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Towarzysze! 

Obchodzimy dzisiaj 25-lecie zwycięstwa Rewolucji Radzieckiej w naszym kraju. 

Minęło 25 lat od chwili, gdy wprowadzony został u nas ustrój radziecki. Stoimy u 

progu następnego, 26-go roku istnienia ustroju radzieckiego. 

Na uroczystych posiedzeniach w rocznicę Październikowej Rewolucji Radzieckiej 

podsumowuje się zazwyczaj wyniki pracy organów paostwowych i partyjnych w 

ciągu minionego roku. Polecono mi złożyd wam sprawozdanie o tych właśnie 

wynikach za miniony rok — od listopada roku ubiegłego do listopada roku 

bieżącego. 

Działalnośd naszych organów paostwowych i partyjnych w minionym okresie 

rozwijała się w dwóch kierunkach; z jednej strony — w kierunku pokojowego 

budownictwa i organizacji mocnego zaplecza dla naszego frontu, z drugiej zaś 

strony — w kierunku przeprowadzania obronnych i ofensywnych operacji Armii 

Czerwonej. 

 

1. Praca organizatorska na zapleczu 

Pokojowa praca konstruktywna naszych organów kierowniczych znalazła w tym 

okresie wyraz w przerzuceniu naszego przemysłu zarówno wojennego jak i 

niewojennego do wschodnich rejonów naszego kraju, w ewakuacji i 

zainstalowaniu na nowych terenach robotników i urządzeo przedsiębiorstw, w 

rozszerzaniu obszaru zasiewów oraz w powiększaniu obszarów pod oziminę na 

wschodzie i wreszcie w gruntownym usprawnieniu działalności naszych 

przedsiębiorstw pracujących dla frontu oraz we wzmocnieniu dyscypliny pracy w 

zapleczu, zarówno w zakładach przemysłowych jak w kołchozach i sowchozach. 

Należy stwierdzid, że była to niezmiernie trudna i skomplikowana praca 

organizatorska na wielką skalę wszystkich naszych gospodarczych i 

administracyjnych komisariatów ludowych, w tej liczbie również naszego 

kolejnictwa. Udało się jednak przezwyciężyd trudności. I obecnie nasze zakłady 

przemysłowe, kołchozy i sowchozy, mimo wszystkie trudności czasu wojennego, 

bezsprzecznie pracują zadowalająco. Nasze fabryki przemysłu wojennego i 

związane z nimi przedsiębiorstwa sumiennie i punktualnie zaopatrują Armię 
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Czerwoną w działa, moździerze, samoloty, czołgi, karabiny maszynowe i ręczne, 

w amunicję. Nasze kołchozy i sowchozy równie sumiennie i punktualnie 

zaopatrują ludnośd i Armię Czerwoną w żywnośd, a nasz przemysł — w surowce. 

Przyznad należy, że kraj nasz nigdy jeszcze nie miał tak mocnego i dobrze 

zorganizowanego zaplecza. 

W wyniku całej tej skomplikowanej pracy organizatorskiej i konstruktywnej 

przeobraził się nie tylko nasz kraj, lecz również sami ludzie w zapleczu. Ludzie 

stali się bardziej sprężyści, bardziej zrównoważeni, bardziej zdyscyplinowani, 

nauczyli się pracowad na sposób wojenny, zaczęli sobie uświadamiad swój 

obowiązek wobec Ojczyzny i wobec jej obrooców na froncie — wobec Armii 

Czerwonej. Obiboków i niedbalców wyzutych z poczucia obowiązku 

obywatelskiego jest w zapleczu coraz mniej. Ludzi zorganizowanych i 

zdyscyplinowanych, przepojonych poczuciem obowiązku obywatelskiego, jest 

coraz więcej. 

Ale miniony rok, jak już mówiłem, jest nie tylko rokiem pokojowego 

budownictwa. Jest on zarazem rokiem Wojny Narodowej przeciwko niemieckim 

najeźdźcom, którzy podle i zdradziecko napadli na nasz miłujący pokój kraj. 

 

2. Działania wojenne na froncie radziecko-niemieckim 

Jeśli chodzi o działalnośd wojenną naszych organów kierowniczych w roku 

ubiegłym, to wyraziła się ona w zabezpieczeniu ofensywnych i obronnych 

operacji Armii Czerwonej przeciwko niemieckim wojskom faszystowskim. 

