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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem a peripetiemi polsko-sovětských 

vztahů během druhé světové války a navazujícího poválečného období. Zaměřuje se 

především na jednotlivé významné milníky a zkoumá, jakým způsobem ovlivnily utváření 

a proměny vzájemného poměru mezi Polskem a Sovětským svazem. První kapitola se 

postupně věnuje německo-sovětskému paktu a jeho roli v likvidaci polského státu, 

sovětizaci připojených území a katyňskému zločinu. Dále práce přibližuje okolnosti 

podepsání dohody Sikorski-Majskij, osudy polské armády v SSSR a analyzuje příčiny 

přerušení diplomatických styků mezi polskou exilovou vládou a Sovětským svazem. 

V závěrečných dvou kapitolách objasňuje postoj Sovětského svazu k Varšavskému 

povstání, roli, jakou polská otázka hrála na konferencích Velké trojky, a nastiňuje vývoj 

v poválečném období. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the development of Polish-Soviet relations during and 

after the Second World War. It focuses on the key events and explores how they influenced 

the mutual relationship between Poland and the Soviet Union. In the first chapter, attention 

is devoted to the Nazi-Soviet Pact and its role in the dismemberment of Poland,  

the Sovietization of the annexed Polish provinces and the Katyn crime. Further on,  

the circumstances of the signing of the Sikorski-Mayski Agreement, the fate of the Polish 

army in the USSR and the causes of the break in diplomatic relations between the Polish 

Government-in-Exile and the Soviet Union are examined. The last two chapters explain the 

Soviet stance vis-à-vis the Warsaw Uprising, clarify the role the Polish question played in 

the deliberations of the conferences of the Big Three and give an outline of post-war 

development. 
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Úvod 

V souvislosti s tragickou nehodou polského prezidentského speciálu  

u západoruského Smolensku v dubnu 2010 se po určitou dobu na přední místo v povědomí 

evropské veřejnosti dostalo téma složitých polsko-ruských vztahů. Ukázalo se, že dědictví 

období druhé světové války, a to nejen katyňského zločinu, dodnes značně zatěžuje vztahy 

mezi Polskem a Ruskem, přestože od událostí uplynulo již sedm desetiletí. 

Shodou okolností ve stejné době, kdy došlo ke smolenské letecké havárii, 

dokončovala společná polsko-ruská komise historiků s poněkud neobvyklým názvem 

Polsko-ruská skupina pro výzkum složitých otázek (Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw 

Trudnych/Российско-польская группа по сложным вопросам) práci nad přelomovou 

publikací Bílá místa, temné stránky: složité problémy v polsko-ruských vztazích (Białe 

Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich/Белые пятна – 

черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях), v níž odborníci 

obou stran pod vedením bývalého polského ministra zahraničí Adama Rotfelda a rektora 

MGIMO Anatolije Torkunova poprvé dohromady zpracovali nejpalčivější stránky  

v historii vzájemného stýkání a potýkání ve 20. století. Jde o vskutku výjimečný počin, 

který signalizuje, že přes všechny překážky na cestě je polsko-ruské porozumění možné, 

pokud je k němu dostatečná vůle. 

Cílem předkládané práce je sledovat vývoj a peripetie polsko-sovětských vztahů 

právě v kritickém období druhé světové války, s částečným přesahem do poválečné doby. 

Vzhledem k rozsahu tématu se práce soustředí především na jednotlivé důležité mezníky  

a zkoumá, jakým způsobem se odrazily na diplomatické úrovni a jak ovlivňovaly pozdější 

spolupráci obou států v boji proti společnému nepříteli. 

V první kapitole věnuji svou pozornost německo-sovětské dohodě ze srpna 1939, 

známé jako Pakt Molotov-Ribbentrop, a s ní souvisejícímu rozdělení Polska, sovětizaci 

území připojených k Sovětskému svazu a katyňskému zločinu. V další části práce 

analyzuji zlomový obrat, k němuž došlo po napadení SSSR Německem a jenž vyústil 

v obnovení diplomatických styků po uzavření dohody Sikorski-Majskij v červenci 1941. 

Jedním z důsledků dohody bylo i vytvoření polské armády v Sovětském svazu, jejíž rolí ve 

vzájemných vztazích se rovněž zabývám. Ve třetí kapitole rozebírám dvě klíčové události: 

přerušení kontaktů mezi SSSR a polskou exilovou vládou v Londýně po objevu masových 

hrobů v Katyni a sovětský postoj k Varšavskému povstání. Poslední kapitola přibližuje 
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dopad rozhodnutí přijatých na Jaltské a Postupimské konferenci na podobu budoucího 

polského státu a formování nového politického systému. V závěru shrnuji celou 

problematiku a pokouším se na základě svých zjištění provést periodizaci vývoje polsko- 

-sovětských vztahů ve sledovaném období. 

Z metodologického hlediska jsem jako pro práci nejvhodnější zvolil chronologický 

postup, jenž umožňuje danou problematiku nahlížet se zřetelem na její vnitřní dynamiku  

a poukazovat na vývojové přelomy. Záměrem bylo vytvořit studii, jež by byla dostatečně 

detailní, ale zároveň přehledná a srozumitelná. Při volbě literatury, jíž k danému tématu 

existuje nepřeberné množství, jsem se snažil, aby byly zastoupeny různé úhly pohledu 

z polské i ruské strany, což mi umožnil mimo jiné i výše zmiňovaný sborník, jenž obsahuje 

shrnující příspěvky badatelů, kteří se problematice profesně věnují nezřídka již desítky let. 

Neomezoval jsem se však pouze na zdroje polské a ruské provenience, ale využil jsem  

i literaturu, jež přináší pohled zvnějšku a jejíž autoři nejsou svým původem nijak vázáni 

ani k jedné straně. V této souvislosti bych zvláště zmínil předního znalce moderních 

polských a evropských dějin, britského historika Normana Daviese. K analýze 

diplomatických vztahů mezi polskou exilovou vládou v Londýně a Sovětským svazem 

jsem čerpal informace nejen ze sekundární literatury, ale také přímo z pramenů, především 

z dvousvazkové edice Documents on Polish-Soviet Relations 1939–45 a Stalinovy 

korespondence. V případě, kdy se dílčím tématem podrobněji zabývají publikace, které 

nebylo možné v práci šířeji použít, odkazuji na ně čtenáře v poznámkovém aparátu. 

Na závěr nezbývá než vyjádřit přání, aby následující pojednání bylo pro zájemce  

o problematiku polsko-sovětských vztahů přínosnou četbou, jež přispěje k bližšímu 

poznání historických kořenů, z nichž vyrůstají i mnohé ze současných postojů na polské  

a ruské straně. 



10 
 

1.  Německo-sovětský pakt a polsko-sovětské vztahy do napadení SSSR 

Německem 

1.1. Německo-sovětský pakt 

Po téměř dvaceti letech příměří, které uplynuly od posledního válečného střetnutí 

mezi oběma národy v letech 1919–1920,1 se roku 1939 začala psát nová, tragická kapitola 

dějin polsko-ruského sousedství. Přes snahu politického vedení země, reprezentovaného 

především Józefem Piłsudským a režimem tzv. Sanacji,2 o zajištění bezpečnosti polského 

státu smlouvami o neútočení s oběma mocnými sousedy, Sovětským svazem (1932)  

i Německem (1934),3 došlo v onom pro Poláky osudovém roce mezi těmito zdánlivými 

ideologickými nepřáteli na život a na smrt k paktu, jehož obsahem byla kromě jiného  

i dohoda o rozdělení území polského státu. Po trojím dělení, jež se odehrálo v druhé 

polovině 18. století, se jednalo již o čtvrtý případ v novověkých dějinách, kdy je 

samostatný polský stát zlikvidován na základě ujednání silnějších sousedů. 

Uzavření německo-sovětské smlouvy, která vešla do historie jako Pakt Molotov- 

-Ribbentrop, předcházela na jaře a v létě roku 1939 snaha západních mocností Velké 

Británie a Francie o vytvoření široké protinacistické koalice za účasti Sovětského svazu. 

Celý plán ovšem ztroskotal mimo jiné i na komplikovaných, dávnou i nedávnou historií 

zatížených polsko-sovětských vztazích, konkrétně na odmítavém stanovisku polské 

reprezentace k možnému pobytu sovětských vojsk na polském území, jež připravovaná 

dohoda zamýšlela.4 Tento nijak překvapivý polský postoj hrál ostatně roli i o rok dříve 

během československé krize, kdy prezident Edvard Beneš zvažoval jako jednu z alternativ 

sovětskou vojenskou pomoc napadenému Československu.5 

 

 

 

                                                 
1 K tématu blíže srov. DAVIES, N. White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War 1919–1920 and the 
Miracle on the Vistula. London: Pimlico, 2003; ZAMOYSKI, A. Warsaw 1920: Lenin’s Failed Conquest of 
Europe. London: HarperPress, 2008. 
2 Autoritativní režim nastolený J. Piłsudským po převratu v květnu 1926 (tzv. przewrót majowy), během 
něhož svrhl vládu agrárnického ministerského předsedy Wincenta Witose.  
3 POLONSKY, A. (ed.). The Great Powers and the Polish Question 1941–1945: A Documentary Study in 
Cold War Origins. London: London School of Economics and Political Science, 1976, s. 15.    
4 GARLIŃSKI, J. Poland in the Second World War. London: Macmillan, 1985, s. 7. 
5 LUKEŠ, I. Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. Praha: Prostor, 1996,  
s. 192. 
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1.2.  Německo-sovětský útok na Polsko 

Poté, co si říšský vůdce Adolf Hitler zajistil spojenectví Sovětského svazu, mu již nic 

nebránilo v útoku na Polsko, kterým 1. září 1939 rozpoutal druhou světovou válku. Je třeba 

zdůraznit, že bez předchozí dohody se Sověty by se k takovému kroku nejspíše těžko 

odhodlal, neboť by tím riskoval konflikt s SSSR; sovětské vedení tudíž nese nemalý podíl 

na rozpoutání války. Zvláště důležité je si tento fakt připomenout s ohledem na pozdější 

absurdní sovětské útoky na představitele polské vlády v Londýně, již si kvůli požadavku, 

aby místo katyňského zločinu ohledal Mezinárodní červený kříž, vysloužili označení za 

fašistické kolaboranty.6 

Přes sovětsko-německou dohodu doufala polská vláda alespoň v neutralitu 

Sovětského svazu během polsko-německého konfliktu, což se projevilo i v rozmístění 

polských ozbrojených sil, které se koncentrovaly na hranicích s Německem, kdežto hranici 

se Sovětským svazem bránily pouze nepočetné oddíly Sboru pohraniční stráže (Korpus 

Ochrony Pogranicza, KOP).7 SSSR sice zprvu nezaujal navenek jasné stanovisko, avšak 

od prvního dne války s nacistickým Německem vojensky spolupracoval. Německý ministr 

zahraničí Joachim von Ribbentrop již 4. září v telegramu adresovaném svému sovětskému 

protějšku Vjačeslavu Molotovovi navrhoval, aby Sovětský svaz v příhodný okamžik začal 

vojenské operace ve východním Polsku. Molotov ve své odpovědi vyjádřil souhlas s tímto 

návrhem, ale zároveň dodal, že z pohledu sovětského vedení tento okamžik ještě nenastal. 

Z jednání sovětské vlády na počátku září 1939 celkově vysvítá snaha nevypadat s ohledem 

na světové veřejné mínění jako přímý komplic nacistického Německa; v tomto duchu také 

sovětský ministr zahraničí ujišťoval polského velvyslance v Moskvě Wacława 

Grzybowského, že SSSR nechce být vtažen do války na žádné straně.8 

Zatímco se sovětští představitelé navenek snažili předstírat neutralitu, například tím, 

že usměrňovali propolská vyjádření evropských komunistických stran a Kominterny v tom 

smyslu, že se jedná o válku kapitalistických zemí o světovládu a že nelze podporovat 

fašistické Polsko, které utlačuje menšiny,9 probíhaly v tajnosti přípravy na obsazení 

východních území polského státu, jejichž detailní vypracování svědčí o tom, že hlavním 

                                                 
6 DAVIES, N. Heart of Europe: The Past in Poland’s Present. New York: Oxford University Press Inc., 
2001, s. 65. 
7 GARLIŃSKI, J. op.cit., s. 13. 
8 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 
ТОРКУНОВ, А. В. (eds.). Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских 
отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 205–206.  
9 Ibid., s. 207. 
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cílem vedle připojení oblastí tzv. Západního Běloruska a Ukrajiny bylo zničení polské 

armády, jejímž jednotkám mělo být zabráněno v ústupu do Rumunska či Maďarska.10 

Datum útoku na Polsko stanovil nakonec sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin 

na 17. září 1939, ač v té době ještě nedošlo k pádu hlavního města Varšavy, což byl jeden 

z bodů, jímž sovětské vedení podmiňovalo počátek svých vojenských operací proti 

polskému státu, jak vyplývá ze schůzky mezi Vjačeslavem Molotovem a německým 

velvyslancem hrabětem Friedrichem-Wernerem von der Schulenburg ze 14. září.11 

O překročení polsko-sovětských hranic Rudou armádou byl polský velvyslanec  

W. Grzybowski informován v ranních hodinách 17. září 1939 v budově sovětského 

ministerstva zahraničí, kam byl narychlo povolán. Diplomat odmítl přijmout jakožto 

nepravdivou nótu z rukou Molotovova náměstka Vladimira Poťomkina, jež hovořila o tom, 

že polský stát a vláda přestaly ve skutečnosti existovat, a tudíž veškeré smlouvy mezi 

Polskem a Sovětským svazem pozbyly platnosti. V nótě se doslova píše, že „sovětská 

vláda již nemůže déle zůstat lhostejnou, zatímco pokrevní bratři Ukrajinci a Bělorusové 

obývající polské území jsou ponecháni bez obrany svému osudu“12 a že tedy „dala 

instrukce vrchnímu velení Rudé armády, aby přikázalo vojenským oddílům překročit 

hranice a vzít pod svou ochranu životy a majetky obyvatel Západní Ukrajiny  

a Běloruska“.13 

Rozdělení polského státu a stanovení nových hranic bylo s konečnou platností 

stvrzeno po kapitulaci Varšavy 28. září uzavřením Smlouvy o hranicích a přátelství mezi 

Německem a Sovětským svazem. Dokument obsahoval určité teritoriální změny oproti 

Paktu Molotov-Ribbentrop, jmenovitě se Sovětský svaz vzdal výměnou za Litvu, jež dle 

paktu měla spadat do německé zóny vlivu, lublinského a části varšavského vojvodství, 

čímž došlo k posunu německo-sovětské hranice z řeky Visly na řeku Bug.14 

Zásadní roli v dalším vývoji polské otázky mělo hrát to, že představitelé 

západoevropských demokracií sice odsoudili sovětský postup, ale odmítli rozšířit své 

garance na polské východní hranice, jak je stanovil Rižský mír,15 a tvrdili, že dle jejich 

                                                 
10 Ibid., s. 210. Posádka města Lvova se Rudé armádě například vzdala pod podmínkou, že jí bude umožněn 
odchod do jedné ze zmiňovaných zemí, což ale Sověti nedodrželi. Většina důstojníků pak byla v dubnu  
a květnu 1940 zastřelena v lágru ve Starobělsku v rámci tzv. katyňského zločinu.  
11 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941, s. 209. 
12 K etnickému složení obyvatelstva předválečného Polska srov. přílohu č. 1. 
13 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945: Volume I 1939–1943. London: Heinemann, 1961, s. 46. 
14 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 26. 
15 Rižský mír uzavřely Polská republika a Ruská sovětská federativní socialistická republika 18. března 1921 
po výše zmiňované válce v letech 1919–1920.  
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názoru jimi vždy byla tzv. Curzonova linie.16 Přivítali tudíž výše uvedenou úpravu hranic, 

jíž se Sovětský svaz zbavil oblastí obývaných převážně Poláky, jako projev státnické 

moudrosti a ubezpečovali sovětské vedení, že ve vztazích mezi jejich zeměmi neexistují 

kvůli polsko-sovětskému konfliktu vážné překážky.17 

1.3.  Sovětizace polských území okupovaných SSSR 

V souladu se svou snahou o legitimizaci záboru polských území poukazem na 

ochranu ukrajinské a běloruské menšiny přikročil Sovětský svaz k provedení pečlivě 

připraveného scénáře přičlenění okupovaných oblastí k Ukrajinské a Běloruské sovětské 

socialistické republice. Sovětská moc byla nejprve posílena zakládáním stranických, 

komsomolských a odborových organizací, jež plnily funkci totalitní kontroly. Zároveň 

probíhaly přípravy na volby dle sovětského vzoru do národních shromáždění se sídlem 

v Białystoku a Lvově, které se uskutečnily na konci října 1939. V každém obvodu bylo 

možné volit pouze jediného kandidáta, který byl navržen volební komisí sestávající 

z místních komunistů a sovětských státních úředníků.18 

Polská vláda, jež se od počátku sovětské invaze nacházela na území Rumunska, 

vydala oficiální protest proti sovětskému počínání, v němž napadala konání jakéhokoliv 

plebiscitu na okupovaných územích jako odporující mezinárodnímu právu a prohlašovala, 

že „jej bude považovat za od počátku neplatný a že v žádném případě neuzná jeho 

výsledek jako právně závazný.“19 Tento krok, který byl již jen gestem odporu, však 

nikterak nemohl zabránit tomu, aby výše zmíněná shromáždění požádala o přijetí do 

Sovětského svazu; ukrajinské tak učinilo 27. října a běloruské o dva dny později.  

