
Historia zimnej wojny, tom I: Geneza, red. M. Leffler, O.A. Westad, tłum.            
M. Grzywa, Oświęcim 2017, ss. 536. Tytuł oryginału: The Cambridge History of 
the Cold War, Volume I: Origins, Cambridge University Press 2010

 
Monografia jest pracą zbiorową napisaną przez 23 autorów – uczonych roz-

maitej proweniencji, ze zdecydowaną przewagą profesorów uniwersytetów ame-
rykańskich i  brytyjskich, mniej niemieckich, wyjątkowo z  Węgier, Rosji i  Chin. 
Ważniejsze niż ich pochodzenie jest jednak to, że są to uczeni historycy, a nic nie 
wskazuje (wydawca zadbał o zaprezentowanie sylwetek), by ktokolwiek z nich był 
prawnikiem lub historykiem prawa. Całość ma trzy tomy, ale na język polski prze-
tłumaczony został (na razie?) tom I, zatytułowany Geneza, co nie wydaje się trafne, 
bowiem zawartość bynajmniej na genezie się nie koncentruje. Redaktorzy we wstę-
pie napisali, że zamiarem całości jest dążenie do naświetlenia przyczyn, dynamiki 
i konsekwencji zimnej wojny i m.in. jej ewolucję „z geopolitycznego, ideologiczne-
go, gospodarczego i społeczno-politycznego środowiska obu wojen światowych i lat 
międzywojennych” (s. 15). 

Zwrócić należy uwagę nie tylko na oczywiście ogromny zakres geograficzny 
oraz narodowo-państwowy, światowy wszak, ale przede wszystkim warto zauwa-
żyć zakres chronologiczny. Na ogół bowiem pojęcie zimnej wojny obejmuje czasy 
od zakończenia II wojny światowej (wówczas zresztą się to pojęcie pojawia i upo-
wszechnia) do upadku Związku Radzieckiego w 1991 r., rzadziej inaczej. Natomiast 
w omawianej pracy zbiorowej mamy przynajmniej dwa teksty (O.A. Westad oraz 
D.C. Engerman) nawiązujące do roku 1917. Niżej podpisanemu wydaje się to trafne, 
aczkolwiek dobrze zauważalne jest natężenie zimnej wojny przed II wojną „gorącą” 
i po niej. Szczególnie duża jest rola postępu technicznego w sztuce zabijania ludzi, 
co miało swoje ogromne znacznie psychologiczne: „arsenał atomowy […] podczas 
zimnej wojny stał się kręgosłupem pokoju i  bezpieczeństwa międzynarodowego” 
– napisała Sayuri Guthrie-Shimizu (s. 239), profesor na Michigan State University. 

Co do terminu a quo, to dla jego ustalenia nie da się uniknąć wkroczenia od 
razu w płaszczyzny zimnej wojny. W pamięci ludzkiej z pewnością na czoło wysuwa 
się zagadnienie konfrontacji militarnej, wyścigu zbrojeń, który wszak groził wybu-
chem wojny o niespotykanej i trudno wyobrażalnej sile zniszczenia. Przecież jednak 
punktem wyjścia były różnice ideowe. Ojcami komunizmu wszak byli twórcy Mani-
festu komunistycznego oraz przywódca rewolucji Lenin i jego następca Stalin, zaś oj-
cami zachodniego systemu demokratyczno-liberalnego byli ojcowie amerykańskiej 
Deklaracji Niepodległości oraz francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. 
Marksizm-leninizm-stalinizm jako swoje credo miał rozpowszechnianie rewolucji 
proletariackiej na świat i zwłaszcza w pierwszych latach po czerwonym październi-
ku 1917 r. był przekonany o rychłym obaleniu burżuazyjnych rządów i stworzeniu 
wszędzie republik radzieckich. Wszak z tym zamiarem szedł w 1920 r. na zachód, 
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„po trupie Polski”. To w celu szerzenia rewolucji właśnie wtedy stworzony został Ko-
mintern (1919-1943), zaś wydarzenia (1919) w Budapeszcie, w ogóle w Niemczech, 
a zwłaszcza w Bawarii, wydawały się potwierdzać te rachuby; tylko ta niepokorna 
Polska stanęła tu na zawadzie w pochodzie rewolucji – tej „lokomotywy dziejów”. Po 
prawdziwym końcu I wojny światowej, tzn. po traktacie ryskim 1921 r., Komintern 
zdecydował, że proletariat świata ma całą energię skierować na wspieranie radziec-
kiej Rosji (wkrótce ZSRR) i w istocie utożsamiał interesy rosyjskie z rewolucyjnymi 
interesami proletariatu zobowiązanego do działania w  kierunku obalenia swoich 
rządów. Kiedy kapitalizm wszedł w  okres kryzysu (1929 i nast.), zaś ZSRR wszedł 
w okres gospodarki planowej, dla Stalina i Kominternu śmierć sytemu zachodniego 
stała się oczywista i bliska, a więc należało temu pomóc. Rację ma Robert Conqu-
est, gdy pisze, że „z komunistycznego punktu widzenia nigdy nie wchodziła w grę 
trwała zgoda pomiędzy ZSRR a światem »kapitalistycznym«”1.

