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1. PaństWo Radzieckie Pod Rządami lenina i stalina
Jak doszło do przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików?
Opisz, jaka sytuacja panowała w Rosji Radzieckiej po zakończeniu I wojny światowej.

komunizm wojenny
Po zbrojnym przejęciu władzy w Rosji  
w październiku 1917 roku bolszewicy przy-
stąpili do tworzenia nowego typu państwa 
– państwa komunistycznego – wprowadza-
jąc komunizm wojenny. W państwie tym 
miał być zlikwidowany podział na biednych 
i bogatych. Miała być także zniesiona wszel-
ka własność prywatna. Władzę w kraju, 
poprzez swoich przedstawicieli w radach, 
mieli sprawować robotnicy i chłopi.  

Władze bolszewickie tłumaczyły póź-
niej wprowadzenie komunizmu wojenne-
go dotkliwym kryzysem gospodarczym, 
obcą interwencją i wojną domową. Realizowano go w latach 1918–1921. Dokonano 
wtedy, bez odszkodowania dla właścicieli, nacjonalizacji przemysłu, banków i trans-
portu. Na chłopów nałożono obowiązek dostaw niemal całości plonów. Wprowadzo-
no kartkowy system zaopatrzenia ludności w niezbędne do życia środki, likwidu-
jąc w ten sposób wolny handel. Lenin nakazał także umieścić większość mężczyzn  
w wieku 18–50 lat w obozach wojskowych po to, by zdusić potencjalne źródła buntu 
i móc ich dowolnie kierować do prac wyznaczonych przez władze bolszewickie. 

Największe szkody wyrządził komunizm wojenny na wsi. Nowe władze, jednym 
ze swych dekretów, pozbawiły ziemi zarówno posiadaczy ziemskich, jak i drobnych 
rolników. Z odebranych gospodarstw tworzono kontrolowane przez państwo gospo-
darstwa, w których chłopi byli zatrudniani na podobnych zasadach jak robotnicy  
w fabrykach. Ten przymusowy proces wywłaszczania chłopów i tworzenia państwo-
wych gospodarstw rolniczych nazywamy kolektywizacją. Opierających się kolek-
tywizacji chłopów, zwanych kułakami, nowa władza uważała za wrogów rewolucji  
i starała się zniszczyć wszelkimi sposobami. Jednych nękano rekwizycjami żywno-
ści, innych przenoszono na niezagospodarowane obszary, jeszcze innych po prostu 
zamykano w więzieniach i obozach pracy.

Na skutki takiej polityki nie trzeba było długo czekać. W kraju brakowało do-
słownie wszystkiego. Każdy obywatel otrzymywał jedną parę butów co 2 lata i jedno 
ubranie na 5 lat. W miastach często dochodziło do masowych strajków robotników, 
a na wsiach wybuchały bunty. Przeradzały się one w regularne wojny chłopskie, 
krwawo tłumione przez Armię Czerwoną i funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Głód, 
jaki był następstwem komunizmu wojennego, pochłonął miliony ofiar. 

Wraz z wprowadzaniem nowych porządków władzę w komunistycznej Rosji 

1. Trocki (po lewej), Lenin (w środku) i Kamieniew podczas wiecu 
bolszewików na placu Świerdłowskim w Moskwie, 5 V 1920 r.
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przejmowali funkcjonariusze partii bolsze-
wickiej, którzy zaczęli dominować nad rada-
mi. W przyszłości to oni będą stanowili nową, 
uprzywilejowaną klasę ludzi w państwie.

nep
Ruina kraju, do jakiej doprowadziła po-
lityka władz bolszewickich w czasie ko-
munizmu wojennego, zmusiła Lenina do 
zmiany polityki gospodarczej. Z tego też 
powodu zdecydował się na eksperyment  
i w 1921 roku z jego inicjatywy zaczę-
to realizować tzw. nową politykę ekonomiczną (w skrócie – NEP). Zlikwidowano 
przymus pracy, zrezygnowano z rekwizycji płodów rolnych, nakładając w zamian na 
chłopów umiarkowane podatki. Zwrócono także prawowitym właścicielom zakłady 
zatrudniające do 20 pracowników, przywrócono wolny handel, a także cofnięto za-
kaz strajków. Już rok po wprowadzeniu NEP-u zniknął głód na całym obszarze kraju,  
a w kilka następnych lat odbudowano potencjał wytwórczy rosyjskiego przemysłu.

powstanie zsRR
30 grudnia 1922 roku powołano do życia związek socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (zsRR)* – państwo składające się formalnie z równoprawnych republik. 
W jego skład weszły cztery republiki: Rosyjska, Ukraińska, Białoruska i Zakaukaska. 
Później liczba republik wzrosła do 16. W nowo utworzonym państwie dominowała Re-
publika Rosyjska ze stolicą w Moskwie, gdzie urzędowały najwyższe władze ZSRR.

Po zlikwidowaniu przez bolszewików wszystkich partii politycznych, jedyną le-
galnie działającą partią od 1925 roku była Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia 
(bolszewików), przemianowana w 1952 roku na komunistyczną Partię związku Ra-
dzieckiego (kPzR)**. Pod rządami Lenina i późniejszych przywódców partii komu-
nistycznej Rosja, a później ZSRR, stała się państwem totalitarnym. Każda dziedzina 
życia w państwie była ściśle kontrolowana przez organizacje partyjne, działające we 
wszystkich instytucjach. Działacze partyjni odpowiadali przed działaczami wyższego 
szczebla, a najwyższą władzę miał szef partii, zwany sekretarzem generalnym.

W 1924 roku uchwalono nową Konstytucję Związku Radzieckiego, która stwier-
dzała, że ZSRR jest państwem demokratycznym. W rzeczywistości było to państwo 
totalitarne, w którym przywódcy posiadali dyktatorską władzę.

śmieRć lenina
Lenin zmarł w styczniu 1924 roku i niemal natychmiast po jego śmierci rozgorzała 
walka o kierownictwo w partii komunistycznej. Zdobycie przywództwa nad partią było 

2. Rosyjska wieś w latach 20. XX w.

* Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) – w literaturze  wymiennie stosuje się także nazwę Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich 
(ZSRS), co skutkuje skróconymi nazwami Związek Radziecki lub Związek Sowiecki.

** Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR) w zależności od przyjętego nazewnictwa wszystkich republik – radzieckie lub sowieckie - bywa 
też nazywana Komunistyczną Partią Związku Sowieckiego (KPZS).
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równoznaczne z przejęciem władzy nad 
całym radzieckim państwem. Najpoważ-
niejszymi kandydatami byli: twórca Armii 
Czerwonej Lew Trocki oraz pochodzący  
z Gruzji działacz bolszewicki Józef dżu-
gaszwili, inaczej stalin. Zwyciężył Stalin. 

Stalin stworzył doktrynę budowy socjali-
zmu (jako ustroju przejściowego w drodze 
do komunizmu) w jednym państwie. Prze-
ciwników politycznych zwalczał wszelkimi 
dostępnymi sposobami. Jeśli nie mógł ich 
przekonać do swoich racji, zamykał w wię-
zieniach lub obozach pracy. Innych, na jego 
polecenie, rozstrzeliwano. W walce z prze-
ciwnikami Stalin, podobnie jak Lenin, odrzucał istniejące zasady etyki i moralności, 
uważając, że nie obowiązują one w stosunku do wrogów ludu. Stosując tak bezwzględ-
ne metody walki z przeciwnikami politycznymi, począwszy od połowy lat 20. XX wieku, 
Stalin zdobył w Związku Radzieckim niczym nieograniczoną władzę dyktatorską.