Žádosti se samozřejmě vyhovělo, a to na mimořádném pátém zasedání Nejvyššího 

sovětu SSSR, na němž také vystoupil lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav Molotov 

se shrnujícím projevem o sovětské zahraniční politice. Ve své řeči o Polsku prohlásil, že 

„stačil pouze rychlý úder ze strany německé a posléze Rudé armády a nezůstalo nic 

z tohoto ohyzdného dítěte Versailleské smlouvy, jež žilo na účet utiskovaných nepolských 

                                                 
16 Návrh demarkační čáry mezi polskými a sovětskými vojsky přijatý 8. prosince 1919 Radou Dohody – viz 
přílohu č. 2. K Curzonově linii blíže srov. MACMILLAN, M. The Peacemakers: The Paris Conference of 
1919 and Its Attempt to End War. London: John Murray, 2001, s. 231.   
17 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941, s. 213, 220. 
18 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 33. 
19 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 64. 
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menšin“.20 Dále ve shodě s nótou ze 17. září tvrdil: „Smlouva o neútočení, uzavřená mezi 

Sovětským svazem a Německem, nás zavazovala k neutralitě v případě účasti Německa ve 

válce. Tuto linii jsme důsledně uskutečňovali, s čímž si vůbec neprotiřečí vstup našich 

vojsk na území bývalého Polska, jenž se započal 17. září. (...) Jak známo, naše vojska 

vstoupila na území Polska teprve poté, co se polský stát rozpadl a fakticky přestal 

existovat. Ve vztahu k těmto skutečnostem jsme ovšem neutrální zůstat nemohli, neboť 

v důsledku těchto událostí před námi vyvstaly naléhavé otázky bezpečnosti našeho státu.“21 

Nechyběl ani poukaz na etnickou spřízněnost s Ukrajinci a Bělorusy, jimž byla sovětská 

vláda povinna přijít na pomoc a již vítali sovětská vojska jako „osvoboditele od panského 

útisku polských statkářů a kapitalistů.“22 

Jako si dalo sovětské vedení záležet na tom, aby kroky vedoucí k anexi území budily 

zdání legitimity, o stejný dojem se zprvu snažilo i na poli společenském a kulturním. Na 

rozdíl od chování německých okupačních úřadů v západních částech Polska povolilo 

znovuotevření obou univerzit, Jana Kazimíra ve Lvově a Štěpána Bátoryho ve Vilně, škol, 

divadel a podobných kulturně-společenských institucí, ovšem s výjimkou těch pod správou 

církví, proti nimž sovětská moc naopak tvrdě zakročila, tušíc v křesťanském náboženství 

svého úhlavního nepřítele. Instituce, jimž bylo umožněno obnovit svou činnost, byly 

ovšem podrobeny ideologickému zglajchšaltování.23 

V oblasti hospodářství na sebe sovětizace brala podobu rozsáhlého znárodňování 

průmyslu, bank a zemědělské půdy. Znárodněná půda pak sloužila jako základ pro 

uskutečnění kolektivizace v zemědělství, včetně zavedení kolchozů a sovchozů, byť se 

sovětským úřadům nepodařilo vše zrealizovat do června 1941, kdy Sovětský svaz napadlo 

Německo.24 Tyto kroky byly namířeny především proti polské statkářské vrstvě  

a tzv. vojenským osídlencům (osadnicy wojskowi).25 Vojenští osídlenci, které NKVD 

považovala za „vojensko-politické agenty polské vlády a ohnisko kontrarevoluční 

činnosti“ rovněž patřili mezi první, kteří padli za oběť dalšímu z opatření nové moci, jímž 

                                                 
20 МОЛОТОВ, В. M. Доклад о внешней политике Правительства (на Внеочередной пятой сессии 
Верховного Совета СССР). [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupný z WWW:  
< http://doc20vek.ru/node/1397>. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 34–35. 
24 GŁOWACKI, A. Польша между СССР и Германией. 1939–1941. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 
ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) op. cit., s. 246–252.  
25 Zasloužilí vojáci polské armády, kteří po polsko-sovětské válce 1919–1920 na návrh J. Piłsudského získali 
na vybojovaných východních územích (Kresy Wschodnie) příděly půdy. 
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byly deportace širokých vrstev obyvatelstva do nehostinných oblastí Sovětského svazu – 

severní části evropského Ruska, Sibiře a severního Kazachstánu.26 

Nucené přesidlování pak pokračovalo v několika vlnách během let 1940–41. Ačkoliv 

se údaje o počtu deportovaných v různých zdrojích poněkud liší,27 jisté je, že se jednalo  

o statisíce lidí, z nichž většina byla polské národnosti. Dá-li se věřit údajům bývalého 

generálního prokurátora SSSR a v té době náměstka lidového komisaře zahraničních věcí 

Andreje Vyšinského, jenž byl sám polského původu, bylo v období 1939-1941 ze 

západních oblastí USSR a BSSR vysídleno 388 tisíc Poláků.28 

1.4.  Katyňský zločin 

Deportace širokých vrstev obyvatelstva úzce souvisely s osudem polských válečných 

zajatců, policistů, státních úředníků a představitelů inteligence zadržovaných 

v koncentračních táborech či věznicích, neboť podstatnou část deportovaných tvořily 

rodiny těchto vězňů. Během záboru východních oblastí Polska ve dnech 17. září – 1. října 

1939 padlo Rudé armádě do zajetí kolem čtvrt milionu polských vojáků, kteří se poté 

v rozporu s mezinárodním právem29 dostali mimo pravomoc sovětské armády pod dohled 

jednotek NKVD. 

Část válečných zajatců (vojíny a poddůstojníky), kteří před zářím 1939 žili na území 

oblastí připojených k SSSR, se rozhodlo sovětské vedení z důvodu nedostatku potravin  

a místa propustit domů. Vyšší důstojnictvo, policisty, příslušníky oddílů KOP a osadníky – 

úhrnem okolo 15 tisíc osob – sovětské orgány rozmístily do tří táborů v Ostaškově, 

Starobělsku a Kozelsku na západě SSSR. 

Lidový komisař vnitřních věcí Lavrentij Berija již 19. září 1939 zřídil speciální 

Odbor pro záležitosti válečných zajatců (Управление по делам военнопленных), jenž měl 

na starosti problematiku polských zajatců. Kromě toho na jeho rozkaz několik operativních 

                                                 
26 GŁOWACKI, A. op. cit., s. 260. 
27 Blíže srov. GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 36; SIEMASZKO Z. S. The Mass Deportations of the Polish 
Population to the USSR, 1940–41. In: SWORD, K. (ed.) The Soviet Takeover of the Polish Eastern 
Provinces, 1939–41. London: Macmillan, 1991, s. 217–235; SWORD, K. Deportation and Exile: Poles in 
the Soviet Union, 1939–48. New York: St. Martin’s Press, 1994, s. 25–27.   
28 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941, s. 225. 
29 Sovětský zábor východního Polska proběhl bez vyhlášení války, což umožnilo sovětským úřadům obejít 
mezinárodní zvyklosti v zacházení s válečnými zajatci. 
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skupin NKVD provádělo za pomoci zvláštních dělnických gard hromadná zatýkání 

polských civilistů (úředníků, bohatších zemědělců ap.).30 

V průběhu října Berija nařídil vytvoření agenturní sítě ve výše zmiňovaných 

táborech, jejímž úkolem bylo odhalování kontrarevolučních uskupení mezi zajatci a sběr 

informací o členství vězněných ve zpravodajských a bezpečnostních službách, politických 

stranách a podobných organizacích. Hlášení do Moskvy obsahovala zprávy o narůstání 

protisovětských nálad, plánech na útěk ze zajetí a odhodlání zajatců pokračovat v boji za 

nezávislost Polska. V prosinci Berija také rozkázal provést dodatečné zatčení všech 

aktivních důstojníků dle evidence polské armády, kteří doposud unikali sovětským 

orgánům.31 

V této době sovětské vedení ještě nemělo přesnou představu, jak naložit s polskými 

zajatci, což vyplývá z dokumentů z počátku roku 1940. Koncem února totiž Lavrentij 

Berija přikázal zastavit proces odsuzování polských důstojníků z Ostaškovského tábora, 

jejž měla na starosti Zvláštní komise NKVD SSSR (Особое совещание при НКВД 

СССР) a která již vydala několik set rozsudků ke třem až osmi rokům pobytu v Gulagu na 

Kamčatce. Jak vidno, rozhodnutí provést masové popravy nebylo dáno předem, ale rodilo 

se nejspíš postupně. 

Důvodů, jež sovětské vedení přivedly k myšlence vyřešit problém polských zajatců 

masovými popravami, mohlo být několik. Za jeden z nich lze považovat potřebu uvolnit 

místo pro finské vojáky, kteří se dostali do zajetí během právě probíhající tzv. zimní války 

s Finskem. Dalším popudem mohlo být posílení protipolských nálad vzhledem k podílu 

polské exilové vlády na vyloučení Sovětského svazu ze Společnosti národů v prosinci 1939  

a její snaze vyslat polské vojáky v rámci expedičního sboru na pomoc Finům. Důležitou 

roli patrně hrál také fakt, že se Stalin obával polských zajatců jako páté kolony v případě 

útoku polských spojenců Velké Británie a Francie na SSSR, o němž se tehdy uvažovalo na 

zasedáních Nejvyšší spojenecké válečné rady v Paříži a o jehož přípravách Stalin věděl.32 

Milníkem v rozhodování o osudu polských důstojníků a vězňů byla nejspíše schůzka 

mezi Lavrentijem Berijou a Josifem Stalinem dne 29. února 1940, na které Berija předložil 

detailní materiály s informacemi o zadržovaných polských občanech a dožadoval se 

dalších instrukcí. Není pravděpodobné, že by Berija Stalinovi masové popravy přímo 

                                                 
30 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Катынское преступление. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) op. cit., 
s. 280. 
31 Ibid., s. 282. 
32 Ibid., s. 284–285. 
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navrhl, ale spíše se k takovému řešení na základě poskytnutých dokumentů přiklonil sám 

sovětský vůdce. 

V prvních březnových dnech Berija nařídil pořídit číselné seznamy polských vězňů, 

které se staly základem pro jeho podrobnou zprávu určenou Stalinovi, již sestavil  

3.–5. března 1940. V ní se o vězněných píše, že jsou to všichni „zapřisáhlí odpůrci 

sovětské moci, plní nenávisti k sovětskému zřízení“.33 Berija dále uvádí: „Zajatí důstojníci 

a policisté se i v táborech snaží pokračovat v kontrarevoluční činnosti a provádějí 

antisovětskou agitaci. Nemohou se dočkat, až se dostanou na svobodu, aby měli příležitost 

podílet se na boji proti sovětské vládě. Orgánům NKVD se podařilo v západních oblastech 

Ukrajiny a Běloruska odhalit řadu kontrarevolučních povstaleckých skupin, v nichž všude 

hráli vedoucí úlohu bývalí důstojníci bývalé polské armády, bývalí policisté a četníci.“34 

Následuje seznam zadržovaných roztříděných podle vojenské hodnosti či jiné 

příslušnosti a poté návrh NKVD SSSR ohledně jejich dalšího osudu: „Vzhledem k tomu, 

že se ve všech případech jedná o zatvrzelé a nepolepšitelné nepřátele sovětské moci, 

považuje NKVD SSSR za nutné (...) prošetřit [tyto případy] ve zvláštním režimu  

a odsoudit obžalované k nejvyšší formě trestu – smrti zastřelením. Soudní projednání je 

třeba provést bez předvolání obžalovaných a sdělení jim obvinění, bez rozhodnutí  

o ukončení vyšetřování a uzavření spisu.“35 

Tato zpráva se stala podkladem pro usnesení politbyra ÚV VKS(b) z 5. března 1940, 

ve kterém jeho členové36 s navrženými opatřeními vyslovili souhlas. Ihned poté začaly 

přípravy k provedení celé akce. Vězni nacházející se v mnoha věznicích na západní 

Ukrajině a Běloruska byli převezeni do čtyř komplexů v Kyjevě, Minsku, Charkovu  

a Chersonu; zadržovaným bylo od poloviny března zakázáno vést korespondenci. Zvláštní 

oddělení NKVD sestavovalo seznamy odsouzených k smrti, které potvrzovala usnesením 

politbyra zřízená „trojka“ ve složení: Vsevolod Merkulov (Berijův náměstek a šéf Hlavní 

správy státní bezpečnosti NKVD), Bogdan Kobulov (náčelník Hlavní ekonomické správy 

NKVD) a Leonid Baštakov (náčelník Zvláštního oddělení NKVD).37 

                                                 
33 Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину. [online]. [cit. 2013-04-
07]. Dostupný z WWW: <http://rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml>. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Na dokumentu se nacházejí podpisy těchto lidí: Josif Stalin, Kliment Vorošilov, Vjačeslav Molotov, 
Anastas Mikojan, Michail Kalinin, Lazar Kaganovič a Lavrentij Berija.  
37 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Катынское преступление, s. 288. Výkonnost tohoto orgánu potvrzuje údaj uvedený 
k 9. dubnu 1940, kdy „prošetřil“ a potvrdil 13 seznamů čítajících téměř 1300 odsouzených.  
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Popravy začali příslušníci NKVD provádět na počátku dubna, kdy do lágrů a věznic 

přicházely první potvrzené seznamy. Zajatci z tábora v Ostaškově byli zastřeleni ranou do 

týla ve sklepení oblastního oddělení NKVD v Kalinině (nynější Tver) a pohřbeni nedaleko 

rekreačního střediska NKVD ve vsi Mědnoje. Důstojníci z tábora v Kozelsku byli 

popravováni jednak do vykopaných jam v lese poblíž vsi Katyň, jednak ve věznici ve 

Smolensku.38 Vězně tábora ve Starobělsku na východní Ukrajině čekisté zastřelili spolu 

s jinými vězni v Charkově a pohřbili poblíž města u obce Pjatichatky. 

Celá operace trvala až do konce května 1940. Podle zprávy šéfa KGB Alexandra 

Šelepina z 3. března 1959 určené prvnímu tajemníku KSSS Nikitu Chruščovovi bylo 

popraveno celkem 21 857 lidí, z toho 8348 důstojníků polské armády, 6311 policistů  

a 7305 civilistů ve věznicích. Ztráta obrovského množství zkušených vojáků, mezi nimi 11 

generálů, několika desítek plukovníků a stovek podplukovníků a majorů, představovala pro 

polské ozbrojené síly drtivou ránu, z níž se mohly jen těžko vzpamatovat.39 Katyňský 

zločin polsko-sovětské vztahy hluboce poznamenal, a to nejen během druhé světové války, 

kdy se jej sovětské vedení snažilo zakrýt nejprve vyhýbavými odpověďmi na dotazy 

polských představitelů a později svalováním viny na nacistické Německo, ale i v období 

komunismu, kdy se o něm ve východním bloku oficiálně nesmělo mluvit, a ovlivňuje je 

vlastně dodnes.40 

                                                 
38 Ibid., s. 293–294. K ilustraci hantýrky čekistů budiž uveden následující příklad: náčelník Hlavní dopravní 
správy NKVD Solomon Miľštejn ve svých zprávách o popravách pro Beriju a Merkulova uváděl, že „vagóny 
na železniční stanici Smolensk se nacházejí ve fázi vykládání (находятся под разгрузкой)“.   
39 ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Катынское преступление, s. 294. 
40 K roli Katyně ve vzájemných vztazích blíže srov. ЯБЛОКОВ, А. Ю., ЯЖБОРОВСКАЯ, И. С., 
ПАРСАДАНОВА, В. С. Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. 
Москва: РОССПЭН, 2009.   
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2.  Od útoku Třetí říše na SSSR do jara 1943 

2.1.  Obnovení polsko-sovětských diplomatických vztahů a dohoda Sikorski- 

-Majskij 

Přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem v červnu 1941 představovalo 

ve vývoji polsko-sovětských vztahů v tomto období zásadní přelom. Exilový premiér 

Władysław Sikorski41 již 23. června 1941 ve svém rádiovém poselství k posluchačům 

v okupované vlasti hovořil o možnosti znovuobnovení polsko-sovětských diplomatických 

vztahů. Poukazoval na to, že německým útokem na Sovětský svaz skončila éra Polsku 

nepříznivé německo-sovětské spolupráce, jež měla počátek v Rapallské smlouvě z roku 

1922 a jejímž vyvrcholením bylo podepsání Paktu Molotov-Ribbentrop. Znovunavázání 

oficiálních kontaktů Sikorski podmiňoval prohlášením tohoto paktu a všech ostatních 

německo-sovětských dohod z podzimu 1939 za neplatné a návratem k předchozímu stavu, 

jejž určovala Rižská smlouva z roku 1921. Zároveň trval na propuštění všech polských 

občanů nacházejících se na území Sovětského svazu na svobodu. V závěru Sikorského 

projevu je možné vycítit snahu přesvědčit své krajany, že hlavním nepřítelem je nacistické 

Německo, „se kterým není možné uzavírat žádné dohody. Němci musí být přemoženi, 

zneškodněni a zničeni, aby Polsko mohlo zaujmout své místo v rodině svobodných 

národů“.42 

Sovětský svaz vyjádřil prostřednictvím svého velvyslance ve Velké Británii Ivana 

Michajloviče Majského ochotu diskutovat o obnovení vztahů, v ožehavé otázce hranic 

ovšem přišel se zásadou, že by se budoucí Polsko mělo koncentrovat ve svých národních 

hranicích.43 K jednacímu stolu zasedli představitelé obou stran za anglického 

prostřednictví poprvé 5. července 1941, kdy došlo ke schůzce ve složení: Władysław 

Sikorski a ministr zahraničí August Zaleski za polskou stranu, velvyslanec I. M. Majskij za 

sovětskou a za anglickou Sir Alexander Cadogan, stálý tajemník Foreign Office. Během 

tohoto setkání padl návrh na vytvoření polské armády v Sovětském svazu z polských 

                                                 
41 Vrcholní představitelé tzv. Sanacji prezident Ignacy Mościcki a předseda vlády generál Felicjan Sławoj 
Składkowski, kteří se v té době nacházeli v Rumunsku, podali koncem září 1939 demisi. Ignacy Mościcki 
jmenoval 30. září na základě tzv. květnové ústavy z r. 1935 svým nástupcem Władysława Raczkiewicze, 
který poté pověřil sestavením vlády generála Władysława Sikorského, čímž se ustavila polská exilová 
politická reprezentace. 
42 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 108–111. 
43 ПАРСАДАНОВА, В. С. Военное время. 1941–1945. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) 
op. cit., s. 338. 



20 
 

válečných zajatců i civilistů, jež by byla oficiálně součástí polských exilových ozbrojených 

sil, ale operativně by podléhala sovětskému generálnímu štábu.44 

Další setkání se konalo 11. července 1941, tentokrát již za přítomnosti britského 

ministra zahraničí Anthonyho Edena. Podobně jako na první schůzce činilo největší obtíže 

překonání názorových rozdílů v otázce anulování sovětsko-německých dohod z roku 1939 

a polských občanů vězněných v Sovětském svazu. Sovětská strana sice byla připravena 

prohlásit smlouvy s nacistickým Německem za neplatné, což však dle Majského 

neznamenalo, že by tím pádem automaticky uznávala východní hranici meziválečného 

Polska, jak se zdálo přirozené a logické Władysławu Sikorskému a ministru Zaleskému. 

