Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytania, które od dawna nurtują
nie tylko historyków, prawników, socjologów i politologów, ale również zwykłych ludzi, obywateli
poszczególnych państw, które brały udział w II wojnie światowej, a mianowicie kto wygrał II
wojnę światową, a kto przegrał pokój? Kto miał powód do świętowania zwycięstwa, a kto doznał
goryczy klęski i zniewolenia? Ja również spróbuję odpowiedzieć na te pytania, mając
świadomość, że nie jest to łatwe zadanie. Koniec wojny, przez prawie sześć lat oczekiwany i
pożądany, nie sprowadzał się wszakże wyłącznie do zwycięstwa militarnego. Mógł i powinien on
stanowić powód do radości i świętowania, tym bardziej, że wyzwolenie spod niemieckiej okupacji
okupione było we wszystkich krajach krwią milionów żołnierzy i ludności cywilnej.
***
Choć minęło już 70 lat od zakończenia II wojny światowej i na jej temat napisano setki tysięcy
książek i różnego rodzaju rozpraw naukowych, to wciąż wśród badaczy, publicystów i polityków
toczą się ostre spory na temat genezy wojny, jej przyczyn, bilansu i skutków, a zwłaszcza
konsekwencji militarnych, politycznych, społecznych, gospodarczych i międzynarodowych dla
poszczególnych państw i narodów oraz dla Europy i całego świata. Jest to problem szczególnie
trudny i bolesny dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także dla Polski, dla których
wyzwolenie równoznaczne było z nową, sowiecką okupacją. Abstrahując od geopolitycznych
przesłanek i późniejszych wydarzeń, wydaje się, że koniec II wojny światowej dla zdecydowanej
większości ocalałych ludzi niósł swoistą radość przez łzy, radość, którą tłumił smutek po stracie
bliskich.
Do dziś toczą się spory co do daty wybuchu i zakończenia II wojny światowej,
determinowane subiektywnym podejściem poszczególnych państw, które kolejno przystępowały
lub zostały wciągnięte do wojny, tak po stronie państw faszystowskiej osi „Berlin – Rzym – Tokio”,
jak i koalicji antyfaszystowskiej. Na przykład polscy historycy piszą, że II wojna światowa
rozpoczęła się 1 września 1939 roku, zaś włoscy twierdzą, że w 1940 roku (28 października 1940
roku Włochy napadły na Grecję). Natomiast rosyjscy historycy przyjmują datę 22 czerwca 1941
roku, czyli dzień ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki. W Stanach
Zjednoczonych przyjmuje się z kolei 7 grudnia 1941 roku, czyli datę ataku Japonii na
Pearl Harbor.
Podobnie rzecz się ma z datą zakończenia II wojny światowej i tzw. Dniem
Zwycięstwa nad faszyzmem, obchodzonym w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych 8 maja, a w Związku Radzieckim i dzisiejszej Rosji 9 maja. Jednakże
wówczas - w maju 1945 roku - wojna zakończyła się tylko w Europie, a nadal - aż do 2
września 1945 roku - trwała na Dalekim Wschodzie (2 września akt bezwarunkowej
kapitulacji podpisała Japonia). Bezwarunkowa kapitulacja Japonii została zresztą
przyspieszona decyzją rządu Stanów Zjednoczonych o użyciu przeciwko temu
państwu broni atomowej, zrzuconej 6 sierpnia na Hiroszimę i 8 sierpnia 1945 r. na
Nagasaki. To też spowodowało, że dopiero 9 sierpnia 1945 roku wojnę Japonii
wypowiedział Związek Radziecki. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i

Nagasaki przypieczętowało los cesarstwa Japonii oraz doprowadziło do zmiany w
układzie sił w powojennej Azji. Notabene, Amerykanie planowali zrzucenie bomby atomowej
najpierw na Berlin, ale Niemcy skapitulowały wcześniej niż zakładali amerykańscy stratedzy i plan
ten został zarzucony. Ofiarą zmienionej decyzji stała się Japonia.
