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Towarzysze! 

24 lata minęły od chwili, gdy zwyciężyła Październikowa Rewolucja 

Socjalistyczna i w kraju naszym wprowadzony został ustrój radziecki. Stoimy 

teraz u progu następnego, 25 roku istnienia ustroju radzieckiego. 

Na uroczystych posiedzeniach w rocznicę Rewolucji Październikowej 

podsumowujemy zazwyczaj nasze sukcesy w dziedzinie pokojowego 

budownictwa w roku minionym. Mamy istotnie możnośd takiego 

podsumowywania, ponieważ nasze sukcesy w dziedzinie pokojowego 

budownictwa rosną nie tylko z roku na rok, ale i z miesiąca na miesiąc. Jakie są 

te sukcesy i jak są wielkie — wiadomo wszystkim, zarówno przyjaciołom jak 

wrogom. 

Ale miniony rok — to nie tylko rok pokojowego budownictwa. To zarazem rok 

wojny z niemieckimi najeźdźcami, którzy napadli zdradziecko na nasz miłujący 

pokój kraj. Jedynie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy minionego roku 

mogliśmy kontynuowad naszą pokojową pracę w dziedzinie budownictwa. 

Druga połowa roku, ponad cztery miesiące, upływa w warunkach zaciekłej 

wojny z niemieckimi imperialistami. Wojna stała się więc punktem zwrotnym w 

rozwoju naszego kraju w ciągu minionego roku. Wojna znacznie ograniczyła, a w 

niektórych dziedzinach całkowicie przerwała naszą pokojową pracę w dziedzinie 

budownictwa. Zmusiła nas ona do przestawienia całej naszej pracy na tryb 

wojenny. Przekształciła kraj nasz w jednolite i wszechogarniające zaplecze 

obsługujące front, obsługujące naszą Armię Czerwoną i naszą Marynarkę 

Wojenną. 

Skooczył się okres pokojowego budownictwa. Rozpoczął się okres wojny 

wyzwoleoczej z niemieckimi najeźdźcami. 

Wobec tego zupełnie na miejscu będzie poruszenie kwestii wyników wojny w 

drugiej połowie ubiegłego roku, właściwie w ciągu czterech z górą miesięcy 

drugiej połowy roku, oraz zadao, jakie stawiamy sobie w tej wojnie 

wyzwoleoczej. 

 

Przebieg wojny w ciągu 4 miesięcy 
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Mówiłem już w jednym ze swoich przemówieo na początku wojny, że wojna 

stworzyła groźne niebezpieczeostwo dla naszego kraju, że nad krajem naszym 

zawisło poważne niebezpieczeostwo, że należy zrozumied, uświadomid sobie to 

niebezpieczeostwo i przestawid całą naszą pracę na tryb wojenny. Teraz, w 

wyniku 4 miesięcy wojny muszę podkreślid, że niebezpieczeostwo to nie tylko 

nie zmalało, lecz przeciwnie, wzmogło się jeszcze bardziej. Wróg zagarnął 

znaczną częśd Ukrainy, Białoruś, Mołdawię, Litwę, Łotwę, Estonię, szereg innych 

obwodów, przedarł się do Zagłębia Bonieckiego, zawisł czarną chmurą nad 

Leningradem, zagraża naszej sławnej stolicy — Moskwie. Niemieccy najeźdźcy 

faszystowscy plądrują nasz kraj, burzą miasta i wsie stworzone wysiłkiem 

robotników, chłopów i inteligencji. Hordy hitlerowskie zabijają i dopuszczają się 

gwałtów nad spokojnymi mieszkaocami naszego kraju, nie szczędząc kobiet, 

dzieci, starców. W zagarniętych przez Niemców obwodach naszego kraju jęczą 

bracia nasi pod jarzmem niemieckich ciemiężców. 

Potoki wrażej krwi przelali żołnierze naszej armii i floty broniąc honoru i 

wolności Ojczyzny, mężnie odpierając ataki rozbestwionego wroga, dając 

przykłady odwagi i bohaterstwa. Ale wróg nie cofa się przed ofiarami, ani trochę 

nie żałuje krwi swych żołnierzy, rzuca na front coraz to nowe i nowe oddziały w 

miejsce tych, które pozbawiono zdolności bojowej, i wytęża wszystkie siły, by 

zagarnąd Leningrad i Moskwę przed nastaniem zimy, wie bowiem, że zima nie 

wróży mu nic dobrego. 

W ciągu 4 miesięcy wojny straciliśmy 350 tysięcy zabitych i 378 tysięcy 

zaginionych bez wieści, rannych zaś mamy 1 milion 20 tysięcy. W ciągu tegoż 

okresu wróg stracił ponad 4 i pół miliona ludzi, licząc zabitych, rannych i 

wziętych do niewoli. 