Co se týče polských válečných zajatců, jichž bylo dle polské exilové vlády v Sovětském 

svazu okolo 180 tisíc, z toho 10 tisíc důstojníků, odpověděl Majskij, že podle údajů 

sovětských úřadů se jedná pouze o 20 tisíc osob a že zbytek byl již propuštěn.  Sovětský 

velvyslanec dále navrhoval ponechat tyto otázky na pozdější jednání a nyní se soustředit na 

obecnou politickou dohodu, na jejíchž základech se obě strany budou schopny shodnout. 

Obsah této dvoustranné sovětsko-polské smlouvy formuloval ve čtyřech bodech:  

1) prohlášení německo-sovětských smluv ohledně Polska za neplatné, 2) obnovení 

diplomatických vztahů, 3) vytvoření polské armády v SSSR, 4) spolupráce obou vlád 

v boji proti nacistickému Německu.45 

Majského návrh se stal po polském i anglickém souhlasu podkladem pro další 

vyjednávání, jež nebylo nikterak jednoduché a protáhlo se až do konce července. Největší 

spory se týkaly znění prvního článku o anulování smluv, v jehož rámci chtěla polská strana 

uplatnit nároky na odškodnění za zabraný a zničený majetek na Sověty anektovaném 

území.  Vzhledem k neochotě Sovětů se výslovně zavázat k uznání předválečných hranic 

se polští představitelé obrátili s požadavkem garance k britskému ministru zahraničí 

Anthonymu Edenovi.  

Polsko-sovětská smlouva, jež vešla do historie jako dohoda Sikorski-Majskij, byla 

nakonec podepsána 30. července 1941. V ten samý den vydalo britské ministerstvo 

zahraničí nótu adresovanou předsedovi vlády gen. Sikorskému, v níž Anthony Eden 

prohlašoval: „U příležitosti dnešního podpisu polsko-sovětské dohody bych Vás rád 

informoval, že vláda Jeho Veličenstva v souladu s ustanoveními smlouvy o vzájemné 

pomoci mezi Spojeným královstvím a Polskem ze dne 25. srpna 1939 neučinila vůči Svazu 

                                                 
44 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 117. 
45 Ibid., s. 128–132. 
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sovětských socialistických republik žádný závazek, který by se dotýkal vztahů mezi touto 

zemí a Polskem. Rovněž si přeji Vás ujistit, že vláda Jeho Veličenstva neuznává žádné 

územní změny, ke kterým v Polsku došlo od srpna 1939.“46 

Ani tato avizovaná garance ovšem nezabránila rozkolu v polské exilové vládě, který 

nastal o několik dní dříve během schvalování dohody. Na protest proti souhlasu většiny 

s podpisem rezignovali jeden z polských vyjednavačů ministr zahraničních věcí August 

Zaleski, velitel organizace Svaz ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej)47 generál 

Kazimierz Sosnkowski a ministr spravedlnosti Marian Seyda. Byli přesvědčeni, že je třeba 

využít katastrofální válečné situace Sovětského svazu a vynutit si na něm explicitní uznání 

hranic podle Rižské smlouvy. Władysław Sikorski namítal, že nelze doufat v lepší 

podmínky, než Sovětský svaz tehdy nabízel, a nakonec vzal na sebe odpovědnost za podpis 

smlouvy i přes odpor prezidenta Władysława Raczkiewicze, jenž jej k tomuto aktu odmítl 

zmocnit.48 

Sikorski, vědom si ožehavosti problému, dne 31. července 1941 ve svém 

rozhlasovém projevu k okupované vlasti vysílaném polskou sekcí BBC ujišťoval krajany, 

že „nynější dohoda pouze prozatímně urovnává spory, jež nás rozdělovaly po staletí. 

Nepřipouští byť jen náznakem, že by hranice polského státu z roku 1939 mohly být kdy 

zpochybněny.“49 Poslední věta byla spíše Sikorského přáním, než že by zcela odpovídala 

realitě. Na tento výklad také okamžitě odmítavě zareagoval oficiální sovětský list Izvěstija 

ve vydání ze 3. srpna 1941.50 Dále Sikorski ve svém projevu zdůraznil, že nyní „když 

Německo svým pochodem na východ nemilosrdně pokořuje sousední národy, stojí polská 

vláda bok po boku s Ruskem (...) Německo vždy bylo a je nesmiřitelným nepřítelem 

Polska; jako už vícekrát v historii jsme postaveni před volbu: s Německem, či Ruskem? 

(...) Národ odmítá jakoukoliv spolupráci s Německem, avšak vzhledem k zeměpisné 

poloze si uvědomuje, veden neklamným citem, nutnost porozumění s jedním ze svých 

velkých sousedů, aby mohl druhému účinně vzdorovat“.51 

 

 

                                                 
46 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 83. 
47 Odbojová organizace působící v okupovaném Polsku, později přejmenována na Zemskou armádu (Armia 
Krajowa). 
48 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 108–109. 
49 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 144. 
50 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 85. 
51 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 144–145. 
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2.2. Formování polské armády v SSSR, jednání W. Sikorského v Moskvě, 

projekt polsko-československé konfederace 

Jedním z prvních kroků vyplývajících z obnovení diplomatických vztahů bylo 

jmenování nového polského velvyslance v Moskvě, jímž se stal bývalý profesor historie na 

Jagellonské univerzitě v Krakově Stanisław Kot. Podle historika Józefa Garlińského se 

nejednalo o příliš šťastnou volbu, neboť Kot pocházel z rakouské části polského záboru, 

s ruským prostředím tak nebyl důkladně obeznámen a navíc neměl žádné diplomatické 

zkušenosti.52 

V souladu s ustanoveními dohody Sikorski-Majskij přikročil Nejvyšší sovět SSSR 

k prohlášení amnestie, jež byla udělena 12. srpna 1941 všem polským občanům, ať 

válečným zajatcům nebo civilistům vězněným z jiných důvodů.53 O dva dny později 

následovalo uzavření polsko-sovětské vojenské smlouvy, jejímž hlavním cílem bylo 

vytvoření polské armády v Sovětském svazu. Za jejího velitele byl vybrán generál 

Władysław Anders, kterého Sověti propustili z nechvalně proslulého moskevského vězení 

Lubjanka. 

Formování armády začalo 22. srpna 1941, za sídlo svého hlavního štábu si Anders 

zvolil město Buzuluk. V souvislosti s amnestií se objevil problém, koho vlastně považovat 

za polského občana. Polská strana samozřejmě trvala na tom, že polským občanem je 

každý, kdo do září 1939 žil na území polského státu a vlastnil jeho občanství, a tento názor 

vyjádřila v protestní nótě z 10. listopadu 1941 adresované lidovému komisariátu 

zahraničních věcí, ve které se ohrazovala proti povolávání svých bývalých občanů do Rudé 

armády.54 Sověti se naopak odvolávali na skutečnost, že obyvatelé tzv. Západní Ukrajiny  

a Běloruska získali dekretem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 29. listopadu 1939 

sovětské občanství,55 a nemohou tudíž vstupovat do polské armády. Obě strany nakonec 

dospěly v prosinci 1941 ke kompromisu, kdy sovětské vedení navrhlo vyjmout z onoho 

dekretu osoby polské národnosti, v případě Ukrajinců, Bělorusů a Židů tak učinit ale 

odmítlo.56 

                                                 
52 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 113. 
53 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 145. 
54 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 92–93. 
55 Указ Президиума ВС СССР от 29. 11. 1939 о приобретении гражданства СССР жителями 
западных областей УССР и БССР. [online]. [cit. 2013-03-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4215.htm>. 
56 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 228. 
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Rozepře související s budováním polské armády v Sovětském svazu, jejím 

vycvičením, vyzbrojením a zásobováním byly hlavním tématem první osobní schůzky 

představitelů obou vlád, k níž došlo 3. prosince 1941 v Moskvě. Za polskou stranu se jí 

účastnil kromě předsedy vlády Sikorského velvyslanec Stanisław Kot a velitel polských 

jednotek v SSSR generál Anders, za sovětskou Josif Stalin, Vjačeslav Molotov a částečně 

též zástupce náčelníka generálního štábu Alexej Pavlovič Panfilov, jenž zodpovídal za 

formování polské armády. 

Po obvyklých zdvořilostních frázích si Sikorski Stalinovi postěžoval, že i přes 

srpnovou amnestii se stále velké množství Poláků nachází v různých pracovních a jiných 

táborech rozesetých po celém Sovětském svazu. Na tuto výtku reagovali Molotov se 

Stalinem tvrzením, že všichni Poláci již byli propuštěni, a případné prodlevy vysvětlovali 

odkazem na probíhající válku a přetížené dopravní komunikace. Sikorského dotaz ohledně 

osudu několika tisíc polských důstojníků, jež se podle polských zdrojů měli nacházet na 

území sovětského státu a po nichž zatím nebylo ani stopy, Stalin odbyl velice 

nevěrohodnou, cynickou poznámkou, že nejspíše ve zmatku vzniklém po německém útoku 

utekli do Mandžuska.57 

Sikorski Stalinovi vzhledem k potížím s výzbrojí a zásobováním navrhl přesunout 

polské vojáky do Brity ovládané Persie, kde by se jim dostalo náležitého výcviku, po 

kterém by se mohli vrátit zpět do SSSR a zapojit se po boku Rudé armády do vojenských 

operací na frontě. Sikorski jednal po předchozí dohodě s Winstonem Churchillem a chtěl 

tímto krokem vyvinout tlak na sovětské vedení. Stalina tento návrh rozladil, neboť padl ve 

chvíli, kdy situace na bojišti byla pro Sověty kritická – německá vojska tehdy stála 

nedaleko Moskvy, z níž již byly evakuovány centrální úřady do povolžského Kujbyševa. 

Podezíral Poláky, že nemají v úmyslu se vrátit, a celou věc ironicky komentoval poukazem 

na to, že Britové asi pociťují nedostatek vojáků. Doslova prohlásil, že „pokud Poláci 

nechtějí bojovat, tak jen ať odejdou, nemůžeme je zde držet; jestli chtějí, mohou odejít. (...) 

Obejdeme se bez vás. (...) Zvládneme to sami, dobudeme Polsko a pak vám je předáme“.58 

Sikorského pohrůžka nicméně zapůsobila a donutila Stalina k určitým ústupkům, 

které zahrnovaly rozšíření plánované polské armády v SSSR až na sedm divizí, přesun 

jejího hlavního shromažďovacího a velitelského centra do oblasti s vhodnějšími 

klimatickými podmínkami a částečnou evakuaci okolo 20-30 tisíc vojáků. Polští 

                                                 
57 Ibid., s. 233. 
58 Ibid., s. 239. 
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představitelé tedy dosáhli alespoň částečně toho, co si předsevzali, a od úplného transferu 

do Persie mohli načas upustit. 

Následujícího dne, 4. prosince 1941, podepsali Sikorski a Stalin jako důkaz 

zlepšujících se vztahů Deklaraci o přátelství a vzájemné pomoci, jež obsahovala obecná 

prohlášení o připravenosti obou stran poskytovat si navzájem na základě dohody  

z 30. července 1941 všestrannou vojenskou pomoc a bojovat bok po boku proti 

„německým banditům“.59 Přes tento zdánlivě pozitivní výsledek nelze Sikorského 

prosincovou návštěvu v Moskvě v delší perspektivě hodnotit jako obzvláště úspěšnou, 

neboť během ní nedošlo k trvalému vyřešení naprosto zásadní otázky polsko-sovětských 

hranic, ačkoliv byl Stalin ochoten o tomto tématu debatovat. Polský předseda vlády se však 

diskusi vyhnul s tím, že bude čas se k problému vrátit v budoucnu. Historik Wojciech 

Materski hodnotí Sikorského postup jako jednu z jeho největších politických chyb, které se 

během války dopustil. Důvodem, jenž jej k tomu vedl, byl dle Materského jednak mylný 

předpoklad, že situace Sovětského svazu se na jaře 1942 po německé ofenzivě ještě zhorší, 

jednak snaha nepřilévat dalšími kompromisy ohledně polských východních hranic olej do 

ohně polského vnitropolitického boje – svou výbušnost ostatně toto téma prokázalo již  

o pár měsíců dříve kabinetní krizí, jež provázela podpis dohody Sikorski-Majskij.60 

To, že vůdčí polský politik promarnil nejvhodnější příležitost, vysvítá i z informací, 

jež přináší ruská historička Valentina Parsadanova. Sovětské vedení bylo v prosinci 1941 

ochotno k četným ústupkům ve prospěch Polska, konkrétně bylo ve hře vrácení města 

Lvova, třetího největšího města meziválečné druhé polské republiky, a teritoriální zisky na 

úkor Německa, jak vyplývá ze sovětských návrhů britskému ministru zahraničí 

Anthonymu Edenovi, jenž byl koncem roku rovněž na návštěvě Moskvy.61 

Dalším jablkem sváru v polsko-sovětských vztazích se po částečném zklidnění stal 

na počátku roku 1942 projekt polsko-československé konfederace, jehož historie sahala již 

do roku 1940, kdy byla podepsána polsko-československá deklarace.62 V tomto dokumentu 

se hovořilo o odhodlání obou vlád „po ukončení této války vstoupit jakožto nezávislé 

suverénní státy do užšího politického a hospodářského sdružení, které by se mohlo stát 

                                                 
59 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 94–95. 
60 MATERSKI, W. Военное время. 1941–1945. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) op. cit., 
s. 368.  
61 ПАРСАДАНОВА, В.С. op. cit., s. 341. 
62 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 21. 
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základnou nového řádu ve střední Evropě“.63 Plánované silné středoevropské soustátí bylo 

v sovětských očích nežádoucím počinem, jenž mohl ohrozit poválečnou dominanci SSSR 

v tomto prostoru, ačkoliv o roli konfederace panovaly mezi Poláky a Čechoslováky dosti 

významné názorové rozdíly. Československý prezident Edvard Beneš se 10. listopadu 

1940 ve svém projevu na aberdeenské univerzitě kupříkladu přimlouval za „aktivní účast 

sovětského Ruska při vytváření evropské rovnováhy, [jež] se musí samozřejmě projevit 

především v dohodě mezi Sověty a československo-polskou konfederací“.64 

Polská strana nazírala na roli a rozsah budoucího soustátí poněkud odlišněji  

a rozhodně méně prosovětsky než Beneš, jak dokládá interview poskytnuté 11. ledna 1942 

deníku The Sunday Times hrabětem Edwardem Raczyńským, polským velvyslancem 

v Londýně a ministrem zahraničí exilové vlády.  V rozhovoru Raczyński poukazoval na to, 

že SSSR není schopen hrát účinnou roli mimo své vlastní hranice, a tudíž vzniklé 

mocenské vakuum musí zaplnit středoevropský blok států, který se zkoncentruje kolem 

polsko-československé konfederace. Kromě Maďarska a balkánských států polský politik 

výslovně zmínil také možnou účast svobodné Litvy v této unii. 

Sověti Raczyńského názory považovali za provokaci a podobné úvahy ostře odmítli 

ústy Alexandra Jefremoviče Bogomolova, zplnomocněného vyslance u spojeneckých vlád  

v Londýně. Ten v souvislosti s Raczyńského rozhovorem polské vládě poslal protestní 

nótu, v níž stálo, že „interview pana Raczyńského, úřadujícího ministra zahraničí Polska, 

uveřejněné v Sunday Times dne 11. ledna tohoto roku, obsahuje řadu výroků, jež se 

neshodují se zájmem o přátelské vztahy mezi Sovětským svazem a Polskou republikou. 

Tyto výroky upírají Sovětskému svazu pozitivní roli při řešení evropských problémů, což 

protiřečí duchu dohody mezi Sovětským svazem a Polskem, vyjádřeném v deklaraci  

o přátelství a vzájemné spolupráci“.65 Ohledně svobodné Litvy Bogomolov prohlásil:  

„Ve svém vyjádření o budoucí polsko-československé konfederaci, již popisuje jako 

zajímavou unii i pro jiné státy, pan Raczyński mezi těmito státy jmenuje i Litvu a opomíjí 

tak, že Litevská sovětská socialistická republika je součástí Sovětského svazu.“66 

  S podporou svobodného litevského státu souvisel i polský odpor vůči uzavření 

britsko-sovětské smlouvy, kterou sovětská strana navrhla A. Edenovi během jeho výše 

zmiňované návštěvy v Moskvě v prosinci 1941 a o níž se intenzivně jednalo v průběhu 

                                                 
63 DEJMEK, J. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): Vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 150. 
64 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 92. 
65 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 268.  
66 Ibid., s. 269. 



26 
 

první poloviny roku 1942. Smlouva měla potvrdit hranice Sovětského svazu z roku 1941 

(tedy i s anektovaným Pobaltím), s výjimkou těch polsko-sovětských, jejichž stanovení 

mělo proběhnout na základě přímých dvoustranných jednání mezi SSSR a Polskem. 

