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Towarzysze Delegaci! 

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły w sytuacji międzynarodowej poważne 

zmiany. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji w Europie, a również i w krajach 

znajdujących się daleko poza terenami Europy. W związku z tym należy wskazad 

trzy główne kierunki mające decydujące znaczenie.    

Po pierwsze należy wskazad na zmiany, które zaszły w stosunkach pomiędzy 

ZSRR a Niemcami. Od czasu zawarcia 23 sierpnia 1939 roku umowy radziecko-

niemieckiej o nieagresji, położony został kres nienormalnym stosunkom, które 

miały miejsce w ciągu szeregu lat pomiędzy ZSRR i Niemcami. W 

przeciwieostwie do wrogiego poprzedniego stosunku, rozniecanego wszelkimi 

sposobami przez poszczególne paostwa europejskie, przyszło zbliżenie i 

polepszenie przyjaznych stosunków pomiędzy ZSRR i Niemcami. Dalsze 

polepszanie tych nowych przyjaznych stosunków, znalazło swój wyraz w 

niemiecko-radzieckim traktacie o przyjaźni i współpracy oraz granicy pomiędzy 

ZSRR i Niemcami, podpisanym w dniu 28 września w Moskwie. Ostry zwrot, 

który nastąpił pomiędzy ZSRR i Niemcami, dwoma największymi paostwami w 

Europie, nie mógł nie wpłynąd na całą sytuację międzynarodową. Wydarzenia 

całkowicie potwierdziły ocenę o znaczeniu zbliżenia radziecko-niemieckiego, 

którą podano na ubiegłej sesji Rady Najwyższej ZSRR. 

Po drugie należy wskazad na fakt wojskowego rozgromienia Polski i rozpadu 

paostwa polskiego. Rządzące koła Polski ogromnie chełpiły się "potęgą" i 

"walecznością" swej armii. Jednak okazało się, że wystarczyło krótkie uderzenie 

wymierzone przeciwko Polsce, początkowo armii niemieckiej, a następnie 

radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta Traktatu 

Wersalskiego, który istniał kosztem uciskanych narodowości niepolskich. 

Polityka "tradycyjna" ciągłego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRR 

okazała się niewiele warta i całkowicie zbankrutowała. 

Po trzecie trzeba przyznad, że wielka wojna, która wybuchła w Europie wniosła 

gruntowe zmiany do całej sytuacji międzynarodowej. Wojna ta rozpoczęła się 

pomiędzy Niemcami i Polską i przekształciła się w wojnę pomiędzy Niemcami z 

jednej strony a Francją i W. Brytanią z drugiej. Wojna z Polską zakooczyła się 

szybko w wyniku całkowitego bankructwa kierowników polskich. Polsce, jak 
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wiadomo, nie pomogły ani angielskie, ani francuskie gwarancje. Dotychczas 

właściwie nie wiadomo, jakie to były gwarancje (ogólny śmiech). Wojna 

pomiędzy Niemcami a blokiem angielsko-francuskim jest dopiero w pierwszym 

swym stadium i należycie się nie rozwinęła. Tym niemniej jednak jest 

zrozumiałe, że taka wojna musiała spowodowad gruntowne zmiany w sytuacji 

Europy, zresztą nie tylko Europy. 

 

W związku z tymi ważnymi zmianami w sytuacji międzynarodowej poszczególne 

stare pojęcia, których używaliśmy jeszcze niedawno, i do których wielu tak się 

przyzwyczaiło, stały się przestarzałe i nie mogą byd obecnie stosowane. Należy 

wyjaśnid to sobie, aby zapobiec grubym błędom w ocenie nowo powstałej 

sytuacji w Europie. Wiadomo na przykład, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy 

takie pojęcia, jak "agresja" i "agresor" nabrały nowej konkretnej treści, nabrały 

nowego znaczenia. Nie trudno się domyślid, że obecnie nie możemy wykorzystad 

tych pojęd w tym samym znaczeniu jak - przypuśdmy - 3-4 miesiące temu. 

Obecnie, gdy chodzi o wielkie mocarstwa Europy, Niemcy znajdują się w sytuacji 

paostwa, które dąży do najszybszego zakooczenia wojny i do pokoju. Anglia i 

Francja, które wczoraj jeszcze były przeciw agresji, są za przedłużeniem wojny i 

przeciw zawarciu pokoju. Role ich widad - zmieniają się. 

Próby angielskiego i francuskiego usprawiedliwienia tej swojej nowej pozycji 

danymi Polsce zobowiązaniami są, rzecz jasna, oczywiście, bezpodstawne. O 

przywróceniu dawnej Polski, jak każdy rozumie, nie może byd mowy. Toteż 

bezsensowne jest przedłużenie obecnej wojny pod hasłem odbudowania byłego 

paostwa polskiego. Rozumieją to rządy Anglii i Francji, nie chcą jednak 

zaprzestania wojny i ustalenia pokoju, lecz szukają nowego usprawiedliwienia 

dla przedłużenia wojny przeciwko Niemcom. Ostatnio rządzące koła Anglii i 

Francji usiłują przedstawid siebie jako bojowników przeciw hitleryzmowi, przy 

czym rząd angielski ogłosił, iż jakoby dla niego celem wojny przeciwko Niemcom 

jest ni mniej, ni więcej tylko "zniszczenie hitleryzmu". Ma to oznaczad, że 

angielscy i francuscy stronnicy wojny ogłosili przeciwko Niemcom coś w rodzaju 

"ideologicznej wojny", która przypomina stare wojny ideologiczne. Istnienie w 

swoim czasie wojny przeciw heretykom i innowiercom było w modzie. Jak 

wiadomo doprowadziły one do najcięższych następstw dla mas ludowych, do 
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ruiny gospodarczej i do kulturalnego zniszczenia narodu. Nic też innego wojny te 

nie mogły przynieśd. Jednak wojny te odbywały się w czasach średniowiecza. Czy 

nie do tych czasów średniowiecza, do czasów wojen religijnych, przesądów i 

zdziczenia kultury ciągną nas znów panujące klasy Anglii i Francji? 