Działania wojenne na froncie radziecko-niemieckim w roku ubiegłym podzielid 

można na dwa okresy: okres pierwszy — to przeważnie okres zimowy, gdy 

Armia Czerwona po odparciu ataku Niemców na Moskwę ujęła w swe ręce 

inicjatywę, przeszła do natarcia, zaczęła gnad wojska niemieckie i w ciągu 4 

miesięcy posunęła się miejscami o przeszło 400 kilometrów; okres drugi — to 

okres letni, gdy niemieckie wojska, faszystowskie, korzystając z braku drugiego 

frontu w Europie, ściągnęły wszystkie swe wolne odwody, przerwały front na 

odcinku południowo-zachodnim i przejąwszy w swe ręce inicjatywę posunęły się 

miejscami w ciągu 5 miesięcy do 500 kilometrów. 
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Działania wojenne w ciągu okresu pierwszego, zwłaszcza zaś pomyślne działania 

Armii Czerwonej w rejonie Rostowa, Tuły, Kaługi, pod Moskwą, pod Tychwinem i 

Leningradem, ujawniły dwa znamienne fakty. Wykazały, po pierwsze, że Armia 

Czerwona i jej kadry bojowe wyrosły na poważną siłę, zdolną nie tylko do 

stawienia czoła naporowi niemieckich wojsk faszystowskich, lecz również do 

rozbicia ich w otwartej walce i zmuszenia do odwrotu. Wykazały, po drugie, że 

niemieckie wojska faszystowskie przy całej ich wytrzymałości mają tak poważne 

wady organiczne, że w pewnych sprzyjających dla Armii Czerwonej warunkach 

wady te mogą doprowadzid do klęski wojsk niemieckich. Nie można uważad za 

przypadek faktu, że wojska niemieckie, które przeszły tryumfalnym marszem 

przez całą Europę i jednym uderzeniem rozgromiły wojska francuskie, 

uchodzące za wojska pierwszorzędne, napotkały na rzeczywisty opór wojenny 

jedynie w naszym kraju; i nie tylko na opór, lecz wskutek ciosów zadanych im 

przez Armię Czerwoną zmuszone były cofnąd się z zajmowanych pozycji o więcej 

niż 400 kilometrów, porzucając na drodze swego odwrotu ogromną ilośd dział, 

sprzętu zmechanizowanego, amunicji. Faktu tego nie można w żaden sposób 

wytłumaczyd tylko tym, że wojna toczyła się w warunkach zimy. 

Czynnikiem charakteryzującym drugi okres działao wojennych na froncie 

radziecko-niemieckim jest przełom na korzyśd Niemców, przejście inicjatywy do 

rąk Niemców, przerwanie naszego frontu na odcinku południowo-zachodnim, 

posuwanie się naprzód wojsk niemieckich i dotarcie do rejonów Woroneża, 

Stalingradu, Noworosyjska, Piatigorska, Mozdoku. Korzystając z braku drugiego 

frontu w Europie, Niemcy i ich sojusznicy rzucili na front wszystkie swoje wolne 

odwody i koncentrując je na jednym odcinku, na odcinku południowo-

zachodnim, stworzyli tu wielką przewagę sil i osiągnęli znaczny sukces taktyczny. 

Widocznie Niemcy nie są już tak silni, by równocześnie poprowadzid natarcie we 

wszystkich trzech kierunkach: południowym, północnym i centralnym, jak to 

było w pierwszych miesiącach niemieckiej ofensywy latem ubiegłego roku, ale 

są jeszcze dośd silni, by zorganizowad poważne natarcie w jakimś jednym 

kierunku. 

Jaki główny cel wytknęli sobie niemieccy stratedzy faszystowscy rozpoczynając 

swą letnią ofensywę na naszym froncie? Jeśli sądzid z odgłosów prasy 

zagranicznej, w tej liczbie również niemieckiej, to można by pomyśled, że główny 
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cel ofensywy polegał na zagarnięciu rejonów naftowych Groźnego i Baku. Ale 

fakty stanowczo obalają tego rodzaju przypuszczenie. Fakty mówią, że 

posuwanie się Niemców w kierunku rejonów naftowych ZSRR jest celem nie 

głównym, lecz pomocniczym. 

