Notatka z rozmów delegacji Prezydium KC KPZR
i członków Biura Politycznego KC PZPR w Warszawie,
19 października 1956 roku
Notujący rozmowę przybył do Belwederu 20-30 minut po jej
rozpoczęciu i dlatego początek rozmowy nie jest zapisany.
Tow. Gomułka: Wasz przyjazd jest ingerencją w nasze sprawy.
Tow. Chruszczow: Chcą nas oderwać od naszych wojsk w Niemczech
Zachodnich. [?]
Tow. Gomułka: Kto chce?
Tow. Chruszczow: Polska. Macie zamiar usunąć z Biura Politycznego tow. tow.
Rokossowskiego, Jóźwiaka, Nowaka, Gierka, a wprowadzić – Morawskiego. Nie
możemy do tego dopuścić i jeśli postawicie nas przed faktami dokonanymi,
będziemy zmuszeni brutalnie ingerować.
Tow. Ochab: Polscy komuniści siedzieli w waszych więzieniach i widocznie
znowu będą siedzieć.
Tow. Chruszczow: Ja tak nie powiedziałem, nie przekręcajcie. Chcecie popsuć
naszą przyjaźń. Dla dobra naszych interesów, interesów całej międzynarodowej
klasy robotniczej i przede wszystkim dla dobra Polski, nie możemy tego znosić.
Tow. Kaganowicz: Po to właśnie przyjechaliśmy, żeby przed faktem dokonanym porozmawiać z wami.
Tow. Gomułka: Naprawdę uważacie, że tylko ci towarzysze (Rokossowski i
inni) są gwarancją przyjaźni z wami? My też nie chcemy jej naruszać.
Tow. tow. Kaganowicz i Mikojan: Nie, nie tylko oni są gwarancją przyjaźni,
ale oni i wy razem.
Tow. Chruszczow: Zrozumcie, że nie przyjechaliśmy po to, żeby was wykorzystywać i coś wam zabrać. Nigdy nie wtrącaliśmy się do waszych spraw.
Tow. Gomułka: Chodzi o to, że skoro nie wtrącaliście się, to niech wszystko
zostanie po staremu i teraz też się nie wtrącajcie.
Tow. Chruszczow: Chcecie postawić nas przed faktem dokonanym. Wasza
prasa oskarża nas, właśnie teraz, że pod koniec wojny wywieźliśmy z Polski jakieś
drobiazgi18, a faktycznie Związek Radziecki zawsze pomagał i pomaga Polsce
Ludowej.
Tow. Mikojan: Proponowaliśmy wam zwrot terenów z rudami uranu, ale odpowiedzi od was nie ma, chociaż minęło wiele miesięcy.
Tow. Chruszczow: Mógłbym wręczyć wam, drogi tow. Gomułka, listę osób,
zjedzonych w latach 1946-47 podczas głodu na Ukrainie, gdy w tym samym czasie
dawaliśmy wam zboże, dawaliśmy wam nie jego nadwyżki, a odrywaliśmy je od
żywego ciała naszego narodu. Oto, jaki jest nasz stosunek do Polski.
Tow. Mołotow: Uwzględniając szczególną wagę kwestii przyjaźni polskoradzieckiej, nie możemy kierować się formalnym punktem widzenia na równoWizyta delegacji KPZR w Warszawie, październik 1956
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prawność. Nie bylibyśmy komunistami, gdybyśmy w obecnych warunkach tak
postąpili.
Tow. Gomułka: Przedyskutujemy te kwestie i przyjdziemy do was za dwie, trzy
godziny.
Tow. Kaganowicz: Dlaczego aż tak późno?
Tow. Chruszczow: Towarzyszu Gomułka, taki towarzysz jak Rokossowski
zrobił dla wyzwolenia Polski nie mniej od każdego z was, a być może więcej.
Odrzućcie emocje, wzburzone w wyniku naszej ostrej rozmowy i porozmawiajmy
spokojnie. Zrozumcie, że bez Związku Radzieckiego Polska nie może zapewnić
swojej niepodległości i nienaruszalności granic. A rewanżyści Zachodnich
Niemiec są coraz bardziej zuchwali.
Tow. Gomułka: Pójdziemy już. Musimy przecież porozmawiać o początku
plenum. Później wrócimy.
O godz. 12.00 rozmowy zostały wznowione. Uczestniczyli członkowie Biura
Politycznego KC PZPR, tow. tow.: Gierek, Dworakowski, Zawadzki, Zambrowski,
Z. Nowak, R. Nowak, Ochab, Rapacki, Rokossowski, Jóźwiak, Cyrankiewicz oraz
zastępcy członków Biura Politycznego KC PZPR tow. tow.: Jędrychowski,
Stawiński, Chełchowski. W rozmowie uczestniczył tow. Gomułka (dalej
wykreślono słowa: Podczas rozmowy obecny był tow. Ponomarienko).
Ze strony radzieckiej w rozmowie uczestniczyli członkowie Prezydium KC KPZR
tow. tow.: Kaganowicz, A. Mikojan, Mołotow, Chruszczow. Obecny był tow.
Ponomarienko.
Spotkaniu przewodniczył tow. Ochab. Uczestnicy zdecydowali, że nie będzie ono
oficjalnie protokołowane.
Tow. Ochab: Muszę powiedzieć, że nasi towarzysze są szczególnie zaniepokojeni
uwagą tow. Chruszczowa o ingerencji. Trzeba wyjaśnić, o jakim ingerowaniu jest
mowa.
Tow. Gomułka: Chcemy, żebyście przedstawili swoją ocenę sytuacji w Polsce i
żebyście powiedzieli, co znaczy oświadczenie tow. Chruszczowa, że gotowi
jesteście zdecydowanie interweniować, by nie dopuścić do naruszenia przyjaźni
polsko-radzieckiej. Trudno byłoby mi pracować w takiej atmosferze. Jest to
trudne dla większości naszych towarzyszy. Powiedzcie, tow. Chruszczow, co
myślicie o tym, by stworzyć sprzyjającą atmosferę dla rozmów między nami, jak
między komunistami.
Tow. Chruszczow: Ja to powiem później, a teraz tow. Mikojan, z upoważnienia
naszej delegacji, przedstawi naszą ocenę sytuacji w Polsce.
Tow. Mikojan mówi o wielkiej odpowiedzialności kierownictwa PZPR i KPZR
za umocnienie przyjaźni polsko-radzieckiej. Dla towarzyszy radzieckich było niezrozumiale, dlaczego tow. Ochab, wracając z Chin do Warszawy nie zechciał
spotkać się z przywódcami KC KPZR, chociaż prawdopodobnie już wtedy występowały rozbieżności. Następnie tow. Mikojan cytuje komunikat amerykańskiego
radia o sytuacji w kierownictwie PZPR, o tym, że w KC PZPR istnieje rozłam na
„stalinowców” i zwolenników „odwilży”.
Jakie mogą być rozbieżności i podstawy do nieporozumień między nami? Próby
rozdzielenia nas, oderwania Polski od przyjaźni z ZSRR. Ekonomicznie my od
Polski niczego nie potrzebujemy. Jeszcze w 1953 r. z własnej inicjatywy
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zmieniliśmy zaniżone ceny dostarczanego z Polski węgla, a teraz ta kwestia znów
jest podnoszona. W ciągu tego roku dwukrotnie prosiliście o pomoc w postaci
dostaw zbóż i kredytów. Myśmy wam pomogli, a wy zmniejszyliście dostawy
węgla. Mimo to my nie zmniejszyliśmy dostaw rudy i bawełny, chociaż nam też
ich brakuje. Zgodziliśmy się na zmniejszenie dostaw polskiego węgla w przyszłym
roku. Poczynając od 1959 r. nie będziemy brać od was ani jednego kilograma
węgla.
Ale Polska musi dawać węgiel NRD i innym krajom obozu socjalistycznego. NRD
trzeba pomagać, i jest to dla was nie mniej ważne niż dla nas. Tymczasem
zmniejszacie dostawy węgla, w związku z czym NRD i Czechosłowacja proszą o
zwołanie posiedzenia RWPG i omówienia zaistniałej trudnej sytuacji z węglem.
Macie określone trudności gospodarcze, ale w tej dziedzinie musicie mieć pretensje nie do nas, a do siebie. Mamy Kuźnieckie Kopalnie Rudy, które formalnie
należą do Polski, a faktycznie do Związku Radzieckiego. Jeszcze na wiosnę
przedstawiliśmy propozycję przekazania ich całkowicie Polsce, ale odpowiedzi do
tej pory nie otrzymaliśmy. Kierując się uczuciami przyjaźni do narodu polskiego,
przekazaliśmy Polsce wszystkie nasze tajemnice wojskowe. Kupujemy u was
statki, chociaż nasz przemysł stoczniowy nie jest przeciążony. Związek Radziecki
pomógł i pomaga Polsce w utworzeniu narodowej armii. Nasza przyjaźń jest
wieczna, bez zastrzeżeń.
A teraz co się okazuje? Tow. Chruszczow był w marcu b r. na plenum KC PZPR, i
teraz w Polsce nazywają go niemal antysemitą. Naszym zdaniem, nie chodziło o
antysemityzm, lecz o właściwą politykę narodową. Wasza prasa mówi, że trzeba
poskromić antysemitów, ale prawidłowe rozmieszczenie narodowych kadr nie jest
antysemityzmem. Żeby pokazać, że taki problem istnieje, że nie jest to wymysł
tow. Chruszczowa, odczytam wam list tow. Gomułki do tow. Stalina dotyczący tej
kwestii z 1948 r. (cytuje). Uważam ten list za słuszny.
Czego potrzebujemy od Polski? Potrzebna nam jest wieczna polsko-radziecka
przyjaźń, którą w obliczu zagrożenia imperialistyczną agresją i wywrotowymi
działaniami imperialistów, skierowanymi przeciwko PRL, należy umacniać.
Klęska socjalizmu w Polsce byłaby naszą klęską. Obóz socjalizmu nie wybaczy
nam, jeśli do tego dopuścimy. Kontrrewolucja nie działa obecnie otwarcie, lecz
wzniecając rozdźwięki między komunistami naszych krajów.
Dlatego jesteśmy zatrwożeni. Nie doceniacie zagrożenia. W Polsce prowadzona
jest antypartyjna i antyradziecka propaganda. Następnie tow. Mikojan cytuje
wypowiedź tow. Gomułki o znaczeniu przyjaźni między Polską i ZSRR. W tej
wypowiedzi tow. Gomułka mówił, że nikomu nie uda się wbić klina między nasze
kraje.
Czyż obecnie nie wbija się takiego klina? Jakie środki przeciwdziałania temu
zjawisku podejmuje polskie kierownictwo? Takich środków nie widać.
Czy polscy towarzysze nadal przestrzegają zasady sformułowane przez tow.
Gomułkę? Jeśli tak, to skąd w polskiej prasie i radiu taka zuchwała propaganda
antyradziecka? Nawet w krajach kapitalistycznych istnieje prawo, wyznaczające
propagandzie określone ramy szacunku, a prasa polska zrównuje radziecki reżim
z czasów Stalina, z faszyzmem. Nawiasem mówiąc, w krajach burżuazyjnych tego
nam nie zarzucają. My nie boimy się oszczerstw. Wszystkie narody znają wybitną
rolę ZSRR w wyzwoleniu Europy od faszyzmu.
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Nas niepokoi to, że taka sytuacja w Polsce podważa wiarę w socjalizm, osłabia
nas. Oto niedawno w prasie wystąpił zastępca członka KC PZPR, tow. Putrament,
który oświadczył, że radziecki reżim jest amoralny, i nikt go za to nie potępił.
Polacy zaczynają robić to, od czego Jugosłowianie odchodzą. Jesteśmy mocno
zaniepokojeni. Przyjechaliśmy, żeby po koleżeńsku ostrzec was, że wchodzicie na
śliską drogę. Może być za późno, jeśli ulica weźmie w swoje ręce rozwiązanie tych
problemów.
Jeśli jesteście za przyjaźnią, to jak rozumieć rozmowy w kierownictwie KC PZPR
o usunięciu z Wojska Polskiego radzieckich dowódców? Sami prosiliście nas o
tych dowódców, myśmy dawali mniej, niż chcieliście. Stopniowa wymiana tych
ludzi na nowo wyrosłe kadry jest naturalna, ale natychmiastowe ich
przepędzenie, to podważanie współpracy wojskowej naszych krajów, podważanie
Układu Warszawskiego. Czyż obecność radzieckich oficerów w armii podważa
suwerenność Polski, zwłaszcza przy wspólnym dowództwie? Jeśli nie
potrzebujecie Układu Warszawskiego, to powiedzcie to. Widzimy, że następuje
podkopywanie naszej wojskowej współpracy.
W Polsce nikt nie przeciwdziała rozwydrzonej antyradzieckiej propagandzie.
Jednocześnie, proponuje się wyprowadzenie z Biura Politycznego grupy działaczy
o nieposzlakowanej opinii i szanowanych przez naród. Wygląda to na polityczne,
celowe działanie dla szczególnego celu.
Oto chcecie wyprowadzić z Biura Politycznego tow. tow. Nowaka i
Rokossowskiego. Mówi się, że minister obrony narodowej nie musi wchodzić w
skład BP. Ale jak to przyjmą ludzie? Tak postępując, sieje się wątpliwości w
narodzie. Zatem, na czym ma polegać nasza przyjaźń i sojusz - tylko na gadaniu o
przyjaźni? Wszyscy przyjmą takie przesunięcie [dalej wykreślone słowa: jako
skierowane], np. [dalej wykreślone słowa: w stosunku do Rokossowskiego] z tow.
Rokossowskim, jako krok wymierzony przeciwko ZSRR.
Tow. Chruszczow: I powiążą to z wejściem do kierownictwa tow. Gomułki.
Tow. Mikojan: I dzieje się to akurat wtedy, gdy trzeba umacniać kierowniczą
siłę partii i polsko-radziecką przyjaźń. My was publicznie nie krytykujemy. W
naszej prasie nie było ani jednego artykułu, zawierającego krytykę pod waszym
adresem. A Morawski i Matwin organizowali zuchwałe wystąpienia. To nie jest
demokracja, to nie jest socjalizm. Trzy miesiące temu tow. Ochab powiedział, że
zostaną oni odwołani, a teraz są wysuwani. To znaczy, że tow. Ochab nie mówił
tego, co myślał.
Tow. Ochab: Czy nie widzicie, że mnie odwołują?
Tow. Mikojan: Chodzi o polityczny kierunek. Dobór kadr jest polityką. O tym,
że Rokossowski zostanie usunięty z BP, już mówią Amerykanie.
Polska i Czechosłowacja - razem z ZSRR - są podstawą obozu socjalistycznego. Po
waszych posunięciach, za granicą powiedzą, że obóz socjalistyczny rozpada się.