W każdym bądź razie pod jakim ideologicznym sztandarem prowadzona jest 

obecna wojna w jeszcze większym zakresie i niosąca jeszcze większe 

niebezpieczeostwo dla narodów Europy? Lecz wojna tego rodzaju nie ma 

żadnego uzasadnienia. Ideologię hitleryzmu, jak też wszelki system ideologiczny 

można uznad lub zakwestionowad, jest to kwestia poglądów politycznych. Lecz 

każdy człowiek rozumie, że ideologii nie można zniszczyd przemocą, nie można z 

nią skooczyd za pomocą wojny. Toteż nie tylko nonsensem, lecz nawet zbrodnią 

jest prowadzenie wojny o zniszczenie hitleryzmu pod fałszywym sztandarem 

walki o demokrację. Oczywiście w żaden sposób nie można nazwad walką o 

demokrację takich działao, jak rozwiązanie partii komunistycznej we Francji, 

aresztowanie delegatów komunistycznych parlamentu francuskiego lub 

ograniczenie swobód obywatelskich i politycznych w Anglii, niesłabnący ucisk 

narodowościowy w Indiach itd. Czy nie jest jasnym, że celem obecnej wojny w 

Europie jest nie to, o czym mówią w oficjalnych wystąpieniach przeznaczonych 

dla szerokiego ogółu słuchaczy we Francji i Anglii, to nie jest walka o 

demokrację, lecz coś innego, o czym ci panowie nie mówią otwarcie. Istotna 

przyczyna wojny angielsko-francuskiej przeciwko Niemcom polega nie na tym, 

że Anglia i Francja przysięgły jakoby przywrócid dawną Polskę, i oczywiście nie 

na tym, iż zdecydowały się one wziąd na swoje barki zadanie walki o 

demokrację. 

Rządzące koła Anglii i Francji posiadają oczywiście bardziej rzeczowe powody do 

wojny przeciwko Niemcom. Powody te dotyczą nie dziedziny jakiejkolwiek 

ideologii, lecz strefy interesów wyłącznie materialnych potężnych mocarstw 

kolonialnych. Imperium brytyjskie, którego ludnośd sięga 47 milionów, posiada 

kolonie o ludności wynoszącej 480 milionów osób. Kolonialne imperium Francji, 

której ludnośd nie przekracza 42 milionów liczy 70 milionów mieszkaoców w 

koloniach francuskich. Posiadanie tych kolonii, które dają możliwośd 

eksploatowania setek milionów ludzi, jest podstawą światowego panowania 

Anglii i Francji. Lęk przed pretensjami niemieckimi do tych kolonii - oto gdzie jest 
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ukryta sprężyna nowej obecnej wojny Anglii i Francji przeciwko Niemcom, która 

poważnie wzmogła się ostatnio w wyniku obalenia Traktatu Wersalskiego. 

Obawy o utratę panowania światowego dyktują rządzącym kołom Anglii i Francji 

politykę podsycania wojny przeciwko Niemcom. A więc imperialistyczny 

charakter tej wojny jest widoczny dla każdego, kto chce widzied istotę rzeczy, 

kto nie zamyka oczu na fakty. Z tego wszystkiego jasne jest, komu potrzebna jest 

ta wojna prowadzona o panowanie nad światem. 

Oczywiście nie klasie robotniczej. Taka wojna przynosi klasie robotniczej tylko 

ofiary i nieszczęścia. 

Osądźcie wobec tego czy zmienia się, czy też nie w ciągu ostatniego okresu treśd 

takich pojęd, jak "agresja" i "agresor"? Nie trudno dostrzec, że pojmowanie 

takich słów po staremu, to jest tak jak było to do ostatniego decydującego 

zwrotu w stosunkach politycznych pomiędzy ZSRR a Niemcami, i do rozpoczęcia 

się wielkiej wojny imperialistycznej w Europie, może spowodowad jedynie zamęt 

w głowach i oczywiście będzie prowadzid do błędnych wniosków. Aby do tego 

nie doszło, nie powinniśmy posiadad bezkrytycznego stosunku do tych starych 

pojęd, które powinny byd inaczej rozumiane w nowej sytuacji międzynarodowej. 

Tak ukształtowała się sytuacja międzynarodowa w ciągu ostatniego okresu. 

Przejdźmy teraz do zmian, które zaszły w sytuacji zewnętrznej samego Związku 

Radzieckiego. 