Na czym więc w takim razie polegał główny cel ofensywy niemieckiej? Polegał 

na tym, by oskrzydlid Moskwę od wschodu, odciąd ją od nadwołżaoskiego i 

uralskiego zaplecza i następnie uderzyd na Moskwę. Posuwanie się Niemców na 

południe w stronę rejonów naftowych miało jako cel pomocniczy nie tylko i nie 

tyle zajęcie rejonów naftowych, ile odciągnięcie naszych głównych odwodów na 

południe i osłabienie frontu moskiewskiego, by tym łatwiej osiągnąd sukces w 

uderzeniu na Moskwę. Tym właśnie tłumaczy się fakt, że główne zgrupowanie 

wojsk niemieckich znajduje się teraz nie na południu, lecz w rejonie Orła i 

Stalingradu. 

Niedawno dostał się w ręce naszych ludzi pewien niemiecki oficer sztabu 

generalnego. U oficera tego znaleziono mapę z zaznaczonym na niej planem 

posuwania się niemieckich wojsk według określonych terminów. Z dokumentu 

tego widad, że Niemcy zamierzali byd w Borysoglebsku 10 lipca roku bieżącego, 

w Stalingradzie — 25 lipca, w Saratowie — 10 sierpnia, w Kujbyszewie — 15 

sierpnia, w Arzamasie — 10 września, w Baku — 25 września. 

Dokument ten całkowicie potwierdza nasze dane, że główny cel letniej ofensywy 

Niemców polegał na oskrzydleniu Moskwy od wschodu i na uderzeniu na 

Moskwę, gdy posuwanie się na południe miało na celu, oprócz wszystkich 

pozostałych zadao, odciągnięcie naszych odwodów jak najdalej od Moskwy i 

osłabienie frontu moskiewskiego, by tym łatwiej można było dokonad uderzenia 

na Moskwę. 

Krótko mówiąc, główny cel letniej ofensywy Niemców polegał na tym, by 

okrążyd Moskwę i skooczyd wojnę w tym roku. 

W listopadzie ubiegłego roku Niemcy liczyli na to, że zdobędą Moskwę w 

natarciu czołowym, zmuszą Armię Czerwoną do kapitulacji i w ten sposób 

zakooczą wojnę na Wschodzie. Takimi złudzeniami karmili swoich żołnierzy. Ale 

te rachuby Niemców, jak wiadomo, nie sprawdziły się. Sparzywszy się w roku 

ubiegłym na natarciu czołowym na Moskwę, Niemcy powzięli zamiar zdobyd 
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Moskwę w tym roku już za pomocą manewru okrążającego i w ten sposób 

zakooczyd wojnę na Wschodzie. Takimi złudzeniami karmią Niemcy obecnie 

swych ogłupionych żołnierzy. Jak wiadomo, te rachuby Niemców również się nie 

sprawdziły. W rezultacie, uganiając się za dwoma zającami — i za naftą, i za 

okrążeniem Moskwy — niemieccy stratedzy faszystowscy znaleźli się w 

kłopotliwej sytuacji. 

Tak więc sukcesy taktyczne letniego natarcia Niemców nie zostały 

doprowadzone do kooca wskutek oczywistej nierealności ich planów 

strategicznych. 

 

3. Sprawa drugiego frontu w Europie 

Czym wytłumaczyd fakt, że jednak Niemcom udało się w tym roku ująd w swe 

ręce inicjatywę działao wojennych i osiągnąd poważne sukcesy taktyczne na 

naszym froncie? 

Tłumaczy się to tym, że Niemcom i ich sojusznikom udało się ściągnąd wszystkie 

swe wolne odwody, rzucid je na front wschodni i stworzyd na jednym z 

odcinków wielką przewagę sil. Nie ulega wątpliwości, że bez tych posunięd 

Niemcy nie zdołaliby osiągnąd sukcesu na naszym froncie. 

Ale dlaczego udało się im ściągnąd wszystkie swoje odwody i rzucid je na 

wschodni front? Dlatego że brak drugiego frontu w Europie umożliwił im 

dokonanie tej operacji bez jakiegokolwiek dla siebie ryzyka. 