Interesy polskie w niczym nie odbiegają od naszych. W czym naruszamy waszą
suwerenność? Nawet Tito w rozmowie z dyplomatami amerykańskimi zaprotestował przeciwko nazywaniu PRL satelitą radzieckim. Nie możemy obyć się bez
was, ale również wy nie możecie bez nas. Jeśli coś przeszkadza naszej przyjaźni,
powiedzcie. Naprawimy to.
Tow. Ochab: Tow. Mikojan powiedział, że ja mówiłem o mającym nastąpić
odwołaniu Morawskiego i Matwina. Ale mówiłem wówczas również, że są to
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bardzo uczciwi ludzie, chociaż różnimy się w kwestiach kierowania prasą. Od
tamtej pory sporo myśleliśmy. I ja osobiście, i my wszyscy popełniliśmy wiele
błędów. Teraz Biuro Polityczne postanowiło przyjąć moją rezygnację, w związku z
tym, że większość BP nie poparła mojego projektu referatu na plenum. Biuro
postanowiło rekomendować tow. Gomułkę na pierwszego sekretarza KC.
Tow. Chruszczow: Wiedzieliśmy, że była wymiana opinii na ten temat, ale nie
wiedzieliśmy, że Biuro podjęło już decyzję.
Tow. Ochab: W zasadzie zgadzam się z krytyką mojego referatu na Biurze.
Uważam, że w niektórych kwestiach rację mają tow. tow. Matwin i Morawski.
Uważam za słuszne wysunięcie kandydatury Matwina do Biura Politycznego. Co
zaś tyczy się prasy, to dla jej poprawy potrzebne są nie tylko środki organizacyjne,
ale też ogromna polityczna robota.
Tow. Gomułka: Wszystkim towarzyszom wiadomo, że minęło zaledwie kilka
tygodni od mojego powrotu do aktywnej działalności. Co było wcześniej - wszyscy
towarzysze wiedzą. Teraz sytuacja tak się skomplikowała, że nie mogę siedzieć jak
osoba postronna, ponieważ byłoby to niezrozumiałe dla partii. Skoro wróciłem, to
właśnie po to, żeby naprawić sytuację.
W ostatnim okresie było sporo nieprawidłowych nastrojów wśród niektórych
członków partii i pisarzy, skierowanych przeciwko ZSRR. Nie negujemy tego.
Tow. Chruszczow: Takie zjawiska występują również dzisiaj.
Tow. Gomułka: Nie zaprzeczamy, ale żeby stworzyć warunki pozwalające
zlikwidować taką sytuację, trzeba umocnić kierownictwo partii. Tow. Mikojan
cytował moje wystąpienie o przyjaźni z ZSRR. To jest nie tylko mój pogląd, ale
całego Biura Politycznego. Sytuacja w kierownictwie partii jest obecnie
nienormalna. Powiedziałem towarzyszom, że nie wytrzymałbym w takich
warunkach nawet trzech tygodni. To, co się dzieje w Biurze Politycznym, w KC, to
są niemożliwe sprawy. Biuro Polityczne odpowiada za to, co dzieje się w prasie, w
tym sensie, że nie było w stanie podjąć niezbędnych decyzji i zjednoczyć partię.
Partia nie jest jednolita, a to odbija się na innych organizacjach i na całej klasie
robotniczej. Nie wiem o wszystkim, co miało miejsce między towarzyszami w Biurze Politycznym przed moim powrotem, ale zauważyłem pewną określoną linię
podziału. Wszyscy zgadzają się z decyzjami VII plenum KC, ale tylko w słowach.
Różni towarzysze różnie pojmują słowa uchwały.
Były wydarzenia w Poznaniu. To nie był drobiazg ani dla nas, ani dla całego
naszego obozu. Ocena, jaką KC KPZR dał tym wydarzeniom jest - według opinii
Biura Politycznego KC PZPR - nieprawidłowa, ponieważ za podstawową ich
przyczynę uznano działalność imperialistycznych wywiadów.
Nie wszyscy członkowie Biura Politycznego rozumieją sytuację. Wokół zagadnień
demokratyzacji toczy się walka, niektórzy towarzysze nie wyrażają swojego zdania
wprost, a zajmują wyczekującą pozycję. Ale sytuacja jest taka, że dalej czekać nie
wolno. Myślę, że dobrze będzie zmniejszyć skład Biura Politycznego do 7 osób i
postawić tę kwestię pod dyskusję plenum, a następnie zjazdu partii. Chodzi nie
tylko o liczbę członków Biura, ale o to, by mogli działać możliwie bardziej
jednomyślnie.
Tow. Ochab uważa, że w stosunku do prasy należy podjąć bardziej zdecydowane
kroki - odwołać ludzi, zamknąć pisma itd. Ale takie kroki nie rozwiążą problemu.
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Rzecz w tym, żeby zjednoczyć partię, żeby odbudować zaufanie członków partii i
społeczeństwa do kierownictwa partii. Obecny skład KC to sami aparatczycy, a
robotników w jego składzie prawie nie ma. Ten skład KC jest odpowiedzialny za
obecną sytuację w Polsce. Jeśli byłaby w nim określona liczba robotników, sprawa
wyglądałaby inaczej. Ze wszystkich stron słychać żądania, żeby do kierownictwa
weszli nowi ludzie. Dłużej czekać nie wolno. Trzeba spróbować zjednoczyć partię,
również po to, żeby ustanowić taką przyjaźń z ZSRR, o jakiej mówiłem wcześniej.
To jest nie tylko mój pogląd, ale wszystkich naszych towarzyszy.
O przyczynach sytuacji w Polsce nie będę mówił.
Tow. Mołotow: Dlaczego nie, powiedzcie. W czym istota tej sytuacji?
Tow. Gomułka: Istoty szukałbym nawet u was, w tym, co tow. Chruszczow
powiedział na XX Zjeździe KPZR o kulcie jednostki.
Tow. Mikojan: Kult jednostki niezupełnie dotyczył Polski.
Tow. Gomułka: A czyż nie wpływał na Polskę? Ale mamy też nasze własne
przyczyny. Podstawowa, to sytuacja ekonomiczna robotników. Możliwe, że wasi
robotnicy żyli gorzej, niż obecnie polscy, ale weźcie pod uwagę, że realna płaca
średnia polskich robotników nie przekracza 60-70 proc. przedwojennej.
Tow. Mikojan: Ale towarów jest w Polsce bez porównania więcej, niż przed
wojną.
Tow. Gomułka: Przed wojną była u nas bardzo wielka bieda. Są jeszcze robotnicy, których zarobek wynosi 500 zł miesięcznie, za co prawie nie da się przeżyć.
Wcześniej polskich robotników dobrze dyscyplinował plan 6-letni. Ale ten plan
nie został wykonany w zakresie realnej wartości wynagrodzenia za pracę, i
robotnicy wyrażają swoje niezadowolenie z naszej pracy.
Drugą przyczyną sytuacji w Polsce jest system kultu jednostki, tak samo jak w
ZSRR. Oczywiście, jego następstwa były u nas inne, ale nasze życie również
toczyło się pod wpływem kultu jednostki. A kiedy pojawił się referat tow.
Chruszczowa na XX zjeździe o kulcie jednostki, to bardzo wpłynęło to na nastroje
mas. Ludzie zaczęli poszukiwać, zastanawiać się co robić.
Sytuacja ekonomiczna Polski związana jest z wymianą towarową. Elementy
burżuazyjne mówią, że ZSRR dostaje polski węgiel w ramach reparacji. Ludzie
pytali o to, a my nie odpowiadaliśmy. To jedna z przyczyn nasilenia nastrojów
antyradzieckich w Polsce. Są też inne fakty, mające wpływ na sytuację w Polsce.
Miało miejsce poważne łamanie prawa w pracy organów bezpieczeństwa Polski.
Na pewno nie o wszystkim wiecie. Wielu ludzi przeszło ciężkie tortury, naród o
tym wie, zwłaszcza w Warszawie. Były przypadki śmierci w wyniku tortur. Kto to
robił? W organach bezpieczeństwa publicznego byli radzieccy doradcy. Nawet
niektórzy członkowie kierownictwa pytali, o co chodzi? Nie mogliśmy mówić. Ta
kwestia stoi również teraz przed nami. Ludzie mówią, że za bezeceństwa w organach bezpieczeństwa Polski odpowiadają radzieccy doradcy.
Decyzja o odwołaniu radzieckich doradców KGB podjęła została przez Biuro
Polityczne jeszcze w 1947 albo 1948 roku. Zaproponowaliśmy wówczas pozostawienie tylko pięciu osób, ale główny doradca Dawydow rozmawiał wtedy z tow.
Bierutem i tow. Bierut zdecydował o pozostawieniu 50 osób. Liczyliśmy wówczas,
że po pół roku wrócimy do tej kwestii. Towarzysze mówią, że dwa-trzy miesiące
temu znów podnieśli tę kwestię, jednak nadal nie została rozwiązana. Popełniono
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ogromny błąd, że ci ludzie pozostali w Polsce jeszcze przez osiem lat. Przecież
nawet gdyby w Polsce były nadużycia po linii KGB, to w przypadku nieobecności
doradców radzieckich byłoby to mniej szkodliwe, ponieważ nie można byłoby
zwalić winy na ZSRR.
Tow. Chruszczow: Ale nie wolno wszystkiego zwalać na radzieckich doradców.
Tow. Gomułka: Niektórzy radzieccy doradcy obecni byli podczas tortur, przy
czym wówczas tortury były jeszcze cięższe. Dlatego powiedziałem, że tych ludzi
nie chcemy. Szkoda, że nie mam w tej chwili pod ręką swojego listu z czerwca
1947 r. o radzieckich oficerach w Wojsku Polskim. Przedstawiłem listę oficerów
radzieckich i zaproponowałem, aby albo zostali w Polsce na stale i przyjęli polskie
obywatelstwo, albo po pewnym czasie (proponowaliśmy 5-letni okres) wyjechali
do ZSRR. Mam ten list. Tow. tow. Stalin i Bułganin zadecydowali wówczas, że
oficerowie nie powinni przyjmować obywatelstwa polskiego, zaczekajcie cztery i
pół roku i my ich zabierzemy. Minęło 9 lat, a problem pozostał nierozwiązany.
Tow. Zambrowski: Tow. Gomułka nie wie, że to kierownictwo PZPR prosiło o
przedłużenie okresu pobytu oficerów radzieckich-w Polsce.
Tow. Gomułka: To bardzo drobna kwestia, ale nabrała ogromnego znaczenia!
Tow. Chruszczow: To kwestia sporna.
Tow. Gomułka: Sądzę, że taka kwestia powinna być rozwiązana. Niekoniecznie
natychmiast, ale trzeba ją przedyskutować i zrobić wszystko, aby ją rozwiązać.
Problem nie został załatwiony, istniał w 1947 roku i istnieje nadal.
Tow. Jędrychowski [w tekście błędnie: Jędrykowski]: Znaczna część oficerów
radzieckich nawet nie nauczyła się języka polskiego.
Tow. Chruszczow: A Rokossowski zna język polski?
Tow. Jędrychowski [w tekście błędnie: Jędrykowski] i inni: Tak, perfekcyjnie.
Tow. Gomułka: Problem dotyczy konieczności zmniejszenia liczby członków
Biura Politycznego.
Tow. Chruszczow: To jest arytmetyczne podejście do kwestii politycznej.
Tow. Gomułka: Biuro Polityczne musi być zdolne do pracy.
Tow. Chruszczow: Czyż po usunięciu naszych przyjaciół z Biura i wprowadzeniu Matwina i Morawskiego, BP stanie się zdolne do pracy?
Tow. Zambrowski: Ci towarzysze nigdy nie uprawiali antyradzieckiej
propagandy.
Tow. Chruszczow: Przestaliście nas informować. O wydarzeniach w Polsce
dowiadujemy się z Głosu Ameryki.
Tow. Gomułka: Jeśli sądzicie, że zmiany w Biurze Politycznym dokonywane są
przeciwko przyjaźni z ZSRR, to głęboko się mylicie. Jeśli się tego nie zrobi, to
partia będzie się rozpadać, co może doprowadzić do następstw, które trudno
przewidzieć.
Tow. Mołotow: Już sam fakt, że nie chcecie z nami rozmawiać na te tematy,
wiele mówi.
Tow. Gomułka: Powiedziałem tow. Ponomarience, że bezcelowe jest, żebyście
przyjeżdżali do Warszawy i prowadzili rozmowy przed plenum KC. Prosiliśmy,
żebyście przyjechali nie dzisiaj, a jutro. Wychodzi na to, że o niczym nie możemy
sami decydować, a tylko zgodnie z waszą radą.
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Tow. Chruszczow: Za podstawową sprawę uważamy naszą przyjaźń i kto jest
jej wrogiem, ten jest wrogiem radzieckiego i polskiego narodu. Różnimy się
pojmowaniem znaczenia naszej przyjaźni.
Tow. Gomułka: Nam przyjaźń jest nie mniej potrzebna, niż wam.
Tow. Chruszczow: Bywa tak, że istnieje przyjaźń z narodem, ale nie możemy
dogadać się z niektórymi osobami z kierownictwa.
Tow. Gomułka: W 1948 r. uważnie czytałem list KC KPZR do KC KPJ, podpisany przez tow. tow. Stalina i Mołotowa, w którym była mowa o tym, jakoby
Jugosłowianie działali wbrew woli narodu. Okazało się, że Jugosłowianie mieli
rację i naród ich poparł. Oczywiście, są ludzie, którzy mają skryte zamiary, ale
naród jest za przyjaźnią z ZSRR.
Tow. Kaganowicz: W narodzie też są różni ludzie.
Tow. Gomułka: Mamy u siebie elementy reakcyjne. Ale jest wielu towarzyszy,
którzy popełniają błędy, ale są za przyjaźnią z ZSRR.
Tow. Chruszczow: Matwin też?
Tow. Gomułka: Tak.
Tow. Chruszczow: Nie, to nieprawda.
Tow. Gomułka: Wychodzi na to, że lepiej znacie naszych ludzi, niż my.
Tow. Chruszczow i Mikojan: To są fakty.
Tow. Gomułka: Sprawa kierownictwa nie jest sprawą przyjaźni, a naszą wewnętrzną sprawą. Wiecie, co się stało w 1937 roku z Komunistyczną Partią Polski,
a my niczego narodowi powiedzieć nie mogliśmy.
Tow. Chruszczow: Nasz naród prawidłowo zrozumiał sprawy następstw kultu
jednostki, gdy prawidłowo wyjaśniliśmy mu, a u was nikt nie wyjaśnił kwestii
rozwiązania KPP.
Tow. Mikojan i Chruszczow: Chcecie wykorzystać fakt nieuzasadnionego
rozwiązania KPP dla zniweczenia naszej przyjaźni.
Tow. Gomułka: Razem powinniśmy szukać prawidłowego wyjaśnienia tej
tragedii. Uchwałę KC KPZR o przezwyciężeniu kultu jednostki uważamy za niewystarczającą.