Zmiany zaszły niemałe, lecz gdy mamy mówid o sprawach zasadniczych nie 

można pominąd tego co następuje: dzięki konsekwentnemu prowadzeniu naszej 

pokojowej polityki zagranicznej udała się nam umocnid nasze pozycje 

międzynarodowe (długotrwałe oklaski). Nasze stosunki z Niemcami, jak już 

powiedziałem, gruntownie się polepszyły. Wszystko rozwija się tutaj w kierunku 

wznowienia stosunków przyjacielskich, rozwoju praktycznej współpracy i 

politycznego poparcia Niemiec w ich dążeniu do pokoju. Zawarta pomiędzy ZSRR 

a Niemcami umowa o nieagresji zobowiązała nas do neutralności w razie udziału 

Niemiec w wojnie. Konsekwentnie realizowaliśmy tę linię, czemu bynajmniej nie 

przeczy wkroczenie naszych wojsk na terytorium Polski, które rozpoczęło się 17 

września br. Rząd radziecki rozesłał wszystkim paostwom, z którymi posiada 



7 
 

stosunki dyplomatyczne, specjalną notę z oświadczeniem o tym, że ZSRR nadal 

będzie przestrzegad zasad neutralności w stosunkach z tymi paostwami. 

Jak wiadomo wojska nasze wkroczyły na terytorium Polski dopiero, gdy paostwo 

polskie rozpadło się i przestało istnied. Pozostad neutralnym wobec faktów 

oczywiście nie mogliśmy, gdyż w wyniku tych wydarzeo stanęło przed nami 

ostro pytanie w sprawie bezpieczeostwa paostwa. Rząd radziecki nie mógł przy 

tym nie liczyd się z wyjątkową sytuacją bratniej ludności Zachodniej Ukrainy i 

Zachodniej Białorusi, które po rozbiciu Polski porzucone były na pastwę losu. 

Następne wydarzenia potwierdziły całkowicie, że nowe stosunki radziecko-

niemieckie oparte są na wzajemnych interesach. Po wkroczeniu Armii 

Czerwonej na terytorium byłego paostwa polskiego pozostały poważne kwestie 

rozgraniczenia interesów paostwowych ZSRR i Niemiec. Umowa niemiecko-

radziecka o przyjaźni i granicy pomiędzy ZSRR i Niemcami, zawarta w koocu 

września br., umocniła nasze stosunki z paostwem niemieckim. 

Stosunki Niemiec z innymi paostwami zachodnimi w ciągu ostatnich dwóch 

dziesięcioleci wyznaczyły przede wszystkim dążenia Niemiec do zerwania pęt 

Traktatu Wersalskiego, którego twórcami były Anglia i Francja z aktywnym 

udziałem Stanów Zjednoczonych Ameryki. To właśnie w ostatecznej 

konsekwencji doprowadziło do obecnej wojny w Europie. 

Stosunki ZSRR z Niemcami układały się na zupełnie innej podstawie, która nie 

posiada nic wspólnego z utrwaleniem powojennego porządku wersalskiego. 

Zawsze byliśmy zdania, że silne Niemcy są podstawą w Europie. Śmiesznie 

wprost byłoby przypuszczad, że Niemcy można wprost zrzucid z szachownicy 

europejskiej. Mocarstwa, które pielęgnowały te głupie marzenia nie 

uwzględniają smutnego doświadczenia Wersalu i wynikłej z niego obecnej 

sytuacji międzynarodowej, która różni się zasadniczo od sytuacji w roku 1914 i 

może zakooczyd się dla nich bankructwem. 

Uporczywie dążyliśmy do polepszenia stosunków z Niemcami i z uznaniem 

witamy podobne dążenia w Niemczech. 

Obecne nasze stosunki z Niemcami oparte są na przyjaznej gotowości poparcia 

Niemiec w ich wysiłkach do osiągnięcia pokoju i jednocześnie na chęci 

wszechstronnego rozwijania radziecko-niemieckich stosunków gospodarczych 
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ku wzajemnej korzyści. Należy zaznaczyd, że zaistniałe zmiany w radziecko-

niemieckich stosunkach politycznych stworzyły sprzyjające przesłanki do 

rozwoju stosunków gospodarczych. Ostatnie rokowania delegacji niemieckiej w 

Moskwie i odbywające się rokowania obecne radzieckiej delegacji gospodarczej 

w Niemczech, przygotowują szeroką bazę dla rozwoju obrotu towarowego 

pomiędzy ZSRR i Niemcami. 

Teraz pozwólcie zatrzymad się na wydarzeniach mających bezpośredni związek z 

wkroczeniem naszych wojsk na terytorium byłego paostwa polskiego. Nie ma 

potrzeby opisywania przebiegu tych wydarzeo. O tym wszystkim podawała 

nasza prasa i wy, towarzysze, jesteście zapoznani ze stroną faktyczną. Powiem 

tylko o najważniejszym. Nie ma potrzeby udowadniad, że w chwili całkowitego 

upadku paostwa polskiego rząd nasz musiał podad pomocną dłoo mieszkającym 

na terytorium Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi braciom Ukraiocom i 

Białorusinom. Tak też postąpił (burzliwe, długotrwałe oklaski, delegaci wstają z 

miejsc i urządzają owację). 

Armia Czerwona weszła do tych rejonów przy powszechnej sympatii ludności 

białoruskiej i ukraioskiej, która przywitała nasze wojska jako swoich wyzwolicieli 

spod ucisku paoskiego, spod ucisku polskich obszarników i kapitalistów. 

