204skiejudost\304\231pni\304\207przyk\305\202ad

sowieckiej polityki narodowo\305\233ciowej. Na XV Zgromadzeniu
Og\303\263lnym ONZ, we wrze\305\233niu 1960 o\305\233wiadczy\305\202on:)

nW rodziDie r\303\263WDouprawnioDych republik eocjaliatycmych by\305\202eobszary
kJftOwe pnedrewolueyjDej Rosji, kt\303\263rymgrozi\305\202owymieranie wskutek niedo-
iywirnia i chor\303\263b.pnekata\305\202ci\305\202yIi\305\202w kwim,ce kraje, Pzie It\304\231-iyciowa

podnioe\305\202a li\037 podobnie jak w ca\305\202ymZwi\302\245ku Sowirekim. )eszcu bardziej
udrnaj,\037 5\305\202sukces). republik narodowych Zwitzku Sowiet. \"':\037go w dzj-:Jzi-
nie roz:woju kultury... Ogromne !lukcU)\" w rozwoju gMpOdu\"i, ku!cu'1' i

n.u\037 odniesiono oczywiicie nie tylko w republikach \037rodkowej A'.Ji\037 azcu-

g\303\263lniezaeofanych w czasach prudft\305\202wolucy jnych, .Ie l.kU we wszystkich

pozosta\305\202ycb \",publikach IOwif'ekichl'7'\037.)

Pos\305\202uguj\304\205csi\304\231cyframi Chruszczow pr\303\263bo\\\\ya\305\202przekona\304\207 zgroma-

dzenie o pra\\\\'dziwo\305\233ci swych s\305\202\303\263w.Teza o \"post\304\231powym charak-

terze\" aneksji rosyjskich nie pasowa\305\202a oczy\\\\'i\305\233cie do teRo obrazu,

gdy\305\274kolonializm Rosji carskiej nie by\305\202przyjemniejszy od an\037iel.

skiego, francuskiego, belgijskiego czy jakiegokolwiek innego. Trze-

ba \\\\'i\304\231cby\305\202ou\305\274y\304\207innych sformu\305\202owa\305\204:)

..R\304\205dcan\037 prowadzi\305\202 Da krnaeh H_ji pr.wdziwie kolonialq poUI,.-
kf. niewiele r\303\263mi,q .i, od obeeDej polityki w knjach kolonialnych. t'&be-

k\303\263w.Kazach\303\263w. Tad\305\274yk\303\263wi mile n arodowoec i nieJ'O!lyjlkie nazywaDO lekce-)

87. Teut przem\303\263wienia w .,Freiheit und Unabhiqi,keit fur aUe Kolo-
aia)volker - cIaa PrablUD der aIlpmeiDea AbriiltuDl _uu plo.l wenIeD\".
Verl., fiU fremc\305\202.pricbile Utentur, Moebu 1960.)
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wutc:o ,Jmaorodeami\". Nie uw.....o ich la lucbi i beditoiDie wyayakiwaDO.
W jr\303\263dDUOd\303\263wt,cb romieeuao wamie aarocIowoiciowe. DieDawii\304\207 i liaDo

UlD\305\202t,. imperium eankie trzyma\305\202o li, tylko Da bapetach i uciaku'\".)

Chru szczo w nie wspomnia\305\202 ani s\305\202owem o \"bezinteresownej po-
mocy wielkiego brata rosyjskiego\". podkrdli\305\202 natomiast:)

\"Gdy aarodom irodk.owej Azji i Truubukuji pnymauo wolnoi\304\207IW'O-

dow, i r\303\263wDeprawa z iDDJDli oarodami KOIji. dowiod\305\202yODe IWJch moili\037
\305\233eiw rozwoju Darodowej plpodar ki i kultu\"\"\".)

Republiki sowieckie maj\304\205naturalnie zademonstrowa\304\207 zalety dro-
gi niekapitalistycznej i zach\304\231ci\304\207inne narody do na\037ladownictwa

- twierdzi nowy program KPZS.

Komuni\305\233ci sowieccy korzystali z r\303\263\305\274nychpomys\305\202\303\263w,aby po-

zyska\304\207 wp\305\202yw na ruchy wyzwole\305\204cze w krajach kolonialnych.
Wachlarz tych \305\233rodk\303\263wsi\304\231gaod wsp\303\263\305\202pracygospodarczej po-

przez szkolenie wysoko i \305\233rednio wykwalifikowanych fachowc\303\263w

\\\\' szko\305\202ach sowieckich i ucz\304\231szczanie na kursy organizowane przez
z\\vi\304\205zki zawodowe, a\305\274do \305\233cis\305\202ejwsp\303\263\305\202pracyKPZS z komunistycz-
nymi i prokomunistycznymi organizacjami w Afryce, Azji i Ame-

ryce \305\201aci\305\204skiej.W pa\305\272dzierniku 1963 odby\305\202o si\304\231w Tyflisie se-
minarium dziennikarzy sowieckich, na kt\303\263re zaproszono tak\305\274e

dziennikarzy z 25 kraj\303\263w Azji, Afryki i Ameryki \305\201aci\305\204skiej.By\305\202

to pierwszy wypadek w Sowietach, \305\274edyskutowano g\305\2026wne pro-

blemy sowieckiej polityki narodowo\305\233ciowej w obecno\305\233ci cudzo-

ziemc\303\263w. Chodzi\305\202o o to, aby zaproszonych go\305\233cipozyska\304\207 jako

swego rodzaju misjonarzy. \"Nasz system pa\305\204stwowy wyklucza

wszelki ucisk i ,,'szelk\304\205 nier\303\263wno\305\233\304\207narodow\304\205\"
-

zapewni\305\202 obec-

nych \303\263wczesny redaktor naczelny \"Prawdy\", Satiukow. Natural-
nie tak\305\274ei w Sowietach mog\305\202y si\304\231zachowa\304\207 w mentalno\305\233ci po-

szczeg\303\263lnych jednostek pozosta\305\202o\305\233cinacjonalistyczne. \"Przejawia-

j\304\205si\304\231one w niedocenianiu odr\304\231bno\305\233cinarodowych i sztucznym
zak\305\202\303\263caniuprocesu zbli\305\274ania si\304\231narod\303\263w socjalistycznych\". Inni

dyskutanci sowieccy reprezentowali nieco odmienny punkt wi-

dzenia, twierdz\304\205c: \"W naszym kraju nie ma spo\305\202ecznej bazy dla

ideologii nacjonalistycznej... jednak wrogowie nasi z zagranicy
pr\303\263buj, szmuglowa\304\207 do Sowiet\303\263w ideologi\304\231 nacjonalistyczn\304\205 jako

kontraband\037lO\" .)

88. TaJD\305\273.r...tr. 33.

\037..J.k, dro\" p\303\263jd,narody. kt\303\263rezrzuci\305\202yj.ruuo kolonializmu, drol. roz.

woju kapitaliatycznelo czy niekapitali.tycznelo? Oto jest .\305\202\303\223WDJproblem.

przed kt\303\263rym te nuody .toj,\037'.
Q(). Ze sprawozdulia o eemiDarium lwitzkowym cWeDoibny w Tyfiisie ,

zamiesz\037De w ..zan. Woetok.... lS i 16. 10. 1963.)
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Usi\305\202o\\\\'ania sowieckie, zmierzaj\304\205ce do pozyskania by\305\202ych kra-

j\303\263wkolonialnych jako na\305\233ladowc\303\263w ich polityki narodowo\305\233cio-

wej z r6\305\274nych przyczyn nie powiod\305\202y si\304\231.Decyduj\304\205cy by\305\202fakt, \305\274e

wi\304\231kszo\305\233\304\207tych kraj\303\263w \305\274yjew ca\305\202kiem innej konstelacji spo\305\202ecz-

nej ni\305\274Sowiety. \"Niekapitalistyczna\" droga made i\" ZSSR za-

miast poci\304\205ga\304\207
- odstrasza, ponie\\\\'a\305\274 u jej podstaw le\305\274a\305\202anie

inicjatywa mas, lecz system terroru Stalina i panowanie biuro-

kracji. W ca\305\202ym\305\233wiecie ZDaDe 59 sowieckie praktyki wobec na-

rod\303\263w nierosyjskich. tote\305\274oswobodzone narody wykazuj, ostro\305\274-

no\305\232\304\206.)
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DW ANASCIE TEZ

NA TE\037tA T POLITYKI NAROOOWOSCIOWEJ
\\X' OKRESIE RZ\037DOW CHRUSZCZOWA)

I.)

Patrz\304\205c wstecz na dziesi\304\231\304\207lat komunistycznej polityki naro-
dowo\305\233ciowej \\\\' Sowietach. kt\303\263reom\303\263wili\305\233myw tej pracy. mo\305\274e-

my rozr\303\263\305\274ni\304\207dwie wyra\305\272ne fazy. Pierwsza sta\305\202apod znakiem od-

\305\274egnania si\304\231partii od najjaskrawszych przerost\303\263w zbrodni stali-

nizmu. Partia nie posiada\305\202a jeszczc jasno zarysowanego programu.
Chodzi\305\202o jej g\305\202\303\263wnieo to, aby zosta\305\202y usunietc najci\304\231\305\274szeprakty-
ki epoki stalinowskiej. W drugiej fazie partia d\304\205\305\274y\305\202aprzedc wszy-
stkim do umocnienia swej w\305\202adzy. \\VI opraciu o nowy program
pr\303\263bowa\305\202aona stworzy\304\207 nowy system techniki rz\304\205dzenia. kt\303\263ry

by umo\305\274liwi\305\202osi\304\205gni\304\231cieccl\303\263w (w tym niekt\303\263rych zakrojonych

na kr\303\263tk\304\205met\304\231). stoj\304\205cych przed wielonarodowym pa\305\204stwcm.)

II.)

Ju\305\274w pocz.tkach pierwszej fazy kierownictwo partyjne uzna-
\305\202o,\305\274eterror nie mo\305\274cby\304\207nadal podstaw, systemu sowieckiego.
Swiadomo\305\233\304\207tego faktu udzieli\305\202a si\304\231r\303\263wnie\305\274czynnym si\305\202omspo-

\305\202\302\253Ze\305\204stwa,tj. w picrwszym rz\304\231dzie inteligencji narodowej jak
r\303\263wnie\305\274kierowniczym warstwom biurokracji partyjnej w repub-

likach i obszarach autonomicznych. Z\305\202agodzenie systemu. w cz\037-

ki dobrowolne. w cz\304\231\305\233ciza\305\233wymuszone przez rozw\303\263j wydarzc\305\204.

umo\305\274liwi\305\202oaktywnym spo\305\202ecznie si\305\202omwysuni\304\231cie szeregu zasad-

niczych postulat\303\263w. Do g\305\202osudosz\305\202y dO\305\232\304\206silne reformatorskic

czynniki, pochodqce z r\303\263\305\274nychwarstw spo\305\202ecznych, cz\304\231\305\233ciowo)
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IV.)

Og\305\202oszenie planu siedmioletniego zapocz\304\205tkowuje nowy etap

rozwoju: na plan pierwszy wysuwaj, si\304\231okre\305\233lone cele polityki

gospodarczej. Punktem centralnym staje si\304\231stworzenie \"mate-

rialno-technicznej bazy komunizmu\", wok\303\263\305\202tej sprawy obraca\304\207 ma

si\304\231ca\305\202e\305\274ycienarod\303\263w sowieckich. Ta sprawa jest g\305\202\303\263wnymce.

lem nowego programu partii, uchwalonego na XXII Zje\305\272dzie

( 1961 ). Program pr\303\263buje stworzy\304\207 wytyczne w spra\\\\,ie u\305\202o\305\274enia

stosunk\303\263w mi\304\231dzy narodami ZSSR i og6lnej polityki narado-
\\\\'o\305\233ciowej, w nast\304\231puj\304\205cym duchu: post\304\231puje proces zbli\305\274ania si\304\231

a zarazem wzajemnego wp\305\202ywania na siebie narod\303\263w. Partia nie

zamierza rozwitZ}'wa\304\207 problem\303\263w narodowo\305\233ciowych poprzez za-

rz\304\205dzenia z g\303\263ry, ale z drugiej strony komuni\305\233ci nie chc\304\205aby

r\303\263\305\274nicemi\304\231dzy narodami trwa\305\202y wiecznie. B\304\231d\304\205wi\304\231cwszelkimi

\305\233rodkami popiera\304\207 ..obiek tywne procesy\" zbli\305\274ania si\304\231narod\303\263w i

lud6w, powstaj\304\205ce na etapie budowy komunizmu; obywatele ma-

j\304\205jednak w ramach demokracji sowieckiej swobod\304\231 decyzji. Od.

r\304\231bno\305\233cinarodowych nie nale\305\274y ani ignorowa\304\207, ani sztucznie wy..
olbrzymia\304\207. W\305\202a\305\233ciwa\"polityka gospodarcza\" b\304\231dzie u\305\202atwia\304\207

wsp\303\263\305\202prac\304\231narod\303\263w. \"Braterska wsp\303\263\305\202pracai wzajemna pomoc

wszystkich narod\303\263w\" s\304\205niezb\304\231dne dla roz\\\\'i\304\205zania wsp\303\263lnych za-

da\305\204gospodarki w ca\305\202ymZ\\\\1i,zku Sowieckim. Tak\305\274e tzw. \"inter-

nacjonalizacja Zwi\304\205zku Sowieckiego\", kt6ra zmierza do coraz

wi\304\231kszego przemieszania si\304\231narod\303\263\\\\', uzasadniane jest przez par-
ti\304\231wzgl\304\231dami gospodarczymi. Zaliczy\304\207 tu nale\305\274y wymian\304\231 kwa-

lifikowanych si\305\202facho\\\\'ych oraz odpowiednie sterowanie procesa-

mi migracyjnymi. Wed\305\202ug nowego programu rozw\303\263j j\304\231zyk\303\263\\vna.

roJowych odbywa\304\207 ma si\304\231w \"zupe\305\202nej \\volno\305\233ci\", zarazem jed-
nak uznaje si\304\231za pozyty\\\\'ne zjawisko dobrowolnego przys\\\\'ajania

sobie j\304\231zyka rosyjskiego, obok j\304\231zyka ojczystego. J\304\231zyk rosyjski

sta\305\202si\304\231,praktycznie bior\304\205c. wsp\303\263lnym j\304\231zykiem obiego\\\\'ym i

j\304\231zykiem wsp\303\263\305\202pracywszystkich narod\303\263w ZSSR.)

v.)

Wydarzenia p\303\263\305\272niejszewykazuj\304\205, \305\274enowy program nie stwo-

rzy\305\202jasnej sytuacji w podstawowych sprawach polityki narodo-

wo\305\233ciowej. Na program ten powo\305\202uj\304\205si\304\231przedstawiciele sprzecz-

nych pogl,d\303\263w. Ko\305\202aszowinistyczne i stalinowskie \305\274\304\205daj\304\205likwi-

dacji drog\304\205 administracyjn\304\205 j\304\231zyk\303\263wmniejszych narod\303\263w. Publi..

kuj. oni w prasie partyjnej artyku\305\202y, w kt\303\263rych wzywa si\304\231pisa-

rzy nierosyjskiej narodowo\305\233ci do pos\305\202ugiwania si\304\231w tw6rczo\305\233ci)
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j\304\231zykiem rosyjskim, aby \\\\. ten spos\303\263b przy\305\233pieszy\304\207postuIO\\\\1a-
nc przez parti\304\231 zbli\305\274enie si\304\231narod\303\263\\\\1. Te same ko\305\202autrzymuj\304\205.

\305\274eautonomia narodowa ju\305\274si\304\231prze\305\274y\305\202a,\305\274eju\305\274teraz istniej\304\205 \\\\\037

So\\vietach \\varunki do stworzenia pe\305\202nej jedno\305\233ci pra\\\\'nopa\305\204-

st\\\\'owej. Zach\304\231cani przez parti\304\231 o\305\233wiadczaj\304\205oni. \305\274ew toku jest
nie tylko zbli\305\274enie, ale i stapianie si\304\231narod\303\263\\\\'. Ch\\\\,ytaj\304\205 si\304\231oni

utopijnie brzmi\304\205cych zda\305\204 no\\\\'ego programu partii, \305\274eju\305\274za

d\\\\'adzie\305\233cia lat st\\vorzona zostanie w Sowietach spo\305\202eczno\305\233\304\207ko-

munistyczna. \\'qarunkiem spdnienia tego jest. tak twierdz\304\205. usu-

ni\304\231cie r\303\263\305\274nicmi\304\231dzy narodami. J\304\231zyk rosyjski uwa\305\274a\304\207nale\305\274y nie

tylko za masowy \305\233rodek porozumiewania si\304\231ale za ..drugi j\304\231zyk

ojczysty\". Partia nie odwa\305\274y\305\202asi\304\231wprawdzie poch\\\\'ali\304\207 otwar-

cie programu szowinist\303\263w, ale has\305\202o.,rosyjski, jako drugi j\304\231zyk

ojczysty\" sta\305\202osi\304\231de facto wytyczn\304\205 jej polityki.
Tak jak nowi Hpanslawi\305\233ci\", tak samo i przedstawiciele si\305\202

post\304\231powych pr\303\263buj, w oparciu o nowy program uzasadni\304\207 s\\\\'oje

tezy \305\274eprogram jasno rozr\303\263\305\274niazbli\305\274anie i stapianie si\304\231naro-

d\303\263\\\\'.Zmierzaj\304\205 oni do stworzenia mo\305\274liwie najkorzystniejszych

warunk\303\263w rozwoju potencjalnych si\305\202ka\305\274dego narodu i jego kultu-

ry, twierdz\304\205, \305\274eautonomia odgrywa i dzisiaj pozytywn\304\205 rol\304\231.za\305\233

j\304\231zykojczysty d\305\202ugo jeszcze b\304\231dzie poszczeg\303\263lnym narodom po-
maga\305\202w osi\304\205gni\304\231ciuwy\305\274szego stopnia rozwoju.

Partia nie wykazuje ochoty do gruntownego zerwania ze sta-

lino\\\\'skimi metodami w polit}'ce narodowo\305\233ciowej. Ograniczy\305\202a

si\304\231\\v nowym programie do og\303\263lnikowych frazes\303\263w, co prowadzi
do powi\304\231kszenia chaosu je\305\233liidzie o teoretyczne podst3WY so-

wieckiej polityki narodowo\305\233ciowej.)

VI.)

Nie teoria, lecz praktyka roz\\voju og\303\263lnosowieckiego decydu-

je o polityce naro<\305\202owo\305\233ciowej. Nie \\\\'zgl\304\231dy na celowo\305\233\304\207gospo-

darcz\304\205, ale przed wszystkim wzgl\304\231dy polityczne rozstrzygaj\304\205 o kic-

ro\\\\Oaniu procesami migracyjnymi. Zwolennicy Chruszczowa uwa.

\305\274alimigracj\304\231 za najwa\305\274niejsze narz\304\231dzie polityki narodo\\\\'o\305\233cio-

wej, tak, iak to by\305\202ow Rosji carskiej. Spis ludno\305\233ci z roku 1926

wykaza\305\202,. \305\274epoza granicami Federacji Rosyjskiej \305\274y\305\202otylko 3.8
mln. Rosjan, natomiast w roku 19\0379 liczba ta wzros\305\202a do

16,2 mln. Ekspansja rosyjskiej grupy ludno\305\233ciowej nie odpowiada

zupe\305\202nie wz\037l\037om celowo\305\233ci gospodarczej. Ekonomi\305\233ci i socjo-

logowie podkre\305\233laj\304\205zgodnie. \305\274ezwi\304\231kszony nap\305\202yw Rosjan na-

st\304\205pi\305\202w tych rejonach, kt\303\263re albo posiadaj, do\305\233tw\305\202asnych si\305\202

roboczych, aibo dysponuj, nawet powa\305\274nymi nadwy\305\274kami tych)
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si\305\202.\\Vyj\304\205tck \037tano\\\\'i tu tylko Kazachstan. Natomiast te rejony.
kt\303\263re posiadaj\304\205 niedobory si\305\202yroboczej. po\305\202o\305\274ones\304\205w\305\202a\305\233niew

Rosyjskiej Federacji: na p\303\263\305\202nocnymzachodzie. \\v zachodniej i

\\\\lschodniej Syberii i na Dalekim Wschodzie. Sztucznie kierowany

nap\305\202yw Rosjan \\\\'p\305\202ywa\305\202hamuj\304\205co na rozw\303\263j miejscowych si\305\202

produkcyjnych. szczeg\303\263lnie w pa\305\204stwach ba\305\202tyckich, na Ukrainie

i w Azji \305\233Todko\\\\'ej. Nie zmieni\305\202o to w zasadniczy spos\303\263b pro-

porcji mi\304\231dzy europejsk\304\205 cz\304\231\305\233ci\304\205RSFSR i jej cz\304\231\305\233ci\304\205azjatyck\304\205.

Cyfry potwierdzaj\304\205, \305\274epod rz\304\205dami Chruszczowa kontynuowa\305\202o

si\304\231dawn\304\205 carsk\304\205 polityk\304\231 kolonialn\304\205. Partia nie chce widzie\304\207,

\305\274etak dnJej nie mo\305\274eby\304\207,natomiast podnosz\304\205 si\304\231g\305\202osyprzed-

stawicieli \305\274ycia gospodarczego i tecnniki. kt\303\263rzy wskazuj\304\205 na

szkody gospodarcze, jakie wyrz\304\205dza ta polityka. Coraz wi\304\231cej

ludzi zaczyna pojmowa\304\207, \305\274epos\305\202ugiwanie si\304\231przez Chruszczowa

migracj\304\205 jako \305\233rodkiem politycznym sta\305\202ona przeszkodzie racjo-
nalizacji gospodarki i jej przestawieniu na nowoczesne metody.
Sytuacja polityczna w Azji \305\233rodkowej. kt6ra powsta\305\202a jako rezul-

tat zaostrzaj\304\205cego si\304\231stale konfliktu sowiecko-chi\305\204skiego. prze-
suwa te rozwa\305\274ania na drugi plan i pozwala zrozumie\304\207, dlaczego

\\\\'e wsp\303\263\305\202czesnejpolityce narodowo\305\233ciowej Zwi\304\205zku wytworzy\305\202y

si\304\231dwie sprzeczne ze sob\304\205tendencje: z jednej strony d\304\205\305\274eniedo

tego. \305\274ebyos\305\202abi\304\207rusyfikacj\304\231 obszar6w \305\233rodkowo-azjatyckich, na-
tomiast w wi\304\231kszym stopniu ni\305\274dot\304\205d rozwija\304\207 narodowe si\305\202y

produkcyjne; z drugiej strony konieczno\305\233\304\207jak najszybszego za-
ludnienia granicz\304\205cych z Chinami region\303\263w RSFSR. Ci\304\205gle pod-

kre\305\233la si\304\231jeszcze. \305\274enie eksploatowane od stuleci bogactwa na-

turalne tych obszar\303\263w wreszcie musz\304\205 by\304\207wyzyskane, ale nie da
si\304\231zaprzeczy\304\207, \305\274ei polityczno-demograficzne problemy tego ob-

szaru musz\304\205 by\304\207u\\\\'zAl\304\231dniane przy wszystkich rozstrzygni\304\231ciach.

