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Towarzysze! 

Ludzie radzieccy święcą dziś 27 rocznicę zwycięstwa Rewolucji Radzieckiej w 

naszym kraju. 

Po raz czwarty obchodzi nasz kraj rocznicę Rewolucji Radzieckiej w warunkach 

Wojny Narodowej przeciwko niemieckim najeźdźcom faszystowskim. 

Nie znaczy to oczywiście, że czwarty rok wojny nie różni się pod względem 

swych wyników od poprzednich trzech lat wojny. Przeciwnie, istnieje między 

nimi zasadnicza różnica. Jeśli pierwsze dwa lata wojny były latami ofensywy 

wojsk niemieckich i ich posuwania się w głąb naszego kraju, kiedy to Armia 

Czerwona zmuszona była toczyd walki obronne, trzeci zaś rok wojny był rokiem 

zasadniczego przełomu na naszym froncie, kiedy to Armia Czerwona rozwinęła 

potężne działania ofensywne, rozbiła Niemców w szeregu decydujących bitew, 

oczyściła od wojsk niemieckich dwie trzecie ziemi radzieckiej i zmusiła wojska 

niemieckie do przejścia do obrony, przy czym Armia Czerwona wciąż jeszcze 

prowadziła wojnę z wojskami niemieckimi sam na sam, bez poważnej pomocy ze 

strony sojuszników — to czwarty rok wojny stał się rokiem rozstrzygających 

zwycięstw armii radzieckich i armii naszych sojuszników nad wojskami 

niemieckimi, kiedy to Niemcy, zmuszeni tym razem do prowadzenia wojny na 

dwa fronty, zostali odrzuceni do granic Niemiec. W rezultacie miniony rok 

zakooczony został wypędzeniem wojsk niemieckich z granic Związku 

Radzieckiego, Francji, Belgii, Włoch środkowych i przeniesieniem działao 

wojennych na terytorium Niemiec. 

 

1. Niemcy w kleszczach dwóch frontów 

Rozstrzygające sukcesy Armii Czerwonej w roku bieżącym i wypędzenie 

Niemców z granic ziemi radzieckiej przesądzone zostały przez szereg 

druzgocących ciosów, zadanych przez nasze wojska wojskom niemieckim; 

rozpoczęło się to już w styczniu roku bieżącego i rozwijało następnie w ciągu 

całego roku sprawozdawczego. 

Pierwszy cios zadały nasze wojska w styczniu bieżącego roku pod Leningradem i 

Nowgorodem, gdy Armia Czerwona przełamała silnie umocnioną linię obrony 
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Niemców i odrzuciła ich do ziem nadbałtyckich. Rezultatem tego ciosu było 

wyzwolenie obwodu leningradzkiego. 

Drugi cios zadany został w lutym — marcu bieżącego roku nad rzeką Boh, gdy 

Armia Czerwona rozgromiła wojska niemieckie i odrzuciła je za Dniestr. W 

rezultacie tego ciosu prawobrzeżna Ukraina wyzwolona została od niemieckich 

najeźdźców faszystowskich. 

Trzeci cios zadany został w kwietniu — maju bieżącego roku w rejonie Krymu, 

gdy wojska niemieckie zepchnięte zostały do Morza Czarnego. W rezultacie tego 

ciosu wyzwolone zostały spod ucisku niemieckiego Krym i Odessa. 

Czwarty cios zadany został w czerwcu bieżącego roku w rejonie Karelii, gdy 

Armia Czerwona rozbiła wojska fioskie, wyzwoliła Wyborg i Pietrozawodsk i 

odrzuciła Finów w głąb Finlandii. Rezultatem tego ciosu było wyzwolenie 

większej części Karelo-Fioskiej Republiki Radzieckiej. 

Piąty cios zadany został Niemcom w czerwcu — lipcu bieżącego roku, gdy Armia 

Czerwona pobiła na głowę wojska niemieckie pod Witebskiem, Bobrujskiem, 

Mohylowem i zakooczyła swą operację okrążeniem 30 dywizji niemieckich pod 

Mioskiem. W rezultacie tego ciosu wojska nasze: a) całkowicie wyzwoliły 

Białoruską Republikę Radziecką; b) dotarły do Wisły i wyzwoliły znaczną częśd 

sprzymierzonej z nami Polski; c) dotarły do Niemna i wyzwoliły większą częśd 

Litewskiej Republiki Radzieckiej; d) sforsowały Niemen i dotarły do granic 

Niemiec. 