Britský premiér Winston Churchill zprvu takové podmínky odmítl, protože věřil, že je 

třeba počkat, až bude mít Británie vojensky a tím i politicky silnější pozici, ovšem pod 

vlivem britských válečných neúspěchů na jaře 1942 nakonec souhlasil s názorem svého 

ministra zahraničí Edena, že je třeba se Sověty o smlouvě jednat.67 

Władysław Sikorski v této záležitosti osobně intervenoval u Edena 3. března 1942  

a o šest dní později mu poslal obšírný dopis, v němž shrnul polské výhrady: „Je nezbytné 

neustupovat tlaku sovětské vlády, jež využívá okolností příhodných pro sebe  

a nevýhodných pro Spojence a jež by chtěla ostatním vnutit své požadavky vedené 

sobeckými a chybně pojímanými zájmy. Přijetí těchto požadavků, které zahrnují přičlenění 

Litvy, Estonska, Lotyšska, severní Bukoviny a Besarábie, ze strany Spojenců by 

podkopalo základy budoucího vítězství. Zničilo by víru v naši mravní pevnost  

a spravedlnost naší věci, již za nejvyšších obětí brání mnohé národy, které s neústupností 

vzdorují Třetí říši a jejím vazalům. (...) S ohledem na výše řečené důrazně protestuji proti 

uznání územních požadavků vznesených sovětskou vládou.“68 

Polský předseda vlády se snažil ke změně názoru přimět i Winstona Churchilla, 

s nímž se setkal 11. března 1942 za přítomnosti několika dalších členů britské vlády před 

svým odletem do USA. Churchill, který měl na Sovětský svaz a jeho vládu podobný názor 

jako Sikorski, se přesto zasazoval o pokračování vyjednávání o vzájemné smlouvě, neboť 

se obával možného separátního míru Sovětů s Německem, jenž by byl pro ostatní Spojence 

katastrofou.69  

Své výhrady Władysław Sikorski zopakoval i během březnové návštěvy USA, kde se 

setkal s prezidentem Franklinem D. Rooseveltem a náměstkem ministra zahraničí 

Sumnerem Wellesem. Oba američtí politikové v zásadě souhlasili se Sikorským  

a prohlásili, že politika Spojených států amerických se obecně řídí principy Atlantické 

charty70 a že navrhují ponechat všechna jednání o územních změnách až po konci vítězné 

války.71  

                                                 
67 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 21. 
68 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 292–294. 
69 Ibid., s. 298–299. 
70 Atlantická charta, která byla hlavním programem válečné účasti USA a Velké Británie, obsahovala 
v jednom ze svých bodů prohlášení, že podepsaní „si nepřejí žádných územních změn, jež by nebyly v 
souhlase se svobodně vyjádřeným přáním národů, jichž se týkají“. Sovětský svaz se k chartě verbálně 
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Americké výhrady tlumočené A. Edenovi velvyslancem Johnem Gilbertem 

Winantem a sovětská neústupnost ve vyjednávání nakonec vedly k tomu, že výsledná 

britsko-sovětská smlouva, podepsaná 26. května 1942, obsahovala pouze články 

deklarativní povahy o připravenosti obou stran poskytovat si navzájem všemožnou pomoc 

v boji proti Německu a slib neuzavírat s ním separátní mír; explicitnímu uznání 

teritoriálních změn se britská diplomacie vyhnula.72 Polská exilová vláda tento konečný 

výsledek přivítala s neskrývaným ulehčením, generál Sikorski Edenovi k uzavření smlouvy 

pogratuloval, přesvědčen o tom, že smlouva „pomůže Spojencům ve vedení války a posílí 

jejich morální autoritu, místo aby ji snižovala“.73 

2.3.  Evakuace polské armády z SSSR 

Souběžně s výše popsanými složitými diplomatickými vyjednáváními, jež měla 

negativní vliv na vývoj polsko-sovětských vztahů, probíhala evakuace polského vojska 

ze Sovětského svazu do Brity ovládané Persie.74 Původně se mělo jednat pouze  

o částečnou evakuaci leteckého a námořního personálu a části pozemních vojsk, jak se 

dohodli Sikorski se Stalinem v prosinci 1941 v Moskvě. Na počátku března 1942 ovšem 

sovětský vůdce oznámil veliteli polské armády Władysławu Andersovi, že z důvodu 

nedostatečných dodávek potravin z USA, které byly způsobeny vstupem Japonska do 

války, je nucen výrazně snížit příděly pro polskou armádu.75 Ta se tím dostala na pokraj 

vyhladovění, a Anders se rozhodl energicky jednat. 

Na schůzce se Stalinem z 18. března, kam jej doprovázel i náčelník štábu plukovník 

Leopold Okulicki, se sovětským vůdcem dohodl omezení polské armády v SSSR na  

44 tisíc vojáků organizovaných do tří divizí a urychlenou evakuaci všech branců, pro něž 

sovětské vojenské úřady nebyly schopny zajistit dostatečné příděly potravin. Transport 

polských vojáků měl procházet přístavním městem Krasnovodsk, ležícím na břehu 

Kaspického moře (dnešní Turkmenbaši v Turkmenistánu).76 

                                                                                                                                                    
přihlásil prostřednictvím velvyslance v Londýně I. M. Majského na mezispojenecké konferenci v září 1941, 
polská vláda ji podepsala tamtéž. Paradoxně ani SSSR, ani Polsku tento bod nebyl příliš vhod – Polsko si 
dělalo nároky na území osídlená Němci, SSSR pak nechtěl ustupovat z územních zisků do června 1941. 
71 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 102. 
72 Ibid., s. 109. 
73 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 364. 
74 Podrobněji k tématu srov. SWORD, K. Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union, 1939–48. New 
York: St. Martin’s Press, 1994, s. 60–87. 
75 Ibid., s. 294–295. 
76 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 301–310. 
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První vlna evakuace začala o týden později 24. března a trvala do 3. dubna. Za tuto 

dobu bylo přepraveno 33 tisíc vojáků a 10 tisíc civilistů. Energický postup sovětských 

úřadů a rychlost, s jakou celá akce proběhla, prozrazovaly důležitou změnu sovětské 

politiky vůči polskému spojenci.77 Byrokratické překážky, provázející polskou armádu po 

celou dobu jejího utváření, při evakuaci rázem padly, což se nedá vyložit jinak, než že 

sovětské vedení již nemělo zájem na tom, aby se na území Sovětského svazu nacházely 

významné polské ozbrojené síly – alespoň ne ty, které by byly podřízeny exilové vládě 

v Londýně. 

Generál Anders po svých bohatých zkušenostech došel k přesvědčení, že nejlepší by 

bylo přesunout armádu celou, neboť neviděl její další pobyt na sovětském území jako 

perspektivní. V tomto bodu se dostal do názorového sporu s předsedou vlády Sikorským, 

jenž se kromě ryze vojenských otázek musel ohlížet i na politický význam existence polské 

armády v SSSR a vzít v úvahu dopady, které by její celková evakuace měla na vyjednávací 

pozici vůči Sovětskému svazu a postavení Polska v rámci protihitlerovské koalice.78 

Zprvu převládlo Sikorského stanovisko ponechat alespoň část ozbrojených sil 

v SSSR, jež se odráží v usnesení polské vlády z 30. dubna 1942: „Vláda Polské republiky 

vyjadřuje svůj souhlas s evakuací části polských sil (...) a doufá, že sovětská vláda nebude 

klást překážky dalšímu náboru a evakuaci vojáků a dobrovolníků hlásících se do polské 

armády (...) Vláda znovu zdůrazňuje, že je v souladu s polskými zájmy a politikou 

vyjádřenou polsko-sovětskou dohodou z 30. července 1941 ponechat na sovětském území 

část polských ozbrojených sil, které by následovně bojovaly na východní frontě bok po 

boku se sovětskou armádou.“79 

Byla to právě výše uvedená možnost provádění dalšího náboru, jež byla kromě 

politických ohledů jedním z hlavních důvodů, proč chtěl Władysław Sikorski ponechat 

alespoň část vojenského personálu v Sovětském svazu, neboť se na jeho území stále 

nacházelo mnoho polských občanů, kteří mohli posílit řady polského vojska. Tento důvod 

však ztratil svou váhu poté, co lidový komisař zahraničí Molotov 14. května 1942 

informoval jménem sovětské vlády polského velvyslance Kota: „Sovětská vláda nevidí 

žádný smysl v podnikání kroků, jež by umožnily další nábor dobrovolníků do polské 

armády na území SSSR s cílem je evakuovat na Blízký východ. Současně také nevidí 

                                                 
77 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 152. 
78 Ibid., s. 152–153. 
79 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 342. 
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důvod obnovovat činnost polských vojenských úřadů vytvořených za účelem náboru do 

polské armády.“80 

Ve světle těchto rozhodnutí se jevila pozice polských ozbrojených sil v Sovětském 

svazu jako dlouhodobě neudržitelná a celková evakuace se zdála být jediným smysluplným 

řešením narůstajícího polsko-sovětského konfliktu, a to tím spíše, že zájem o polské vojáky 

projevila Velká Británie, jejíž jednotky v této době v severní Africe čelily razantnímu 

nástupu německých vojsk pod vedením maršála Erwina Rommela, a britská vláda tak byla 

ochotna polským oddílům poskytnout potřebnou výzbroj a zásobování.81 

Rozuzlení osudu polské armády přišlo 2. července 1942, kdy lidový komisariát 

zahraničních věcí oznámil britskému velvyslanci v Moskvě Siru Archibaldu Clarku 

Kerrovi, že sovětské vedení souhlasí s přesunem zbývajících tří polských divizí do 

Persie.82 Britské ministerstvo zahraničí o rozhodnutí informovalo Władysława Sikorského, 

který v telegramu adresovaném velvyslanci Kotovi a veliteli Andersovi s tímto krokem 

vyslovil souhlas a pověřil Anderse organizací celé akce.83 

Evakuace proběhla v srpnu 1942 a týkala se kolem 70 tisíc osob, z nichž 44 tisíc bylo 

vojáků, zbytek tvořili rodinní příslušníci a civilisté.84 Stejně jako v případě první vlny na 

přelomu března a dubna byl hlavním centrem přístav Krasnovodsk, jemuž velel 

podplukovník Zygmunt Berling. Ten měl opustit město v posledním transportu, ale spolu 

se dvěma svými důstojníky se skryl a zůstal v Sovětském svazu, za což byli o rok později 

Władysławem Andersem degradováni a polním soudem odsouzeni in absentia jako zrádci 

k smrti a ke ztrátě občanských práv navždy s odůvodněním, že „obvinění dezertovali z řad 

polské armády dle mínění soudu za tím účelem, aby mohli vstoupit do sovětské armády,  

a tedy do služeb státu, jedním z jehož politických cílů je zbavit polský stát nezávislé 

existence přičleněním jeho území k SSSR, a proto soud obviněné odsoudil k trestu 

smrti“.85 Zygmunt Berling se měl v budoucnu stát velitelem nové, lidové polské armády 

v Sovětském svazu. 

Při hodnocení odchodu polské armády se polští i ruští historikové shodují v tom, že 

ze strany polské exilové vlády šlo o chybný krok se závažnými důsledky. Polský historik 
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82 MATERSKI, W. op. cit., s. 374. 
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Wojciech Materski v něm vidí diplomatickou porážku Sikorského kabinetu a oslabení 

pozice Polska v rámci spojenecké koalice a za jeho důvody považuje jednak různý pohled 

na věc u generálů Anderse a Sikorského, jednak absenci dobré vůle k spolupráci na 

sovětské straně.86 Valentina Parsadanova k tématu píše: „Posuzujeme-li dnes evakuaci 

polské armády z SSSR, pak je třeba ji označit za patrně největší chybu polské vlády během 

války, a tuto chybu si polský kabinet brzy uvědomil.“87 

2.4.  Zatýkání diplomatů, konec projektu polsko-československé konfederace 

Evakuace polské armády ze Sovětského svazu rozvázala sovětským úřadům ruce 

k tvrdému postupu proti diplomatickým zastoupením Polské republiky a jejich 

zaměstnancům, k němuž docházelo již během samotné evakuace a který se přiostřil 

v prvních zářijových dnech roku 1942, téměř okamžitě po odchodu posledního polského 

vojáka. 

Podle náměstka lidového komisaře zahraničních věcí Andreje Vyšinského pracovníci 

polské ambasády, jejichž činností byla především organizace humanitární pomoci polským 

občanům v SSSR, zneužívali své postavení pro protisovětské a špionážní aktivity,  

a sovětská vláda se tak rozhodla lokální pobočky polského velvyslanectví zrušit.88 Polská 

strana se samozřejmě proti těmto obviněním ústy polského chargé d’affaires v SSSR 

Henryka Sokolnického a ministra zahraničí Edwarda Raczyńského rezolutně ohradila, 

čímž začala několikaměsíční diplomatická bitva, kdy si obě strany vyměnily velké 

množství nót, ve kterých si vyčítaly porušování dohody Sikorski-Majskij, vojenské 

konvence ze srpna 1941 a dalších ujednání. 

Na podzim 1942, v době, kdy v československé politice dle historika Jindřicha 

Dejmka začal „stále více převažovat faktor ‚sovětský‘ nad ‚polským‘“,89 se v důsledku 

zhoršení polsko-sovětských vztahů a nátlaku na exilovou československou reprezentaci 

rozpadl projekt výše zmiňované polsko-československé konfederace, neboť prezident 

Beneš nebyl ochoten riskovat kvůli Polsku dobré vztahy se Sovětským svazem  

a pokračovat v plánovaném sbližování obou států přes odpor sovětského vedení.90 
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V konečném důsledku nedošlo k uzavření ani prosté smlouvy o vzájemné pomoci, kterou 

chtěl Beneš konfederaci nahradit, neboť i tu sovětská vláda svým vlivem zablokovala. 

Zdá se, že sovětské vedení se minimálně od poloviny roku 1942, tedy ještě v době, 

kdy osud polské armády v SSSR byl stále nejasný, rozhodlo vsadit v polské otázce na 

novou kartu, pomocí níž by ještě více posílilo svou pozici vůči londýnské vládě a která by 

se dokonce mohla stát alternativní variantou v případě, že dohoda se Sikorským by již 

nebyla potřeba. V květnu 1942 totiž začal v dočasném sídle sovětských státních úřadů, 

povolžském městě Kujbyševě, po roční přestávce91 znovu vycházet společensko-kulturní 

dvoutýdeník Nowe Widnokręgi (Nové horizonty), jehož šéfredaktorkou se stala Wanda 

Wasilewska, předválečná radikálně levicová politička, která od roku 1939 žila 

v Sovětském svazu, přijala jeho občanství a vstoupila do VKS(b). Kolem periodika se pak 

soustředila nová, prosovětská polská politická platforma, již tvořili jak předváleční členové 

různých levicových uskupení, tak i mnozí „nestraníci“.92 

Kritickým obdobím pro vztahy mezi polskou vládou generála Sikorského  

a sovětskou se stalo prvních několik měsíců roku 1943. Lidový komisariát zahraničních 

věcí nejprve adresoval 16. ledna 1943 polskému velvyslanectví v Kujbyševě nótu, ve které 

ho informoval o zrušení výjimky z prosince 1941 pro obyvatele západních oblastí 

Ukrajinské a Běloruské sovětské socialistické republiky polské národnosti, jež od této doby 

považoval výhradně za sovětské občany.93 Tento sovětský krok byl pravděpodobně 

odvetou za pokus Władysława Sikorského získat během návštěvy v USA ke konci roku 

1942 americkou podporu pro polské územní nároky vůči Sovětskému svazu.94 

Situaci se ještě snažil zachránit nový polský velvyslanec v SSSR Tadeusz Romer,95 

který se koncem února sešel nejdříve s Vjačeslavem Molotovem a poté i se samotným 

Stalinem. Během schůzky se Romer zmínil o možnosti návratu vycvičené polské armády či 

alespoň její části z Blízkého východu zpět na východní frontu, což Stalin odmítl.96 Polský 

diplomat se především snažil zvrátit sovětské rozhodnutí o občanství, leč bezúspěšně. Obě 

strany si také vyměnily výčitky ohledně vzájemné nepřátelské propagandy – Stalin 

Romerovi vyčetl články v polských emigrantských listech, jež považovaly SSSR za 
                                                 
91 Časopis dříve vycházel v letech 1939–41 v Sověty anektovaném Lvově. 
92 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 159–160. 
93 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 473–474. 
94 POLONSKY, A. op. cit., s. 24. 
95 Nástupcem Stanisława Kota, který se funkce vzdal ze zdravotních důvodů, a vlastně posledním emisarem 
londýnské exilové vlády v SSSR se Romer stal v říjnu 1942. Jednalo se o zkušeného diplomata, jenž 
naposled působil jako vyslanec v Japonsku. 
96 ПАРСАДАНОВА, В.С. op. cit., s. 341. Stalinův postoj se dá celkem snadno pochopit, když uvážíme, že 
schůzka probíhala pouhých pár týdnů po drtivém sovětském vítězství v bitvě u Stalingradu.  
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nepřítele číslo dvě po nacistickém Německu, Romer na druhou stranu poukazoval na 

vysílání propagandistického rádia Kościuszko, svázaného s okruhem Wandy Wasilewské. 

Dějiny ukázaly, že polský velvyslanec měl pravdu, když hovořil o „historickém okamžiku, 

který rozhodne o vývoji polsko-sovětských vztahů na mnoho let dopředu“; 97 ovšem směr, 

jejž polsko-sovětské stýkání a potýkání poté nabralo, byl poněkud jiný, než si polský 

diplomat přál. 

                                                 
97 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 489–501. 
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3.  Od přerušení diplomatických styků v dubnu 1943 do podzimu 1944 

3.1.  Přerušení diplomatických vztahů, Teheránská konference 

Zlomem ve vztazích mezi polskou exilovou vládou generála Władysława Sikorského  

a Sovětským svazem se stal objev masových hrobů polských důstojníků popravených na 

jaře 1940, jejž poblíž západoruského Smolensku učinily německé okupační úřady. 

Záležitosti se okamžitě chopila nacistická propaganda, jež chtěla pomocí této výbušné 

informace přispět k rozkladu jednotné protihitlerovské koalice, a německá tisková agentura 

Deutsches Nachrichtenbüro zveřejnila 13. dubna 1943 zprávu, v níž o nálezu informovala. 

Sovětské informační byro reagovalo 15. dubna, kdy k tématu vydalo obsáhlé 

komuniké s názvem „Ohavné výmysly německých fašistických katanů“: „Goebbelsovští 

pomlouvači v posledních dvou až třech dnech roznášejí ohavné pomlouvačné výmysly  

o údajných masových popravách polských důstojníků sovětskými orgány na jaře 1940 

v okolí města Smolensku. Němečtí fašističtí ničemové se v této své obludné smyšlence 

nezastavují ani před tou nejnestoudnější a nejpodlejší lží, kterou se snaží zakrýt neslýchané 

zločiny, spáchané, jak nyní vychází najevo, jimi samými.“98 

Polská vláda na šokující informace odpověděla 16. dubna prohlášením, pod nímž byl 

podepsán ministr obrany generál Marian Kukiel. Rekapitulovala v něm neúspěšné 

intervence polských představitelů, ať už vyslance Stanisława Kota, ministra zahraničí 

Raczyńského či samotného předsedy vlády Sikorského u sovětské vlády, a konstatovala, že 

od sovětských úřadů nikdy nezískala uspokojivou odpověď ohledně osudu tisíců polských 

důstojníků, zvláště těch vězněných v táborech v Kozelsku, Starobělsku a Ostaškově. 