Nie ulega wątpliwości, że w wyniku 4 miesięcy wojny Niemcy, których rezerwy 

ludzkie już się wyczerpują, osłabły znacznie bardziej niż Związek Radziecki, 

którego rezerwy są dopiero teraz uruchamiane w całej pełni. 

 

Fiasko „wojny błyskawicznej” 
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Niemieccy najeźdźcy faszystowscy podejmując napaśd na nasz kraj sądzili, że z 

całą pewnością potrafią „skooczyd" ze Związkiem Radzieckim w ciągu półtora — 

dwóch miesięcy i zdołają w ciągu tego krótkiego czasu dotrzed do Uralu. Należy 

stwierdzid, że Niemcy nie ukrywali tego planu „błyskawicznego" zwycięstwa. 

Przeciwnie, reklamowali go na wszelkie sposoby. Fakty jednak wykazały całą 

lekkomyślnośd i bezpodstawnośd „błyskawicznego" planu. Teraz sądzid należy, 

że ten szaleoczy plan ostatecznie poniósł fiasko. (Oklaski). 

Czym wytłumaczyd, że „wojna błyskawiczna", która powiodła się w Europie 

zachodniej, nie powiodła się i poniosła fiasko na Wschodzie? 

Na co liczyli niemieccy stratedzy faszystowscy twierdząc, że w ciągu dwóch 

miesięcy skooczą ze Związkiem Radzieckim i dotrą w ciągu tego krótkiego czasu 

do Uralu? 

Liczyli przede wszystkim na to, poważnie spodziewali się, że zdołają utworzyd 

powszechną koalicję przeciwko ZSRR, wciągnąd do tej koalicji Wielką Brytanię i 

Stany Zjednoczone Ameryki po uprzednim zastraszeniu kół rządzących tych 

krajów widmem rewolucji i w ten sposób całkowicie odizolowad nasz kraj od 

innych mocarstw. Niemcy wiedzieli, że ich polityka wygrywania przeciwieostw 

między klasami w poszczególnych paostwach oraz między tymi paostwami a 

Krajem Radzieckim dała już rezultaty we Francji, której sternicy dali się 

zastraszyd widmem rewolucji i z przestrachu złożyli u stóp Hitlera swą ojczyznę, 

rezygnując z oporu. Niemieccy stratedzy faszystowscy sądzili, że to samo stanie 

się z Anglią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Osławiony Hess po to właśnie 

wysłany został do Anglii przez niemieckich faszystów, aby przekonad polityków 

angielskich o konieczności przyłączenia się do powszechnej wyprawy przeciwko 

ZSRR. Ale Niemcy srodze się przeliczyli. (Oklaski). Wielka Brytania i Stany 

Zjednoczone Ameryki, mimo starao Hessa, nie tylko nie przyłączyły się do 

wyprawy niemieckich najeźdźców faszystowskich przeciwko ZSRR, lecz 

przeciwnie, znalazły się w jednym obozie z ZSRR przeciwko hitlerowskim 

Niemcom. ZSRR nie tylko nie został odizolowany, lecz przeciwnie, pozyskał sobie 

nowych sojuszników w postaci Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki 

oraz innych krajów okupowanych przez Niemców. Okazało się, że niemiecka 

polityka wygrywania przeciwieostw i straszenia widmem rewolucji przeżyła się i 

nie nadaje się już w nowej sytuacji. I nie tylko się nie nadaje, lecz jest nadto 
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brzemienna w poważne niebezpieczeostwo dla najeźdźców niemieckich, 

albowiem prowadzi w nowych warunkach wojny do wręcz przeciwnych 

rezultatów. 

Po drugie, Niemcy liczyli na nietrwałośd ustroju radzieckiego, nietrwałośd 

zaplecza radzieckiego, sądząc, że już po pierwszym poważnym uderzeniu i 

pierwszych niepowodzeniach Armii Czerwonej nastąpią konflikty między 

robotnikami a chłopami, narody ZSRR wezmą się za czuby, zaczną się powstania 

i kraj rozpadnie się na części składowe, co miało ułatwid posuwanie się 

najeźdźców niemieckich aż do Uralu. Ale Niemcy i tutaj srodze się przeliczyli. 