Szósty cios zadany został w lipcu — sierpniu bieżącego roku w rejonie 

Zachodniej Ukrainy, gdy Armia Czerwona rozbiła wojska niemieckie pod 

Lwowem i odrzuciła je za San i Wisłę. W rezultacie tego ciosu: a) wyzwolona 

została Ukraina Zachodnia; b) wojska nasze sforsowały Wisłę i utworzyły za 

Wisłą potężny przyczółek na zachód od Sandomierza. 

Siódmy cios zadany został w sierpniu bieżącego roku w rejonie Kiszyniów — 

Jassy, gdy wojska nasze pobiły na głowę wojska niemiecko-rumuoskie i 

zakooczyły swą operację okrążeniem 22 dywizji niemieckich pod Kiszyniowem, 

nie licząc dywizji rumuoskich. W rezultacie tego ciosu: a) wyzwolona została 

Mołdawska Republika Radziecka; b) wyeliminowana została z walki sojuszniczka 
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Niemiec — Rumunia, która wypowiedziała wojnę Niemcom i Węgrom; c) 

wyeliminowana została z walki sojuszniczka Niemiec — Bułgaria, która również 

wypowiedziała wojnę Niemcom; d) przed naszymi wojskami stanęła otworem 

droga na Węgry, ostatniego sojusznika Niemiec w Europie; e) powstała 

możliwośd podania sprzymierzonej z nami Jugosławii pomocnej dłoni w walce z 

najeźdźcami niemieckimi. 

ósmy cios zadany został we wrześniu — październiku bieżącego roku w krajach 

nadbałtyckich, gdy Armia Czerwona rozbiła wojska niemieckie pod Tallinem i 

Rygą i wypędziła je z krajów nadbałtyckich. W rezultacie tego uderzenia: a) 

wyzwolona została Estooska Republika Radziecka; b) wyzwolona została większa 

częśd Łotewskiej Republiki Radzieckiej; c) wyeliminowana została z walki 

sojuszniczka Niemiec — Finlandia, która wypowiedziała wojnę Niemcom; d) 

przeszło 30 dywizji niemieckich odcięto od Prus i zaciśnięto w kleszcze w rejonie 

między Tukumsem a Libawą, gdzie teraz dobijają je nasze wojska. (Długotrwałe 

oklaski). 

W październiku bieżącego roku wojska nasze rozpoczęły między Cisą a Dunajem 

zadawad dziewiąty cios na terytorium Węgier, mający na celu zmuszenie Węgier 

do wyjścia z wojny i zwrócenie ich przeciwko Niemcom. W rezultacie tej 

operacji, która się jeszcze nie zakooczyła: a) wojska nasze udzieliły 

bezpośredniej pomocy sprzymierzonej z nami Jugosławii w wypędzeniu 

Niemców i wyzwoleniu Belgradu; b) wojska nasze otrzymały możnośd przejścia 

przez pasmo Karpat i podania pomocnej dłoni sprzymierzonej z nami Republice 

Czechosłowackiej, częśd terytorium której została już wyzwolona od najeźdźców 

niemieckich. 

Wreszcie w koocu października bieżącego roku zadano wojskom niemieckim cios 

w północnej Finlandii, gdy wojska niemieckie wypchnięte zostały z rejonu 

Peczengi i nasze wojska, ścigając Niemców, wkroczyły na terytorium 

sprzymierzonej z nami Norwegii. 

(Oklaski). 

Nie przytaczam danych liczbowych o stratach nieprzyjaciela w zabitych i 

wziętych do niewoli w wyniku tych operacji, o ilości zdobytych przez nasze 
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wojska dział, czołgów, samolotów, pocisków, karabinów maszynowych itd. Dane 

te znacie zapewne z komunikatów Radzieckiego Biura Informacyjnego. 

Takie oto są podstawowe operacje Armii Czerwonej w ciągu minionego roku, 

które doprowadziły do wypędzenia wojsk niemieckich z granic naszego kraju. 

W rezultacie tych operacji rozbito i pozbawiono zdolności bojowej około 120 

dywizji Niemców i ich sojuszników. Zamiast 257 dywizji, które w roku ubiegłym 

znajdowały się na naszym froncie, spośród których było 207 dywizji niemieckich, 

mamy teraz na naszym froncie po wszystkich „totalnych" i „supertotalnych" 

mobilizacjach ogółem 204 niemieckie i węgierskie dywizje, wśród których 

niemieckich dywizji jest nie więcej niż 180. 