Gdy jeszcze trwała wojna na Dalekim Wschodzie, w Europie zwycięskie mocarstwa - Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki – ustalały już i wprowadzały w życie nowy
porządek, tak na terenie pokonanych Niemiec i ich satelitów, jak i w innych krajach. Konferencja
poczdamska, trwająca od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku, miała przygotować jedynie wstępne
decyzje, preliminaria na konferencję pokojową, której głównym celem miało być przyjęcie i
podpisanie traktatu pokojowego z państwami faszystowskiej osi i ich satelitami. Jednak decyzje
poczdamskie (często określane w literaturze przedmiotu jako „umowa poczdamska”) okazały się
trwałe i ostateczne, gdyż do konferencji pokojowej, która miała zakończyć de iure II wojnę
(1)
światową, nigdy nie doszło . Stały się one fundamentem powojennego porządku
międzynarodowego, zwanego jałtańsko-poczdamskim, który w Europie przetrwał aż do lat 19891991, czyli do „jesieni ludów 1989”. Ta doprowadziła z kolei do upadku komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej i rozpadu Związku Radzieckiego, a jego prawna sukcesorka – Rosja,
została zepchnięta na peryferie Europy. Dopiero Wówczas zakończyła się „zimna wojna”, będąca
skutkiem umów z Jałty i Poczdamu, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały pełną
suwerenność i mogły skorzystać z przysługującego im prawa do samostanowienia narodów. W
ten sposób otwarta została droga do odzyskania pełnej suwerenności przez Niemcy i do ich
ponownego zjednoczenia, co nastąpiło 3 października 1990 roku. Wtedy też rozpoczął się proces
budowy nowego ładu globalnego, nazywanego często porządkiem postzimnowojennym albo
(2)
postkomunistycznym .
Tezą główną niniejszego opracowania jest stwierdzenie, że II wojnę światową w aspekcie
militarnym (wojskowym) wygrała koalicja antyfaszystowska, a przegrały ją Niemcy, Włochy i
Japonia oraz ich sojusznicy. Jednak w wymiarze politycznym i ekonomicznym wojnę wygrały
państwa zachodnie na czele ze Stanami Zjednoczonymi, a przegrały ją kraje Europy ŚrodkowoWschodniej na czele ze Związkiem Radzieckim. Z kolei w wymiarze
międzynarodowym wojnę i pokój wygrały dwa kraje - Stany Zjednoczone i Związek
Radziecki, które stały się supermocarstwami i fundamentem powojennego porządku
(jałtańsko-poczdamskiego), zwanego bipolarnym lub dwubiegunowym.
Wielka Wojna Ojczyźniana, jak mówią Rosjanie, zaczęła się od ataku Niemiec
na ZSRR w 1941 roku i jest dla nich po dzień dzisiejszy „święta”. Dla większości Rosjan
wojna jest wyznacznikiem tożsamości i uważają ją oni za wydarzenie ogromnej wagi.
Jak pokazują badania socjologiczne, zwycięstwo w Wojnie Ojczyźnianej uważane jest
przez 78% ankietowanych za wydarzenie, które ukształtowało losy państwa oraz stało
(3)
się symbolem stanowiącym podstawę narodowej identyfikacji . Nawet po rozpadzie
Związku Radzieckiego okazało się, że nic nie łączy tak bardzo jak pamięć o wojnie, a w
zasadzie o zwycięstwie, bo to jest centralny punkt zbiorowej pamięci. Dał temu wyraz po raz kolejny - prezydent Rosji Władimir Putin w przemówieniu wygłoszonym 9 maja

(4)

2015 roku z okazji 70. rocznicy zwycięstwa . Zwycięstwo Armii Czerwonej sprawiło, że
światowa równowaga sił przesunęła się na korzyść Związku Sowieckiego, który stał się
(5)
największą potęgą w Europie .
Wojnę przegrały natomiast z jednej strony hitlerowskie Niemcy, faszystowskie Włochy i
Japonia, a z drugiej strony Wielka Brytania i Francja, które utraciły swoje kolonie i status
mocarstw światowych. Ponadto uważam, że pokój wygrały wszystkie narody świata i kraje,
których obywatele przez sześć lat ginęli na jej wszystkich frontach, w tym również Niemcy,
Japończycy, Rosjanie, Polacy, Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy itd.