Nale\305\274y przy tym pami\304\231ta\304\207,\305\274epo jednej stronie granicy le\305\274\304\205nie-

zwykle rzadko zaludnione obszary rosyjskie, po drugiej za\305\233na-

ciska na t\304\231granic\304\231 ludno\305\233\304\207\305\274yj\304\205caw niesamo\\\\'i tej ciasnocie i o

dynamicznym przyro\305\233cie naturalnym. Fakt ten po\\\\'i\304\231ksza nie-

bezpiecze\305\204stwo eksplozji.)

VII.)

Nie zosta\305\202o urzeczywistnione wyr6wnanie poziomu gospodar-
czego republik zwi\304\205zkowych. W roku 1963 sytuacja wygl\304\205da\305\202a

w ten spos6b, \305\274ecentralne regiony RSFSR rozwija\305\202y si\304\231w o

wiele szybszym tempie ni\305\274obszary le\305\274\304\205cena peryferii. Na pierw-
szych koncentrowa\305\202o si\304\23136% og61nosowieckiego przemys\305\202u ma-

szynowego, ponad 80% przemys\305\202u bawdnianego, 78% przemys\305\202u)
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\305\233rodk\303\263wbudowlanych, ponad \037O% przemys\305\202u chemicznego. Na

olbrzymie obszary za Uralem przypada mniej ni\305\27410% og\303\263lnej

produkcji przemys\305\202owej. W planie siedmioletnim przewidziano
wprawdzie, \305\274egospodarka niekt\303\263rych republik ma by\304\207rozwijana

szybciej poprzez inwestowanie w nicj \305\233rodk6w wy\305\274szych ni\305\274prze-

ci\304\231tne \\\\' skali og\303\263lnopa\305\204stwowej, jednak na skutek ostrego kry-

zysu budownictwa i innych przeszk\303\263d nie nast\304\205pi\305\202yistotne zmia-

ny. Do pewnych granic tolerowano fakt, \305\274erepubliki prowadzi\305\202y

w\305\202asn\304\205polityk\304\231 gospodarcz\304\205, decyduj\304\205ce jednak by\305\202oto. \305\274ewszel-

kie pr\303\263by optymalnego rozwijania miejscowych si\305\202produkcyj-

nych i w\305\202\304\205czania\\\\'szystkich rezerw si\305\202roboczych do narodowej
gospodarki, by\305\202oprzez parti\304\231 natychmiast uwa\305\274ane za \"lokalny

patriotyzm\" i uznane za nie do pogodzenia z lini\304\205partyjn\304\205. Tak

za \305\274yciaStalina, jak i teraz partia skierowa\305\202a ca\305\202\304\205uwag\304\231 tylko

na og61nosowieck\304\205 struktur\304\231 gospodarcz\304\205, na zamierzenia przy-
nosz\304\205ce korzy\305\233\304\207wy\305\202\304\205cznieZwi\304\205zkowi. Zapowiadano wprawdzie
wielokrotnie. \305\274ezamierzenia te maj, by\304\207skoordyno\\\\\037ane z inte-
resami ka\305\274dej z republik. ale wszystko pozosta\305\202o po staremu. je\305\233-

li nie liczy\304\207paru wyj\304\205tk\303\263wbez znaczenia. Ostatnio jednak przy-

chodz\304\205 do g\305\202osufachowcy zatrudnieni \\\\' wielkich rejonach gos-
podarczych, kt\303\263rzy posiadaj\304\205 wi\304\231cej zrozumienia dla konieczno\305\233ci

prowadzenia \\\\'\305\202a\305\233ciwejpolityki gospodarczej, ni\305\274ideologowie z

kierownictwa partyjnego. Nale\305\274y przeto mie\304\207nadziej\304\231, \305\274ew przy-
sz\305\202o\305\233cizostan\304\205 przeforsowane pewne post\304\231powe zamierzenia w

gospodarczych rejonach \305\233rodkowej Azji i Transkaukazji.)

VI I I.)

o ca\305\202ejpolityce kulturalnej decyduj\304\205 wp\305\202ywy Rosjan. Jeszcze
\\\\' pierwszych latach po \305\233mierci Stalina czynione by\305\202ypr\303\263by przy-

wr\303\263cenia do nale\305\274ytych praw j\304\231zyk6w narodowych w republi-
kach zwi\304\205zko\\\\'ych. Mniej wi\304\231cej od roku 1959 obraz sytuacji
zmieni\305\202 si\304\231tak radykalnie. \305\274emog\305\202oby to przynie\305\233\304\207zaszczyt nawet

epoce stalinowskiej. Reforma szkolna (1958) zosta\305\202a wykorzys-

tana do stopniowego wypierania j\304\231zyk\303\263wnarodowych ze szk\303\263\305\202

og\303\263lnokszta\305\202c\304\205cych.Do roku 1958 j\304\231zyki narodowe cieszy\305\202y si\304\231

we wszystkich szko\305\202ach ZSSR r\303\263wnouprawnieniem.
We wszystkich szko\305\202ach z narodowym j\304\231zykiem wyk\305\202adowym.

rosyjski by\305\202przedmiotem obowi\304\205zkowym i odwrotnie, we wszys-
tkich szko\305\202ach republika\305\204skich z rosyjskim j\304\231zykiem wyk\305\202adowym.

obowi\304\205zkowa by\305\202anauka j\304\231zyka narodowego. Pod pozorem prze-
ci\304\205\305\274eniadzieci nauk\304\205 j\037zyk\303\263wzarz\304\205dzono w reformie szkolnej z

roku 1958, \305\274erodzice mog\304\205 decydowa\304\207 o tym, w jakim j\304\231-)
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nej, teorii, uj\304\231tej og\303\263ln, naz\\\\'\304\205 \"zagadnienia narodowo\305\233ciowe\",

jak i z tradycji historycznych.
Pdny rozkwit poj\304\231cia \"zagadnienie narodowo\305\233ciowc\" w li-

teraturze zachodniej mia\305\202miejsce w drugiej po\305\202owie XIX stule-

cia, kiedy to pos\305\202u\305\274onosi\304\231nim dla wyt\305\202umaczenia formowania

si\304\231Zjednoczonych Niemiec i W\305\202och, a tak\305\274e przy uzasadnieniu

rozk\305\202adu Imperium Otoma\305\204skiego nad Dunajem. Literatura na

ten temat roz\\vija\305\202a si\304\231\\v dalszym ci\304\205guw pierwszych dwudzie-
stu pi\304\231ciu latach XX stulecia \\v zwi\304\205zku z rozpadem Imperium
Austro-W\304\231gier, ruchami secesjonistycznymi w I mperium Rosyj-

skim i powstawaniem nowych pa\305\204stw, takich jak Jugos\305\202a\\\\,ia,

Czechos\305\202owacja i Polska; terytoria tych nowych pa\305\204stw by\305\202y\",je-

lonarodowe i obejmowa\305\202y powa\305\274ne narodowe mniejszo\305\233ci. \\VI za-

chodniej literaturze zagadnienie narodowo\305\233ciowe zosta\305\202o jednak

sprowadzone do zagadnienia mniejszo\305\233ci narodowych.. chocia\305\274 nie

by\305\202oto zgodne ze stanem faktycznym, zaistnia\305\202ym w okresie

powsta\\\\'ania i formo\\\\'ania pa\305\204stw narodowych w XIX stuleciu.
Ostatnio \"zagadnienie narodowo\305\233ciowe\" nie cieszy si\304\231zbytni\304\205

sympati\304\205 w literaturze zachodniej, i to co najmniej z trzech po-
wod6w. Po pierwsze, zagadnienie to zacz\304\231\305\202onasi\304\205ka\304\207rosn\304\205cymi

nacjonalizmami, przy czym na czo\305\202owysuwa\305\202y si\304\231organizacje

i ruchy podobne do nazizmu; po wt6re, zacz\304\231to je identyfiko-
wa\304\207z anty-kolonialnymi ruchami w Azji i Afryce, a \\vi\304\231cruchami.

kt\303\263re cieszy\305\202y si\304\231sympati\304\205 tylko komunist6\\v; i po trzecie. Za-

ch\303\263dobecnie zacz\304\205\305\202si\304\231coraz bardziej interesowa\304\207 formo\\\\'aniem

wielonarodowych pa\305\204st\\\\, o strukturze federacyjnej, i zagadnie-

niem rz\304\205du \305\233wiato\\\\'ego, jako praktycznie najlepszym \305\233rodkiem

do zachowania \305\233\\viato\\vego pokoju. Zagadnienia narodO\\\305\202:o\305\233ciowe

sta\305\202ysi\304\231\\\\'i\304\231cczym\305\233 sprzecznym z interesem oR\303\263lnYln i dlatego

zajmuj\304\205 si\304\231nimi dzisiaj ty\305\202konieliczni socjolodzy t specjalizuj\304\205cy

si\304\231w tej dziedzinie, albo przewiduj\304\205cy m\304\231\305\274owie\037tanll i publicy\305\233-

ci, kt\303\263rzy rozumiej, eksplozy\\\\'ny potencja\305\202 tych zagadnie\305\204.

\\Xl konsekwencji zagadnienia narooo\\\\'o\305\233cio\\\\'c s\304\205dzisiaj na

Zachodzie rozpatrywane niemal wy\305\202\304\205czniejako sprawa mniejszo\305\233-

ci narodo\\\\'ych \\\\'ewn\304\205trz \\\\,jelkich pa\305\204st\\v, za\305\233narody podbite,
nau'et do\305\233\304\207du\305\274e i zdolne do narodo\\vej niezale\305\274no\305\233ci, s\304\205w

\\\\1'i\304\231kszo\305\233ciwypadk\303\263w ca\305\202kou'icie lekce\\\\'a\305\274one. Jest to zrozumia-
\305\202ew naukowej literaturze socjologicznej, antropologicznej czy psy-

chologicznej, rozpatruj\304\205cej problemy mniejszo\305\233ci narodo\\vych, na

przyklad \\v U.S.A., Kanadzie, czy Wielkiej Brytanii - a \\\\'i\304\231c

problemy Indian, Zyd\303\263w czy Walijczyk\303\263\\v. Nie ma jednak \305\274ad-

nego sensu, gdy te same kryteria stosuje si\037 wobec zagadnie\305\204

l. P.tn na pnyk\305\202ad. C.A. \0371.cartDey ..A Select litt ol rererent'e'!I I)D

Minorilie5.... Inl\037maI\",nGl Affair\037s (London). Liltopad. l\304\20530.)
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narodowo\305\233ciowych w Zwi\304\205zku Sowieckim czy w innych pa\305\204st-

wach wielonarodowych, w sk\305\202ad kt\303\263rych wchodz, nie mniej-
szo\305\233ci narodowe, ale rozwini\304\231te i ukszta\305\202towane narody.

Aby zilustrowa\304\207 postaw\304\231 Zachodu mo\305\274liwie wszechstronnie

i \\\\' ca\305\202ym jej pomieszaniu poj\304\231\304\207.mo\305\274emy jako typowy przy-
k\305\202adpoleci\304\207 czytelnikowi ksi\304\205\305\274k\304\231napisan\304\205 przez ameryka\305\204skiego

uczonego, dra Roberta Sullivanta2
. Jego ksi\304\205\305\274kapo\305\233wi\304\231conajest

sowiecko-rosyjskiej polityce w stosunku do Ukrainy, a wi\304\231cw

stosunku do najwa\305\274niejszego elementu moskie\\vskiej polityki na-

rodowo\305\233ciowej. Dr Sullivant odnosi si\304\231z \\\\'yra\305\272n\304\205sympati\304\205 do

Ukrainy; bardzo cz\304\231sto staje w obronie s\305\202usznej sprawy ukra-

i\305\204skiego nacjonalizmu i cz\304\231sto chwal\304\205 go niekt\303\263rzy ukrai\305\204scy

recenzenci emigracyjni. Podaje on nadto szereg danych historycz-

nych fakt\303\263w oporu ukrai\305\204skich komunist\303\263w \\vobec Moskwy oraz
ich usi\305\202owa\305\204zachowania narodou'ej r\303\263wno\305\233ci\\vobec rosyjskich

ideologicznych ,,'sp6\305\202braci i tp. A mimo to, wbrew niezmiernie

pracowitym badaniom, mimo dok\305\202adno\305\233ci\\\\' cytowaniu wielu

fakt\303\263\\\\', dr Sullivant wykazuje zasadnicze niezrozumienie ukrai\305\204-

skiego zagadnienia narodowego i w rezul tacie zupdnie b\305\202\304\231dnie

t\305\202umaczy donios\305\202o\305\233\304\207zagadnienia narodowo\305\233cio\\vego w ZSSR w
og\303\263le. Koncepcja Ukrainy u' uj\304\231ciu dr Sullivanta jest czysto
doktrynalnym modelem, najwyra\305\272niej na\305\202o\305\274onymna historyczn,

opowie\305\233\304\207,wzi\304\231t\304\205z jakiego\305\233 podr\304\231cznika. b\304\205d\305\272opartym na amc-

ryka\305\204skich do\305\233wiadczeniach z ich mniejszo\305\233ciami narodowymi. W

streszczeniu wygl\304\205da to tak. Zar\303\263wno da\\\\'ne Imperium rosyj-
skie jak i obecne pa\305\204stwo sowieckie - to normalne poli/eo, po-

dobnie jak inne pa\305\204st\\\\r3 na tej ziemi. W szczeg\303\263lno\305\233ci, jest

rzecz\304\205normaln\304\205, \305\274epa\305\204st\\\\10 sowieckie d\304\205\305\274\304\205cdo pono\\\\'nego utr-
\\\\'alenia swojej w\305\202adzy nad rozmaitymi grupami secesjonistyczny-
mi stoso\\\\'a\305\202o represje. reedukacj\304\231, asymilacj\304\231 i tp. Ukrai\305\204cy. po-

dobnie jak i inne narody nie-rosyjskie, byli po prostu mniejszo\305\233ci\304\205

narodow\304\205 \\\\' granicach pa\305\204stwa. Aspiracje narodo\\\\rc takich mniej-
szo\305\233cinie maj\304\205\305\274adnej wy\305\274szej rangi. kt\303\263ra by wyr\303\263\305\274nia\305\202aje od

innych grup secesjonistycznych w jakimkol\\\\'iek innym po/ileo.
Prawo do samostanowienia i ruchy separatystyczne nie s\304\205bynaj-

mniej naturalnymi determinantami w tym sensie. \305\274ejest to spra-
wa historycznie nieunikniona. Natomiast pa\305\204sm'o istniej\304\205ce jest

historycznie czym\305\233bardziej zdetermino\\\\'anym i naturalnym, i -
je\305\233lipost\304\231puje rozs\304\205dnie

-
pr\304\231dzej czy p6\305\272niej mo\305\274eda\304\207sobie

rad\304\231ze wszystkin1i secesjonistycznymi grupami, z Ukrai\305\204cami w\305\202,-.
ame.)

2. Robert Sullivant. 50,,;'\" Polilic\305\202 fJIUl 'M UIu-aiM, J917.J957 New

York. Columbia Univemty Pras, 1962. 08 Itr.)
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Oczy\\\\'i\305\233cie, nie mo\305\274na dyskuto\\va\304\207 z teori\304\205 opart\304\205 na z g\303\263ry

powzi\304\231tym za\305\202o\305\274eniu.Jej )o\037ika jest zaz\\vyczaj bez zarzutu. uJ\037-

\305\274c I i\" z g\303\263rypowzi\304\231te za\305\202o\305\274eniaokaza\305\202yby si\304\231poprawne, wynik

jest oczywisty. Pozostaje wi\304\231ctylko czeka\304\207 i patrzy\304\207. Tymczasem

jednak pragn\304\231liby\305\233my podda\304\207 analizie kilka podstawowych za\305\202o-

\305\274e\305\204dra Sullivanta.

Szczeg\303\263lne i niejako centralne znaczenie ma jego za\305\202o\305\274enie.

\305\274eUkrai\305\204cy s\304\205i hyli po prostu mniejszo\305\233ci\304\205narodow\304\205 w Rosji
i w ZSSR. Dr Sullivant \\\\r to \\\\ricrzy, gdy\305\274nie zaznajomi\305\202 si\304\231

z przed-rosyjsk\304\205 i przcd-so\\\\\"icck\304\205 histori\304\205 Ukrai\305\204c\303\263\\\\'a tak\305\274enie-

dostatecznie oceni\305\202 organizacj\304\231 i dzia\305\202alno\305\233\304\207Ukrai\305\204skiej Socjali-

st)'cznej Sowieckiej Republiki (USSR) jako pa\305\204stwa i jako orga-
nizmu socjalno-ekonomicznego. Ponadto jest zupe\305\202nie niezrozumia-

miale. jak mo\305\274egodzi\304\207 sw\304\205teori\304\231 o mniejszo\305\233ci narooo\\\\'ej z fak-

tem, \305\274eUkrai\305\204cy stano\\\\,i\304\205 absolutn\304\205 wi\304\231kszo\305\233\304\207na swoim

terytorium; jego z g\303\263rypowzi\304\231te za\305\202o\305\274enie.\305\274eImperium Rosyj-
skie i Zwi\304\2057ek So\\\\riecki s\304\205i by\305\202ynormalnymi organizmami

pa\305\204stwo\\\\'ymi, s\304\205\\vyra\305\272nie z\\\\'i\304\205zane z jego teori\304\205o mniejszo\305\233ciach

narodo\\\\'ych i z jego interpretacj\304\205 o czystej polilea. Przechodzi
\\\\'i\304\231cdo porz\304\205dku dziennego nad histori\304\205 innych imperi6w wielo-

narodo\\\\'ych. kt\303\263re, jak si\304\231okaza\305\202o, by\305\202ynieustabilizowanymi i

nienormalnymi poli/eae.

Szczeg\303\263lnie jednak interesuj\304\205ce jest mechanistyczne za\305\202o\305\274enie

dra Sulli\\'ant3 o narodo\\\\'ych aspiracjach, stawianych przeze\305\204 na

r\303\263wni z innymi ruchami dyssydenckimi u' ramach spo\305\202eczel1stwa.

Nie \\\\'idzi. \305\274etam gdzie w gr\037 \\\\'chodzi nar\303\263d. ma od razu do
czynienia l oddzielnym spo\305\202eczellst\\\\'em, a nie z dyssydenck\304\205 gru-

p\304\205\\\\\" ramach jednego i tego samego spo\305\202ecze\305\204stwa.

Dr Sullivant, n1imo. \305\274esam zgromadzi] wiele fakt\303\263w i do-

\\\\'od\303\263w\037nie zdo\305\202a\305\202uchwyci\304\207 pra\\vdziwej natury i z\305\202o\305\274ono\305\233ciukra-

i\305\204sko-rosyjskich stosunk\303\263\\\\' \\\\' so\\vieckiej polityce wewn\304\231trznej.

By\304\207mo\305\274estan\304\205si\304\231one zrozumialsze, je\305\233liwska\305\274emy na bar-

dziej rzucaj\304\205c\304\205si\037 w oczy analogi\304\231. to jest na stosunki innych
komunistycznych partii i pa\305\204stw z Moskw\304\205. Dop6ki komuni\305\233ci

nie byli u w\305\202adzy. ich abstrakcyjne dyskusje na temat donios\305\202o\305\233ci

lub nie\\\\'a\305\274no\305\233cicech narodowych by\305\202ybez znaczenia. Tito, Mao,
lkj czy \037\305\202od\305\274a,dop\303\263ki ich partie lslc7.a\305\202y ca\305\202kowicie od ma-

terialnej pomoc]' Mosk\\\\ry, zgadzali si\304\231na moskiewskie kierow-
nictwo ich polityk\304\205. Zgadzali si\304\231na\\\\'et na nauk\304\231 rosyjskieRo

dla lepsze\037o porozumienia si\304\231ze s\\\\')'n1i zwierzchnikami. Kie-

dy jednak przyszli do w\305\202adz\037'w s\\\\'oich krajach, ich sytuacja i

otoczenie uleg\305\202y gwa\305\202to\037'nej zmianie. Tak samo by\305\202oz parti\304\205

Le.lina, gdy lagarh\304\231\305\202aWh\305\202dz\304\231w Rosji. Wszystkie internacjonali-)
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styczne partie, kt\303\263rezazwyczaj usuwa\305\202y w cie\305\204swoj\304\205narodowo\305\232\304\206,

aby tym \305\202atwicj m\303\263cpodda\304\207 si\304\231dyscyplinie internacjonalnej i in-
teresom ponad-narodowym, sta\305\202ysi\304\231nagle i nieodwo\305\202alnie partia-
mi narodo\\\\'ymi. \\Y/ nowej sytuacji trzeba by\305\202orz\304\205dzi\304\207praktycz-

nie i troszczy\304\207 si\304\231o w\305\202asn\304\205ludno\305\233\304\207,gospodark\304\231, kultur\304\231, szko\305\202y

itp. Chc\304\205c nie chc\304\205ckierownicy musieli s\305\202ucha\304\207opinii publicznej
swoich narod\303\263w, opinii \\v wi\304\231kszo\305\233ciniekomunistycznej, a wi\304\231c

opinii zwyk\305\202ego cz\305\202owieka z ulicy. Nie mogli pro\\vadzi\304\207 polityki.

kt\303\263ra bv - wbrc\\\\' woli narodu - sz\305\202aza daleko lub trwa\305\202a

zbyt d\305\202\037go;drogo p\305\202acili, gdy prowadzili polityk\304\231 zbyt niepopu-

larn\304\205. Oto dlaczego Stalin, Gruzin, ulega\305\202 rosyjskiemu nacjona-
lizmowi swego otoczenia; oto dlaczego Chruszczow, Rosjanin, do-
szed\305\202do tego, \305\274etraktowa\305\202 ukrai\305\204skie aspiracje powa\305\274niej, ni\305\274

ci spo\305\233r\303\263dRosjan, kt\303\263rzy nigdy nie mieszkali na Ukrainie. Przy-

trafi\305\202o si\304\231to tak\305\274eTito. Mao i innym. Ich stosunki z Moskw\304\205

sta\305\202y si\304\231stosunkami mi\304\231dzy pa\305\204st\\vami lub mi\304\231dzy narodami.

Gdyby na\\vet chcieli. nie mog\304\205by\304\207nadal marionetkami w r\304\231ku

Mosk\\\\,y, bo\\\\,iem ich \\\\'\305\202asnaopinia publiczna nie lubi zbytniej
s\305\202u\305\274alczo\305\233ci.Zresztq sami ju\305\274tego nic chc\304\205.Rosyjscy komuni\305\233ci

przcma\\viaj\304\205 do nich po rosyjsku i nie chc\304\205uczy\304\207si\304\231ich j\304\231zy..

k\303\263\\\\'.Rosjanie s\304\205dumni ze s\\\\.oich cech narodo\\\\'ych, a nawet

cz\304\231sto bez\\\\.stydnie w)pchwalaj\304\205 swoje subiektywne warto\305\233ci uwa-

\305\274aj\304\205cje za lepsze ni\305\274innych komunist\303\263w i ca\305\202ejreszty \305\233wiata.