Podczas bojowego posuwania się Armii Czerwonej w tych rejonach, nasze 

oddziały bojowe miały nieraz poważne starcia z oddziałami polskimi, a więc były 

również i ofiary. Ofiary te były następujące: na froncie białoruskim, wliczając 

naczelny i szeregowy skład, mieliśmy zabitych 246 i rannych 503 osoby, razem 

749. Na froncie ukraioskim ze składu naczelnego i szeregowego mieliśmy 

zabitych 491 i rannych 1359, razem 1850. Stąd ogólna ilośd ofiar, które poniosła 

Armia Czerwona wynosi 737 zabitych i 1862 rannych. Odnośnie zdobyczy 

wojennych w Polsce, to składają się na nie: ponad 900 dział, ponad 10 tys. 

karabinów maszynowych, ponad 300 tys. karabinów, jeden milion pocisków 

artyleryjskich, około 300 samolotów itd. Terytorium, które przeszło do ZSRR 

dorównuje pod względem swych rozmiarów terytorium wielkiego paostwa 

europejskiego. I tak terytorium Zachodniej Białorusi wynosi 108 tys. km2 z 

ludnością 4 miliony 800 tysięcy osób i Zachodniej Ukrainy 88 tys. km2 i 8 

milionów ludności. Razem 196 tys. km2 i 13 milionów Polaków. Znaczenie 

polityczne tych wydarzeo trudno przecenid. Wszystkie wiadomości z Zachodniej 
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Białorusi i Zachodniej Ukrainy świadczą o tym, że ludnośd z nie dającym się 

opisad zachwytem spotkała swe wyzwolenie spod paoskiego ucisku i gorąco 

witała wielkie zwycięstwo władzy radzieckiej. 

Wybory, które odbyły się w ciągu ostatnich dni do Zgromadzenia Ludowego 

Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, były tu zorganizowane po raz 

pierwszy na podstawie powszechnego, bezpośredniego i równego prawa 

wyborczego tajnym oddaniem głosów i wykazały, że przynajmniej 9/10 ludności 

tych obwodów było już dawno przygotowane do połączenia się ze Związkiem 

Radzieckim. 

Wiemy wszyscy o uchwale tych zgromadzeo ludowych we Lwowie i Białymstoku 

(stolica Zachodniej Białorusi), które świadczą o całkowitej jednomyślności 

wyborów ludowych we wszystkich kwestiach politycznych. 

Przejdźmy do naszych stosunków z krajami nadbałtyckimi. Jak wiadomo i tu 

zaszły gruntowne zmiany. U podstaw stosunków Związku Radzieckiego z Estonią 

i Litwą leżą odpowiednie umowy pokojowe zawarte w 1920 roku. W myśl tych 

umów Estonia, Łotwa i Litwa uzyskały samodzielnośd paostwową, przy czym 

przez cały ubiegły okres Związek Radziecki stale prowadził przyjazną politykę 

względem tych nowo utworzonych małych paostw. Znalazła w tym wyraz 

gruntowna różnica polityki Rosji radzieckiej od Rosji carskiej, bestialsko 

uciskającej małe narody, która nie dawała możliwości samodzielnego rozwoju i 

pozostawiła im po sobie niemało ciężkich wspomnieo. 

Należy przyznad, że doświadczenie dwóch ostatnich dziesięcioleci rozwoju 

przyjaznych stosunków radziecko-estooskich, łotewskich i litewskich utworzyło 

sprzyjające warunki dla dalszego wzmocnienia politycznych i wszelkich innych 

stosunków z sąsiadami nadbałtyckimi. Świadczą o tym również ostatnie 

rokowania dyplomatyczne z przedstawicielami Estonii, Łotwy i Litwy, które 

posiadają obecnie doniosłe znaczenie polityczne. Zasadnicza podstawa tych 

paktów jest jednakowa: są one oparte na pomocy wzajemnej pomiędzy ZSRR z 

jednej strony a Estonią, Łotwą i Litwą z drugiej strony, włączając również pomoc 

wojskową w razie napadu na którąkolwiek z nich. Ze względu na specjalne 

położenie tych paostw, które stanowią swego rodzaju dostęp do ZSRR, 

zwłaszcza od strony Morza Bałtyckiego, pakty te dają możnośd ZSRR posiadania 
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"baz" wojenno-morskich i lotnisk w określonych punktach Estonii i Łotwy. Co się 

tyczy Litwy - ustalają wspólnie z ZSRR obronę granic litewskich. 

Utworzenie radzieckich baz wojskowych na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy 

oraz wprowadzenie pewnej liczby oddziałów Czerwonej Armii zabezpiecza 

niezawodną ostoję obrony nie tylko ZSRR, lecz i samych paostw bałtyckich, i w 

ten sposób służy sprawie pokoju, w którym zainteresowane są nasze narody. 