Niepowodzenia Armii Czerwonej nie tylko nie osłabiły, lecz przeciwnie, umocniły 

jeszcze bardziej zarówno sojusz robotników i chłopów jak i przyjaźo narodów 

ZSRR. (Oklaski). Co więcej — przekształciły one rodzinę narodów ZSRR w 

jednolity, niezachwiany obóz, ofiarnie popierający swą Armię Czerwoną, swą 

Flotę Czerwoną. Nigdy jeszcze zaplecze radzieckie nie było tak trwałe jak 

obecnie. (Burzliwe oklaski). Jest rzeczą zupełnie prawdopodobną, że każde inne 

paostwo przy takich stratach terytorialnych, jakie my obecnie ponosimy, nie 

wytrzymałoby próby i załamałoby się. Jeżeli ustrój radziecki tak łatwo wytrzymał 

próbę i jeszcze bardziej umocnił swe zaplecze, oznacza to, że ustrój radziecki jest 

teraz najbardziej trwałym ustrojem. (Burzliwe oklaski). 

Najeźdźcy niemieccy liczyli wreszcie na słabośd Armii Czerwonej i Floty 

Czerwonej przypuszczając, że armii niemieckiej i flocie niemieckiej uda się już za 

pierwszym uderzeniem zmieśd i rozproszyd naszą armię i flotę, otwierając sobie 

drogę do posuwania się bez przeszkód w głąb naszego kraju. Ale Niemcy i tutaj 

srodze się przeliczyli przeceniając swe siły i nie doceniając naszej armii i naszej 

floty. Oczywiście, nasza armia i nasza flota są jeszcze młode, walczą one dopiero 

cztery miesiące, nie zdążyły jeszcze stad się w całej pełni wojskiem kadrowym, 

gdy tymczasem mają przeciwko sobie kadrową flotę i kadrową armię Niemców 

toczących wojnę już 2 lata. Ale, po pierwsze, stan moralny naszej armii jest 

wyższy niż niemieckiej, armia nasza broni bowiem swej Ojczyzny przed obcymi 

najeźdźcami i wierzy w słusznośd swej sprawy, podczas gdy armia niemiecka 

prowadzi wojnę zaborczą i plądruje cudzy kraj, nie mając możliwości chodby na 

chwilę uwierzyd w słusznośd swej nikczemnej sprawy. Nie ulega wątpliwości, że 

idea obrony swej Ojczyzny, w imię czego właśnie walczą nasi ludzie, musi zrodzid 
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w naszej armii i istotnie rodzi bohaterów cementujących Armię Czerwoną, gdy 

idea zaboru i ograbienia obcego kraju, w imię czego właśnie w rzeczy samej 

prowadzą wojnę Niemcy, musi zrodzid w armii niemieckiej i rzeczywiście rodzi 

zawodowych grabieżców, wyzutych z wszelkich zasad moralnych i wnoszących 

rozkład do armii niemieckiej. Po drugie, posuwając się w głąb naszego kraju, 

armia niemiecka oddala się od swego niemieckiego zaplecza, zmuszona jest 

działad we wrogim środowisku, zmuszona jest tworzyd w obcym kraju nowe 

zaplecze, niszczone na domiar przez naszych partyzantów, co z gruntu 

dezorganizuje zaopatrywanie armii niemieckiej, zmusza ją do strachu przed 

własnym zapleczem i zabija w niej wiarę w trwałośd swego położenia, gdy nasza 

armia działa w swym rodzimym środowisku, korzysta z nieustannego poparcia 

swego zaplecza, ma zapewnione zaopatrywanie w ludzi, amunicję, żywnośd i 

mocno wierzy w swe zaplecze. Oto dlaczego armia nasza okazała się silniejsza 

niż sądzili Niemcy, armia zaś niemiecka słabsza niż można było przypuszczad 

sądząc z chełpliwej reklamy najeźdźców niemieckich. Obrona Leningradu i 

Moskwy, gdzie dywizje nasze zniszczyły niedawno około trzydziestu kadrowych 

dywizji niemieckich, wykazuje, że w ogniu Wojny Narodowej wykuwają się i już 

się wykuli nowi radzieccy żołnierze i dowódcy, lotnicy, artylerzyści, 

moździerzyści, czołgiści, piechurzy, marynarze, którzy jutro staną się postrachem 

dla armii niemieckiej. (Burzliwe oklaski). 

Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie te okoliczności razem wzięte przesądziły 

nieuchronnośd fiaska „wojny błyskawicznej" na Wschodzie. 

 

Przyczyny przejściowych niepowodzeo naszej armii 

Wszystko to jest oczywiście prawdą. Ale prawdą jest również i to, że obok tych 

sprzyjających dla Armii Czerwonej warunków istnieje jeszcze szereg warunków 

niesprzyjających, wskutek których armia nasza doznaje przejściowych 

niepowodzeo, zmuszona jest cofad się, zmuszona jest oddawad wrogowi szereg 

obwodów naszego kraju. 