I tu w\305\202a\305\233niele\305\274ypunkt ci\304\231\305\274ko\305\233ci.od kt\303\263rego zaczyna si\304\231zagad-

nienie narodo\\\\'o\305\233cio\\vc w komunistycznej politea. Na Ukrainie
zacz\304\231\305\202osi\304\231ono ju\305\274nast\304\231pnego dnia po proklamowaniu ukrai\305\204-

skiego sou\"icckiego rz\304\205du w Charko\\vie, 30 grudnia 1917 r.,
kiedy to minister u\"ojny tego rz\304\205du '\\(, asyl Szachraj za\305\274\304\205da\305\202,aby

rosyjski garnizon C:harko\\va uzna\305\202jego \\\\'\305\202adz\304\231
- a Lenin \\\\'ys\305\202a\305\202

nagl\304\205cy telegram. domagaj\304\205c si\304\231.aby do\\\\'\303\263Jcy sowieccy byli

,.szczc\037\303\263]nje takto\\\\'ni\" i ..przyznawali Ukrai\305\204com tyJe suweren-

no\305\233ci, ile ci za\305\274\304\205daj\304\2053\". Od tej pory stosunki mi\304\231dzy rosyjskimi

i ukrai\305\204skinli komunistami. podobnie jak mi\304\231dzy Rosjanami i

innych nie-rosyjskimi komunistami w Z\\\\'i\304\205zku Sowieckim, na-

wraca\305\202y ci\304\205gle do teRa, aby de facto upodobni\304\207 si\304\231do stosunk\303\263w

pomi\304\231dzy Mosk\\v\304\205 z jednej strony. a Pekinem, Belgradem lub

Warsza\\\\'\037 z drugiej.. U\305\274yli\305\233mys\305\202\303\263\\v\"nawraca\305\202y ci\304\205gle\" dlatego,

J. Palrz, Wielikaja Ok'iobr.skaja SociGlu'i(,,%\037JkGja Ri\037wolueja lIG Ukra-

inie. liewral 1917 -
apriel 1918. Sbon.ik dokumif!nt\303\263w i ma'\037ral\303\263u:.Ki.

jo\\\\', Gospolilizd_l. 1957; \"ol. III. Dokument Nr 8.
.\305\202.Palrz Richan\305\202 E. Pipes, The Formalion ol ,he SO\305\202,ie'Union: Com-

\"lIlniJm alld !\\'(J,ionaU.m. Ifl17-1923, Cambridge. Mass: 1945; J. Boryl.
Tiu! RuuUm (:omnuUlu\305\202 Party and SOI'ie,imtion ol Ih\037 Ukraine. 51oekholm
1960: Hryhory K_tiuk. S\305\202alinu\305\202Ru/\037 in ,he Ukrail\305\2024!; A III\"'Y ol .he
DecdJ\037 ol ,\"\037 Trrror (1 929.1939). New York., 1960; V: HoluboJchy,)
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\305\274eMoskwa od czasu do czasu przedsi\037bra\305\202a krwa\\,'e czystki \"na-

cjonalist\303\263w\" w\305\233r\303\263dkomunist\303\263w nie-rosyjskich. zw\305\202aszcza na

Ukrainie, a po ka\305\274dej czystce i po pewnym czasie ca\305\202ycykl pow-
tarza\305\202si\037 na nowo. M\303\263wimy r\303\263wnie\305\274,\305\274eraczej \"podobne\" ni\305\274

identyczne by\305\202yte stosunki mi\037dzy Moskw, i innymi republi-
kami, gdy\305\274ostatnio Moskwa nie by\305\202aw stanie, wewn\304\205trz se-

paruj,cych si\304\231pa\305\204stw, takich jak Jugos\305\202awia, Chiny czy Albania.

przeprowadza\304\207 czystek podobnych do tych. jakich dokonywa\305\202a

na Ukrainie. Bia\305\202orusi czy u' Turkiestanie w latach tysi\304\205cdzie-

wi\037set trzydziestych i czterdziestych. W przeciwie\305\204stwie do Tito

czy Mao - Szumski i Kosior na Ukrainie, Czerwiakow na
Bia\305\202orusi, Sultan-Galijew w Turkiestanie, Mdiwani w Gruzji itd.
itd., nie mieli ani w\305\202asnych si\305\202zbrojnych ani kontrwywiadu. Nad-
to, jako komuni\305\233ci, nie mogli byli odwo\305\202a\304\207si\304\231do maso\\\\'ej re-

u'olty t gdy\305\274nie cieszyli si\304\231sympati\304\205 w\305\233r\303\263dw\305\202asnego narodu.

Wszystko to nie opiera si\304\231na teoretycznych za\305\202o\305\274eniach,aIe na

faktach z minionej historii oraz na wsp\303\263\305\202czesnych analogiach.

Nikt, oczywi\305\233cie, nie mo\305\274etwierdzi\304\207, \305\274eanalogia to identycz-
no\305\233\304\207,lub \305\274ehistoria po\\vtarza si\304\231dok\305\202adnie w r\303\263\305\274nychkrajach.

Na pewno nie. Ale fenomenalne podobie\305\204stwa s\304\205tutaj niew\037t-

pliu'e. Je\305\233li,,'i\304\231cnau'et jest co\305\233- cho\304\207niewymiernie ma\305\202o-

por\303\263u'nywalnego \\v nou'oczesnej historii stosunku Rosjan z nie-
Rosjanami \\\\.c\\\\'n\304\205trz Zwi\304\205zku So\\\\,ieclciego z takimi\305\274 stosunkami.

pou'iedzmy, w Wielkiej Brytanii mi\304\231dzy Anglikami i Szkotami, to
z drugiej strony istnieje wielkie podobie\305\204stwo mi\304\231dzy na przyk\305\202ad

dzisiejszymi stosunkami rosyjsko-chi\305\204skimi a rosyjsko-kazachski-
mi i rosyjsko-baszkirskimi dzi\305\233i \\vczoraj. St\304\205dwyobra\305\274anie sobje,

\305\274estosunki mi\304\231dzy narodo\\\\'o\305\233ciami w Zwi\304\205zku Sowieckim nale\305\274\304\205

do normalnej polilea i \305\274eproblemy narodo\\\\'o\305\233ciowe s\304\205rozwi\304\205zy-

\\vane na normalnej drodze, tak jak na Zachodzie, jest oczy\\\\,istynl. . .
nieporozumieniem.

W sowieckiej \\\\'sp\303\263\305\202czesnejliteraturze naukowej \"zagadnienia
narodowo\305\233cio\\\\'e\" rozpatry\\\\'ane s\304\205na ca\305\202kiem innej p\305\202aszczy\305\272nie.

Chocia\305\274, jak to b\304\231dzie \\\\'ykazane ni\305\274ej, sou'ieckie podej\305\233cie do

tych zagadnie\305\204 jest bardzo nienaukowe . przedogmatyzowane i

zbyt mocno oder\\\\'ane zar\303\263\\\\'no od rzeczywisto\305\233ci jak i od \\\\'nio-
sk\303\263wempiryk\303\263u' oraz bada\305\204 socjolo\037\303\263w i antropolog\303\263\\\\', to jed-
nak pisarze so\\\\,icccy t przynajmniej formalnie, odnosz\304\205 si\304\231do

\"za\037adnie\305\204 narodou'o\305\233cio\\\\'ych
H

z szacunkiem; s\304\205one przedmio-
tem bada\305\204 specjalnej dyscypliny u' ramach filozofii og\303\263lnej.)

Ou\"ine Hi.s.ory ol IIle Com,nuni., Part)' ol tM UkTaine. Ukrai'IUm Rev\037U1.

\037'on.chium. Nr 6, 1958; [krain\037: ... (:OIlCUe En (\\"ldopeJa\302\253liG.") Toron lo,
1963.)
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Wprawdzie tematyka i zakres bada\305\204 filozoficznych w krajach
komunistycznych i na Zachodzie s, oczywi\305\233cie ca\305\202kowicie r\303\263\305\274ne,

to jednak trzeba przyzna\304\207, \305\274etylko niewielu uczonych na Zacho-
dzie traktuje \"zagadnienia narodowo\305\233ciowe\" jako przedmiot stu-
di\303\263\\vfilozoficznych'. Natomiast do tradycji marksistowskiej na-

le\305\274y,\305\274ewszystkie najbardziej skomplikowane problemy, bior\304\205ce

S\\\\'\303\263jpocz\304\205tek b\304\205d\305\272w naturze ludzkiej, b\304\205d\305\272w spo\305\202ecze\305\204stwie

czyli my\305\233li ludzkiej ,,'chodz\304\205 w zakres studi\303\263w filozoficznych.

Przyznaj\304\205c wi\304\231c\"zagadnieniom narodowo\305\233ciowym\" rang\304\231 przed-

miotu studi\303\263w filozoficznych (na Zachodzie jest to tylko specjal-

ny dzia\305\202nauk socjologicznych) sowieckie autorytety naukowe tym
samym stwierdzaj\304\205, \305\274ejest to najbardziej skomplikowany problem

\\v \305\274vciuludzkim.

\305\273agadnienia narodowo\305\233ciowe s\304\205problemem niezmiernie \\\\,ie-

lostronnym. Za\\\\'ieraj\304\205 w sobie aspekty: a) polityczne, b) socjo-

lo\037ic7.ne, c) antropologiczne, d) psychologiczne, e) etyczne, f) his-

toryczne, g) ekonomiczne, h) demograficzne, i) kulturalne, j)

lingwistyczne i wiele \"'iele innych. kt\303\263re razem sk\305\202adaj\304\205si\304\231na

jeden integralny problem istniej\304\205cy sam w sobie i sam przez si\304\231.

A \\\\'i\304\231cznaczy to, \305\274e\"zagadnie\305\204 narodowo\305\233ciowych\" nie mo\305\274na

obj\304\205\304\207jedn\304\205z istniej\304\205cych nauk socjologicznych czy politycznych;
\305\274ebyje rozwi\304\205za\304\207albo musi powsta\304\207 nowa specjalizacja naukowa
( nacjoloAia? ), kt\303\263ra roz\\\\,inie i wykszta\305\202ci \\\\,\305\202asnemetody bada\305\204

i \\\\'yci\304\205\037nieostateczne wnioski, albo zagadnienia te nale\305\274y obj\304\205\304\207

badaniami filozoficznymi.

Wydaje si\304\231,\305\274eostatecznie trzeba b\304\231dzie je zaliczy\304\207 do dzie-

dziny bada\305\204 filozoficznych, \037dy\305\274nale\305\274\304\205one do sfery my\305\233liludz-

Ie icj. \305\233\\\\riadomo\305\233ci\305\202\\\\'arto\305\233ciowania i zacho\\\\'ania si\304\231umotywou'a..

nego pobudkami.
Na og\303\263\305\202z d\\\\\037\303\263chpo\\\\'od\303\263w ludzie nie doceniaj\304\205 znaczenia

.,zJgadnienia narodo\\\\'o\305\233cio\\\\'ego\": l) ponie\\\\'a\305\274 subiektywnie \305\272le

rOlumiej\304\205 ten problem, gdy\305\274nie wierz\304\205, \305\274eludzie innej ni\305\274oni

narodowo\305\233ci dzia\305\202aj\304\205,my\305\233l\304\205i oceniaj\304\205 \"swoje sprawy narooo\\\\'e\"
w taki sam spos\303\263b jak oni; 2) poniewa\305\274 nie s\304\205obiektywnie

Jostatecznie przekonani o sile i mocy narodo\\\\'ych uczu\304\207 innych

ludzi\305\202dop\303\263ki te si\305\202ynie rozp\304\231taj\304\205si\304\231i nie zacznie si\304\231pra\\\\,dziwa

\\\\\037alka. a \\\\'tedy ju\305\274za p\303\263\305\272nona dzia\305\202anie bardziej racjonalne i

mniej koszto\\\\'ne. W wi\304\231kszo\305\233ciwypadk\303\263\\v niedocenianie \"zagad-
nienia narodowo\305\233ciowe\037o\" wynika wi\304\231cz po\305\202\304\205czeniai\037norancji z

arogancj\304\205 j dlate\037o nale\305\274y je przypisa\304\207 po prostu g\305\202upocie lub)

5. Nirkr\303\263ny !\305\202u!\305\202znietrakiuj, je jedna\" jako prudmiol bada\305\204w u-
\037\",\037ie(tryki. Patn na przyk\305\202ad, Wa,ne A.R. LeJ II. Tlae PlUlfnOplUcal and
EtlUcal A.pK\" ol Group Re/orion.. in Joeeph B. Gittler (ed.). unUr.,.,..

dillS \037Iinori'y Grou,.. New York. 1964.)
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niedostatecznemu wykszta\305\202ceniu i do\305\233\\\\'iadczeniu. Natomiast w

nielicznych i powa\305\274niejszych \"'ypadkach, gdy to zagadnienie jest

celowo dyskredytowane z racji pewnych kalkulacji politycznych,
powody mog\304\205 by\304\207r\303\263\305\274nei bardziej skomplikowane. Nie mo\305\274na

przeczy\304\207, \305\274ew r\303\263\305\274nychczasach i nliejscach uzagadnienie narodo-
\\vo\305\233cio\\\\'c\" stano\\\\,i problem o r\303\263\305\274nejintensywno\305\233ci. St\304\205dniez-

b\304\231dna jest polityczna przenikliwo\305\233\304\207, aby oceni\304\207 je nale\305\274ycie dla

cel\303\263w praktycznych. Ale od razu narzuca si\304\231pytanie: do jakiego
stopnia mo\305\274ekto\305\233pozna\304\207 i wymierzy\304\207 intensy\\vno\305\233\304\207 \"zagadnie-

nia narodowo\305\233ciowego\"? Jakich kryteri\303\263\\\\' i wska\305\272nik\303\263wnale\305\274y

u\305\274y\304\207?Na nieszcz\304\231\305\233cie,jak dot\304\205d, nie ma nauki o narodowo\305\233ciach,

cho\304\207jak nas uczy historia, \\\\'i\304\231kszo\305\233\304\207m\304\231\305\274\303\263wstanu i interpreta-
tor\303\263\\\\'politycznych formuje b\305\202\304\231dneopinie i oceny nasilenia tego
problemu. Ich b\305\202\304\231dyu\\\\'ydatniaj\304\205 si\304\231jaskrawo dopiero wtedy,
gdy \"zagadnienie narodowo\305\233ciowe\" \\\\'ybucha w krwawej zbroj-
nej walce; wtedy politycy widz\304\205, \305\274emaj\304\205do czynienia z realnym
problemem.

Na uksztaho\\\\l'anie posta\\vy rosyjskich komunist\303\263w wobec uza-

gadnie\305\204 narodo\\\\'o\305\233ciowych\" \\\\'p\305\202ywa\305\202ydwie spu\305\233cizny: jedna, wy-

nikaj\304\205ca z teorii marksizm-leninizm-stalinizm i druga, wyrastaj\304\205-

ca z tradycyjnego rosyjskiego nacjonalizmu i szowinizmu. W

miar\304\231 up\305\202ywu czasu obie te spu\305\233cizny zla\305\202ysi\304\231w jedn\304\205, przy

czym ta druga coraz bardziej zaczyna domino\\\\'a\304\207 nad pierwsz\304\205.

\\'(Tarto jest przestudiowa\304\207 histori\304\231 tego procesu, gdy\305\274rzuci to

\\\\I'iclc \305\233wiat\305\202ana obccn\304\205 \\vcwn\304\231trzn\304\205sytuacj\304\231 w ZSSR.

Ani Marks ani Engels nie napisali \305\274adnego wi\304\231kszego studium

na temat zagadnie\305\204 narodo\\\\'o\305\233ciowych. Nawet wi\304\231cgdy o tym
zagadnieniu wspominali, a robili to do\305\232\304\206cz\304\231stot jasne jest, \305\274e

traktowali je z czysto politycznego punktu widzenia i odnosili si\304\231

do\305\204jako do zagadnienia mniejszej wagi, zas\305\202uguj\304\205cego tylko na

tOt aby zajmowa\304\207 si\304\231nim raczej od strony taktycznej ni\305\274zasad-

niczej \\\\P polityce walki klaso\\\\'ej. Nale\305\274eli do tych nielicznych
ludzi swej epoki, kt\303\263rzy stale przeci\\\\'stawiali si\304\231i krytykowali
rozszerzanie si\304\231kolonializmu i imperializmu i byli pierwszymi.
kt\303\263rzy dali czysto ekonomiczn\304\205 analiz\304\231 dr\303\263g i \305\233rodk\303\263\\\\',przy

pomocy kt\303\263rych imperializm eksplodowa\305\202 kolonie. Faktem jest,
\305\274enawet dzisiaj jeszcze ekonomiczna teoria imperializmu i kolo-

nializmu w \305\233wiecie jest prze\\\\'a\305\274nie marksistowska, gdy\305\274kilku

zaledwie ekonomist\303\263\\\\. odwa\305\274y\305\202osi\304\231dotkn\304\205\037tego niebezpiecznego

problemu w spos\303\263b obiektywny i nie usprawiedliwiaj\304\205cy. I ten

fakt cz\304\231\305\233ciowowyja\305\233nia. dlaczego marksizm jest nadal tak po-

pularny w krajach. kt\303\263re przedtem by\305\202ykoloniami. W pismach
swoich Marks i Engels pi\304\231tnowali w szczeg\303\263lno\305\233ci eksploatacj\304\231

Chin przez imperialist\303\263w europej\037kich, \\\\-yzysk Indii, Burmy, Ara-)
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bii, Persji i Afganistanu przez Brytyjczyk\303\263w, francuski podb\303\263j

Algerii itJ8. \\YJ zasadzie jednak zajmo\\\\rali si\304\231tylko etyczn\304\205 stron\304\205

zagadnienia. Na og\303\263\305\202patrzyli oni na rozw\303\263j kolonializmu, jako Da

czynnik pomagaj\304\205cy do akumulacji kapita\305\202u w krajach imperia-
listycznych, a \\\\'i\304\231cprowadz\304\205cy do rozj\304\205trzenia antagonizm\303\263w kla-

sowych i st\304\205dprzybli\305\274aj\304\205cy re\\\\'olucj\304\231 proletariack\304\205 w krajach

rozwini\304\231tych.

Dopiero pod koniec swego \305\274ycia(naprawd\304\231 za\305\233pod koniec

\305\274yciaEngelsa, kt\303\263ry umar\305\202 w roku 1895, a wi\304\231c\305\274y\305\202o 12 lat

d\305\202u\305\274ejni\305\274Marks) zacz\304\231li \305\202\304\205czy\304\207\\\\' swoich planach ekonomicznych
imperializm i kolonializm z \"zagadnieniami narodowo\305\233ciowymi\".

My\305\233lo \305\202\304\205czeniuwspomnianych zjawisk nie jest jeszcze dostatecz-
nie zbadana w historii marksizmu\". faktem jest jednak. \305\274eprzez

wi\304\231ksz\304\205cz\304\231\305\233\304\207\305\274yciazar\303\263wno Marks jak i Engels patrzyli na za-

gadnienie narodowo\305\233ciowe jako na problem, dotycz\304\205cy wy\305\202\304\205cznie

Europy, a w szczeg\303\263lno\305\233ci Europy Srodkowo- Wschodniej , gdzie
w owym czasie istnia\305\202y \\\\,ielonarodo\\\\'e imperia o nieustabilizowa-

nych granicach.
Marks i Engels trzykrotnie poparli narodowe ruchy wyzwole\305\204-

cze, a mianowicie: w Irlandii, w Polsce i w Indiach. ,.Stanowis-
ko Mi\304\231dzynarod\303\263wki wobec k\\\\'estii Irlandzkiej jest ca\305\202kiem ja-

sne\" -
pisa\305\202Marks w r. 1870. \"G\305\202\303\263wnymjego celem jest

przyspieszenie rewolucji socjalistycznej w Anglii.. Z tych samych
powod\303\263w popierali oni Indie w \\valce przeciwko Brytyjczykom.

J e\305\274eJichodzi o Polsk\304\231, Marks j Engels uwa\305\274ali, \305\274ereakcyjna

Rosja stano\\\\,i \\\\,ielkie niebezpiecze\305\204stwo dla re\\\\,olucyjnych pr,-
d\303\263w\\\\' Europie. Aby wi\304\231cpo\\vstrzymywa\304\207 jej dzia\305\202alno\037 popie-

rali polski separatyzm'.
Zdaniem Marksa i Engelsa Rosja by\305\202anajbard7.iej reakcyjnym

pa\305\204stwen1 na \305\233wiecie. Byli przekonani, \305\274eRosja hamuje rozw6j
demokratycznych i proletariackich rewolucji w Europie, a w
szczeg\303\263lno\305\233ciw ich ojczystych Niemczech. w kt\303\263rych Prusy, ich)

6. Pl\305\202nspecjalny wyb\303\263rtych piam w: K: l\\\305\202uui F. EDlel. O kolo-

nu.lnoj .i.temU! kapilaluma, \037toskw., 1959, str: 220.
-;. Patrz H: CUDOW: Mar'\" und da Selb.'batimmun,.rech, chr Na-

IWReII, D\037 Neue ZeiJ. 36 Ja. 1918, S. 577U.. A. Weljkows\037j: Alu\",

i E,t\037f!u o RGcjonalnom lDoprO\305\202ie,Sowie,.koje Co,udar.,wo, Nr 3, 1933,
sir. 43rr. W. Krauu: Marz UM EnleLa in ihrer S\305\202eUun&nahme zur raG-

\037nal\037n Frale, Deul\305\202che Zei lit: hrill lu\" PlailoaoplUe t IIeft 3, 195\305\202.S.

601ff. S. F. Bloom: TIae W' orlll ol NGlwtu: A .tudy ol ,he NaliotUJl

l.plicalwna in 'M II'OTld ol Karl MtJT%, New Yor\037 1941. str. 225.

8. Pam, Karol Maru i Friedrich Eapla: Socym.nijG, JlO\305\2021c\305\202l1O,1936,

wydanie pierwsze. Vol. XIII, \037 I... Itr. 363.

9. Ibidem, Vol XI. Itr. 259-265.)
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zdaniem, by\305\202yniemal satelit\304\205 Rosjpo. Marks do tego stopnia

przeciwstawia\305\202 si\304\231Rosji, \305\274eotwarcie wypowiada\305\202 pogl\304\205d, i\305\274,.mi-

sj\304\205nienlieckicj rewolucji ma by\304\207wojna przeciwko Rosjanom
\"I\305\202

.