Odbywające się w ciągu ostatniego okresu rokowania dyplomatyczne z Estonią, 

Łotwą i Litwą świadczą, że pomiędzy naszymi narodami istnieje dośd zaufania i 

niezbędnego zrozumienia tych zarządzeo wojskowo-obronnych zarówno w 

interesie ZSRR, jak i tych paostw. Rokowania w pełni ujawniły dążenie ich 

uczestników do zachowania pokoju i do zapewnienia bezpieczeostwa dla 

naszych narodów zajętych pokojową pracą. Wszystko to właśnie zapewniło 

pomyślne zakooczenie rokowao i zawarcie układów, które posiadają doniosłe 

znaczenie historyczne. Specjalny charakter wymienionych paktów pomocy 

wzajemnej bynajmniej nie oznacza jakiegokolwiek wtrącania się Związku 

Socjalistycznych Republik Rad do spraw Estonii, Łotwy czy Litwy, jak to stara się 

przedstawid prasa zagraniczna. Przeciwnie, wszystkie te pakty pomocy 

wzajemnej stanowczo zastrzegają nienaruszalnośd suwerenności paostw, które 

je podpisały oraz zasadę niewtrącania się do spraw innego paostwa. 

Fakty te wiążą się z wzajemnym poszanowaniem struktury paostwowej, 

socjalnej i ekonomicznej, i powinny wzmocnid zasadę pokojowej 

dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy naszymi narodami. Obstajemy za 

dokładnym i uczciwym wcieleniem w życie zawartych układów, pod warunkiem 

całkowitej wzajemności. 

Oświadczamy, że paplanina o sowietyzacji krajów nadbałtyckich jest na rękę 

tylko naszym wspólnym wrogom i wszelkim prowokatorom antyradzieckim. Na 

podstawie porozumienia i polepszenia stosunków politycznych z Estonią, Łotwą i 

Litwą - ZSRR wyszedł szeroko na spotkanie potrzeb gospodarczych tych paostw, 

zawarłszy odpowiednio umowy handlowe. W związku z tymi układami 

gospodarczymi obrót handlowy z krajami nadbałtyckimi zwiększy się kilkakrotnie 

i ma pomyślną perspektywę rozwoju. W warunkach, gdy handel wszystkich 

krajów europejskich napotyka wiele trudności, to umowy gospodarcze z Estonią, 

Łotwą i Litwą mają dla nich wielkie znaczenie. W ten sposób zbliżenie, które 
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nastąpiło pomiędzy ZSRR a Estonią i Łotwą będzie sprzyjało szybkiemu 

podniesieniu gospodarki wiejskiej, przemysłu i ogólnego dobrobytu ludowego 

naszych sąsiadów nadbałtyckich. Zasady polityki radzieckiej względem małych 

narodów ze szczególną siłą zostały zademonstrowane na przykładzie umowy o 

przekazaniu paostwu litewskiemu miasta Wilna i obwodu wileoskiego. Przy tej 

sposobności paostwo litewskie, liczące 2,5 miliona ludności znacznie poszerzy 

swoje terytorium, zwiększy ludnośd o 550 tys. osób i dostanie miasto Wilno, 

które liczy dwa razy tyle ludności, co stolica Kowno. ZSRR zdecydował się 

przekazad republice litewskiej miasto Wilno nie dlatego, że przeważa w nim 

ludnośd litewska. Rząd radziecki liczył się z tym, że miasto Wilno, które Polska 

przemocą oderwała od Litwy powinno należed do Litwy jako miasto, z którym 

jest połączona przeszłośd z jednej strony, a z drugiej strony, aby spełnid 

marzenia Litwinów. W prasie zagranicznej wskazywano, że historia świata nie 

znała takiego jeszcze wypadku, żeby wielkie paostwo z własnej woli oddawało 

małemu paostwu tak wielkie miasto. Tym jaskrawiej objawia to dobrą wolę 

paostwa radzieckiego. 

Szczególne są nasze stosunki z Finlandią. Tłumaczy się to tym, że w Finlandii są 

bardziej widoczne wpływy zewnętrzne trzecich paostw. Ludzie 

niezainteresowani powinni przyznad jednak, że te same kwestie zapewnienia 

bezpieczeostwa ZSRR a szczególnie Leningradu, które były przedmiotem 

rokowao z Estonią, postawione są również w rokowaniach z Finlandią. Można 

powiedzied, że pod pewnym względem kwestie bezpieczeostwa ZSRR są tutaj 

postawione ostrzej, gdyż po Moskwie drugie wielkie miasto Leningrad znajduje 

się zaledwie 32 kilometry od granicy Finlandii, czyli w zasięgu ognia 

nowoczesnych dział dalekonośnych. Z drugiej strony dostęp do Leningradu od 

morza zależy w znacznym stopniu od wrogiej, względnie przyjaznej aktywności 

Finlandii do ZSRR. Mając na uwadze takie położenie jak również istniejącą 

sytuację w świecie spodziewamy się, że Finlandia wykaże należyte zrozumienie. 

Na czym były oparte stosunki ZSRR z Finlandią w ciągu tych wszystkich lat? 

Wiadomo, że zasadą tych stosunków jest umowa pokojowa z 1920 r., według 

wzoru naszych umów z innymi naszymi sąsiadami bałtyckimi. ZSRR z własnej 

woli zagwarantował istnienie niepodległej i niezależnej Finlandii. Nie ulega 

wątpliwości, że tylko ZSRR, który uznaje zasadę swobodnego rozwoju narodów, 
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mógł się zdecydowad na taki krok. Trzeba powiedzied, że żaden rząd w Rosji, 