Jakież to niesprzyjające warunki? Gdzie tkwią przyczyny przejściowych 

niepowodzeo wojennych Armii Czerwonej? 
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Jedną z przyczyn niepowodzeo Armii Czerwonej jest brak w Europie drugiego 

frontu przeciwko niemieckim wojskom faszystowskim. Rzecz w tym, że w chwili 

obecnej nie ma na kontynencie europejskim jakichkolwiek armii Wielkiej 

Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, które prowadziłyby wojnę z 

niemieckimi wojskami faszystowskimi, wobec czego Niemcy nie muszą dzielid 

swych sił i prowadzid wojny na dwa fronty, na zachodzie i na wschodzie. Ta zaś 

okolicznośd prowadzi do tego, że Niemcy, uważając swe zaplecze na zachodzie 

za zabezpieczone, mają możnośd rzucenia wszystkich swych wojsk i wojsk swych 

sprzymierzeoców w Europie przeciwko naszemu krajowi. Sytuacja jest teraz 

taka, że kraj nasz toczy wojnę wyzwoleoczą przeciwko połączonym siłom 

Niemców, Finów, Rumunów, Włochów i Węgrów sam, bez czyjejkolwiek 

pomocy wojskowej. Niemcy chełpią się swymi przejściowymi sukcesami i 

zachwalają bez miary swą armię, zapewniając, że zawsze może ona pokonad 

Armię Czerwoną w walce sam na sam. Ale zapewnienia Niemców to czcze 

przechwałki, gdyż jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego w takim razie Niemcy 

uciekli się do pomocy Finów, Rumunów, Włochów i Węgrów przeciwko Armii 

Czerwonej walczącej wyłącznie o własnych siłach, bez pomocy wojskowej z 

zewnątrz. Nie ulega wątpliwości, że brak drugiego frontu w Europie przeciwko 

Niemcom znacznie ułatwia sytuację armii niemieckiej. Ale nie może byd również 

wątpliwości co do tego, że pojawienie się drugiego frontu na kontynencie 

Europy — a front ten bezwarunkowo powinien się pojawid w najbliższym czasie 

(burzliwe oklaski) — poważnie ułatwi sytuację naszej armii ze szkodą dla armii 

niemieckiej. 

Drugą przyczyną przejściowych niepowodzeo naszej armii jest brak dostatecznej 

ilości czołgów i częściowo samolotów. W wojnie współczesnej piechocie jest 

bardzo trudno walczyd bez czołgów i bez dostatecznej osłony z powietrza. 

Lotnictwo nasze pod względem jakości przewyższa lotnictwo niemieckie, a nasi 

wspaniali lotnicy okryli się sławą nieustraszonych żołnierzy. (Oklaski). Ale 

samolotów mamy jeszcze na razie mniej niż Niemcy. Nasze czołgi pod względem 

jakości przewyższają czołgi niemieckie, a nasi wspaniali czołgiści i artylerzyści 

niejednokrotnie zmuszali do ucieczki zachwalane wojska niemieckie z ich 

licznymi czołgami. (Oklaski). Ale czołgów mamy jednak kilkakrod mniej niż 

Niemcy. W tym tkwi tajemnica przejściowych sukcesów armii niemieckiej. Nie 
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można powiedzied, że nasz przemysł czołgowy pracuje źle i dostarcza naszemu 

frontowi mało czołgów. Nie, pracuje on bardzo dobrze i produkuje niemało 

doskonałych czołgów. Ale Niemcy produkują o wiele więcej czołgów, bo mają 

teraz do swej dyspozycji nie tylko swój przemysł czołgowy, lecz również 

przemysł Czechosłowacji, Belgii, Holandii, Francji. Gdyby nie ta okolicznośd, 

Armia Czerwona dawno rozbiłaby armię niemiecką, która bez czołgów nie idzie 

do boju i nie wytrzymuje uderzeo naszych jednostek, jeśli nie ma przewagi w 

czołgach. (Oklaski). 

Istnieje tylko jeden środek konieczny dla sprowadzenia przewagi Niemców w 

czołgach do zera i do gruntownego polepszenia przez to sytuacji naszej armii. 

Środek ten polega nie tylko na tym, aby zwiększyd kilkakrotnie produkcję 

czołgów w naszym kraju, lecz również i na tym, aby radykalnie zwiększyd 

produkcję samolotów przeciwczołgowych, rusznic i dział przeciwpancernych, 

przeciwczołgowych granatów i moździerzy, budowad jak najwięcej rowów 

przeciwczołgowych i wszelkich innych przeszkód przeciwczołgowych. 

Na tym polega obecnie zadanie. 

Możemy wykonad to zadanie i musimy je wykonad za wszelką cenę! 

 

Kim są „narodowi socjaliści”? 

Najeźdźców niemieckich, tj. hitlerowców, nazywa się u nas zwykle faszystami. 