Zar\303\263wno Marks jak i Engels mieli nadziej\304\231. \305\274eBrytyjczycy i

Francuzi pobij\304\205 Rosj\304\231 w Wojnie Krymskiej. Pod wp\305\202ywem pol-

skich emigrant\303\263w w Londynie. Marks przychyla\305\202 si\304\231nawet do

zdania, \305\274eRosjanie nie s\304\205ani Europejczykami ani S\305\202owianami.

ale azjatyckimi barbarzy\305\204cami o niezmiernie mieszanym pochodze-
niu rasowym i \305\274eich terytorium etniczne sprowadza si\304\231do Wiel-

kiego Ksi\304\231stwa Moskie\\\\'skiego; \305\274epo\\\\,inni by\304\207zatem z powro-
t\037m zepchni\304\231ci do tego terytorium. do kt\303\263rego przynal e\305\274\304\20512. I

w\305\202a\305\233nieU. zwi\304\205zku z rosyjsk\304\205 ekspansj\304\205 w Europie Srodko\\\\'o-

Wschodniej . Marks i Engels rozwin\304\231li swoj\304\205 koncepcj\304\231 o zagad-
nieniach narodowo\305\233ciowych. cho\304\207problemy te omawiali r\303\263wnie\305\274

\\v z\\\\'i\304\205zku z Irlandi\304\205 oraz Austro-W\304\231gierskim i Tureckim Impe-
riami, a tak\305\274e przy zagadnieniu zjednoczenia Niemiec i W\305\202och.

I ch pogl\304\205d na \"zagadnienia narodowo\305\233ciowe\" by\305\202do\305\232\304\206szczeg\303\263lny

i niew\304\205tpli\\\\'ie mia\305\202o tu wp\305\202yw ich niemieckie pochodzenie
'3

.)

10. Karl Mars: MtJ1Iu3kriple ub\037r die Polni\302\253he \"\"role (1863-1864).
S. GravenhalP, 1961, S. 103. Jest to nowy, przed tym nie publikowany
zbi\303\263rpism Marksa 08 ten temat: ostatnio odnalniony i opublikowany przez
W. Conu i D. Hen-Eichenrode z mi\037ynarodowelO Instytutu Historii So-

cjalizmu. AlDlterdam.
11. Karl Maru i F: Engels: Soc:ynienija. \037t05kwa. 1956. wydanir

pierwsze, Vol. XXV, Itr. 371 (Lilit Marw do F. Lassale'a z IS wrze\305\233nia

1860). Patn r\303\263wnie\305\274Itr. 362, stwierdzenie podobne, i lilt Engelsa do
Marksa z 3 grudnia 1863. Vol. XXIII. Str. 167.

]2. Jak przy odno\305\233niku 11. Vol. XXIII. ItI'. 290 (Ii.t Marksa do Ea-

lelsa z dn. 24 czerwca 1865). Pa\305\202nr\303\263wniei tam\305\274e,sir. 37-1, Idzie Marks
jeet rzecznikiem \"oaturaloych granic\" mi\304\231dzyUkrain,. Bia\305\202onui,. Lilw,
i PolJk, z jednej strony, a Moskwy z drugiej.

]3. Z punktu widzenia d&Uirjaycb Roejan i stalinist\303\263w, \037Iarks i En-

lels mua\304\205 by\037 niew,tpliwie zakJuyfikowani jako niemieccy ,.buriuu).jni

naejonali\305\233ci'\\ poniewa\305\274 I) byli ooi rzecznikami narodowf'lo zj\037Doczeni.
Niemiec na platformie buriuazy jno-demokntycznej. 2) pralnfli sl\\\\'orunia

tak.ich Niemi\037. k.t\303\263reby obejmowa\305\202y \\\\'szY!IItkie etniczne lerytoria niemi\037.

kie (na pnyk\305\202ad nawrt po\305\202udniow, c\037\037 Danii) oraz .-\\IL.trif. kt\303\263ramia.

\305\202abybrr od\305\202fCzona od \"\305\202'gier,
- co wircej 3) pragDfli aby dzi5iej8U1

(:zechos\305\202owacja Itanowi\305\202a intrgraln, cZf\305\232t\037zjednoczonych Niemire. a jej 1'\305\2020-

wiaDsk.i lud mia\305\202byr zlermanizowany, 4) Maru i Enle\" r\303\263wnie\305\274\037Io

wyrawi prawdziwie palriotyczne obawy o pom1ilD\037 Niemirc jako D.rodu.
zw\305\202uzn.a w obliczu zalro\305\274enia ze strony wroK\303\263w.5) wykuywali, typo\"\".
dla Niemiec. pe\305\202n,reurwy poetaw\305\202wobec Francuz\303\263w. w\305\202,czaj,c w to fran-

cuskich socjala.t\303\263w i 6) bardzo \037o wy,lanali po prostu czy\037to etDiezn\037

przes.tdy w odniesieniu do Rosjaa. S\305\202owiani wUYltkich azjatyckich naro-

d\303\263wi ru. Wszystko to mo\305\274eby\304\207doekona1e udokumentowane. azezeplni\305\202\"
na tle ich korespondencji mitdzJ 1Ob.t. opublikowanej niedawno. Por\303\263wnaj
na przyk\305\202ad Vol. XXIII pierwaep roIyjlkielo wydania ich Soc:ynieraiij.
]932 r.)
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Ani Marks ani Engels nigdy nie wyja\305\233nili zagadnienia powsta-
v,'ania narod6w. W szczeg6l no\305\233ci nigdy nie powiedzieli. \305\274ekapi-

talizm i bur\305\274uazja przyczyni\305\202y si\037 do powstawania narod6w;

wszystko co powiedzieli na ten temat spro\\vadza\305\202o si\304\231do stwier-

dzania, \305\274ekapitalistyczny rynek ekonomiczny i bur\305\274uazja przyczy-

ni\305\202ysi\304\231w du\305\274ym stopniu do konsolidacji i unifikacji narod6w;

m6wi, jednak wyra\305\272nie o narodach. jako ju\305\274istniej\304\205cych przed

bur\305\274uazyjn\304\205konsolidacj\304\205 (Patrz np. .,Manifest komunistyczny\.
Nigdy r6wnie\305\274 nie zdefiniowali wyra\305\272nie poj\304\231\304\207\"nar\303\263d\" lub

\"narodowo\305\233\304\207\". Tym niemniej. jak wynika z ieh znanych stwier-

dze\305\204w Komunistycznym Manife\305\233cie. \305\274eHproletariat nie ma oj-
czyzny. dop\303\263ki nie zdob\304\231dzie poli tYC'lnej supremaej i...., ....' dop\303\263-

ki nie \\\\'yro\305\233nie do roli kierowniczej klasy narodu\" ... \"dop\303\263ki nie

ukszta\305\202tuje si\304\231sanI jako nar\303\263d, dop\303\263ki nic stanie si\304\231sam w sobie

narodo\\\\ry (w literaturze propagandowej zacytowana tutaj cz\304\231\305\233\304\207

tych st\\vierdze\305\204 jest zazwyczaj pomijana), Marks i Engels po

pier\\\\'sze identyfikowali \"nar\303\263d\" z pa\305\204st\\\\'em i klas\304\205. znajduj\304\205c\304\205

si\304\231u \\\\,\305\202adzy, po wt\303\263re uwa\305\274ali, \305\274eproletariat mo\305\274eby\304\207r6wnie\305\274

,.narodo\\vy\". cho\304\207nie w bur\305\274uazyjnym
- jak dodawali - zna-

czeniu tego s\305\202owa.

Ze Marks i Engels mieli cz\304\231sto tendencj\304\231 do identyfikowa-
nia narodu i pa\305\204stwa jako poj\304\231\304\207tak \305\233ci\305\233leze sob\304\205zwi\304\205zanych,

\305\274eniemal synonimicznych, wynika tak\305\274ez czynionego przez nich
podzia\305\202u wszystkich narodowo\305\233ci na narody \"historyczne\" i \"nie-

historyczne\". \"Historycznymi\" by\305\202ywed\305\202ug nich te silne i w\305\202ad-

cze narody o post\304\231powej gospodarce. kt\303\263reby\305\202yzdolne zjednoczy\304\207

\\v granicach s\\\\'oieh wielonarodo\\\\'ych pa\305\204stw rozmaite s\305\202abei

niedorozwini\304\231te \"nie-historyczne\" narodowo\305\233ci, aby je w przy-
sz\305\202o\305\233cistopniowo zasymilowa\304\207. Takimi \"historycznymi\" naroda-

mi. kt\303\263rych organizacja pa\305\204stwowa by\305\202ausprawiedliwiona socjal-

no-ekonomiczn\304\205 post\304\231powo\305\233ci\304\205byli, zdaniem Marksa i Engelsa,

Niemcy. W\305\202osi, Polacy . W\304\231grzy. W \305\233r\303\263dS\305\202owian jedynie Polacy
u\\\\'a\305\272ani byli za nar\303\263d \"historyczny\". Zgodnie z tym. Marks i

EnJ!els by I i rzecznikami odbudowania \\\\'olnej Polski w jej grani-

cach przedrozbioro\\\\'ych, \"co najnlnicj\" z roku 17i 2; ta Polska

miali\305\202ohejmowa\304\207 Ukrain\304\231, Bia\305\202oru\305\233,Lit\\\\'\304\231oraz Gda\305\204sk.

Kiedy Czesi i Serbowie wyrazili pragnienie od\305\202\304\205czeniasi\304\231

od Austro-W\304\231gier po r. 1848. \037tarks i Engels odrzucili t\304\231my\305\233l

jako reakcyjn\304\205 i o\305\233wiadczyli, \305\274eCzesi i Serbo\\\\'ie. jako narody
\"nie-historycznc\" s\304\205tylko satelitami narod\303\263w niemieckiego lub

w\304\231gierskiego.
4

. Ca\305\202ata klasyfikacja by\305\202atylko cz\304\231\305\233ciowospowo-

dowana uprzedzeniami i nieporozumieniem; g\305\2026\\\\'ne jej umoty-)

l... Jak pn)' odno\305\233niku 11 i 12. Patn Vol. XI\037 Iti'. 261.)
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wowanie wynika\305\202o z postawionego z g\303\263ryza\305\202o\305\274enia,\305\274ehistoria

kroczy ku komunizmowi. Marks i Engels zak\305\202adali, \305\274enajpierw

rewolucje bur\305\274uazyjno-demokratyczne a nast\304\231pnie proletariackie

b\304\231d\304\205mia\305\202ymiejsce przede \\\\'szystkim \\v\305\233r\303\263dnarod\303\263w \"historycz-

nych\", a wi\304\231croz\\\\'ini\304\231tych przemys\305\202o\\\\'o; ten pogl\304\205d determi-

nowa\305\202 ich klasyfikacj\304\231 narod\303\263w. W Polsce natomiast spodzie\\vali
si\304\231rewolucji agrarnej, kt\303\263ra rozleje si\304\231na reakcyjn\304\205 Rosj\304\231 i zre-

wolucjonizuje j\304\205r\303\263wnie\305\274.Kiedy to nie nast\304\205pi\305\202o,Marks i Engels
rozczarowali si\304\231do Polak\303\263w i pod koniec s\\vego \305\274yciaprzenie\305\233li

S\\voj\304\205uwag\304\231 i s\\\\'oje sympatie na rewolucjonist\303\263w rosyjskich.

Klaso\\\\'a analiza ich sympatii do poszczeg\303\263lnych narodowo\305\233ci

niezawsze by\305\202ajasna i konsekwentna, gdy\305\274jak na przyk\305\202ad w

wypadku W\304\231gier sympatyzowali \\vy\305\202\304\205czniez czysto arystokratycz-
nym, nacjonalistycznym ruchem i nawet nie oczekiwali tam re-

wolucji agrarnej. W wi\304\231kszo\305\233cijednak wypadk\303\263w robili co mo-

gli) aby przedstawi\304\207 swoje pogl\304\205dy w kategoriach klasowych,
spychaj\304\205c \"zagadnienia narodo\\vo\305\233ciowe\" do rz\304\231du problem\303\263w o

ma\305\202ym znaczeniu. Komentuj\304\205c wojn\304\231 cywiln\304\205 mi\304\231dzy federalista-

mi i centralistami w Szwajcarii w r. 1847, Engels pisa\305\202, \305\274ez

proletariackiego, klasowego punktu widzenia jest s\305\202uszne, \305\274ebur-

\305\274uazja chce mie\304\207wsp\303\263lny rynek, handel i przemys\305\202, \"aby zwal-

cza\304\207za\305\233ciankowe zwyczaje, ubiory i spos\303\263b patrzenia na \305\233wiat\",

i \305\274eproletariat nie tylko pragnie osi\304\205gn\304\205\304\207stopie\305\204 centralizacji

bur\305\274uazji, ale nawet go pog\305\202\304\231bi\304\207
15

. Podobnie, krytykuj\304\205c w r.

1891 Program Erfurcki niemieckiej Partii SocjaldclTIokratycznej,
odtr\304\205ca\305\202z pogard\304\205 koncepcj\304\231 federalnej republiki niemieckiej \037\037y

angielskiej lub szwajcarskiej. a nawet Stan\303\263w Zjednoczonych

Ameryki P(S\305\202nocnej. Powiedzia\305\202 wtedy, \305\274e\"dla proletariatu do-

godna jest tylko jedna forma pa\305\204stwowa
- integralna i nic-

podzielna republika
us

.

Je\305\233lichodzi o przepowiednie Marksa i Engelsa to w Manife\305\233-

cie Komunistycznym powiedzieli, \305\274edzi\304\231ki rozwojowi \305\233\\viatowe-

go handlu i mi\304\231dzynarodowej komunikacji, ujednolicaniu form

produkcji oraz warunk\303\263w \305\274ycia\"narodowe r\303\263\305\274nicei antagoniz-

my z dnia na dzie\305\204 coraz wi\304\231cej zanikaj\304\205 j znikn\304\205 jeszcze szyb-

ciej po rewolucji komunistyczner'. U\305\274yte przez nich okre\305\233lenie

\"r\303\263\305\274nice\"i zaraz przy tym \"antagonizmy\" nie znacz\304\205 jednak, \305\274e

maj, r\303\263wnie\305\274zanikn\304\205\304\207narodowe cechy charakterystyczne oraz
w\305\202a\305\233ciwo\305\233cilingwistyczne i kulturalne; \"r\303\263\305\274nice\"rozumiej\304\205 ra-)

15. Karl \037Iarx und Friedrich Engels: IlutoriKh.krili.sche GelGmkJW.

BGbe. JJ'erke. Schrilten, Bri\037/f!. Frankfurt a. M., 1932, Seetion l. Vo1. VI,
str. 347.348.

16. Maru i Engels. cytowane ju\305\274Soc%ynienij\037 MO$kwa, 1936, wyda.
raie pien\"su, Vol. XVI, . II, Itr. 119.)
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czej jako uk\305\2026tnie\". Nigdzje r\303\263wnie\305\274Marks i Engels nie powie-
dzieli, \305\274enauFet gdy komunizm zapanuje na \305\233wiecie narodowoki

maj\304\205 si\037 \"stopi\304\207\" \\\\' przysz\305\202o\305\233ci,\305\274ej\304\231zyki i kultury maj\304\205si\304\231

wymiesza\304\207 i po\305\202\304\205czy\304\207w jak\304\205\305\233jedn\304\205uniwersaln\304\205 ca\305\202o\305\232\304\206.Przewidu-

j\304\205cmo\305\274liwo\037 a nawet potrzeb\304\231 asymilacji \"nie-historycznych\"
narod\303\263\\\\' przez t.historyczne\". nie powiedzie1i nic na temat co ma

si\304\231sta\304\207z narodami ,.historycznymi\".
Marks i Engels by\304\207mo\305\274edlatego nie potrafili dostatecznie

doceni\304\207 \"zagadnie\305\204 narodowo\305\233ciowych\", \305\274ew ich czasach j w
ich rzeczywisto\305\233ci zagadnienia te nie by\305\202yzbyt nagl\304\205ce i ostre.

Tym niemniej, po \305\233mierci Marksa. Engels przeszed\305\202 pe\\\\'n\304\205ewo-

lucj\304\231. Odpo\\viadaj\304\205c na zapytanie Kautsky'ego, jak\304\205postaw\304\231 po-

winien zclj\304\205\304\206proletariat wobec narod6\\v skolonizowanych, Engels
odpowiedzia\305\202, \305\274epo obj\304\231ciu \\v\305\202adzy w metropoliach proletariat
\"powinien, tak szybko, jak to b\304\231dzie mo\305\274liwe, popro\\\\'adzi\304\207 'ko-

Jonie' do niepodleg\305\202o\305\233ci\". \"Jedno jest pewne\" -
o\305\233wiadczy\305\202

-

..zwyci\304\231ski proletariat je\305\233linie zechce pogrzeba\304\207 r\303\263\\\\'nocze\305\233nie

owoc\303\263w swego zwyci\304\231st\\va, nic b\304\231dzie m\303\263g\305\202stosowa\304\207 przymusu

dla uszcz\304\231\305\233liwienia obcego narodu\"!7. To interesuj\304\205ce o\305\233\\\\,iadcze...

nie zrobi\305\202 tylko w pry\\\\'atnym li\305\233cie (datowanym 12 \\\\1rze\305\233nia

1882 r.) do Kautsky'ego. Kautsky Jist ten og\305\202osi\305\202w r. 1907 w
swoim pamflecie Soc;a/i1.m ; Polit)'ka Kolonialna. Lenin lwr6ci\305\202

uwag\304\231 na to o\305\233wiadczenie dopiero w r. 1916 w s\\\\'oim dzie\305\202ku

Rezl\305\202llaly dyskus;; o samos/anOt.l)iel1iu. P\303\263\305\272niejjednak wspomni a...

ny list Engelsa by\305\202\\v ZSSR bardzo rzadko cytowany i st\304\205djest

ma\305\202oznanv.

Karol \"Kau\305\202sky pr\303\223bo\\\\1a\305\202zinterpretowa\304\207 marksisto\\vski po-
gl\304\205dna .,zagadnienia narodo\\\\'o\305\233cio\\ve\" \\\\' spos\303\263b najbardziej kon...

sek\\\\rentny i ortodoksyjny; pisma jego by\305\202y\\v Rosji znane. Jed-
nak\305\274e ataki Lenina na Kautsky'ego, w okresie pierwszej wojny

\305\233wiatowej i p\303\263\305\272niej.u'yelin1inowa\305\202y wp\305\202yw Kautsky'ego na ideo-

logi\304\231 rosyjskich bolszewik\303\263w. Ca\305\202kowicie nowy pogl\304\205d na \"za-

gadnienia narodowo\305\233ciowe\" zosta\305\202 \\\\'ypraco\\\\rany przez marksis-
t\303\263watJs ackich 18

. D\304\205\305\274\304\205cnadal do utrzymania pa\305\204st\\\\ra centra-

Jistycz go, proponowali roz\\\\'i\304\205zanie , ,zagadnie\305\204 narodo\\\\'o\305\233cio-

wyc poprzez nadanie mniejszo\305\233ciom narodowym osobist\037j i

ku ralnej autonomii. Nie zosta\305\202o dotychczas dostatecznie zbada.
n , dlaczego Mie\305\204sze\\vicy i Bolszewicy rosyjscy tak gwa\305\202townie

odrzucali t\304\231koncepcj\304\231; przypuszczalnie przecie\305\274, w \\\\'ypadku ma-

\305\202ychgrup mniejszo\305\233ci narodowych zamies7.kuj\304\205cych ZSSR i inne
./

,)
17. Friedrich EOJtels: Brie/wechJeI mi, Korl Kauuky. wyd.nr przez

Benedikt Kaut\"k)'. Wiede\305\204. 1955. !Itr. 63.
18. Patrz Otto Rauer: Die ntJJ\305\202ontJliliilen/ra'f! uncl die Sozialdemokratie.

\"iede\303\263. 1924.)
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republiki so\\\\,ieckie, koncepcja ta mog\305\202aby\304\207zastosowana z pozy-
tywnymi rezultatami. By\304\207mo\305\274ezagra\305\202y tu czysto rosyjskie ra-

cje\".
Czego Lenin nauczy\305\202 si\304\231od Marksa i Engelsa i to bardzo

dok\305\202adnie, to podej\305\233cia do \"zagadnie\305\204 narodowo\305\233ciowych\" na

spos6b dialektyczny i traktowania ich raczej taktycznie ni\305\274za-

sadniczo. Pocz\304\205tko\\\\'o Lcnin i jego zwolennicy zaakceptowali tez\304\231

Kautsky'ego o pra\\vie narodowo\305\233ci do samostanowienia tak. jak
zosta\305\202a ona sformu\305\202o\\vana w r. 1896 na Kongresie Drugiej Mi\304\231-

dzynarod\303\263wki \\v Londynie. Pogl\304\205d ten zosta\305\202 r\303\263\\\\'nie\305\274przyj\304\231ty

przez inne partie socjalistyczne \\\\' carskiej Rosj i; one r\303\263\\\\\037nie\305\274

opowiada\305\202y si\304\231za samostanowieniem dla rozmaitych mniejszo\305\233ci

narodowych. Jednak w roku 1903 Lenin zacz\304\205\305\202koncepcj\304\231 t\304\231in-

terpretowa\304\207 \\\\' inny spos\303\263b i nada\305\202jej ca\305\202kowicie no\\\\'e znacze-

nie; po tej no\\vej linii poszli za Leninem jego nast\304\231pcy.

\"Bez\\\\tarunko\\\\'e uznanie \\\\\037alkj o samostano\\\\,ienic nic 20bo-
wi\304\205zuje nas bynajmniej do popierania ka\305\274dych \305\274\304\205da\305\204o samosta-

nowienie. Socjaldemokracja. jako cz\304\231\305\233\304\207proletariatu, l1\\\\'s\305\274aza

S\\v\303\263jpozytywny i g\305\202\303\263wnycel popieranie nie samostano\\\\.ienia lu-
d\303\263w i narod\303\263\\\\' . ale proletariatu \\\\' ka\305\274dym narodzie. \037lusimy
zawsze bezwarunko\\\\'o d\304\205\305\274y\304\207do maksymalnie zwartej jedno\305\233ci

mi\304\231dzy proletariatami wszystkich narod\303\263\\\\\" i tylko \\\\' oddzielnych.

\\\\'yj,tko\\\\'ych wypadkach mo\305\274emy wysu\\\\'a\304\207 i czynnie poprze\304\207 pra-

gnienie stworzenia nowego pa\305\204stwa klasowego, b\304\205d\305\272zast\304\205pienia

ca\305\202kowitej jedno\305\233ci pa\305\204stwa przez s\305\202absz\304\205jedno\305\233\304\207\302\243ederaln\304\205u
m

.

Oko\305\202o r. 1913 Lenin wypracowa\305\202 t\304\231S\\\\'oj\304\205postaw\304\231 do dos-

kona\305\202o\305\233ci.\\'VI s\305\202awnym li\305\233ciedo Szaumiana, kaukaskiego bolsze-
\\vika, pisa\305\202:)

..J\037str\037my przeciwko rederacji... Ale ba\304\207si\037 autonomii \\\\' Rosji? Zmi\305\202uj

si\304\231.to \305\233mie!lzne! To reakc)'jne.
Pisun mi: ..Prawo do samostanowieni. nie znaczy tylko prawo do

oddzielenia lii\304\231.Znaczy ono prawo do redrrac)'jne,o zwi\305\202Zku. prawo do
autonomii\". Absolutnie si, nie qadum. Ono nie znaczy prawo do fede-

racji. Fttderacja to zwip.ek r\303\263wnych. \037wi\037k wymagaj,cy powsuchnej \037o-

dy. Jak mo\305\274ei!ltni\037 prawo jednej slrooy na z&od, drugiej !ttrony. To
ab!iurd.