oprócz radzieckiego, nie może dopuścid do istnienia niezależnej Finlandii tuż u 

bram Leningradu. Wymownie świadczy o tym doświadczenie z rządem 

Kiereoskiego, nie mówiąc już o rządzie księcia Lwowa, a tym bardziej o rządzie 

carskim. Nie ulega wątpliwości, że ta ważna okolicznośd mogłaby stad się dobrą 

przesłanką dla poprawy stosunków radziecko-fioskich, czym Finlandia powinna 

byd nie mniej zainteresowana niż ZSRR. Rokowania radziecko-fioskie rozpoczęły 

się niedawno z naszej inicjatywy. Jaki jest cel tych rokowao? Łatwo zrozumied, 

że we współczesnym świecie i współczesnej sytuacji międzynarodowej, gdy w 

centrum Europy rozwija się wojna pomiędzy wielkimi mocarstwami, brzemienna 

w wielkie niespodzianki i niebezpieczeostwa dla wszystkich paostw 

europejskich, ZSRR ma nie tylko prawo, lecz i obowiązek powziąd poważne kroki 

celem wzmocnienia swojego bezpieczeostwa. Naturalnym jest, że ZSRR 

wykazuje troskę o Zatokę Fioską, która jest morską bramą do Leningradu, oraz o 

tę granicę, która jest o jakieś 30 km od miasta. Przypomnę, że ludnośd całej 

Finlandii liczy 3 miliony 650 tysięcy, a ludnośd Leningradu osiągnęła 3,5 miliona 

mieszkaoców. 

Nie ma podstaw do mówienia o tych wszystkich bzdurach, które szerzy prasa 

zagraniczna na temat propozycji ZSRR w rozmowach z Finlandią. Jedni twierdzą, 

że ZSRR "żąda" dla siebie Wyborgu i północnej części jeziora Ładoga. Powiemy 

od siebie, że jest to wierutna bujda i kłamstwo; inni twierdzą, że ZSRR "żąda" 

przekazania Wysp Alandzkich. Jest to również wierutna bujda. Paplają jeszcze o 

jakichś roszczeniach, które ZSRR zgłasza pod adresem Szwecji i Norwegii, lecz to 

bezceremonialne kłamstwo nie zasługuje na sprostowanie. 

W istocie w naszych rokowaniach z Finlandią propozycje nasze są skromne i 

ograniczają się do tego minimum, bez którego niemożliwe jest zapewnienie 

bezpieczeostwa ZSRR i ustalenie przyjaznych stosunków z Finlandią. 

Rozpoczęliśmy rokowania z Finlandią i w sprawie tej rząd fioski przysłał do 

Moskwy pp. Paasikivi i Tannera. Wystąpiliśmy z propozycjami zawarcia 

radziecko-fioskiego paktu wzajemnej pomocy, podobnego do naszych paktów z 

innymi paostwami bałtyckimi. Ponieważ rząd fioski oświadczył nam, że zawarcie 

takiego paktu byłoby niezgodne z przestrzeganą przezeo zasadą neutralności - 

nie domagaliśmy się realizacji naszej propozycji. Zaproponowaliśmy wówczas 
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omówienie konkretnych kwestii z punktu widzenia bezpieczeostwa ZSRR, a w 

szczególności Leningradu. Zaproponowaliśmy przesunięcie na północ granicy 

radziecko-fioskiej o kilkadziesiąt kilometrów na przesmyku karelskim, w zamian 

za to zaproponowaliśmy Finlandii oddanie części terytorium Karelii radzieckiej o 

powierzchni większej niż przekazywana Związkowi Socjalistycznych Republik 

Rad. Zaproponowaliśmy również zawarcie umowy o wydzierżawienie nam przez 

Finlandię niewielkiej działki jej terytorium w rejonie wejścia do Zatoki Fioskiej, a 

mianowicie w porcie bałtyckim, tak jak jest to ujęte w pakcie radziecko-

estooskim. Utworzenie bazy wojenno-morskiej w północnym wejściu do Zatoki 

Fioskiej mogłoby całkowicie zapewnid bezpieczeostwo Zatoce Fioskiej i uwolnid 

ją od wszystkich zakusów ze strony innych paostw. Nie wątpimy, że utworzenie 

takiej bazy będzie odpowiadało nie tylko interesom ZSRR, ale i Finlandii. Inna 

propozycja zamiany, a w szczególności Wysp w zatoce, jak również części 

półwyspów Rybaczyj i Srednij na dwukrotnie większe terytorium w Karelii 

radzieckiej widocznie nie napotykają sprzeciwu ze strony rządu fioskiego. 

Rozbieżności co do naszych propozycji nie zostały jeszcze pokonane, a 

ustępstwo Finlandii w tej sprawie, na przykład usunięcie się częściowe z 

terytorium na przesmyku karelskim, na razie nie osiąga celu. 

Przedsięwzięliśmy szereg kroków w celu doprowadzenia do dalszych spotkao z 

Finlandią. Oświadczyliśmy, że jeżeli zostaną przyjęte nasze zasadnicze 

propozycje, gotowi jesteśmy cofnąd nasze sprzeciwy dotyczące uzbrajania przez 

Finlandię Wysp Alandzkich, czego już od dawna domaga się rząd fioski. 

Zastrzegliśmy tylko, że cofniemy nasz sprzeciw pod warunkiem, że wymieniona 

fortyfikacja będzie wykonana siłami Finlandii i że w budowie tych fortyfikacji nie 

będą brały udziału paostwa trzecie, jako że i ZSRR brad w nich udziału nie 

będzie. 