Rozwój pRzemysłu
Pod koniec lat 20. Związek Radziecki odszedł od programu nowej polityki gospodar-
czej i przystąpił do urzeczywistniania stalinowskiego programu szybkiego rozwoju 
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4. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1922–1939
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3. Lenin i Stalin w 1922 r.
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gospodarczego, w postaci następujących 
po sobie kilkuletnich planów gospodar-
czych.

Pierwszy z nich realizowano w latach 
1929–1933, drugi zakończono w 1937 
roku. Wtedy to powstały potężne huty, 
zakłady metalurgiczne, zagłębia węglowe  
i elektrownie. Ich budowa, przy ogromnym 
zacofaniu technicznym kraju, okupiona 
została wielkim ludzkim wysiłkiem. Lu-
dzie pracowali w skrajnie ciężkich warun-
kach. Wielu z nich ginęło, gdyż nie liczono 
się z ryzykiem wypadku przy pracy. Gdy 
nie udało się czegoś skończyć na czas, wy-
taczano wykonawcom procesy, oskarżając 
o sabotowanie pracy. Na masową skalę za-
trudniano także więźniów, których wystar-
czyło jedynie wyżywić i skromnie odziać.

kolektywizacja
Pod koniec lat 20. XX wieku, gdy wskutek 
niskich cen chłopi sprzedawali państwu 
mniej zboża, kierownictwo partii zdecydo-
wało się przywrócić jego przymusowe do-
stawy. Władze sądziły, że w ten sposób uda 
im się poprawić trudną sytuację żywno-
ściową w państwie. Stało się jednak inaczej. 
Zastraszeni koniecznością dostaw chłopi 
po prostu ograniczyli obszary pól przezna-
czone pod zasiew zbóż, co przyczyniło się 
do kolejnego zmniejszenia produkcji. 

Wtedy władze oskarżyły rolników o sa-
botaż i ukrywanie nadwyżek. Chcąc ich ukarać, wydano specjalny dekret, który pozba-
wiał chłopów ziemi i nakazywał tworzyć z przejętych gospodarstw kołchozy – rolnicze 
spółdzielnie całkowicie podporządkowane państwowym i partyjnym urzędnikom. Był 
to powrót do polityki kolektywizacji, stosowanej wcześniej w czasach komunizmu wo-
jennego.

Przerażeni kolektywizacją chłopi zaczęli zabijać bydło, co spowodowało tak dra-
styczny spadek produkcji żywności, że władze musiały wprowadzić kartkowy system 
zaopatrzenia. Rolników samodzielnie uprawiających ziemię uznano za wrogów ludu. 
Po odebraniu gospodarstw wysiedlano ich do odludnych miejsc, gdzie byli wykorzy-
stywani do prac przy wyrębie lasów i eksploatacji bogactw naturalnych. Wielu zamor-
dowano. Inni, pozbawieni ziemi i wyklęci przez współbraci, umarli z głodu. Ocenia 

6. Radziecki plakat propagandowy z okresu kolektywizacji, 
lata 30. XX w.
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5. Budowa pieców hutniczych w Magnitogorsku, 1935 r.
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się, że kolektywizacja pochłonęła ok. 10 
mln ludzi.

teRRoR stalinowski 
Józef Stalin był dyktatorem, którego nie 
ograniczały żadne prawa. Mimo że dykta-
tor mógł pozbyć się każdego przeciwnika 
politycznego, to w celach propagandowych 
władze organizowały reżyserowane proce-
sy polityczne. Oskarżani bywali często zna-
ni ludzie. Zarzucano im zdradę państwa  
i skazywano na karę śmierci. Procesy miały 
uświadamiać ludziom, że nikt w państwie 
radzieckim, nawet najwyższy urzędnik, 
nie może czuć się bezpiecznie.  

Od 1934 roku w prawie radzieckim 
obowiązywała zasada odpowiedzialności 
zbiorowej, pozwalająca sędziom skazywać 
razem z oskarżonymi ich rodziny. Karano 
zresztą nie tylko tych, którzy przestępstwo 
popełnili, ale i tych, którzy o zamiarze jego 
popełnienia wiedzieli, ale nie donieśli wła-
dzy. Często zasądzaną karą było zesłanie do 
obozu pracy w odległe rejony ZSRR. Stało 
się to tak powszechną praktyką, że, jak się 
ocenia, w 1937 roku w stalinowskich obo-
zach pracy (łagrach) przebywało ok. 2 mln obywateli radzieckich. Oprócz obozów pracy 
istniały jeszcze obozy karne. Ogółem w latach 1937–1938 zostało zamordowanych po-
nad 700 tys. osób. Większość stanowili obywatele ZSRR, w tym ok. 100 tys. Polaków. 

kult jednostki
Stalin, przywódca państwa radzieckiego, był przed-
stawiany przez oficjalną propagandę jako wyjątkowy 
człowiek. W licznych artykułach, którym nieodłącznie 
towarzyszył jego portret, przedstawiano go jako genial-
nego uczonego, wspaniałego polityka, najlepszego do-
wódcę wojskowego oraz cudownego ojca. Piewca Stali-
na opisywał na przykład, że światło w jego gabinecie na 
Kremlu paliło się zwykle do późnych godzin nocnych. 
Miało to przekonać obywateli, że towarzysz Stalin pra-
cuje po 20 godzin dziennie, aby zapewnić rodakom 
pokój i dostatek. Powstał w ten sposób kult człowieka, 
którego wielu nienawidziło i przeraźliwie się bało.

7. Rozdział zboża na dotkniętej głodem Ukrainie, lata 30. XX w.

8. „Szpital” w radzieckim obozie pracy, 1932 r.

9. Propagandowy plakat ukazujący Stali-
na jako „ojca narodu”, lata 30. XX w.
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?

! To jesT ważne
Po przejęciu władzy w 1917 r., w Rosji przystąpiono do tworzenia pań-•	
stwa komunistycznego. Stosując terror znacjonalizowano przemysł, 
banki i transport, a na wsi wprowadzono obowiązek dostaw niemal 
całości plonów.
W 1921 r. rozpoczęto realizację NEP.•	
30.12.1922 r. powołano do życia ZSRR.•	
Po śmierci Lenina w 1924 r. władzę w Rosji sowieckiej przejął Józef •	
Stalin, wprowadzając bezwzględną dyktaturę i terror wobec oby-
wateli.

