
Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca 
polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i 
zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci (OPUS 
10). 
 

Celem projektu jest zbadanie międzynarodowych aspektów operacji „Wisła", czyli przeprowadzonych w 

1947 r. przez siły zbrojne Polski przymusowych przesiedleń ludności ukraińskiej. Badaniu i analizie 

zostanie poddana współpraca przy jej realizacji rządów Polski, Czechosłowacji i ZSRR, jak również to, w 

jaki sposób wydarzenia te były przedstawiane i uzasadniane w ówczesnej propagandzie oraz są 

ujmowane we współczesnej historiografii i polityce pamięci państw w nią zaangażowanych. 
 

Planowane badania szczegółowe będą przede wszystkim obejmowały kwestię współpracy politycznej oraz 

wojskowej tych trzech państw. Kluczowym zagadnieniem do ustalenia będzie, czy operacja ta była 

samodzielną inicjatywą polskich komunistów. Nie bez znaczenia dla planowanego projektu badawczego 

będzie też analiza uzasadnienia operacji w ówczesnych wypowiedziach oficjalnych i środkach masowego 

przekazu oraz ich odbicie w latach późniejszych w poszczególnych krajach. 
 

Celem projektu jest także wyróżnienie i porównanie form oraz funkcji społecznych współczesnej pamięci 

o operacji „Wisła", przede wszystkim wśród Ukraińców i Polaków. Ważną kwestią jest ustalenie, jak we 

współczesnej historiografii, debacie publicznej oraz stanowiskach oficjalnych władz ukazywane jest 

wysiedlenie ludności ukraińskiej z pogranicza tych trzech państw na polskie Ziemie Odzyskane. Te ujęcia 

historyków, obrazy medialne i stanowiska państwowe zespół badawczy chce odnieść do pojęć i typologii 

stosowanych we współczesnych naukach społecznych dotyczących masowych represji popełnionych w XX 

wieku. 
 

Zastosowana będzie, przede wszystkim, wszechstronna analiza dokumentów źródłowych, jak też 

wybranej prasy oraz książek. Na pierwszym etapie głównym zadaniem będzie zebranie materiału 

badawczego w wyniku kwerend archiwalnych i bibliotecznych na Ukrainie i na Słowacji, w Czechach, w 

Rosji oraz w Polsce. Analiza wstępna i selekcja zebranych materiałów w połowie okresu grantowego 

pozwoli na weryfikację początkowych hipotez. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań będzie 

tom studiów o charakterze monograficznym. 

Planowane prace powinny nie tylko rozszerzyć i usystematyzować dotychczasową wiedzę na temat 

operacji „Wisła", ale także umożliwić spojrzenie na nią z niepodejmowanej dotychczas w historiografii 

perspektywy międzynarodowej. Efektem projektu ma być nie tylko zweryfikowanie, za pomocą ujęcia 

komparatystycznego, dotychczasowych ustaleń badaczy, ale też istotne poszerzenie bazy źródłowej i 

faktograficznej. Co więcej, realizacja w projekcie tego ujęcia powinna doprowadzić nie tylko do 

przyciągnięcia uwagi polskich odbiorców, ale także przyczynić się do upowszechnienia powstałego tą 

drogą obrazu akcji „Wisła" w międzynarodowym obiegu naukowym. Nie bez znaczenia będzie kwestia 

wykorzystania potencjalnych nowych ustaleń faktograficznych na ten temat w polityce pamięci Polski i 

Ukrainy oraz w stosunkach między ich społeczeństwami. 