Hitlerowcy, jak się okazuje, uważają to za niesłuszne i wciąż uporczywie 

nazywają siebie „narodowymi socjalistami". A więc chcą nas zapewnid, że partia 

hitlerowców, partia najeźdźców niemieckich, która grabi Europę i zorganizowała 

zbójecką napaśd na nasze paostwo socjalistyczne, jest partią socjalistyczną. Czy 

jest to możliwe? Cóż może byd wspólnego między socjalizmem a hitlerowskimi 

rozbestwionymi najeźdźcami, grabiącymi i ciemiężącymi narody Europy? 

Czy można uważad hitlerowców za nacjonalistów? Nie, nie można. W 

rzeczywistości hitlerowcy są teraz nie nacjonalistami, lecz imperialistami. Dopóki 

hitlerowcy zajmowali się skupianiem ziem niemieckich i przyłączeniem Nadrenii, 

Austrii itp., można ich było z pewnym uzasadnieniem uważad za nacjonalistów. 

Ale potem, gdy zagarnęli oni obce terytoria i ujarzmili europejskie narody — 
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Czechów, Słowaków, Polaków, Norwegów, Duoczyków, Holendrów, Belgów, 

Francuzów, Serbów, Greków, Ukraioców, Białorusinów, narody nadbałtyckie itd. 

— i zaczęli walczyd o panowanie nad światem, partia hitlerowska przestała byd 

nacjonalistyczną, albowiem od tej chwili stała się partią imperialistyczną, 

zaborczą, partią ciemięzców. 

Partia hitlerowców — to partia imperialistów, nadto najbardziej drapieżnych i 

zbójeckich imperialistów spośród wszystkich imperialistów świata. 

Czy można uważad hitlerowców za socjalistów? Nie, nie można. W 

rzeczywistości hitlerowcy są śmiertelnymi wrogami socjalizmu, najbardziej 

zaciekłymi reakcjonistami i czarnoseciocami, którzy pozbawili klasę robotniczą i 

narody Europy elementarnych swobód demokratycznych. Aby zamaskowad swą 

istotną treśd reakcyjno-czarnosecinną, hitlerowcy wymyślają angielsko-

amerykaoskiemu reżymowi wewnętrznemu od reżymu plutokratycznego. Ale w 

Anglii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki istnieją elementarne swobody 

demokratyczne, istnieją związki zawodowe robotników i pracowników 

umysłowych, istnieją partie robotnicze, istnieje parlament, w Niemczech zaś za 

reżymu hitlerowskiego wszystkie te instytucje zostały unicestwione. Dośd tylko 

zestawid te dwa szeregi faktów, aby zrozumied reakcyjną treśd reżymu 

hitlerowskiego i całą obłudę gadaniny niemieckich faszystów o angielsko-

amerykaoskim reżymie plutokratycznym. W istocie swej reżym hitlerowski jest 

kopią tego reżymu reakcyjnego, który istniał w Rosji za caratu. Wiadomo, że 

hitlerowcy tak samo chętnie depcą prawa robotników, prawa inteligencji i 

prawa narodów, jak deptał je reżym carski, że tak samo chętnie urządzają 

średniowieczne pogromy żydowskie, jak urządzał je reżym carski. 

Partia hitlerowska — to partia wrogów swobód demokratycznych, partia 

średniowiecznej reakcji i czarnosecinnych pogromów. 

I jeśli ci rozwydrzeni imperialiści i najbardziej zaciekli reakcjoniści wciąż jeszcze 

stroją się w piórka „nacjonalistów" i „socjalistów", to czynią to po to, aby 

oszukad lud, ogłupid łatwowiernych i zamaskowad sztandarem „nacjonalizmu" i 

„socjalizmu" swój zbójecki charakter imperialistyczny. 

Wrony, strojące się w pawie pióra... Ale chodby wrony nie wiedzied jak stroiły się 

w pawie pióra, nie przestaną byd wronami. 
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„Trzeba wszelkimi środkami — powiada Hitler — dążyd do tego, aby świat został 

zdobyty przez Niemców. Jeżeli chcemy stworzyd nasze wielkie imperium 

niemieckie, musimy przede wszystkim wyrugowad i wytępid narody słowiaoskie 

— Rosjan, Polaków, Czechów, Słowaków, Bułgarów, Ukraioców, Białorusinów. 

Nie ma żadnych powodów, aby tego nie uczynid". 

„Człowiek — powiada Hitler — grzeszny jest z przyrodzenia, rządzid nim można 

tylko za pomocą siły. W postępowaniu z nim dopuszczalne są wszelkie metody. 

Gdy tego wymaga polityka, należy kłamad, zdradzad, a nawet zabijad". 

„Zabijajcie każdego, kto przeciwko nam, zabijajcie, zabijajcie, nie wy ponosicie 

za to odpowiedzialnośd, ale ja, dlatego zabijajcie!" — powiada Goering. 