Zaproponowaliśmy Finlandii na całej granicy radziecko-fioskiej, na przesmyku 

karelskim rozbrojenie całych rejonów, co powinno odpowiadad interesom 

fioskim. Wyraziliśmy ponadto pragnienie uzupełnienia radziecko-fioskiego paktu 

o nieagresji dodatkowymi gwarancjami obustronnymi; wreszcie utrwalenie 

stosunków radziecko-fioskich byłoby świetną bazą do ożywienia stosunków 

gospodarczych pomiędzy naszymi krajami. 



14 
 

W taki sposób jesteśmy gotowi iśd na spotkanie Finlandii w tych zagadnieniach, 

którymi jest ona szczególnie zainteresowana. Po tym wszystkim sądzimy, że ze 

strony Finlandii zaczęto szukad powodu do zerwania projektowanego 

porozumienia. Nie odpowiadałoby to polityce przyjaznych stosunków radziecko-

fioskich i raz jeszcze wyrządziłoby to oczywistą krzywdę Finlandii. Jesteśmy 

pewni, że kierownicze koła fioskie w należyty sposób ocenią znaczenie 

wzmocnienia przyjaznych stosunków i działacze fioscy nie ulegną żadnej 

antyradzieckiej presji i podjudzaniu bez względu na to, skąd by to pochodziło. 

Muszę jednak zakomunikowad, że nawet Prezydent USA uważał za stosowne 

wtrącid się do tych spraw, co trudno pogodzid z polityką neutralności 

amerykaoskiej. W swym liście z 12 października 1939 r. pod adresem tow. 

Kalinina, Przewodniczącego Rady Najwyższej, p. Roosevelt wyraził nadzieję na 

zachowanie i rozwój przyjaznych stosunków między Finlandią i ZSRR. Można by 

pomyśled, że w USA lepiej się mają sprawy dajmy na to związane z Kubą czy 

Filipinami, które już dawno domagają się wolności i niezależności, i nie mogą ich 

uzyskad. 

Finlandia dawno już otrzymała od ZSRR wolnośd i niepodległośd paostwową. Na 

list p. Roosevelta odpowiedział tow. Stalin następująco: "mam przyjemnośd 

przypomnied p. Prezydentowi, że niezależnośd paostwowa republiki fioskiej 

uznana została z własnej woli przez rząd radziecki w dniu 31 grudnia 1917 r. i że 

suwerennośd Finlandii zabezpieczona została umową pokojową w dniu 14 

października 1920 r. pomiędzy ZSRR i Finlandią. Wymienione akty rządu 

radzieckiego określiły podstawowe zasady stosunków wzajemnych. 

Odpowiednio do tych zasad prowadzi się obecnie rokowania pomiędzy ZSRR i 

rządem Finlandii. Wbrew tendencyjnym wersjom, które szerzą koła widocznie 

niezadowolone z pokoju europejskiego; jedynym celem wymienionych rokowao 

jest utrwalenie stosunków wzajemnych i wzmożenie przyjaznej współpracy 

obydwu krajów w sprawie zapewnienia bezpieczeostwa ZSRR i Finlandii". Po tak 

jasnej odpowiedzi tow. Stalina powinno byd zrozumiałe, że wykazując dobrą 

wolę rząd fioski wyjdzie na spotkanie naszym minimalnym propozycjom, które 

nie tylko nie kwestionują narodowych i paostwowych interesów Finlandii, lecz 

wzmacniają jej bezpieczeostwo zewnętrzne i stwarzają szeroką bazę dalszego 

rozwoju stosunków politycznych pomiędzy naszymi krajami. 
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Kilka słów o rokowaniach Turcji z Moskwą. 

O istocie tych rokowao piszą za granicą bzdury. Jedni utrzymują, że ZSRR żąda 

oddania rejonu Ardaganu i Karsu. Oświadczam, że jest to zupełna bujda i 

kłamstwo. Inni utrzymują, że ZSRR domaga się zmiany odpowiedniej konwencji i 

uprawnieo w kwestii cieśnin. To również bzdura i kłamstwo. W istocie chodzi o 

zawarcie paktu dwustronnej pomocy, ograniczonego terenem Morza Czarnego i 

cieśnin. ZSRR uważał, że zawarcie takiego paktu nie może sprowokowad go do 

działao, które mogłyby wciągnąd go w konflikt z Niemcami. To po pierwsze. ZSRR 

powinien mied gwarancję, że w wypadku groźby wojny Turcja nie przepuści 

okrętów wojennych paostw nieczarnomorskich przez Bosfor na Morze Czarne. 

To po drugie. Turcja odrzuciła obydwa te zastrzeżenia ZSRR i uczyniła 

niemożliwym zawarcie paktu. Jak wiadomo rząd turecki wolał połączyd swój los 

z określonym ugrupowaniem paostw europejskich biorących udział w wojnie. 