PyTania i Polecenia

Scharakteryzuj komunizm wojenny. W jakich latach panował w Rosji ten 1. 
system władzy?
K2. iedy i dlaczego wprowadzono NEP?
C3. o to była kolektywizacja? Czy przyczyniła się do rozwiązania tych proble-
mów, dla których ją wprowadzono?
Na czym polegała dyktatura Stalina?4. 

słowniczek
komunizm wojenny – po-
lityka ekonomiczna stosowana 
przez władze radzieckie  
w czasie wojny domowej  
w Rosji w latach 1918–1921.

nacjonalizacja – przejęcie 
przez państwo prywatnych 
środków produkcji (maszyny, 
urządzenia, fabryki) oraz ziemi.

kolektywizacja – scalanie 
indywidualnych gospodarstw 
rolnych i tworzenie z nich wiel-
kich gospodarstw spółdziel-
czych, ściśle kontrolowanych 
przez państwo.

państwo totalitarne – 
państwo, w którym rządy opie-
rają się na ideologii i poglądach 
jednej partii; do jego cech 
charakterystycznych należą: 
likwidacja partii politycznych, 
ograniczenie praw obywa-
telskich, rozbudowa aparatu 
przymusu oraz militaryzacja 
życia społecznego.

obozy stalinowskie 
(łagry) – system obozów 
w Rosji, zorganizowany po 
rewolucji październikowej 
przez bolszewickie władze. Do 
łagrów zsyłano pospolitych 
przestępców, ale przede 
wszystkim przeciwników 
politycznych bolszewickiego 
reżimu. W 1930 roku powołano 
specjalną państwową admi-
nistrację obozów koncentra-
cyjnych, tzw. Główny Zarząd 
Obozów Pracy Przymusowej 
(Gułag). Obozy te nazywano 
stalinowskimi, gdyż w okresie 
dyktatury Stalina, kiedy terror 
osiągnął apogeum, zostały 
zapełnione, a ich liczba bardzo 
się zwiększyła.

	 Czy	wiesz,	że... 
Czystki stalinowskie (1934-1937)

Od 1934 roku jedynym władcą radzieckiego państwa, który decydował o losie 
każdego obywatela Związku Radzieckiego, był Stalin. Wcześniej jego poważnym 
konkurentem politycznym był działacz partyjny Siergiej Kirow. 1 grudnia 1934 
roku Kirow został zamordowany „przez nieznanych sprawców”. Ci „nieznani 
sprawcy” byli prawdopodobnie nasłani przez samego Stalina. Zabójstwo jedne-
go z czołowych działaczy partyjnych stało się pretekstem do wzmożenia walki  
z wszystkimi, którzy zostali przez Stalina uznani za wrogów. Już w dniu zamachu 
na Kirowa sądy otrzymały polecenie wydawania wyroków śmierci w sprawach po-
litycznych. Od wyroków nie było odwołania. Na masową skalę dokonano aresz-
towań starych i zasłużonych dla rewolucji komunistów. Stalin chciał w ten sposób 
zatrzeć ślady przeszłości, które zaświadczały, jak małą rolę odgrywał on w dniach 
rewolucji. W 1936 roku w wielkim procesie politycznym o zdradę stanu oskar-
żeni zostali najbliżsi współpracownicy Stalina. Wszystkim „winę” udowodniono  
i wszystkich rozstrzelano.
Dwa lata przed wybuchem wojny, wskutek sfałszowanego przez nazistów doku-
mentu, na ławie oskarżonych zasiadł zasłużony marszałek Armii Czerwonej Michaił 
Tuchaczewski – zwolennik modernizacji i rozwoju wojsk pancernych. W czerwcu 
1937 roku marszałka uznano winnym zdrady stanu i rozstrzelano. W ciągu następ-
nych lat w armii nastąpiła prawdziwa czystka. Aresztowano i wymordowano więk-
szość wyższych dowódców Armii Czerwonej. Terror był wszechobecny. Przez 
rozstrzelanie zginęli niemal wszyscy radzieccy dyplomaci, którzy z placówek po-
wrócili do kraju. Prześladowania dotknęły także działaczy partii komunistycznych 
przebywających w ZSRR na wygnaniu. Z rozkazu Stalina wymordowane zostało 
m.in. całe kierownictwo Komunistycznej Partii Polski.
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2. Faszyzm We Włoszech
Po czyjej stronie walczyły Włochy w czasie I wojny światowej?
Przypomnij, jakie były skutki I wojny światowej.

włochy po i wojnie światowej
Po wojnie Włochy, podobnie jak wiele in-
nych krajów, przeżywały kryzys gospodar-
czy. Mimo zwycięstwa w wojnie były kra-
jem biednym i zadłużonym. Powszechna 
bieda i brak perspektyw na lepsze życie 
stały się przyczyną masowych demonstra-
cji i strajków. Najbardziej niezadowoloną 
grupą społeczną byli żołnierze i oficero-
wie armii włoskiej powracający z frontu, 
nierzadko chorzy i okaleczeni, dla których 
także nie było pracy. 

W atmosferze narastających nastrojów 
rewolucyjnych w 1919 roku dawny socja-
lista i dziennikarz Benito mussolini za-
łożył organizację kombatancką skupiającą 
weteranów wojennych, która miała na celu 
obronę ich interesów. Członków organiza-
cji Mussoliniego nazywano faszystami.

Tuż po powstaniu Związku Włoskich 
Kombatantów, Mussolini ogłosił program nowej organizacji. Zawierał on hasła bu-
dowy wielkich, mocarstwowych Włoch, opodatkowania najbogatszych obywateli oraz 
konfiskatę majątków kościelnych. 

W 1921 roku Mussolini przekształcił organizację kombatancką w Narodową 
Partię Faszystowską, na czele której stanął, przyjmując tytuł duce (po włosku duce, 
czytaj: ducze, oznacza „wodza, przywódcę”). Już jako przywódca partii Mussolini 
próbował zjednać sobie społeczeństwo obietnicami stworzenia państwa będącego 
kontynuatorem tradycji starożytnego Rzymu, a także przywrócenia utraconego 
autorytetu rządu. 

Obawiając się wybuchu rewolucji komunistycznej we Włoszech, właściciele ziem-
scy i przemysłowcy poparli Mussoliniego. Udzielili oni także nowemu ugrupowaniu 
wsparcia finansowego i otwarcie namawiali faszystów do rozprawy z socjalistami i ko-
munistami. 

maRsz na Rzym
Do walki z przeciwnikami politycznymi duce utworzył paramilitarne bojówki faszy-
stowskie, zwane od koloru umundurowania „czarnymi koszulami”. W ciągu kilku lat 
od ich powstania miasta włoskie wielokrotnie były widownią walk ulicznych między 

1. Benito Mussolini (1883–1945), włoski polityk i dziennikarz 
początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu 
faszystowskiego; premier Włoch w latach 1922–1943, później 
do 1945 przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej
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faszystowskimi bojówkami a zwolennikami socjalistów i komunistów. Ranni i zabici 
byli po obu stronach barykady. 

Żadne ugrupowanie polityczne nie potrafiło uspokoić radykalizujących się nastro-
jów społecznych. Częste zmiany rządów i wewnętrzne konflikty w partii socjalistycz-
nej podkreślały tylko tymczasowość sytuacji politycznej we Włoszech. Wykorzystując 
kolejny kryzys rządowy, w 1922 roku faszyści zorganizowali tzw. marsz na Rzym, aby 
przejąć we Włoszech władzę. Chociaż w marszu wzięło udział 40 tys. gotowych na 
wszystko „czarnych koszul”, do żadnych walk nie doszło. Pod wrażeniem siły faszy-
stów król – Wiktor Emanuel III – powierzył Mussoliniemu misję utworzenia nowego 
rządu, który niebawem został powołany. 