Tow. Chruszczow: Czego nie powiedzieliśmy? Nikt nas za język nic ciągnął.
Mogliśmy w ogóle nie podejmować tej kwestii. Zrobiliśmy to tylko kierując się
naszym partyjnym sumieniem. Dlaczego tyle czasu poświęcacie tej kwestii?
Tow. Gomułka: Dlatego, że mówię o tym, jakie są źródła naszej ciężkiej
sytuacji.
Tow. Mikojan: Naród radziecki widzi, że my robimy wszystko, aby przezwyciężyć następstwa kultu jednostki.
Tow. Chruszczow: To wielka tragedia. Mamy u siebie Olgę Szatunowską.
Przesiedziała 16 lat. Obecnie zrehabilitowana, pracuje w Komitecie Kontroli Partyjnej przy KC KPZR. Miała na tyle męstwa i zrozumienia, żeby prawidłowo, po
partyjnemu ocenić sytuację.
Tow. Gomułka: Gdybym miał czas, przedstawiłbym swój osobisty pogląd w tej
sprawie. Co nieco bym dodał. O źródłach kultu jednostki nie powiedzieliście
wszystkiego.
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Tow. Chruszczow: Czy nasze ujęcie sprawy odpowiada interesom klasy robotniczej?
Tow. Mikojan: Wrogowie zainteresowani są w tym, żeby popularyzować pomordowanych i podburzać naród, a my opowiadamy się za naprawą naruszonej
praworządności.
Tow. Chruszczow: Chcecie do tej sprawy przykuć uwagę, żeby demoralizować
kraj. Nie jesteśmy turystami i przyjechaliśmy tutaj nie dla rozrywki.
Zobaczyliśmy, że oto nagle podważane są przyjacielskie stosunki z Polską i
dlatego nie mogliśmy nie przyjechać. Same słowa o przyjaźni nie wystarczą.
Potrzebne są fakty.
Tow. Zambrowski odczytuje dopiero co otrzymany komunikat o tym, że do
Warszawy zbliżają się radzieckie i polskie wojska, w związku z czym robotnicy
fabryki samochodów na Żeraniu postanowili wyjść na ulicę, by zatrzymać wojsko,
oraz o tym, że o przybyciu do Warszawy delegacji KZPR wiedzą już w stolicy
szerokie masy.
Tow. Chruszczow: Tak zaogniliście sytuację, że przyjazd delegacji radzieckiej
ocenia się jako zagrożenie dla Polski. Kim jesteśmy - wrogami? Po co
podnieśliście szum o radzieckiej ingerencji się w sprawy Polski?
Tow. Gomułka: Bo to jest ingerencja. Przyjechaliście po to, żeby wpłynąć na
decyzje plenum KC i zatwierdzenie nowego składu kierownictwa.
Tow. Chruszczow: Przyjechaliśmy wbrew waszemu życzeniu, jeśli o to chodzi,
zgadzam się, że była to pewna ingerencja. Ale nie mogliśmy patrzeć spokojnie.
Wy w słowach jesteście za przyjaźnią, a w rzeczywistości podburzacie naród
przeciwko nam.
Następnie ogłoszono przerwę, ale w jej trakcie kontynuowano ostrą polemikę.
Tow. Gomułka negatywnie wyraził się o polityce tow. Bieruta.
Tow. Chruszczow: Towarzyszu Gomułka, nie opluwajcie tow. Bieruta. To był
uczciwy, wspaniały komunista, jeden z lepszych synów narodu polskiego. Obyście
mieli więcej takich, jak Bierut.
Tow. Gomułka wyraża wątpliwość w tej kwestii.
Tow. Mołotow: Pamiętajcie, tow. Gomułka, że to, iż zostaliście wśród żywych,
jest zasługą Bieruta.
Tow. Gomułka: Można człowieka aresztować i zabić, ale nic można zmusić do
mówienia nieprawdy.
Tow. Mołotow: Nie szkalujcie wszystkiego, co było za czasów tow. Bieruta. Nie
myślcie, że wtedy wszystko było złe, a wy macie w kieszeni jakąś cudowną
receptę. Takich recept nie ma. I u nas, i u was są ogromne trudności, były i błędy,
i wypaczenia, ale łatwa droga nie istnieje. Nie myślcie, że wszystko sprowadza się
do Gomułki. Za czasów tow. Bieruta PRL miała wielkie osiągnięcia, w zdobyciu
których decydującą rolę odegrała polska klasa robotnicza.
W toku dalszej ostrej polemiki tow. Gomułka mówi, „jeśli dogadamy się...” [fraza
nie dokończona].
Tow. Chruszczow: Ą jeśli nie dogadamy się?
Tow. Gomułka: Dopuszczacie taką możliwość?
Tow. Chruszczow: Tak, dopuszczam, jeśli będziecie prowadzić sprawę tak, jak
dotychczas. Sytuacja jest bardzo poważna. Wy musicie wyciągnąć wnioski.
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Tow. Gomułka: Wy też musicie wyciągnąć wnioski i nie wtrącać się w nasze
sprawy.
Po przerwie kontynuowano rozmowy.
Tow. Zambrowski: Wszyscy jesteśmy komunistami i wszyscy jesteśmy wychowani w duchu rozumienia roli KPZR jako przodującego oddziału
międzynarodowej klasy robotniczej. Wszyscy jesteśmy Polakami, ale mówimy po
rosyjsku i zawsze widzieliśmy w kierownictwie KPZR kierownictwo pierwszego
robotniczego państwa na świecie. Wszyscy siedzieliśmy w polskich burżuazyjnych
więzieniach.
Nie mylimy się. Towarzysz Gomułka prawidłowo scharakteryzował sytuację.
Kierownictwo utraciło siłę i jego autorytet osłabł. Decyzje VII Plenum KC są dobre i w ciągu krótkiego czasu przyniosły poprawę sytuacji. Jednakże, niestety, na
plenum ujawniły się niektóre różnice poglądów w Biurze Politycznym i w KC.
Postanowiliśmy nie mówić o nich, ponieważ uchwały plenum przyjęte zostały
jednogłośnie.
Czego dotyczą różnice? Po pierwsze, demokratyzacji. W tej kwestii opieraliśmy się
na linii XX Zjazdu KZPR, z uwzględnieniem naszych polskich uwarunkowań.
Wiemy, że mamy w kraju wrogów. W 1946 roku, podczas referendum, otrzymaliśmy tylko 15 proc. głosów. Od tej pory, do 1950 r. włącznie, szliśmy naprzód. Ale
potem, w związku ze zbyt wysokim tempem industrializacji (w efekcie złych rad
towarzyszy radzieckich), ale nie tylko dlatego, pojawiały się trudności i nasiliły się
napięcia w gospodarce narodowej.
Tow. Chruszczow: Ale w 1953 r. z własnej inicjatywy zwróciliśmy waszą uwagę
na to niedociągnięcie, a wy teraz obwiniacie nas za rady udzielone przed 1953
rokiem.
Tow. Zambrowski: Powtarzam, że w Biurze Politycznym powstały różnice
zdań, po pierwsze, odnośnie demokratyzacji. Kierować po staremu już dalej nie
można, trzeba po nowemu.
Tow. Chruszczow: A jakie jest to nowe?
Tow. Mołotow: Chcą przekreślić wszystko stare.
Tow. Zambrowski: Nam wszystkim się zebrało. Robotnicy chcą mieć więcej
władzy w przedsiębiorstwach. Napływają dziesiątki propozycji przebudowy systemu zarządzania gospodarką.
Druga różnica dotyczy prasy. Opowiadamy się za prasą krytyczną (tow.
Chruszczow: która wymyśla władzy radzieckiej?). Nie, nie za taką, ale za prasą,
krytykującą w ramach linii partii. Możemy pokazać wam artykuły, skonfiskowane
nie tylko przez naszą cenzurę, ale również przez sekretarzy KC - Morawskiego,
Matwina i Jarosińskiego. Różnice zdań w Biurze Politycznym dotyczą stosowanych środków: odwoływać redaktorów czy nie.
Tow. Mołotow: A jeśli w prasie powiedzą „precz”?
Tow. Ochab: Już mówią.
Tow. Zambrowski: Długo nie podejmowaliśmy żadnych środków. Po XX
zjeździe lepsi ludzie ze zrozumieniem przyjęli wygłoszony na zjeździe referat tow.
Chruszczowa o kulcie jednostki, ale jednocześnie, i tu przejawił się wpływ wroga,
pojawiły się wątpliwości i swego rodzaju dezorientacja. W tym czasie pojawiły się
problemy z Komunistyczną Partią Polski. Wyjaśnialiśmy sprawę KPP z punktu
widzenia umocnienia sojuszu z KPZR. Ale nasza partia nie potrafiła w tym czasie
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wytyczyć dalszej słusznej drogi. Informacja o rozwiązaniu KPP wywołała wzrost
nastrojów nacjonalistycznych. Pogłębiła się wrażliwość Polaków na kwestię narodową. W związku z tym potrzebujemy elastycznej polityki.
Mówicie, że źle się do was odnosimy. Jest nam przykro tego słuchać. Wszyscy
byliśmy wczoraj przeciwni waszemu przyjazdowi do nas, dlatego że obawialiśmy
się, iż zostanie on przyjęty przez naszych komunistów jako presja na decyzje
plenum KC.
Tow. Mołotow: Sytuację uważamy za wyjątkową, za niezwyczajną i dlatego
postanowiliśmy przyjechać.
Tow. Zambrowski: Bywają chwile, kiedy trzeba liczyć się z nastrojami.
Wróćmy do kwestii różnic poglądów. Część towarzyszy w BP ciągnie do tylu. U
was również są ludzie, którzy ciągną ku staremu. W ostatnim czasie, pracowaliśmy właściwie zgodnie, ale inicjatywa była w rękach tych, którzy prawidłowo
pojmują XX zjazd. Weźmy np. „drobiazg” - sprawę 50 [dalej wykreślono: doradców z ZSRR] radzieckich oficerów. Nikt nie negował, że [wykreślono: doradcy]
radzieccy oficerowie potrzebni są w armii i nie mieliśmy nic przeciwko nim, ale
problem w tym, że wśród nich jest 40 obywateli radzieckich, którzy służą w
Wojsku Polskim 12 lat i do tej pory nie przyjęli obywatelstwa polskiego. Zastępcy
ministra obrony narodowej powinni chyba być polskimi obywatelami, ale tow.
tow. Popławski i Bordziłowski nie chcą, boją się przyjąć obywatelstwo polskie.
Tow. Mikojan: My im w tym nie przeszkadzaliśmy.
Tow. Zambrowski: Ale oni nie chcą. Są także posłowie na Sejm, oficerowie
Strażewski i Bortkiewicz, którzy również nie chcą być obywatelami polskimi.
Jest poseł na Sejm gen. Kieniewicz, który już kilka lat nie uczestniczy w pracach
sejmu, ponieważ mieszka w ZSRR.
Tow. Chruszczow: To nie jest główny temat, rozdymacie go.
Tow. Zambrowski: To jest drobiazg, ale dla jego usunięcia konieczny był
przyjazd czterech członków Prezydium KC KPZR do Polski.
Tow. Chruszczow: Nie, my nie dlatego przyjechaliśmy.
Tow. Zambrowski: Zwracaliśmy się w tej sprawie do tow. Rokossowskiego, ale
to wywołało jego niezrozumiałe zdenerwowanie.
Tow. Mołotow: Przesadzacie, też byłby powód do zaostrzenia stosunków.
Tow. Zambrowski: W kwestii dostaw węgla w Biurze Politycznym różnic
poglądów nie było. Niestety, nie jest to wymyślony problem.
Tow. Mikojan: O zmianie niskiej ceny podpisaliśmy dokument już w 1953 r. z
naszej własnej inicjatywy.
Tow. Zambrowski: Podnosimy ten problem, ponieważ tendencje, które on
wyraża, szkodzą naszym stosunkom. Moglibyśmy sprzedawać węgiel do krajów
kapitalistycznych po znacznie korzystniejszych cenach
Tow. Mołotow: Amerykanie udzielą wam kredytu, ale w zamian chcą was
chwycić za głowę.
Tow. Chruszczow: To jest jeszcze jeden krok do pogorszenia stosunków z
nami.
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Tow. Zambrowski: W pewnym sensie podzieliliście dzisiaj członków Biura
Politycznego na dwie kategorie, a ja - widocznie - zaliczam się do chwiejnych.
Tow. Chruszczow: Tak, a być może już nawet nie do chwiejnych.
Tow. Zambrowski: Patrzcie, towarzysze, jak łatwo uważać jednych za chwiejnych, a drugich nie.
Tow. Chruszczow: Nie przyjechaliśmy po to, żeby robić rozłam.
Tow. Zambrowski: W takim razie, dlaczego przyjechaliście dzisiaj, a nie jutro?
Tow. Mołotow: Czyżby 10 lat temu w Polsce było więcej przyjaciół Związku
Radzieckiego?
Tow. Kaganowicz: Wy nie tylko wyrażacie wątpliwości, ale przedstawiacie
wnioski organizacyjne.
Tow. Zambrowski: Wystąpienie tow. Bułganina podczas pobytu w Polsce w
lipcu br. o polskiej prasie było bardzo źle odebrane przez społeczeństwo.
Tow. Mołotow: To znaczy, że wasza praca ideologiczna jest zła.
Tow. Zambrowski: Jeśli przedstawiciel KC KPZR, na uroczystym posiedzeniu,
krytykuje kierownictwo bratniej partii, nie uprzedzając go o tym wcześniej, to jak
to nazwać?
Tow. Ochab: Towarzysz Bułganin pokazał mi wcześniej tekst swojego przemówienia. Miałem uwagi do oceny Poznania, ale nie do oceny prasy.
Tow. Zambrowski: Uważam, że możemy się dogadać. Teraz, jeśli chodzi o tow.
tow. Morawskiego i Matwina. Są towarzysze, którzy krytykują ich, ale nikt nie
wątpi w ich oddanie Związkowi Radzieckiemu.
Tow. Chruszczow mówi, że nie zgadza się z tym.
Tow. Zambrowski: Źle znacie naszych ludzi. To dobrzy towarzysze. Mieliście
złe informacje. Gdybyśmy chcieli patrzeć na ZSRR oczami Głosu Ameryki, to źle
by było.
Tow. Chruszczow: Niestety, Głos Ameryki ma prawidłowe informacje o sytuacji w kierownictwie PZPR.
Tow. tow. Mikojan i Kaganowicz: Głos Ameryki przekazuje szczegółowe
komunikaty na ten temat i woła „oto Gomułka - bohater narodowy”.
Tow. Zambrowski: Uważamy się za nie mniejszych przyjaciół ZSRR, niż inni.
Tow. Gomułka: Ci, których wy uważacie za swoich przyjaciół i którzy, waszym
zdaniem, powinni kierować Biurem Politycznym...
Tow. Chruszczow: Wy i oni.