A więc najważniejsza przyczyna taktycznych sukcesów Niemców na naszym 

froncie w roku bieżącym polega na tym, że brak drugiego frontu w Europie dał 

im możnośd rzucenia na nasz front wszystkich wolnych odwodów i stworzenia 

wielkiej przewagi sił na odcinku południowo-zachodnim. 

Przypuśdmy, że istniałby w Europie drugi front, tak jak istniał w czasie pierwszej 

wojny światowej, i drugi front odciągnąłby ku sobie, powiedzmy, 60 dywizji 

niemieckich i 20 dywizji sojuszników Niemiec. Jaka byłaby sytuacja niemieckich 

wojsk na naszym froncie? Nie trudno się domyślid, że sytuacja ich byłaby 

opłakana. Co więcej, byłby to początek kooca niemieckich wojsk faszystowskich, 

ponieważ w tym wypadku Armia Czerwona znajdowałaby się nie tam, gdzie się 
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znajduje obecnie, lecz gdzieś koło Pskowa, Mioska, Żytomierza, Odessy. Znaczy 

to, że już latem roku bieżącego niemiecka armia faszystowska stałaby w obliczu 

katastrofy. Jeśli zaś tak się nie stało, to dlatego," że Niemców uratował brak 

drugiego frontu w Europie. 

Rozpatrzmy sprawę drugiego frontu w Europie w przekroju historycznym. 

W czasie pierwszej wojny światowej Niemcy musiały walczyd na dwóch 

frontach, na zachodzie, głównie przeciwko Anglii i Francji, i na wschodzie — 

przeciwko wojskom rosyjskim, A więc w czasie pierwszej wojny światowej istniał 

drugi front przeciwko Niemcom. Z 220 dywizji, które Niemcy wtedy posiadały, 

na froncie rosyjskim znajdowało się nie więcej niż 85 dywizji niemieckich. Jeżeli 

dodad do tego wojska sojuszników Niemiec znajdujące się na froncie rosyjskim, 

a mianowicie 37 dywizji austro-węgierskich, 2 bułgarskie i 3 tureckie dywizje, to 

w sumie otrzymamy 127 dywizji działających przeciwko wojskom rosyjskim. 

Pozostałe dywizje Niemiec i ich sojuszników walczyły głównie przeciwko 

wojskom angielsko-francuskim, częśd zaś z nich pełniła służbę garnizonową na 

okupowanych terytoriach Europy. 

Taki był stan rzeczy w czasie pierwszej wojny światowej. Jak wygląda sprawa 

obecnie, podczas drugiej wojny światowej, powiedzmy we wrześniu roku 

bieżącego? 

Według sprawdzonych danych, nie budzących jakichkolwiek wątpliwości, z 256 

dywizji, jakie Niemcy obecnie posiadają, na naszym froncie znajduje się nie 

mniej niż 179 dywizji niemieckich. Jeśli dodad do tego 22 dywizje rumuoskie, 14 

dywizji fioskich, 10 dywizji włoskich, 13 dywizji węgierskich, 1 dywizję słowacką i 

1 dywizję hiszpaoską, wówczas w sumie otrzymamy 240 dywizji walczących 

obecnie na naszym froncie. Pozostałe dywizje Niemców i ich sojuszników pełnią 

służbę garnizonową w krajach okupowanych (Francja, Belgia, Norwegia, 

Holandia, Jugosławia, Polska, Czechosłowacja itd.), częśd zaś prowadzi w Libii 

wojnę o Egipt przeciwko Anglii, przy czym front libijski odciąga zaledwie 4 

dywizje niemieckie i 11 dywizji włoskich. 

A więc zamiast 127 dywizji jak w pierwszej wojnie światowej walczy obecnie 

przeciwko nam na froncie nie mniej niż 240 dywizji, zamiast zaś 85 dywizji 
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niemieckich mamy obecnie 179 dywizji niemieckich walczących przeciwko Armii 

Czerwonej. 

Oto w czym tkwi główna przyczyna i podstawa taktycznych sukcesów 

niemieckich wojsk faszystowskich na naszym froncie latem roku bieżącego. 