\". l..8Mdzie jeste\305\233Ju)' przeciwko lederacji; ona bo,,'iem O1dabia zwi,zld
rkonomit'Ule. j\03751 nieslOllOwna dla jednolilego pa\305\204stwa. Pr..nieu si\\, od-

\305\202,czyr\"!Id\305\272w diab\305\202)..je\305\274elimo\305\274eszzerwa\037 wirzy t!konomiczne lub. co je.t
bli\305\274szepr.,,'d).. je\305\233liUCi5k i larcia we ..wsp\303\263\305\202iyriu\037.5\305\202\305\202takie, \305\274esakod\304\205

sprawie \037ip\303\263wrkonomicznych. Nie chresa odchielir 8i\037? Tedy. przepraszam.
nie decyduj za mnie. nie my\305\233l.\305\274ema52 .,prawo.. do federacji.)

19. P.ln AUred Low: ulIiII 011 \",e Que.,wn ol Na,;onali,y. New

York. 1958.
20. \037.I. Lenin: O nacjonalno m I Rac.ionalrao-koloniGlllom wop:w;.. Mo-

skwa, 19;\".6. str. 13.)
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Pra\\\\o do aulonomii? Zn\303\263wile. Jeste\305\233my 18 autonomi\304\231 dla w'\037Ylllcich.

j\037l\037m)' Z\305\202Ipruwem do oddt.ielenia 8i\037(.Ie nie fXl\305\202.ezenia li\037 wszystkich!).
Aulonumia. 010 nos: plan demokratycmego WJtroju pa\305\204stwa. Od\305\202,czanir

,..i\037lupe\305\202nie nit. I\037\305\274yw nuzym planie. \". cale tr.lo nie K\305\202osimy.'\" zasadzie

jr4t\037my prze('i\\\\'ko od\305\202,czaniu si,. Ale ob!Itajemy pny prawie do od\305\202,czania

\037i, \". obliczu ('7.arnORCinn\037go wielkol'O!\305\202Yj.!kielo szowinizmu. kt\303\263rytak zde-

pra\037owa\305\2025prawf narodowego w!lp\303\263\305\202\305\274ycia.\305\274enieru po swobodnym od\305\202,czeniu

!'tir mo\305\274..pow!itar wi,kue zbli\305\274enie.

Prawo do Mmostanowienia jesl wy j,tkiem od naszych oK\303\263lnych za\305\202ou\305\204

t.f\"n\305\202r.lizmu. ,. yj,aek ten jest absolutnie konieczny w\305\202a\305\233niew obliczu czar-

n\037inneRo wielkorosy jskiego nacjonalizmu i Dawet Dajmniejszy sprzeciw
\"obefo lego wy j,lku jest oportunizmem (jak w pnypadku R\303\263\305\274yLuwm-

burg). jest \"upiut\304\205 Br, id,\304\205w\305\202a\305\233nien. r\304\231k\305\202tmlU wielk.orosyjskiemu
na\037joD8Iizmo\"'i. Alp wy j,tku tego nie mo\305\274nastOlOwa\304\207leneralnie. Nie ma

tu: \037i\037.
mo\305\274ehy(\037 nic absolutnie iDoeRo. jak tylko Ftl\305\202DOdo Jamo.lano-

U'&\305\202-\305\202lUCJ.)

Lenin bardzo \305\233ci\305\233letrzyma\305\202 si\304\231stanowiska. jakie zaj\304\205\305\202Engels
\\\\' wypadku Sz\\\\'ajcarii i energicznie przeciwstawia\305\202 si\304\231koncepcji

federalnego rozwi\304\205zania ,.zagadnienia narodowo\305\233ciowego\" w ro-
syjskim imperium. Otwarcie popiera\305\202 sztywno scentralizowane

pa\305\204st,\\,o a to dlatego, \305\274ejego zdaniem tylko takie pa\305\204stwo

sprzyja\305\202oby roz\\\\'ojo\\vi kapitalizmu i st\304\205dzbli\305\274a\305\202obysi\304\231do rewo-

lucj i proletariackiej. Utrzymuj\304\205c, \305\274eslogan proletariatu winien

raczej brzmi\304\207: .,kultura mi\304\231dzynarodo\\\\'a\" ni\305\274.,kultura narado-

\\\\.a\". \305\202oJenin konsekwetnie przeciwstawia\305\202 si\304\231kulturalnej auto-

nomii dla mniejszo\305\233ci i nawo\305\202ywa\305\202do Hzjednoczenia narodowo\305\233ci

poprzez odpowiednie \\\\rychowanie\". Odrzucaj\304\205c ca\305\202kowicie pro-

jekty prawdziwej autonomii, \\vysuwane wtedy (1913) przez au-
striackich marksist\303\263w. Lenin pisa\305\202: \"Proletariat nie tylko nie
zamierza upiera\304\207 si\304\231przy sprawie nacjonalnego roz\\voju ka\305\274dej

narodo\\vo\305\233ci. ale \\\\'prost przeciwnie, ostrzega masy przed t\304\205ilu-

zj\304\205...i z rado\305\233ci\304\205wita asymilacj\304\231. Proletariat popiera wszystko, co

Inog\305\202oby u\305\202at\\vi\304\207zacieranie si\304\231narodowych r\303\263\305\274nic,zanikanie po-
dzia\305\202\303\263wnarodowych... wszystko, co mog\305\202oby prowadzi\304\207 do zlania

si\304\231\\vszystkich narod\303\263\\\\' w jedno\305\233\304\207\"22.R\303\263wnocze\305\233nie twierdzi\305\202. \305\274e

jest przeciwko przymusowej asymilacji i zapewnia\305\202 s\\\\'oich czy tel-

nik\303\263\\\\', \305\274ejest nie do pomy\305\233lenia, aby proletariat \\\\'i\304\231kszo\305\233ci

n,1 rodo\\\\'ej nl\303\263g\305\202ciemi\304\231\305\274y\304\207proletariat mniejszo\305\233ci.

Opozycja Lenina wobec projektu federalnego rozwi\304\205zania \"za-

gadnienia narodo\\\\.o\305\233cio\\\\1ego\" \\v Rosji i fakt, \305\274e\\\\'ola\305\202by asymi-

lacj\304\231nierosyjskich narodowo\305\233ci, by\305\202yw du\305\274ej mierze zdetermi-

nowane niezmiernie rozd\304\231tym szowinizmem i nacjonalizmem. z

kt\303\263rych Rosja carska by\305\202anotorycznie znana na ca\305\202ym \305\233wiecie.

\\YJ istocie, rosyjska my\305\233lpolityczna i konstytucyjna nie mia\305\202a)

22. W. I. \037niD: O n\302\253jonalnorn i nocjonalno-kolonUJlllom IDOpI'oae. Mos-

lwa. 1956, Itr. 130.)
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\305\274adnych tradycji federalistycznych. Wszystkie federalistyczne teo-
rie w Rosji zosta\305\202y zapocz\304\205tkowane przez Ukrai\305\204c\303\263wi inne niero-

syjskie narodowo\305\233ci, nigdy jednak nie by\305\202yprzez Rosjan zaakcep-
towane 23

.

Niew\304\205tpliwie sam Lenin nie by\305\202rosyjskim szowinist\304\205; faktem

jest, \305\274ewalczy\305\202 z szo\\\\'inizmcm jak tylko m\303\263g\305\202,ale jego zas\303\263b

wiadomo\305\233ci z tej dziedziny i do\305\233wiadczenie by\305\202yograniczone.

Nie zna\305\202kultur narod\303\263w nie-rosyjskich i nigdy si\304\231nimi nie in-
teresowa\305\202. Nigdy w \305\274yciunie by\305\202na Ukrainie, Kaukazie czy w

Azji Srodkowej. Nic wi\304\231cdziwnego, \305\274em\303\263g\305\202\305\274ywi\304\207podobnie

utopijne pogl\304\205dy o asymilacji i stopieniu si\304\231narodo\\\\'o\305\233ci i \305\274enie

widzia\305\202 do jakiego stopnia znajdo\\\\,a\305\202 si\304\231pod wl\037ywem swego
rosyjskiego, szowinistycznego otoczenia.

Do roku 1917 Lenin nie zda\\\\'a\305\202sobie sprawy, \305\274eproblem

narodo\\vo\305\233ciowy w Rosji zaostrzy\305\202 si\304\231do tego stopnia, i\305\274wi\304\231k-

szo'\304\207nie-Rosjan chcia\305\202aby si\304\231od\305\202\304\205czy\304\207od Rosji. Gdy to stwier-
dzi\305\202,natychmiast przystoso\\\\'a\305\202 si\304\231do nowej sytuacji i zmieni\305\202

swoje stanowisko. Kiedy u'i\304\231c, po upadku monarchii, Ukrai\305\204cy

sformowali S\\\\'\303\263jw\305\202asny rz\304\205di za\305\274\304\205daliau tonom ii , Lenin by\305\202

pierwszym w\305\233r\303\263dRosjan, kt\303\263ry wyrazi\305\202 sympati\304\231 dla tego ruchu.

Gdy nast\304\231pnie graniczne rejony, zamieszka\305\202e przez nie-Rosjan,

jeden po drugim domaga\305\202y si\304\231autonomii, Lenin popiera\305\202 te \305\274\304\205-

dania, g\305\202\303\263wniejednak dlateRo, \305\274erosyjskie partie bur\305\274uazyjne

oraz rz\304\205dKiere\305\204skiego przeciu'stau,ia\305\202y si\304\231tym separatystycznym
ruchom. Lenin radzi\305\202\\vi\304\231ckomunistycznej partii, aby taktycznie
popierala has\305\202a\"o samostanowieniu narod\303\263u' a\305\274do oddzielenia

si\304\231od Rosji w\305\202\304\205cznie\",gdy\305\274g\305\202oszenie tych hase\305\202przez parti\304\231

zjedna nierosyjskie masy dla sprawy komunizmu i tym bardziej

podkopie re\305\274ym Kiere\305\204skiego. Ale jednocze\305\233nie cijJgle po\\\\'tarza\305\202,

\305\274ehas\305\202osamostanowienia nie powinno by\304\207uwa\305\274ane jako zasada;

partia mia\305\202adecydowa\304\207 u' ka\305\274dym poszczeg\303\263lnym wypadku, czy
powinna dany ruch separatystyczny poprze\304\207 czy nie. Nale\305\274a\305\202opo-

piera\304\207 tylko te ruchy, kt\303\263re by\305\202y\\\\' zgodzie z interesem partyj-
nym. Tote\305\274konsekwentnie, Lenin, gdy tylko znalaz\305\202 si\304\231u w\305\202adzy,

natychmiast \\\\'ycofa\305\202 s\\\\Poje poprzednie poparcie dla separatyst6w
i zaatakou'a\305\202 ich jako ,.agent\303\263w bur\305\274uazji\" J k t6rzy bardziej prag-
l1\305\202ooseparo\\\\'a\304\207 si\304\231od proletariackiej re\\\\'o)ucji w Rosji, ni\305\274od

Rosji jako takiej.
Nast\304\231pnie wys\305\202a\305\202Czerwon\304\205 Armi\304\231 do niezale\305\274nych republik,

kt\303\263reod\305\202\304\205czy\305\202ysi\304\231od Rosji, rzekomo \"aby pom\303\263c proletariackiej)

23. Patn \037\305\202.A. Rubach. F;Hi\037NJli.'it'u.lcije tieorii Ul ulorii Roaiji.
w N. N. Pokrowskij (ed): RualuJja \"'orionlcaja li,Wnr\305\202ura w ldaUOlHm

Nwia:cuniji. Moskwa. 19:iO. Vol. 2.)
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W roku 1937 t ady w Azji wzros\305\202o napi\304\231cie mi\304\231dzy Japoni\304\205

i Rosj\304\205 u'\305\202adze so\\\\,ieckie rozpoczdy likwidacj\304\231 korea\305\204skich i

chi\305\204skich mniejszo\305\233ci narodo\\\\'ych na so\\\\'ieckim Dalekim Wscho-
dzie -

pra\\\\,dopodobnie ze wzgl\037d\303\263w bezpiecze\305\204st\\\\'a. Nie ma

dost\304\231pnych informacji dok\304\205d ich wy\\\\,ieziono, \\\\,jadomo tylko, \305\274e

wielu Korea\305\204czyk6w deportowano do rejon\303\263w nad Donem i do
Kazach\037tanu. \\Y/ r. 1937 - 75.000 Korea\305\204czyk\303\263\\v deportowano

i osiedlono u. Uzbekistanie \305\202O
. Sowieccy Chi\305\204czycy zostali rozpro-

szeni po ca\305\202ym ZSSR. Liczby sowieckiego spisu ludno\305\233ci z r.

19.39 \\\\rskazuj\304\205, \305\274eilo\305\233\304\207Chi\305\204czyk\303\263w zmniejszy\305\202a si\304\231z 92.000

w r. 1926. do 29.000. Deporto\\\\'ano r6wnie\305\274 z Dalekiego Wscho-
du powa\305\274n\304\205ilo\305\233\304\207jakut\303\263\\\\', aresztowanych \\v z\\vi\304\205zku z kolekty-

wizacj\304\205 i kampani\304\205 przeci\\\\'ko odchyleniom narodo\\\\'o\305\233ciowym w

r. 1930 41
.

Nie mi' dostatecznie udokumentowanych dowod\303\263w, aby

twierdzi\304\207 - jak to czasami czyni\304\205 nie-rosyjscy nacjonali\305\233ci
-

\305\274ezamiarem Stalina i g\305\202\303\263\\\\'nymcelem rozp\304\231tanego przeze\305\204 w r.

1930 terroru, by\305\202o\\vyniszczenie nierosyjskich narodowo\305\233ci w

ZSSR. Chcia\305\202 on raczej przepro\\\\'adzi\304\207 kolekty\\\\'izacj\304\231 rolnictwa

oraz centralizacj\304\231 rz\304\205d\303\263\\\\'celem \\vyci\305\233ni\304\231ciai akumulacji maksi-

mum kapita\305\202u i innych \305\233rodk6w. niezb\304\231dnych dla wype\305\202nienia

pi\304\231cioletniego planu uprzemys\305\202owienia. Logika argument\303\263\\\\' na-

cjonalistycznych jest nast\304\231puj\304\205ca:

W \\vi\304\231kszo\305\233ci\\\\'ypadk\303\263w ch\305\202opstwo stanowi\305\202o podsta\\\\'\304\231 nie-

rosyjskich narodo\\\\'o\305\233ci. Stalinowska polityka kolektywizacyjna
zamierza\305\202a przetr\304\205ci\304\207kr\304\231gos\305\202upniezale\305\274no\305\233cich\305\202opskiej, a r\303\263\\\\'no-

cze\305\233nie zniszczy\304\207 faktyczne rezerwy nierosyjskich nacjonalist\303\263w.

Stalin niew\304\205tpliwie przypuszcza\305\202, \305\274erealizuje socjaln\304\205 rewolucj\304\231,

kt\303\263ra raczej unowocze\305\233niani\305\274niszczy narodowo\305\233ci ZSSR. Jakie-
kolwiek jednak by\305\202yjego pra\\\\,dziwe zamiary, jasne jest, \305\274ew

swoich planach kolekty\\\\'izacji i uprzemys\305\202owienia nie wzi\304\205\305\202pod

uwag\304\231 bardzo zasadniczych r\303\263\305\274nicw tradycjach i socjalno-ekono-
micznym sposobie \305\274yciarozmaitych narodo\\vo\305\233ci ZSSR. Stosowa\305\202

do wszystkich t\304\231sam\304\205miar\304\231, a \\\\'i\304\231c
-

- do ch\305\202op6w rosyjskich, u kt\303\263rych \\\\'sp\303\263lnota wiejskich

komun (obsz.cz)'\"a) przetr\\va\305\202a \\\\\037\\vielu wypadkach a\305\274do samej

kolektywizacji;
- do ch\305\202opstwa ukrai\305\204skiego i gruzi\305\204skiego, kt6re od ty-

si\304\231cylat zna\305\202otylko \\\\\"\305\202asno\305\233\304\207prywatn\304\205 w gospodarce wiejskiej;)

40. Walter Kolan: Tlae Peopk. ol tM Sov\037t Far &ut, New York
1954, Jtr. 41-42.

-II. lbitkm - Itr. l07-\037OS.)
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- do nomad\303\263w Centralnej Azji, kt6rzy nigdy nie prowadzi-

li \305\274ycia osiad\305\202ego, itd. itd.

I tu w\305\202a\305\233nieStalin pope\305\202ni\305\202b\305\202\304\205doczyw isty i zasadniczy, je\305\233li

chodzi o \"zagadnienie narodowo\305\233ciowe\".

Nierosyjskie ch\305\202opst\\\\,O, podtrzymywane przez tubylcz\304\205 inte-

ligencj\304\231 i wielu lokalnych komunist\303\263w, stawi\305\202o szczeg\303\263lnie za-

ciek\305\202y op\303\263r kolektywizacji. Z drugiej strony, biurokracja repu-

blik przeciwsta\\\\,ia\305\202a si\304\231centralistycznej polityce stalinowskiej
oraz nier\303\263wno\305\233ciom, stoso\\vanym w dziedzinie rozdzia\305\202u inwesty-

cji i w polityce podatko\\\\'ej. Wtedy Stalin, poparty przez rosyj-

skie elementy szowinistyczne w partii i rz\304\205dzie, zastoso\\\\ra\305\202 w

stosunku do nierosyjskich narodowo\305\233ci odwet w postaci terroru
bez precedensu.

Z niewielkiej liczby istniej\304\205cych studi\303\263w na temat wypadk\303\263w,

kt\303\263re rozegra\305\202y si\304\231w republikach, jasno wynikaj\304\205 konsekwencje

stalinowskiej polityki narodowo\305\233ciowej \\v okresie przed drug\304\205

wojn\304\205 \305\233wiatow\304\205G.Rezultatem tej krwawej walki by\305\202okompletne

unicest\\vienie wszystkich poprzednich pr6b rozwi\304\205zania kwestii

narodowo\305\233ciowej w ZSSR. Nacjonalizm i szowinizm rozgorza\305\202y

do stopnia dotychczas niespotykanego. Ogromne masy ludzi, a

szczeg\303\263lnie ch\305\202opst\\\\'a, sta\305\202ysi\304\231nagle
- \\v ci\304\205gu jednej nocy

- \305\233wiadome swej narodowo\305\233ci i st\304\205dzaciekle podejrzliwe. Na

przyk\305\202ad g\305\202oduj\304\205cech\305\202opstwo ukrai\305\204skie dowiedzia\305\202o si\304\231,\305\274enie

by\305\202og\305\202odu w Rosji, gdy\305\274mo\305\274na by\305\202oprzejecha\304\207 granic\304\231 i tam,
w Rosji, naby\304\207 chleb. Nadto ch\305\202opi ci u\305\233wiadamiali sobie, \305\274eto

by\305\202ich chleb, gdy\305\274odbierane im zbiory \\\\'ywo\305\274ono na p\303\263\305\202noc.

Nie mieli wi\304\231c\\\\'\304\205tp!i\\\\'o\305\233ci,\305\274eg\305\202\303\263dw ich ojczystym kraju by\305\202

sztucznie i umy\305\233lnie wywo\305\202any przez Stalina, jako kara za ich

sprzeciw wobec kolektywizacji, i z ch\304\231cifizycznego ich wynisz-
czenia, jako narodu. Ormia\305\204scy i bia\305\202oruscy nauczyciele w szko-
\305\202achnagle u\305\233wiadomili sobie, \305\274es\304\205oskar\305\274ani o nacjonalizm, aresz-
towani i osadzani w \\\\'i\304\231zieniach tylko dlatcgo, \305\274emieli inne ni\305\274

Stalin zdanie o tym co jest dobre d1a nich i ich narod6w. Cz\305\202on-

kowie komunistycznych partii w Uzbekistanie i Jakutii byli os-
kar\305\274ani o nacjonalizm i zsy\305\202ani do oboz\303\263w przymusowej pracy

dlatego, \305\274enie chcieli ust\304\231pou'a\304\207miejsca w administracji nowym
przybyszom z Mosk\\\\,y i \305\274euskar\305\274ali si\304\231,i\305\274Moskwa nak\305\202ada na

ich republiki nadmierne podatki. I tak dalej.