Tow. Gomułka: No to nie będzie roboty. Albo oni - albo inni. Jeśli ci, których
uważacie za przyjaciół, to konsekwencje tego poznacie później.
Tow. Rokossowski: Proszę Biuro Polityczne o decyzję, ponieważ sytuacja
komplikuje się. W Warszawie prowadzone są prace mające na celu zablokowanie
miasta. Proszę, żeby Biuro zwróciło się do robotników, młodzieży i inteligencji z
apelem o spokój.
Następnie tow. Rokossowski odczytuje komunikat o próbach wyprowadzenia
robotników Warszawy na ulice i zablokowania miasta.
Tow. Chruszczow: Po raz czwarty jestem w Polsce, ale po raz pierwszy widzę
taki stosunek do ludzi radzieckich.
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Tow. Ochab uspokaja obecnych.
Tow. Zawadzki: Optymizm tu się nie przyda. Konieczne jest opublikowanie
oświadczenia Biura Politycznego, w którym trzeba powiedzieć, że przybyła delegacja radziecka. Inaczej wydarzenia będą się rozwijać.
Biuro Polityczne postanowiło wysłać tow. tow. Zambrowskiego i Gierka do
zakładów pracy Warszawy, żeby uspokoili robotników. Tow. tow. Zambrowski i
Gierek wychodzą ze spotkania.
Tow. Zawadzki: Musimy powiedzieć sobie wszystko do końca. Niesłuszne jest
składanie winy na jedną lub na drugą stronę. Za zaistniałą sytuację odpowiadamy
przede wszystkim my. Przyczyny trudności związane były z kultem jednostki Stalina. W związku z referatem tow. Chruszczowa o kulcie jednostki, u was, w ZSRR,
nastąpił wstrząs, ale wszystko trzymaliście mocno w rękach. A u nas sytuacja wyglądała inaczej. Skomplikowała się informacją o rozwiązaniu KPP i śmiercią tow.
Bieruta. Mimo że w kraju było źle, że ludzie głodowali, tow. Bierut nie widział
tego i nie chciał widzieć.
Z zadowoleniem przyjęliśmy podróż tow. tow. Chruszczowa i Bułganina do Jugosławii, ale nie podobał nam się przepych, z jakim przyjmowano Titę w ZSRR.
Trzeba pamiętać, że wrogowie wykorzystują każdy drobiazg i rozdmuchują go.
Wczoraj tow. Ponomarienko powiedział nam, że KC KPZR chce przysłać delegację. Ja również byłem za tym, żebyście przyjechali nie dzisiaj, ale po plenum
KC. Sytuacja u nas jest bardzo napięta. Wczoraj postanowiono zwołać wiec
studentów politechniki pod hasłami: „Precz z kierownictwem”, „Władza w ręce
klasy robotniczej”. Wiec udało się odwołać. Rozumiemy, że zasadniczo niedobrze
wychodzi, że nie chcieliśmy was dzisiaj przyjąć, ale tak właśnie ocenialiśmy
sytuację i ja obecnie też tak uważam. Przypomnijcie sobie, że podczas VI plenum
także rozpuszczono plotkę, skierowaną przeciwko tow. Chruszczowowi.
Obawialiśmy się, że również wasz obecny przyjazd zostanie wykorzystany przez
wrogów. Jak masy zareagują na wasz przyjazd, zależeć będzie od tego, jak
przebiegnie plenum i jakie będą jego decyzje. Robotnicy ufają naszej partii, ale jej
kierownictwu nie i mają podstawy żeby nie ufać (doprowadzono do wydarzeń w
Poznaniu, strzelano do robotników, doprowadzono do rozdźwięków
ekonomicznych). W centrum uwagi plenum będzie sprawa kierownictwa i Biura
Politycznego.
Sytuacja w Biurze jest niedopuszczalna - za granicę wyciekają informacje z jego
posiedzeń. Sądzę, że są ludzie, którzy nawet sporządzają pisemne sprawozdania o
posiedzeniach BP i później je wysyłają. Działa jakaś organizacja, macki wroga. Na
przykład, wczoraj rozniosła się plotka, że tow. Ochab spotkał się z tow. Mao
Zedongiem, który jakoby powiedział, że poprze niepodległość Polaków przeciwko
ZSRR62. Generalna linia wroga jest antyradziecka. Zagranica rozpracowuje
„grupę natolińską”. To nie może być zwykły przypadek - to działa agentura.
O prasie i radiu. Próbowaliśmy reagować, zmienialiśmy redaktorów, ale problem
dotyczy wszystkich dziennikarzy. Tow. Ochab widział sytuację w prasie, ale
nieprawidłowo traktował tę kwestię, proponował jedynie stosowanie środków
administracyjnych. Tylko gadaliśmy, podczas gdy trzeba było działać. W
rezultacie, autorytet kierownictwa poszedł w diabły.
Tow. Kaganowicz: U nas partia kieruje frontem ideologicznym i prasą.
Tow. Chruszczow: A wy utraciliście kontrolę nad prasą.
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Tow. Ochab: Największy szum jest w Warszawie i Stalinogrodzie.
Tow. Zawadzki: Sprawa nadużyć w organach bezpieczeństwa. Zgadzam się z
tow. Gomułką, że winnych tych nadużyć trzeba ukarać i oczyścić glebę. Ale nie
zgadzam się, że wszystkie te nadużycia pochodzą z radzieckiego importu.
Powiedziałem, że również w tej dziedzinie winni są przede wszystkim po naszej
stronie — polska odmiana beriowszczyzny.
Teraz o radzieckich doradcach w wydziale informacji Wojska Polskiego (kontrwywiad), którzy dopuścili się brutalnego naruszenia prawa. Jak mi wiadomo,
spośród tych osób został odwołany do ZSRR i skazany na 10 lat Wozniesienski i
jego zastępca Skulbaszewski. Tow. Gomułka zaproponował przywiezienie ich z
ZSRR i postawienie ich przed polskim sądem. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ
to wzbudzi jedynie nienawiść do ZSRR.
Na czym polega linia podziału w Biurze Politycznym? W kwestii demokratyzacji
zasadniczych różnic nie ma. Trzeba pracować po nowemu, po staremu nie wolno.
Byłoby szaleństwem prowadzić partię wbrew narodowi. W wyniku takiej polityki
mieliśmy Poznań. Ale pewna różnica w poglądach jest. Niedobrze, że nie ma
żadnych ograniczeń w dyskusji i w demokratyzacji. Nie potrafiliśmy wziąć w
swoje ręce kierowania demokratyzacją. Wszystko sprowadza się do kierownictwa
partii. Na tym polega nasz historyczny obowiązek.
O stosunku do ZSRR. U podstaw przyjaźni z ZSRR jest nasza ideologiczna
jedność. I jak byśmy nie naprawiali błędów, i czego byśmy nie robili, wspólna
ideologia pozostanie podstawą naszych stosunków. Jednocześnie trzeba usuwać
to, co stanowi dodatkową pożywkę dla wroga.
Tow. Chruszczow: Związek Radziecki pomagał i pomaga Polsce. W 1946 r.
mieliśmy na Ukrainie głód, był kanibalizm (zapytajcie Wandę Wasilewską), a
myśmy wam dawali zboże.
Tow. Gomułka: O waszej ciężkiej sytuacji dowiedzieliśmy się później, ale w
takiej sytuacji na waszym miejscu nie dawałbym zboża, żeby nie pogarszać
nastrojów.
Tow. Chruszczow: Nie wolno wlec się w ogonie nastrojów.
Tow. Zawadzki: Mamy wspólną ideologię. Trzeba uwzględniać różne uwarunkowania, nastroje i dogadać się. Trzeba skończyć z „rozpatrywaniem” sprawy
węgla, radzieckich doradców i oficerów.
Nie mamy tajemnic przed ZSRR i kierownictwem KPZR. Mówimy wam wszystko.
Zapraszałem ambasadora radzieckiego tow. Ponomarienkę i opowiadałem mu o
wynikach plenum Komitetu Frontu Narodowego. Ale potem, nie wiadomo
dlaczego, drugi sekretarz ambasady poszedł do pracownika technicznego, do
instruktora, po materiały z moim referatem na tym plenum, i zaczął go
wypytywać.
Tow. Mołotow: To źle. Tego nie należało robić.
Tow. Zawadzki: W tej samej sprawie do ambasady zaproszony został członek
KC tow. Kalinowski. Przyszedł do mnie jeden katolik, który powiedział, że
podobno różne samochody przyjeżdżają do tow. Gomułki, a potem do ambasady
radzieckiej.
Tow. Ponomarienko: Czy tak jest faktycznie?
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Tow. Zawadzki: Nie, ale skoro zapraszacie naszych ludzi do ambasady, to może
istnieć również „rozpracowywanie” takich spraw.
Mieliśmy znaczne osiągnięcia w umacnianiu polsko-radzieckiej przyjaźni, ale
teraz w tej dziedzinie widoczny jest regres. Również w partii są ludzie, którzy są
przeciwko tej przyjaźni.
Tow. Ochab: Nie przeciwko przyjaźni, a przeciwko ingerencji.
Tow. Zawadzki: Poszczególni towarzysze próbowali protestować przeciwko
nastrojom antyradzieckim, ale nie wzięliśmy ich w obronę (np. tow. tow.
Witaszewskiego i Kłosiewicza). Na Uniwersytecie Warszawskim wisiał płakał z
karykaturą tow. Kłosiewicza i z podpisem „zmarł polityczną śmiercią”.
Tow. Ochab: To dlatego, że jest związany z ambasadą radziecką.
Tow. Zawadzki: Ja bez zastrzeżeń solidaryzuję się z towarzyszami radzieckimi
w sprawie przyjaźni polsko-radzieckiej i z ich obawami w tej kwestii. To ich
obowiązek. Gdyby Polska stała się nową Jugosławią, byłaby to tragedia. To
sprawa centralna. Tow. Ochab widział niebezpieczeństwo, ale nie umiał
zorganizować działań zapobiegawczych. Trzeba to zrobić obecnie, na plenum i po
plenum, w przedsiębiorstwach i w fabrykach. Widzę ogromne niebezpieczeństwo
istniejącej sytuacji. Wrogowie liczą na taką emancypację Polski, która doprowadzi
do osłabienia jej przyjaźni z ZSRR. Są siły, które świadomie działają.
O zmianach w Biurze Politycznym. Powinniśmy się spotkać, pomyśleć i może uda
się przyjąć taki punkt widzenia, który będzie uwzględniać cala powagę sytuacji.
Tow. Gomułka: Właśnie otrzymałem komunikat o ruchach radzieckich i polskich czołgów. W jednym miejscu czołg zmiażdżył sekretarza terenowej organizacji partyjnej. Prosimy towarzyszy radzieckich, żeby dali polecenie tow.
Koniewowi zatrzymania ruchu wojsk.
Tow. Chruszczow i pozostali towarzysze radzieccy wyjaśniają, że są to zwykłe
jesienne manewry. Jednocześnie zgodzili się na udzielenie odpowiednich wskazówek tow. Koniewowi.
Od 16.30 do 19.00 trwała przerwa. Po przerwie rozmowy zostały wznowione.
Tow. Chruszczow: Otrzymaliśmy informację, że sekretarz Komitetu
Warszawskiego PZPR Staszewski mobilizuje robotników wszystkich
warszawskich zakładów pracy do poparcia przyszłego składu Biura Politycznego i
wzywa ich, ”jeśli będzie trzeba”, by wyszli na demonstrację. ;
Tow. Zawadzki: Zgadza się.
Tow. Chruszczow: Jak to?
Tow. Gomułka: Sam uważam, że to niedobrze. Decyzja Biura Politycznego z
listą nowego składu kierownictwa nie powinna trafić do fabryk. Nie powinno być
takiej praktyki.
Tow. Chruszczow: Staszewski nie posłuchał się was?
Tow. Gomułka: Nie rozmawiałem z nim. Staszewski, jako członek KC, otrzymał
listę proponowanych kandydatów do kierownictwa. Nie widzę w tym żadnej
kontrrewolucji.
Tow. Kaganowicz: To jest naruszenie partyjności.
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Tow. tow. Chruszczow i Mikojan: Jakże to, członkowie KC nie zdecydują bez
nacisku?
Tow. Gomułka: Jeśli członkowie KC mają własne zdanie, to rozpowszechnienie
listy nie przeszkodzi w wyborze nowego Biura Politycznego, a jeśli nie mają
takiego zdania, to nie są godni miana członków KC.
Tow. Chruszczow: Ten fakt jest korzystny dla was i dlatego popieracie
Staszewskiego. Nie wolno rozstrzygać takich kwestii na ulicy, ale tę już
wyniesiono na ulicę.
Tow. Mołotow: Czy KC PZPR rozmawiał z Komitetem Warszawskim?
Tow. Chruszczow: U nas takie rzeczy są wykluczone.
Tow. Kaganowicz: Taka demonstracyjna metoda może być stosowana przez
opozycję lub partię opozycyjną. Z punktu widzenia leninowskiej partyjności jest
niedopuszczalna.
Tow. Chruszczow: Jak można pozwolić, żeby o składzie Biura Politycznego
decydowała ulica?
Tow. Jóźwiak: Silny wpływ miała na nas śmierć Bieruta, a potem referat tow.
Chruszczowa na zjeździe o kulcie jednostki. Po XX Zjeździe KPZR nasi przywódcy
nie umieli prawidłowo kierować, co negatywnie odbiło się na pracy partii i na
klasie robotniczej. Proces demokratyzacji rozpoczął się żywiołowo. Każdy
rozumiał demokratyzację jak chciał. Przecież mamy dyktaturę proletariatu i
ludową demokrację jako jej formę. To jest demokracja. Trzeba ją pogłębiać, ale
kierunek pogłębiania demokracji nie został określony. Wrogowie ludu włączyli się
w ten nurt, rozumiejąc demokratyzację po swojemu. Nasze kierownictwo nie
potrafiło wziąć w swoje ręce tego żywiołowego procesu demokratyzacji.
W ostatnim czasie w kraju było bardzo dużo antypartyjnych i antyradzieckich
wystąpień. Ogromne znaczenie miała propaganda imperialistów. Nawet część
naszych dobrych, uczciwych towarzyszy uległa obcym wpływom. Odbiło się to
nawet w „Trybunie Ludu”, nie mówiąc już o innych organach prasowych.
A co robiło kierownictwo? Sprawy demokratyzacji, prasy, radia, były w kierownictwie omawiane, ale nie podejmowano niezbędnych kroków. Sprawa
Morawskiego i Matwina rozpatrywana była jeszcze przed VII Plenum KC. Na
Biurze Politycznym uzgodniono, co trzeba, jak działać, ale w praktyce niczego nie
podjęto.
Niektórzy nasi towarzysze mówią, że jeśli zastosuje się wnioski organizacyjne, to
tym samym zahamuje się demokratyzację. Ale nie było nie tylko wniosków
organizacyjnych, ale nawet odpowiedzi w prasie na antypartyjne i antyradzieckie
artykuły.