Najazd Niemców na nasz kraj porównuje się często z najazdem Napoleona na 

Rosję. Ale porównanie to nie wytrzymuje krytyki. Z 600-tysięcznej armii, która 

wyruszyła na wyprawę przeciwko Rosji, Napoleon doprowadził do Borodina 

zaledwie 130—140 tysięcy żołnierzy. Było to wszystko, czym mógł dysponowad 

pod Moskwą. Teraz zaś mamy do czynienia z przeszło trzema milionami 

żołnierzy, walczącymi na froncie przeciwko Armii Czerwonej i uzbrojonymi we 

wszystkie środki wojny współczesnej. Jakież tu może byd porównanie? 

Najazd Niemców na nasz kraj porównuje się niekiedy również z najazdem 

Niemiec na Rosję w okresie pierwszej wojny światowej. Ale to porównanie 

również nie wytrzymuje krytyki. Po pierwsze, w pierwszej wojnie światowej 

istniał drugi front w Europie, który mocno utrudniał sytuację Niemców, gdy w 

tej wojnie nie ma drugiego frontu w Europie. Po drugie, w tej wojnie 

wystawiono przeciwko nam na froncie dwa razy więcej wojska niż w pierwszej 

wojnie światowej. Rzecz jasna, że porównanie nie jest właściwe. 

Teraz możecie sobie wyobrazid, jak poważne i niezwykłe są trudności stojące 

przed Armią Czerwoną i jak wielkie jest bohaterstwo, które przejawia Armia 

Czerwona w swej wyzwoleoczej wojnie przeciwko niemieckim najeźdźcom 

faszystowskim. 

Sądzę, że żaden inny kraj i żadna inna armia nie mogłaby wytrzymad podobnego 

naporu rozbestwionych band niemieckich zbirów faszystowskich i ich 

sojuszników. Jedynie nasz Kraj Radziecki i jedynie nasza Armia Czerwona zdolne 

są wytrzymad taki napór. (Burzliwe oklaski). I nie tylko wytrzymad, ale również 

przełamad go. 

Często ludzie pytają: a czy jednak będzie drugi front w Europie? Tak, będzie, 

wcześniej czy później, ale będzie. I będzie nie tylko dlatego, że jest potrzebny 

nam, ale przede wszystkim dlatego, że nie mniej niż nam potrzebny jest naszym 

sojusznikom. Nasi sojusznicy nie mogą nie rozumied, że po wyeliminowaniu 



10 
 

Francji z walki, brak drugiego frontu przeciwko faszystowskim Niemcom może 

się skooczyd źle dla wszystkich miłujących wolnośd krajów, w tym i dla samych 

sojuszników. 

 

4. Bojowy sojusz ZSRR, Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko 

hitlerowskim Niemcom i ich sojusznikom w Europie 

Teraz można już uważad za fakt bezsporny, że w toku wojny narzuconej 

narodom przez hitlerowskie Niemcy dokonało się gruntowne rozgraniczenie sil, 

dokonało się ukształtowanie dwóch przeciwstawnych sobie obozów, obozu 

koalicji włosko-niemieckiej i obozu koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej. 

Jest również faktem bezspornym, że te dwie przeciwstawne sobie koalicje 

kierują się dwoma odmiennymi, przeciwstawnymi sobie programami działania. 

Program działania koalicji włosko-niemieckiej można scharakteryzowad 

następującymi punktami: nienawiśd rasowa; panowanie narodów „wybranych"; 

podbój innych narodów i zabór ich terytoriów; ekonomiczne ujarzmienie 

podbitych narodów i złupienie ich mienia narodowego; zniesienie swobód 

demokratycznych; powszechne wprowadzenie reżymu hitlerowskiego. 

Program działania koalicji angielsko-radziecko--amerykaoskiej: zniesienie 

dyskryminacji rasowej; równouprawnienie narodów i nietykalnośd ich 

terytoriów; wyzwolenie narodów ujarzmionych i przywrócenie im praw 

suwerennych; prawo każdego narodu do urządzenia się według swego życzenia; 

pomoc gospodarcza dla narodów poszkodowanych i poparcie ich w dziele 

osiągnięcia dobrobytu materialnego; przywrócenie swobód demokratycznych; 

unicestwienie reżymu hitlerowskiego. 