Te silne antyrosyjskie uczucia, wzbudzone polityk, stalinow-)

42. Por\303\263wnaj na przyk\305\202ad: Hryhory KOItiuk.: S,alinU, rule in \"Ie Ukra-

in..: .4 tetudy ol 11a\037DeNJtl\037 ol ma. terror (1929-1939). New York-Lon-

don. 1f)60\" \037\305\202r.162.)
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sk\" sta\305\202ysi\304\231szczeg\303\263lnie jaskrawe podczas drugiej Wojny S\"pia-

towej i \\\\'\305\233r\303\263demigrant\303\263w z ZSSR po ,,'ojnie.
Fakt, \305\274eStalin zacz\304\205\305\202popiera\304\207 rosyjski szowinizm w czasie

\\vojny i po \\\\'ojnic. mia\305\202dwie przyczyny: po pierwsze - w re.

zultacie jego przedwojennej polityki nierosyjskie narodowo\305\233ci sta-

\305\202ysi\304\231istotnie nielojaJne, i Stalin m\303\263\037\305\202w\305\202a\305\233ci\\\\'iepolega\304\207 tylko

na Rosjanach; i, po drugie, Stalin faktycznie skapitulowa\305\202 ide-

ologicznie przed niemieckim faszyzmem i by\305\202zdolny do stawienia

oporu Niemcom jedynie przy pomocy swoistego nazizmu. Na to,
\305\274eStalin motywo\\\\ra\305\202 poparcie rosyjskiego nacjonalizmu i szowi-

nizmu nielojalno\305\233ci\304\205narodowo\305\233ci nierosyjskich, mamy dzi\305\233troch\304\231

dowod\303\263w. Prlen1awiaj,c \\\\' dniu 24 maja 1945 r. do swoich

\037enera\305\202\303\263\\\\'i \\\\\037ych\\\\'alaj\304\205c Rosjan, jako \"nar\303\263d kierowniczy\" oraz

\\\\'}'r6\305\274niaj\304\205cgenera\305\202\303\263\\\\'.Rosjan, jako .,za\\\\'sze wobec niego lojal-

nych. a\305\274do ko\305\204ca\" -
wyra\305\272nie imputowa\305\202. \305\274einne nierosyjskie

narodowo\305\233ci nie by\305\202ylojalne w czasie \\vojny. Skazanie na banicj\304\231

krymskich T atar\303\263\\\\'. Czecze\305\204c6\\v. Ingusz\303\263\\\\' i inne ma\305\202egrupy

narodo\\\\'e (pierwszy rozdzia\305\202 niniejszej ksiQ\305\273ki) by\305\202or6wnie\305\274 ofi-

cjalnie uzasadniane ich nielojalno\305\233ci\304\205 wobec ZSSR i kolaboracj\304\205

z Niemcami. Do tej samej kategorii wyja\305\233nie\305\204nale\305\274y fakt, ujaw-

niony przez Chruszczowa. u' jego \"tajnym przem6wieniu\" na
XX Kongresie PartU (1956), \305\274eStalin zamierza\305\202 eksterminowa\304\207

Ukrai\305\204c6w zsy\305\202aj\304\205cwszystkich na Syberi\304\231. Zamiaru tego nie uda-
\305\202omu si\304\231zrealizo\\\\l'a\304\207 tylko dlatego, \305\274eUkrai\305\204cy byli zbyt licz.

ni; wiemy jednak, \305\274eStalin a\305\274do \305\233mierci uwa\305\274a\305\202Ukrai\305\204c\303\263wza

nielojalnych wobec Moskwy podczas wojny.
Druga przyczyna popierania przez Stalina rosyjskiego szowi-

nizmu podczas \\\\'ojny i po u'ojnie jest s\305\202abiej udokumentou'ana;

ale tym niemniej powa\305\274na i interesuj\304\205ca. Na pocz\304\205tku wojny

Niemcy byli o tyle ideologicznie silniejsi od komunist6w StaJina.
\305\274ewywarli wielki wp\305\202y\\\\'na ideologi\304\231 komunistycznej partii so-

wieckiej, PO\\\\'oouj\304\205c \\\\' niej wiele zmian. Fakt ten zarysowuje

si\304\231bezspornie gdy studiuje si\304\231pras\304\231 moskiewsk\304\205, czasopisma

rosyjskie z okresu u'ojny. oraz StalinaG. Przez pierwsze trzy ty-
godnie wojny \"Praupda\". \"Izwiestia\", Krasnaja Zwiezda\" itd.
pe\305\202neopo\\\\,iastek o tym. jak to niemieccy robotnicy demonstruj\"

a nau'et wysadzaj, w powietrze fabryki w Niemczech, na znak
protestu przeciwko zaatakowaniu \"ojczyzny proletariatu\"; \305\274e

niemieckie komunistyczne ulotki rozpou'szechniane s\304\205warmii

i \305\274e,,'zy\\\\.sj, niemieckich \305\274o\305\202nierzydo bratania si\304\231z rosyjskimi
bra\304\207mi; poja\\\\' i\305\202ysi\304\231nawet fotografie trzech niemieckich dezer-)

43. Patn: Stalin, O 1I'\037lilcoi O\305\202iec..\305\202.Umnojwojnie Sotfta\"\",,o Soj...,
Moskwa: 1951.)
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ter\303\263w. kt\303\263rzy wyl\304\205dowawszy na lotnisku sowieckim napisali apel
do Niemc\303\263w, wzywaj\304\205c ich do zbrojnego powstania przeciwko
Hitlero\\\\'i. Wkr\303\263tce jednak nast\304\205pi\305\202yw prasie sowieckiej rady-
kalne zmiany. Gazety za\\\\'iadomi\305\202y o .,Pan-slawistycznym\" zebra-
niu w Mosk\\\\,ie, w kt6rym brali udzia\305\202 rozmaici przedstawiciele
s\305\202owia\305\204skichnarod\303\263w Europy Srodkowo-Wschodniej. Na tym ze-
braniu-mityngu A. PankratO\\\\'3, Rosjanka -

historyk sowiecki
- m\303\263\\vi\305\202ao \"odwiecznej\" waJce pomi\304\231dzy Germanami i S\305\202owia-

nami, a r\303\263wnocze\305\233nie so\\\\,iecki pisarz, A. To\305\202stoj. \",o\305\202a\305\202do \305\274o\305\202-

nierzy Armii Czerwonej: Zabijaj Niemca! Ten slogan drukowano

t\305\202ustym drukiem na pierwszych stronicach wszystkich gazet. Od

tej \\vi\304\231cch,,'ili \\\\'ojna z Niemcami sta\305\202asi\304\231wojn\304\205 mi\304\231dzy rasami

niemieck\304\205 i s\305\202o\\\\'ia\305\204sk\304\205;sta\305\202asi\304\231rosyjsk\304\205 u'ojn\304\205 ojczy\305\272nian\304\205,

podobn\304\205 do tej, jak\304\205Aleksander Newski prowadzi\305\202 przeciwko

Teutonom; teraz kaid y Niemiec winien by\305\202by\304\207zabity bez r\303\263\305\274nicy

czy by\305\202proletariuszem czy kapitalist\304\205. Najbardziej zdumiewaj\304\205ce

by\305\202yprzem\303\263wienia Stalina na ten temat u' czasie \\\\'ojny. Zawie-

ra\305\202yone nie tylko apele i slogany czysto nacjonalistyczne, ale
jednocze\305\233nie stanowczo stwierdza\305\202y, \305\274eHitler i Niemcy nie s\304\205

\"prawdziwymi nacjonalistami\" imputuj\304\205c, \305\274eprawdziwymi nacjo-
nalistami s\304\205realizowa-

ne w ramach obowi\304\205zuj\304\205cego systemu, i \305\274etrzeba by podda\304\207 g\305\202\304\231-

bokim reformom sam system. Kilku teoretyk\303\263w sowieckich do-

sz\305\202odo przekonania, \305\274eStalin skapitulowa\305\202 wprawdzie przed te-

z\304\205Lenina o federacyjnym charakterze Zwi\304\205zku Sowieckiego. fak-

tycznie jednak urzeczywistni\305\202 swoj\304\205 star\304\205 ide\304\231.,autonomizacji\"

drog\304\205 zaostrzonego centralizmu w administracji i polityce kultu-

ralnej. Has\305\202o \"powrotu do leninizmu\" mog\305\202ozatem oznacza\304\207 tyl-

ko rewizj\037 stosunk\303\263w mi\304\231dzy republikami a central, moskiew-
sk\304\205i przemy\305\233lenie na nowo podstaw sowieckiego systemu pa\305\204-

stwowego. Dyskusja na temat niezb\304\231dnych korektur w ramach

systemu zrodzi\305\202a niebezpieczny dla biurokracji partyjnej ruch,
zmierzaj\304\205cy do reformy samego systemu. Chruszczow i jego zwo-

lennicy, kt\303\263rzy popieraJ i t\304\231dyskusj\304\231 po \305\233mierci Stalina a\305\274do

XX Zjazdu partii (1956). byli zaskoczeni i zastosowali ostre
\305\233rodki, aby go st\305\202umi\304\207.Do \305\233rodk\303\263wtych nale\305\274a\305\202yczystki w par-
tii, usuwanie czo\305\202owych funkcjonariuszy w republikach i oszczer-
cze kampanie przeciwko pionierom ruchu reformacyjnego.)

2'2)))

pou'sta\305\202a w\305\233r\303\263dmiejscowych kadr w republikach
na skutek terroru musia\305\202a by\304\207wype\305\202niona przez kadry rosyjskie.
Jeszcze bardziej zwi\304\231kszy\305\202si\304\231nap\305\202yw rosyjskich kadr podczas

wojny i po niej. Zar\303\263\\vno wi\304\231cpartie jak i rz\304\205dy



oraz publicznego i kulturalnego \305\274ycia\\\\' republikach. Zrozumia\305\202e

wi\304\231c jest, \305\274estosunki mi\304\231dzy rz\304\205dami i rz\304\205dzonymi sta\305\202ysi\304\231

jak najbardziej napi\304\231te w dziedzinie etnicznej i rasowej. Jest na
to wiele dowod\303\263w

44
.

Na przyk\305\202ad na Kongresie Partii Komunistycznej Turkmenii.
\\V czer\\\\'cu 1954 roku, delegat\303\263w nie-tiurkskiego pochodzenia

by\305\202o599'0. Spra\\\\'ozdania, dotycz\304\205ce organizacji partyjnej \"'skazu-

j\" \305\274eRosjanie zajmuj\304\205 przypuszczalnie 4 na 11 stano\\\\,isk w

Biurze Centralnego Komitetu i 5 na 16 stanowisk sekretarzy
ob\\\\'odowych (ob\305\202asl' ) Komitet\303\263w Partii. Nadmierna ilo\305\232\304\206Rosjan

rzuca si\304\231w oczy tak\305\274ew rz\304\205dzie Turkme\305\204skiej SSR. W marcu
1951 r. rz\304\205dTurkmenii sk\305\202ada\305\202si\304\231z t O ministr\303\263w Rosjan i 19

ministr\303\263w narodowo\305\233ci miejscowej.

Reprezentacja naroJowa w Uzbeckiej SSR tak\305\274e ucierpia\305\202a

z powodu nadmiernego \"nap\305\202ywu\" Rosjan. We \\vrze\305\233niu 1952 r.

35\037'\303\263cz\305\202onk\303\263\\\\'\\\\'ybranych do Uzbeckiego Centralnego Komitetu
by\305\202oRosjanami. P\303\263\305\272niejszeraporty ujawniaj\304\205, \305\274enajpra\\\\,dopo-

dobniej Rosjanie zajmuj\304\205 w Centralnym Komitecie Uzbeckiej SSR

trzy z jedenastu stano\\\\,isk, a na pro\\vincji na 46 sekretarzy par-

tyjnych Komitet\303\263w Obwodowych
- 16 by\305\202oRosjanami. W pa\305\204-

st\\\\'o\\\\'ej organizacji Uzbekistanu Rosjanie byli reprezentowani

nieproporcjonalnie \\\\'ysoko \\\\' stosunku do ich liczby. Podczas
wybor\303\263w w lutym 1951 r. do Najwy\305\274szej Rady Republiki, 106

delegat\303\263\\\\' na og\303\263ln\304\205liczb\304\231 415 nie by\305\202omuzu\305\202manami.

Do Prezydium 8-go Kongresu Komunistycznej Partii Tad\305\274iki-

stanu \\\\'chodzi\305\202o \\\\'C \\\\'rze\305\233niu 1952 roku 43Q'\303\223nie-Tiurskich de-

legat\303\263\\\\'. Z 13 cz\305\202onk\303\263wBiura Centralnego Komitetu Partii Ta-
d\305\274ikistanu pi\304\231ciu by\305\202ona pewno Rosjanami.

W Kirgizji na jedena\305\233cie stanowisk \\\\' Biurze Centralnego Ko-
mitetu. cztery zajmowali Rosjanie. Na 17 stanowisk sekretarzy
obwodo\\\\'ych Komitet\303\263w Wykonawczych

- 7 zajmowali w r.
1952 Rosjanie. W Kirgizji pod koniec roku 1949 Kirgizi zajmo-

wali tylko 17,8 %
\\\\'szystkich kierowniczych stanowisk w prze-

my\305\233lekraju. W tym samym roku tylko 27\037'\303\223personelu wydzia\305\202\303\263\\v

planowania oraz finansowych i handlowych organizacji Kirgizji
znajdowa\305\202o si\304\231w r\304\231kach ludzi pochodzenia miejscowego. Reszt\304\231

zaimowali Europejczycy, przewa\305\274nie Rosjanie.

41. Poni\305\274ue d8D\037. za('zerpni\037l. z oficjalnych ir\303\263de\305\202sowieckich. zosta\305\202)-

wzi\037t\037z: (J. S. CODlrea. Sen.t\037. Subcommittee to iov\037tilat\037 th\037 .dmi.

nistr.tioo of the latemational Seeurity Aet. The SOV\037, Empire: PriMJn HouS\305\202'

ol Natioll$ alld Raca. Documenl No 122. 85th CORS. 2d leSS. 'I' ulUniton.
U. 5. C,ovemmeDt Printiol Offic\037. 1.,58. sir. 34.35. Patrz r\303\263waie\305\274:U. s.

\037partment of Labor. Bureau ol Labor Statis\305\202ies. Division o, Foreila
tabor Coadition!. Discrirninalion i,. ,he Field ol Employmen, and Occupa-
lion in ,he Soviel Union. \".ashiolton. May. 1957.)

286)))



\\VJ 1939 r. mieJscowa ludno\305\233\304\207tatarskiej ASR nie mia\305\202aod-

po\\\\yiednio dostatecznej reprezentacji na wy\305\274szych stopniach ad-

ministracji gospodarczej. Tatarzy stano\\\\'ili tylko 13,7;% ca\305\202ej

liczby in\305\272ynier\303\263\\\\',budowniczych i architekt\303\263w pracuj\304\205cych w Ta-

tarskiej Republice Autonomicznej. Reprezento\\\\'ali tylko 23,76%

liczby mana\305\274er\303\263\\\\'produkcji. 18,22\302\2600 buchalter\303\263w i rachmistrz\303\263w,

) 8,16\304\205.\303\263pracownik\303\263\\\\' naukowych, profesor\303\263w i lektor\303\263w w wy\305\274-

szych zak\305\202adach naukowych, 16,;% lekarzy i nie \\vi\304\231cej ni\305\274

13, l \037t\303\263dentyst\303\263w.

Dalsze doniesienia na temat dyskryminacji pracownik\303\263w po-
chodzenia miejscowego opublikowa\305\202 dziennik sowiecki \"Prawda
Wostoka\" we wrze\305\233niu 1950 r. Opisuj\304\205c szczeg6lnie spraw\304\231 ro-

botnik\303\263\\\\' \\\\' Elektrochemicznym Kombinacie im. Stalina, dzien-
nik st\\vierdza:)

..\"'\305\233r\303\263dpracuj,c)'cb tam robotnik\303\263w je5t t)-lko 7 do 8% 1!zbek\303\263w, I

czego przyt\305\202aczaj,ca wi\304\231uzo\305\233<\037zaj\304\231tajest na stanowisk.ach drugon\304\231dnych.

Bardzo ma\305\202osif robi w kierunku zorganizowanego rekrutowania robotnik\303\263w

wir\303\263dLTzbek\303\263w,a jeszcze mniej w kierunku utrzymania icb 08 produk.cji.
Nie ma na przyk\305\202ad instrukcji technicznych w miejsco\"rym jpyku, podobnie
dziejr !Ii, w szko\305\202achstachanowc\303\263w i w szko\305\202ach przodownik\303\263w pracy 80-

C'jaliAtyczner..
.\"Pomocnik dyrektora kadr je\305\272dzido M08kw).\" aby tam szuka\304\207robot-

nik\303\263wnadaj,cych si\304\231na kierownik\303\263w produkcji, brygadzist\303\263w itp.. mimo
ie \". tym samym czasie mo\305\274naznale\305\272\304\207w fabryce wielu ludzi pi\305\233miennych
i z inicjatyw,. kt\303\263rzyb). dosk.onale spe\305\202nialite funkcje. Identyczne wanmki
panuj, w innych (abrykach i przedsi\304\231biorstwach, znajduj\304\205cych 8i\037 w tym
okl'ff(u'\" .)

Drugim przyk\305\202adem jest Kombinat Tekstylny im. J. W. Sta-

lina, najwi\304\231kszy w Uzbekistanie, wybudowany przez rosyjskich

robotnik\303\263w i in\305\274ynier\303\263wtekstylnych na przedmie\305\233ciach T aszkien-

tu. \037, marcu 1952 r. sta\305\202ykorespondent \"Prawdy\" na republik\304\231

Uzbeck\304\205 komunikowa\305\202, \305\274e\"liczba robotnik\303\263\\\\', in\305\274ynier\303\263\\vi tcch.

nik6\\\\' tubylczego pochodzenia w tym Kombinacie, nie \\vzros\305\202a

\\\\' ci\304\205gu ostatnich lat\". W r. 1946 Centralny Komitet zwr\303\263ci\305\202

uwag\304\231. \305\274epartyjne organizacje miejscowe .,nie doceniaj\304\205\" znacze-

nia rekruto\\\\'ania i szkolenia robotnik\303\263w narodowo\305\233ci uzbeckiej.

Niepo\\vodzenie. jakie spotka\305\202o usi\305\202o\\vania naprawienia tej sytu-
acji, kaza\305\202o \"Prawdzie\" stwierdzi\304\207 krytycznie, \305\274e\"niezadawala-

j\304\205cystan rekrutowania i szkolenia kadr spo\305\233r\303\263dmiejscowej na-

rooo\".o\305\233ci. jest charakterystyczny nic tylko dla Kombinatu Tek.
stylnego ale i dla innych przedsi\304\231biorst\\\\' miasta Taszkientu\".

Nie nale\305\274y si\304\231zatem dziu'i\304\207, \305\274epocz\304\205wszyodr. 1938 a\305\274do

chwili obecnej. propaganda sowiecka w dziedzinie \"zagadnie\305\204 na.

rodo\\\\'o\305\233ciowych\" k\305\202adzie nacisk na kszta\305\202cenie mas w tak zwa-

nym \"duchu przyja\305\272ni mi\304\231dzy narodami\". Je\305\274eli takie szkolenie)
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trzeba stosowa\304\207, jest jasne, \305\274eowej \"przyja\305\272ni\" nie ma i, \305\274e

,,zagadnienia narodowo\305\233cio\\\\'e\" nie zosta\305\202y w Sowietach rozwi\304\205-

zane.

Bior\304\205c pod uwa\037\304\231losy nie-Rosjan \\\\' ZSSR, widzi si\304\231,\305\274eto

ukszta\305\202cenie mas w duchu przyja\305\272ni mi\304\231dzy narodami\" by\305\202oby

bardzo korzystne, gdyby mia\305\202o rzeczywi\305\233cie i szczerze na celu

\305\202agodzenie istniej\304\205cych antagonizm\303\263w. W okresie po\\vojennym
ruch ten lansowany by\305\202pod has\305\202em \"mi\305\202o\305\233cido wielkiego narodu

rosyjskiego\", kt\303\263ry ,,\\\\'ysun\304\205\305\202si\304\231na (''2o\305\202onarod\303\263w w ZSSR '0.

W praktyce owa ,.mi\305\202o\305\233\304\207do narodu rosyjskiego\" mia\305\202aoznacza\304\207

z\037od\304\231na uprzy\\vilejowanie Rosjan, na przymusow\304\205 rusyfikacj\037,

najwy\305\274sz\304\205gloryfikacj\304\231 \\vszystkiego co rosyjskie i mi\305\202o\305\233\304\207do rosyj-

skic\037o nacjonalizmu i szowinizmu. Ksi\304\205\305\274kaBorysa Lc\"Pjckiego

przytacza \\\\'iele przy k\305\202ad\303\263w,spraw i poczyna\305\204, kt\303\263re by mia\305\202y

by\304\207przyjmowane z entuzjazmem, a kt\303\263re w rzeczy,,'isto\305\233ci obra-

\305\274a\305\202yuczucia nie.Rosjan i podnieca\305\202y \\vrogo\305\233\304\207.

Jak \\\\,j\304\231c\\\\,ida\304\207i pr\303\263by rozwi\304\205zania problem\303\263w narodowo\305\233-

ciowych by\305\202ynajrozmaitsze: od najbardziej sztywnej centraliza-
cji pa\305\204st\\\\'a so\\vieckiego do autonomii i nawet ca\305\202kowitego od-

dzielania si\304\231i nast\304\231pnie powrotu do centralizacji; od pot\304\231piania

wiclkomocarst\\\\lo\\\\rego szowinizmu, do jego uspra\\\\'iedliwienia j

apologii; od wyra\305\274ania sympatii dla ujarzmionych narodo\\\\'o\305\233ci do

ich oskar\305\274ania jako wrog\303\263w Nr 1 pa\305\204stwa sowieckiego; od polity-
ki pomagania w roz\\\\'oju narodo\\\\rych kadr intelektualnych i tech-

nicznych, tubylczych szk\303\263\305\202,kultur i j\304\231zyk\303\263wrozmaitych narodo-

wo\305\233cL do polityki ich narodowego ,,'yniszczenia, terroru i przy-

musowej rusyfikacji. Komunistyczna partia sowiecka zatoczy\305\202a

wi\304\231cw tej dziedzinie kompletne ko\305\202o,co dO\\\\1'odzi, \305\274epr\303\263bowa\305\202a

wszystkiego i nadal problemu nie roz\\\\'i\304\205za\305\202a.

Obecna polityka komunistycznej partii w tej dziedzinie zo-

sts\305\202a jasno wy\305\202o\305\274onaprzez Chruszczowa na XXII Kongresie
Partii \\v r. 1961, \\v jego przem\303\263\\\\,ieniu w p ro\\\\'adza j,cym nowy
proRram partyjny. Powiedzia\305\202 on:)

..nUdoWD komunizmu w pdnej \037kali jest now)'m etapem rc)wnif'\305\274w

dziedzinie ml,,'oju slO!\305\202unk\303\263wnarodowO\305\232('iowYt'h w Zwi,zku \037wi\037kim...

Lad\037 w rozmaitycb \",publikach ltaje ai, narodowoiciowo eoraz bardziej
mieuaa.. Iltairje miedzy republikami wymiana wykwalifikowanych kadr.

Wszystko to wzma\037ai. wifZY mi\304\231dzynarodami i na.rodowoicianU na,ulo
kraju... Pn)'rzynia si\037 do lego rowniri wymiana \"\"arlo\305\233cidurho\"ryrh. roz.

w\303\263jkulturalny i praca ideologic\037Da. Osi,goi\037i. kulturalne jedOf'I{O narodu

tlaj, I'it dOtlI,pne dla ianych. wzmacniaj,e w nich poczucie ....d mi\037zy.
a.rodowych. zmirn.aj,cych do uk,gta\305\202towani. w pnysz\305\202o8ci jednej uniwer-

salnej spo\305\202\037znO\305\232t-ikomunisl)'cznej. Nie nak\305\202adamy \305\274adnych 0Rrani('U'\303\263 Da

rozw\303\263jj\304\231zyk\303\263wnarodowych. Ale ich rozw\303\263jnie mo\305\274eprowadzi(\037 do uwy-
puklanie narodowych r\303\263\305\274nic;pneeiwnie. ma prowacki\304\207 do wjfktU'\037\037o mU.

iaDi. Ii, narod\303\263w ku lObie. N-wiy Itwierdzi\304\207. \305\274enie-roeyjlkie oa rodowc* i)

288)))



coraz bardziej ucz\304\231si\304\231jfz)\"ka rosyjskielo. kt\303\263rystaje si\304\231drugim ojczys-
tym j\304\231zykiem lud\303\263wZwi\304\231zku Sowieckiego, \305\233rodkiem do lepszego \",.zajem-

netr0 zrozumienia sif i korzystania z bogactw kultunlnych wszY5tkich lud\303\263w

Z\037\037R i ('alego iwiata. Dobrowolna nauka jpyka rosy jsk.ielo jest pozy-

tywnym czynnikiem w dziele rozwoju i wsp\303\263\305\202pracymi\304\231dzynarodami. Hoj.
nie zbli\305\274enie narod\303\263w i spo\305\202ecz.oajednolito\305\233\304\207nasulo kraju. Ta jednolito\305\233\304\207

narodowa \302\245Zie post\037po,,\"a\304\207napn\303\263d w miarf posuwania si, budowy pe\305\202nego

kom uniun u. S\304\231oczywi\305\232Cie ludzie. kt\303\263rzybolej, nad powolnym zacieraniem

,i\305\202'r\303\263\305\274nicnarudowych. Odpowiadamy im. ie komuni\305\233ci nie b\304\231d,&8wsze

popiera\037 r\303\263\305\274nicnarodowych. B\304\231dziemy popiera\304\207 ruch, prowadqcy do coraz

wi\304\231kszego zbli\305\274eni. narod\303\263w i narodowo\305\233ci Da zasadach dobrowolno\305\233ci i de-
mokrac j i 46 .)

