
ie szczędzono sobie serdecz-
ności. Z okazji sześćdzie-
siątych urodzin Józefa Sta-
lina Adolf Hitler, kanclerz

Rzeszy Niemieckiej i wódz (führer) na-
rodu niemieckiego, w specjalnym tele-
gramie wysłanym 23 grudnia 1939 roku
do sowieckiego przywódcy, oprócz ser-
decznych słów długiego życia, życzył
„szczęśliwej przyszłości narodom za-
przyjaźnionego Związku Sowieckiego”.

Z kolei przewodniczący Wszech-
rosyjskiej Komunistycznej Partii (bol-
szewików) odwdzięczył się szefowi pań-
stwa niemieckiego telegramem wysła-
nym dwa dni później, w którym wyrażał
przekonanie, iż „przyjaźń narodów Nie-
miec i ZSRS, przypieczętowana krwią,
ma wszelkie podstawy, by być trwałą i
mocną”.

Gdy Hitler ze Stalinem wymieniali
między sobą te serdeczności, Naród
Polski przeżywał chyba najsmutniejszą
w całych swoich dziejach Wigilię i Boże
Narodzenie. Całą Polskę „przykryły
jakby fale potopu”, jak pisał Papież
Pius XII w opublikowanej w paździer-
niku 1939 roku encyklice „Summi pon-
tificatus”. Potopu, który niósł śmierć i
zniszczenie.

Groza do potęgi trzeciej
Zapowiedzią dalszego ciągu hekatomby
polskich ofiar był podpisany w Moskwie
28 września 1939 roku (a więc, gdy
walczyły jeszcze ostatnie oddziały Woj-
ska Polskiego) traktat o „granicach i
przyjaźni” między Związkiem Sowiec-
kim a Niemcami. Był on logiczną kon-
sekwencją wcześniejszego paktu Rib-
bentrop-Mołotow (a w rzeczywistości
paktu Hitler-Stalin) z 23 sierpnia 1939
roku oraz wspólnej od 17 września
1939 roku kampanii prowadzonej w
Polsce przez niemiecki Wehrmacht i
sowiecką Armię Czerwoną.

W odróżnieniu od wspomnianego
„paktu o nieagresji” między Moskwą a
Berlinem, układ „o granicach i przyjaźni”
z 28 września 1939 roku zawierał nie
jeden, a trzy dodatkowe i utajnione
protokoły. Każdy z nich zapowiadał
kolejne, wspólne niemiecko-sowieckie
represje wymierzone w Naród Polski.
Można więc powiedzieć, że mamy w
tym przypadku do czynienia ze złow-
rogimi zamiarami Hitlera i Stalina,
które w porównaniu do lata 1939 roku
zostały podniesione do trzeciej potęgi.

Wspomniane trzy tajne protokoły
przewidywały koordynację działań nie-
mieckiej i sowieckiej policji politycznej
w zwalczaniu wszelkich form polskiego
ruchu niepodległościowego. Wiemy, że
na przełomie 1939 i 1940 roku docho-
dziło do regularnych konferencji (w
Krakowie i Zakopanem) między Ges-
tapo i SD (Sicherheitsdienst – służba

bezpieczeństwa) a sowieckim NKWD,
które były poświęcone właśnie tej spra-
wie. Dopóki nie mamy nieskrępowanego
dostępu do archiwów postsowieckich
w Rosji (chodzi tutaj zwłaszcza o akta
NKWD), nie sposób teraz oszacować
rzeczywistej skali tej współpracy. 

Bez odpowiedzi pozostaje szereg py-
tań o podstawowym znaczeniu. Na przy-
kład: czy „obserwatorzy” z NKWD to-
warzyszyli (przebywając w Gdańsku lub
w innych miejscach na wcielonym do
Rzeszy polskim Pomorzu) niemieckiej
zbrodniczej akcji eksterminacji polskiej
elity od września do końca grudnia
1939 roku? Sposób eksterminacji kil-
kunastu tysięcy osób związanych z sze-
roko rozumianymi polskimi elitami na
Pomorzu w lasach piaśnickich koło
Wejherowa łudząco przypominał modus
operandi sowieckich oprawców z Ka-
tynia: doły w lesie, transport ofiar cię-
żarówkami z więzień, rozstrzeliwania,
ale również strzały w tył głowy. W obu
przypadkach mieliśmy do czynienia z
tym samym celem ludobójczej polityki:
wyniszczeniem polskich elit. Czy to był
przypadek, ta zbieżność w sposobie
działania morderców po obu stronach
zaborczego kordonu?