Jednak największy sukces odniosły Stany Zjednoczone, które wygrały tak wojnę jak i
pokój. Uniknęły zniszczeń materialnych, bowiem nie były objęte działaniami wojennymi. Co
więcej, w czasie wojny rozbudowały swój przemysł i stworzyły olbrzymią armię, która w
końcowej fazie wojny walczyła na wszystkich kontynentach. Wojna spowodowała gwałtowny
rozwój techniki i badań naukowych. Amerykanie pracowali nad nowymi wynalazkami, m. in.
odkryto i zastosowano w praktyce metodę rozczepiania jądra atomu. Zatem wojna spowodowała
przejście do nowej ery w dziejach świata, ery nuklearnej. Dla Stanów Zjednoczonych II wojna
światowa była okresem szybkiego rozwoju gospodarczego. Jeśli produkcję przemysłową Stanów
Zjednoczonych w 1939 roku przyjmiemy za 100, to w 1941 roku wynosiła ona 149, w 1943 – 219 i
w 1945 - 186. Na mocy ustawy Lend Tease z 11 marca 1941 roku Stany Zjednoczone pożyczyły
państwom bloku antyfaszystowskiego 60 mld dolarów na zakup produkowanej przez ich fabryki
broni. Wszystkie państwa zwycięskie zostały dłużnikami Stanów Zjednoczonych, a kraj ten
rozbudował swój przemysł, zlikwidował bezrobocie i umocnił pozycję najbogatszego i
(6)
najsilniejszego państwa świata . Stany Zjednoczone stały się supermocarstwem i przejęły
kontrolę nad światem, którą sprawują do dnia dzisiejszego.

Koniec II wojny światowej oraz jej skutki dla Europy i świata

Wiosną 1945 roku wojna w Europie szybko zbliżała się ku końcowi. 2 maja 1945
roku skapitulował Berlin, a kilka dni wcześniej (30 kwietnia) główny sprawca tej wojny,
Adolf Hitler, popełnił samobójstwo, które poprzedzone zostało kontrowersyjnym
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ślubem z Ewą Braun . Nieco wcześniej na swego następcę wyznaczył admirała Karla
Dönitza. 3 maja 1945 roku żołnierze amerykańscy spotkali się z żołnierzami
radzieckimi w miejscowości Torgau nad Łabą. III Rzesza dogorywała. Tydzień później
niemieckie dowództwo postanowiło skapitulować. Podpisano, o czym mało wiadomo,
dwa akty bezwarunkowej kapitulacji. Pierwszy - w dniu 7 maja o godzinie 2.40 nad
ranem we francuskim mieście Reims, gdzie mieściła się kwatera gen. Dwighta
Eisenhowera, szefa sztabu sił sprzymierzonych w Europie. Generał Alfred Jodl podpisał
wówczas kapitulację wszystkich niemieckich sił zbrojnych. Świadkami tej uroczystości
byli gen. Susłoparow, szef misji ZSRR przy naczelnym dowódcy wojsk sojuszniczych na
Zachodzie oraz szef analogicznej misji francuskiej – gen. François Sevez.

Jednak podpisany w Reims akt bezwarunkowej kapitulacji był zupełnie innym
dokumentem niż tekst kapitulacji wynegocjowany na forum Europejskiej Komisji Doradczej
(EKD), powołanej do życia na konferencji w Moskwie w 1943 roku i składającej się z
przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Na konferencji
w Jałcie tekst ten na prośbę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii uzupełniono o art. 12a, w
którym podkreślono prawo zwycięzców do podziału Niemiec na kilka odrębnych państw, jeśli tego
będzie wymagać zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa. Ustalono też, że akt bezwarunkowej
kapitulacji będzie podpisany zarówno przez najwyższe niemieckie władze cywilne, jak i władze
wojskowe. Rząd radziecki nie przyjął do wiadomości aktu bezwarunkowej kapitulacji z Reims i
oskarżył zachodnich aliantów, iż dążą do pomniejszenia wkładu ZSRR w ostateczne zwycięstwo
nad faszyzmem. Na prośbę Józefa Stalina, Wielka Trójka dokument podpisany w Reims
potraktowała jako protokół preliminaryjny i zgodziła się powtórzyć w sposób uroczysty ceremonię
podpisania bezwarunkowej kapitulacji w stolicy III Rzeszy, co nastąpiło w nocy z 8 na 9 maja
1945 roku w kwaterze głównej armii radzieckiej w Berlin-Karlshof. W obecności przedstawicieli
ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji i USA podpisali ją ze strony Niemiec feldmarszałek Wilhelm Keitel
w imieniu Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, naczelny dowódca marynarki wojennej admirał
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von Friedeburg i naczelny dowódca lotnictwa Rzeszy gen. Hans Stumpff . W ten sposób
zakończyła się wojna w Europie, ale nadal trwały walki na Dalekim Wschodzie.
W Europie nastał oczekiwany od sześciu lat pokój. Pokój dla mieszkańców Moskwy zaczął
się oficjalnie o drugiej nad ranem 8 maja 1945 roku, kiedy zabrzmiała salwa z tysiąca dział. Jak
wynika z dokumentów, archiwalnych kronik filmowych, prasy i wspomnień, niektórzy wznosili
radosne okrzyki, inni płakali, wspominając ukochane osoby, które już nigdy nie wrócą do domu.