Zawarł pakt pomocy z W. Brytanią i Francją, które już od dwóch miesięcy toczą 

wojnę z Niemcami. Tym samym Turcja odrzuciła ostatecznie ostrożną politykę 

neutralności i weszła w orbitę rozwijającej się wojny europejskiej. Z tego są 

wielce zadowoleni w Anglii i we Francji, ponieważ chcą jak najwięcej krajów 

neutralnych wciągnąd do wojny. Czy Turcja nie będzie tego żałowała, wróżyd nie 

będziemy! Pozostaje nam tylko podkreślid te nowe momenty w polityce 

zagranicznej naszego sąsiada i uważnie śledzid rozwój wydarzeo. Turcja do 

pewnego stopnia związała sobie obecnie ręce i dała się namówid na ryzykowne 

dla niej poparcie jednej ze stron wojennych. Oczywiście rząd Turcji zdaje sobie 

sprawę z odpowiedzialności, jaką wziął na siebie, lecz nie jest to polityka, jaką 

uprawia ZSRR i dzięki której zapewnił sobie wiele sukcesów. ZSRR woli nadal 

pozostawid sobie wolne ręce, konsekwentnie prowadzid swą politykę 

neutralności i nie tylko nie sprzyjad rozszerzaniu wojny, ale dążyd do umocnienia 

pokoju. 

Jesteśmy pewni, że polityka pokoju, którą prowadzi niezłomnie Związek 

Radziecki ma nadal najlepsze perspektywy. 

Teraz o stosunkach z Japonią. W ostatnim okresie w stosunkach radziecko-

japooskich ma miejsce pewne polepszenie. Ta poprawa zarysowała się od chwili 

niedawnej ugody moskiewskiej, w rezultacie której zlikwidowany został konflikt 

na granicy mongolsko-mandżurskiej. Przez szereg miesięcy, dokładniej mówiąc 
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w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i do połowy września toczyły się działania 

wojenne z udziałem wojsk mandżursko-japooskich i radziecko-mongolskich. 

Nikomu niepotrzebny konflikt spowodował niemało ofiar po naszej stronie, lecz 

ofiary były kilkakrod większe po stronie mandżursko-japooskiej. Wreszcie 

Japonia zwróciła się do nas z propozycją zlikwidowania konfliktów i chętnie 

wyszliśmy na spotkanie tej propozycji rządu japooskiego. Jak wiadomo konflikt 

spowodowany był pragnieniem Japonii przywłaszczenia sobie części terytorium 

Mongolskiej Republiki Ludowej i dokonania drogą gwałtu zmiany na swoją 

korzyśd granicy mongolsko-mandżurskiej. Ta jednostronna metoda została 

zdecydowanie zlikwidowana i jeszcze raz okazała się nieprzydatna. 

Tak nieszczęsny przykład Polski zademonstrował, jak bezwartościowe są 

niektóre pakty wzajemnej pomocy podpisane przez pewne wielkie mocarstwa 

Europy; natomiast tu, na granicy mongolsko-mandżurskiej, zademonstrowano 

zgoła inny rodzaj pomocy na podstawie paktu podpisanego przez ZSRR. Co się 

tyczy wymienionego konfliktu, w rezultacie porozumienia radziecko-japooskiego 

zawartego 15 września br. w Moskwie, został on zlikwidowany i pokój 

całkowicie przywrócony. Nie można nie przyznad, że rozwój obrotu handlowego 

pomiędzy ZSRR i Japonią odpowiada obu paostwom. W ten sposób mamy 

podstawy do twierdzenia, że stosunki japoosko-radzieckie uległy poprawie. W 

obecnej sytuacji trudno powiedzied, w jakim stopniu można liczyd na szybki 

rozwój tych pozytywnych tendencji. Jeszcze nie udało się nam wyjaśnid na ile 

poważnie jest on przygotowany w kołach japooskich. Ze swej strony mogę 

powiedzied, że pozytywnie odnosimy się do tych propozycji japooskich, 

podchodząc do nich z pozycji zasadniczej naszej linii politycznej i troski o pokój. 

Wreszcie kilka słów o kontrabandzie wojennej i wywozie broni z krajów 

neutralnych do wojujących. Ostatnio opublikowano notę rządu radzieckiego w 

odpowiedzi na notę Anglii z 6 i 11 września br. Nasza nota podawała punkt 

widzenia na kwestię kontrabandy wojennej produktów żywnościowych i paliwa 

dla ludności cywilnej, ubrania, i podkreślała, że zakazywanie dowozu artykułów 

masowego spożycia oznacza skazanie dzieci, kobiet, starców, chorych, na 

cierpienia i śmierd głodową. Rząd radziecki wskazuje, że takie kwestie nie mogą 

byd jednostronnie rozstrzygnięte, jak to uczyniła Anglia, lecz powinny byd 

rozstrzygane z powszechną zgodą mocarstw. Uważamy, że kraje neutralne, jak 
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też opinia publiczna Anglii i Francji uznają słusznośd naszej pozycji i poczynią 

kroki ku temu, by uczynid wojnę mniej niszczycielską, osłabid ją i przyśpieszyd jej 

zakooczenie w interesie pokoju. Z takiej perspektywy decyzja rządu USA o 

skasowaniu zakazu wywozu broni do krajów wojujących budzi słuszne 

wątpliwości. Nie można wątpid, że decyzja ta spowoduje w rezultacie osłabienie 

wojny i przybliżenie jej kresu, lecz przeciwnie, wzmożenie, zaostrzenie i 

przedłużenie jej trwania. Rzecz jasna decyzja taka może zapewnid wysokie zyski 

dla amerykaoskiego przemysłu wojennego. Ale czy może byd taka okolicznośd 

usprawiedliwieniem skasowania embarga na wywóz broni z USA? Jasne, że nie 

może. Taka jest obecnie sytuacja międzynarodowa. Takie są podstawy polityki 

ZSRR.  

 

 