Wyczuwamy istnienie u nas wroga, który jest głęboko ukryty i bardzo sprytnie
działa. Po XX Zjeździe KPZR zaczęto uderzać w organy bezpieczeństwa, następnie
w partię, w kierownictwo PZPR i rządu. W końcu doszli do tego, że na
posiedzeniu Rady Ministrów ministrowie mówią: „Kiedy to się skończy? Ze
wszystkich stron rzucają na nas kalumnie”. Antyradziecka propaganda też nie
rozkręciła się ostatnio, ale trwa od dawna.
W ocenie naszej polityki wewnętrznej istniały rozbieżności. Niektórzy towarzysze
mówili: wróg się aktywizuje, aktywizują się reakcyjne elementy AK, partii
chłopskiej (tow. Chruszczow: to naturalne). Mówili, że są wrogowie, którzy
Wizyta delegacji KPZR w Warszawie, październik 1956

Strona 16

wspomagają antyradziecką nagonkę - kwestia dostaw węgla. Postanowiliśmy na
Biurze Politycznym, że w tej sprawie należy porozmawiać z towarzyszami
radzieckimi, a dwa-trzy dni później już w całym kraju mówiono, że ZSRR „nas
oszukał”. Niektórzy towarzysze mówili, że antyradziecka nagonka nasila się.
Moim zdaniem, nie chodzi o radzieckich oficerów, dostawy węgla itd. Chodzi o to,
że dla kogoś jest [to] korzystne i podejmuje te kwestie. Z towarzysza
Rokossowskiego zrobiono antysemitę. Po wydarzeniach w Poznaniu rozpętała się
nagonka przeciwko Wojsku Polskiemu. Jest gdzieś ktoś, dla kogo korzystny jest
rozkład partii, organów państwowych i armii. Ten ktoś działa zręcznie, a my nie
potrafiliśmy dać mu odporu.
Czy w Biurze Politycznym były zasadnicze rozbieżności? Prawdopodobnie nie.
Towarzysze mówią, że wszystkie te drobiazgi dają powód do nastrojów antyradzieckich. Z Rokossowskiego robią antysemitę. Gdy swego czasu na Biurze
Politycznym stanęła sprawa usunięcia tow. Bermana, wystąpienia towarzyszy
różniły się ostrością; na tej podstawie o antysemityzm zostali oskarżeni tow. tow.
Rokossowski, Nowak [Zenon], Zawadzki.
Na VII plenum towarzysz Nowak wystąpił w sprawie uregulowania kadr żydowskich i wysunięcia kadr narodowych. Treść wystąpienia była prawidłowa, ale
forma być może zbyt ostra. To wywołało reakcję na Biurze Politycznym, a potem
zaczęło się „rozpracowywanie” w takim duchu: tow. Nowak to antysemita, to
„faszysto-komunista”.
Co się tyczy demokratyzacji, w Biurze Politycznym nie ma nikogo, kto ciągnąłby w
drugą stronę.
Należę do tych, którzy opowiadają się za podjęciem zdecydowanych kroków w
celu przecięcia nastrojów antyradzieckich. Otrzymaliśmy dokument o niektórych
ludziach, których należy przywołać do porządku. Wobec osób, które nie wykonują
decyzji Biura Politycznego, należy zastosować rewolucyjne, partyjne środki, ale
należy też ich wychowywać. Natomiast wobec tych, którzy się nie zmienią,
zastosować wnioski organizacyjne. Ale nie tu tkwi zasadnicza rozbieżność między
nami. Nie chcemy wracać do faktu naruszenia kolegialności kierownictwa.
Zgadzam się, że nasze kierownictwo w zasadzie nie było kierownictwem. Ono
podejmowało decyzje, ale nikt ich nie realizował.
Nie jest jasne, dlaczego właśnie teraz, gdy mamy do czynienia z taką wielką nagonką przeciwko ZSRR, chcemy odsyłać radzieckich doradców. Trzeba, żeby tow.
Rokossowski popatrzył, kogo można odwołać, ale należy to robić stopniowo.
O Biurze Politycznym. W prasie zagranicznej i radiu jest dużo szumu o tow.
Gomułce. Niemniej, wielu dobrych towarzyszy uważa, że należy go wprowadzić
do kierownictwa. W kwestii nowego składu kierownictwa były dwie propozycje.
Jedna, żeby Biuro Polityczne złożyło rezygnację na plenum i żeby wybrano liczebnie mniejszy skład Biura. Za drugą propozycją, żeby zostawić stary skład, ale
wprowadzić tow. Gomułkę, głosowały tylko dwie osoby.
O tow. Rokossowskim. Wprowadziliśmy go do KC, do Biura Politycznego,
mianowaliśmy wicepremierem, a teraz, wyprowadzając go z Biura i rządu, dajemy
broń elementom reakcyjnym. Dlatego uważam, że należy zostawić stary skład
Biura Politycznego, wprowadzić do niego tow. Gomułkę i zrobić go sekretarzem.
Podczas przygotowywania VIII Plenum KC, w projekcie jego rezolucji była mowa
o Związku Radzieckim, że nam się to [i to] nie podoba. Wokół tej sprawy też
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rozwinęła się dyskusja. Ale to nie są głębokie rozbieżności polityczne. O składzie
przyszłego Biura Politycznego powinni decydować tylko członkowie KC, a w rzeczywistości jest tak, że propozycje Biura Politycznego w tej kwestii przedstawiane
są aktywowi miejskiemu i nawet robotnikom w fabrykach. To skandal. Uważam,
że te działania nie są przypadkowe, że ktoś świadomie działa, żeby uniemożliwić
wolny wybór kierownictwa na plenum.
Tow. Chruszczow: Całkowicie słusznie.
Tow. Jóźwiak: W słowach jesteśmy szczerzy, a faktycznie wychodzi inaczej.
Tow. Chruszczow: Właśnie po to lista składu przyszłego Biura Politycznego
została rozdana członkom KC i wysłana do zakładów.
Tow. Z. Nowak: Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Niejednokrotnie przedstawiałem na Biurze Politycznym swoją opinię: tu nie tyle chodzi o to, czy za czy
przeciwko demokratyzacji, ale o walkę o władzę. Towarzysz Jóźwiak mówił już,
jak to się odbywało. Najpierw zaatakowano część kierownictwa, później całe kierownictwo, partię, ZSRR, wszystkich świętych. Rugano ich, żeby móc powiedzieć,
że winni są nie ludzie, ale system. To jest linia kontrrewolucjonistów, niektórzy
mówią, że przy pomocy rewolucji można obalić władzę biurokracji i ustanowić
władzę robotników.
W kwestii demokratyzacji nie ma między nami rozbieżności. Nie zgadzam się z
tow. Gomułką, jakoby w kierownictwie byli ludzie, którzy chcą pracować po staremu. Chodzi o to, do czego dążymy i czego chcemy w wyniku demokratyzacji.
Nasza wina polega na tym, że pofolgowaliśmy wszystkim. Nasze kierownictwo nie
podołało sytuacji. Mówiliśmy o demokratyzacji w ogóle, o demokratyzacji w
fabrykach, o przekazaniu radom narodowym więcej władzy. Z tym wszyscy się
zgadzają. Ale kiedy pojawiły się inne kwestie - o tym, że wróg aktywnie działa - to
były rozbieżności. Za działalność antypartyjną usunięto z partii zaledwie jednego
człowieka.
Tow. Ochab: A i tak szum był na cały kraj.
Tow. Chruszczow: Tygodnik „Nowa Kultura” pisał w tych dniach, że trzeba
zrezygnować z hasła „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”.
Tow. Nowak: Takich apeli było dużo. Mówi się u nas, że autorzy tych artykułów
są dobrymi towarzyszami i nie wolno ich obrażać. Nie uważam tych różnic
poglądów za drobne. W zasadzie są to polityczne rozbieżności co do pryncypiów.
Nie uważam za słuszne rozmowy na temat nastrojów mas. Nastroje są tworzone i
organizowane. Przeprowadzono ogromną robotę organizacyjną, żeby wywołać
obecne nastroje. Na przykład, warszawscy aktywiści jeździli w tym celu po całym
kraju.
Tow. Chruszczow: A Biuro Polityczne widziało i tolerowało to.
Tow. Nowak: Tak, jesteśmy temu winni. Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
próbowała podjąć kroki, wzięła się za tę sprawę i sparzyła się. Rzucono się na nią
z krzykiem, że tłumi demokrację. To, co teraz dzieje się w Warszawie, jest bardzo
dobrze zorganizowane. Kandydatury do nowego składu BP omawialiśmy na Biurze Politycznym zaledwie dwa dni temu. Nie wiem, kto dał polecenie, aby projekt
nowego składu BP rozdać członkom KC. O tym na Biurze nie decydowaliśmy.
Tow. Zawadzki: Tym bardziej nie pozwalaliśmy na informowanie o tym
projekcie w zakładach pracy.
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Tow. Kaganowicz: Nie powinno być w partii takiej praktyki.
Tow. Gomułka: Czy rzeczywiście nie było takiej praktyki, by nie wolno było
rozdawać projektów członkom KC bez specjalnej zgody?
Tow. Zambrowski: Niczego szczególnego w tym nie ma.
Tow. Nowak: My, towarzyszu Zambrowski, wiemy, że plenum ma prawo
dziesięć razy zmienić nasz projekt.
Tow. Gomułka: Czyżbyście uważali, że jest nacisk na plenum?
Tow. Nowak: A dlaczego tę listę kandydatów do nowego BP rozwożono członkom KC dzisiaj w nocy - mnie o godzinie 12-tej, a tow. Gierkowi o 2-ej w nocy?
(Tow. Rokossowski - A mnie w ogóle nie przysłano). Wczoraj o godzinie 7-ej
wieczorem byliśmy na posiedzeniu Biura Politycznego, ale wtedy nam tego
projektu nie rozdano, a rozesłano w nocy, żeby uprzedzić możliwość wpływu
przez przyjazd delegacji KPZR. Nie wiem, kto dał polecenie rozesłania tego
projektu.
Tow. Ochab: Chodzi o to, że mamy w partii nienormalne stosunki i że zaraz po
posiedzeniu Biura plotki rozchodzą się po całej Warszawie, a członkowie KC nie
wiedzą, co się dzieje. Na propozycję kilku towarzyszy, zgodziłem się na rozesłanie
listy członkom KC.
Tow. Gomułka: A jakiś [tam] aparatczyk przedobrzył i rozesłał w nocy.
Tow. Chruszczow: Nie bagatelizujcie problemu.
Tow. Gomułka: Mnie też kiedyś w nocy zbudzono, żeby wręczyć mi kopertę, ale
wówczas nie była to sprawa kadrowa.
Tow. Chruszczow: Uważamy was za wybitnego działacza politycznego, a wy
mówicie tak, jakbyście albo siebie pomniejszali, albo nas uważali za durniów.
Tow. Gomułka: Inny nie będę.
Tow. tow. Mikojan i Kaganowicz: Tow. Nowak mówi bardzo słusznie i
logicznie. Fakt z listą, to kolejny dowód na istnienie wielkiej frakcyjnej roboty.
[nazwisko nie odnotowane, prawdopodobnie Zenon Nowak]: O stosunkach ze
Związkiem Radzieckim. Czy istnieją u nas nastroje antyradzieckie? Tak. Czy są
one większe, niż wcześniej? Nie. Ale są takie kwestie, które możemy uregulować.
Na przykład, o doradcach; nawet nie próbowaliśmy o tym rozmawiać z towarzyszami radzieckimi, ale rozdmuchujemy tę kwestię i urasta ona do ogromnych
rozmiarów.
W kwestii węgla; to też poważna sprawa. Trzeba się w niej zorientować, ponieważ
widocznie mamy inne liczby niż towarzysze radzieccy. Ale chodzi o to, że jeszcze
dwa tygodnie temu członkowie Biura Politycznego o tej sprawie z węglem nie
wiedzieli.
Tow. Mikojan: Ta kwestia sama na ulicę nie wyszła, ktoś ją wyniósł.
Tow. Nowak: To jest zbyt poważna sprawa. Trzeba ją rozwiązać bez szumu i
krzyku. Jedni mówią, że z ZSRR płynie antysemityzm, inni, że ZSRR
wykorzystuje Polskę. Nie przeciwstawiliśmy się i nie przeciwstawiamy się temu, i
nie wyciągamy wniosków.
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Tow. Chruszczow: Mówi się, że dzisiaj, podczas otwarcia plenum KC PZPR
miały miejsce histeryczne okrzyki pod adresem delegacji radzieckiej: „Po co oni
przyjechali!”.
Tow. Nowak: Nie powiedziałbym, że tow. Chruszczow ma rację, dzieląc członków BP na tych, którzy bardziej lubią ZSRR, i na tych, którzy mniej go lubią.
Tow. Chruszczow: Problem nie w miłości, a w polityce.
Tow. Nowak: Tow. tow. Morawskiego i Matwina uważam za uczciwych [tow.
Chruszczow: Nie zgadzam się z tym], ale ich polityka może osłabić naszą
przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Wiosną bieżącego roku, z polecenia Biura
Politycznego, na naradzie w Moskwie bardzo ostro występowałem w sprawie
węgla, ale to był spór rzeczowy. Nie na tym polega różnica. Chodzi o to, że są to
spory, które mogą mieć miejsce, ale które wykorzystywane są do rozniecania
antyradzieckiej nagonki. I w tej kwestii są rozbieżności.
O projekcie zmian w składzie kierownictwa. Zgadzam się, że ta sprawa ma
ogromne znaczenie polityczne, szczególnie jeśli chodzi o tow. Rokossowskiego.
Tow. Chruszczow: Nazwisko tow. Rokossowskiego pojawia się jako przykład
konfliktu z ZSRR. Trzeba zdawać sobie sprawę, jaki znajdzie to oddźwięk w świecie kapitalistycznym.
Tow. Nowak: Stare kierownictwo nie radzi sobie. Ale w skład nowego kierownictwa, proponowanego w projekcie BP, wchodzą towarzysze (poza tow. tow.
Ochabem i Zawadzkim), którzy uważają, że demokratyzacja jest czymś, na
podstawie czego można naprawić sytuację w kraju.
Tow. Zawadzki: Nieprawda, nie jestem przeciwko demokratyzacji.
Tow. Nowak: Ja rozumuję tak: demokracja demokracją, ale na wystąpienia
przeciwko partii nie możemy pozwalać. Nie uważam, że wszystko można sprowadzać do metod administracyjnych. Potrzebna jest wielka praca polityczna.
Tow. Mołotow: Czyżby w BP byli tacy towarzysze, którzy chcą sprowadzać
wszystko tylko do środków administracyjnych?
Tow. Nowak: Jeśli zostanie wybrane takie Biuro Polityczne, które nie będzie
rozwiązywać problemów, sprawy nie ruszą z miejsca. Zapominamy o leninowskiej
tezie o dyscyplinie, o tym, że po podjęciu decyzji należy ją wykonać (tow.