V závěru prohlášení stálo: „Zvykli jsme si již na lži německé propagandy a chápeme 

úmysl, který se skrývá za jejími posledními odhaleními. Avšak vzhledem k detailním 

německým informacím o nálezu těl několika tisíc polských důstojníků u Smolensku  

a kategorickému prohlášení, že byli zavražděni sovětskými úřady na jaře 1940, vyvstala 

potřeba, aby objevené masové hroby a uvedená tvrzení prověřila kompetentní mezinárodní 

organizace, jako například Mezinárodní červený kříž. Polská vláda tudíž oslovila tuto 

organizaci s tím, aby na místo, kde k údajnému masakru polských válečných zajatců došlo, 

vyslala svou delegaci.“99 

                                                 
98 Гнусные измышления немецко-фашистских палачей. [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupný z WWW: 
<http://9may.ru/17.04.1943/inform/m4004>.  
99 Documents on Polish-Soviet Relations I, s. 525–527. 
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O den později polský kabinet zopakoval a zesílil své distancování se od německých 

propagandistických záměrů, když prohlásil, že „jménem polského národa upírá Němcům 

jakékoli právo zakládat na zločinu, jejž připisují jiným, svou obhajobu. Hluboce 

pokrytecké rozhořčení německé propagandy nemůže před světem zakrýt množství 

opakovaně páchaných zločinů na polském lidu“.100 

Sovětský vůdce Josif Stalin se k polským požadavkům vyjádřil nejprve v osobním 

dopise britskému premiéru Winstonu Churchillovi ze dne 21. dubna 1943, v němž chování 

polské vlády k Sovětskému svazu označil za „absolutně nenormální a narušující všechna 

pravidla a normy vzájemných vztahů mezi dvěma spojeneckými státy“. Sikorského 

kabinetu vyčetl, že se ihned připojil k „pomlouvačné kampani proti Sovětskému svazu“, 

kterou „všemožně rozdmýchává polský oficiální tisk“. Dále polskou exilovou reprezentaci 

obviňoval slovy: „Okolnost, že nepřátelskou kampaň proti Sovětskému svazu spustily 

současně jak německý, tak polský tisk, a to podle stejného plánu, nepřipouští pochyb, že 

mezi nepřítelem spojenců Hitlerem a vládou p. Sikorského existuje kontakt a domluva na 

provedení této nepřátelské kampaně.“ Podle Stalina tak polská vláda ve chvíli, kdy 

obyvatelstvo Sovětského svazu „napíná všechny síly k porážce společného nepřítele 

svobodymilovných demokratických zemí, v zájmu hitlerovské tyranie zasazuje 

Sovětskému svazu podlý úder“. Tímto Sikorského kabinet dle sovětského vůdce fakticky 

ukončil spojenectví se Sovětským svazem, v důsledku čehož „sovětská vláda dospěla 

k závěru o nutnosti přerušit styky s touto vládou“.101 

Winston Churchill se snažil Stalina přesvědčit, aby SSSR rozhodnutí o přerušení 

styků použil jako poslední varování a prozatím je nezveřejňoval, to se mu ovšem 

nepodařilo. Oficiálně o něm polského velvyslance v Moskvě Tadeusze Romera 25. dubna 

1943 informoval lidový komisař zahraničních věcí Vjačeslav Molotov. Nóta, kterou polský 

diplomat odmítl převzít, byla co do obsahu téměř totožná s výše citovaným Stalinovým 

dopisem – Molotov víceméně pouze přidal tuto větu: „Sovětskému svazu je známo, že tato 

nepřátelská kampaň byla polskou vládou podniknuta z toho důvodu, aby mohla pomocí 

hitlerovského pomlouvačného výmyslu vyvinout nátlak na sovětskou vládu s cílem vynutit 

si na ní územní ústupky v neprospěch sovětské Ukrajiny, Běloruska a Litvy.“102 

                                                 
100 Ibid., s. 527. 
101 № 150. Личное и секретное послание премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 
[online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc43_150.php>. 
102 Нота Советского правительства о решении прервать отношения с Польским правительством 
от 25 апреля 1943 г. [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.obraforum.ru/lib/book2/145.htm>. 
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Přes snahu západních spojenců o zmírnění napětí mezi oběma vládami, například 

tím, že Velká Británie donutila Sikorského kabinet stáhnout žádost o prošetření místa 

nálezu polských obětí Mezinárodním červeným křížem, se polsko-sovětské vztahy již 

urovnat nepodařilo. Stalin ve svém dopise z 5. května 1943 Churchillovi oznámil, že 

souhlasí s názorem, podle něhož „ nynější polská vláda (...) [nemá] šanci vrátit se do 

Polska a chopit se moci“.103 

S přetrháním diplomatických styků s londýnskou exilovou vládou pak těsně 

souvisela aktivizace alternativního polského politického centra, tentokrát již pod úplnou 

sovětskou kontrolou. Máme na mysli výše zmiňovaný okruh kolem Wandy Wasilewské, 

který se na jaře 1943 přetransformoval a institucionalizoval v organizaci Svaz polských 

vlastenců (Związek Patriotów Polskich).  

O pečlivé připravenosti nového sovětského postupu v polské otázce svědčí i rychlost, 

s jakou padlo rozhodnutí o vytvoření nových polských jednotek v Sovětském svazu, jež  

6. května 1943 vydal Státní výbor obrany SSSR (Государственный комитет обороны 

СССР), pouhý den po odjezdu emisara londýnské vlády Tadeusze Romera, a jež bylo 

oznámeno 8. května 1943 v tiskovém orgánu Svazu polských vlastenců Wolna Polska 

(Svobodné Polsko). V dokumentu Státního výboru obrany stálo, že rozhodnutím vytvořit  

1. pěchotní divizi Tadeusze Kościuszka vyhovuje přání Svazu polských vlastenců. 

Velitelem této jednotky byl jmenován v textu již zmiňovaný Zygmunt Berling.104 

Na svém prvním sjezdu ve dnech 9.–10. června 1943 Svaz polských vlastenců 

odsouhlasil ideovou deklaraci, která kromě porážky Německa jako hlavního bodu 

požadovala spravedlivé polské hranice na východě, jež by zohledňovaly práva Bělorusů  

a Ukrajinců na národní sjednocení, zisk území na západě a severu na úkor Německa  

a sociální reformy v poválečném Polsku, jež by ho osvobodily ze „jha statkářů, 

lichvářských bankéřů a spekulantů“.105 Do čela Svazu sjezd zvolil Wandu Wasilewskou, 

jedním z členů vedení se stal i generál Berling. 

Nedlouho poté přišel politicky oslabený polský demokratický tábor o svou 

nejvýznamnější osobnost, když 4. července 1943 v letecké havárii u Gibraltaru tragicky 

zahynul Władysław Sikorski. Sikorski byl asi jediný polský politik, který požíval 

                                                 
103 № 156. Личное и секретное послание премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 
[online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc43_156.php>.  
104 Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГКО-3294: О сформировании на 
территории СССР польской стрелковой дивизии им. Т. Костюшко. [online]. [cit. 2013-04-10]. 
Dostupný z WWW: <http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194305/gko_3294.html>. 
105 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 197. 
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dostatečné vážnosti a autority v polském exilu k tomu, aby mohl ještě zvrátit nepříznivý 

vývoj a přesvědčit své krajany ke značným ústupkům vůči SSSR, jež by mohly vést 

k dosažení modu vivendi se Sověty.106 

Jeho nástupcem v čele polské vlády se stal Stanisław Mikołajczyk, dosavadní 

místopředseda vlády a představitel významné rolnické Lidové strany (Stronnictwo 

ludowe). Funkce vrchního velitele ozbrojených sil se ujal odpůrce dohody Sikorski-Majskij 

generál Kazimierz Sosnkowski, který od své demise v létě 1941 nezastával žádné vládní 

posty, což Sovětům umožnilo poukazovat na to, že v polské vládě posílily reakční  

a protisovětské živly. 

Velká Británie a USA se snažily ještě během léta 1943 společným postupem dotlačit 

Sovětský svaz k obnovení diplomatických kontaktů, a to především intervencí diplomatů 

obou velmocí Sira Archibalda Clarka Kerra a admirála Williama Harrisona Standleyho  

11. srpna 1943 na schůzce se Stalinem a Molotovem.107 Válečná pozice Sovětského svazu 

však v této době, kdy sovětská vojska vítězila v kurské bitvě a kdy docházelo 

k definitivnímu obratu na východní frontě, byla natolik silná, že nebylo moci, která by 

sovětského vůdce mohla donutit k ústupkům v řešení polské otázky. 

Polsko-sovětská roztržka byla také jedním z hlavních témat moskevské konference 

ministrů zahraničních věcí spojeneckých velmocí, která se uskutečnila na přelomu října  

a listopadu 1943 a jež sloužila jako přípravné setkání před první schůzkou Velké trojky 

Churchilla, Stalina a Roosevelta v Teheránu. Diskuse ovšem nevedla k žádnému jasnému 

závěru a sovětská strana setrvala na svém stanovisku, že „Polsko musí mít vládu přátelsky 

nakloněnou Sovětskému svazu“.108 

Nový polský premiér Mikołajczyk se snažil získat právo účastnit se na Teheránské 

konferenci diskusí, jež by projednávaly polskou otázku. Vzhledem k tomu, že v této věci 

neuspěl a že se mu nepodařilo dojednat ani osobní schůzku s Churchillem a Rooseveltem 

dříve, než konference začne, rozhodl se pro západní státníky vypracovat memorandum, ve 

kterém jasně vymezil pozici polské vlády. V něm opět odmítl možnost, že by se Polsko 

vzdalo svých východních území, a to mimo jiné z těchto důvodů: „Východní oblasti 

Polska, na něž si Sovětský svaz činí nárok, představují polovinu území Polské republiky. 

                                                 
106 POLONSKY, A. op. cit., s. 26. 
107 Ibid., s. 139–142. 
108 Ibid., s. 157. 
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Nacházejí se v nich důležitá střediska národního života, a tyto oblasti s Polskem pojí pouta 

tradice, civilizace a kultury.“109 

V rámci Teheránské konference (18. listopadu – 1. prosince 1943) přišla polská 

otázka na řadu celkem třikrát, nejprve během soukromých schůzek Stalina s Churchillem  

a Rooseveltem, na kterých oba západní státníci vyjádřili souhlas se zásadou přesunu Polska 

na západ. Roosevelt však sovětského vůdce upozornil, že s ohledem na prezidentské volby 

v USA v roce 1944 nemůže na takové řešení přistoupit veřejně, neboť se obával ztráty 

hlasů Američanů polského původu. Detailněji celou záležitost vedoucí představitelé 

spojeneckých mocností projednali na posledním setkání 1. prosince 1943, na němž došlo 

k obecné shodě, že východní hranicí obnoveného Polska by měla být tzv. Curzonova linie 

a že jako kompenzaci polský stát obdrží Východní Prusko a německá území až po řeku 

Odru, která tak bude západní hranicí nového Polska. Určitá nejasnost panovala pouze 

kolem města Lvova, jež se podle Britů nacházelo na západ od Curzonovy linie, kdežto 

Stalin a rovněž přítomný Molotov trvali na jiné variantě linie, podle níž město leželo na 

východ od ní a mělo by tedy připadnout Sovětskému svazu.110 

3.2  Od Teheránské konference do Varšavského povstání 

Několik dní před tím, než sovětská vojska překročila hranice předválečné polské 

republiky, během silvestrovské noci z 31. prosince 1943 na 1. ledna 1944, utvořili polští 

komunisté, členové Polské dělnické strany (Polska Partia Robotnicza, PPR),111 a další 

představitelé levicových uskupení prosovětskou kvaziparlamentární organizaci s názvem 

Zemská národní rada (Krajowa Rada Narodowa, KRN). Jejím předsedou se stal Bolesław 

Bierut, sovětský agent a předválečný pracovník Komunistické internacionály, jenž přežil 

stalinské čistky mezi polskými komunisty ke konci třicátých let díky tomu, že se v té době 

nacházel v polském vězení a nikoliv v Sovětském svazu jako mnoho jeho stranických 

kolegů. 

Zemská národní rada v den svého ustavení rovněž vyhlásila svůj program, v němž 

londýnské vládě upírala právo mluvit jménem polského národa a v otázce východních 

                                                 
109 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945: Volume II 1943–1945. London: Heinemann, 1967,  
s. 84. 
110 POLONSKY, A. op. cit., s. 163–168. 
111 Její předchůdkyně, Komunistická strana Polska (Komunistyczna Partia Polski), byla po obvinění 
z trockismu fakticky zlikvidována v roce 1938 během stalinistických čistek. 
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hranic se hlásila k řešení, jež by se zakládalo na etnickém principu a přátelském 

dorozumění se Sovětským svazem.112 

Vláda Stanisława Mikołajczyka reagovala na vstup sovětských vojsk na území 

předválečného polského státu v prohlášení z 5. ledna 1944, v němž vyjadřovala naději, že 

Sovětský svaz bude respektovat práva a zájmy Polské republiky a jejích obyvatel,  

a oznamovala, že nařídila domácímu odboji, aby se vyvaroval střetů s postupujícími 

sovětskými jednotkami, se kterými má naopak v případě obnovení polsko-sovětských 

diplomatických vztahů spolupracovat v boji proti společnému nepříteli. V závěru 

londýnská vláda projevovala lítost nad tím, že k normalizaci vztahů, již stále považovala za 

žádoucí, nedošlo před překročením hranic sovětskou armádou, neboť v takovém případě by 

polská podzemní armáda mohla zkoordinovat svůj postup se sovětským velením.113 

Stalin polskou deklaraci v dopise Winstonu Churchillovi ze 7. ledna 1944 

okomentoval následujícími slovy: „Musím říci (...), že soudě podle posledního prohlášení 

polské emigrantské vlády a jiných výroků polských představitelů se očividně nedá počítat 

s tím, že se tyto kruhy podaří přivést k rozumu; ti lidé jsou nepolepšitelní.“114 Oficiálně 

sovětské vedení zareagovalo 11. ledna prostřednictvím agentury TASS: „Sovětská vláda 

opakovaně prohlásila, že podporuje obnovení silného a nezávislého Polska a přeje si 

přátelství mezi Sovětským svazem a Polskem. (...) Avšak Polsko se nesmí obrodit tím, že 

si přisvojí ukrajinské a běloruské území, ale že opět získá oblasti, jež mu patřily 

odnepaměti a jež si přivlastnili Němci. (...) Polské východní hranice lze stanovit po dohodě 

se Sovětským svazem. Sovětská vláda nepovažuje hranice z roku 1939 za neměnné – 

mohou doznat změn ve prospěch Polska v oblastech, kde polské obyvatelstvo představuje 

většinu. Sovětsko-polské hranice by pak probíhaly podél takzvané Curzonovy linie, již 

odsouhlasila v roce 1919 Rada Dohody a jež stanoví přináležitost západní Ukrajiny  

a Běloruska k Sovětskému svazu.“115 

Následovala další z diplomatických bitev mezi oběma vládami, během níž polská 

strana apelovala na západní mocnosti, aby prostředkovaly mezi ní a Sovětským svazem, 

který trval na zásadní podmínce uznání Curzonovy linie, bez níž považoval jakékoliv 

rozhovory za bezpředmětné. Stalin také požadoval změny ve složení polského kabinetu,  

                                                 
112 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 243. 
113 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 124. 
114 № 222. Лично и секретно от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну Уинстону Черчиллю. 
[online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_01.html#221>. 
115 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 133. 
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v němž měly podle něj převahu „profašistické, imperialistické elementy, nepřátelské vůči 

Sovětskému svazu“.116 

V důsledku polsko-sovětského nepřátelství ztroskotaly i snahy polského 

demokratického odboje, reprezentovaného především Zemskou armádou, účastnit se po 

boku sovětských armád boje proti ustupujícím německým vojskům a zajistit na 

osvobozených místech obnovení polské státní správy, jak předpokládal tajný plán operace 

Bouře (operacja Burza).117 Ačkoliv tu a tam docházelo ke krátkodobé spolupráci mezi 

polskými odbojáři a sovětskými jednotkami, jako například na Volyni, celkový postoj 

Stalina k formacím věrným exilové vládě v Londýně byl nedůvěřivý až nepřátelský, jak 

dokládá rozkaz velitelům 1. ukrajinského a 2. běloruského frontu z 9. března 1944, který 

nabádal k likvidaci „ozbrojených band“ v týlu sovětských armád.118 Svou roli v sovětském 

postoji sehrál nejen fakt, že z vojenského hlediska nebyla pro mnohamilionovou Rudou 

armádu součinnost s oddíly Zemské armády nikterak zajímavá, ale i politické důsledky, jež 

by faktická spolupráce a tedy obnovení kontaktů mezi Moskvou a Londýnem přinesly.119 

Na jaře 1944 Stalin také pokračoval ve své politice vytváření prosovětského 

politického uskupení, jež by bylo protiváhou neústupné londýnské vlády. Za tím účelem 

v květnu dorazili z Varšavy do Moskvy členové výše zmíněné Zemské národní rady, aby 

pod sovětským patronátem rokovali s představiteli Svazu polských vlastenců o vzniku 

společného orgánu, který by byl zárodkem budoucí polské vlády; druhé kolo těchto 

rozhovorů pak proběhlo o dva měsíce později v červenci.120 Sovětský vůdce však jako 

vždy nechával otevřenou i možnost dohody s Mikołajczykovou vládou, pokud by byla 

ochotna přistoupit na sovětské podmínky. Výrazem této druhé linie byl jak pokus využít 

amerického ekonoma polského původu, profesora Chicagské univerzity Oskara Langeho, 

jenž v květnu 1944 navštívil Sovětský svaz, jako prostředníka k neoficiálním jednáním 

s londýnským kabinetem, tak i přímé rozhovory mezi Mikołajczykem a sovětským 

velvyslancem u menších spojeneckých států Viktorem Lebeděvem – ani jedno však 

nevedlo k valnému úspěchu.121 

                                                 
116 Ibid., s. 188. 
117 DAVIES, N. Rising 44: The Battle for Warsaw. London: Pan Books, 2004. s. 206–207. 
118 НОСКОВА, А. Ф. Сталин и Армия Крайова (К формированию позиции советского руководства). 
[online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupný z WWW: <http://www.rsijournal.net/stalin-i-armiya-krajova-k-
formirovaniyu-pozicii-sovetskogo-rukovodstva/>. 
119 Ibid. 
120 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 268. 
121 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 33–34. 
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Moskevská jednání prosovětsky naladěných sil nakonec vedla k utvoření Polského 

výboru národního osvobození (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN), jenž  

22. července 1944 vydal ve městě Chełmu Stalinem redigovaný a v Moskvě vytištěný 

manifest k polskému národu. Manifest obsahoval následující provolání: „Hodina 

osvobození odbila! Polská armáda bok po boku Rudé armády překročila Bug. (...) Národ 

bojující s německými okupanty o svobodu a nezávislost utvořil svůj podzemní parlament – 

Zemskou národní radu (...) [, která] je jediným legálním zdrojem moci v Polsku. Exilová 

‚vláda‘ v Londýně a její zástupci v Polsku jsou vládou samozvanou a nelegální, jež se 

opírá o protiprávní fašistickou ústavu z dubna 1935. (...) Ve chvíli osvobození Polska (...) 