Na londyńskim Trafalgar Square zgromadzeni tłumnie Brytyjczycy zapalali sztuczne ognie,
śpiewali i padali sobie w ramiona, a pod paryskim Łukiem Triumfalnym, przed grobem nieznanego
żołnierza generał Charles de Gaulle z powagą oddawał hołd poległym, a później
rozentuzjazmowani paryżanie radośnie świętowali zwycięstwo.
Odmienna była reakcja w Niemczech, gdzie mieszkańcy przyjęli wiadomość o klęsce
apatycznie i milcząco, wbrew obawom aliantów, że młodzi fanatyczni żołnierze
nie zechcą złożyć broni. Wbrew temu co przez wiele lat głosiła historiografia
marksistowska, głównie w ZSRR i w byłej NRD, koniec III Rzeszy nie był przyjmowany
przez społeczeństwo niemieckie jako wyzwolenie, ale również jako załamanie i
beznadziejna klęska, a tylko dla niewielkiej grupy obywateli oznaczał wyzwolenie od
hitlerowskiej dyktatury. Perspektywa „wyzwolenia” nie była dominująca – jak pisze
Christof Klessman – „lecz mogła zapewne cechować grupy najaktywniejsze
politycznie, które miały dystans wobec narodowego socjalizmu lub działały w opozycji
(9)
i ruchu oporu” .
Zwycięstwem jednak cieszono się niedługo i była to radość przez łzy. Wkrótce
bowiem mieszkańcy Europy zdali sobie sprawę, jaką cenę będą musieli zapłacić za
przywrócony pokój, i zwycięzcy i pokonani. „Ten szlachetny kontynent” - mówił w 1946
roku w Szwajcarii Winston Churchill - składa się z „nieprzebranej, drżącej masy

udręczonych, głodnych, zgnębionych i zdezorientowanych istot ludzkich”, patrzących na
ruiny swoich miast i badawczo przyglądających się „ciemnemu horyzontowi, obawiając się
(10)
jakiegoś nowego niebezpieczeństwa, tyranii lub okrucieństwa” .Jakże prorocze były to słowa
oraz trafna diagnoza i prognoza, szczególnie dla państw Europy Środkowej i Wschodniej,
„wyzwolonych” przez Armię Czerwoną, które wkrótce utraciły swą suwerenność i znalazły się w
strefie wpływów ZSRR. Państwa te zostały zwasalizowane i poddane brutalnej sowietyzacji, a
mówiąc ściślej – stalinizacji.
Druga wojna światowa miała gigantyczny zasięg, totalny charakter i dalekosiężne skutki.
Trwała sześć lat: od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. Objęła 61 państw. A poza jej
zasięgiem pozostało jedynie 6 państw ówczesnego świata. Formalnie rzecz biorąc, wojna
dotknęła 1.7 mld ludzi, tj. 80% mieszkańców globu. Działania wojenne prowadzono na terenie 40
państw. Pod broń powołano 110 milionów ludzi, spośród których poległo ok. 70 milionów. Na
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prowadzenie wojny wydano ok. 1 biliona USD . Spowodowała ona ogromne straty ludzkie i
zniszczenia materialne. W samej Europie szacowano je na 260 miliardów USD, jednak strat tych
nie da się w pełni obliczyć. Historycy operują różnymi przybliżonymi danymi na ten temat, które
mają często szacunkowy charakter. Największe straty poniósł Związek Radziecki. Liczbę zabitych
szacowano początkowo na 17 milionów osób (7 mln wojskowych i 10 mln cywilów), ale w latach
1990 – 1996 wysokość strat podniesiono do 27 milionów zabitych i zaginionych. Zniszczenia
(12)
wojenne oszacowano na 128 miliardów USD .
Olbrzymie straty i zniszczenia poniosły Niemcy. Straty osobowe Niemiec początkowo
szacowano na 4–9 milionów osób. Większość historyków niemieckich ostatecznie przyjęła, że
straty te wynoszą 5 milionów, przy czym bombardowania alianckie spowodowały straty ok. 500
tys. ludzi. Wiele osób zginęło w obozach koncentracyjnych oraz w czasie ewakuacji, zwłaszcza
zimą na przełomie lat 1944-45. Ponadto, Niemcy utraciły w wyniku drugiej wojny światowej około
(13)
25proc. swego terytorium (według stanu z 1937 roku, tj. 114 tys. km2) na rzecz Polski i ZSRR .