Po przejęciu władzy faszyści nie zlikwidowali, jak się powszechnie spodziewano, ist-
niejących struktur parlamentarnych, zachowując tym samym pozory demokracji. Zde-
legalizowali natomiast partię komunistyczną, oskarżaną o organizowanie strajków i sia-
nie społecznego niepokoju. Inne partie polityczne działały we Włoszech legalnie.

W 1923 roku powołano do życia Wielką Radę Faszystowską, w skład której weszli 
działacze partii faszystowskiej i członkowie rządu. Na jej czele stanął Mussolini. Rada, 
jako organ ustawodawczy działający obok parlamentu, służyła umacnianiu rządów fa-
szystowskich.  

walka z opozycją
W wyborach w 1924 roku faszyści zdobyli większość w parlamencie. Nieprzejednanym 
przeciwnikiem faszystów był poseł partii socjalistycznej Giacomo matteotti (czytaj: 
dżiakomo matteotti). Publicznie oskarżył on Mussoliniego o stosowanie przemocy 
przez bojówki faszystowskie w czasie wyborów. Kilka dni później Matteotti został 
zamordowany przez zwolenników duce. Mord znanego polityka wstrząsnął włoskim 

2. Marsz na  Rzym. Mussolini ubrany po cywilnemu maszeruje na przodzie, 1919 r.
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społeczeństwem i zachwiał polityczną 
pozycję Mussoliniego. Opinia publiczna 
uspokoiła się dopiero wtedy, gdy Mussolini 
wziął na siebie całą odpowiedzialność poli-
tyczną, moralną i historyczną za zbrodnię. 
Na znak protestu przedstawiciele partii 
opozycyjnych opuścili parlament. Pełnia 
władzy w państwie należała teraz do faszy-
stów bezwzględnie posłusznych partii i jej 
wodzowi, a Włochy stały się totalitarnym 
państwem faszystowskim.

Rząd faszystów szybko wprowadził cen-
zurę prasy, zdelegalizował partie politycz-
ne, a także zakazał działalności związków 
zawodowych. Do zwalczania przeciwników 
powołano Trybunał Specjalny. Przywróco-
no także karę śmierci. 

Poparcie społeczne zdobywali faszyści, 
organizując roboty publiczne (osuszanie 
bagien, budowa dróg i linii kolejowych itp.), 
które stały się źródłem zatrudnienia dla wielu Włochów. Te i inne działania przyczy-
niły się do szybkiego rozwoju gospodarczego Włoch. Rozszerzono też system ubez-
pieczeń społecznych, otaczając szczególną opieką samotne matki wychowujące dzieci  
i rodziny wielodzietne. Upowszechniano uprawianie sportu, który miał się przyczy-
niać do fizycznego rozwoju społeczeństwa. Mussolini wierzył także i przekonywał  
o tym swych rodaków, że uda mu się stworzyć państwo równie silne, jak starożytne 
Imperium Rzymskie. 

3. Kongres włoskiej partii faszystowskiej w 1934 r.

?

! To jesT ważne
W 1922 r., we Włoszech władzę przejęli faszyści pod wodzą Benito Mus-•	
soliniego.
W wyborach w 1924 r. faszyści zdobyli większość w parlamencie. •	
Po zamordowaniu posła partii socjalistycznej, faszyści przejęli pełnię •	
władzy i Włochy stały się totalitarnym państwem faszystowskim.

PyTania i Polecenia

Opisz sytuację gospodarczą Włoch po zakończeniu I wojny światowej.1. 
Wymień etapy przejmowania władzy we Włoszech przez faszystów.2. 
Opracuj definicję faszyzmu.3. 
Jakimi metodami faszyści włoscy sprawowali władzę w państwie?4. 
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3. nazizm W niemczech
Wskaż okoliczności, w jakich narodziły się systemy totalitarne w Rosji i we Włoszech.
Przypomnij postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.
Jak doszło do powstania republiki weimarskiej?
Poszukaj informacji o poglądach dziewiętnastowiecznego filozofa niemieckiego F. Nietzschego.

niemcy po wojnie
Przegraną wojnę i decyzje traktatu wersalskiego uznano w Niemczech za klęskę naro-
dową. Towarzyszyło temu poczucie krzywdy. Ogromne reparacje nałożone na Niem-
cy oraz oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii uważano za niesprawiedliwe. Nastroje 
społeczne pogarszała także krwawa rozprawa z lewicowymi ruchami rewolucyjnymi  
i ogromne trudności gospodarcze lat powojennych.

Pod koniec 1919 roku w Reichstagu – niemieckim parlamencie, powołano specjal-
ną komisję w celu zbadania przyczyn klęski Niemiec w I wojnie światowej. Wyżsi ofi-
cerowie niemieccy zgodnie twierdzili, że armia niemiecka mogłaby nadal walczyć na 
frontach, gdyby nie zadano jej „ciosu w plecy”, o co posądzono Żydów i komunistów.

nsdap
Na fali społecznego niezadowolenia zaczę-
ły powstawać w Niemczech ugrupowania 
kombatanckie i nacjonalistyczne. Za swój 
podstawowy cel i obowiązek uznawały one 
odbudowanie wielkich mocarstwowych 
Niemiec, krytykując jednocześnie posta-
nowienia traktatu wersalskiego. Wśród 
wielu podobnych grup w 1919 roku w Ba-
warii powstała Niemiecka Partia Robot-
ników. Rok później nikomu nieznany we-
teran I wojny światowej adolf hitler, przekształcił ją w narodowosocjalistyczną 
niemiecką partię Robotniczą, znaną pod skrótem jej niemieckiej nazwy nsdap. 
Do walki z przeciwnikami politycznymi kierownictwo NSDAP powołało specjalne od-
działy szturmowe, tzw. brunatne koszule, w skrócie sa. 

W pierwszych latach swej działalności, głosząc hasła antysemickie i szowinistycz-
ne, NSDAP była małym ugrupowaniem. Mało znaną postacią pozostawał także jej 
przywódca Adolf Hitler.

pucz monachijski
W 1923 roku Hitler postanowił, wzorem Mussoliniego we Włoszech, zdobyć siłą wła-
dzę w Bawarii. Jego plan zakładał najpierw zdobycie Monachium, stolicy Bawarii. Póź-
niej miał być zorganizowany marsz na Berlin, w wyniku którego Hitler chciał sięgnąć 
po władzę.

Już w Monachium marsz Hitlera, wspieranego przez jednego z generałów oraz własne 
oddziały SA, powstrzymały wojsko i policja. Organizatorów, wśród nich także Hitlera,  

1. Zjazd NSDAP w 1921 r.
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aresztowano. Choć próba puczu zakończy-
ła się fiaskiem, Hitler zdobył znaczny roz-
głos i grono nowych zwolenników.

mein kampf
Przebywając w więzieniu, Hitler napisał 
książkę będącą jego politycznym manife-
stem, pt. Mein Kampf (Moja walka). Za-
warł w niej główne cele partii narodowoso-
cjalistycznej, do których zaliczył ekspansję 
terytorialną (podbój Europy i świata) oraz 
dominację Niemiec nad innymi narodami i 
rasami. Jedna ze strof hitlerowskiej pieśni 
mówiła wprost: „Dziś należą do nas Niemcy, a jutro cały świat…”.