musí vzniknout legální centrum moci (...), a proto Zemská národní rada, prozatímní 

parlament polského národa, zřídila Polský výbor národního osvobození jako prozatímní 

legální výkonnou moc pro vedení národní osvobozenecké války, získání nezávislosti  

a obnovu polské státnosti.“122 

Hlavní posty v PKWN obsadili z propagandistických důvodů nikoliv komunisté, ale 

různé „nezávislé“ levicové osobnosti, které schvaloval přímo Stalin.123 Předsedou se tak 

stal politik Polské socialistické strany Edward Osóbka-Morawski, místopředsedy již 

připomínaná předsedkyně Svazu polských vlastenců Wanda Wasilewska a politik Lidové 

strany Andrzej Witos. Absolutní závislost tohoto orgánu na Sovětském svazu a absenci 

vlastní politické báze mezi polským obyvatelstvem dobře ilustruje Stalinův výrok, který 

pronesl ke generálu Michałovi Rola-Żymierskému, zodpovědnému v PKWN za resort 

obrany: „Až sovětská armáda odejde, tak vás postřílejí jako koroptve.“124 

Sovětský vůdce si byl vědom, že západní spojenci budou na vytvoření PKWN 

pohlížet s nedůvěrou jako na pokus o fait accompli, o silové řešení polského problému bez 

konzultace s nimi; v dopise z 23. července 1944 proto ujišťoval Winstona Churchilla, že se 

jedná pouze o praktický problém správy osvobozených polských území a že PKWN nelze 

považovat za novou polskou vládu – nevylučoval ale, že výbor může posloužit jako její 

potenciální jádro.125 

                                                 
122 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupný z WWW: 
<http://www.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/manifest_pkwn.htm>. 
123 DAVIES, N. God’s Playground: A History of Poland, Vol. 2: 1795 to the Present. New York: Columbia 
University Press, 2005, s. 414. 
124 Ibid. 
125 № 301. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. [online]. 
[cit. 2013-04-23]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_07.html#301>. 
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O dva dny později Sovětský svaz oficiálně uznal PKWN jako jedinou legální 

představitelku výkonné moci v Polsku126 a 27. července 1944 s ním uzavřel smlouvu  

o hranicích, na jejímž základě Polský výbor národního osvobození přistoupil na sovětské 

požadavky ohledně Curzonovy linie.127 Jedním z bodů dohody mezi PKWN a Stalinem 

bylo také ujednání, že sovětské NKVD bude mít volnou ruku při zajišťování týlu Rudé 

armády, což s postupem sovětských vojsk na západ prakticky znamenalo oblast celého 

Polska. Z pohledu polského demokratického odboje tak německou okupaci pouze 

vystřídala sovětská, jak symbolicky dokládal fakt, že velitelství gestapa v Natolinu  

u Varšavy pro stejné účely převzalo NKVD.128 

Postoj londýnské vlády k PKWN jasně vyjadřoval protest z 25. července, v němž 

členy výboru označovala za osoby „polskému lidu povětšinou úplně neznámé“ a nemající 

„žádný vliv v polském národě“. Ustavení výboru považovala za pokus „hrstky uzurpátorů 

vnutit polskému národu politické vedení, s nímž drtivá většina nesouhlasí“.129 Mikołajczyk 

si ovšem byl vědom toho, že pokud si chtěla londýnská emigrace udržet alespoň nějakou 

míru reálného vlivu na vývoj polských záležitostí, o nichž se rozhodovalo na východě, 

bylo třeba se se Stalinem, a vyžadovaly-li by to okolnosti, i s PKWN dohodnout, a proto 

podnikl počátkem srpna 1944 cestu do Moskvy. 

Sovětský vůdce se na první schůzce, která se odehrála 3. srpna 1944, snažil 

Mikołajczykovu delegaci přesvědčit, aby souhlasila s Curzonovou linií jako východní 

hranicí nového polského státu, přičemž poukazoval na výhody, jež Polsku poplynou 

z toho, že místo zemědělských oblastí na východě získá průmyslové Slezsko, a považoval 

zisk Vratislavi jako dostatečnou kompenzaci za ztrátu Lvova. Polská delegace naproti 

tomu opětně zdůrazňovala historickou důležitost obou středisek polské kultury, Vilna  

a Lvova, jež se měla ocitnout mimo hranice obnoveného polského státu, a odmítala v této 

otázce ustoupit, takže ke konečné dohodě schůzka nijak nepřispěla. 130 

Jediným hmatatelným výsledkem jednání byl Mikołajczykův souhlas se Stalinovým 

návrhem, aby se sešel s představiteli PKWN, kteří by na Stalinovo pozvání přijeli do 

Moskvy, a pokusil se s nimi dohodnout vytvoření prozatímní vlády. Ke schůzce skutečně 

za několik dní došlo, ovšem požadavky PKWN na složení budoucí vlády, ve které 

požadoval 4/5 všech křesel, byly pro Mikołajczyka naprosto nepřijatelné; ani polsko- 

                                                 
126 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 34. 
127 MATERSKI, W. op. cit., s. 386–387. 
128 DAVIES, N. God’s Playground, s. 414. 
129 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 296. 
130 Ibid., s. 316–321. 
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-polská jednání pod sovětským patronátem tudíž nevedla ke kýženému výsledku, ačkoliv 

Stalin polskému premiérovi naznačoval, že s takto rekonstruovanou vládou by bylo možné 

debatovat o ponechání Lvova Polsku.131 

3.3.  SSSR a Varšavské povstání 

Zatímco Stanisław Mikołajczyk pobýval na jednáních v Moskvě, vypuklo 1. srpna 

1944 ve Varšavě protiněmecké povstání, jemuž velel generál Tadeusz Komorowski, vůdce 

odbojové Zemské armády. Cílem povstalců věrných londýnské vládě bylo využít příhodné 

situace na frontě, kdy se 1. běloruský front pod vedením maršála Konstantina 

Rokossovského přiblížil k Varšavě, a osvobodit polské hlavní město z německých rukou 

vlastními silami. V takovém případě by pak sovětské vedení bylo nuceno se buď 

dohodnout s prozatímní správou města, a tím i s exilovou vládou, nebo přikročit k jejímu 

potlačení, což by zajisté vyvolalo negativní odezvu u Velké Británie a USA a poškodilo 

sovětskou pověst v západních kruzích.132 

Stalin k varšavským událostem nejprve zaujal zdrženlivý postoj a čekal, jak se 

situace vyvine.133 Na své druhé schůzce s Mikołajczykem 9. srpna na naléhání polského 

premiéra přislíbil vojenskou pomoc povstání, ale zdá se, že neměl úplně v úmyslu svůj slib 

splnit, uvážíme-li následující útoky proti velitelům povstání a londýnské vládě v sovětském 

tisku. Sovětské sdělovací prostředky prvních deset dní o povstání vůbec neinformovaly – 

toto mlčení prolomil až článek uveřejněný 10. srpna 1944 v listu Pravda. Jednalo se  

o přetisk z anglických komunistických novin Daily Worker placených Moskvou, v nichž se 

psalo, že v případě úspěchu povstání si londýnští reakcionáři budou chtít přisvojit zásluhy 

na dobytí Varšavy a snížit tak roli Rudé armády v osvobozování Polska. Pokud by ovšem 

povstání dopadlo špatně, exilová vláda prý „spustí křik, že Rudá armáda ponechala 

polskou odbojovou armádu svému osudu zrovna v té chvíli, kdy tato armáda s ní konečně 

chtěla navázat spolupráci“.134 

Oficiální vyjádření sovětské pozice přineslo komuniké agentury TASS ze 12. srpna, 

které se distancovalo od jakékoliv odpovědnosti za osud povstání slovy: „V posledních 

dnech se v zahraničním tisku objevily informace o ozbrojeném povstání, jež vypuklo  

1. srpna ve Varšavě na rozkaz polských emigrantských kruhů v Londýně a dosud trvá. 

                                                 
131 EISLER, J. Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989. Warszawa: BGW, 1992, s. 13–14. 
132 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 35. 
133 DAVIES, N. Rising 44, s. 315. 
134 IWANOW, N. Powstanie warszawskie widziane z Moskwy. Krakow: Znak, 2010, s. 165. 
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Rádio a tisk polské emigrantské vlády uvádějí, že povstalci jsou údajně v kontaktu se 

sovětským velením, které jim odmítlo poskytnout potřebnou pomoc. TASS byl pověřen 

oznámit, že tyto zprávy jsou buď výsledkem nedorozumění, nebo ohavnou urážkou 

sovětského velení. TASS disponuje informacemi, že londýnští Poláci se vůbec nepokusili 

předem zpravit sovětské velení o svých plánech či zkoordinovat svůj postup ve Varšavě, 

v důsledku čehož veškerá odpovědnost za varšavské události spadá výlučně na polské 

emigrantské kruhy v Londýně.“135 

Negativní sovětský postoj nezměnila ani diplomatická ofenziva západních státníků, 

kteří se snažili Stalina přemluvit ke změně stanoviska vůči povstání. Churchill jej ve svém 

dopise z 12. srpna informoval o svém přesvědčení, že Sověti učiní vše, co bude v jejich 

silách, aby povstalcům pomohli. Zároveň však britský premiér neskrýval před kolegou 

z vlády, ministrem zahraničí Anthony Edenem, své obavy ohledně podivného sovětského 

zastavení ofenzivy před Varšavou zrovna ve chvíli, kdy ve městě začaly urputné boje.136 

Stalin v odpověď na Churchillův dopis označil Varšavské povstání za „nerozvážný, 

hrozný hazard, který stojí obyvatelstvo velké oběti“. Tomu bylo možné předejít, kdyby 

sovětské velení o akci předem vědělo, v nastalé situaci mu však nezbývalo, než se od 

celého podniku, za nějž dle Stalina neneslo ani přímou, ani nepřímou odpovědnost, 

distancovat.137 Ve stejné době sovětská vláda prostřednictvím náměstka lidového komisaře 

zahraničí Andreje Vyšinského informovala velvyslance Velké Británie a USA v Moskvě, 

že SSSR nehodlá vyhovět žádosti, aby americká a britská letadla nesoucí zbraně  

a potraviny pro bojující Varšavu mohla přistávat v sovětském zázemí.138 V tomto případě 

již Sovětský svaz prokázal, že jeho nečinnost před Varšavou nepodmiňovala pouze 

nepříznivá situace na frontě, jak ještě na začátku srpna Stalin zdůvodňoval pozastavení 

Rokossovského postupu, ale vědomý kalkul, jenž cílil na neúspěch ozbrojeného vystoupení 

Zemské armády proti německým okupantům a tím i oslabení polského demokratického 

odboje. 

Vzhledem k tomu, že intervence západních velvyslanců u Vyšinského nepřinesla 

změnu stanoviska k využití sovětských letišť při zajištění britsko-amerického leteckého 

mostu, obrátili se Churchill a Roosevelt 20. srpna 1944 na Stalina společným dopisem, 

v němž ho upozorňovali, jaké důsledky by na světové veřejné mínění mělo, kdyby Varšava 

                                                 
135 DAVIES, N. Rising 44, s. 320–321. 
136 Ibid., s. 298. 
137 № 321. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ны Черчиллю. [online]. 
[cit. 2013-04-27]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_08.html#321>.  
138 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 215. 
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bojující proti nacistům zůstala bez spojenecké pomoci. Zároveň vyjadřovali naději, že 

sovětský vůdce nebude klást zásobování Varšavy ze vzduchu překážky.139 

Stalin na námitky západních státníků odpověděl o dva dny později. Polské odbojáře 

ve své reakci označil za „hrstku zločinců“, kteří povstání vyvolali s cílem „uchvácení 

moci“ a zneužili tak důvěřivosti varšavských obyvatel, jež vydali na pospas hitlerovským 

vojskům. Oba politiky ujistil, že Rudá armáda udělá vše, co je v jejích silách, aby zastavila 

německý protiútok, sama se ujala iniciativy a osvobodila Varšavu.140 S tímto ujištěním 

poněkud kontrastoval příkaz daný toho samého dne NKVD, v němž se nařizovalo, aby 

čekisté odzbrojili a zatkli každého povstalce, který by se jim dostal do rukou.141 

K částečné změně sovětského postoje přispěla až výzva celého Churchillova 

válečného kabinetu ze 4. září 1944, v níž sovětské vládě vyčetl neochotu spolupracovat při 

organizování pomoci a její jednání označil za odporující duchu spojenecké koalice.  

V reakci na to Sovětský svaz 9. září vyjádřil souhlas s účastí na zajištění leteckého 

zásobování Varšavy.142 V noci z 15. na 16. září byl také učiněn ojedinělý pokus části 

Berlingovy polské armády v sovětských službách, která se nacházela na východním 

varšavském předměstí Praga, o překročení Visly a pomoci povstalcům. V důsledku 

nedostatečné podpory ze sovětské strany ale akce dopadla neúspěšně.143 Polovičatost 

sovětského postoje se projevila i tím, že SSSR sice dovolil americké letce, jež 18. září 

shodila nad Varšavou množství zásob, aby přistála na sovětském letišti v ukrajinské 

Poltavě, ale později opakování podobné operace odmítla.144 Někteří historikové se proto 

domnívají, že nedostatečná sovětská pomoc měla pouze prodloužit agónii povstání a tím 

učinit porážku polského demokratického odboje ještě drtivější.145 

Vrcholem sovětské propagandy namířené proti Varšavskému povstání pak byla 

tisková konference PKWN, kterou Sověti uspořádali 30. září 1944 v Moskvě. Na ní 

zástupci lublinského výboru146 bez uzardění popřeli, že by moskevské rádio T. Kościuszka 

                                                 
139 № 322. Срочное и строго секретное послание от президента Рузвельта и г-на Черчилля маршалу 
Сталину. [online]. [cit. 2013-04-27].  
Dostupný z WWW:<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_08.html#322>. 
140 № 323. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У.Черчиллю  
и президенту г-ну Ф. Рузвельту. [online]. [cit. 2013-04-27].  
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141 DAVIES, N. Rising 44, s. 321. 
142 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 218–220. 
143 DAVIES, N. Rising 44, s. 395–397. 
144 Ibid., s. 377. 
145 IWANOW, N. op. cit., s. 168. 
146 V historiografii se často setkáváme s tímto označením PKWN, které je odvozeno od oficiálního sídla 
výboru, jímž bylo od 1. srpna 1944 východopolské město Lublin. 
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vyzývalo koncem července varšavské obyvatele k povstání, a velitele Zemské armády 

generála Komorowského označili za válečného zločince.147 Ve stejné době, co mu 

v Moskvě bylo spíláno, Komorowski po dvou měsících vyčerpávajících bojů zahájil 

jednání s německým protivníkem o kapitulaci, kterou nakonec podepsal 4. října 1944 poté, 

co se mu podařilo získat pro své jednotky status regulérní armády, s jejímiž členy bude 

zacházeno jako s válečnými zajatci, a nikoliv partyzány.148 

                                                 
147 DAVIES, N. Rising 44, s. 391; IWANOW, N. op. cit., s. 169.   
148 Působivým uměleckým zpracováním posledních dní Varšavského povstání je film polského režiséra 
Andrzeje Wajdy Kanał (1956), první snímek, který v období Polské lidové republiky otevřeně tematizoval do 
té doby tabuizovanou událost.   
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4.  Od podzimu 1944 do poválečného období 

4.1.  Moskevská jednání, Mikołajczykova rezignace 

Winston Churchill se v říjnu 1944 rozhodl podniknout ještě jeden pokus o dosažení 

polsko-sovětské dohody. Přesvědčil Stalina, aby pozval Stanisława Mikołajczyka na 

britsko-sovětská jednání do Moskvy v polovině měsíce. Polská otázka byla v rámci těchto 

besed, jichž se účastnili nejvyšší státní představitelé Velké Británie a Sovětského svazu, 

jedním z hlavních témat. Britskému premiérovi a jeho ministru zahraničí Edenovi se 

podařilo po silném nátlaku přimět polskou delegaci k tomu, aby akceptovala všechny 

sovětské požadavky, a to zvláště Curzonovu linii jakožto základ budoucí polsko-sovětské 

hranice. 

Mikołajczykovým úkolem po návratu do Londýna bylo přesvědčit vlastní vládu, aby 

tyto podmínky přijala jako daň za konečné urovnání polsko-sovětských vztahů. Polský 

premiér si byl vědom náročnosti svého úkolu, a tudíž se snažil posílit svou argumentační 

pozici ziskem britských garancí, které měly budoucímu polskému státu zajistit územní 

zisky na západě na úkor Německa a nezávislost na jakékoliv cizí mocnosti. Přes veškerou 

snahu se však Mikołajczykovi nepovedlo kabinet, jenž se 3. listopadu 1944 hlasováním 

postavil proti svému předsedovi, donutit k souhlasu s kompromisní východní politikou, 

takže mu vzhledem k slabému postavení mezi londýnským exilem nezbylo než koncem 

listopadu rezignovat na svou funkci.149 

Mikołajczykův neúspěch, a tedy krach vidiny dohody mezi Sovětským svazem 

a polskou exilovou vládou, měl za následek posun v sovětské politice vůči lublinskému 

výboru, který nabýval na stále větším významu. Posílení role PKWN potvrzoval i Stalinův 

dopis Rooseveltovi z konce prosince 1944, v němž sovětský vůdce americkému 

prezidentovi oznamoval: „Upřímně řečeno, pokud se Polský výbor národního osvobození 

rozhodne přeměnit v prozatímní polskou vládu, tak sovětská vláda s ohledem na 

probíhající události nebude mít důvod, aby otálela s jejím uznáním. Je třeba mít na paměti, 

že Sovětský svaz má více než jakákoliv jiná mocnost zájem na posílení spojeneckého  

a demokratického Polska (...), protože Polsko sousedí se Sovětským svazem a polská 

otázka je nerozlučně spjata s bezpečností Sovětského svazu.“150 

                                                 
149 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 36–37. 
150 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 502. 
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  Stalinovo rozhodnutí postoupit o krok dál v jednostranném řešení polského 

problému neoddálily ani následné Rooseveltovy a Churchillovy protesty. PKWN se  

31. prosince 1944 přejmenoval na Prozatímní vládu Polské republiky (Rząd Tymczasowy 

Rzeczypospolitej Polskiej, RTRP) a Sovětský svaz 4. ledna 1945 toto těleso uznal.151 Nová 

polská vláda pak přenesla 1. února 1945 své sídlo z Lublinu do sovětskou armádou již 

„osvobozené“ Varšavy, nebo snad spíše toho, co z ní po povstání a následujícím 

nacistickém srovnání se zemí zbylo. 