Wielkie straty materialne i ludzkie poniosła Polska. Szacowano je na ponad 6 milionów
osób, z czego około 160 tys. na froncie i 5.8 mln na skutek dyskryminacyjnej polityki okupantów.
Wśród 5.8 mln osób, które poniosły śmierć z rąk okupantów znalazło się ok. 3
mln ludności żydowskiej. Do liczby tej dodać należy około 680 tys. ludności cywilnej i
150 tys. żołnierzy i oficerów zmarłych lub wymordowanych w ZSRR w latach 1939 –
1941 oraz drugie tyle osób, które zginęły tam w latach 1941 – 1945. Straty materialne
Polski oszacowano na 38% majątku narodowego. Obszar Polski zmniejszył się o ok.
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20% .
Znacznie mniejsze straty poniosła Francja, która straciła ok. 600 tys. ludzi, w
tym 160 tys. w czasie walk. Większe były zniszczenia wojenne, ponieważ na terenie
Francji walki toczyły się w 1940 roku oraz w latach 1944-45. Straty Wielkiej Brytanii
oszacowano na 1.1 miliona osób, w tym ok. 500 tys. ofiar bombardowań niemieckich.
Ogólnie rzecz biorąc, każde z walczących państw poniosło wielkie straty, tak osobowe
jak i materialne, które odbudowywano przez wiele lat. Państw neutralnych było
zaledwie kilka, a mianowicie Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria i Szwecja. Kraje te

odpowiedzialnością za jej skutki obarczono Niemcy. W 1945 roku mało kto odróżniał
Hitlera i jego zwolenników od jego przeciwników, których de facto była tylko garstka. Potępiano
naród niemiecki w całości i żądano surowej kary dla Niemiec; ich demilitaryzacji, decentralizacji,
denazyfikacji i demokratyzacji oraz zabezpieczenia Europy przed nową agresją ze strony tego
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kraju, co znalazło wyraz w umowie poczdamskiej .
Państwa satelickie Rzeszy, tj. Finlandię, Rumunię, Węgry, Bułgarię i Włochy oceniono
nieco łagodniej, chociaż wobec nich zgłaszano również postulaty daleko idących ograniczeń, co
ostatecznie znalazło wyraz w traktatach pokojowych dla tych państw, podpisanych 10 lutego
1947 roku na konferencji pokojowej w Paryżu. Teoretycznie państwa te rozliczyły się ze swego
udziału w wojnie po stronie faszyzmu, odzyskały pełną suwerenność i weszły do rodziny wolnych
narodów. Zostały też wkrótce przyjęte do ONZ. Bułgaria, Rumunia i Węgry stały się państwami
satelickimi Związku Radzieckiego, Finlandia uzyskała status państwa niezaangażowanego,
natomiast Włochy grawitowały ku sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, ale w pełnej integracji
przeszkadzał im duże wpływy komunistów na politykę w tym państwie.
Kto wygrał wojnę a kto przegrał pokój?
W świetle powyższych danych można postawić tezę, że wojnę wygrały państwa
demokratyczne, do których po zakończeniu II wojny światowej zaliczano również Związek
Radziecki, który formalnie, zwłaszcza po 1941 roku, występował przeciw faszyzmowi i reżimom
totalitarnym głosząc, że jest najbardziej demokratycznym państwem świata. Tuż po zakończeniu
wojny, w całej Europie i na świecie mówiono o klęsce faszyzmu i totalitaryzmu oraz zwycięstwie sił
demokratycznych i postępowych. Nie zdawano sobie wówczas sprawy z nowej tyranii i
stalinowskiego totalitaryzmu. Prezydent Harry Truman w swoich pamiętnikach pisał wręcz o
znaczących prosowieckich nastrojach w USA po zakończeniu wojny: „w owym czasie naród był
zdecydowanie przyjazny wobec Rosjan, bo ocalili oni przecież na froncie europejskim życie wielu
(16)
Amerykanom, jeśli nawet walczyli o własny byt” . Truman i jego doradcy krytykowali politykę
zmarłego 12 kwietnia 1945 roku prezydenta Franklina D. Roosevelta, który był
zwolennikiem prolongowania koalicyjnej współpracy politycznej z Sowietami po
zakończeniu II wojny światowej. Nowa administracja uważała, że należy skończyć z
dotychczasową polityką wobec Moskwy, którą nazywano – w dużym stopniu zasadnie
(17)
– „drogą o jednym kierunku jazdy” .