Hitler głosił także konieczność odrzucenia przez Niemcy postanowień traktatu 
wersalskiego. Od niemieckiego filozofa, Fryderyka Nietzschego, Hitler przyswoił so-
bie teorię istot wyższych – „nadludzi” – którzy z racji swej doskonałości mają pra-
wa do rządzenia istotami niższymi – „podludźmi”. Hitler starał się więc utwierdzać 
społeczeństwo niemieckie w przekonaniu, że stanowi ono naród o nieprzeciętnych 
cechach przywódczych, intelektualnych i moralnych, których brak innym narodom. 
Uważał więc, że naród niemiecki jako przedstawiciel „wyższej” rasy aryjskiej powi-
nien panować nad innymi narodami. Do ras „niższych” zaliczał Hitler Żydów. Mało 
wartościowymi narodami, według Hitlera, byli także Słowianie. Głosząc tego rodzaju 
rasistowskie poglądy, ów czlowiek stwo-
rzył podwaliny teorii narodowego socjali-
zmu, czyli nazizmu.

wzRost znaczenia nsdap
Hitler po wyjściu z więzienia, wspierany 
finansowo przez część przemysłowców, 
zaczął odbudowywać struktury NSDAP. 
Wkrótce też lokalne ugrupowanie, jakim 
była NSDAP, przekształciło się w partię 
ogólnoniemiecką. Stale rosła liczba jej 
członków i zwolenników. Jednocześnie 
rozbudowywano oddziały szturmowe – 
zbrojne ramię partii. Dla ochrony Hitlera 
i wysokich działaczy partyjnych powołano 
sztafety ochronne, od skrótu niemiec-
kiej nazwy określane jako ss. Z czasem 
do idei Hitlera zaczęły się przekonywać 
całe rzesze ludzi – wojskowi, właściciele 
wielkich fabryk, kręgi finansjery, a także  

2. Marsz „brunatnych koszul” ulicami Monachium w 10. rocz-
nicę puczu monachijskiego, 1933 r.

3. Pokaz siły NSDAP na wiecach organizowanych przez nazi-
stów z różnych okazji
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biedniejsze warstwy społeczne, wśród 
których najliczniejszą grupę stanowili ro-
botnicy. Istotną rolę w poparciu progra-
mu NSDAP odegrał wielki kryzys gospo-
darczy lat 1929–1933, który szczególnie 
mocno dotknął Niemcy.

hitleR kancleRzem niemiec
W kolejnych wyborach do Reichstagu 
posłowie NSDAP zdobywali coraz więcej 
głosów. Przełomowe okazały się wybory 
przeprowadzone w listopadzie 1932 roku,  
w których partia Hitlera uzyskała naj-
większą liczbę głosów i stała się najsilniej 
reprezentowaną partią w parlamencie. 30 
stycznia 1933 roku prezydent republiki we-
imarskiej – Paul von Hindenburg – powie-
rzył Hitlerowi funkcję kanclerza Niemiec, 
a ten niebawem powołał rząd koalicyjny.

podpalenie ReichstaGu
W lutym 1933 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonął w Berlinie budynek 
Reichstagu. Po tym, jak o podpalenie budynku oskarżono komunistów, rozpoczęły się 
masowe aresztowania członków partii komunistycznej. Pożar gmachu parlamentu stał 
się także bezpośrednią przyczyną ogłoszenia stanu wyjątkowego i rozpisania nowych 
wyborów. Na listę NSDAP głosowało nieco ponad 17 mln Niemców. Partia zdobyła 44% 
głosów w parlamencie. Było to imponujące zwycięstwo Hitlera, jego partii i programu.

hitleR fÜhReRem
Na pierwszym posiedzeniu Reichstagu ogromną większością głosów uchwalono spe-
cjalne pełnomocnictwa dla rządu. Jeszcze tego samego roku rozwiązano wszystkie 

4. Nowy kanclerz Niemiec Adolf Hitler i prezydent Republiki 
Weimarskiej Paul von Hindenburg, 30 I 1933 r.

Fragment	wystąpienia	Adolfa	Hitlera	w	Reichstagu	w	1934	roku.

W sprawach wewnętrznych: pełny zwrot w dotychczasowej polityce. Żadnych tolerancji dla 
jakiejkolwiek działalności stojącej na przeszkodzie do osiągnięcia celu (pacyfikacji). Kto nie po-
trafi się dostosować, musi zginąć. Doszczętne wytępienie marksizmu. (...) Kara śmierci za zdradę 
kraju i narodu. Mocne, autorytarne kierownictwo państwowe (...). Odbudowa Wehrmachtu 
(...). Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. (...) Jak należy wykorzystać polityczną wła-
dzę, gdy się ją osiągnie? Teraz nie można powiedzieć. Może wywalczenie nowych możliwości 
eksportowych, może — i to byłoby lepsze — zdobycie nowej przestrzeni życiowej na wschodzie  
i jej bezpowrotne zgermanizowanie.

TeksT	źródłowy
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partie polityczne oprócz NSDAP. Po śmier-
ci prezydenta w 1934 roku zlikwidowano 
ten urząd, a Hitler przejął jego funkcje. 
Będąc jednocześnie kanclerzem i szefem 
jedynej działającej w Niemczech partii, 
stał się dyktatorem i ogłosił się wodzem 
państwa i narodu niemieckiego. Nazywano 
go führerem (czytaj: firerem), co w języku 
niemieckim oznacza „przywódcę”. 

Z czasem NSDAP przejęła całkowitą 
kontrolę nad wszystkimi dziedzinami ży-
cia w Niemczech. Powstały system totali-
tarnych rządów nazwano nazizmem.
Państwo niemieckie nazywano od tej pory 
iii Rzeszą niemiecką. Od woli wodza 
zależał teraz los Niemiec i – jak pokazała 
przyszłość – także Europy i świata.

hitleRowskie niemcy
Niemcy pod rządami Hitlera uległy całko-
witemu przeobrażeniu. Aby zaktywizować 
masy, władze często organizowały gigan-
tyczne marsze i manifestacje, na których 
wyrażano poparcie dla partii i jej wodza. 
Znakiem hitlerowskich Niemiec stała się 
swastyka. Umieszczana na flagach, wywie-
szanych na wszystkich ważniejszych bu-
dynkach, była nieodłącznym elementem 
miejskiego pejzażu. 

Hitlerowskie rządy w Niemczech były 
niezwykle okrutne dla przeciwników po-
litycznych bez względu na to, czy pocho-
dzili oni z innych partii politycznych, czy  
z NSDAP. Pierwszych  umieszczano  
w obozach koncentracyjnych, izolując od społeczeństwa. Natomiast kierownictwo SA, 
z którym Führer był w osobistym konflikcie, na jego rozkaz zostało wymordowane  
w czerwcu 1934 roku. Wydarzenie to przeszło do historii jako noc długich noży.

Zdecydowane działania podjął Hitler przeciw mniejszości żydowskiej. 15 września 
1935 roku uchwalono tzw. ustawy norymberskie, które pozbawiały Żydów praw poli-
tycznych i niektórych praw obywatelskich. Ustawy te zakazywały m.in. zawierania mie-
szanych małżeństw. Z czasem zabroniono Żydom posiadania przedsiębiorstw i pracy  
w administracji państwowej. W końcu zakazano nawet prowadzenia samochodów. 

