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Konec jan u a rja  je  objavil državni departement Združenih držav 
Amerike ob sodelovanju angleškega in francoskega zunanjega mini
strstva zbirko poročil in raznih zapiskov iz dnevnikov hitlerjevskih 
diplomatskih uradnikov in dal tej zbirki skrivnosten naslov »Naci- 
stično-sovjetski odnosi v letih 1939—1941«.

K akor je razvidno iz uvoda k tej zbirki, so se vlade ZDA, Velike 
Britanije in F rancije že poleti 1946 dogovorile med seboj o objavi 
arhivskega gradiva nemškega zunanjega ministrstva za leta 1918—1945, 
ki je  bilo prišlo v Nemčiji v roke ameriškim in angleškim vojaškim 
oblastem. Pozornost vzbuja pri tem okoliščina, da je  bilo v objavljeno 
zbirko vključeno samo gradivo, ki se nanaša na leta 1939—1941, na 
p re jšn ja  leta, zlasti na miinchensko obdobje nanašajočega se gradiva 
pa državni d epartem en t. ni vključil v zbirko in ga je  torej p rikril 
javnemu mnenju. To seveda ni naključje  in to zasleduje cilje, ki ni
m ajo nič skupnega z objektivnim in vestnim odnosom do zgodovinske 
resnice.

Da bi nekako opravičil v očeh javnega m nenja enostransko objavo 
te zbirke nepreverjenih in samovoljno zmašenih zapiskov hitlerjevskih 
uradnikov, je  spravil anglo-ameriški tisk v javnost izmišljeno po
jasnilo, češ »da so Rusi odklonili predlog zahoda, da bi skupaj objavili 
celotno poročilo o nacistični diplomaciji«.

Ta izjava anglo-ameriških krogov n e  u s t r e z a  s t v a r n o s t i .
V resnici je  bilo takole. V zvezi s poročili, da so začeli v Angliji 

p riprav lja ti objavo v Nemčiji zaplenjenih dokumentov, ki jih je 
objavil inozemski tisk poleti 1945, se je  obrnila sovjetska vlada na 
vlado Velike Britanije z zahtevo, na j bi sovjetski izvedenci sodelovali 
p ri skupnem proučevanju nemškega gradiva, ki so ga zajele anglo- 
ameriške čete. Sovjetska vlada je  menila, da ni dopustna objava takih 
dokumentov brez skupnega soglasja in hkrati ni mogla prevzeti odgo
vornosti za objavo dokumentov brez skrbnega in kolektivnega pre- 
verjen ja , kajti objava omenjenega gradiva brez teh elementarnih 
pogojev bi lahko povzročila poslabšanje odnosov med državami — 
članicami protihitlerjevske koalicije. Toda angleško zunanje mini
strstvo j e  o d k l o n i l o  s o v j e t s k i  p r e d l o g  sklicujoč se na to, da 
je  sprožila sovjetska vlada vprašanje o izmenjavi kopij zajetih hitler
jevskih dokumentov prezgodaj.

Znano je  tudi, da je ameriška delegacija v političnem d irek toriju  
Kontrolnega sveta v Nemčiji predložila 6. septembra svoj osnutek 
d irek tiv  o ravnanju  z nemškimi arhivi in dokumenti. Ta osnutek je  
predvideval za vso Nemčijo enoten način zbiranja in čuvanja arhivov,



kakor tudi to, da im ajo pravico do dostopa do njih  predstavniki držav, 
ki so članice organizacije Združenih narodov. Predvidena je bila tudi 
možnost kopiran ja dokumentov in njihove objave. Ta predlog so 
obravnavali na štirih sejah političnega direktorija , toda na prošnjo 
Angležev in Američanov je  bil odgoden pod pretvezo, da m anjkajo  
v n jem  navodila, po izjavi ameriškega predstavnika, da p rip rav lja jo  
ZDA nov predlog in prosijo, naj bi predloženega osnutka ne upo
števali, pa je  bilo vprašanje črtano z dnevnega reda političnega 
d irek torija .

Izjava, da naj bi bila sovjetska vlada odklonila sodelovanje v p ri
p rav ljan ju  objave nemškega arhivskega gradiva, je  torej l a ž n a .

H krati z objavo zgoraj omenjene zbirke v Združenih državah 
Amerike in v deželah, ki so od n jih  odvisne, se je  kakor na m iglja j 
čarobne paličice dvignil nov val hu jskan ja  in nebrzdane klevetniške 
kam panje v zvezi s paktom o nenapadanju, ki je  bil sklenjen 1. 1939 
med ZSSR in Nemčijo in ki naj bi bil naperjen proti zapadnim 
državam.