Program działania koalicji włosko-niemieckiej doprowadził do tego, że wszystkie 

okupowane kraje Europy — Norwegia, Dania, Belgia, Holandia, Francja, Polska, 

Czechosłowacja, Jugosławia, Grecja, okupowane tereny ZSRR — pałają 

nienawiścią do włosko--niemieckiej tyranii, szkodzą Niemcom i ich sojusznikom, 

jak tylko mogą, i wyczekują odpowiedniej chwili, by zemścid się na swoich 

ciemięzcach za poniżenia i gwałty, jakich doznają. 
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W związku z tym jedna z cech charakterystycznych obecnej sytuacji polega na 

tym, że w rosnącym tempie pogłębia się izolacja koalicji włosko-niemieckiej i 

wyczerpują się jej moralne i polityczne rezerwy w Europie, wzrasta jej osłabienie 

i rozkład. 

Program działania koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej doprowadził do 

tego, że wszystkie okupowane kraje w Europie żywią pełnię sympatii dla 

członków tej koalicji i gotowe są udzielid im wszelkiego poparcia, na jakie tylko 

je stad. 

W związku z tym inna cecha charakterystyczna sytuacji obecnej polega na tym, 

że moralne i polityczne rezerwy tej koalicji z dniem każdym wzrastają w Europie 

— i nie tylko w Europie — i że koalicja ta w rosnącym tempie skupia wokół 

siebie miliony sympatyków, gotowych walczyd wraz z nią przeciwko tyranii 

Hitlera. 

Jeżeli rozpatrzyd zagadnienie stosunku sił obu koalicji z punktu widzenia 

zasobów ludzkich i materialnych, wówczas nie można nie dojśd do wniosku, że 

mamy tu niezaprzeczoną przewagę po stronie koalicji angielsko-radziecko-

amerykaoskiej. 

Ale nasuwa się pytanie: czy sama tylko przewaga ta wystarczy, by odnieśd 

zwycięstwo? Bywają wszak takie wypadki, gdy zasobów jest dużo, lecz są one 

zużywane tak niedorzecznie, że przewaga sprowadza się do zera. Rzecz jasna, że 

prócz zasobów konieczna jest jeszcze zdolnośd mobilizacji tych zasobów i 

umiejętnośd właściwego ich zużytkowania. Czy istnieje podstawa, by wątpid w 

to, że ludzie koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej posiadają taką 

umiejętnośd i taką zdolnośd? Są ludzie, którzy wątpią w to. Ale na jakiej 

podstawie wątpią? W swoim czasie ludzie tej koalicji wykazali umiejętnośd i 

zdolnośd mobilizowania zasobów swych krajów i właściwego ich zużywania na 

cele budownictwa gospodarczego i kulturalno-politycznego. Nasuwa się pytanie, 

jaka istnieje podstawa do powątpiewania, że ludzie, którzy wykazali zdolnośd i 

umiejętnośd, gdy chodziło o mobilizację i podział zasobów dla celów 

gospodarczych i kulturalno-politycznych, okażą się niezdolnymi do wykonania 

tej samej pracy dla urzeczywistnienia celów wojennych? Sądzę, że takich 

podstaw nie ma. 
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Powiadają, że koalicja angielsko-radziecko-amerykaoska ma wszystkie szanse 

zwycięstwa i że zwyciężyłaby z pewnością, gdyby nie miała pewnej organicznej 

wady, zdolnej do osłabienia jej i spowodowania jej rozkładu. Wada ta, zdaniem 

ludzi, którzy to mówią, wyraża się w tym, że koalicja ta składa się z elementów 

różnorodnych, z elementów o niejednakowej ideologii i że okolicznośd ta nie da 

im możliwości zorganizowania wspólnych działao przeciwko wspólnemu 

wrogowi. 

Sądzę, że twierdzenie to jest niesłuszne. 

Śmieszną byłoby rzeczą negowanie różnic w ideologii i w ustroju społecznym 

paostw wchodzących w skład koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej. Czy ta 

okolicznośd wyklucza jednak możliwośd i celowośd wspólnych działao członków 

tej koalicji przeciwko wspólnemu wrogowi, który niesie im groźbę ujarzmienia? 

