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od rapallo do jałty

Związek Sowiecki nie zdołał w  swoim dążeniu do podboju Europy 
ani pokonać Polski w 1920 roku, by połączyć się z niemieckimi ko-
munistami, ani rozniecić rewolucyjnego ognia w  Rzeczypospolitej 
na przełomie 1925 i 1926 roku, ani stworzyć przyczółka w Hiszpanii 
w drugiej połowie lat trzydziestych. Dopiero porozumienie z Hitlerem 
w 1939 roku dało bolszewikom szansę na powiększenie imperium.

Nocą z 23 na 24 sierpnia 1939 roku świętowano w Moskwie pakt 
Ribbentrop–Mołotow, zmo-
wę Hitlera ze Stalinem, 
która zwieńczyła między-
wojenną tajną współpra-
cę militarną obu państw 
i pchnęła Europę w piekło 
wojny oraz ludobójstwa.

Wiodła do tej sierp-
niowej nocy droga długa i kręta. Do 21 sierpnia, a więc dosłownie do 
ostatniej chwili, Stalin utrzymywał Hitlera w niepewności, czy istotnie 
zamierza wejść w alians z III Rzeszą, prowadząc równocześnie rozmo-
wy z Wielką Brytanią i Francją. W rachubach Hitlera, który w związku 
z udzieleniem Rzeczypospolitej wiosną 1939 roku brytyjskich gwaran-
cji zrezygnował z planów uderzenia w pierwszej kolejności na Zachód 
i dążył do porozumienia z Sowietami kosztem Polski, liczył się każdy 

Sojusz sierpa i  młota ze swastyką, który 
zwykło się nazywać IV rozbiorem Polski, 
przesądził o losie kontynentu: tlące się od 
lat na Kremlu i w Berlinie iskry wybuchły 
płomieniem II wojny światowej.
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dzień. 1 września wyznaczył jako najpóźniejszy możliwy termin agresji 
ze względu na nadchodzącą słotną jesień.

Sojusz sierpa i  młota ze swastyką, który zwykło się nazywać  
IV rozbiorem Polski, przesądził o losie kontynentu: tlące się od lat na 
Kremlu i w Berlinie iskry wybuchły płomieniem II wojny światowej. 
Tajny protokół do paktu o nieagresji z sierpnia 1939 roku podzielił 
państwo polskie między dwóch grabieżców, a kraje bałtyckie (z wy-
jątkiem Litwy do wprowadzenia 28 września 1939 roku korekty linii 

demarkacyjnej) oraz Fin-
landię i  rumuńską Besara-
bię ulokował w  sowieckiej 
strefie wpływów, otwiera-
jąc przed ZSRS drogę do 
aneksji tych obszarów.

Uderzenie III Rzeszy 
na Sowiety w  1941 roku 
i pasmo ich klęsk w pierw-
szej fazie wojny skłoniło 
Zachód do stanięcia po 
stronie Stalina i udzielenia 
mu militarnego wsparcia. 
A  cztery lata później, gdy 

na Bramie Brandenburskiej załopotał czerwony sztandar, dziesiątki 
milionów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się 
pod panowaniem czerwonego terroru ‒ za przyzwoleniem aliantów, 
którzy w lutym 1945 roku oddali Stalinowi w Jałcie nie tylko ziemie 
objęte paktem Ribbentrop‒Mołotow, ale i  całą Polskę, wschodnie 
Niemcy, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię oraz Jugosławię.

Związek Sowiecki nie zdołał w  swoim 
dążeniu do podboju Europy ani poko-
nać Polski w 1920 roku, by połączyć się 
z niemieckimi komunistami, ani roznie-
cić rewolucyjnego ognia w Rzeczypospo-
litej na przełomie 1925 i 1926 roku, ani 
stworzyć przyczółka w Hiszpanii w dru-
giej połowie lat trzydziestych. Dopiero 
porozumienie z  Hitlerem w  1939 roku 
dało bolszewikom szansę na powiększe-
nie imperium.





Naprzód, na zachód! Śmierć niemieckim okupantom! 
(sowiecki plakat propagandowy). Fot. domena publiczna.



Naprzód! Na zachód!
Fot. domena publiczna.
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