Takšno verolomno stališče ustreza gledanju na značaj med
narodnih odnosov, tipičnemu za vladajoče kroge anglo-ameriških 
dežel, gledanju, ki je v tem, da se namesto poštenih in iskrenih 
odnosov med zavezniki ter njihovega medsebojnega zaupanja in pod
p iran ja  uveljav lja  politika izkoriščanja vseh možnosti t ja  do klevete 
za oslabitev svojega zaveznika, za njega izkoriščanje v lastnih ozko
srčnih interesih in za okrepitev svojega položaja na njegov račun.

Ne smemo tudi pozabiti p rizadevanja vladajočih krogov ZDA, ki 
bi radi s svojo klevetniško kam panjo proti ZSSR omajali vpliv na 
prednih elementov v svoji deželi, ki se zavzemajo za zboljšanje 
odnosov z ZSSR. C ilj udarca po naprednih elementih v ZDA ima ne
dvomno namen oslabiti njihov vpliv spričo bližajočih se volitev 
novega prezidenta ZDA, ki bodo jeseni 1948.

Zbirka je  polna dokumentov, ki so jih  skrpucali hitlerjevski diplo
matski uradniki v zakotjih nemških diplomatskih pisarn. Že ta okoli
ščina sama bi morala biti svarilo pred enostransko uporabo in objavo 
dokumentov, ki se odlikuje jo  s pristranostjo  in tendencioznostjo, ki 
po jasn ju je jo  dogodke s stališča hitlerjevske vlade in ki bi radi 
osvetlili te dogodke tako, kakor bi želeli h itlerjevci. Prav zato je  
bila sovjetska vlada svojčas proti enostranski objavi zaplenjenih 
nemških dokumentov brez predhodnega in skrbnega skupnega p re 
verjan ja . Celo francoska vladna agencija »France Presse« je morala 
priznati, da način, kako so tri vlade brez vednosti Sovjetske zveze ob
javile  to gradivo, »ne ustreza povsem normalni diplomatski proceduri«.

Vendar pa se angleška vlada s tem ni strinjala. Ameriška, angleška 
in  francoska vlada so se odločile za enostransko objavo nemških do
kumentov, n da bi se ustavile pred falzificiranjem zgodovine, p ri
zadevajoč si oklevetati Sovjetsko zvezo, ki je  nosila na svojih ramenih 
glavno breme vojne proti hitlerjevski napadalnosti.

S tem  so prevzele te vlade vso odgovornost za posledice takega 
enostranskega dejanja .

V takih  okoliščinah meni sovjetska vlada, da ima pravico s svoje 
strani objaviti tiste ta jne  dokumente o odnosih med hitlerjevsko 
Nemčijo ter vladami Anglije, F rancije  in ZDA, ki so prišli v roke



sovjetske vlade in lei so jih  te vlade p r i k r i l e  javnemu mnenju. Te 
vlade so te dokumente skrile in jih  nočejo objaviti. Mi pa menimo, 
da m orajo ti dokumenti, po vsem, kar se je  zgodilo, priti v javnost, 
da  bo lahko ugotovljena zgodovinska resnica.

Sovjetska vlada ima v rokah važne dokumente, ki so jih  zaplenile 
sovjetske čete ob razbitju  hitlerjevske Nemčije, dokumente, katerih  
ob java bo pripomogla k pravilni osvetlitvi resničnega poteka priprav  
te r  razvoja h itlerjevske napadalnosti in druge svetovne vojne.

Isti nalogi služijo tudi zgodovinske ugotovitve »Falzifikatorji zgo
dovine«, ki jih  ob jav lja  zdaj sovjetski Informacijski biro pri mini
strskem svetu ZSSR.

Na to vprašanje nanašajoči se ta jn i dokumenti bodo v kra tkem  
objavljeni.

I 

Kako so se začele priprave na nemško napadalnost

Ameriški falzifikatorji in njihovi anglo-francoski pomagači bi radi 
napravili vtis, da so se začele priprave na nemško napadalnost, ki se 
je  spremenila v drugo svetovno vojno, jeseni 1939. Toda kdo, razen 
povsem naivnih ljudi, ki so pripravljeni verjeti kateri koli napihnjeni 
senzaciji, bi se lahko zdaj ujel na tako limanico? Kdo ne ve, da je  
začela Nemčija p riprav lja ti vojno takoj, ko je  prišel H itler na krmilo? 
Kdo tudi ne ve, da so ustvarili h itlerjevski režim monopolistični 
krogi ob popolni odobritvi vladajočega tabora Anglije, F rancije  in 
Združenih držav Amerike?

Da bi se pripravila na vojno in si zagotovila najm odernejšo obo
rožitev je morala Nemčija obnoviti in razviti svojo težico industrijo, 
predvsem pa metalurgijo in vojno industrijo v Porurju . Po porazu 
v prvi imperialistični vojni Nemčija pod jarmom versajske pogodbe 
ni mogla storiti tega v kratkem  času z lastnimi silami. Nemški impe
rializem je dobil pri tem močno podporo Združenih držav Amerike.