Mikojan: Słusznie). Sekretariat KC PZPR powinien był wprowadzać w życie
decyzje Biura Politycznego, ale nie robił tego, ponieważ wiedział, że część
członków BP uważa je za niewykonalne. ,
Mogą być dwa wyjścia. Albo utworzyć Biuro Polityczne, które pójdzie drogą
liberalizacji. Uważam takie wyjście za niesłuszne. Dlatego wyniknęła kwestia o zaproponowaniu właśnie takiego składu BP. To sprawa polityczna, np. w
odniesieniu do tow. Morawskiego, którego usunęliśmy z „Trybuny Ludu”, a teraz
ma wejść do Biura Politycznego. W tym fakcie wyraża się zmiana linii partii.
Opowiadam się za takim Biurem Politycznym, które zapewni umocnienie
przyjacielskich stosunków ze Związkiem Radzieckim.
W trakcie swojego wystąpienia, tow. Nowak powiedział, że wymienione przez
tow. Gomułkę dane liczbowe, dotyczące poziomu średniej płacy realnej (60-70
proc. w stosunku do okresu przedwojennego), uważa za zaniżone.
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Tow. Cyrankiewicz: Wcześniej nie byłem komunistą. Przed wojną należałem
do PPS, byłem zwolennikiem jednolitego frontu z komunistami. Podczas wojny
również. Teraz także uważam, że nie można budować socjalizmu i umacniać
niepodległości Polski bez przyjaźni z ZSRR i KPZR. Nie zgadzam się z oceną
sytuacji w Polsce, przedstawioną przez tow. tow. Jóźwiaka i Nowaka.
Tow. Cyrankiewicz broni polityki „demokratyzacji”, prowadzonej przez kierownictwo PZPR i udziela poparcia propozycjom BP dotyczącym nowego składu
Biura Politycznego. Krytykuje zwłaszcza tow. Rokossowskiego i zarzuca mu, że na
Biurze zachowywał się wyzywająco i walił pięścią w stół. Towarzysz Cyrankiewicz
przypomina, że podczas pobytu tow. tow. Chruszczowa i Koniewa w Warszawie w
1955 roku musieli oni korygować stosunek tow. Rokossowskiego do tow. Bieruta.
Towarzysz Cyrankiewicz porusza kwestię dostaw polskiego węgla do ZSRR na
rzekomo nierównych prawach oraz sprawę radzieckich oficerów i doradców, i
oskarża delegację Prezydium KC KPZR o ingerowanie w polskie sprawy. Po czym
wywiązała się ostra polemika między tow. Chruszczowem i tow. Cyrankiewiczem.
Tow. Chruszczow przypomniał, że towarzysze radzieccy byli przeciwko próbom
wyrzucenia Cyrankiewicza z kierownictwa PZPR i scharakteryzował jego obecną
linię jako świadome działania, mające na celu osłabienie przyjaźni ze Związkiem
Radzieckim.
Tow. Gomułka mówi, że otrzymano nowe komunikaty o sytuacji w Polsce.
Kontynuowany jest ruch radzieckich i polskich czołgów. Zdarzył się najazd radzieckich czołgów na pociąg, rozbity został jeden wagon, zmiażdżony został
człowiek. Trzeba patrzeć naprawdę oczami narodu. W Zambrowie czołg radziecki
najechał na linię wysokiego napięcia, w efekcie Zambrów pogrążony jest w
ciemności, nie pracują fabryki.
Można powiedzieć, że wszystko to są zdarzenia przypadkowe. Wszyscy tak by to
pojmowali, gdyby was tutaj nie było.
Tow. Chruszczow: Ludzie inaczej rozumują. A wy doprowadzacie do końca
swoją antyradziecką linię.
Tow. Gomułka: Pytam, co oznaczają wasze słowa, powiedziane rano, „jesteśmy
gotowi do zdecydowanej interwencji”?
Tow. Mikojan: Dlaczego wiecie o wszystkim, co dzieje się w Polsce, a nie wiecie
tego, że trwają zwykłe ćwiczenia?
Tow. Gomułka: Nie możemy powiedzieć narodowi, że akurat w dniu waszego
przyjazdu rozpoczęły się manewry.
Tow. Mikojan: Ćwiczenia planowane były już od dawna. Czyżbyście wątpili, że
śmierć jednego człowieka była przypadkowa?
Tow. Gomułka: Myślałbym, że to przypadek, gdyby nie słowa tow. Chruszczowa
o interwencji i gdyby nie ruch czołgów. Czasami prawda widziana oczami mas jest
inna, niż w rzeczywistości. Weźmy na przykład tow. Kłosiewicza. Jest człowiekiem
uczciwym, zgadzam się z nim we wszystkich zasadniczych kwestiach. Ale związki
zawodowe nie cieszą się u nas autorytetem, zbiurokratyzowały się, a za to
odpowiada tow. Kłosiewicz. Jeśli zgłosimy jego kandydaturę, to robotnicy nie
zgodzą się z nami. Klasa robotnicza widzi w tow. Kłosiewiczu winnego. Również w
danym przypadku, akurat w dniu waszego przyjazdu nastąpiły ruchy wojsk
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polskich i radzieckich. Naród polski może to rozumieć tylko jako radziecką interwencję. Jeśli chcemy normalizacji sytuacji, to musimy przerwać ruch czołgów.
Tow. Mikojan: Czyżby nie przerwano go? To niemożliwe. Koniew dostał rozkaz.
Tow. Chruszczow: Gdy mówiliśmy o kolportowaniu w Warszawie listy przyszłego Biura Politycznego, powiedzieliście nam, że „trzeba sprawdzić”, ale gdy wysuwane są oskarżenia przeciwko ZSRR to „sprawa jest jasna” bez sprawdzania.
Tow. Ochab: Prosiliśmy wczoraj tow. Moczałowa, żeby dzisiaj nie było żadnych
ruchów wojsk
Tow. Gomułka: Sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć.
Tow. Rapacki: Miażdżenie ludzi było, oczywiście, przypadkiem, ale ruch
czołgów nie jest przypadkowy.
Tow. Mikojan: Wy podrywacie naszą przyjaźń.
Tow. Gomułka: Przyjaźń jest nam bardziej potrzebna, niż wam i wszyscy myślący ludzie w Polsce to rozumieją. Możemy wysłuchać waszej opinii o sytuacji
wewnętrznej w Polsce, ale decyzja ostateczna to nasza sprawa. Tow. Chruszczow
miesza się do naszych spraw i niesłusznie mówi, że jesteśmy przeciwko przyjaźni.
Tow. Kaganowicz: Tow. Chruszczow daje jedynie polityczną ocenę faktów.
Tow. Gomułka: Tow. Chruszczow powiedział, że wyprowadzenie tow.
Rokossowskiego z Biura Politycznego oznaczać będzie zerwanie Układu Warszawskiego.
Tow. Tow. Chruszczow i Mikojan: Tak.
Tow. Gomułka: Nie macie prawa nam grozić.
Tow. Chruszczow: Znacie warunki, jakie powstały po rozgromieniu hitlerowskich Niemiec. Obecnie mamy ogromne wojska w Niemczech i łączność z nimi
jest dla nas wyjątkowo ważna.
Tow. Gomułka: Naprawdę ogromne? Czytałem, że zredukowaliście swoje siły
zbrojne w Niemczech.
,
Tow. Chruszczow: Nie bądźcie naiwni. Nie chcemy nowego marszu przez
Warszawę na Moskwę i dlatego zmuszeni jesteśmy trzymać wojska w Niemczech.
To, co zamierzacie zrobić, jest bardzo niebezpieczne. .Uważamy, że jest to krok ku
zerwaniu.
Tow. Gomułka: Co proponujecie?
Tow. Chruszczow: Naprawić sprawy. Podjąć kroki przeciwko wspólnym wrogom i odbudować politykę przyjaźni z ZSRR.
Tow. Mikojan: Nie chcemy dyktować. Sami znajdziecie rozwiązanie.
Tow. Gomułka: Nie widzę innego wyjścia, poza tym, które nakreśliliśmy. Jeśli
plenum KC nie zgodzi się z nami, to ja decyzji KC nie będę mógł odrzucić, będę
jednak uważać, że jest ona nieprawidłowa.
Tow. Chruszczow: Już sam fakt rozesłania listy nowego składu BP i groźba
wyjścia na ulice demonstracji mówi o tym, że sprawa nie wygląda tak, jak mówicie.
Tow. Gomułka: Wysłaliśmy ludzi do fabryk, żeby powstrzymać robotników.
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Tow. Mikojan: My nie to krytykujemy, a fakt rozesłania listy. Dlaczego macie
taki stosunek do bratniej partii?
Tow. Gomułka: Nie miałbym nic przeciwko temu, by Biuro Polityczne samo
ustalało listę nowego składu BP do przedstawienia zjazdowi i by mówiło o tym
robotnikom.
Tow. Mikojan: Ale lista specjalnie została rozesłana przed naszym przyjazdem.
Tow. Chruszczow: Gdyby robotników wzywała do wyjścia na ulice jedynie
podstawowa organizacja partyjna, to byłaby jedna sprawa, ale to robi sekretarz
Komitetu Warszawskiego partii, zastępca członka KC. To jest robione specjalnie
przeciwko nam.
Tow. Ochab: To robota frakcyjna. Potępiamy ten fakt.
Tow. Gomułka: Nasze dalsze rozmowy niczego nie dadzą. Trzeba wypracować
wspólny komunikat, żeby uspokoić atmosferę w kraju.
Tow. Chruszczow: Tak sobie siedzę i myślę - chcecie uwolnić się od naszych
doradców w armii i KGB. Nie możemy upierać się, żeby. ich zostawić. Właśnie
towarzysze chińscy proszą nas o doradców, ale dajemy im cztery razy mniej, niż
chcą. Między nami mówiąc, to dla nas kiepski interes. Cieszymy się, kiedy bratnie
partie komunistyczne wychowują swoje kadry i kiedy możemy odwoływać doradców. Nie chcę ich zatrzymywać. Złych zamiarów wobec was nawet w myślach
nie mamy. Bardzo to przeżywam. Przykro nam, że Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza, z którą wspólnie walczyliśmy, z którą dzieliliśmy ból i radość, teraz
wycofuje się z przyjaźni z nami.
Obraziliście mnie, towarzyszu Gomułka, swoją odpowiedzią w związku z dostawami radzieckiego ziarna podczas głodu na Ukrainie w 1946 roku. Niech to
pozostanie w waszym proletariackim sumieniu. Skąd wzięlibyście wtedy chleb?
Tow. Jędrychowski: Rzeczywiście, znikąd.
Tow. Chruszczow: Pomagamy wam, ale weźcie pod uwagę, że sami nie mamy
zbędnych pieniędzy.
Tow. Gomułka: Nasza sytuacja jest znacznie gorsza.
Tow. Chruszczow: Uważaliśmy za swój proletariacki obowiązek pomóc Polsce
Ludowej w stworzeniu przemysłu. Teraz wiąże się to z niedostatecznym
poziomem życia i obawiam się, że w prasie polskiej zacznie hulać wersja, że to my
jesteśmy temu winni. Czasami mówią o Iwanie, a myślą o Piotrze.
Przyznaję, że przyjechaliśmy, żeby powiedzieć wam i wpłynąć na was. Uważaliśmy za swój komunistyczny obowiązek powiedzieć, że kroki, podejmowane
przez was, są brzemienne poważnymi konsekwencjami. Sedno w tym, że siejecie
ziarna zerwania. Widzę, że nie chcecie się z nami liczyć i nie liczycie się.
Podejmujcie wasze decyzje, ale wiedzcie, że odpowiedzialność bierzecie na siebie.
Tow. Gomułka: My wiemy, że sami odpowiadamy za sytuację w Polsce.
Tow. Chruszczow: Ja mówię o odpowiedzialności nie tylko wewnętrznej, ale
przed całym naszym obozem. Wrócimy do domu i przedyskutujemy na
Prezydium KC, co dalej. Nie mamy pewności, czy pewnego pięknego dnia nie
zostanie naruszona nasza łączność z radzieckimi wojskami w Niemczech. A tam
ludzie stoją na pierwszej linii obrony, obrony obozu socjalistycznego, w tym
również Polski.
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Tow. Kaganowicz: Chodzi o to, że na tyłach naszej armii, oświadczacie, że
zwalniacie Rokossowskiego. Jak to zrozumieją wrogowie?
Tow. Chruszczow: Nie chodzi o nazwisko Rokossowskiego, ale on przeszedł
sławny wojenny szlak od Stalingradu do Berlina. To bohater i duma narodu polskiego. W znacznym stopniu jest symbolem naszej przyjaźni i przyjaźni między
naszymi armiami, jest zastępcą głównodowodzącego zjednoczonymi siłami
zbrojnymi Układu Warszawskiego. Nie mogę zrozumieć jego usunięcia. Tego
nawet komsomolcy nie zrozumieją. Nie mogę uwierzyć, że robicie wszystko dla
umocnienia przyjaźni; fakty mówią o czymś przeciwnym.
Wycinacie uczciwych ludzi. Jóźwiak to Jóźwiak, wywalczył swoje miejsce w klasie
robotniczej, a teraz nie ma dla niego miejsca w kierownictwie partii. Nowak też.
Gierek - robotnik, Polak. O co chodzi? Wszystko to robi się w imię „jedności”, w
imię „konsolidacji sił”. To nie są nasi, ale wasi ludzie. Jesteśmy za
pozostawieniem tych osób, niezależnie od ich imion i nazwisk, skoro są
komunistami.
Tow. Gomułka: Ale decydować będziemy my.
Tow. Chruszczow: Cóż, działajcie. Bardzo chcieliśmy powiedzieć wszystko na
plenum KC PZPR. Wy uważacie, że nie leży to w waszym i naszym interesie. Ale
od kiedy to, spotkanie między nami i polskimi rewolucjonistami przestało
odpowiadać interesom naszych krajów? I wy, towarzyszu Gomułka, pod takim
sztandarem dochodzicie do kierownictwa partii i państwa.
Wyjeżdżamy pełni niepokoju. Odpowiadamy nie tylko za swój kraj, ale również za
politykę całego obozu socjalistycznego. W lecie pomogliśmy wam ekonomicznie.
Umocnienie PRL to radość nie tylko dla narodu polskiego, ale również dla
naszego. A teraz plunięto nam w twarz, w dodatku niesprawiedliwie. Nie jesteśmy
jednak niezguły i nie powiemy „dziękuję”. Będziemy szukać wyjścia. Kiedy
prosiliście o chleb, dawaliśmy wam. Kupujemy masło za złoto i dajemy NRD.
Inaczej trzeba by oddać NRD na pożarcie imperialistom. Pomaganie NRD to nasz
proletariacki, internacjonalistyczny obowiązek.