Bezwarunkowo nie wyklucza. Co więcej — groźba, która zawisła, nieodparcie 

dyktuje członkom koalicji koniecznośd wspólnych działao celem uratowania 

ludzkości od powrotu do stanu zdziczenia i do średniowiecznych bestialstw. Czyż 

program działania koalicji angielsko--radziecko-amerykaoskiej nie jest 

wystarczający, by zorganizowad na jego podstawie wspólną walkę przeciwko 

tyranii hitlerowskiej i osiągnąd zwycięstwo nad nią? Sądzę, że jest w zupełności 

wystarczający. 

Przypuszczenie tych ludzi jest niesłuszne jeszcze i dlatego, że całkowicie obalają 

je wydarzenia minionego roku. W samej rzeczy, gdyby ludzie ci mieli słusznośd, 

obserwowalibyśmy fakty postępującego naprzód rozdźwięku między członkami 

koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej. Nie tylko jednak nie widzimy tego, 

lecz przeciwnie, mamy fakty i wydarzenia świadczące o postępującym naprzód 

zbliżeniu członków koalicji angielsko-radziecko-amerykaoskiej i ich zespoleniu 

się w jeden sojusz bojowy. Wydarzenia minionego roku są tego bezpośrednim 

dowodem. W lipcu 1941 roku, w kilka tygodni po napaści Niemiec na ZSRR, 

Anglia zawarła z nami porozumienie „O wspólnych działaniach w wojnie 

przeciwko Niemcom". Ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki nie mieliśmy jeszcze 

wówczas żadnych umów w tym przedmiocie. W 10 miesięcy później, 26 maja 

1942 roku, podczas wizyty tow. Mołotowa w Anglii, Anglia zawarła z nami 

„Układ o sojuszu w wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom i ich wspólnikom w 

Europie oraz o współpracy i pomocy wzajemnej po wojnie". Układ ten zawarto 
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na 20 lat. Znamionuje on historyczny zwrot w stosunkach między naszym krajem 

a Anglią. W czerwcu 1942 roku, podczas wizyty tow. Mołotowa w Stanach 

Zjednoczonych, Stany Zjednoczone Ameryki podpisały z nami „Porozumienie o 

zasadach stosowania wzajemnej pomocy w prowadzeniu wojny przeciwko 

agresji", porozumienie, które jest poważnym krokiem naprzód w stosunkach 

między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Należy wreszcie zanotowad tak 

doniosły fakt, jak wizyta w Moskwie premiera Wielkiej Brytanii p. Churchilla, 

podczas której osiągnięto całkowite wzajemne zrozumienie między 

kierownikami obu krajów. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te fakty mówią o 

postępującym naprzód zbliżeniu ZSRR, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki oraz o ich zespoleniu się w bojowy sojusz przeciwko koalicji włosko-

niemieckiej. 

Wynika stąd, że logika wydarzeo jest silniejsza niż wszelka inna logika. 

Wniosek jest jeden: koalicja angielsko-radziecko-amerykaoska ma wszystkie 

szanse, by zwyciężyd koalicję włosko-niemiecką, i zwycięży niewątpliwie. 

 

5. Nasze zadania 

Wojna zerwała wszystkie zasłony i obnażyła wszystkie stosunki. Sytuacja stała 

się do tego stopnia jasna, że nic łatwiejszego, jak określid nasze zadania w tej 

wojnie. 

W rozmowie z generałem tureckim Erkiletem, opublikowanej w tureckiej 

gazecie „Dżumhuriet", ludożerca Hitler powiada: „Unicestwimy Rosję, by nigdy 

więcej nie zdołała się podźwignąd". Zdaje się, że wyraźnie, jakkolwiek głupawo. 

(Śmiech). My nie stawiamy sobie takiego zadania, aby unicestwid Niemcy, 

albowiem unicestwienie Niemiec jest rzeczą niemożliwą, podobnie jak rzeczą 

niemożliwą jest unicestwienie Rosji. Ale unicestwid paostwo hitlerowskie — 

można i należy. (Burzliwe oklaski). 

Nasze pierwsze zadanie na tym właśnie polega, by unicestwid hitlerowskie 

paostwo i jego inspiratorów. (Burzliwe oklaski). 