Trzeba przyznad, że w obecnej wojnie hitlerowskie Niemcy ze swą faszystowską 

armią okazały się potężniejszym, bardziej podstępnym i doświadczonym 

przeciwnikiem niż Niemcy i ich armia we wszystkich poprzednich wojnach. Do 

tego trzeba dodad, że Niemcom udało się w tej wojnie wykorzystad siły 

wytwórcze całej niemal Europy i dośd znaczne armie swych wasali. I jeśli mimo 

tych sprzyjających dla Niemiec warunków prowadzenia wojny znalazły się one 

jednak na progu nieuchronnej zagłady, to tłumaczy się to tym, że główny 

przeciwnik Niemiec — Związek Radziecki okazał się silniejszy od Niemiec 

hitlerowskich. (Burzliwe oklaski). 

Za nowy moment w ciągu minionego roku w wojnie przeciwko hitlerowskim 

Niemcom należy uważad fakt, że w roku tym Armia Czerwona prowadziła swe 

operacje przeciwko wojskom niemieckim nie w pojedynkę, jak to było w latach 

poprzednich, lecz wspólnie z wojskami naszych sojuszników. Konferencja 

Teheraoska odbyła się nie na próżno. Uchwałę Konferencji Teheraoskiej w 

sprawie zadania Niemcom wspólnego ciosu od zachodu, wschodu i południa 

zaczęto realizowad ze zdumiewającą ścisłością. Równocześnie z letnimi 

operacjami Armii Czerwonej na froncie radziecko-niemieckim wojska sojusznicze 

rozpoczęły wkraczanie do Francji i zorganizowały potężne operacje ofensywne, 

które zmusiły Niemcy hitlerowskie do prowadzenia wojny na dwa fronty. Wojska 

i flota naszych sojuszników dokonały nie spotykanej jeszcze w historii pod 

względem sprawności organizacyjnej i rozmachu masowej operacji desantowej 

na wybrzeżu Francji i po mistrzowsku przełamały umocnienia Niemców. 
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W ten sposób Niemcy znalazły się w kleszczach dwóch frontów. 

Jak zresztą należało się spodziewad, wróg nie wytrzymał wspólnych uderzeo 

Armii Czerwonej i wojsk sojuszniczych. Opór wroga został złamany, wojska jego 

w krótkim czasie wyparte zostały z granic Włoch środkowych, Francji, Belgii i 

Związku Radzieckiego. Wróg został odrzucony do granic Niemiec. 

Nie ulega wątpliwości, że bez zorganizowania drugiego frontu w Europie, który 

przykuł do siebie około 75 dywizji Niemców, wojska nasze nie zdołałyby w tak 

krótkim czasie złamad oporu wojsk niemieckich i wyrzucid ich z obrębu Związku 

Radzieckiego. Ale tak samo nie ulega wątpliwości, że bez potężnych operacji 

ofensywnych Armii Czerwonej latem roku bieżącego, które przykuły do siebie 

około 200 dywizji niemieckich, wojska naszych sojuszników nie zdołałyby w tak 

krótkim czasie rozprawid się z wojskami niemieckimi i wypchnąd ich z granic 

Włoch środkowych, Francji i Belgii. 

Zadanie polega na tym, aby trzymad Niemcy również nadal w kleszczach dwóch 

frontów. 

Oto jest klucz do zwycięstwa. 

 

2. Wielkie bohaterstwo narodu radzieckiego w Wojnie Narodowej 

Jeśli Armia Czerwona zdołała pomyślnie wykonad swój obowiązek wobec 

Ojczyzny i wypędziła Niemców z granic ziemi radzieckiej, to dokonała tego dzięki 

temu, że z bezgranicznym poświęceniem wspierał ją z zaplecza cały nasz kraj, 

wszystkie narody naszego kraju. Ofiarna praca wszystkich ludzi radzieckich — 

robotników, chłopów i inteligencji, tak samo jak kierownicza działalnośd naszych 

organów paostwowych i partyjnych, odbywała się w minionym roku pod hasłem 

— „wszystko dla frontu". 

Miniony rok upamiętniły nowe sukcesy przemysłu, rolnictwa, transportu, nowy 

wzmożony rozwój naszej gospodarki wojennej. 

W czwartym roku wojny nasze zakłady przemysłowe produkują kilkakrod więcej 

czołgów, samolotów, dział, moździerzy, amunicji niż na początku wojny. 