5. Obóz koncentracyjny w Sachsenhausen, 1937 r.

6. Prześladowania Żydów w Niemczech – członkowie faszy-
stowskiej bojówki SA rozlepiają rasistowskie ulotki
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?

! To jesT ważne
W Niemczech, po przegranej wojnie, na fali społecznego niezadowole-•	
nia powstała w 1920 r. NSDAP, której przywódcą został Adolf Hitler.
W wyborach do Reichstagu, w1933 r. NSDAP stała się najsilniejszą par-•	
tią, a Hitler ogłosił się Führerem III Rzeszy Niemieckiej.
Nastąpił okres okrutnych rządów, morderstw politycznych i masowego •	
umieszczania ludzi w obozach koncentracyjnych.
Od 1935 r. na mocy tzw. ustaw norymberskich Żydów pozbawiano •	
większości praw obywatelskich i mordowano, organizując pogro-
my ludności żydowskiej (noc kryształowa).

PyTania i Polecenia

Porównaj sposób przejęcia władzy przez faszystów we Włoszech i nazistów 1. 
w Niemczech.
Jakie poglądy głosił Hitler i jego zwolennicy w sprawie ras ludzkich i europej-2. 
skiego ładu politycznego?
Opisz metody sprawowania władzy w Niemczech przez nazistów.3. 

słowniczek
rasizm – zespół poglądów 
głoszących nierówność 
biologiczną, społeczną i 
umysłową ras ludzkich; teoria 
rasizmu uznaje podział na 
rasy „wyższe”, przeznaczone 
do panowania nad innymi, 
i „niższe”, niepełnowarto-
ściowe, przeznaczone do roli 
niewolników.

narodowy socjalizm 
(inaczej nazizm) – nazwa 
niemieckiego faszyzmu, 
wyróżniającego się m.in. 
bezwzględnym terrorem, 
rasizmem i polityką zmierza-
jącą do zbrojnego podboju 
świata.

SS – niemiecka narodowo-
socjalistyczna organizacja 
bojowa, utworzona w 1923 
roku jako osobista straż Hi-
tlera; SS pełniła także funkcję 
policji wewnątrzpartyjnej i 
wywiadu politycznego, po-
tem przejęła obsadę obozów 
koncentracyjnych. Od 1929 
roku szefem SS był Heinrich 
Himmler.
hitlerowskie obozy 
koncentracyjne – miejsca, 
w których więziono ludzi, 
zmuszano ich do niewolniczej 
pracy i masowo mordowano. 
Były organizowane przez 
władze hitlerowskie w latach 
1933–1945 na terenie III 
Rzeszy i okupowanych 
krajów. Dzieliły się na obozy 
koncentracyjne (niewolniczej 
pracy i eksterminacji) i obozy 
zagłady (natychmiastowego 
uśmiercania deportowanych).

Kiedy w 1938 roku w Paryżu młody Żyd zabił jednego z pra-
cowników ambasady niemieckiej, sprawę tę wykorzystano do zor-
ganizowania pogromów ludności żydowskiej. W listopadzie 1938 
roku przez dwa dni palono synagogi, demolowano mieszkania i 
sklepy, bito i mordowano Żydów w wielu niemieckich miastach. 
Akcja ta, od potłuczonych szyb wystawowych, została nazwana 
kryształową nocą.

7. Publiczne palenie książek 10 V 1933 r. W myśl tej akcji biblioteki niemieckie miały być oczyszczane  
z „destrukcyjnego piśmiennictwa”
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4. eURoPa WoBec eksPansJi FaszystoWskieJ
 Przypomnij, jakie były główne zasady nowego porządku w Europie – „ładu wersalskiego”.

układ w Rapallo
Zarówno Niemcy, jak i Związek Radziecki 
na początku lat 20. XX wieku znalazły się 
w międzynarodowej izolacji: Niemcy – dla-
tego że wywołały wojnę, która przyniosła 
śmierć i cierpienia milionom ludzi; Związek 
Radziecki – ponieważ państwa europejskie 
nie uznawały jego komunistycznego rządu. 
Kraje te także nie zostały przyjęte do ligi 
narodów w momencie powstawania tej 
organizacji. Nic więc dziwnego, że wkrótce 
między dawnymi wrogami doszło do zbli-
żenia.

Pierwszym krokiem normalizującym 
wzajemne stosunki był układ niemiecko-
radziecki, podpisany we włoskim mieście 
Rapallo w kwietniu 1922 roku. Układają-
ce się strony wyrzekały się wzajemnie od-
szkodowań wojennych, a za zasadniczy cel 
swojej polityki uznały przełamanie izolacji 
politycznej i gospodarczej. Oba kraje na-
wiązały także ścisłą współpracę gospodar-
czą i wojskową.

Jeszcze w tym samym roku przedsta-
wiciele obu rządów podpisali tajną umowę  
o zaopatrzeniu Armii Czerwonej w nie-
miecką broń i amunicję. Przewidywała ona również możliwość szkolenia radzieckich 
oficerów w niemieckich akademiach wojskowych. W zamian strona radziecka zgodziła 
się, aby niemieccy przemysłowcy i wojskowi mogli produkować i testować nowe ro-
dzaje broni w fabrykach i na poligonach radzieckich, gdyż traktat wersalski nie zabra-
niał tego na terytorium ZSRR.

zajęcie zaGłęBia RuhRy
Układ radziecko-niemiecki z Rapallo wywołał powszechne poruszenie i niepokój 
wśród byłych aliantów. Mocarstwa zachodnie były nawet skłonne przywrócić Niem-
com utraconą w wyniku wojny pozycję polityczną, byleby tylko nie dopuścić do dalsze-
go rozwoju współpracy ze Związkiem Radzieckim. 

Wkrótce też Wielka Brytania rozpoczęła działania zmierzające do zbliżenia z Niem-
cami i związania ich z krajami Europy Zachodniej. Inaczej postąpiła Francja – zawarła 

1. Konferencja w Rapallo, IV 1922 r.

2. Nieformalne spotkanie delegacji niemieckiej i radzieckiej  
w kuluarach konferencji w Rapallo, IV 1922 r.
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układ z Belgią i wzmocniła sojusz z Polską. Żądała też od Niemców szybkiego spłace-
nia odszkodowań wojennych. Gdy strona niemiecka odmówiła, w styczniu 1923 roku 
wojska belgijskie i francuskie wkroczyły na teren zagłębia Ruhry, aby kontrolować 
wydobycie i rozdział węgla. Niemcy, które potępiły zajęcie zagłębia, ciągle uzależniały 
spłatę reparacji od rozwoju własnego przemysłu i uzyskania nadwyżek w gospodarce.

plan dawesa
W 1924 roku Wielka Brytania i Francja zgodziły się na przyjęcie planu gospodarcze-
go uzdrowienia Niemiec, opracowanego przez amerykańskiego finansistę charlesa 
dawesa (czytaj: czarlsa dołsa) i znanego w historii jako plan Dawesa. Plan zakładał 
rozłożenie spłat reparacji wojennych w dłuższym czasie oraz udzielenie Niemcom wy-
sokiej, gwarantowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych, pożyczki na rozwój prze-
mysłu. Berlin otrzymał również kredyty od banków angielskich i amerykańskich. 

konfeRencja w locaRno
W październiku 1925 roku w locarno w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa 
konferencja z udziałem przedstawicieli rządów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Nie-
miec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Podpisano na niej traktat, w którym Niemcy 
potwierdziły i zagwarantowały nienaruszalność granic z Francją i Belgią, ustalonych 
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3. Europa w latach 1922–1935
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po I wojnie światowej. Odmówiły natomiast podobnych gwarancji dla granic z Polską  
i Czechosłowacją. Mogło to oznaczać, że Niemcy w przyszłości będą dążyć do ich zmiany. 