„Transfer”, czyli wydanie
azylantów i wielkie osadnictwo
Drugi tajny protokół dołączony do
niemiecko-sowieckiego układu o „gra-
nicach i przyjaźni” przewidywał „trans-

fer ludności” między dwiema strefami
okupacyjnymi. Pod tą eufemistyczną
nazwą kryło się na przykład wysyłanie
przez władze sowieckie do III Rzeszy
niemieckich komunistów żydowskiego
pochodzenia, którzy po dojściu Hitlera
do władzy w Niemczech szukali schro-
nienia w komunistycznej „ojczyźnie
światowego proletariatu”.

Jednak ten uzgodniony przez Mos-
kwę i Berlin „transfer ludności” ozna-
czał również zgodę Kremla na wyjazd
ze Związku Sowieckiego tzw. etnicz-
nych Niemców (volksdeutschów) do
Niemiec i na tereny okupowane przez
Rzeszę. W ten sposób w latach 1939-
1941 ok. 170 tysięcy Niemców z pań-
stw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii),
zaanektowanych przez Sowietów la-
tem 1940 roku, oraz z Besarabii i
Bukowiny, w tym samym czasie przy-
łączonych do ZSRS, dostało się na
terytoria kontrolowane przez państwo
niemieckie; w tym na nasze zachodnie
ziemie wcielone do Rzeszy. To oni,
zgodnie z brutalnie i systematycznie
realizowaną przez rząd niemiecki po-
lityką osadniczą, mieli zasiedlać – i
w wielu przypadkach miało to miejsce
– domy opuszczone przez Polaków
wypędzonych przez niemieckie władze
okupacyjne.

Zaborcy raz jeszcze dzielą zdobycz
W pewien sposób treść tego tajnego
protokołu uwarunkowana była posta-

nowieniami zapisanymi w trzecim taj-
nym dodatku do układu „o granicach
i przyjaźni”. Przewidywał on bowiem
korektę – względem tajnego protokołu
dołączonego do paktu Ribbentrop-
-Mołotow – granicy zasięgu zdobyczy
terytorialnych Niemców i Sowietów.
28 września 1939 roku zgodzono się,
że Litwa znajdzie się w sowieckiej
„strefie wpływów” (pierwotnie miała
być w strefie niemieckiej), w zamian
za to niemiecka „strefa wpływów” w
Polsce miała sięgać do linii Pisa –
Narew – Bug – San, a nie jak zapisano
w pakcie Ribbentrop-Mołotow do
linii Pisa – Narew – Wisła – San.
Krótko mówiąc, została ona przesu-
nięta nieco na wschód, obejmując Lu-
belszczyznę i Zamojszczyznę. Korekta
ta oznaczała również, że cała War-
szawa znalazła się w niemieckiej stre-
fie, a nie została przedzielona na po-
łowę (wzdłuż Wisły) przez obu oku-
pantów, co przewidywał „tajny pro-
tokół” z 23 sierpnia 1939 roku.

Należy wreszcie pamiętać o aspekcie
ekonomicznym układu „o granicach i
przyjaźni” zawartego między Niemcami
a ZSRS. Oznaczał on dostawy przez
rząd sowiecki do Niemiec surowców
strategicznych (takich jak ropa naftowa)
oraz zboża. Niemieckie czołgi, które w
czerwcu 1940 roku zajmowały Paryż,
jechały na ropie dostarczonej III Rzeszy
przez jej sowieckiego sojusznika. ●

prof. Grzegorz Kucharczyk
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traszliwe lata drugiej wojny
światowej niosły za sobą bez-
przykładne okrucieństwo,
któremu towarzyszyło zor-