„Ja wyzwalam człowieka — powiada Hitler — od upokarzającej chimery, która 

zwie się sumieniem. Sumienie, tak samo jak i wykształcenie, okalecza człowieka. 

Mam tę wyższośd, że nie hamują mnie żadne względy natury teoretycznej lub 

moralnej". 

W jednym z rozkazów dowództwa niemieckiego z 25 września do 489 pułku 

piechoty, znalezionym przy zabitym podoficerze niemieckim, czytamy: 

„Rozkazuję strzelad do każdego Rosjanina, gdy tylko ukaże się w odległości 600 

metrów. Rosjanin powinien wiedzied, że ma przeciwko sobie zdecydowanego 

wroga, od którego nie może się spodziewad żadnej pobłażliwości". 

W jednej z odezw dowództwa niemieckiego do żołnierzy, znalezionej przy 

zabitym leutnancie Gustawie Zieglu, urodzonym we Frankfurcie nad Menem, 

czytamy: 

„Nie masz serca i nerwów, na wojnie nie są one potrzebne. Zduś w sobie litośd i 

współczucie — zabijaj każdego Rosjanina, każdego człowieka radzieckiego, nie 

wahaj się, jeśli masz przed sobą starca lub kobietę, dziewczynkę lub chłopczyka 

— zabijaj; tym uratujesz sobie od zguby, zapewnisz przyszłośd swej rodzinie i 

okryjesz się wieczną chwałą". 

Oto macie program i wskazówki przywódców partii hitlerowskiej i dowództwa 

hitlerowskiego, program i wskazówki ludzi, którzy zatracili oblicze ludzkie i 

stoczyli się do poziomu dzikich bestii. 
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I ci ludzie wyzuci z sumienia i honoru, ludzie o moralności zwierząt mają 

czelnośd nawoływad do unicestwienia wielkiego narodu rosyjskiego, narodu Ple-

chanowa i Lenina, Bielioskiego i Czernyszewskiego, Puszkina i Tołstoja, Glinki i 

Czajkowskiego, Gorkiego i Czechowa, Sieczenowa i Pawłowa, Riepina i Surikowa, 

Suworowa i Kutuzowa!.. 

Niemieccy najeźdźcy chcą wojny z narodami ZSRR, wojny na wytępienie. Cóż, 

jeżeli Niemcy chcą wojny na wytępienie — będą ją mieli. (Burzliwe, długotrwałe 

oklaski). 

Odtąd nasze zadanie, zadanie narodów ZSRR, zadanie żołnierzy, dowódców i 

pracowników politycznych naszej armii i naszej floty będzie polegało na tym, aby 

wytępid co do jednego wszystkich Niemców, którzy wdarli się na terytorium 

naszej Ojczyzny jako jej okupanci. (Burzliwe oklaski, głosy: „Słusznie!", okrzyki: 

„Hura!"). 

Żadnej litości dla niemieckich okupantów! 

Śmierd niemieckim okupantom! (Burzliwe oklaski). 

 

Klęska imperialistów niemieckich i ich armii jest nieunikniona 

Już to jedno, że w swej degradacji moralnej najeźdźcy niemieccy, zatraciwszy 

oblicze ludzkie, dawno już stoczyli się do poziomu dzikich bestii — już ta jedna 

okolicznośd przemawia za tym, że skazali się oni na nieuniknioną zagładę. 

Ale nieuniknioną zagładę najeźdźców hitlerowskich i ich armii warunkują nie 

tylko czynniki moralne. 

Istnieją jeszcze trzy podstawowe czynniki, których siła rośnie z dnia na dzieo i 

które powinny doprowadzid w niedalekiej przyszłości do nieuchronnej klęski 

zbójeckiego imperializmu hitlerowskiego. (Oklaski). 

Takim czynnikiem jest, po pierwsze, nietrwałośd europejskiego zaplecza 

imperialistycznych Niemiec, nietrwałośd „nowego ładu" w Europie. Najeźdźcy 

niemieccy ujarzmili narody kontynentu europejskiego od Francji do radzieckiego 

wybrzeża Bałtyku, od Norwegii, Danii, Belgii, Holandii i Białorusi Radzieckiej do 
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Bałkanów i Ukrainy Radzieckiej, pozbawili je elementarnych swobód 

demokratycznych, pozbawili je prawa decydowania o swym losie, zrabowali im 

zboże, mięso, surowce, przekształcili je w swych niewolników, ukrzyżowali 

Polaków, Czechów, Serbów i uznali, że osiągnąwszy panowanie w Europie, mogą 

teraz na tej podstawie oprzed panowanie Niemiec nad światem. Nazywa się to u 

nich — „nowym ładem w Europie". Ale co to za „podstawa", co to za „nowy 

ład"? Tylko rozmiłowane w sobie głuptaki hitlerowskie nie widzą, że „nowy ład" 