4.2.  Jaltská konference, vláda národní jednoty 

Neshody mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem v polské otázce, jejichž 

vnějším projevem byla skutečnost, že Velká Británie a Spojené státy udržovaly 

diplomatické styky s polskou exilovou vládou v Londýně, zatímco SSSR uznával 

prozatímní vládu ve Varšavě, se vrcholní představitelé protihitlerovské koalice snažili 

překonat na svém druhém osobním setkání v krymském letovisku Jalta ve dnech  

4.–11. února 1945. 

Nejzásadnějšími otázkami spjatými s řešením polského problému, kterými se Velká 

trojka během konference zabývala, byly vytvoření nové polské vlády národní jednoty, již 

by všechny tři mocnosti mohly se zachováním tváře uznat jako výlučnou představitelku 

výkonné moci na osvobozeném polském území, a stanovení hranic obnoveného polského 

státu. Vzhledem k tomu, že pozice všech zúčastněných nebyly nijak diametrálně odlišné, 

podařilo se najít shodu na základních rysech společného prohlášení poměrně brzy, ačkoliv 

tu a tam panovaly spory o různé nuance ve formulacích.152 

Churchill a Roosevelt souhlasili s Molotovovým návrhem, aby se východní hranicí 

Polska, s určitými malými úpravami, stala Curzonova linie. Ohledně hranic na západě se 

vyslovili proti linii na Odře a Nise, která se jim zdála příliš maximalistická – obávali se 

problémů, jež by přineslo nucené vysídlení několika milionů Němců obývajících oblasti na 

východ od této linie. Zároveň však potvrdili právo nového polského státu na kompenzace 

na úkor Německa za území připojená k Sovětskému svazu.  

K problematice ustavení nové polské vlády se spojenečtí vůdci vyjádřili následovně: 

„V důsledku úplného osvobození Rudou armádou vznikla v Polsku nová situace, která si 

žádá vytvoření takové polské prozatímní vlády, jejíž základna by byla širší, než bylo do 
                                                 
151 EISLER, J. op. cit., s. 18. 
152 Blíže srov. POLONSKY, A. (ed.). op. cit., s. 242–249. 
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nedávného osvobození západního Polska možné. Prozatímní vláda, která nyní působí 

v Polsku,153 by se tudíž měla reorganizovat na širší demokratické základně a zahrnovat 

demokratické politiky jak z Polska samotného, tak i ze zahraničí. Tuto novou vládu by pak 

bylo lze nazvat polskou prozatímní vládou národní jednoty.“154 

Jedním z nejdůležitějších úkolů rekonstruované vlády mělo dle závěrečného 

prohlášení Jaltské konference být co nejranější uspořádání svobodných voleb podle 

všeobecného a tajného volebního práva, kterých by se měly právo zúčastnit všechny 

demokratické a protinacistické strany.155 Všechny tři mocnosti také přislíbily, že s vládou 

národní jednoty, ustavenou ve shodě s výše uvedenými podmínkami, naváží plnohodnotné 

diplomatické vztahy.156 

Mikołajczykův nástupce v čele londýnské vlády, socialista Tomasz Arciszewski, 

podrobil rozhodnutí Jaltské konference v prohlášení svého kabinetu z 13. února 1945 tvrdé 

kritice. Odkazoval na memorandum předané vládám USA a Velké Británie před začátkem 

setkání Velké trojky, v němž apeloval na západní mocnosti, aby se nepodílely na žádném 

rozhodnutí týkajícím se budoucích osudů Polska, jež by dříve nekonzultovaly s londýnskou 

vládou. Jaltský postup označil za porušení základních principů spojeneckých vztahů, 

závěry konference odmítl uznat a prohlásil, že polský národ nijak nezavazují. Souhlasem 

s hranicí odpovídající Curzonově linii se západní mocnosti dle Arciszewského 

spolupodílely na pátém dělení Polska a plán utvoření vlády národní jednoty polský premiér 

považoval pouze za snahu legalizovat sovětské vměšování se do vnitřních polských 

záležitostí.157 

Jak si ve skutečnosti Sovětský svaz představoval účast demokratického tábora 

v Polsku na nové vládě, dokládá jeho postup proti představitelům polského podzemního 

státu v březnu 1945. NKVD tehdy vylákala posledního velitele v lednu rozpuštěné Zemské 

armády generála Leopolda Okulického, delegáta londýnské vlády v zemi Jana Stanisława 

Jankowského a dalších čtrnáct významných představitelů polského demokratického odboje 

pod záminkou schůzky se sovětským vojenským velením do města Pruszków nedaleko 

                                                 
153 Míněna prosovětská Prozatímní vláda Polské republiky, nástupnice PKWN. 
154 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 520.  
155 Prakticky to znamenalo, podobně jako v poválečném Československu, likvidaci pravicových stran, které 
nemohly být po válce obnoveny, jako například Národní strana (Stronnictwo narodowe). 
156 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 520. 
157 Ibid., s. 521. 
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Varšavy. Zde na polské odbojáře místo sovětských velitelů čekali agenti NKVD, kteří je na 

místě zatkli a v připravených letadlech přepravili do moskevského vězení Lubjanka.158 

Mezitím se britsko-americko-sovětská jednání o nové polské vládě na jaře 1945, bez 

ohledu na obecnou jaltskou shodu, stávala stále komplikovanější. Klíčový spor mezi 

západními mocnostmi na jedné straně a Sovětským svazem na druhé probíhal o to, jaký 

bude poměr demokratických a prosovětských sil v rekonstruovaném polském kabinetu. 

Britové a Američané považovali dosavadní varšavskou vládu za pouhé jedno  

z potenciálních ohnisek, kdežto Sovětský svaz trval na tom, že tato vláda bude hlavním 

jádrem jakéhokoliv budoucího kabinetu, k němuž se mohou v podřadném postavení 

připojit představitelé demokratického tábora z Polska a emigrace, ovšem pouze za 

podmínky, že plně uznají rozhodnutí Jaltské konference v polské otázce.159 

 Současně se Sovětský svaz rozhodl zvýšit prestiž „své“ prozatímní vlády uzavřením 

smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, která byla podepsána  

21. dubna 1945 s platností na dvacet let.160 Jednání ze slepé uličky vyvedla až návštěva 

zvláštního posla amerického prezidenta Trumana, Harryho Hopkinse, v Moskvě koncem 

května 1945. Hopkins přistoupil de facto na výše uvedené sovětské požadavky, takže již 

nic nebránilo v cestě definitivnímu řešení celého problému.161 

Úsilí o vytvoření nové polské vlády bylo korunováno úspěchem ve dnech  

17.–21. června 1945, kdy se v Moskvě sešli představitelé varšavského RTRP a Zemské 

národní rady Bolesław Bierut, Edward Osóbka-Morawski a Władysław Gomułka s politiky 

demokratického tábora, jehož nejvýraznější postavou byl bývalý premiér Stanisław 

Mikołajczyk. Obě skupiny se dohodly na složení nové Prozatímní vlády národní jednoty 

(Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, TRJN), v níž měli dominantní postavení 

prosovětští politikové. Předsedou vlády zůstal Osóbka-Morawski, prvním vicepremiérem 

se stal Gomułka, v té době první tajemník Polské dělnické strany, a druhým Mikołajczyk, 

jenž obsadil ještě post ministra zemědělství. Hlavním úkolem vlády bylo spravovat zemi 

do té doby, dokud nebude možné uspořádat svobodné volby.162 

Ve stejné době, kdy Mikołajczyk jednal s polskými komunisty, probíhalo v Moskvě 

nikoliv náhodou soudní přelíčení s jeho bývalými spolupracovníky generálem Okulickým, 

                                                 
158 DAVIES, N. God’s Playground, s. 415; GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 324–326. 
159 № 418. Лично и секретно от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну У. Черчиллю. 
[online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc45_04.html#418>.  
160 EISLER, J. op. cit., s. 21; MATERSKI, W. op. cit., s. 391. 
161 MATERSKI, W. op. cit., s. 391–392. 
162 DAVIES, N. God’s Playground, s. 417. 
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delegátem Jankowským a dalšími, o jejichž zatčení jsme se výše zmiňovali. Tento 

propagandistický monstrproces, jehož cílem bylo před světem zdiskreditovat polský 

demokratický odboj a zároveň vyvinout nátlak na bývalého premiéra exilové vlády 

v Londýně, vstoupil do historie jako tzv. proces szesnastu (proces šestnácti). Jeho dějištěm 

byl nechvalně proslulý Dům odborů, v němž se odehrávaly všechny významné moskevské 

procesy třicátých let v rámci stalinských čistek. Polští odbojáři byli obviněni z teroristické 

činnosti proti Rudé armádě a příprav útoku na Sovětský svaz, jehož by se účastnilo  

i Německo.163 

Rozsudky, jež v tomto procesu padly, byly ve srovnání s obvyklou normou 

stalinistického soudnictví poměrně mírné. Nejvyšší, desetiletý, trest si vysloužil generál 

Leopold Okulicki, delegát Jankowski byl odsouzen k osmi letům vězení a dva jeho 

zástupci k pěti. Účel však byl splněn, a tudíž si Sovětský svaz mohl dovolit projevit určitou 

velkorysost.164 Protest předsedy londýnské exilové vlády Arciszewského u Winstona 

Churchilla, žádající jeho intervenci u sovětské vlády, aby odsouzené propustila, již na věci 

samotné nemohl nic změnit.165 

Vládu národní jednoty vbrzku uznaly Francie (29. června), Velká Británie a USA  

(5. července). Tento fakt měl vážné důsledky pro londýnský kabinet, se kterým západní 

mocnosti následně přerušily diplomatické styky. Sovětský svaz TRJN považoval za 

pokračování předchozí vlády, kterou uznal již v lednu 1945, a tudíž nepokládal za nutné při 

příležitosti její obměny vydávat nové oficiální stanovisko.166 

Jedním z nejdůležitějších kroků nové polské vlády bylo vyhlášení široké amnestie, 

jež si kladla za cíl omezit sílu protisovětského odboje, který i po konci války stále zůstával 

v podzemí a ohrožoval bezpečnost nového, lidově demokratického Polska. Cíl byl splněn, 

neboť na základě amnestie složila zbraně velká většina odbojářů – okolo 40 tisíc lidí. Na 

území Polska nicméně i nadále operovaly organizace, které hodlaly bojovat proti sovětizaci 

země se zbraní v ruce. Jednalo se například o Národní ozbrojené síly (Narodowe Siły 

Zbrojne, NSZ) nebo uskupení Svoboda a nezávislost (Wolność i Niepodległość, WiN).167 

 

 
                                                 
163 CHMIELARZ, A., KUNERT, A. (eds.) Proces szesnastu: Dokumenty NKWD. Warszawa: Rytm, 1995,  
s. 6. 
164 GARLIŃSKI, J. op. cit., s. 338–339. 
165 Documents on Polish-Soviet Relations II, s. 614–615.  
166 ŚLUSARCZYK, J. Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939–45. Toruń: Adam Marszałek, 2000, s. 319. 
167 Ibid. 
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4.3.  Postupimská konference 

Na posledním setkání Velké trojky, které se konalo ve dnech 17. července – 2. srpna 

1945, patřil v rámci polské otázky k nejsložitějším problém západní hranice nového 

Polska. Vláda národní jednoty zaslala ještě před začátkem konference vládám SSSR, Velké 

Británie a Spojených států amerických memorandum, v němž vznesla požadavek na linii 

podle řek Odra a Lužická Nisa včetně přístavu Štětín. Předsedové dvou nejvýznamnějších 

státních institucí, parlamentu a vlády, Bolesław Bierut a Edward Osóbka-Morawski pak  

o několik dní později, 20. července 1945, tedy v době, kdy již konference zasedala, tento 

požadavek zopakovali v dopisech Stalinovi, Churchillovi a Trumanovi, jenž nahradil na 

jaře zemřelého Roosevelta. 

Sovětský svaz polské nároky jednoznačně podpořil, avšak západní mocnosti se jim 

postavily na odpor. Americký prezident Truman navrhoval odložit tuto otázku na dobu, 

kdy bude zasedat poválečná mírová konference. Mezitím by německá území, na něž si 

polská vláda činila nároky, Polsko mohlo spravovat jako celkově pátou okupační sféru 

rozděleného Německa. 

Stalin později přišel s návrhem, aby se jednání zúčastnila polská vláda a přednesla 

své stanovisko. Dříve než se tak stalo, měl polský kabinet soukromou schůzku se 

sovětským vůdcem, který jej ubezpečil o trvající sovětské podpoře. Vláda národní jednoty 

pak své argumenty předložila 24. července na setkání s ministry zahraničí Velké trojky. 

Hlavním bodem polské argumentace byl poukaz na to, že souhlasem s Curzonovou linií se 

polský stát zřekl 180 000 km2, což představovalo 47% území předválečné Druhé republiky, 

a tudíž měl právo na adekvátní kompenzaci na západě na úkor poraženého Německa, proti 

němuž Poláci bojovali již od roku 1939. Polská delegace dále ministry přesvědčovala, že 

tvar nové hranice zajistí budoucí polský stát před opakováním německé agrese.168 

Určitý přelom v těchto složitých jednáních nastal až poté, kdy po drtivém volebním 

vítězství labouristické strany ve volbách nahradili na konferenci britského premiéra 

Winstona Churchilla a ministra zahraničí Anthonyho Edena politikové Clement Attlee  

a Ernest Bevin. Ti svůj souhlas s polskými územními nároky v obavě před 

vnitropolitickým vývojem v zemi podmínili tím, že se polská vláda zaváže zachovávat 

občanská práva a svobody a zaručí konání skutečně svobodných voleb do ústavodárného 

shromáždění. 

                                                 
168 Ibid., s. 321–325. 
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Dohodu mezi mocnostmi se nakonec podařilo uzavřít 31. července 1945, krátce před 

koncem konference. Podíváme-li se na znění formulace obsažené v závěrečném prohlášení, 

která hovoří o správě německých území na východ od linie Odra-Nisa polským státem do 

doby, než se uskuteční mírová konference,169 a nikoliv o připojení těchto oblastí, zjistíme, 

že se jednalo o opatrný kompromis, jehož právní závaznost bude v budoucnu z různých 

stran zpochybňována vzhledem k faktu, že se poválečná konference podobná té po první 

světové válce vůbec nesešla.170 

Sovětský svaz byl tedy v konečném důsledku až do roku 1970, kdy byla ve Varšavě 

podepsána tehdejším západoněmeckým kancléřem Willym Brandtem a polskou hlavou 

státu Józefem Cyrankiewiczem tzv. Varšavská smlouva, jedinou mocností, která explicitně 

uznávala polskou západní hranici na Odře a Nise.171 O poznání méně pochybností budila 

hranice východní, s níž západní mocnosti, jak jsme výše uvedli, vyslovily souhlas již 

v Jaltě a již definitivně stanovila smlouva o hranicích mezi Polskou republikou a 

Sovětským svazem, kterou oba státy podepsaly 16. srpna 1945, dva týdny po skončení 

Postupimské konference.172 

4.4.  Poválečný dovětek 

Sovětské osvobození Polska od nacistické okupace a zároveň počátek nového 

totalitárního systému173 budí v polské společnosti, a zvláště v historické obci, rozpaky  

a vyvolává otázky, jak k tomuto vnitřně rozporuplnému období přistupovat.174 

Problematičnost epochy vnímá i ruská historička Albina Noskova, když uvádí výrok 

slavného maďarského spisovatele Sándora Máraie o sovětském vojákovi, který sice přinesl 

osvobození od nacismu, ale svobodu přinést nemohl, neboť ji sám neměl.175 

                                                 
169 POLONSKY, A. (ed.) op. cit., s. 281–282. 
170 ŚLUSARCZYK, J. op. cit., s. 325–326. 
171 BORODZIEJ, W. Послевоенное десятилетие 1945–55. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. 
(eds.) op. cit., s. 433–434.   
172 ŚLUSARCZYK, J. op. cit., s. 326. Text smlouvy je dostupný z WWW [cit. 2013-05-05]: 
<http://pl.wikisource.org/wiki/Umowa_graniczna_pomi%C4%99dzy_Polsk%C4%85_a_ZSRR_z_16_sierpni
a_1945_roku>. K poválečným územním změnám blíže srov. přílohu č. 2.  
173 Podrobněji o genezi komunistického systému v Polsku srov. KERSTEN, K. Narodziny systemu władzy: 
Polska 1943–1948. Poznań: SAWW, 1990; DRUKIER, B., POLONSKY, A. (eds.) The Beginnings of 
Communist Rule in Poland. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. 
174 BORODZIEJ, W. op. cit., s. 437. 
175 НОСКОВА, А. Ф. Послевоенное десятилетие 1945–55. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. 
(eds.) op. cit., s. 395. 
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Rozmezí let 1945–1947 je obecně považováno za přechodné období mezi koncem 

okupace a nástupem polské verze stalinismu.176 Byla to doba omezené, tzv. lidové 

demokracie, která měla dle Stalinova vyjádření k polským prosovětským politikům být 

„evoluční národní cestou k socialismu bez zavedení diktatury proletariátu, jež využije 

instituce buržoazně-demokratického systému, jako je parlament“.177 V praxi to označovalo 

postupnou likvidaci opozice, kterou představovala především Mikołajczykova Polská 

lidová strana ( Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL), a narůstající dominanci Polské dělnické 

strany, vedené Władysławem Gomułkou, to vše s vydatnou pomocí Moskvy.178 

Sovětská podpora PPR byla ovšem dvojsečná a měla pro polské komunisty i svá 

negativa, zvláště s ohledem na to, jak je vnímalo obyvatelstvo. Gomułka si například na 

zasedání ústředního výboru PPR v květnu 1945 stěžoval, že je veřejnost vůbec nepovažuje 

za polské komunisty, ale za pouhé agenty NKVD.179 Zcela jednoznačný však nebyl ani 

vztah sovětského vedení k PPR, zejména k jejímu prvnímu tajemníku, který občas 

vykazoval přílišné rysy nezávislosti, což vedlo Andreje Vyšinského k hodnocení, že není  

o nic lepší než Sikorski.180 

Údělem Stanisława Mikołajczyka, jediného významného politika, který se po válce 

vrátil z londýnského exilu zpět do vlasti, bylo sehrát v sovětském scénáři uchopení moci 

prosovětsky orientovanými silami roli mouřenína, jehož přítomnost v Polsku poslouží jako 

důkaz, že demokracie v této zemi není ohrožena. V tomto smyslu je třeba chápat Stalinův 

výrok, když tvrdil, že „v Polsku se nelze obejít bez opozice, kdyby nebylo Mikołajczyka, 

bylo by nutné ho vymyslet“.181 

Určitou naději pro Mikołajczykův demokratický tábor představovala vidina 

svobodných voleb, jejichž konání bylo podmínkou dohody mezi západními mocnostmi  

a Sovětským svazem v polské otázce na Jaltské i Postupimské konferenci. Mikołajczykova 