ganizowane na niespotykaną do tej pory
skalę kłamstwo; wszystkie jego odcienie
– od komunikatów sowieckiej i nie-
mieckiej propagandy wojennej, od po-
czątku skoncentrowanej na udowad-
nianiu „winy Polaków” za upadek ich
państwa, po niedomówienia i dwulico-
wość naszych zachodnich „aliantów”.
Najczarniejsza noc w naszych dziejach,
czyli lata 1939-1941, dostarcza aż nadto
dowodów na ten ścisły związek między
zbrodnią a kłamstwem.

Kłamstwo sowieckiej
neutralności
Tym ostatnim szczególnie zręcznie ope-
rowali Sowieci. Dość wspomnieć, że aż
do końca 1939 roku Związek Sowiecki
występował jako „państwo neutralne”.
Trzeba powiedzieć, że decyzja władz
Rzeczypospolitej, aby nie ogłaszać w
dniu 17 września 1939 roku (i w kolej-
nych dniach po sowieckiej agresji) stanu
wojny między Polską a ZSRS, była dla
Moskwy ułatwieniem w tej rozgrywce,
która przecież nie miała li tylko cha-
rakteru propagandowego.

Rezultat był taki, że po zbrojnym
rozbiorze Polski wspólnie z Niemcami
i nawet po zawarciu układu o „grani-
cach i przyjaźni” z Niemcami w dniu
28 września 1939 roku (notabene,
Moskwa nazywała tę umowę „układem
o przyjaźni i granicach”, była to sym-
ptomatyczna kolejność słów), który
przewidywał przecież nie tylko współ-
pracę polityczną, ale i gospodarczą
obu totalitarnych mocarstw, Sowieci
funkcjonowali w oczach gabinetów i
zachodniej opinii publicznej jako pań-
stwo neutralne. Dopiero sowiecka
agresja na Finlandię pod koniec 1939
roku otworzyła oczy większości zachod-
nich obserwatorów na prawdziwy kształt
sowieckiej „neutralności”, czego rezul-
tatem było oficjalne wykluczenie w dniu
4 grudnia 1939 roku Związku Sowiec-
kiego z Ligi Narodów (jedyny taki przy-
padek w dziejach tej organizacji).

Kłamstwo o „wyborach”
i „plebiscytach”
Na kłamstwie opierała się również
sowiecka polityka okupacyjna w przy-
dzielonej w latach 1939-1941 „strefie
wpływów” na terytorium Rzeczy-
pospolitej. Moskwa – w przeciwień-
stwie do Niemiec – zatroszczyła się o
„demokratyczny” sztafaż dokonywa-
nych przez siebie aneksji polskich te-
rytoriów. Stalin zorganizował pod ko-
niec 1939 roku farsę pod tytułem „wy-

bory” do Rad Najwyższych Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Białorusi (tak
w sowieckiej nomenklaturze nazywano
nasze wschodnie województwa) oraz
„referenda” na temat przyszłości tych
ziem („Czy chcecie należeć do Związ-
ku Sowieckiego?”).

Nie trzeba dodawać, że w obu przy-
padkach mieliśmy do czynienia z wielką
inscenizacją, ale kłamliwy komunikat
poszedł w świat o tym, że „społeczeństwa
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia-
łorusi proszą Radę Najwyższą ZSRS o
wyrażenie zgody na przyłączenie tych
ziem do ZSRS”. W kolejnych latach
wojny, gdy Hitler ostatecznie 22 czerwca
1941 roku zerwał sojusz ze Stalinem,
ten ostatni będzie przekonywał swoich
zachodnich aliantów (Roosevelta i Chur-
chilla), że nie może oddać Polsce jej
wschodnich obszarów, bo przecież ich
ludność „w sposób demokratyczny” wy-
raziła już wolę należenia do wielkiej
rodziny narodów sowieckich.