Nowy program partii komunistycznej nie anga\305\274uj\304\205csi\304\231w od-

powied\305\272 na pytanie, kiedy nast\304\205pi i jak owe ca\305\202kowite zlanie

si\304\231narod6w ZSSR \\\\' jeden, nie pozostawia w\304\205tp!i\\\\'o\305\233ci,\305\274etaka

fuzja uwa\305\274ana jest przez sowieckich teoretyk\303\263w za proces nie-

unikniony i naturalny, i \305\274epartia jest wysoce zainteresowana w
tym, aby proces ten mo\305\274liwie przy\305\233pieszy\304\207.Sz. Raszidow, pierw-
szy sekretarz Centralnego Komitetu Partii Uzbekistanu, ostatnio

o\305\233wiadczy\305\202:\"B\304\231dziemy popiera\304\207 obiektywny proces, zmierzaj\304\205cy

do wzrastaj\304\205cej \305\233cis\305\202ejjedno\305\233ci mi\304\231dzy narodami, co ma ju\305\274miej-

sce w okresie budowy komunizmu \"te, za\305\233pien,\\'szy sekretarz

Esto\305\204skiej Komunistycznej Partii, J. Kobin, powiedzia\305\202, \305\274echo-

cia\305\274ca\305\202kowite zlanie narod\303\263w w jedno jest jeszcze spraw\304\205 da-

lekiej przysz\305\202o\305\233ci,to jednak ju\305\274teraz konieczna jest \"praca
praktyczna w kierunku osi\304\205gania coraz \305\233ci\305\233lejszejjedno\305\233ci\"\305\202'l.

Uwa\305\274a si\304\231,\305\274eproces ten, kierowany i popierany przez parti\304\231,

stworzy nowy typ stosunk6w w ramach wielonarodowego pa\305\204-

stwa sowieckiego. Czo\305\202o\\vy teoretyk partyjny, D. Kammari, m\303\263wi

o \"wynurzaj\304\205cym si\304\231ju\305\274,nowyn1 historycznie spo\305\202ecze\305\204stwie w

ZSSR\". \"Rozw\303\263j socjalistycznego podzia\305\202u pracy mi\304\231dzy narodo-

wymi republikami i obwodami skupia narody ZSSR w jedn\304\205

wielonarodow\304\205 ca\305\202o\305\233\304\207,a r\303\263wnocze\305\233nie w jeden - cho\304\207wielo-

narodo\\\\'y - nar\303\263d sowiecki, o \\vsp\303\263lnych cechach psychologicz-

nych i jednolitej kulturze socjalistycznej... W\305\233r\303\263dnarod\303\263w ZSSR

powstaje pe\\\\'na wsp\303\263lnota j\304\231zyko\\va w miar\304\231 jak \\vszystkie na-

rody sowieckie, r\303\263wnolegle z ich j\304\231zykami w\305\202asnymi, rozszerzaj\304\205

U\305\273Ywanie j\304\231zyka rosyjskiego\"4I. Kammari okre\305\233la ten typ wsp\303\263l-

noty jako jedyny w s\\\\.oim rodzaju w historii i po\\\\,iada, \305\274ezja-

wisko to mo\305\274e by\304\207rozpatry\\\\'ane jako , .antycypacja przysz\305\202ego)

45. N. Chruszczow: O komuni\305\202lycuaym pro\302\253ramie, Moskwa, 1961. l\305\202I'.

86-88.

46. Prawda J'o,to\037 stycze\305\204 26, 1962 1'.
47. Druiba narod\303\263w. No l, 1961. Itr. 14.
\305\2028.JY opro6)\" Filoao/ii. No 9, 1961, .tr. 35-36.)
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zjednoczenia wszystkich narod\303\263\\\\\" \305\233wiata w jedn\304\205komunistyCZl14

ludzko\305\233\304\207\".Uwa\305\274a \\\\'i\304\231ct\\\\'orzenie owego nowego .,sowieckiego
narodu\" za proces, kt\303\263ry b\304\231dzie modelem dla rozwoju narod\303\263w

ca\305\202ego \305\233\\viata, kt\303\263re gdy przejd\304\205 na socjalizm \"zaczn\304\205 tworzy\304\207

coraz szersze przej\305\233cio\\\\'e wsp\303\263lnoty, obejmuj\304\205ce wszystkie dzie-

dziny \305\274ycia, zanim nie zlej\304\205si\304\231w jedn\304\205 i jednolit\304\205 ludzko\305\233\304\207

komunistyczn\304\205\"4I.

Obecny program nie m\303\263\\\\\"inic o mo\305\274liw)'ch zmianach w fe-

deralnej strukturze pa\305\204stwa so\\\\'icckiego. natomiast z naciskiem

podkre\305\233la. \305\274e\"granice mi\304\231dzy republikami zwi\304\205zkowymi trac\304\205

nieustannie na swym pierwotnym znaczeniu\". Prawnik sowiecki.

Rosjanin. P. G. Siemionow. pr\303\263buje nadto \\vyja\305\233ni\304\207,\305\274eobjaw

ten znaczy, i\305\274\"obecnie mo\305\274na ju\305\274z ca\305\202\304\205pe\\\\'no\305\233ci, powiedzie\304\207,

\305\274enarodowy statut stanowy oraz federacja jako ca\305\202o\305\233\304\207,wype\305\202ni\305\202y

swoje historyczne misje\" i \305\274e\"znaczenie granic narodowych i

pa\305\204stwowych \\v ramach ZSSR b\304\231dzie si\304\231zmniejsza\304\207 szybciej,

ni\305\274tempo procesu stwarzania takich warunk6w, w kt\303\263rych wszy-

stkie formy organizacyjne pa\305\204stwa oka\305\274, si\304\231\\V og6le zb\304\231dne\".

I dalej twierdzi, \305\274e\"wzajemna asymilacja narod\303\263\\v\", maj\304\205ca

miejsce w Zwi\304\205zku Sowieckim, pozbawia narodowego charakteru
narodowo\305\233ciowe i terytorialne autonomie, a nawet Zwi\304\205zkowe

Republiki, zbli\305\274aj\304\205cZwi\304\205zek Sowiecki coraz bardziej do etapu
,,zlania si\304\231jego narod\303\263w w jeden nar\303\263d sowiecki\"50, a wi\304\231ci

do likwidacji struktury federalnej.
Prasa so\\\\,iecka z \\\\,ielkim zadowoleniem stwierdza, \305\274eZwi\304\205-

zkowe Republiki staj, si\304\231z roku na rok coraz bardziej wielona-

rodowe
51

co, jak stwierdza D. Kammari \"stwarza korzystne, za-

r6wno obiekty\\vnie jak subiektywnie, warunki dla wychowania
robotnik6w w duchu socjalistycznego internacjonalizmu''fa.

Ostatecznym wynikiem tego procesu ma by\304\207ca\305\202kowite zatra-

cenie narodowej odr\304\231bno\305\233ci;Kammari nazywa to \"dobrowoln,
fuzj\304\231ma\305\202ych grup etnicznych\" i uwa\305\274a, \305\274e\"b\304\231dzie to niew\304\205tpli-

wie korzystne i post\304\231powe zar\303\263wno dla grup narodowych, kt\303\263re

ulegaj\304\205 wtapianiu si\304\231w inne. jak i dla spo\305\202ecze\305\204stwa jako ca\305\202o\305\233-

ci \"u. W praktyce jednak taka asymilacja oznacza rusyfikacj\304\231. Na

przyk\305\202ad: w RSFSR znajduje si\304\231oko\305\202o 3.359.000 Ukrai\305\204c\303\263w,

2 kt\303\263rych 45,4\0371\303\223u\305\274ywa ojC\"Lystego j\304\231zyka. Nie ma tam jednak
szk\303\263\305\202ukrai\305\204skich ani gazet; taka sama jest sytuacja 350.000
Kazach\303\263\\\\\". 300.000 Bia\305\202orusin\303\263w, 100.000 Polak\303\263w i 5.000)

49. Ibidftrn, str. 37.
50. Sowir'.koje Gosudordwo i Prafl)O. No 12. 1961. str. 2.
51. Prawda. z 17 marca. 1961.
52. !\\.1. D. Kammari: Woprc->. FiloJOIii. No 9. 1961. lir. 37.
53. 1\\1. D. Kammari: \"'oprO$)' Filo.o/ii. Nr 9, 1961, Itr. 40.)
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Niemc\303\263w nad\\\\\037o\305\202o\305\274a\305\204skichM.Jasne wi\304\231cjest. \305\274ema\305\202ojest prawdy
w twierdzeniu sowieckiej propagandy. \305\274ema tu miejsce proces
wzajemnej asymilacji.

Nowy program komunistycznej partii przychyla si\304\231,przy-

najmniej zewn\304\231trznie. do tradycyjnych tez Lenina na temat ,,za-

gadnie\305\204 narodowo\305\233ciowych\", ale opisane wy\305\274ej \"wsp\303\263lnoty no-

wego typu\", wraz z mglist\304\205 jedynie przepowiedni, o drodze, na
kt\303\263rej \"zagadnienia narodowo\305\233ciowe\" maj\304\205 by\304\207rozwi\304\205zane w

spo\305\202eczno\305\233cikomunistycznej, wskazuj\304\205 na to, \305\274enast\304\205pi\305\202apewna

rewizja pierwotnych pogl\304\205d\303\263wLenina. Zagadnienie \"zlania si\304\231

w jedno istniej\304\205cych r\303\263\305\274nicnarodowO\305\232Ciowych w skali \305\233wiato-

\\vej\" od\305\202o\305\274onejest na dalek\304\205 przysz\305\202o\305\233\304\207.K\305\202adzie si\304\231natomiast

nacisk na konsolidacj\304\231 i ekspansj\304\231 \"nowych spo\305\202eczno\305\233ci\"w jak-

by wielonarodowy Zwi\304\205zek Sowiecki, w kt\303\263rego granicach naro-

dy zaczn\304\205 si\304\231stapia\304\207 ze sob\304\205, przyjmuj\304\205c jako przysz\305\202\304\205drog\304\231

swego rozwoju t\304\231,kt\303\263r\304\205reprezentuje \"nar\303\263d przoduj\304\205cy\", to

jest nar\303\263d rosyjski. Z programu Partii wynika jasno, \305\274eslogan
o \"wzajemnym zbli\305\274aniu si\304\231narodowo\305\233ci\" sowieccy teoretycy

rozumiej\304\205 jako proces jednostronny, w kt\303\263rym nie-rosyjskie na-

rody maj\304\205ostatecznie zosta\304\207 wch\305\202oni\304\231teprzez \"kierowniczy\" na-
r\303\263drosyjski. R\303\263wnocze\305\233nie jednak przyznaje si\304\231,\305\274enie osi\304\205gnie

si\304\231tych odleg\305\202ych w czasie cel\303\263w bez bardzo ci\304\231\305\274kiejwalki,

i dlatego program Partii k\305\202adzie wielki nacisk na kampani\304\231 prze-
ciwko przejawom nie-rosyjskiego nacjonalizmu w ZSSR. To upar-
te pot\037pianie wszelkich przeja\\\\'\303\263w narodowych aspiracji ze stro-
ny narod\303\263w nie-rosyjskich jest podsumowaniem na dzisiaj s0-

wieckiej polityki narodowo\305\233ciowej i stwierdzeniem, \305\274ePartia

zdaje sobie spra\\v\304\231 z trudno\305\233ci w osi\304\205gni\304\231ciucelu, to jest stopie-
nia wszystkich narodo\\\\'o\305\233ci w Zwi\304\205zku Sowieckim w jeden nar\303\263d

konlunistyczny. Kr\303\263tko m\303\263wi\304\205c,obecna polityka zmierza do ca\305\202-

kowi tej rusyfikacji narod\303\263w nie-rosyjskich i to z maksymaln\304\205

szybko\305\233ci\304\205i przy pomocy wszelkich \305\233rodk\303\263w,z wyj\304\205tkiem mo\305\274e

tych, kt\303\263rych u\305\274ywa\305\202Stalin.

Aby zrozumie\304\207 charakter, przes\305\202anki i widoki tej polityki,
musimy odpowiedzie\304\207 na nast\304\231puj\304\205cepytania:

1) J ski jest cel i praktyczna korzy\305\232\304\206ze zrusyfikowania na-
rod\303\263w nie-rosyjskich?

2) Czy istniej\304\205 dostateczne naukowe dowody na to, aby

m\303\263cwierzy\304\207, \305\274easymilacja mniejszych narod\303\263w przez wi\304\231ksze,

oraz zupe\305\202na fuzja, czy \"zbli\305\274enie\" ich kultur i j\304\231zyk\303\263wjest)

:),1. Narodnoj\037 Cho::iajs'aoo RSFSR ID 1959 lodu. Moskw., 1960, Itr.
44-45.)
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normalnym, naturalnym procesem, mo\037liwym do przeprowadze-
nia bez przymusu?

3) Ile trzeba czasu na rusyfikacj\304\231 narod\303\263w Zwi\304\205zku Sowiec-

kiego przy pomocy wszelkich \305\233rodk\303\263wdotychczas stosowanych,

w\305\202\304\205czaj\304\205cw to \305\233rodki stosowane przez Stalina?

Asymilacja mniejszych narod\303\263w w pa\305\204stwach \\\\riclonarodo-

wych by\305\202anajcz\304\231\305\233ciejusprawiedliwiana wzgl\304\231dami politycznymi.

Narodowe odr\304\231bno\305\233ci(heterogenia) uwa\305\274ane by\305\202yza potencjalnie

niebezpieczne dJa pa\305\204stwa. By\304\207mo\305\274e. \305\274ete same obawy \305\274ywi,

Chruszczow i dzisiejsi rosyjscy komuni\305\233ci i \305\274eto jest przyczyt14
ich polityki. Ale r\303\263wnie\305\274jest wiadome, 1.e obawy takie s\304\205bez-

podstawne we wszystkich wielonarodo\\\\'ych spo\305\202ecze\305\204stwach, kt\303\263-

re ukszta\305\202towa\305\202y si\304\231dobrowolnie i gdzie wszystkie narodowo\305\233ci

maj\304\205naprawd\304\231 r\303\263wne prawa. Jako przyk\305\202ad mo\305\274es\305\202u\305\274y\304\207Szwaj-

cana.

Inny argument faworyzuj\304\205cy asymilacj\304\231 wskazuje na to, \305\274e

odr\304\231bno\305\233\304\207j\304\231zykowa stwarza zapory dla post\304\231pu technicznego,

naukowego i gospodarczego. Niew,tpliwie, \305\274ekomunikowanie

si\304\231z astronautami w przestrzeni kosmicznej przy pomocy t\305\202u-

maczy nie by\305\202oby praktyczne, tak samo jak opracowywanie 50
s\305\202ownik\303\263wdla, powiedzmy, fizyki nukIearnej. Ale czy napraw-
d\304\231nie jest wystarczaj\304\205ce uczenie si\304\231lingua franca (rosyjskiego,
oczywijcie, w wypadku ZSSR) dla tych wszystkich potrzeb prak-
tycznych? Czy jest to tego potrzebna ca\305\202kowita asymilacja? Elek-

troniczne maszyny, przek\305\202adaj\304\205ce z j\304\231zyka na j\304\231zyk, redukuj,

ponadto bardzo wydatnie trudno\305\233ci normalnie ubogiego lingua
franca w nauce i technologii. A jest faktem dowiedzionym, \305\274e

dzieci i m\305\202odzie\305\274w szko\305\202ach winny uczy\304\207si\304\231w j\304\231zykach ojczy-

stych, gdy\305\274tylko wtedy mog\304\205rozwija\304\207 si\304\231pomy\305\233lnie ich natural-

ne zdolno\305\233ci intelektualne. Obiektywnie \\\\'i\304\231cdomaganie si\304\231asy-

milacji i d\304\205\305\274eniedo kompletnej rusyfikacji nie-rosyjskich na-
rodowo'ci mo\305\274na wyt\305\202umaczy\304\207tylko w kategoriach psychologicz-
nych i szowinistycznych.

Niestety, w rosyjskiej postawie psychologicznej \\vobec in-

nych narod\303\263w znajdujemy wiele cech specyficznych. Rosjanie
nie s\304\205ja\\\\1nymi ksenofobami. S\304\205oni kulturalni, towarzyscy i

patriarchalni. Ignoranci je\305\233lichodzi o kultury innych narodo-
wo\305\233ci, s\304\205przekonani. \305\274eoni w\305\202a\305\233nieprzynosz, swoim s,sia-
dom wy\305\274sz\304\205kultur\037. Gotowi s\304\205wielkodusznie dzieli\304\207 si\304\231t\304\205

kuJmr, z ka\305\274dym. kto zechce j\304\205przyj,\304\207. Niech\304\231tnie ucz\304\205si\304\231

obcych j\037k\303\263w, ale patrz\304\205 z g6ry na tych, kt\303\263rzy nie ucz\304\231

si\304\231lub nie mog\304\205nauczy\304\207 si\304\231ich j\304\231zyka.

By\304\207mo\305\274e d\037duj\304\205cym czynnikiem jest tutaj fakt, \305\274enie-

kt\303\263re poj\304\231cia i terminy maj\304\205u nich zupe\305\202nie inne znatcJ;enie ni\305\274)
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w innych j\304\231zykach. (Stosuj\304\231 tutaj opracowan\304\205 przez B. L. Woor-
fa lingwistyczn\304\205 szko\305\202\304\231w filozofii, kt\303\263ra m\303\263wi, \305\274ej\304\231zykokre\305\233l.

my\305\233l,dzia\305\202anie i og\303\263lny pogl\304\205d na \305\233wiat).

Rosjanie nigdy nie rozumieli s\305\202owa \"r\303\263wno\305\233\304\207
n

w zachodnim

poj\304\231ciu tego s\305\202owa. Dla nich \"r\303\263wno\305\233\304\207\"znaczy \"identyczno\305\233\304\207\",

a wi\304\231cniejako Jtto\305\274samo\305\233\304\207\"czy \"brak r\303\263\305\274nic\".Vi ka\305\274dym s\305\202ow-

niku rosyjskim etymologicznym czy synonimicznym s\305\202owo r(lw-

\"Y; t\305\202umaczone jest jako odinakowy; (identyczny). sowiersz.enno

schoJny; (kompletnie podobny) takoj-\305\274e, tot-\305\274e (taki sam, ten
sam )56. Ju\305\274z tego wynika, \305\274edla przeci\304\231tnego Rosjanina kto\305\233

r\303\263\305\274ni\304\205cysi\304\231
- nie jest i nie mo\305\274eby\304\207r\303\263wny. Tylko bowiem

wtedy, kiedy znikn\304\205 wszelkie r\303\263\305\274niceosi\304\205ga si\304\231poj\304\231cie rowno\305\233ci

w zrozumieniu rosyjskim. Tym te\305\274mo\305\274na, przynajmniej cz\304\231\305\233cio-

wo, t\305\202umaczy\304\207szczeg\303\263ln\304\205sk\305\202onno\305\233\304\207Rosjanina do idea\305\202u je-

dnolitego (homogenicznego) spo\305\202ecze\305\204stwa. Poj\304\231cie ..bezklasowe-

go spo\305\202ecze\305\204stwa
U

rozumiej, oni nie w prawniczym i ekono-

micznym sensie marksistowskim, ale we w\305\202asnym szczeg\303\263lnym

sensie ca\305\202ko\\\\,itej jednolito\305\233ci (odinakowy;e) wszystkich ludzkich
istot. S, tak bardzo przywi\304\205zani do \"monoli tycznej jednolitoki
pogl\304\205d\303\263w\"w ramach partii, pa\305\204stwa i ludu, \305\274estaje si\304\231to

fundamentem ich totalitaryzmu. Filozofuj, na temat zaniku w

przysz\305\202o\305\233ciwszystkich r\303\263\305\274nicmi\304\231dzy przemys\305\202em i rolnictwem,

mi\304\231dzy miastem j wsi\304\205, pomi\304\231dzy pracownikami umys\305\202owymi a

fizycznymi, pomi\304\231dzy r\303\263\305\274nymidzisiaj dochodami za r\303\263\305\274n\304\205pra-

c\304\231
- podobnie jak i na temat zaniku wszystkich r\303\263\305\274nicmi\304\231dzy

r\303\223\305\273nyminarodami, kulturami i j\037kami. Ich idea\305\202em jest wi\304\231c

spo\305\202ecze\305\204stwo jednakowych. identycznych ludzi, tylko tacy b0-

wiem mog\304\205by\304\207w ich poj\304\231ciu \"r6wni\", Najgorsze jest to, \305\274enie

rozumiej\" i\305\274dla reszty \305\233wiata r\303\263wno\305\233\304\207wcale nie jest r\303\263wno-

znaczna z jednakowo\305\233ci\304\205. Ludzko\305\233\304\207jest r\303\263\305\274norodna, heteroge-

niczna z samej natury. Idea\305\202em cz\305\202owieka jest osi\304\205gni\304\231cier\303\263wno'-

ci w r6\305\274norodno\305\233ci. Pierwszym krokiem do osi\304\205gni\304\231ciatego ide-

a\305\202ujest uznanie faktu, \305\274er6\305\274norodno\305\233\304\207\\\\'cale nie zawiera w
sobie poj\304\231cia nier6wno\305\233ci. Wszyscy inni ludzie, ich kultury, ich

rasy i narodo\\vo\305\233ci, wszystkie rodzaje pracy zar\303\263wno umys\305\202owej

jak i fizycznej, wszystkie rodzaje my'li i czynno\305\233ci cz\305\202owieka

musz\304\205by\304\207przede wszystkim uznane za r\303\263wne w swoich prawach
do istnienia. i jedynie wtedy mog\304\231 by\304\207s\304\205dzone wed\305\202ug ich

relatywnych zas\305\202ug, warto\305\233ci, po\305\274ytku czy pi\304\231kna
- z pe\305\202nym

jednak zrozumieniem, \305\274eos\304\205dy te zn6w b\304\231d,czysto subiektyw-
ne. Niestety, Rosjanie tego punktu widzenia nie rozumiej..