Te znane uwagi mają tylko wskazać, że w  istocie zimna wojna dwóch syste-
mów zaczęła się wraz z narodzinami systemu komunistycznego, zaczęła się w isto-
cie w  1917 r., co zresztą zbiega się w  czasie z  narodzinami (powolne narodziny) 
potęg komunistycznej Rosji oraz światowego pierwszeństwa gospodarczego i mi-
litarnego USA. Dojście do władzy nazistów w Niemczech oraz japońska ekspansja 
w Azji i podpisanie Paktu Antykominternowskiego (1936; Niemcy, Japonia, Wło-
chy) wyciszyło zimną wojnę, ale tylko na krótko, bo do chwili niespodziewanego dla 
zachodniego świata podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ten zaś pakt ujawnił 
drugie dno moskiewskich zamiarów, dno bynajmniej nie ideologiczne, lecz czysto 
imperialistyczne. 

Pierwszym, chyba najważniejszym dla świata skutkiem paktu Ribbentrop-Mo-
łotow było to, że świat stanął w obliczu zagłady dotychczasowej cywilizacji. Bzdurą 
jest twierdzenie wielu historyków zachodnich, że sierpniowy sojusz hitlerowsko-
-stalinowski miał tylko na celu zyskanie przez Rosję na czasie. To był prawdziwy 
sojusz totalitarnych imperiów o ludobójczych zamiarach, gotowych zniszczyć cywi-
lizację człowieka ukształtowaną co najmniej od czasów oświecenia. 

Innym skutkiem była ekspansja terytorialna czerwonej Rosji. Imperium Rosyj-
skie wszak I wojnę światową przegrało, ale na skutek inercji Zachodu i wczesnego 
wycofania się USA ze spraw europejskich Rosja uratowała wiele z ziem nierosyj-
skich, do czerwonej Rosji je siłą przyłączając. Jednak niektóre narody od okupacji 
rosyjskiej się uratowały, tworząc swoje suwerenne państwa: Polska, kraje bałtyckie, 
Finlandia. W sierpniu 1939 r. czerwone imperium wszczęło co najmniej odzyskiwa-
nie terenów dawnej Rosji, które od niej odpadły przed 1921 r. Imperializm komu-
nistyczny nie miał zabarwienia ideologicznego. Powszechnie znany dalszy przebieg 
wydarzeń wojennych skutkował nie tylko odzyskaniem przez czerwone imperium 

1  R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 211. 
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prawie (wyjątek: Finlandia) wszystkich ziem imperium carów, lecz także uzyska-
niem zdobyczy terytorialnych znacznie większych, o  jakich Rosja carska marzyć 
nie mogła: całej Europy Środkowo-Wschodniej i częściowo centralnej aż po Łabę. 
Wszędzie tam Moskwa zaprowadziła rychło swoje porządki; wyjątkiem była tu Ju-
gosławia, gdzie panował „komunistyczny sojusznik amerykański”2. 

Wówczas zaczęła się druga odsłona zimnej wojny. Wówczas też (XI 1947) słowa 
„zimna wojna” weszły na trwałe do słownika polityki, a to wraz z książką bardzo 
znanego dziennikarza, komentatora politycznego – Waltera Lippmana The Cold 
War. W  pełni podzielić trzeba też ówczesny wywód Lippmana, że Stalin nie jest 
spadkobiercą Marksa, lecz Piotra Wielkiego i kontynuuje imperialistyczne dążenia 
carów. Wreszcie, w 30 lat po bolszewickim zdobyciu władzy, ktoś to wyraźnie światu 
powiedział, o czym pisze w recenzowanej książce D.C. Engerman (s. 53) . 