Politycy zachodniej Europy uznali wyniki konferencji za zwycięstwo pokoju.  
W 1926 roku Niemcy, pojednane z państwami zachodnimi, zostały przyjęte do Ligi 
Narodów. Otrzymały też stałe miejsce w Radzie Ligi. 

W 1932 roku w latach wielkiego kryzysu na konferencji w lozannie (Szwajcaria) 
Niemcy zostały zwolnione z płacenia odszkodowań. Tym samym państwa zachodnie 
pozbawiły się jedynego narzędzia, jakim dysponowały, pozwalającego im kontrolować 
wewnętrzne sprawy Niemiec.

militaRyzacja nadRenii
Sytuacja na arenie międzynarodowej zmie-
niła się zasadniczo po dojściu do władzy 
Hitlera w 1933 roku. Jeszcze w tym sa-
mym roku Niemcy wystąpiły z Ligi Naro-
dów i stało się oczywiste, że nowe władze 
nie mają zamiaru respektować postano-
wień traktatu wersalskiego. Jednocześnie 
rozpoczęło się na ogromną skalę szybkie 
zbrojenie niemieckiej armii. Wkrótce też 
niemal cała gospodarka została przesta-
wiona na produkcję wojenną. W 1935 roku, 
łamiąc kolejny punkt traktatu wersalskie-
go, przywrócono w Niemczech obowiązek 
powszechnej służby wojskowej. Państwa 
zachodniej Europy biernie przyglądały się 
poczynaniom Hitlera.

W 1936 roku Hitler, zachęcony bez-
czynnością mocarstw zachodnich, rozka-
zał wkroczyć swoim wojskom do Nadrenii, 
która zgodnie z postanowieniami z Wersa-
lu miała pozostać obszarem zdemilitary-
zowanym. Jednocześnie Hitler wypowie-
dział traktat lokarneński z 1925 roku.

oś BeRlin–Rzym–tokio 
W październiku 1936 roku Niemcy i Wło-
chy podpisały porozumienie dotyczące 
współpracy politycznej i wojskowej, po-
wstała tzw. oś Berlin–Rzym. Miesiąc póź-
niej Niemcy zawarły sojusz z Japonią, tzw. 
pakt antykominternowski (wymierzony 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu),  

4. Wojska niemieckie wkraczające do Nadrenii, 1936 r.

	 Czy	wiesz,	że... 

11 lutego 1936 roku doszło do spotkania Adolfa 
Hitlera z szefem Abwehry (czytaj: abwery – or-
ganu wywiadu i kontrwywiadu niemieckich sił 
zbrojnych), admirałem Wilhelmem Canarisem 
(czytaj: kanarisem), w trakcie którego admirał 
przedstawił Hitlerowi kopię ściśle tajnego doku-
mentu francuskiego, zdobytą przez jednego z nie-
mieckich szpiegów. Dokument ten był protoko-
łem z tajnego spotkania dyplomatów radzieckich  
i francuskich w sprawie wspólnej z Czechosłowa-
cją inwazji zbrojnej przeciwko Niemcom. Atak ten 
miał przekreślić niemieckie plany podboju Euro-
py. W odpowiedzi na te francusko-rosyjskie plany 
Hitler rozkazał rozpocząć przygotowania do zaję-
cia przez wojska niemieckie zdemilitaryzowanej 
Nadrenii. 7 marca 1936 roku niewielkie oddziały 
niemieckie przekroczyły mosty na Renie i posu-
nęły się w głąb Nadrenii, nie napotykając, wbrew 
obawom dowództwa Wehrmachtu, jakiegokol-
wiek oporu. Zajęcie Nadrenii okazało się wiel-
kim sukcesem Hitlera, umocnił on swoją pozycję  
w Niemczech i przekonał się, że Francja i Anglia 
nie są w stanie podjąć żadnych zdecydowanych 
kroków przeciwko jego ekspansywnej polityce.
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do którego w następnym roku przystąpi-
ły także Włochy, tworząc tzw. oś Berlin–
Rzym–tokio. Sojusz ten był skierowany 
również przeciw Stanom Zjednoczonym  
i mocarstwom zachodnim. Fakty te wyraź-
nie wskazywały, do czego zmierza III Rze-
sza Adolfa Hitlera.

wojna w hiszpanii
W lipcu 1936 roku w Hiszpanii wybuchła 
wojna domowa. Przeciwko rządowi repu-
blikańskiemu zbuntował się generał fran-
cisco franco (czytaj: francisko franko) po-
pierany przez część armii, duchowieństwo 
i faszystów. Wkrótce w wojnę po obu stronach zaczęły się angażować różne państwa, 
traktując ją jako poligon doświadczalny przed mającą nastąpić, jak twierdziło wielu, 
wielką wojną. 

Generała Franco wsparły oddziały niemieckie i włoskie. Duże znaczenie w czasie 
wojny odegrało lotnictwo niemieckie, które przewiozło z Maroka na Półwysep Ibe-
ryjski wierne generałowi oddziały. Niemieckie samoloty bombardowały także cywil-
ne cele. Republikanom pomocy udzielił Związek Radziecki, wysyłając do Hiszpanii 
broń i ludzi. W obronie republiki przybywali ochotnicy z całej Europy – głównie ludzie  

6. Wojna domowa w Hiszpanii – walki w okolicach Madrytu, 1937 r.

Guernica

26 kwietnia 1937 roku samoloty niemieckie pozostające w służbie generała Francisca Franco zbombar-
dowały bezbronne miasto na północy Hiszpanii – Guernicę (czytaj: gernikę). W dniu nalotu do miasta 
przybyło wielu wieśniaków z okolicy na tradycyjny targ. Atak rozpoczął się o 16.00, gdy handlujący spa-
kowali już swoje towary i zaczęli opuszczać miasto. Najpierw przez kilka minut Junkersy Ju-52 zrzucały 
na miasto ciężkie, półtonowe bomby. Potem do akcji przystąpiły myśliwce. Ostatecznej zagłady miasta 
dokonał trzeci nalot, w trakcie którego zrzucono setki fosforowych bomb zapalających. Miasto zostało 
doszczętnie zniszczone, zginęło ok. 300 osób. Tragedia miasta posłużyła słynnemu malarzowi hiszpań-
skiemu Pablowi Picassowi (czytaj: pikasowi) do namalowania w 1937 r. obrazu pt. Guernica.
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o lewicowych poglądach. Francja, Wielka Brytania oraz inne państwa oficjalnie nie 
interweniowały.