Postawmy sobie obecnie nast\304\231puj\304\205cepytanie: czy w \305\233wiecie)

SS. P.ln S. I. Oiep\"': Slo.\".,.' Rualco,o jar\". M_w., 1953.)
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istnieje d\304\205\305\274no\305\233\304\207do tego, aby \\\\'szyscy ludzie stali si\304\231identyczni,

aby wszystkie spo\305\202ecze\305\204stwa sta\305\202ysi\304\231homogeniczne, aby wszy-
stkie narody, kultury i rasy stopi\305\202y si\304\231w jedno? Ka\305\274dy, kto si\304\231

rozejrza\305\202 po \305\233wiecie. kto cho\304\207troch\304\231 zapozna\305\202 si\304\231z jego his-

tori\304\205, odrzuci t\304\231utopi\304\231. Formu\305\202uj\304\205csw6j program partyjny ro-
syjscy komuni\305\233ci nie wzi\304\231li pod uwag\304\231 niezliczonych fakt\303\263w nau-

kowych, ustalonych ju\305\274dawno przez antropolog\303\263w, socjolog6w

czy etnograf6w (prawda, \305\274ew Zwi\304\205zku So\\vieckim nauki te od
trzydziestu lat w\305\202a\305\233ciwienie istniej\304\205).

Literatura na ten temat M
wymienia trzy r\303\263\305\274norodnezjawiska

w historii kultur narodowych: zmiana kultury, adaptacja kultu-

ry i asymilacja. Nigdy na \305\233wiecie nie by\305\202ojedynego j\304\231zyka i

jedynej kultury i nigdy tego nie b\304\231dzie. Na przestrzeni czasu
ka\305\274da kultura ulega zmianom. nie ma jednak \305\274adnych dowod6w

na to, \305\274eproces ten idzie jedynie w kierunku stapiania si\304\231

kultur. Przeciwnie, w rozwoju ka\305\274dej kultury istnieje r\303\263wnoczes-

ny proces jej wyodr\304\231bniania si\304\231;proces wi\304\231cnie tylko fuzji ale
j dyfuzji. Nie mo\305\274na z g\303\263rypowiedzie\304\207 czy dana kultura jest
\"historyczna\" i czy kroczy w kierunku zupe\305\202nego zanikni\304\231cia czy

te\305\274nie. Wszystko zale\305\274yod konkretnych warunk\303\263w i okoliczno\305\233-

ci historycznych. Kultury jednak bardzo rzadko wymieraj\304\205 na

skutek naturalnego procesu; je\305\233lizanikaj\304\205 to zazwyczaj wskutek

zewn\304\231trznego przymusu i wyniszczenia przez obcych naje\305\272d\305\272c\303\263w.

Wiara wi\304\231crosyjskich komunist\303\263w w jakie\305\233 \"prawo\" stapiania

si\304\231narod6w w jedno\305\233\304\207,jest po prostu fikcj\304\205.

Ponadto wiadomo, \305\274etylko w wypadku ma\305\202ych grup etnicz-

nych czy od\305\202am\303\263wwi\304\231kszych narod\303\263w, mo\305\274emie\304\207miejsce zja-
wisko asymi1acji. Obecnie, w erze powszechnej o\305\233wiaty i og\303\263lne-

go zaniku analfabetyzmu jest to jeszcze mniej prawdopodobne.

Najlepszym tutaj przyk\305\202adem s\304\205Zydzi. Zazwyczaj wybierali do-
browolnie asymilacj\304\231 tam, gdzie dawano im pe\305\202ni\304\231praw, jak
na przyk\305\202ad \\v Ameryce lub w Anglii, a mimo to nie przestawali

stanowi\304\207 oddzielnej grupy. I nie tylko religia by\305\202atam czyn-

nikiem, kt\303\263ry im kaza\305\202trzyma\304\207 si\304\231razem. Ostatnie studia socjo-)

56. Pozwalamy sobie przytoczy\304\207 oulfpuj,ce: \037teh.ille J. \305\202lCr5ko\\'ils,

AcculluralwlI: The Sludy ol Culture Contacl. ( New York 1938): E. N.
Earle (ed.). NaliolUJlum and l,\305\202lfmlGI;onoli.m ( New York), 195 I; Karl

w. Drul!lt'h. lVationoli.m ond SncitJl Com m u,uc-o,ion : Ali lnquiry in'o ,he

Founda,ion, o, Nalionolily (Cambridge. 1953); Raymond F. DeUs. A 1$\"-
\",ilation and A..ocu\"ion in French Colonial TlaHry, 1890-1914 (New York.
1%0); M. D. l..e,,\"is. One Ilundr\302\253l Million Fr\037flC'hmen: The ...fS$imilalwn

Theory il\305\202FrellC'h (:olonuJl Polir.y, Compora,it'e Studie, in SoC'iety ond
HUlo,.,. (The H8\305\202tUt'.Vol. IV. 1961-62); JOM'I)h 8. GiUer (rd.). Und\037r-

\"Glldi,.g I\"inori'y Group. (New York. 196,1): \037illoD \037,. Gordon. .4uimil:\305\202-

,ion in A mwiC'G \305\202J;'e(New Yark, 1964).)
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logiczne wykazuj\" \305\274e90% ameryka\305\204skich Zyd6w w trzecim,
c\037wartym, a nawet p\303\263\305\272niejszympokoleniu, nadal wpaja swoim
dzieciom przynajmniej pe\\vne tradycje kulturalne i \305\274ydowskie po..

czucie narodowo\305\233ciowe
57

.

Mniej powszechnie znany, lecz tym bardziej godny uwagi

jest fakt, \305\274einne mniejszo\305\233ci narodowe w Ameryce (W\305\202osi, I r-

landczycy. Grecy. Portorikanie, Polacy, Ukrai\305\204cy), kt6re nie ma-

j, tego zachowawczego czynnika jakim jest religia w wypadku

Zyd\303\263\\v. nadal zachowuj\304\205 etniczn\304\205 indywidualno\305\233\304\207 na\\vet po kil-

ku pokoleniach i mimo ca\305\202kowitego przyj\304\231cia ameryka\305\204skiego j\304\231-

zyka, kultury i zW)'czaj6w. S\305\202awny idea\305\202ameryka\305\204skich asymi-

lator\303\263w. \305\274eStany Zjednoczone stano\\vi\304\205 \"tygiel\"} w kt\303\263rym sta-

piaj, si\304\231wszystkie narody i kultury, ostatnio, przy \\\\'Zlo\305\233cie

o\305\233wiaty w\305\233r\303\263dmas ameryka\305\204skich, zbankrutowa\305\202 i O\\VO poj\304\231cie

tygla nie jest ju\305\274powszechnie traktowane serio przez ameryka\305\204-

skich an tropolog\303\263\\\\' i socjolog6\\\\'.

Przytoczmy. \305\274enajnowsze badania ameryka\305\204skie wykazuj\304\205,)

ze:)

\"Iudzie nie my\305\233\305\202.jednakowo; \305\274ewi\037k\037 nie oczekuje przeZWYClpen18

nieporoEUmie\305\204 mi\037 r\303\263in).mi grupami spo\305\202ecznymi poprzez miesienie po-
cWa\305\202umpo\305\202eczen!t\".. na grupy. Przeciwnie, oczekuj, przetrwania podzia\305\202u
lU I(rUlPy, utnymania i odrodzenia t'p)'steneji swoich grup. ceni, lObie

\305\202-hnrakt\037ry.tyezny dla ich grup spos\303\263bbytowania, wierzenia i \037ntymenty,
a wirc to w\"ystko co dan\304\205grup\304\231spo\305\202eczn, w)--r\303\263iuiaod innych grup. W
Slanach Zjednoczonych, gdzie kolej nr. fale t!migrant\303\263w witane by\305\202yw imi\037
idt'.a\305\202u\"vszystko fflapiaj,cego tygla, dzi\305\233ju\305\274nie je8t popularne pojmowanie

amerykanizacji, jako zatracenia odzift\305\202ziczonych po dziadach zwyczaj\303\263w i

pami\304\205tek. Jei'.eli emigrant uczy si\304\231wsp\303\263lnego j\304\231zykai wykazuje poszano-
\".anie dla zasadniczych praw i obowi,zk\303\263w, to poza I)'m ameryka\305\204ska kul-
turo je\037t coraz cZfkiej rozpatrywana nie jako stapianie \"i\304\231,ale jako or-
kirslrarja. aby u\305\274y\037dOftkona\305\202ego okr\037lt'nia Kallena. Nawr. te etni-..zne

\037rup)' spo\305\202eczne. kt\303\263rezatraci\305\202yju\305\274podslawy swoich kultur, zacz\304\231\305\202yO!II.lnio.

cb()(\037by cz\304\231\305\233ciowo.odgrubywa\304\207 swoj\304\205narodow, spu\305\233cim,\"U.)

Szczeg\303\263lnie dzi\305\233,pod naciskiem walki Murzyn\303\263w ameryka\305\204-

skich o r\303\263\\vnO\305\232\304\206\\V pra\\\\'ach cywilnych, poddanie nowej ocenie
i re\\vizji tradycyjnego \"ameryka\305\204skiego tygla\" posz\305\202o tak daleko

w antropologii, socjologii i wycho\\vaniu, \305\274enawet niekt\303\263rzy

nauC'\"Lyciele j\304\231zyka an\037ielskiego don1aRaj\304\205 si\304\231pdnego uznania w
szko\305\202ach i w \305\274yciuspo\305\202ecznym praw dla Amerykan\303\263w, m\303\263wi\304\205cych)

57. Por\303\263wnaj, I. Spiegel: Nalion.. lew. Found R\037l6inin8 Iden\305\202\305\202\305\202ycu

Croup. The N\037 York Timf'l, K\037.iecie\305\20430, 1964 i nastfpnie I. Spielel:
rwo J\037u'uh Leader. DiNounl Auimilation a. a Major Threot. TM NetD

York Time., 11 maja. 1964.
58. Joseph B. Giulrr: Under'\305\202andin, Minori'y Groups. (Nrw York,

1964 ).)
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j u\305\274ywaj\304\205cychj\304\231zyka innego ni\305\274angielski. Jeden z nauczycitli
pisze:

..w pewnej ukolr grupa m\305\202od)'ch \037Iun)'n\303\263wm\303\263wijakim Sl\305\202-7..rg\303\263ln)DJ

iarlonem, zbudowanym OD pif'r,,'i.\037Ik.a(\"h i formach u\305\274)'wany(\"h przez l\\tu-

nyn\303\263w prud pfU!(Z\305\202osiu lal y . ale unowocze\305\233nionym t\037rminoloKi, mu7.Y\037-

o, i z,,')'k\305\202).mi. pG$polilymi !I\305\202owami. maj\304\205cymi uk.ryte zn8(.zf'nie. Teo
j\304\231zykw).ra\305\272nie zmirrz8 do ZAchowania ca\305\202kowilej odl'fbno8ci... Jrtil bro\037

a urazem murem obronnym dla zachowania O5Obistej godno\305\233ci... J\304\231zyk

,taje si, w\305\202uno\305\233ci,cz\305\202owieka ny grupy ludzi. \"'yodr\304\231-bniaj,c ich z olocze.
nia. Poniewa\305\274 za\037 fltano\".i w\305\202.5no\037cz\305\202owieka. nie maURI)' mu KO od..-bra\304\207.

Nie mo\305\274emy domaR.e si\304\231.ab). zosta\305\202wypart). pnez inny j\304\231z)'k.aby hy\305\202

d\305\202awiony lub w)'\305\233mie,,'any. S. lo qubne melody . Nal...\305\274yj\304\231zykIrn szano-
wa\304\207jako integraln, \0377\037 i!ltol). ludzkiej. \037toiemy tylko d\304\205\305\274y\037do lego, aby
mu doda(\037 drugi jf'Zyk. Ale i to dopiero. gdy zaistniej, po t(lnlU reacje'...
Istniej, Ihetta (w Ameryce). gdy\305\274ludzjf'. kt\303\263rzysi\304\231wzajemnir rozumiej\"
trzYIUj, li\037 razem obawiaj,c sif inD)\"ch ludzi. kt\303\263rz)'b)'\304\207mo\305\274eodtr,cilib,
icb, otoczyli murem niech\037i, CZ). wch\305\202on\304\231lipny pomocy ..asymilacji'\" lub

,.amerykanizacji.... Ludzie nie chc\304\231byc\037 zamerykanizowani w drodze atomi-
zacji i nie ch(\"\304\231przy j,e do wiadomMci tego. u mus\304\205 rozwijae w lObie
kulturalne zami\305\202owania i zdolno\305\233ci. kl\303\263remaj, za.l\304\205pi\037to. co ju\305\274po-

siadaj, '..)

I jeszcze jeden przyk\305\202ad ze Stan\303\263w Zjednoczonych. Istnia\305\202o

powszechne przekonanie, \305\274eIndianie ameryka\305\204scy, odosobnieni

w rezer\\\\'atach i odizolo\\\\'ani od rozwijaj\304\205cego si\304\231spo\305\202ecze\305\204stwa,

gdy zosta\305\202o ich mniej ni\305\274milion, skazani s\304\205na wymarcie. Istot-

nie, do niedawna ich liczba zmniejsza\305\202a si\304\231.Ale w czasie ostat-
nich 15-20 lat w zadziwiaj\304\205cy spos\303\263b odrodzili si\304\231.Przyczyny

s\304\205proste. Kilkuset m\305\202odych I ndian przesz\305\202o przez ameryka\305\204skie

szko\305\202y, 3 nieliczni poko\305\204czyli nawet wy\305\274sze zak\305\202ady naukowe.

Wr\303\263ci\\\\'szy do rezerwat\303\263\\\\' rozpocz\304\231li kulturalne odradzanie j

unowocze\305\233nianie s\\\\'oich plemion. Obecnie mamy w rezerwatach

szko\305\202y, w kt\303\263rych na przyk\305\202ad historia Indian wyk\305\202adana jest

w j\037ku ojczystym i to w spos\303\263b skrajnie nacjonalistyczny. W
rezerwatach zacz\304\231\305\202ykwitn\304\205\304\207rozmaite przemys\305\202y miejscowe oraz

rolnict\\\\,o. Ostatnio, na przyk\305\202ad, jedno z plemion wybudowa\305\202o

za wsp\303\263lne pieni\304\205dze fabryk\304\231 elektroniczn\304\205. kt\303\263ra produkuje bar-

dzo skomplikowane aparaty. Ca\305\202asi\305\202arobocza tej fabryki sk\305\202ada

si\304\231wy\305\202\304\205czniez Indian\". Ameryka\305\204scy antropologowie doszli do

przekonania, \305\274eIndianie nie zanikn,\".)

59. pror. Ch.rlrs J. Calilri: TM RG\305\202ureand YGlu\037. ol Cull..rall)' Di/-
leren' y ou,h, in U.S. Department ol Healtb. EdueatioD and Welf.re, Im-

proviDl, En,IWa SIUll. ol Cul'uroUy Di//eren, Y oul\" in Lar,e Citia,
W ubiDlloD. 1964. _Ir. 2-3.

60. Patn Ind\",\" \"'GIRpum BuUtU an Eleclrol'lic Plant, Bu..ineu JJ'eelc,
New York, 23 Maja, 1964. str. 74-76.

61. P.tn Oliyer La FUle: TIae Endruin, Indian, Scienri/ie A_encM.
New Yurk, Vol 202, Luty 1960, Itr. 37-\305\202S.)
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gospodarczym.
-

Nier\303\263wny poziom rozwoju technicz-

no-kulturalnego. -
Wynaradawiaj\304\205ca funkcja j\304\231zyka

rosyjskiego?
- Polityka wydawnjcza jako narz\304\231dzie

ucisku kultur narodowych. - Nie dosz\305\202odo rozprawy
z wyhodowanym przez system stalinowski antysemi.

tyzmem.
- Modernizacja kultur narodowych jest nie-

po\305\274\304\205dana.
- Decyduje nie nauka lecz linia partyjna.-

Antyszowinistyczne si\305\202)'po\305\233r\303\263dRosjan ........ 89)

Rozdzia\305\202 czwarty: NOWE PROBLEMY NA NOWYM
ETAPIE. - Ukszta\305\202towanie si\304\231stosunk\303\263w mi\304\231dzy na-

rodami sowieckimi wed\305\202ug nowego programu.
-

Nowy program zapocz\304\205tkowuje dalsze dyskusje. -
Powr6t do centralizmu gospodarczego. -

Migracja

jako narz\304\231dzie rusyfikacji.
- Nowy kurs w Azji 'rod-

kowej?
- Czy tak\305\274enowy kurs w Transkaukazji? -

Mi\304\231dzynarodowe zna\037\037enie sowieckiej polityki narodo-

wo\305\233ciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \302\267. \302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267\302\267182)

DWANASCIE TEZ NA TEMAT POLIITKI NARODO-

WOSCIOWEJ W OKRESIE RZ\037D\303\223W CH RUSZ-

crow A .................................... 251)

TEORIA I PRAKITKA ROSYJSKIEGO KOMUNIZMU
W DZIEDZINIE ZAGADNIE\305\203 NARODOWO-

SCIOWYCH - P o s \305\202o w i e Wsewo\305\202oda HO\305\201UB-

NYCZEGO ................................. 261)
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\302\253ARCHIWUM REWOLUCJI )))

Ilu pokole\305\204historyk\303\263w tneba btdzie w przya\305\202oici dla uwol ni.llia obrazu
\305\274yciarosy jakielo w ostatnich d&ieai\037ioleciacb od ci\037cb la\305\202aentw propa-
.aody i dla &rekonstruowania prawdziwqo pnebiep wypadk\303\263w? Btcbie to
I pewno\305\233ci, jedno z Dajtruda.iejlZJcb ...d.\305\204.jakie kiedykolwiek -taDt\305\202Jpned
lucbkoicif: w parze . op'OJDeID materia\305\202u do g..dani. idt otacaaj.- 10 od

dawna Ipte ciemno\305\233ci.

Ale Dawet Idy mom. btdzie RtP\305\202\304\206awnhndni e do \305\272r\303\263de\305\202oficjalaycb
j.q \"kojmi, prawdom\303\263waoic:i clacbt ODe badacaom w najwainiejl&Jcb .,....
wach? Zapewoe -\305\202antoBi przed l\303\263ramiazparla\305\202\303\263wuwieraj,c)'cb ilacIy c\305\202a.

\305\202alno8ciorlUl\303\223W wykouawczych wayltkich l\305\202opDi;ale ile\305\274a te... uda sit
wydoby\304\207 dan)'ch auteotyCZDYcb o oajdonigjlejaycb uchwa\305\202ach orpD\303\223w ki.

rowrUczycb? ChrullaG W, Da pnyk\305\202ad, potwienW\305\202 oficjabUe prowobcJjD)'
charakter ub\303\263j_twa Kirowa. Leca w jakich okoUcmoiciacb i pnJ CSJim
udziale postanowiono t\305\202huiebn, \037niw.e .it? P.... kop i jak, Da pod-
l\305\202awiejakich iDatrukcji, msta\305\202ylpO\305\202S\305\202dr.oDe1iIty likwic\305\202.cyjoe kadr pu1Jj-
DYch w pnewidywaniu tej zbrocbai? MO\305\273Dabel ko\305\204calIUIOi)'e podoba . \037y.
\305\202aDia.Jakie realDe motyw)' kry\305\202yli, u likwidacj, KPP, kto WJIUDf\305\202I,

propozycj\" kto j\305\202zaaprobowa\305\202? Odnajdaie si\" kied)'i iwiltek papieru & ,..
kuem wymordowania w Katyniu wipu.i\303\263w Koaie\305\202.ka?

\037 to naiwne pytania
- wymai na Tocllatti swemu b. towanyaowi

-
awuyway \305\274euchwa\305\202yo pewnej wadze oie podI.aj, ni,dy ..protok\303\263\305\202owa.

niu, a odoojoycb !'02 1r.,\303\263w nie wydaje .i, oild)' na pWnie\". Jei1i to praw-

cia, DIOllibyjmy j\305\202uwa\305\274a\304\207za dow\303\263d.\305\274eDawet w 0Ue.ie bardziej na po&\303\223r

trwa\305\202ymp'ojej tyranii D\304\231dzniCYpretel1duj,cy do uciel \037qi.ll ia Iprawy Rewo-
lucji mieli realutycme poczucie w\305\202amejnik (?ftln oici i &dracbali ..'JUI.... _

DioDY niepok\303\263j o ..d hiatorii. Ale k.rymiao1oaia DiechttDie umaje zbrodoie

d_kooa\305\202e i, cho\304\207z op\303\263inieniem i & tru\037 prawcIa WJcbocbi prawie UW6R

na \305\233wiat\305\202odzienDe. Chodzi mi llatunlnie o prawd, o ar.czeplaeb, Idyi praw.

da opina, prawda o ustroju, nie podlep wipj dy.luuji dla mOlO kto

my\305\2021i,pil. lub ID\303\223wiw dobrej wiene.

Dzie\305\202uoeadzeoia jej Da DiewuaaoDYcb poda\305\202awach poewitc lli lWe li\305\202J

licmi iwiaclkowie. kt\303\263r&Jwe w\305\202am)'IDcWwiadcaeaiu P\"'1'\037li terror fiqcmy
i ideolOliemy kom nniun u i podawili p w ko\305\204cupnecI .\305\202i poci Pmierz
opinii mi\037arodowej. Ich bitW ulra\304\205\305\202ylit w krajach. plaie w ol\037
81o,,'a dawa\305\202aaleutom dyktatury mo\305\274Doi\304\207aaprzeczenia. Ale .ue Ul\305\202yaeliim ,
tych zaprzecze\305\204, u.a\305\202yaeJ.ijD11 tylko ie bitW uJawDiaj.ee neczywiatc*
ltom un\305\2021!rn u .. dzie\305\202emzdrajc\303\263w, rene.a \305\202\303\223w, l\305\202ulUl\303\223Wimpe rialinn u. Nie

ma ani powodu ani potrzeb,. ukrywa\304\207 f.ktu, ie Dawet w uajach clemokr..

Iyezaycb te trywialne OG('zen twa o.i...\305\202Y doi\304\207cztIto elekt &u tJ'N-ft\305\202. Dl..

kl\"rych aamozwa\305\204czycb intelektualist\303\263w ..poaI\"powych .., nie m\037 \037....
.tak.eh wiclek\305\202oici ze ,troDy dawnych towanyaJ partyjnych. I b,\305\202., WI/J.

e\304\205l_Iw, udawa\304\207oboj\037tDoj\304\207wobec lep rodzaju ...pMci i wobec ..-.11,.
nyeh od nich akl\303\263wekskomuniki; by\305\202obyl'IeCZf \305\202at\037p1yby DIe ..-o-
Itawia\305\202y one bolesDych ru w IeI'CU ka\305\274dqo kto pozoeta\305\202mimo ...,l\305\202ko

wiernJ 'prawie 8OCjalizmu.

Czytelnicy luit\305\274ek.,kt\303\263reKul'ura w\305\202tczy\305\202ado .rii nazwanej ArclailDu\",

R\037l\302\253Jluej\037powibIU (\305\202Iym puU\305\202ta\304\206:.. to \305\233wiadectwa prawdy, kt\303\263rewy-

map\305\202yodwap.)

1\"..;0 SILONE)

Cen. 16,50 F. (cIol. 3,50; 24/6))))