w Europie i sławetna „podstawa" tego ładu to wulkan, który może w każdej 

chwili wybuchnąd i pogrzebad niemiecki imperialistyczny domek z kart. Powołują 

się na Napoleona zapewniając, że Hitler działa jak Napoleon i że we wszystkim 

podobny jest do Napoleona. Ale po pierwsze, nie należałoby przy tym 

zapominad o losie Napoleona. Po drugie zaś, Hitler jest podobny do Napoleona 

nie bardziej niż kociak do lwa (śmiech, huczne oklaski), albowiem Napoleon 

walczył przeciwko siłom reakcji, opierając się na siłach postępowych, Hitler zaś, 

przeciwnie, opiera się na siłach reakcyjnych, tocząc walkę z siłami postępu. Tylko 

hitlerowskie głuptaki z Berlina nie mogą zrozumied, że ujarzmione narody 

Europy będą walczyły i będą powstawały przeciwko tyranii hitlerowskiej. Kto 

może wątpid, że ZSRR, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki okażą 

całkowite poparcie narodom Europy w ich walce wyzwoleoczej przeciwko tyranii 

hitlerowskiej? (Oklaski). 

Takim czynnikiem jest, po drugie, nietrwałośd niemieckiego zaplecza najeźdźców 

hitlerowskich. Póki hitlerowcy zajmowali się scalaniem Niemiec, 

rozczłonkowanych na mocy traktatu wersalskiego, mogli oni mied poparcie 

narodu niemieckiego, natchnionego ideałem odbudowy Niemiec. Ale z chwilą 

gdy zadanie to zostało rozwiązane, hitlerowcy zaś weszli na drogę imperializmu, 

na drogę zaboru cudzych ziem i ujarzmienia obcych narodów, przekształcając 

narody Europy i narody ZSRR w śmiertelnych wrogów dzisiejszych Niemiec — w 

narodzie niemieckim dokonał się głęboki przełom, skierowany przeciwko 

kontynuowaniu wojny, na rzecz zlikwidowania wojny. Z górą dwa lata krwawej 

wojny, której kresu jeszcze nie widad; miliony ofiar w ludziach; głód; nędza; 

epidemie; dokoła — wroga wobec Niemców atmosfera; głupia polityka Hitlera, 

która przekształciła narody ZSRR w śmiertelnych wrogów dzisiejszych Niemiec — 

wszystko to nie mogło nie zwrócid narodu niemieckiego przeciwko 
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niepotrzebnej i rujnującej wojnie. Jedynie hitlerowskie głuptaki nie mogą 

zrozumied, że nie tylko europejskie zaplecze, lecz i niemieckie zaplecze wojsk 

hitlerowskich jest wulkanem mogącym wybuchnąd i pogrzebad awanturników 

hitlerowskich. 

Takim czynnikiem jest wreszcie koalicja ZSRR, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki przeciwko niemieckim imperialistom faszystowskim. 

Faktem jest, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki 

połączyły się w jeden obóz, który postawił sobie za cel rozgromienie 

imperialistów hitlerowskich i ich zaborczych armii. Wojna współczesna jest 

wojną motorów. Wojnę wygra ten, kto będzie miał przytłaczającą przewagę w 

produkcji motorów. Jeżeli zsumowad produkcję motorów Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i ZSRR, otrzymamy co najmniej 

trzykrotną przewagę w motorach w porównaniu z Niemcami. Oto jedna z 

podstaw nieuniknionej klęski zbójeckiego imperializmu hitlerowskiego. 

Konferencja trzech mocarstw, która niedawno odbyła się w Moskwie z udziałem 

przedstawiciela Wielkiej Brytanii p. Beaverbrooka i przedstawiciela Stanów 

Zjednoczonych Ameryki p. Harrimana, postanowiła systematycznie nieśd 

naszemu krajowi pomoc w czołgach i samolotach. Jak wiadomo, zaczęliśmy już 

otrzymywad na podstawie tego postanowienia czołgi i samoloty. Już przedtem 

Wielka Brytania zapewniła zaopatrzenie naszego kraju w takie materiały 

deficytowe, jak aluminium, ołów, cyna, nikiel, kauczuk. Jeśli dodad do tego fakt, 

że w tych dniach Stany Zjednoczone Ameryki postanowiły udzielid Związkowi 

Radzieckiemu pożyczki w kwocie miliarda dolarów — to można z przekonaniem 

powiedzied, że koalicja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i ZSRR 

jest sprawą realną (burzliwe oklaski), której znaczenie wzrasta i będzie wzrastało 

dla dobra naszej wspólnej sprawy wyzwoleoczej. 