Najtrudniejszy okres w odbudowie rolnictwa mamy poza sobą. Po odzyskaniu 
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przez kraj żyznych pól Donu i Kubania, po wyzwoleniu Ukrainy nasze rolnictwo 

szybko dźwiga się po ciężkich stratach. Radziecki transport kolejowy wytrzymał 

obciążenie, z jakim bodaj nie dałby sobie rady transport innego kraju. Wszystko 

to przemawia za tym, że ekonomiczna podstawa Paostwa Radzieckiego okazała 

się bez porównania żywotniej-sza od ekonomiki paostw nieprzyjacielskich. 

Ustrój socjalistyczny, zrodzony przez Rewolucję Październikową, dał naszemu 

narodowi i naszej armii wielką i niezwyciężoną siłę. Paostwo Radzieckie mimo 

ciężkiego brzemienia wojny, mimo przejściowego okupowania przez Niemców 

bardzo znacznych i ekonomicznie ważnych rejonów kraju, w toku wojny nie 

zmniejszało, lecz z roku na rok zwiększało zaopatrzenie frontu w uzbrojenie i 

amunicję. Obecnie Armia Czerwona posiada nie mniej, lecz więcej czołgów, dział 

i samolotów niż armia niemiecka. Co do jakości naszego sprzętu bojowego, to 

pod tym względem przewyższa on o wiele uzbrojenie wroga. Podobnie jak 

Armia Czerwona w długotrwałej i ciężkiej walce sam na sam odniosła 

zwycięstwo wojenne nad wojskami faszystowskimi, tak samo ludzie pracy 

zaplecza radzieckiego w swojej walce w pojedynkę z Niemcami hitlerowskimi i 

ich wspólnikami odnieśli zwycięstwo ekonomiczne nad wrogiem. (Burzliwe 

oklaski). Ludzie radzieccy odmawiali sobie wielu najniezbędniejszych rzeczy, 

świadomie decydowali się na poważne wyrzeczenia, aby więcej dad frontowi. 

Bezprzykładne trudności obecnej wojny nie złamały, lecz jeszcze bardziej 

zahartowały żelazną wolę i bohaterskiego ducha narodu radzieckiego. Naród 

nasz zasłużenie zyskał sobie sławę narodu bohaterskiego. 

Nasza klasa robotnicza oddaje wszystkie swe siły sprawie zwycięstwa, 

nieprzerwanie doskonali technikę produkcji, zwiększa siłę wytwórczą 

przedsiębiorstw przemysłowych, buduje nowe fabryki i zakłady przemysłowe. 

Klasa robotnicza Związku Radzieckiego dokonała w. obecnej wojnie wielkiego 

czynu bohaterstwa pracy. 

Nasza inteligencja śmiało kroczy drogą nowatorstwa w dziedzinie techniki i 

kultury, z powodzeniem posuwa naprzód rozwój nauki współczesnej, twórczo 

stosuje jej osiągnięcia w dziedzinie produkcji uzbrojenia dla Armii Czerwonej. 

Inteligencja radziecka wniosła swą twórczą pracą nieoceniony wkład w dzieło 

rozgromienia wroga. 
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Armia nie może walczyd i zwyciężad bez współczesnego uzbrojenia. Ale armia 

nie może również walczyd i zwyciężad bez chleba, bez żywności. Dzięki 

staraniom chłopstwa kołchozowego Armia Czerwona w czwartym roku wojny 

nie odczuwa braku żywności. Kołchoźnicy i kołchoźnice zaopatrują robotników i 

inteligencję w żywnośd, przemysł zaś w surowce, zapewniają warunki normalnej 

pracy zakładów przemysłowych i fabryk produkujących uzbrojenie i ekwipunek 

dla frontu. Nasze chłopstwo kołchozowe czynnie i z pełnią świadomości swego 

obowiązku wobec Ojczyzny współdziała z Armią Czerwoną w odniesieniu 

zwycięstwa nad wrogiem. 

Na zawsze przejdzie do historii bezprzykładne bohaterstwo pracy kobiet 

radzieckich i naszej okrytej chwałą młodzieży, które dźwigały na swych barkach 

główny ciężar pracy w fabrykach i zakładach przemysłowych, w kołchozach i 

sowchozach. W imię honoru i niepodległości Ojczyzny radzieckie kobiety, 

chłopcy i dziewczęta wykazują męstwo i bohaterstwo na froncie pracy. Okazali 

się godnymi swych ojców i synów, mężów i braci, broniących Ojczyzny przed 

niemieckimi wyrodkami faszystowskimi. 