W tej samej rozmowie z tym samym generałem ludożerca Hitler kontynuuje: 

„Będziemy wojnę kontynuowali dopóty, dopóki w Rosji istnied będzie 
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zorganizowana siła zbrojna". Zdaje się, że wyraźnie, jakkolwiek ignorancko. 

(Śmiech). My nie stawiamy sobie zadania unicestwienia wszelkiej 

zorganizowanej siły wojskowej w Niemczech, gdyż każdy, kto nie jest analfabetą, 

zrozumie, że jest to nie tylko niemożliwe w stosunku do Niemiec, podobnie jak 

w stosunku do Rosji, lecz również niecelowe z punktu widzenia zwycięzcy. Ale 

unicestwid hitlerowską armię — można i należy. (Burzliwe oklaski). 

Nasze drugie zadanie na tym właśnie polega, by unicestwid armię hitlerowską i 

jej przywódców. (Burzliwe oklaski). 

Hitlerowscy szubrawcy przyjęli jako zasadę torturowanie jeoców radzieckich, 

zabijanie ich setkami, skazywanie tysięcy spośród nich na śmierd głodową. 

Dokonują oni gwałtów i mordują ludnośd cywilną okupowanych terenów 

naszego kraju, mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, naszych braci i nasze siostry. 

Postawili sobie za cel przekształcid w niewolników lub wytępid ludnośd Ukrainy, 

Białorusi, krajów nadbałtyckich, Mołdawii, Krymu, Kaukazu. Jedynie nikczemnicy 

i ludzie podli, wyzuci z honoru, którzy stoczyli się do stanu zwierzęcego, mogą 

sobie pozwalad na takie bezeceostwa w stosunku do niewinnych i bezbronnych 

ludzi. Ale na tym nie koniec. Pokryli oni Europę szubienicami i obozami 

koncentracyjnymi. Wprowadzili nikczemny „system zakładników". 

Rozstrzeliwują i wieszają zupełnie niewinnych obywateli, wziętych „jako zakład", 

dlatego że jakiemuś tam bydlęciu niemieckiemu przeszkodzono w gwałceniu 

kobiet lub ograbianiu mieszkaoców. Przekształcili Europę w więzienie narodów. I 

to nazywają oni — „nowym ładem w Europie". Znamy winowajców tych 

bezeceostw, budowniczych „nowego ładu w Europie", wszystkich tych świeżo 

upieczonych generał-gubernatorów i po prostu gubernatorów, komendantów i 

podkomendantów. Nazwiska ich znane są dziesiątkom tysięcy udręczonych 

ludzi. Niechaj wiedzą ci oprawcy, że nie ujdą odpowiedzialności za swe zbrodnie 

i nie unikną karzącej ręki udręczonych narodów.. 

Nasze trzecie zadanie polega na tym, by zburzyd znienawidzony „nowy ład w 

Europie" i ukarad jego budowniczych. 

Takie oto są nasze zadania. (Burzliwe oklaski). 

Towarzysze! Prowadzimy wielką wojnę wyzwoleoczą. Prowadzimy ją nie sami, 

lecz wspólnie z naszymi sojusznikami. Niesie nam ona zwycięstwo nad podłymi 
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wrogami ludzkości, nad niemieckimi imperialistami faszystowskimi. Na jej 

sztandarze wypisane jest: 

Niech żyje zwycięstwo angielsko-radziecko-amerykaoskiego sojuszu bojowego! 

(Oklaski). 

Niech żyje wyzwolenie narodów Europy od tyranii hitlerowskiej! (Oklaski). 

Niech żyje wolnośd i niepodległośd naszej okrytej chwalą Ojczyzny Radzieckiej! 

(Oklaski). 

Przekleostwo i śmierd niemieckim najeźdźcom faszystowskim, ich paostwu, ich 

armii, ich „nowemu ładowi w Europie"! (Oklaski). 

Naszej Armii Czerwonej — chwalą! (Burzliwe oklaski). 

Naszej Marynarce Wojennej — chwała! (Burzliwe oklaski). 

Naszym partyzantom i partyzantkom — chwała! (Burzliwe, długotrwałe oklaski. 

Wszyscy wstają. Ogólna owacja). 

 