Takie oto są czynniki warunkujące nieuniknioną zagładę niemieckiego 

imperializmu faszystowskiego. 

 

Nasze zadania 
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Lenin rozróżniał dwa rodzaje wojen: wojny zaborcze, a więc niesprawiedliwe, i 

wojny wyzwoleocze, sprawiedliwe. 

Niemcy toczą teraz wojnę zaborczą, niesprawiedliwą, mającą na celu zabór 

cudzych terytoriów i podbój obcych narodów. Dlatego wszyscy uczciwi ludzie 

powinni stanąd do walki przeciwko najeźdźcom niemieckim jako przeciw 

wrogom. 

W odróżnieniu od Niemiec hitlerowskich Związek Radziecki i jego sojusznicy 

toczą wojnę wyzwoleoczą, sprawiedliwą, mającą na celu wyzwolenie 

ujarzmionych narodów Europy i ZSRR od tyranii hitlerowskiej. Dlatego wszyscy 

uczciwi ludzie powinni popierad armie ZSRR, Wielkiej Brytanii i innych 

sojuszników jako armie wyzwoleocze. 

Nie mamy i nie możemy mied takich celów w wojnie, jak zabór cudzych 

terytoriów, podbój obcych narodów, niezależnie od tego, czy chodzi o narody i 

terytoria Europy, czy o narody i terytoria Azji, między innymi również Iranu. Nasz 

pierwszy cel polega na tym, aby wyzwolid nasze terytoria i nasze narody spod 

niemieckiego jarzma faszystowskiego. 

Nie mamy i nie możemy mied takich celów w wojnie, jak narzucanie swej woli i 

swego ustroju narodom słowiaoskim i innym ujarzmionym narodom Europy, » 

oczekującym od nas pomocy. Nasz cel polega na tym, aby pomóc tym narodom 

w ich walce wyzwoleoczej przeciwko tyranii hitlerowskiej, a potem dad im 

całkowitą swobodę urządzenia się na swej ziemi tak, jak sobie życzą. Żadnej 

ingerencji w wewnętrzne sprawy innych narodów! 

Ale aby te cele urzeczywistnid, należy zdruzgotad potęgę wojenną najeźdźców 

niemieckich, należy wytępid wszystkich co do jednego okupantów niemieckich, 

którzy wtargnęli do naszej Ojczyzny w celu jej ujarzmienia.  (Burzliwe, 

długotrwałe oklaski). 

Ale w tym celu jest rzeczą konieczną, by armia nasza i flota nasza miały żywe i 

aktywne poparcie całego naszego kraju, by nasi robotnicy i pracownicy 

umysłowi, mężczyźni i kobiety, pracowali w przedsiębiorstwach nie szczędząc sił 

i dawali frontowi coraz więcej i więcej czołgów, rusznic i dział 

przeciwpancernych, samolotów, armat, moździerzy, karabinów maszynowych i 
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ręcznych, amunicji, by nasi kołchoźnicy, mężczyźni i kobiety, pracowali na 

swoich polach nie szczędząc sił i dawali frontowi i krajowi coraz więcej i więcej 

zboża, mięsa, surowca dla przemysłu, by cały nasz kraj i wszystkie narody ZSRR 

zorganizowały się w jednolity obóz bojowy, prowadzący wraz z naszą armią i 

flotą wielką wojnę wyzwoleoczą o honor i wolnośd naszej Ojczyzny, o 

rozgromienie armii niemieckich. (Burzliwe oklaski). 

Na tym polega obecnie zadanie. 

Możemy i musimy wykonad to zadanie. 

Dopiero wówczas, gdy wykonamy to zadanie i rozgromimy najeźdźców 

niemieckich, możemy osiągnąd długotrwały i sprawiedliwy pokój. 

O całkowite rozgromienie najeźdźców niemieckich! (burzliwe oklaski). 

O wyzwolenie wszystkich uciśnionych narodów, jęczących pod jarzmem tyranii 

hitlerowskiej! (Burzliwe oklaski). 

Niech żyje niezachwiana przyjaźo narodów Związku Radzieckiego!   (Burzliwe 

oklaski). 

Niech żyje nasza Armia Czerwona i nasza Flota Czerwona! (Burzliwe oklaski). 

Niech żyje nasza okryta chwałą Ojczyzna! (Burzliwe oklaski). 

Sprawa nasza jest słuszna — zwycięstwo będzie nasze! (Burzliwe oklaski. 

Wszyscy wstają. Okrzyki: „Niech żyje wielki Stalin!" „Niech żyje towarzysz 

Stalin!" Burzliwa, długo nie milknąca owacja, śpiew „Międzynarodówki"). 

 