Wojna domowa w Hiszpanii zakończyła się 28 marca 1939 roku po zdobyciu Ma-
drytu przez oddziały generała Franco. W czasie wojny obie strony dopuszczały się 
wielu okrucieństw. Władzę w kraju przejął 
generał i Hiszpania stała się, po Włoszech  
i Niemczech, kolejnym faszystowskim pań-
stwem w Europie.

zajęcie austRii
Jednym z celów polityki Hitlera było dą-
żenie do zjednoczenia w jedno państwo 
wszystkich ziem zamieszkanych przez 
Niemców. Pierwszym krokiem w tym kie-
runku była aneksja Austrii. Idee faszystow-
skie miały tu duże grono zwolenników, 
którzy już dwukrotnie próbowali połączyć 
się z III Rzeszą. Tym razem próba się po-
wiodła. 

W nocy z 11 na 12 marca 1938 roku do 
Austrii wkroczyły wojska niemieckie. Dwa 

8. Adolf Hitler uroczyście witany przez mieszkańców Wied-
nia, 13 III 1938 r.
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7. Zmiany terytorialne w Europie Środkowej w latach 1936–1939
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dni później, 13 marca, do Wiednia przybył Hitler owacyjnie witany przez ludność i 
proklamował włączenie Austrii do Niemiec. Był to tzw. anschluss austrii (Anschluss 
w języku niemieckim oznacza „przyłączenie”). 

Po włączeniu Austrii do Niemiec w niezwykle groźnej sytuacji znalazła się Czecho-
słowacja z dużą mniejszością niemiecką, gdyż z trzech stron została otoczona przez 
III Rzeszę. Niebawem też Niemcy sudeccy zamieszkujący pogranicze i pozostający 
pod silnym wpływem propagandy hitlerowskiej zaczęli organizować zbrojne wystą-
pienia, rzekomo w obronie swych praw. Ich zadaniem było rozbicie Czechosłowacji 
od wewnątrz i stworzenie pretekstu do interwencji III Rzeszy, co określa się mianem 
piątej kolumny. Niemcy sudeccy żądali zgody na utworzenie z części Czechosłowacji 
niemieckiego rejonu autonomicznego. 

konfeRencja monachijska
O losie Czechosłowacji miała zadecydować 
konferencja państw europejskich, zwoła-
na w Monachium we wrześniu 1938 roku. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele: An-
glii, Francji, Niemiec i Włoch. Delegacja 
czechosłowacka była obecna, ale nie zosta-
ła dopuszczona do rozmów. 

Osiągnięte porozumienie ustalało, że  
w ciągu dziesięciu dni Czechosłowacja 
musi oddać Niemcom znaczną część swo-
jego terytorium wraz ze znajdującym się 
tam majątkiem i umocnieniami wojskowy-
mi. Układ z Monachium stał się symbolem 
polityki ustępstw państw zachodnich wobec Hitlera, które za żadną cenę nie chciały 
dopuścić do wybuchu konfliktu zbrojnego. Układ podważał bezpieczeństwo Europy, 
a Hitlerowi pozwolił już niebawem wysunąć kolejne żądania wobec sąsiadów. 

8. Uczestnicy konferencji Monachiskiej. W pierwszym rzędzie od 
lewej: premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, premier Francji 
Edouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini 

Porozumienie	czterech	mocarstw	w	sprawie	Sudetów	(umowa	monachijska)	z	29	września	1938	
roku.

Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja i Włochy, biorąc pod uwagę osiągnięte już (...) porozumienie 
co do odstąpienia Niemcom obszaru zamieszkanego przez Niemców sudeckich, zgodziły się na terminy 
i warunki (...) niezbędne do zapewnienia jego wykonania:
1. Ewakuacja rozpocznie się 1 października.
2. Zjednoczone Królestwo, Francja i Włochy zgodne są co do tego, żeby ewakuacja tego obszaru zakoń-
czyła się 10 października i to bez zniszczenia jakichkolwiek istniejących urządzeń. (...)
4. Obsadzanie stopniowe obszarów o przeważającej ludności niemieckiej przez wojska niemieckie 
rozpocznie się 1 października. (...) 
6. Ostatecznego ustalenia granic dokona komisja międzynarodowa. (...)

TeksT	źródłowy
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14 marca 1939 roku Słowacja po oderwaniu się od Czechosłowacji utworzyła cał-
kowicie zależne od Niemiec państwo. Wezwanego pospiesznie na rozmowy do Berlina 
prezydenta Czechosłowacji, Emila Háchę, zmuszono do podpisania hańbiącego doku-
mentu o utworzeniu zależnego od Niemiec Protektoratu Czech i Moraw. Nazajutrz po 
podpisaniu dokumentu, 15 marca, wojska niemieckie wkroczyły do Pragi.

?

! To jesT ważne
W kwietniu 1922 r. podpisano w Rapallo układ niemiecko-sowiecki.•	
W styczniu 1923 r. wojska francuskie i belgijskie zajęły Zagłębie Ruhry.•	
W 1932 r. na konferencji w Lozannie Niemcy zostały zwolnione z płace-•	
nia odszkodowań.
W 1937 Niemcy, Włochy i Japonia zawarły sojusz, tworząc tzw. oś •	
Berlin-Rzym-Tokio.
W latach 1936–1939 w Hiszpanii toczyła się wojna domowa.•	
W 1938 r. nastapił tzw. Anschluss Austrii oraz odbyła się konferencja •	
monachijska.

PyTania i Polecenia

Jakie znaczenie dla „porządku wersalskiego” miał układ zawarty w Rapallo?1. 
Scharakteryzuj politykę mocarstw zachodnich wobec powojennych Nie-2. 
miec.
Jakie znaczenie dla Polski miał układ w Locarno?3. 
Na przykładzie Austrii i Czechosłowacji omów stosunek III Rzeszy do państw 4. 
sąsiednich.
 5. Opisz przebieg wojny domowej w Hiszpanii.

słowniczek
komintern – organizacja 
międzynarodowa zrzeszająca 
partie komunistyczne  
z różnych krajów, podporząd-
kowana partii bolszewickiej 
i polityce ZSRR, działała od 
1919 do 1943 roku.

pakt antykominter-
nowski – porozumienie 
niemiecko-japońskie  
z 1936 roku wymierzone 
przeciwko Kominternowi,  
a pośrednio przeciwko ZSRR. 
W 1937 roku do paktu 
przystąpiły Włochy.

piąta kolumna – tak nazy-
wano działalność dywersyjną 
i szpiegowską Niemców żyją-
cych poza granicami Niemiec, 
mającą dawać pretekst do 
interwencji rządu niemiec-
kiego w sprawy wewnętrzne 
państwa ich zamieszkania. 
Określenie to pochodzi 
z czasów wojny hiszpańskiej, 
kiedy cztery kolumny wojsk 
generała Franco maszerowały 
na Madryt, piąta kolumna 
– szpiegów i dywersantów 
– miała opanować miasto od 
wewnątrz.

protektorat – władza 
sprawowana przez jakieś 
państwo nad innym; forma 
zależności państwa słabszego 
od silniejszego.

10. Hitler panem wszystkich – rysunek satyryczny z lat 30. XX w.
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