Dlaczego chcecie się od nas odgrodzić? Jeśli chodzi o węgiel, zwymyślałem naszą
Komisję Planowania za to, że jesteśmy uzależnieni od dostaw polskiego węgla. Od
1959 roku nie weźmiemy go od was ani jednego kilograma. Gdy teraz szubrawcy
podejmują kwestię węgla, to mamy spokojnie na to patrzeć? O co nas
podejrzewacie? Po męsku mówiąc, przyjaźń z wami jest dla nas ogromnym
gospodarczym obciążeniem. W głodowym 1918 roku zbieraliśmy chleb, żeby pomoc spartakusowcom, w razie ich zwycięstwa. Dopóki żyjemy, nie będzie u nas
wystąpień przeciwko hasłu „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Dlaczego pozwalacie na publikowanie w prasie artykułów przeciwko marksizmowi,
przeciwko ZSRR?
Tow. Kaganowicz: Jesteśmy głęboko przekonani, że ukrywacie przed nami
swoją prawdziwą politykę. Sprawa odcięcia części Biura Politycznego nie jest
kwestią zdolności kierowania.
Tow. Gomułka: Dlaczego pomagacie NRD? Czyżby dlatego, że tam są złe
nastroje?
Tow. Kaganowicz: Nie, nie dlatego. Pomagamy dostawami ziarna Rumunii i
Jugosławii i wam również nadal będziemy pomagać. Czyż [nie] dzielimy się z
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Polską? A wy czepiacie się słowa „groźba”, „czołg”. Nieładnie szukać dziury w
całym.
Tow. Mołotow: Za swój kraj odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim
polscy przywódcy, ale nasza sytuacja jest taka, że my czujemy odpowiedzialność
nie tylko za nasz kraj, ale za wszystkie kraje demokracji ludowej. Dlatego, kiedy
mówimy wam, jakie jest nasze zdanie, a wy mówicie, że to „ingerencja”, to nie
odpowiada to wspólnym interesom. Otwarcie dopuszczacie do antyradzieckiej
propagandy i podważania hasła „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”.
Putrament wysunął w swoim artykule, jako główne hasła: jawność, demokratyzację, decentralizację i suwerenność. A gdzie socjalizm, o który walczyły pokolenia
polskich rewolucjonistów? Te hasła Putramenta są hasłami burżuazyjnymi.
Towarzysz Zambrowski mówił, że dokonuje się u was zdecydowany zwrot, ale
chodzi o to, w którą stronę. Naprawdę myślicie, że możemy pozwolić na zwrot
Polski przeciwko przyjaźni polsko-radzieckiej? Tak trudno to zrozumieć?
Przyjaźń polsko-radziecka leży w interesie Związku Radzieckiego, ale jeszcze
bardziej w interesie Polski. Powinniście znać nasze zdanie w tej kwestii. Jednak
wasze obecne postępowanie nie jest takie, jakiego oczekiwaliśmy i jakie mieliśmy
nadzieję zobaczyć.
Tow. Chruszczow: Do czego to doszło; potrzebny jest specjalny apel do robotników, aby w związku z przyjazdem delegacji KPZR uspokoić ich. Do czego
doprowadziliście! Byłem wcześniej w Warszawie, również w przedsiębiorstwach i
widziałem sympatię polskich robotników do narodu radzieckiego i KPZR. A teraz,
co się wyrabia?
Tow. Rapacki: Zaufajcie nam, a cała polska klasa robotnicza poprze nas i naprawi sytuację.
Tow. Chruszczow: Zaufanie, to nie jest funt kiełbasy. Jeśli wy nie macie zaufania do nas, to jak my możemy mieć zaufanie do was?
Tow. Zambrowski: Dlaczego sytuacja jest taka, że musimy powstrzymywać
robotników...
Tow. Chruszczow: Wy osobiście mocno w tym kierunku popracowaliście.
Tow. Zambrowski: Chodzi o to, że mamy kryzys kierownictwa.
Tow. Kaganowicz: To nie przypadek.
Tow. Rokossowski: Moja sytuacja jest najbardziej drażliwa. Wszyscy pamiętają, że przyjechałem na zaproszenie KC PZPR. Mówiłem, że nie mam doświadczenia działacza państwowego, że jestem jedynie niezłym dowódcą. Prosiłem, żeby
mnie nie brać, ponieważ będzie mi trudno. Towarzysz Bierut powiedział, że KC
PZPR nie może zrezygnować, ponieważ moje przyjście podkreśli, że kto by się nie
targnął na granice Polski, tym samym targnie się na ZSRR, a w tych warunkach
kapitaliści nie odważą się napaść na Polskę. Zgodziłem się, ale postawiłem
warunek, że będę pracował, jeśli zyskam poparcie partii. Do śmierci tow. Bieruta
armia i ja mieliśmy poparcie KC.
Teraz stosunek do armii zdecydowanie się zmienił. Pojawiła się podejrzliwość.
Dwa lata temu zgłoszono projekt dotyczący statusu Głównego Zarządu
Politycznego jako organu KC, ale do tej pory nie został on zatwierdzony. W Biurze
Politycznym, zwłaszcza ze strony tow. Zambrowskiego, istnieją tendencje
powoływania w nieskończoność partyjnych i rządowych komisji do zbadania
sytuacji w wojsku. Zamiast tego, należałoby działać poprzez Główny Zarząd
Polityczny i wysłuchać na BP mojego referatu, o co już dawno prosiłem. Oskarża
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się wojsko, że nie ma w nim krytyki, że z punktu widzenia demokracji panuje w
nim nienormalna sytuacja. W swojej pracy w zakresie wyszkolenia wojska,
bierzemy przykład z Armii Radzieckiej, najlepszej armii na świecie.
Skąd wzięła się podejrzliwość? Dzisiejszy dzień jest dla mnie policzkiem. To
szczęście, że w Poznaniu wojska stały w odległości 24 km od miasta, dzisiaj
sytuacja jest gorsza. Poleciłem postawienie wojska w stan gotowości w odległości
250 km od Warszawy, a także w Zambrowie, ale wojsko pozostało na miejscu.
Rzucono podejrzenie, że armia wystąpi przeciwko swojemu rządowi. To hańba! W
Poznaniu nie było ani jednego przypadku odmowy wykonania zadania. Armia
była i jest orężem Polski Ludowej. Ale dzisiaj w Warszawie prowadzone są
rozmowy na temat przyciągnięcia milicji i wojsk wewnętrznych, by siłą zbrojną
poprzeć listę nowego składu kierownictwa. W tej kwestii pracownicy KW zwracali
się do oficera dyżurnego Akademii Wojskowej. Chcecie rozkładu wojska.
Ideologami tego są towarzysze Zambrowski i Matwin.
Odpowiem tow. Gomułce. W listopadzie 1949 roku BP przyjęło decyzję, że armia
jest zachwaszczona, a was - Gomułkę i Spychalskiego - oskarżono o usuwanie z
wojska oficerów radzieckich, o zapraszanie oficerów z krajów zachodnich.
Przecież to wtedy pojawiła się gomułkowszczyzna i spychalszczyzna.
Po zakończeniu wojny, w Wojsku Polskim było 17,8 tys. oficerów radzieckich.
Żadnej agitacji przeciwko nim wówczas nie było. Teraz w Wojsku Polskim jest
zaledwie 49 oficerów radzieckich - obywateli ZSRR, i 26 doradców. Jak wiadomo,
BP KC PZPR prosiło o przysłanie 250 doradców, ale jest ich tylko 26. Nasza kadra
nie wyrosła jeszcze na tyle, żeby mogła zajmować takie stanowiska w Wojsku
Polskim. Chodzi także o Polaków, o oficerów radzieckich, którzy przyjęli obywatelstwo polskie; to jest 700 osób.
W związku z propozycją zwolnienia oficerów radzieckich, pytaliśmy: zmiana
kursu? Dokąd idziemy? Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Towarzysze Matwin i Zambrowski występowali w wojskowych organizacjach partyjnych i mówili, że czas
już przeprowadzić demokratyzację również w Wojsku Polskim.
W takiej sytuacji nie mogę być ministrem i proszę Biuro Polityczne KC PZPR i
Prezydium KC KPZR o rozpatrzenie mojej dymisji.
Odpowiadam tow. Cyrankiewiczowi w kwestii mojego zachowania na Biurze
Politycznym. Rzeczywiście nie wytrzymałem, ponieważ tłumili Zawadzkiego, ale
potem przeprosiłem. Nie tylko ja się wtedy gorączkowałem.
Tow. Ochab: Uważam za swój obowiązek walczyć o przyjaźń z ZSRR, ponieważ
jestem głęboko zaniepokojony. Najbardziej niepokoi mnie fala nastrojów
antyradzieckich. Oczywiście, jesteśmy winni. Nie potrafiliśmy zdecydowanie
przeciwstawić się tym nastrojom i teraz mamy tego skutki; musimy obawiać się
wystąpień robotników przeciwko delegacji radzieckiej.
Tow. Chruszczow: Cieszcie się! Osiągnęliście to razem z Matwinem.
Tow. Gomułka: To nieprawda. Winni nie jesteśmy my i wy, ale sytuacja
wewnętrzna.
Tow. Ochab: W Polsce są wrogowie i działa wroga agentura. Ale w pogorszeniu
nastrojów chyba nie ma jakiejś waszej winy - gesty, forma stosunków itp.
Zastanówcie się razem z nami, jak poprawić sytuację. Niedobrze, że nasza rozmowa przebiega w takim ostrym tonie. Musimy jeszcze porozmawiać, może za kilka
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dni nasza delegacja uda się do Moskwy, żeby w rozgorączkowaniu nie popełnić
czegoś nieoczekiwanego.[delegacja polska pojechała do Moskwy w połowie
listopada i podpisano tam wspólną deklarację o nowym modelu stosunków
między ZSRR a PRL – przyp. red.)
O kierownictwie. Uważam wszystkich towarzyszy za uczciwych i oddanych. Jest
bardzo ważne, żeby tow. Gomułka był pierwszym sekretarzem i żeby Biuro
Polityczne zjednoczyło się wokół niego.
Tow. Kaganowicz: A czyż można członków Biura Politycznego dobierać pod
pierwszego sekretarza?
Tow. Ochab: Doszliśmy do dobrego wniosku o wybraniu tow. Gomułki na
pierwszego sekretarza. Z tym zgadzają się prawie wszyscy członkowie Biura
Politycznego. U tow. Gomułki są ślady krzywdy, jakiej doznał, ale jego ręka jest
silniejsza od mojej.
Pragnę podkreślić życiowo dla nas ważną kwestię. Jak wiadomo, podpisaliśmy
ustawę o podwyżce wynagrodzeń, ale teraz podliczyliśmy i okazało się, że zabraknie nam pieniędzy. Dlatego potrzebna nam jest pomoc.
Bardzo źle, że narasta groźba pogorszenia stosunków między nami.
Tow. Chruszczow: Doprowadzicie do tego, że konflikt rozpali się, a wy powiecie wtedy: „bardzo dobrze”!
Tow. Ochab: To źle, że w ten sposób ze sobą rozmawiamy.
Tow. Chruszczow: Teraz w Polsce zatyka się gębę tym, którzy walczą o przyjaźń
polsko-radziecką. Postępujecie nieuczciwie. Wcześniej mówiliście jedno, a wyszło
co innego.
Tow. Ochab: Nie wszystko zależy ode mnie. Poza tym źle oceniałem sytuację,
zbyt dużo mówiłem o konieczności podjęcia kroków organizacyjnych. Uważam, że
bezpośrednio po plenum powinniśmy się porozumieć.
Tow. Kaganowicz: Należałoby zakończyć dyskusję i porozumieć się teraz, przed
decyzją o nowym składzie Biura Politycznego. Nie można uciekać przed faktem,
że przyjechaliśmy do was.
Tow. Chruszczow: Gdyby nasze obecne spotkanie było owocne, byłby to
historyczny zwrot ku odbudowie dobrych stosunków. Ale wy tego nie chcecie!
Odpowiada za to tow. Gomułka.
Tow. Gomułka: Skład Biura Politycznego jest naszą wewnętrzną sprawą.
Tow. Chruszczow: Sens waszych słów jest taki: wracajcie do Moskwy, nie
wypadliśmy sroce spod ogona.
Tow. Zawadzki: My, członkowie Biura Politycznego, jesteśmy przed plenum
KC, na którym mają być przedstawione pewne zmiany w składzie BP. Nie zgadzam się z propozycjami tow. Gomułki w tej kwestii, chociaż wcześniej inaczej
podchodziłem do tej sprawy. Jako komuniści, nie możemy tak postępować.
Będzie niedobrze, jeśli się tak bez rezultatów rozejdziemy. Z linii tow. Gomułki
jestem niezadowolony. Towarzysze radzieccy przybyli zatrwożeni i powinniśmy
wyjść im naprzeciw. Powiem o tym na plenum KC. Nie wierzę, że polska klasa
robotnicza wystąpi przeciwko ZSRR.
Tow. tow. Chruszczow i Kaganowicz: Słusznie, słyszymy głos bolszewika!
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Tow. Zawadzki: Każdy z nas przeżywa w duszy tragedię.
Tow. tow. Chruszczow i Kaganowicz: My także.
Tow. Jędrychowski: Ale wy niesłusznie sądzicie, że przyjaźń będzie wtedy, gdy
do BP wejdą ludzie, którzy wam się podobają. Rozbijacie Biuro Polityczne.
Tow. Kaganowicz: To niesłychane! Kto to widział: wycinacie połowę Biura
Politycznego, a mówicie, że my je rozbijamy.
Tow. Chruszczow: Usuwacie Rokossowskiego. Nie jesteście dziećmi i powinniście rozumieć, co to znaczy.
Tow. Zawadzki: Towarzyszu Jędrychowski, nie macie racji mówiąc, że towarzysze radzieccy przyjechali tutaj, żeby rozbijać Biuro Polityczne. Siedzimy razem
i omawiamy problem, a wy mówicie o rozbijaniu. A kogo planowaliście usunąć z
Biura? Nowaka, Rokossowskiego i innych.
Tow. Rokossowski: Chcecie sobie dobierać ludzi, tow. Gomułka, którzy będą
tańczyć jak im zagracie.
Tow. Gomułka: Po wystąpieniu tow. Zawadzkiego powstała skomplikowana
sytuacja. Teraz to już nie jest jednomyślna decyzja o składzie Biura Politycznego.
I z tego powinienem od razu wyciągnąć wnioski.
Tow. Zawadzki: Jestem za tym, żebyśmy spróbowali się dogadać. Trzeba się
zastanowić. Chcę być solidarny z towarzyszami radzieckimi.
Tow. Kaganowicz: Potrzebna jest wspólna przyjaźń, a nie walka jeden przeciwko drugiemu.