Życzliwy stosunek Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników do Związku
Radzieckiego uległ jednak szybko przewartościowaniu, kiedy okazało się, że Stalin
wcale nie zrezygnował z planów podporządkowania sobie powojennej Europy i
narzucenia jej komunistycznej dyktatury, co doprowadziło do rozpadu koalicji
antyfaszystowskiej, a następnie, poczynając od lat 1947-1948, do zimnej wojny oraz
podziału Europy i świata na dwa wrogie bloki, określane mianem Wschodu i
(18)
Zachodu .
W rezultacie druga wojna światowa zakończyła się poważnym osłabieniem

Europy i umocnieniem roli Stanów Zjednoczonych oraz idei demokratycznych na świecie. Z
drugiej strony, wraz ze zwycięstwem Armii Czerwonej i zajęciem przez nią w 1945 roku prawie
połowy kontynentu europejskiego, pojawiło się nowe zagrożenie w postaci sowieckiego
imperializmu i totalitaryzmu.
Wpływ II wojny światowej na kształtowanie się powojennego ładu
II wojny światowej nie można rozpatrywać jako wydarzenia wyrwanego z kontekstu
historycznego. Dzieje Europy po 1945 roku różnią się bardzo od okresu międzywojennego, są
nierozerwalnie związane z tym, co wydarzyło się w latach 1939-1945. Zawarty w 1945 roku pokój
w niczym nie przypominał układu z 1919 roku. Brakowało też wiary, nawet chwilowej, w trwałość
pokoju, i to pomimo bezwarunkowego poddania się najważniejszych pokonanych państw –
Niemiec, Japonii i Włoch, oraz utworzenia nowej organizacji dla strzegącej pokoju i
bezpieczeństwa w powojennym świecie, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, mającej do
dyspozycji znacznie więcej instrumentów egzekwowania swych postanowień niż dawna Liga
Narodów. Znamienne był fakt, że na siedzibę ONZ wybrano Nowy Jork, a nie Genewę lub inne
miasto europejskie.
Nie ulega wątpliwości, że II wojna światowa zmieniła układ sił w powojennym świecie i
przyczyniła się do przyspieszenia procesów integracyjnych w Europie oraz do ukształtowania się
nowego porządku globalnego. W powojennym świecie nowego znaczenia nabrało słowo
„globalny”: mówiono o globalnym pokoju, globalnym ładzie międzynarodowym, problemach
globalnych, a nawet broni globalnej, które oferowały „ludzkości” możliwość wyboru i
(19)
zastanowienia się nad „równowagą”, odstraszaniem, terrorem i władzą .
W sensie dosłownym w stosunkach międzynarodowych nie istnieje ład, czyli pewien
trwały porządek, pokój i stabilizacja, ponieważ wciąż trwają napięcia, spory i konflikty
międzynarodowe. Tak też było w czasach tzw. ładu jałtańsko-poczdamskiego, zbudowanego na
gruzach II wojny światowej. W latach 1945-1991 na świecie miało miejsce ponad 300 konfliktów
zbrojnych, w których zginęło według różnych szacunków od 12 do 30 milionów
ludzi. Ich sprawcami w głównej mierze były wielkie mocarstwa; te, które wygrały II
wojnę światową i w 1945 roku obiecywały światu, że wojny znikną raz na zawsze z
życia państw i narodów. Tak się jednak nie stało. Ład jałtańsko-poczdamski, oparty na
kompromisie między zwycięskimi państwami i zbudowany na pobojowisku, jakie
pozostawiła II wojna światowa, okazał się ładem sztucznym i nietrwałym. Świat nadal
czeka na nowy porządek, oparty na powszechnym systemie bezpieczeństwa
międzynarodowego, bez wojen, konfliktów, głodu i innych zagrożeń.
***
Konkludując, chciałbym raz jeszcze podkreślić, że II wojna światowa zmieniła
radykalnie Europę i cały świat. Stała się akceleratorem nowych procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i międzynarodowych w drugiej połowie XX wieku.

Ostatecznie zakończyła wiek XIX, który był wiekiem Europy i sprawiła, że XX wiek stał się
wiekiem Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Dziś te czasy przechodzą do historii.
ZSRR już nie istnieje, zaś czasy globalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych powoli się kończą.
Wiek XXI będzie prawdopodobnie wiekiem Azji i tzw. mocarstw wschodzących na czele z Chinami
i Indiami.
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