Źródłem zarówno bohaterstwa pracy ludzi radzieckich w zapleczu jak i 

nieśmiertelnego bohaterstwa w walce naszych żołnierzy na froncie jest gorący i 

twórczy patriotyzm radziecki. 

Siła patriotyzmu radzieckiego polega na tym, że podstawą jego są nie przesądy 

rasowe czy nacjonalistyczne, lecz głębokie oddanie i wiernośd narodu swej 

Ojczyźnie Radzieckiej, braterska przyjaźo ludzi pracy wszystkich narodów 

naszego kraju. Patriotyzm radziecki harmonijnie kojarzy tradycje narodów i 

wspólne interesy życiowe wszystkich ludzi pracy Związku Radzieckiego. 

Patriotyzm radziecki nie dzieli, lecz przeciwnie, zespala wszystkie narody i 

narodowości naszego kraju w jedną bratnią rodzinę. W tym należy dopatrywad 

się podstaw nienaruszalnej i coraz bardziej umacniającej się przyjaźni narodów 

Związku Radzieckiego. Zarazem zaś narody ZSRR szanują prawa i niepodległośd 

narodów obcych krajów i zawsze wykazywały gotowośd współżycia w pokoju i 

przyjaźni z sąsiednimi paostwami. W tym należy dopatrywad się podstawy 

rosnących i umacniających się więzi naszego paostwa z miłującymi wolnośd 

narodami. 
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Ludzie radzieccy nienawidzą najeźdźców niemieckich nie dlatego, że są to ludzie 

obcego narodu, lecz dlatego, że przynieśli oni naszemu narodowi i wszystkim 

miłującym wolnośd narodom niezliczone nieszczęścia i cierpienia. Naród nasz od 

dawna powiada: „Nie za to wilka biją, że jest szary, lecz za to, że zjadł owcę". 

(Śmiech. Długotrwałe oklaski). 

Faszyści niemieccy jako swój oręż ideologiczny wybrali przepojoną nienawiścią 

do człowieka teorię rasową, licząc na to, że głoszenie zoologicznego 

nacjonalizmu stworzy moralno-polityczne przesłanki panowania zaborców 

niemieckich nad ujarzmionymi narodami. Jednakże polityka nienawiści rasowej, 

uprawiana przez hitlerowców, stała się w rzeczywistości źródłem wewnętrznej 

słabości i zewnętrzno-politycznej izolacji niemieckiego paostwa faszystowskiego. 

Ideologia i polityka nienawiści rasowej jest jednym z czynników rozpadu 

zbójeckiego bloku hitlerowskiego. Nie można uważad za przypadek faktu, że 

przeciwko imperialistom niemieckim zwróciły się nie tylko ujarzmione narody 

Francji, Jugosławii, Polski, Czechosłowacji, Grecji, Belgii, Danii, Norwegii, 

Holandii, lecz również byli wasale Hitlera — Włosi, Rumuni, Finowie, Bułgarzy. 

Swą ludożerczą polityką klika hitlerowska usposobiła wrogo wobec Niemiec 

wszystkie narody świata, a tak zwana „wybrana rasa niemiecka" stała się 

przedmiotem powszechnej nienawiści. 

W toku wojny hitlerowcy ponieśli nie tylko klęskę wojenną, lecz również 

moralno-polityczną. Ideologia równouprawnienia wszystkich ras i narodów, 

ideologia przyjaźni narodów, która utrwaliła się w naszym kraju, odniosła 

całkowite zwycięstwo nad ideologią zoologicznego nacjonalizmu i rasowej 

nienawiści hitlerowców. 

Teraz, gdy Wojna Narodowa zbliża się ku zwycięskiemu koocowi, staje się 

widoczna w całej swej wielkości rola dziejowa narodu radzieckiego. 

Obecnie wszyscy przyznają, że naród radziecki swą ofiarną walką uratował 

cywilizację Europy od wandali faszystowskich. Na tym polega wielka zasługa 

narodu radzieckiego wobec dziejów ludzkości. 
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3. Utrwalenie się i rozszerzenie frontu koalicji antyniemieckiej. Zagadnienie 

pokoju i bezpieczeostwa. 