PSL jako fakticky jediná legální opoziční182 strana na sebe poutala protikomunisticky  

a protisovětsky orientovanou část společnosti, avšak ona sama navenek vystupovala 

k Sovětskému svazu loajálně, řídíc se heslem svého dlouholetého předválečného předsedy 

                                                 
176 Srov. BORODZIEJ, W. op. cit., s. 432–433; DAVIES, N. God’s Playground, s. 413.  
177 НОСКОВА, А. Ф. Послевоенное десятилетие 1945–55, s. 405.  
178 BORODZIEJ, W. op. cit., s. 432. 
179 DAVIES, N. God’s Playground, s. 416. 
180 KEMP-WELCH, A. Poland under Communism: A Cold War History. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2008, s. 20. 
181 НОСКОВА, А. Ф. Послевоенное десятилетие 1945–55, s. 403. 
182 Nutno mít na paměti, že S. Mikołajczyk byl zároveň místopředsedou vlády, tudíž zde nemáme na mysli 
opozici parlamentární, protivládní, ale spíše opozici v rámci systému, jež přijala pravidla hry, ale zároveň se 
snažila v jejich rámci co nejvíce prosadit.    
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Wincenta Witose, že se Sověty je třeba uzavřít sňatek z rozumu.183 Zároveň se PSL snažila 

vyvažovat západní a východní orientaci v zahraniční politice Polska a částečně napodobit 

úspěšnou politiku poválečného finského prezidenta Juho Paasikiviho, jemuž se podařilo za 

cenu teritoriálních a zahraničněpolitických ústupků Sovětskému svazu zachovat 

vnitropolitickou svobodu. Jak ale uvádí Noskova, rozdílná geografická poloha obou zemí, 

a tím i jejich různá důležitost pro politiku Sovětského svazu, předem odsuzovala jakékoliv 

snahy o finlandizaci v Polsku k nezdaru.184 

Mluvíme-li o poválečné politické situaci v Polsku, je třeba si uvědomit, že podpora 

Polské dělnické strany ve společnosti, na rozdíl třeba od československých komunistů, 

byla velice nízká, proto si strana nemohla dovolit otevřeně konkurovat Mikołajczykově 

PSL ve svobodné politické soutěži.185 Z toho důvodu také polští komunisté stále oddalovali 

provedení zmiňovaných voleb do ústavodárného shromáždění. Místo nich se Gomułkova 

PPR rozhodla nejprve uspořádat v červnu 1946 všelidové referendum, v němž byly 

polskému obyvatelstvu položeny tři otázky: zda souhlasí se zrušením senátu, 

znárodňováním a západní hranicí na Odře a Nise.186 

Referendum PSL vnímala jako test voličské podpory, proto na rozdíl od bloku 

vedeného PPR, který nabádal k souhlasu se všemi třemi otázkami,187 vyzvala své voliče, 

aby hlasovali na první otázku ne. To byl důvod, proč se PPR rozhodla výsledky referenda 

za pomoci sovětských poradců zfalšovat – oficiální údaje byly vyhlášeny až za deset dní po 

skončení hlasování.188 Průběh referenda tedy nevěstil nic dobrého pro šance PSL 

v parlamentních volbách. 

Ty se nakonec konaly až v lednu 1947 a stály v nich proti sobě na jedné straně PSL  

a na druhé tzv. Demokratický blok (Blok Demokratyczny, BD) vedený PPR. Volby 

neodpovídaly ani zdaleka požadavkům Jaltské konference na svobodné hlasování – 

docházelo k vyškrtávání voličů ze seznamů, zastrašování a falšování výsledků.189 BD 

                                                 
183 НОСКОВА, А. Ф. Послевоенное десятилетие 1945–55, s. 403–404. Originální ruské znění v článku 
zní: „С Советами надо дружить, но целоваться не обязательно.“ 
184 Ibid., s. 404. 
185 DAVIES, N. God’s Playground, s. 425. 
186 Blíže srov. PACZKOWSKI, A. Referendum z 30 czerwca 1946 r.: Próba wstępnego bilansu. [online]. 
[cit. 2013-05-05]. Dostupný z WWW: <http://www.kedyw.info/wiki/Andrzej_Paczkowski,_Referendum_ 
z_30_czerwca_1946_r._Pr%C3%B3ba_wst%C4%99pnego_bilansu>. 
187 Proto se tomuto hlasování v polštině říká rovněž referendum Trzy razy tak.  
188 PACZKOWSKI, A. Referendum z 30 czerwca 1946 r.: Próba wstępnego bilansu. [online]. [cit. 2013-05-
05]. Dostupný z WWW: <http://www.kedyw.info/wiki/Andrzej_Paczkowski,_Referendum_ 
z_30_czerwca_1946_r._Pr%C3%B3ba_wst%C4%99pnego_bilansu>. 
189 DAVIES, N. God’s Playground, s. 426. 
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získal 80% hlasů a Mikołajczykova PSL pouhých 10%,190 což znamenalo konec 

jakýchkoliv nadějí demokratického tábora na změnu kurzu, kterým se poválečné Polsko 

ubíralo; výmluvným symbolem politického vývoje v zemi pak byl útěk Stanisława 

Mikołajczyka ze země na podzim 1947. Polskému stalinismu již nic nestálo v cestě. 

                                                 
190 KERSTEN, K. Narodziny systemu władzy: Polska 1943–1948. Poznań: SAWW, 1990, s. 298.  
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Závěr 

Polsko-sovětské vztahy procházely během druhé světové války místy velice 

bouřlivým vývojem. Obecně je možné rozlišit čtyři základní fáze. První vymezuje na jedné 

straně účast Sovětského svazu na likvidaci předválečného polského státu v září 1939 a na 

straně druhé přepadení SSSR Německem v červnu 1941, jež znamenalo konec německo- 

-sovětské spolupráce, která měla dosti fatální důsledky pro osudy polského národa. Jedná 

se o období, kdy se vzájemné vztahy dostaly na nejhorší úroveň, obrazně řečeno pod bod 

mrazu, což symbolizuje především tzv. katyňský zločin. Zdá se, že sovětské vedení 

považovalo v té době otázku polské státnosti za definitivně vyřešenou německo-sovětským 

postupem. 

K obratu v sovětském přístupu k polské otázce došlo až po nacistickém útoku 

v červnu 1941. Po něm následovala druhá fáze, jejíž podobu určilo obnovení 

diplomatických vztahů a vojenská spolupráce, vyjádřená vznikem polské armády 

v Sovětském svazu. Přes nepochybné zlepšení však nebylo polsko-sovětské spojenectví 

bezproblémové, silná vzájemná nedůvěra neumožnila, aby přineslo výraznější plody. 

Objevil se sovětský požadavek na uznání Curzonovy linie jako budoucí hranice mezi SSSR 

a Polskem, který se posléze vinul jako červená nit všemi polsko-sovětskými jednáními. 

Období přechodného zlepšení rázem ukončil katyňský nález, jenž měl za následek 

jednostranné přerušení styků ze strany Sovětského svazu. Na scéně se jako potenciální 

rivalové polské exilové vlády objevily organizace vzniklé pod sovětským patronátem. 

Dlužno ovšem poznamenat, že postoj SSSR v dané době zdaleka nevylučoval dohodu 

s polským Londýnem. Naopak se zdá, že hlavním raison d’être organizací jako Svaz 

polských vlastenců bylo vyvinout tlak na polskou exilovou vládu, aby souhlasila se 

sovětskými požadavky. Poslední pokus, jak posílit pozici polského demokratického tábora 

vůči Sovětskému svazu, představovalo Varšavské povstání. Stalin však záměr povstalců 

odhadl a k povstání zaujal sice cynické, ale s ohledem na svou politiku logické stanovisko. 

Neúspěch Varšavského povstání a definitivní krach snah o dohodu s londýnskou 

vládou na podzim 1944 znamenaly počátek poslední fáze v polsko-sovětských vztazích ve 

sledovaném období. Sovětský svaz se rozhodl vnutit západním Spojencům i polským 

demokratům své jednostranné řešení, což mu umožňovala jeho vysoká prestiž hlavního 

vítěze nad nacistickým Německem. Prvním krokem na této cestě bylo vytvoření 

prosovětské prozatímní vlády bez dohody s Velkou Británií a Spojenými státy. Obě 
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západní velmoci si na Jaltské a Postupimské konferenci vymínily, že dříve než ji uznají, 

musí tato vláda přijmout za své členy politiky demokratického tábora, jehož vedoucím 

představitelem byl Stanisław Mikołajczyk. Nutno podotknout, že konec války v Evropě 

nepředstavoval ve vzájemných vztazích zásadní zlom – koaliční vláda národní jednoty 

vznikla až v červnu 1945 a Postupimská konference přijala důležitá rozhodnutí v polské 

otázce na přelomu července a srpna 1945. Poválečné období 1945-1947 tedy organicky 

navazovalo na předcházející vývoj a skutečně kvalitativní změna nastala teprve 

s parlamentními volbami v lednu 1947. Po nich došlo k proměně dosavadního 

lidovědemokratického režimu s velmi omezenou mírou svobody v systém totalitní, jenž byl 

završením celého procesu táhnoucího se od roku 1939. 

Zůstává otázkou, do jaké míry mohla polská demokratická reprezentace tomuto 

výsledku zabránit. Historie nezná žádná kdyby, přesto se nabízí úvaha, jakými cestami by 

se polsko-sovětské vztahy ubíraly, pokud by například premiér Władysław Sikorski 

přistoupil na kompromis v otázce hranic již v prosinci 1941, v době, kdy pozice 

Sovětského svazu byla nejslabší. Naskytla by se v takovém případě reálná možnost, že by 

se londýnská vláda mohla po válce vrátit zpět do vlasti, jež by si za cenu územních ústupků 

vůči SSSR zachovala demokratické uspořádání? Polským politikům býval občas v tomto 

ohledu, i samými Sověty, dáván za vzor československý prezident Edvard Beneš, jenž si 

podepsáním československo-sovětské smlouvy v prosinci 1943 zajistil vlastní postavení  

a nepotkal jej tak osud polské exilové vlády.191 Uvážíme-li však, že ani v případě 

Československa, v němž se jako v jediném státě střední Evropy nenacházela v poválečném 

tříletí 1945-48 sovětská vojska, se demokratickému táboru nepodařilo uhájit svobodu, 

mohlo se něco takového povést v Polsku, kde po válce kromě regulérní sovětské armády 

navíc operovalo několik divizí NKVD? V tom spočíval i tragický omyl Stanisława 

Mikołajczyka, jenž byl přesvědčen, či spíše doufal, že se mu spoluprací se Sověty podaří 

demokracii v poválečném Polsku zachovat. V exilu dostal nálepku zrádce a jeho pokus 

skončil útěkem v nákladním autě britské ambasády. 

                                                 
191 Edvard Beneš totiž musel počítat s mnohem silnějším moskevským komunistickým exilem, než jaký 
existoval v polském případě. 



58 
 

Seznam použité literatury 

Prameny 

[1] Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945, sv. I-II, London: Heinemann, 

1961–1967.  

[2] Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину. 

[online]. [cit. 2013-04-07].  

Dostupný z WWW: <http://rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml>. 

[3] Гнусные измышления немецко-фашистских палачей. [online]. [cit. 2013-04-09]. 

Dostupný z WWW: <http://9may.ru/17.04.1943/inform/m4004>. 

[4] Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГКО-3294: О 

сформировании на территории СССР польской стрелковой дивизии им. Т. 

Костюшко. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194305/gko_3294.html>. 

[5] Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. [online]. [cit. 2013-04-23]. 

Dostupný z 

WWW:<http://www.trybunal.gov.pl/wszechnica/akty/manifest_pkwn.htm>. 

[6] МОЛОТОВ, В. М. Доклад о внешней политике Правительства (на 

Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР). [online]. [cit. 2013-02-

25]. Dostupný z WWW: < http://doc20vek.ru/node/1397>. 

[7] № 150. Личное и секретное послание премьера И. В. Сталина премьер-

министру г-ну У. Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc43_150.php>. 

[8] № 156. Личное и секретное послание премьера И. В. Сталина премьер-

министру г-ну У. Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc43_156.php>. 

[9] № 222. Лично и секретно от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну 

Уинстону Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_01.html#221>. 



59 
 

[10] № 301. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну 

У. Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_07.html#301>. 

[11] № 321. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ны 

Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_08.html#321>. 

[12] № 322. Срочное и строго секретное послание от президента Рузвельта и г-на 

Черчилля маршалу Сталину. [online]. [cit. 2013-04-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_08.html#322>. 

[13] № 323. Секретно и лично от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну 

У.Черчиллю и президенту г-ну Ф. Рузвельту. [online]. [cit. 2013-04-27]. 

Dostupný z WWW: <http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc44_08.html#323>. 

[14] № 418. Лично и секретно от премьера И. В. Сталина премьер-министру г-ну 

У. Черчиллю. [online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hrono.ru/libris/stalin/sc45_04.html#418>. 

[15] Нота Советского правительства о решении прервать отношения с Польским 

правительством от 25 апреля 1943 г. [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupný z 

WWW: <http://www.obraforum.ru/lib/book2/145.htm>. 

[16] POLONSKY, A. (ed.) The Great Powers and the Polish Question 1941–1945: A 

Documentary Study in Cold War Origins. London: London School of Economics and 

Political Science, 1976. 

[17] Указ Президиума ВС СССР от 29. 11. 1939 о приобретении гражданства 

СССР жителями западных областей УССР и БССР. [online]. [cit. 2013-03-13]. 

Dostupný z WWW: <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4215.htm>. 



60 
 

Sekundární literatura 

[18] BORODZIEJ, W. Послевоенное десятилетие 1945–55. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 

ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 431–449. 

[19] DAVIES, N. God’s Playground: A History of Poland, Vol. 2: 1795 to the Present. 

New York: Columbia University Press, 2005. 

[20] DAVIES, N. Heart of Europe: The Past in Poland’s Present. New York: Oxford 

University Press Inc., 2001. 

[21] DAVIES, N. Rising 44: The Battle for Warsaw. London: Pan Books, 2004. 

[22] DAVIES, N. White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War 1919–1920 and the 

Miracle on the Vistula. London: Pimlico, 2003. 

[23] DEJMEK, J. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): 

Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha: Centrum pro 

ekonomiku a politiku, 2002. 

[24] EISLER, J. Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989. Warszawa: BGW, 1992. 

[25] GARLIŃSKI, J. Poland in the Second World War. London: Macmillan, 1985. 

[26] GŁOWACKI, A. Польша между СССР и Германией. 1939–1941. In: 

РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: 

Сложные вопросы в российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 

2010, s. 230–279. 

[27] CHMIELARZ, A., KUNERT, A. (eds.) Proces szesnastu: Dokumenty NKWD. 

Warszawa: Rytm, 1995. 

[28] IWANOW, N. Powstanie warszawskie widziane z Moskwy. Krakow: Znak, 2010. 

[29] ЯБЛОКОВ, А. Ю., ЯЖБОРОВСКАЯ, И. С., ПАРСАДАНОВА, В. С. 

Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. 

Москва: РОССПЭН, 2009. 



61 
 

[30] KEMP-WELCH, A. Poland under Communism: A Cold War History. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. 

[31] KERSTEN, K. Narodziny systemu władzy: Polska 1943–1948. Poznań: SAWW, 

1990. 

[32] ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Катынское преступление. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 

ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 280–304. 

[33] ЛЕБЕДЕВА, Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941. In: 

РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: 

Сложные вопросы в российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 

2010, s. 202–230. 

[34] LUKEŠ, I. Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu. 

Praha: Prostor, 1996. 

[35] MACMILLAN, M. The Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and Its Attempt 

to End War. London: John Murray, 2001. 

[36] MATERSKI, W. Военное время. 1941–1945. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 

ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 365–393. 

[37] НОСКОВА, А. Ф. Послевоенное десятилетие 1945-55. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 

ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 394–431. 

[38] НОСКОВА, А. Ф. Сталин и Армия Крайова (К формированию позиции 

советского руководства). [online]. [cit. 2013-04-23]. Dostupný z WWW: 

<http://www.rsijournal.net/stalin-i-armiya-krajova-k-formirovaniyu-pozicii-

sovetskogo-rukovodstva/>. 

[39] PACZKOWSKI, A. Referendum z 30 czerwca 1946 r.: Próba wstępnego bilansu. 

[online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kedyw.info/wiki/Andrzej_Paczkowski,_Referendum_z_30_czerwca_19

46_r._Pr%C3%B3ba_wst%C4%99pnego_bilansu>. 



62 
 

[40] ПАРСАДАНОВА, В.С. Военное время. 1941–1945. In: РОТФЕЛЬД, А. Д., 

ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: Сложные вопросы в 

российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 2010, s. 338–365. 

[41] POLONSKY, A. (ed.) The Great Powers and the Polish Question 1941–1945: A 

Documentary Study in Cold War Origins. London: London School of Economics and 

Political Science, 1976. 

[42] РОТФЕЛЬД, А. Д., ТОРКУНОВ, А. В. (eds.) Белые пятна, черные пятна: 

Сложные вопросы в российско-польских отношениях. Москва: Аспект пресс, 

2010. 

[43] SIEMASZKO Z. S. The Mass Deportations of the Polish Population to the USSR, 

1940–41. In: SWORD, K. (ed.) The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 

1939–41. London: Macmillan, 1991, s. 217–235. 

[44] SWORD, K. Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union, 1939–48. New York: 

St. Martin’s Press, 1994. 

[45] SWORD, K. (ed.) The Soviet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939–41. 

London: Macmillan, 1991. 

[46] ŚLUSARCZYK, J. Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939–45. Toruń: Adam 

Marszałek, 2000. 

[47] Zygmunt Berling (1896–1980). [online]. [cit. 2013-04-05]. Dostupný z WWW: 

<ipn.gov.pl/najwazniejsze-wiadomosci/informacja-historyczna/zygmunt-berling-

18961980>. 

 

 

 

 

 

 

      



63 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Etnografická mapa předválečného Polska 

Příloha č. 2 – Curzonova linie 



64 
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