Ówczesny niewysokiego szczebla urzędnik ambasady amerykańskiej w Moskwie, 
wybitny dyplomata George F. Kennan, w słynnym „długim telegramie” sformułował 
doktrynę powstrzymywania Związku Radzieckiego, co przyjął na stale prezydent Tru-
man, ale nie zauważyłem, by w omawianej książce któryś z autorów podniósł, że dok-
tryna Trumana nie odnosiła się do tych terytoriów, które znalazły się już w sowieckiej 
strefie wpływów3. Takie powstrzymywanie miał zapewnić, zwłaszcza w Niemczech, 
plan Marshalla (VI 1947). Na sowiecką blokadę Berlina świat zachodni odpowiedział 
mostem powietrznym, ale nie wjazdem czołgów do radzieckiej strefy okupacyjnej. 
Zupełnie inaczej było w Grecji (1946-1949), która wszak znalazła się w zachodniej 
strefie wpływów. Z kolei na powołanie NATO (1949) strona komunistyczna odpo-
wiedziała powołaniem Paktu Warszawskiego (1955) dopiero po sześciu latach, ale też 
w silnie scentralizowanym i we wszystkim zależnym od Moskwy systemie nie było 
konieczności pośpiechu. Na powołanie RFN (1949) strona komunistyczna natych-
miast zareagowała powołaniem NRD. Później (lato 1961) budowa muru berlińskiego 
zaakcentowała tylko podział świata na strefy wpływów, od których drugiej stronie 
wara. W 1956 r. na Węgrzech i w 1968 r. w Czechosłowacji owa nienaruszalność stref 
wpływów drastycznie się ujawniła przed światem. 

We wrześniu 1968 r. sformułowana została tzw. doktryna Breżniewa, oficjalnie 
stwierdzająca ograniczoną suwerenność państw tzw. demokracji ludowej: wpraw-
dzie każde państwo może kroczyć „własną drogą do socjalizmu”, ale to „nie może 
szkodzić socjalizmowi w ich kraju, ani też fundamentalnym interesom pozostałych 
krajów socjalistycznych lub walczącemu o socjalizm światowemu ruchowi robotni-
czemu”, a gdyby tak się zdarzyło, to pozostałe kraje socjalistyczne pod wodzą Związ-
ku Radzieckiego mają „internacjonalistyczny obowiązek” – tak jak w Czechosłowa-

2  T. Jakovina, Američki komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i   Sjedinjene Države 1945-
1955, Zagreb 2003. 
3  Zob. o tym np. V. Mastny, Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, tłum. M. Werner, 
Warszawa 2006, s. 52.
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cji – „przeciwstawić się zdecydowanie antysocjalistycznym siłom”. Zrezygnowano 
z niej dopiero w 1989 r.

Zimna wojna powędrowała wkrótce do Azji, do Ameryki Łacińskiej oraz do 
krajów Trzeciego Świata. Jest o tym dużo w recenzowanej monografii, ale niestety 
zazwyczaj w wielce ograniczonych ramach chronologicznych, co pewnie jest zwią-
zane ze specjalizacją autorów. Na przykład sojusz chińsko-radziecki i zimna wojna 
w Azji omówiona została przez Shu Guang Zhang (University of Maryland) zale-
dwie w zakresie ośmiu lat – 1954-1962 (s. 339 i nast.). Na rubieżach zimnej wojny 
pojawił się proces dekolonizacji, a najważniejszym wydarzeniem tej wczesnej fazy 
było komunistyczne zwycięstwo w Chinach i powstanie (1 X 1949) Chińskiej Repu-
bliki Ludowej. Później pojawią się lokalne wojny, często wojny domowe. Doniosłym 
wydarzeniem była wojna koreańska, której w omawianej książce poświęcono spe-
cjalną uwagę (232 i nast., s. 259 i nast.,). Nie da się zapomnieć kryzysu kubańskie-
go (jesień 1962) w związku z radziecką próbą zainstalowania tam rakiet dalekiego 
zasięgu, kiedy to rzeczywiście świat stanął na krawędzi globalnej wojny nuklearnej. 
Rzadziej się pamięta, że wówczas obie strony uczyniły krok do tyłu, bowiem za de-
montaż radzieckich instalacji na Kubie USA zapłaciły trwałym wycofaniem swoich 
rakiet z Turcji. Ten przypadek wyraźnie pokazał, że zimna wojna w Trzecim Świecie 
może stać się zapalnikiem wojny światowej o nasileniu w historii niespotykanym. 
Szczególnym obszarem konfrontacji w całym powojennym okresie zimnej wojny (i 
nadal) stał się Bliski Wschód – Palestyna, Izrael; kryzys sueski dokładnie w czasie 
października 1956 na Węgrzech i w Polsce. 

Narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zimnej wojny to oczywiście przede 
wszystkim zbrojenia. Związek Radziecki we wczesnym okresie po II wojnie prze-
znaczał na ten cel nawet do jednej trzeciej swoich możliwości gospodarczych (D.C. 
Engerman, s. 55). Obok tego ogromne sumy pochłaniały służby wywiadów i kontr-
wywiadów oraz akcje propagandowe. Te ostatnie na szeroką skalę prowadziła tylko 
strona komunistyczna, zaś zachodniej udało się jedynie uruchomienia Radia Wolna 
Europa i Radia Swoboda. Sowieci zaś byli bez porównania hojniejsi; na przykład 
tylko na kampanię przeciwko bombie neutronowej przeznaczyli około stu milio-
nów dolarów4. Mimo dużych sukcesów w wojnie psychologicznej (np. wystrzelenie 
pierwszego satelity-sputnika – jesień 1957; światowe kampanie „walki o pokój” i in.) 
i  politycznej (m.in. układy SALT I   i   SALT II były korzystne dla ZSRR), strona 
komunistyczna poniosła i w tej materii porażkę w latach 80., za prezydentury Ro-
nalda Reagana. Przypomnieć warto, że początek lat 80. był okresem największego 
napięcia w stosunkach Wschód – Zachód od czasów kryzysu kubańskiego. Wybra-
ny w 1980 r. prezydentem R. Reagan zapoczątkował nową fazę w stosunkach amery-
kańsko-radzieckich. Stany Zjednoczone zwiększyły budżet obronny o 10%. Reagan 

4  R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu…, s. 236. 
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skrytykował odprężenie jako „ulicę jednokierunkową, której Związek Radziecki 
używa do własnych celów” i nie spieszył się do rokowań z „imperium zła”. Strona 
radziecka zareagowała niemal histerycznie, spodziewając się ataku bronią jądrową. 
W latach 80. „piekielny pociąg wyścigu zbrojeń jądrowych nabierał niesamowite-
go przyspieszenia […]”5. Jak powszechnie wiadomo, klęska ZSRR w zimnej wojnie 
wynikała z niemożliwości udźwignięcia ciężaru zmilitaryzowania gospodarki, do 
czego zwłaszcza przyczynił się reaganowski program tzw. gwiezdnych wojen oraz 
reaganowskie doprowadzenie do drastycznego spadku cen ropy naftowej6. Spra-
wom ropy naftowej, w tym jej cenom, w omawianej książce poświęcono specjalną 
uwagę (D.S. Painter, Ropa naftowa, bogactwa naturalne i zimna wojna, 1945-1962,   
s. 463-482), ale zaledwie w latach 1945-1962, a nie w latach prezydentury Reagana, 
co uważam za nieporozumienie. 

 „Żaden wyczyn komunizmu nie zadziwił świata tak bardzo, jak sposób jego 
zejścia ze sceny dziejów”7. „Przecież dotychczas wszystkim zakrętom historycznym 
w kraju towarzyszył rozlew krwi”8. Ale czy to koniec zimnej wojny pomiędzy świa-
tem zachodniej kultury a Rosją? 

Historia zimnej wojny to w istocie historia całego XX wieku. Książka, na kan-
wie której niżej podpisany starał się przekazać nieco swoich uwag, jest taką ważną, 
aczkolwiek niekompletną (pamiętajmy, że to tom pierwszy) historią XX stulecia. 

      

5  M. Gorbaczow, Sam ze wspomnieniami, tłum. O. Morańska, Warszawa 2014, s. 293-294. 
6  Zob. M. Gorbaczow, Sam ze wspomnieniami…, s. 311; obszernie i  interesująco na ten temat zob.                
P. Schweizer, Wojna Reagana, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2004, s. 263-266, 284. 
7  M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–1991, tłum.               
M. Hulas i E. Wyzner, Warszawa 1998, s. 444. 
8  M. Gorbaczow, Sam ze wspomnieniami…, s. 322. 