Cisza, która była kłamstwem
Aż tak naiwni anglosascy przywódcy
nie byli, aby wierzyć w te brednie.
Jednak ich zachowanie wobec pol-
skiego sojusznika po 17 września 1939
roku od początku nacechowane było
dwulicowością i zakłamaniem. Zna-
mienna pod tym względem była reak-
cja zachodnich demokracji na so-
wiecką agresję. W tym przypadku
mówimy o dwóch mocarstwach: Wiel-
kiej Brytanii oraz Francji (do jej ka-
pitulacji w czerwcu 1940 roku), Stany
Zjednoczone do końca 1941 roku

będą neutralne (to Hitler wypowie-
dział w grudniu 1941 roku wojnę
Ameryce, nie odwrotnie).

W Londynie i Paryżu potępiano je-
dynie niemiecką napaść na Polskę, cał-
kowicie – i dla nas złowrogo – pomijając
agresję z dnia 17 września 1939 roku.
Takiemu stanowisku wtórowała prasa
po obu stronach kanału. Nie do prze-
cenienia w tym kontekście były komu-
nistyczne (czy szerzej: lewicowe) wpływy
w poszczególnych redakcjach, a przecież
według wskazówek Międzynarodówki
Komunistycznej (Kominternu) we wrześ-
niu 1939 roku doszło do zniszczenia
„imperialistycznej Polski” przez dwa
mocarstwa „miłujące pokój” (Niemcy i
Związek Sowiecki).

Na nic się zdało przypominanie przez
polskich dyplomatów zapisów układu
sojuszniczego polsko-brytyjskiego z 
25 sierpnia 1939 roku (układu, który
ostatecznie przekonał Hitlera, że trzeba
Polskę „wykończyć” jak najszybciej),
który zawierał klauzulę zakazującą po-
dejmowania przez układające się strony
jakichkolwiek układów i porozumień,
które mogłyby narazić na szwank su-
werenność i integralność terytorialną
jednego z partnerów. Tymczasem już w
dniu 18 września 1939 roku na nalegania
polskiego ambasadora w Londynie hr.
Edwarda Raczyńskiego, by rząd brytyjski
zajął jednoznaczne stanowisko wobec
sowieckiej agresji na Polskę, brytyjski
szef dyplomacji lord Edward Halifax
odpowiedział bez zająknięcia, że so-
juszniczy układ polsko-brytyjski z 25
sierpnia 1939 roku dotyczy jedynie Nie-

miec. Było to oczywiście kłamstwo.
Jedno z wielu, którego doświadczyliśmy
w tragicznym okresie po 1 września
1939 roku.

Kłamstwo o „rycerskiej potędze
Rzeszy Niemieckiej”
A cóż dopiero powiedzieć o zorgani-
zowanym przez Niemcy systemie kłam-
stwa! Kierowana do Polaków od paź-
dziernika 1939 roku niemiecka pro-
paganda głosiła „rycerską potęgę Rze-
szy Niemieckiej”. W tym samym czasie
„rycerze” z Wehrmachtu, Einsatzgrup-
pen i – o czym nie należy zapominać
– z niemieckiego Selbsschutzu (dosł.
„samoobrona” rekrutująca się z miej-
scowej mniejszości niemieckiej gorliwie
mordującej swoich polskich sąsiadów)
dziesiątkowali polską elitę na Pomorzu
i w Wielkopolsce oraz na Górnym
Śląsku (ogółem ponad 40 tys. osób).
Warto przypomnieć, że już wtedy
wśród ofiar były także dzieci. To wszyst-
ko działo się jesienią 1939 roku. Wiosną
1940 roku dojdzie natomiast wielka
akcja eksterminacji polskich elit w
Generalnej Guberni, tzw. akcja AB.
A jeszcze pod koniec 1939 roku nie-
mieccy „rycerze” zamordowali na Po-
morzu ponad tysiąc osób – pacjentów
zakładów psychiatrycznych w ramach
„akcji T4”.

Papież Pius XII pisał w październiku
1939 roku o „potopie, który przykrył
Polskę”. Rzeczywiście. Był to potop
zbrodni i kłamstwa. ●

Okrucieństwa i kłamstwo
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Za tydzień, 2 października:
Ostatnie bitwy Września
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