Miniony rok był rokiem tryumfu wspólnej sprawy koalicji antyniemieckiej, 

sprawy, w imię której narody Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki zjednoczyły się w sojusz bojowy. Był to rok utrwalenia 

jedności i zgodności działao trzech głównych mocarstw przeciwko Niemcom 

hitlerowskim. 

Uchwała Konferencji Teheraoskiej w sprawie wspólnych działao przeciwko 

Niemcom i świetna realizacja tej uchwały stanowią jeden z dobitnych 

wskaźników utrwalenia się frontu koalicji antyhitlerowskiej. Mało znaleźd można 

w historii planów wielkich operacji wojennych, opartych na wspólnych 

działaniach przeciwko wspólnemu wrogowi, które zrealizowano by tak 

wyczerpująco i ściśle, jak zrealizowano plan wspólnego uderzenia na Niemcy, 

opracowany na Konferencji Teheraoskiej. Nie ulega wątpliwości, że bez jedności 

poglądów i zgodności działao trzech wielkich mocarstw uchwała teheraoska nie 

mogłaby byd tak wyczerpująco i ściśle zrealizowana. Z drugiej strony jest 

również rzeczą niewątpliwą, że pomyślne zrealizowanie uchwały teheraoskiej 

nie mogło nie przyczynid się do utrwalenia frontu Narodów Zjednoczonych. 

Za równie dobitny wskaźnik trwałości frontu Narodów Zjednoczonych uważad 

należy uchwały konferencji w Dumbarton-Oaks w sprawie zorganizowania 

bezpieczeostwa po wojnie. Powiadają, że między trzema mocarstwami istnieją 

rozbieżności co do niektórych zagadnieo bezpieczeostwa. Rozbieżności 

oczywiście istnieją i powstaną one jeszcze również co do szeregu innych 

zagadnieo. Rozbieżności zdarzają się nawet wśród ludzi jednej i tej samej partii. 

Tym bardziej muszą one mied miejsce wśród przedstawicieli różnych paostw i 

różnych partii. Dziwid się należy nie temu, że istnieją rozbieżności, lecz temu, że 

jest ich tak mało i że z reguły są one niemal za każdym razem rozstrzygane w 

duchu jedności i zgodności działao trzech wielkich mocarstw. Rzecz nie w 

rozbieżnościach, lecz w tym, że rozbieżności nie wykraczają poza ramy, na jakie 

pozwalają interesy jedności trzech wielkich mocarstw, i w ostatecznym 

rachunku są rozstrzygane po linii interesów tej jedności. Wiadomo, że bardziej 

poważne rozbieżności istniały między nami w kwestii otwarcia drugiego frontu. 

Wiadomo jednak również i to, że rozbieżności te zostały w koocu rozstrzygnięte 
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w duchu całkowitej zgody. To samo można powiedzied o rozbieżnościach na 

konferencji w Dumbarton-Oaks. Rzeczą charakterystyczną dla tej konferencji 

jest nie to, że ujawniły się tam pewne rozbieżności, lecz to, że dziewięd 

dziesiątych zagadnieo bezpieczeostwa rozstrzygnięto na tej konferencji w duchu 

całkowitej jednomyślności. Oto, dlaczego sądzę, że uchwały konferencji w 

Dumbarton-Oaks należy traktowad jako jeden z dobitnych wskaźników trwałości 

frontu koalicji antyniemieckiej. 

Za jeszcze bardziej dobitny wskaźnik utrwalenia się frontu Narodów 

Zjednoczonych należy uważad niedawne rokowania w Moskwie z głową rządu 

Wielkiej Brytanii p. Churchillem i ministrem spraw zagranicznych Wielkiej 

Brytanii p. Edenem, które odbyły się w atmosferze przyjaźni i w duchu 

całkowitej jednomyślności. W ciągu całej wojny hitlerowcy podejmowali 

rozpaczliwe próby rozdzielenia i powaśnienia Narodów Zjednoczonych, 

wzbudzenia wśród nich podejrzliwości i nieprzychylności, osłabienia ich 

wysiłków wojennych poprzez wzajemną nieufnośd, a jeśli się uda — i przez walki 

między nimi. Takie dążenia polityków hitlerowskich są w zupełności zrozumiale. 

