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W lutym mija trzydziesta dziewiąta rocznica konferencji jałtańskiej, na której 

został ustalony polityczny kształt naszego kontynentu; do dziś  Europa dusi się w 

ciasnym gorsecie ówczesnych decyzji. Warto przy tym pamiętać , że porozumienia 

jałtańskie nie są, w sensie formalnym, dokumentami prawa międzynarodowego, nie 

zawierają bowiem ani okreś lenia procedury ratyfikacyjnej, ani procedury ich 

wypowiedzenia. Ze ściś le prawniczego punktu widzenia stanowią one prywatną 

umowę między trzema panami: Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, na temat tego, jak 

wyobrażają oni sobie przyszłość  Europy. Decydujący był jednak fakt, że ci trzej 

panowie byli dowódcami trzech największych armii sojuszniczych, a to znaczyło więcej 

niż  jakiekolwiek formuły prawne. Owa formalno-prawna niejasność  podpisanych w 

Jałcie dokumentów była zresztą sygnatariuszom na rękę: ani w Wielkiej Brytanii, ani w 

USA nie wytrzymałyby one, zapewne procedury ratyfikacyjnej, zaś  dla Stalina było to 

znakomitym punktem wyjścia dla wszelkich manipulacji. 

Trzonem porozumień było definitywne ustalenie bezwarunkowej kapitulacji 

Niemiec jako ostatecznego celu wojennego sojuszników i rozgromienie przyszłych 

stref okupacyjnych; definitywne wyeliminowanie moż liwości desantu zachodnich 

sojuszników na Bałkanach; zobowiązanie Związku Sowieckiego do podjęcia, po 

zakończeniu wojny z Niemcami, działać  przeciwko Japonii oraz ustalenia dotyczące 

Polski. Zasadnicze rozstrzygnięcia zapadły na linii Roosevelt - Stalin; Churchill wyszedł 

z konferencji bardziej jako pokonany niż  zwycięzca. Rooseveltowi zaś  chodziło, przede 

wszystkim, o sowieckie zobowiązanie się do wypowiedzenia wojny Japonii: 

pamiętajmy, że w lutym 1945 wojna trwała w najlepsze i nawet najbardziej 

optymistyczni stratedzy przewidywali, że potrwa jeszcze dwa lata, a zakończyć  ją może 

dopiero inwazja na wyspy Japońskie, w trakcie której polec by musiały setki tysięcy 

żołnierzy. Udział militarny Sowietów obniżyłby więc znacznie cenę, jaką – w 

przeciwnym wypadku – mieliby za zwycięstwo zapłacić  Amerykanie. Z tej perspektywy 

problemy europejskie musiały się Rooseveltowi wydawać  mniej istotne. 

Za swój udział w wojnie z Japonią Stalin zażądał jednak wysokiej ceny - wolnej 

ręki w Europie Wschodniej. Powtórzyła się procedura znana już  z Monachium2: o losie 

																																																													
1 Konstanty Gebert (ur. 1953) – psycholog i tłumacz, współpracownik KOR od 1977, w latach 80. 
współpracownik pism drugoobiegowych. 
2 Nawiązanie do układu monachijskiego (dyktatu monachijskiego) z 1938 r., który został zawarty między 
Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją, przy nieobecności Czechosłowacji, której tereny oraz 



	 	 	
suwerennego państwa decydowano bez jego udziału. Polska potraktowana została jako 

twór do dowolnego kształtowania: wschodnia granica Rzeczypospolitej ustalona w 

Jałcie bliższa jest linii Ribbentrop – Mołotow niż  przedwojennej granicy państwowej; 

rząd RP, z którym wszak obaj sojusznicy zachodni utrzymywali stosunki 

dyplomatyczne, uznany został za nieistniejący. W tym kontekście, zapowiedź  wolnych i 

demokratycznych wyborów, jakie miały się w Polsce odbyć , była już  tylko pustym 

frazesem, mającym zamaskować  rzeczywistą treść  porozumień. Znakomicie 

wykorzystał to Stalin, kiedy na późniejsze zwrócone doń żądanie Zachodu /uznające 

fakt, że decyzje w sprawach Polski podejmuje Stalin, a nie rząd w Warszawie/, by 

wybory w Polsce odbyły się pod kontrolą międzynarodową, odpowiedział, że jest to 

niemoż liwe, gdyż  stanowiłoby „obelgę dla dumy narodowej Polaków”. Ten sam 

argument wykorzystuje dziś  Jaruzelski3…   

Pozostałe państwa Europy Wschodniej były bądź  sojusznikami Niemiec, bądź  

zostały wcielone do III Rzeszy. O ich losie przesądziło przeprowadzenie linii 

demarkacyjnej między sowiecką a amerykańską strefą okupacyjną wzdłuż  Łaby. Gdyby 

nie to, przynajmniej część  terytorium Czech wyzwoliliby Amerykanie… Tak więc, 

połowa kontynentu oddana została Stalinowi; zachodni sojusznicy, po pakcie 

Ribbentrop-Mołotow4, po aneksji krajów bałtyckich5, po Katyniu6 i losie Powstania 

Warszawskiego7, nie mogli nie wiedzieć , co to znaczy. 

