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Polecamy archiwalne audycje Radia Katowice w
ramach cyklu „Działo się!“ poświęcone
negatywnym aspektom historii Rosji

W  przerwie  wakacyjnej  zachęcamy  do
słuchania  historycznych  podcastów.
Przypominamy podcast Działo się!,  którego
ostatn ie  odc ink i  by ły  poświęcone
negatywnym aspektom historii Rosji.

W historycznym cyklu Działo się! realizowanym na antenie Polskiego Radia Katowice (cykl
prowadzi dziennikarka Ewelina Kosałka–Passia we współpracy z historykami katowickiego
oddziału IPN) przypominamy o wszystkich przegranych wojnach Rosji (odcinki od 48 do 53).
Rosja  uważana  za  niezwyciężone  mocarstwo  i  potęgę  zbrojną  wielokrotnie  ponosiła
upokarzające klęski militarne z pozornie słabszym, lekceważonym przeciwnikiem (czego
przykładem jest  wojna fińska, wojna rosyjsko – japońska).

Cykl audycji poświęcony jest największym porażkom militarnym Rosji (wojnie krymskiej,
wojnie  fińskiej,  wojnie  rosyjsko  –  japońskiej,  itd.).  Większość  wojen,  które  kończyły  się
klęską Rosji były punktem zwrotnym dla systemu politycznego kraju, impulsem przemian
gospodarczych oraz społecznych.  Poszczególne audycje przybliżają słuchaczom między
innymi   historię  wojny  krymskiej,  konfliktu,  który  całemu  ówczesnemu  światu  pokazał
słabość militarną i  polityczną Rosji.  Przyczyną wojny krymskiej były sprzeczne interesy
mocarstw  europejskich  i  Rosji.  Kolejne  audycje  opisują  historię  II  wojny  światowej  z
perspektywy strat, które poniosła strona sowiecka. Pomimo oficjalnej sowieckiej i rosyjskiej
wykładni  historii  tego  konfliktu  –  państwo  sowieckie  poniosło  nieodwracalne  straty.
Odbudowa  społeczeństwa  i  części  infrastruktury  okazały  się  niemożliwe.  Budowanie
tożsamości  obywateli  sowieckich,  a  obecnie  rosyjskich  na  micie  totalnego zwycięstwa
okazało się zgubne dla stworzenia demokratycznej Rosji po upadku ZSRS. Ostatnia audycja
z  cyklu  dotyczy  I  wojny  w  Czeczenii  –  był  to  konflikt  zbrojny  pomiędzy  czeczeńskimi
bojownikami o niepodległość a rosyjskimi wojskami federalnymi. Była to wojna, w której
Federacja  Rosyjska  poniosła  znaczne  straty.  Ujawniła  ona  określone  mechanizmy
stosowane  przez  Rosjan  wobec  ludności  cywilnej  (taktyka  spalonej  ziemi,  zbrodnie
wojenne) oraz słabość armii rosyjskiej.
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