Nie ma dla nich większego niebezpieczeostwa niż jednośd Narodów 

Zjednoczonych w walce przeciwko imperializmowi hitlerowskiemu i nie byłoby 

dla nich większego sukcesu wojenno-politycznego niż odizolowanie od siebie 

mocarstw sojuszniczych w ich walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Wiadomo 

jednak, jak daremne były wysiłki polityków faszystowskich, zmierzające do 

rozbicia sojuszu wielkich mocarstw. Znaczy to, że u podstaw sojuszu ZSRR, 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki leżą nie motywy 

przypadkowe i przemijające, lecz żywotne i długotrwale interesy. Można nie 

wątpid, że skoro sojusz bojowy mocarstw demokratycznych wytrzymał próby 

przeszło trzech lat wojny i skoro scementowany został krwią narodów, które 

stanęły w obronie swej wolności i honoru, to sojusz ten tym bardziej wytrzyma 

próby koocowego stadium wojny. (Długotrwałe oklaski). 

Miniony rok był jednak nie tylko rokiem utrwalenia się antyniemieckiego frontu 

mocarstw sprzymierzonych, lecz również rokiem rozszerzenia tego frontu. Nie 

można uważad za przypadek faktu, że w ślad za Włochami zostali zmuszeni do 

wycofania się z wojny również inni sojusznicy Niemiec — Finlandia, Rumunia, 

Bułgaria. Należy zaznaczyd, że paostwa te nie tylko wycofały się z wojny, lecz 
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również zerwały z Niemcami i wypowiedziały im wojnę, przyłączywszy się w ten 

sposób do frontu Narodów Zjednoczonych. Oznacza to niewątpliwie 

rozszerzenie się frontu Narodów Zjednoczonych przeciwko Niemcom 

hitlerowskim. Nie ulega, wątpliwości, że ostatni sojusznik Niemiec w Europie — 

Węgry — również zostanie w najbliższym czasie pozbawiony zdolności do walki. 

Będzie to oznaczało całkowitą izolację Niemiec hitlerowskich w Europie i 

nieuchronnośd ich klęski. 

Narody Zjednoczone znajdują się w przededniu zwycięskiego zakooczenia wojny 

z hitlerowskimi Niemcami. 

Narody Zjednoczone wygrają wojnę z Niemcami — teraz nie może to już ulegad 

żadnej wątpliwości. 

Wygrad wojnę z Niemcami — znaczy dokonad wielkiego dzieła historycznego. 

Ale wygranie wojny nie oznacza jeszcze zapewnienia narodom trwałego pokoju i 

niezawodnego bezpieczeostwa w przyszłości. Zadanie polega nie tylko na tym, 

aby wygrad wojnę, lecz również na tym, aby uniemożliwid zrodzenie się nowej 

agresji i nowej wojny, jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na długi okres czasu. 

Po klęsce Niemiec zostaną one oczywiście rozbrojone zarówno pod względem 

ekonomicznym jak wojskowo-politycznym. Byłoby jednak rzeczą naiwną sądzid, 

że nie spróbują one odrodzid swej potęgi i wszcząd nowej agresji. Wiadomo 

powszechnie, że wodzireje niemieccy już teraz przygotowują się do nowej 

wojny. Dzieje wskazują, że dośd jest krótkiego okresu 20—30 lat, by Niemcy 

przyszły do siebie po klęsce i odbudowały swą potęgę. Jakie istnieją środki, by 

zapobiec nowej agresji ze strony Niemiec, a jeśli wojna mimo to wybuchnie — 

by zdusid ją na samym początku i nie dad jej się rozwinąd w wielką wojnę? 

Pytanie to jest tym bardziej na miejscu, że, jak świadczy historia, narody 

agresywne, jako narody napadające, bywają zazwyczaj lepiej przygotowane do 

nowej wojny niż narody miłujące pokój, które, nie będąc zainteresowane w 

nowej wojnie, zazwyczaj spóźniają się z przygotowaniami do niej. Faktem jest, 

że w wojnie obecnej narody agresywne jeszcze przed rozpoczęciem wojny miały 

już gotową armię inwazji, gdy narody miłujące pokój nie miały nawet całkowicie 

zadowalającej armii osłony mobilizacji. Nie można uważad za przypadek tak 

przykrych faktów, jak „incydent" w Pearl Harbour, utrata Filipin i innych wysp na 
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Oceanie Wielkim, utrata Hongkongu i Singapuru, kiedy Japonia, jako naród 