Korzyści wnet okazały się iluzoryczne. Sowieci i tak nie zaszliby dalej niż  do 

Łaby, a wielu wypadkach nie udało się im osiągnąć  tej linii. Co zaś  tyczy się Japonii, to 

wnet powstał problem odwrotny, jak pozbyć  się sowieckiego sojusznika. Następca 

Roosevelta – Truman8 – rychło bowiem zrozumiał, że udział Sowietów w wojnie z 

Japonią, choć  taktycznie korzystny, wprowadziłby w ten rejon świata ogromne 

zagrożenie strategiczne dla interesów USA. Uwieńczone sukcesem próby z bombą 

atomową pozwoliły znaleźć  inne rozwiązanie: w sierpniu zbombardowano Hiroszimę i 
																																																																																																																																																																																														
ustrój były przedmiotem rokowań, i których część  tzw. Sudetenland arbitralnie przyznano Niemcom 
przy pogwałceniu prawa międzynarodowego.  
3 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz komunistyczny, generał armii. Pełnił wiele wysokich 
funkcji w PRL, m.in. premiera, przewodniczącego Rady Państwa. Od grudnia 1981 na czele Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego. 
4 Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa zawarta między III Rzeszą i ZSRR 23 sierpnia 1939. Tajny protokół 
załączony do niej zakładał m.in. podział terytorium Polski pomiędzy Niemcy a Rosję Sowiecką, 
współpracę między NKWD i gestapo oraz zwalczanie polskich organizacji niepodległościowych. 
5  Aneksja krajów bałtyckich w 1940 – odniesienie do ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow, w wyniku 
których doszło do okupacji (1939) a następnie (w czerwcu 1940) aneksji krajów bałtyckich przez ZSRR. 
6 Zbrodnia katyńska – okreś lenie planowej ludobójczej zbrodni dokonanej wiosną 1940 na polecenie 
władz sowieckich wobec blisko 22 tys. polskich obywateli, w tym ponad 10 tys. oficerów. Ofiary były 
mordowane strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscowościach. 
7 Powstanie Warszawskie – wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckim wojskom okupującym Warszawę 
rozpoczęte 1 sierpnia 1944. Powstanie zakończyło się porażką strony polskiej. W czasie powstania 
Niemcy dokonali licznych zbrodni na ludności cywilnej oraz przeprowadzili wyburzenie miasta, wskutek 
czego zniszczyli tysiące zabytków i dóbr kultury. 
8 Harry S. Truman (1884–1972), amerykański polityk partii demokratycznej, prezydent USA w latach 
1945–1953.  



	 	 	
Nagasaki. Japonia skapitulowała, a Sowietom udało się wyłącznie zająć  Wyspy 

Kurylskie, które okupują zresztą do dziś . Wśród pierwszych ofiar Jałty znalazły się 

więc nie tylko miliony przesiedlonych, aresztowanych i mordowanych Polaków, lecz 

także mieszkańcy zbombardowanych japońskich miast. 

Wypełnienie zakreś lonego w Jałcie programu zajęło Stalinowi kilka lat. 

Sowiecka dominacja w Europie Wschodniej wywołała nie tylko chór potępiających 

głosów na Zachodzie /jakże podobnych do reakcji sygnatariuszy Jałty na gwałcenie 

przez Hitlera porozumień, jakie z nim dziesięć  lat wcześniej zawierali/, lecz przede 

wszystkim spotkała się ze zdecydowanym oporem narodów krajów podbitych, 

dwukrotnie przybierającym postać  krwawych powstań: w Berlinie w 1953 9  i na 

Węgrzech w 195610. W obu wypadkach powstania uratować  by mogła wyłącznie 

pomoc Zachodu; w obu wypadkach pomocy tej zabrakło. Zachód dochowywał 

wierności Jałcie w przekonaniu, że tym samym gwarantuje swoje własne 

bezpieczeństwo. Gdy w 1968 wojska Paktu Warszawskiego 11  najechały na 

Czechosłowację, rządy zachodnie prześcigały się w oświadczeniach głoszących, że 

uważają to za wewnętrzną sprawę sowieckiego imperium. Każdy zamach na Jałtę 

postrzegany był jako groźba dla bezpieczeństwa Zachodu, gdyż  dostarczyć  by mógł 

Sowietom pretekstu do działań zaczepnych. 

Konferencja Helsińska 12  potwierdziła pełną akceptację Zachodu dla 

terytorialno-politycznego status quo w Europie. Sowieci zapłaci za to cenę – zdawałoby 

się – symboliczną: tzw. „trzeci koszyk”, czyli porozumienia dotyczące praw człowieka. 

Okazało się jednak, że porozumienia te stały się podporą dla rozwijających się ruchów 

opozycyjnych; poparcie Zachodu dla ruchów obrony praw człowieka Kreml okreś lił 

mianem „łamania porozumienia z Helsinek”, i rozpętał ideologiczną – i polityczną – 

kontrofensywę. W tym samym czasie Sowieci podjęli jeszcze inną decyzję, dużo 

bardziej – jak się okazało – brzemienną w skutki. Pod koniec lat siedemdziesiątych w 

okresie rozkwitu polityki „odprężenia”, za prezydentury najmniej antysowieckiego 

prezydenta USA – Cartera13 – ZSRR rozpoczął dyslokację wymierzonych w Europę 

Zachodnią rakiet SS-20.  

Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej Europa Zachodnia znalazła 

się w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. SS-20 to moż liwość  wojny nuklearnej w 

Europie, nie angażującej bezpośrednio USA; tym samym wartość  amerykańskiego 

																																																													
9 Nawiązanie do strajków, do których doszło w wielu miastach NRD w 1953. Zostało stłumione przy 
wykorzystaniu sił ZSRR. Według szacunków w czasie protestów zginęło kilkadziesiąt osób. 
10 Węgry 1956 – zbrojne wystąpienie Węgrów przeciwko władzy komunistycznej w październiku i 
listopadzie 1956, stłumione przez armię sowiecką. Śmierć  poniosło 2,5 tys. do 3 tys. powstańców, a 13 
tys. zostało rannych. 
11 Właśc. Układ Warszawski – sojusz polityczny i militarny państw bloku wschodniego z naczelną rolą 
ZSRR zawarty w 1955 w Warszawie (stąd nazwa). Stanowił odpowiedź  na utworzenie NATO w 1954. 
Siedziba sojuszu mieściła się w Moskwie. 
12 Nawiązanie do konferencji KBWE w 1975, kiedy przyjęto Akt końcowy KBWE. 
13 Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981. 



	 	 	
parasola atomowego stała się problematyczna. Dlatego też  w 1979 kanclerz RFN 

Schmidt14 zażądał – przy poparciu całej Europy zachodniej – instalacji nowych rakiet 

amerykańskich, będących odpowiedzią na tę groźbę. Ciąg dalszy znamy: sowiecka 

kampania propagandowa, zapewnienia o pokojowej polityce Moskwy pomieszane z 

groźbami, wreszcie – zerwanie przez ZSRR rozmów rozbrojeniowych w Genewie. 

Równocześnie zaś  – rozwój masowego ruchu pokojowego, często naiwnego i 

manipulowanego przez komunistów, ale będącego wyrazem autentycznego lęku oraz – 

po raz pierwszy od II wojny światowej – troski o wspólny los całej Europy. 

Przez czterdzieści lat prawie Europa Zachodnia żyła w warunkach dotychczas 

niespotykanych na szerszą skalę w historii ludzkości /z wyjątkiem ostatnich stu lat 

historii USA/: powszechnego dobrobytu, autentycznej demokracji i rzeczywistego 

bezpieczeństwa. Jej obywatele przywykli uważać  to za stan normalny więc, gdy 

okazało się, że bezpieczeństwo stało się iluzoryczne, a za jego przywrócenie przyjdzie 

zapewne zapłacić , jak zawsze w sytuacji zagrożenia, cząstką dobrobytu – a może i 

cząstką wolności – zaprotestowali gwałtownie. Ruch pokojowy wyraża – zrozumiałe – 

żądanie Europy Zachodniej, aby wszystko było „jak dawniej”. 

Ale nic już  nie będzie jak dawniej: po czterdziestu latach historia wystawia 

Zachodowi rachunek za Jałtę. Za swe bezpieczeństwo, demokrację i dobrobyt Zachód 

zapłacił oddaniem milionów Europejczyków pod władaniem Kremla. Dziś  Kreml chce 

rozciągnąć  swą polityczną dominację dalej, zaś  narody podbite nie chcą już  płacić  swym 

zniewoleniem, zagrożeniem i nędzą za cudzą obfitość  i spokój. Przed Europą Zachodnią 

stoi więc wybór – albo nowa Jałta, w której zachowałaby ona – przynajmniej na jakiś  

czas – dobrobyt i demokrację za cenę rezygnacji z bezpieczeństwa /do tego bowiem 

sprowadzają się propozycje Kremla/, albo – przyjęcie wyzwania, jakie stawia 

demokracji totalitaryzm, a którego od ponad pół wieku stara się ona nie dostrzegać . 

Wyzwanie to wymaga, by udowodnić , że istnieją wartości, których poświęcić  nie 

można. Europa ma szansę – być  może ostatnią – na to, by wykazać , że jest gotowa 

przestać  płacić  cudzą niewolą za swą wolność . Ale sposób na to jest jeden – 

udowodnić , że jest gotowa ponosić  ryzyko niesienia pomocy innym pragnącym 

wolność  tę odzyskać . Innymi słowy – albo kapitulacja przed moskiewskim dyktatem 

albo jednoznaczna obrona praw narodów, zdradzonych w Jałcie: tylko to ostatnie 

bowiem może powstrzymać  dalsze zakusy Kremla. Przekleństwo Jałty ciąży nad 

Europą o trzydzieści dziewięć  lat za długo.  

																																																													
14 Helmut Schmidt (1918–2015) – niemiecki polityk, członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 
kanclerz Niemiec w latach 1974–1982. 