Tow. Rokossowski: Mam pytanie do tow. tow. Zambrowskiego i
Cyrankiewicza. Dlaczego wy, a także tow. tow. Mazur i Berman, w żaden sposób
nie chcieliście spotkać się z tow. Gomułką i porozmawiać z nim na Biurze
Politycznym? Posłaliście do niego tow. Romkowskiego, który jest odpowiedzialny
za jego aresztowanie. Na Biurze Politycznym tow. Gomułki nie przyjęto. A co
takiego się stało, że teraz nagle jest takie poparcie dla tow. Gomułki?
Tow. Rapacki: Jeden z towarzyszy radzieckich powiedział, że podobno chcemy
jedności przeciwko wam...
Tow. Chruszczow: Jaka to jedność, skoro wycinacie najbardziej aktywną część
Biura Politycznego? Towarzyszu Cyrankiewicz, zrobiłem wszystko, żebyście pozostali w Biurze Politycznym. Byłem przeciwko usunięciu was. Dlaczego więc wy,
teraz, usuwacie naszych przyjaciół i chcecie z nas robić durniów i za naszymi
plecami robicie różne machlojki!
Tow. Cyrankiewicz: Powiem na plenum, że oskarżacie nas o machlojki.
Tow. Chruszczow: Poniosło mnie, cofam słowo „machlojki”.
Tow. Gomułka: Jakie to są równe prawa i przyjacielskie stosunki, skoro rozmawiamy ze sobą w ten sposób?
Tow. Kaganowicz: Przeciwnie, to my jesteśmy w gorszej sytuacji. Przyjechaliśmy do was, jesteśmy waszymi gośćmi, a wy nie chcecie z nami rozmawiać.
Tow. Gomułka: Kiedyś źle rozwiązaliście problem Jugosławii i wiecie, do jakich
ciężkich konsekwencji to doprowadziło. Wydawało wam się wówczas, że macie
rację.
Tow. Mikojan: Wtedy byliśmy pod wpływem kultu jednostki.
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Tow. Gomułka: Obecnie też wam się wydaje, że macie rację. Ale to nieprawda.
To skomplikuje sytuację. Teraz widzę, że już w zaplanowanym nowym składzie
BP jedności też nie będzie.
Tow. Chruszczow: Chcecie być dyktatorem, a mówicie o demokracji.
Tow. Mołotow: Tow. Gomułka chce być dyktatorem-zbawicielem.
Tow. Gomułka: A wy chcieliście być zbawicielem Jugosławii.
Tow. Mołotow: Ale przyznaliśmy się do błędu i naprawiliśmy go.
Tow. Gomułka: Wydaje mi się, że kierownictwo znowu nie będzie mogło
normalnie pracować. Jeśli to ja jestem przeszkodą, mogę odejść.
Tow. Chruszczow i Mikojan: O tym zdecyduje plenum KC. Zróbcie porządek
z sekretarzem Komitetu Warszawskiego, Staszewskim. Stolica nadaje ton.
Tow. Gomułka: Ton nadaje KC.
Tow. Cyrankiewicz: Obecnie nie mamy kierownictwa.
Tow. Chruszczow: To znaczy, że to KC nadaje taki ton? Co się was tyczy, tow.
Gomułka, to nie mieliśmy żadnego zamiaru was usuwać.
Tow. Gomułka: Stworzyliście złą atmosferę zaraz po przyjeździe, na lotnisku.
Tow. Chruszczow: A wy z tow. Cyrankiewiczem nie działacie otwarcie, ale za
naszymi plecami. To po rosyjsku nazywa się machlojką.
Tow. Zawadzki: Uważam się za jednego z tych, którzy chcieli uczciwie rozwiązać kwestię dotyczącą tow. Gomułki. Uważam, że on może pracować, a my
będziemy mu pomagać. Ale nie zgadzam się z jego tonem i postawą. Mam prośbę
do tow. Gomułki: pomóżcie dogadać się towarzyszami radzieckimi.
Tow. Gomułka: Nie widzę wyjścia.
Tow. Jóźwiak: Towarzyszu Gomułka, czy dasz radę pracować z Rokossowskim?
Tow. Gomułka (wymijająco): Nawet nie będąc członkiem Biura Politycznego,
mógłby być obecny na posiedzeniach BP, ale tę kwestię niech rozwiążą towarzysze
radzieccy.
Tow. Mołotow: Towarzysz Gomułka powiedział to w żartach.
Tow. Gomułka: Wszystko to były „żarty”.
Tow. Kaganowicz: Nie możemy za was decydować. Spotkajcie się,
przedyskutujcie i zdecydujcie.
(Polscy towarzysze przeszli do innego pokoju, by omówić formę zakończenia
spotkania. Po przerwie rozmowy wznowiono).
Tow. Ochab: Omówmy komunikat.
Tow. Chruszczow: Co proponujecie?
Tow. Gomułka: Obecnie, w wyniku wystąpienia tow. Zawadzkiego, sytuacja jest
inna.
Tow. Zawadzki: Niezależnie od tego, trzeba porozumieć się w sprawie komunikatu.
Tow. Gomułka: Przed wystąpieniem tow. Zawadzkiego, miałem propozycję.
Zakładałem odnotowanie w komunikacie, że odbyło się spotkanie przedstawicieli
Prezydium KC KPZR i Biura Politycznego KC PZPR, że obie partie uważają, iż
fundamentem przyjaźni Polski i Związku Radzieckiego jest wspólny cel - socjalizm, któremu służą obie partie. W drugiej części komunikatu należałoby powieWizyta delegacji KPZR w Warszawie, październik 1956
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dzieć, że obie partie potwierdzają, iż każda z nich powinna samodzielnie
rozwiązywać problemy, dotyczącej jej kraju, z uwzględnieniem wspólnych
interesów socjalizmu. Ogólny kierunek komunikatu powinien iść po linii
porozumienia, które zawarliśmy ze Związkiem Komunistów Jugosławii.
Tow. Mołotow: Jaki wpływ na tekst komunikatu może mieć wystąpienie tow.
Zawadzkiego?
Tow. Gomułka: Skoro uważacie, że już o wszystkim zadecydowaliśmy...
Tow. Chruszczow: Nie zadecydowaliśmy.
Tow. Gomułka: Wpływ jest taki, że powstała zupełnie inna sytuacja wewnętrzna. Myślę, że zakończymy rozmowy dzisiaj wieczorem.
Tow. Chruszczow: W jakim sensie zakończymy?
Tow. Gomułka: Skończymy rozmawiać, a zadecyduje nasze kierownictwo.
Tow. Zawadzki: Musimy koniecznie przyjąć komunikat, żeby uspokoić opinię
publiczną. Źle będzie, jeśli towarzysze wyjadą, a my nie powiemy, że w atmosferze
przyjaźni wymieniliśmy się opiniami na wszystkie tematy i uzgodniliśmy kolejne
spotkanie, że kontakt między nami nie został zerwany.
Tow. Rapacki przedkłada projekt komunikatu, który w zasadzie został przyjęty.
Dopracowanie tekstu komunikatu powierzono tow. Rapackiemu i tow.
Ponomarience.
Tow. Kaganowicz mówi o problemie antysemityzmu. Nie może być większej
pomocy dla antysemitów, niż nadmierne nagromadzenie kadr żydowskich. Będąc
sekretarzem KC KP Ukrainy, sam regulowałem „narodowościowy” skład kadr. Ta
kwestia ważna jest również w skali międzynarodowej, w związku ze stosunkami
między Arabami i Izraelem. Wszak faktem jest, że Arabowie prowadzą politykę
narodowowyzwoleńczą, a Izrael wyraża politykę imperialistów. Te kwestie omawiane były w polskiej prasie nieprawidłowo.
Tow. Jędrychowski zauważa, że w polskiej prasie było bardzo wiele nieprawidłowości.
Tow. tow. Chruszczow i Mikojan nawiązują do sprawy uwięzienia Gomułki i
w związku z tym mówią, że inicjatywa wyszła z Warszawy, a nie od Stalina, i że
Stalin pytał, dlaczego w Polsce jest taki stosunek do tow. Gomułki; czy nie ma w
tym jakichś ubocznych przyczyn.
Tow. Zambrowski: Jeśli marny wspominać historię, to różne rzeczy bywały.
Tow. Chruszczow: Czym czujemy się dotknięci? Po śmierci Stalina, sami, z
własnej inicjatywy, ujawniliśmy i zlikwidowaliśmy błędy w naszych stosunkach z
wami, zlikwidowaliśmy istniejące wówczas elementy faktycznej nierówności. A
teraz publicznie oskarżacie nas o to w prasie. Putramenta usunęlibyśmy z partii
za taki artykuł, jaki opublikował, ale nie dlatego, że to przestępstwo, a dlatego, że
on nie jest komunistą. Ale to wasza sprawa.
Tow. Mołotow: U was prasa publikuje artykuły w rodzaju tego, który opowiada
się przeciwko hasłu „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Mówimy o
tym, a wy powiecie, że to ingerencja?
Tow. Gomułka: Nie, to przyjacielska partyjna krytyka. Ale mówienie, że ktoś
cieszy się zaufaniem, a ktoś inny nie, to już sprawa, o której sami powinniśmy
decydować.
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Tow. Chruszczow: Ale my możemy powiedzieć, doradzić. Jeśli wy powiecie o
kimś u nas, że zajmuje antypolskie stanowisko, to my wam tylko podziękujemy.
Był np. ambasador radziecki Popow. Odwołaliśmy go, usunęliśmy z KC i skierowaliśmy do pracy poza Moskwą za to, że niegodnie reprezentował Związek
Radziecki w Polsce. Przyjechał tu z dobrymi intencjami, ale okazał się durniem.
Widzicie zatem, że podejmujemy niezbędne kroki.
Tow. Gomułka: Mimo to uważam, że wszystkie problemy wewnętrzne powinniśmy sami rozwiązywać.
Tow. tow. Mikojan i Kaganowicz: Oczywiście, ale my wyrażamy swoje zdanie, a wy decydujcie sami.
Tow. Chruszczow: Niepokoi nas, że kładziecie akcent nie na to, co trzeba,
nadając temu szczególny sens. Widocznie różnie rozumiemy pojęcie naszego
internacjonalistycznego obowiązku. To nas niepokoi. Obraża nas, że odnosicie się
do nas tak, jakbyśmy zabiegali o wasze względy. A my mamy godność
komunistów, ale prawdę mówimy.
Tow. Gomułka: Nie mam podstaw myśleć, że nam schlebiacie.
Tow. Chruszczow: Towarzyszu Gomułka, uważamy was za wybitnego działacza. Z wieloma obecnymi tu towarzyszami rozmawiałem jeszcze przed wysunięciem waszej kandydatury. Po co miałbym się przypochlebiać? A wy zwątpiliście w
moją szczerość, kiedy na lotnisku pozytywnie się o was wyraziłem. O waszym
aresztowaniu, towarzyszu Gomułka, zdecydowano w Warszawie. My robiliśmy
wszystko, żeby was uchronić.
Tow. Gomułka: Przed kongresem zjednoczeniowym napisałem list do Stalina.
Nazwano mnie zdrajcą klasy robotniczej i przed tym miałem prawo się bronić.
Powiedziałem Bierutowi, że zgadzam się na umieszczenie mojej kandydatury na
liście składu KC. Po moim wystąpieniu na zjeździe sytuacja pogorszyła się, ale
jednak wybrano mnie do KC. Było dla mnie jasne, że wszystko to odbyło się nie
na życzenie Bieruta, ale za radą Stalina. ‘
Tow. Ponomarienko odczytuje tekst komunikatu. Tekst komunikatu zostaje
zatwierdzony.
Na tym rozmowy zakończyły się o godz. l -ej w nocy. Delegacja radziecka, wbrew
swoim planom, nie wzięła udziału w VIII Plenum i odleciała prawdopodobnie
rano 20 października do Moskwy.
Przełożyła Anna Jasiewicz
Przypisów z naszej strony wielu tu nie trzeba. Kim są poszczególni uczestnicy
rozmów, dowiedzieć się można z każdej encyklopedii. Naszą uwagę zwróciła
tylko długożywotność niektórych – Kaganowicz przeżył 98 lat, Mołotow 96 lat,
Koniew 96 lat, z Polaków – Gierek 88 lat..
Czołgi radzieckie ruszyły wieczorem 18 października 1956 r. ku Warszawie na
rozkaz marszałka Żukowa, wtedy ministra obrony ZSRR. Ruszyły także na
rozkaz polskiego Sztabu Generalnego polskie czołgi i formacje Warszawskiego
Okręgu Wojskowego, oficjalnie dla ochrony miejskich magistrali przed jakimiś
manifestacjami nie do opanowania, w tym ruszyły i oddziały Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod dowództwem Wacława Komara, byłego
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oficera armii republiki hiszpańskiej w obronie przed Franco, byłego,
torturowanego więźnia stalinizmu. Komar niedwuznacznie dał do zrozumienia,
że będzie bronił Warszawy przed sowieckimi wojskami. Było oczywiste, że inne
formacje mu się podporządkują. Tak, że nie jest do końca jasne, czy rezygnacja
radzieckich polityków z dalszych prób nacisku nie miała i takiego motywu…
Nowe wybory do Sejmu ogłoszono już w sierpniu 1956 r., miały się odbyć w
grudniu, ale po VIII Plenum przeniesiono je na 20 stycznia 1957 r. Ustalone w
porozumieniu z Kościołem listy kandydatów dzieliły się na miejsca
„mandatowe”, na których znaleźli się ci, których chciała władza i zgodził się
Kościół, i na nie mandatowe. Jeśli ktoś wrzucił kartkę bez skreśleń,
automatycznie głosował na tych, których wpisano na miejsca „mandatowe”. Po
raz pierwszy na miejscach „mandatowych” znaleźli się kandydaci ze środowisk
autentycznie katolickich, co było nie do pomyślenia w jakimkolwiek innym
państwie poddanym ZSRR. Kardynał Wyszyński, uwolniony już z
„odosobnienia”, wezwał do głosowania bez skreśleń – nie dla przypodobania się
władzy, lecz po to, by zademonstrować światu, a przede wszystkim Sowietom,
poparcie Polaków dla Gomułki.
Ciekawostka: Stanisław Popławski, o tak polskim imieniu i nazwisku, generał
pułkownik, w grudniu 1956 r. przeszedł w stan spoczynku i… wrócił do ZSRR!
Jurij (Jerzy w Polsce) Bordziłowski był do 1968 r. nie tylko wiceministrem
obrony, ale szefem Sztabu Generalnego. Wozniesienski, pułkownik NKWD,
skierowany do kontrwywiadu I Armii LWP, w Głównym Zarządzie Informacji
LWP należał do głównych oprawców; wycofany do ZSRR dostał tam wyrok za
swoje wyczyny w Polsce, czy dużo odsiedział, nie wiadomo. Zeznawał w jego
procesie Skulbaszewski, jego zastępca, nie ustępujący mu okrucieństwem.
Polska oprawca, Romkowski, dostał w 1957 r. piętnaście lat, ale wyszedł
wcześniej. [Red]
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