agresywny, okazała się lepiej przygotowana do wojny niż Wielka Brytania i Stany 

Zjednoczone Ameryki, które trzymały się polityki pokojowej. Nie można również 

uważad za przypadek tak przykrego faktu, jak utrata Ukrainy, Białorusi, ziem 

nadbałtyckich zaraz w pierwszym roku wojny, kiedy Niemcy, jako naród 

agresywny, okazały się lepiej przygotowane do wojny niż miłujący pokój Związek 

Radziecki. Byłoby rzeczą naiwną tłumaczyd te fakty zaletami osobistymi 

Japooczyków i Niemców, ich wyższością nad Anglikami, Amerykanami, 

Rosjanami, ich przezornością itd. Idzie tu nie o cechy osobiste, lecz o to, że 

zainteresowane w nowej wojnie narody agresywne, jako narody 

przygotowujące się do wojny w ciągu długiego okresu czasu i gromadzące w tym 

celu siły, są zazwyczaj — i muszą byd — lepiej przygotowane do wojny niż 

narody miłujące pokój, nie zainteresowane w nowej wojnie. Jest to rzecz 

naturalna i zrozumiała. Jest to, że tak powiem, prawidłowośd historyczna i 

byłoby rzeczą niebezpieczną nie brad tego pod uwagę. 

A więc nie można negowad, że w przyszłości miłujące pokój narody mogą 

ponownie byd znienacka zaskoczone przez agresję, jeśli oczywiście nie 

wypracują już teraz specjalnych środków zdolnych zapobiec agresji. 

Jakie więc istnieją środki, by zapobiec nowej agresji ze strony Niemiec, a jeśli 

wojna mimo to wybuchnie — by zdusid ją na samym początku i nie dad jej 

rozwinąd się w wielką wojnę? 

Dla osiągnięcia tego celu poza całkowitym rozbrojeniem narodów agresywnych 

istnieje jeden tylko środek: utworzenie z przedstawicieli miłujących pokój 

narodów specjalnej organizacji obrony pokoju i zapewnienia bezpieczeostwa, 

oddanie do dyspozycji kierowniczego organu tej organizacji niezbędnego 

minimum sil zbrojnych, potrzebnego do zapobieżenia agresji, oraz zobowiązanie 

tej organizacji, by w razie konieczności użyła bez zwłoki tych sił zbrojnych w celu 

zapobieżenia agresji lub zlikwidowania jej i ukarania winowajców agresji. 

Nie powinno to byd powtórzeniem smutnej pamięci Ligi Narodów, która nie 

miała ani praw, ani środków zapobieżenia agresji. Będzie to nowa, specjalna, 

pełnomocna organizacja międzynarodowa, dysponująca wszystkim, co 

niezbędne, by obronid pokój i zapobiec nowej agresji. 
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Czy można liczyd na to, że działania tej międzynarodowej organizacji będą 

wystarczająco skuteczne? Będą one skuteczne, jeśli wielkie mocarstwa, które 

dźwigały na swych barkach główne brzemię wojny przeciwko Niemcom 

hitlerowskim, będą również w przyszłości działały w duchu jednomyślności i 

zgody. Nie będą one skuteczne, jeśli ten konieczny warunek zostanie naruszony. 

*** 

Towarzysze! 

Naród radziecki i Armia Czerwona pomyślnie rozwiązują zadania, które stanęły 

przed nimi w toku Wojny Narodowej. Armia Czerwona godnie spełniła swój 

obowiązek patriotyczny i uwolniła naszą Ojczyznę od wroga. Odtąd i już na 

zawsze ziemia nasza jest wolna od plugastwa hitlerowskiego. Teraz pozostaje 

Armii Czerwonej jej ostatnia, koocowa misja: wspólnie z armiami naszych 

sojuszników doprowadzid do kooca sprawę rozgromienia niemieckiej armii 

faszystowskiej, dobid bestię faszystowską w jej własnym legowisku i zatknąd na 

murach Berlina sztandar zwycięstwa. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). Są po 

temu podstawy, aby sądzid, że zadanie to Armia Czerwona wykona w niedalekiej 

przyszłości. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). 

Niech żyje nasza zwycięska Armia Czerwona! (Oklaski). 

Niech żyje nasza okryta chwałą Marynarka Wojenna! (Oklaski). 

Niech żyje potężny naród radziecki! (Oklaski). 

Niech żyje nasza wielka Ojczyzna! (Burzliwe oklaski, wszyscy wstają). 

Śmierd niemieckim najeźdźcom faszystowskim! (Burzliwe oklaski przechodzące 

w długotrwałą owację. Okrzyki: „Niech żyje towarzysz Stalin!"). 

 