Kdo ne ve, da so ameriške banke in trusti, ki so delovali v po
polnem soglasju z vlado v poversajskem obdobju, vložili v nemško 
gospodarstvo in dali Nemčiji kredite v znesku več m ilijard dolarjev, 
ki so bili potrošeni za obnovo in razvoj nemškega vojno-industrijskega 
potenciala?

Znano je, da je  bilo poversajsko obdobje za Nemčijo v znamenju 
celega sistema ukrepov, usmerjenih na obnovo nemške težke indu
strije, zlasti nemškega vojno-industrijskega potenciala. Velikansko 
vlogo je  imel pri tem tako imenovani Dawesov reparacijski načrt za 
Nemčijo, s pomočjo katerega sta hoteli ZDA in Anglija obnoviti nem ' 
ško industrijo  v odvisnosti od ameriških in angleških monopolov. 
Dawesov načrt je  utrl pot močnejšemu dotoku in vgnezdenju tujega, 
predvsem ameriškega kapitala v nemški industriji. Posledica tega je  
bila, da se je  začel že leta 1925 dvig nemškega gospodarstva, ki ga 
je  povzročil intenzivni proces preureditve proizvajalnega aparata.

H krati je  močno naraščal nemški izvoz, ki je  dosegel leta 1927 
raven iz leta 1913, v pogledu nekaterih izdelkov pa je celo prekoračil 
to raven za 12% (v cenah iz leta 1913). V šestih letih, od leta 1924 do



1929, Je znašal đotoK tujega Kapitala v Nemčijo 10—15 m ilijard  marK 
dolgoročnih in nad 6 milijard m ark kratkoročnih investicij. Po ne
katerih  informacijah je  bil obseg investic ij  kapitala še znatno večji. 
To je  povzročilo velikansko okrepitev nemškega ekonomskega, zlasti 
pa  vojnega potenciala. V tem pogledu je  pripadal vodilni pomen 
ameriškim investicijam kapitala, ki so znašale najm anj 70 % vseh 
dolgoročnih posojil.

Dobro je  znaii vloga, ki so jo imeli v financiranju nemške težke 
industrije , v vzpostavitvi in razširjenju n<i j tesnejših stikov med ame
riško in nemško industrijo ameriški monopoli na čelu z rodbinami 
Dupontov, Morganov, Rockefellerjev, Lamontov in drugih industrijskih 
mogotcev ZDA. Vodilni ameriški monopoli so bili najtesneje povezani 
z nemško težko industrijo, vojnimi koncerni in bankami. Vodilni ame
riški kemični koncern »Dupont-de Namour«, angleški imperijski ke
mični trust (»Imperial Chemical Industries«), ki je  bil eden izmed 
največjih  delničarjev avtomobilskega trusta »General Motors«, sta bila 
v tesnih industrijskih odnosih z nemškim kemičnim koncernom »I. G. 
Farbenindustrie«, s katerim  sta sklenila leta 1926 karte ci sporazum
o razdelitvi svetovnih tržišč za prodajo  smodnika. Predsednik uprave 
tv rdke Reehm and Haass v Filadelfiji (ZDA) je  bil pred vojno kom- 
panjon šefa te tv rdke v Darmstadtu (Nemčija). Mimogrede rečeno 
delu je  bivši ravnate lj tega koncerna Rudolf Müller v »Biconiji« in 
ima važno vlogo v vodilnih krogih krščanskodemokratske unije  (HDS).
V obdobju med leti 1951 in 1939 je nemški kapitalist Schmitz, p red 
sednik koncerna »I. G. Farbenindustrie« in član upravnega sveta 
»Deutsche Bank« kontroliral ameriško tvrdko »General Daistaf Cor
poration«. Po münchenski konferenci (leta 1938) je  sklenil ameriški 
trust »Standard Oil« z »I. G. Farbenindustrie« pogodbo, po kateri je  
dobila slednja udeležbo pri dobičku od letalskega bencina, ki so ga 
izdelovali v ZDA, v zameno za to pa se je  z lahkoto odrekla izvozu 
svojega bencina iz Nemčije, čigar zaloge je  zbirala tak ra t Nemčija 
v vojne namene.

Takšne zveze niso značilne samo za ameriške kapitalistične mono
pole. Najtesnejšo ekonomsko povezanost, ki ni bila samo trgovskega, 
m arveč tudi vojnega pomena, smo videli na prim er tik pred vojno 
med Federacijo  angleške industrije in nemško Državno industrijsko 
skupino. Zastopniki teh dveh monopolističnih združb so objavili 1. 1939 
v Diisseldorfu skupno izjavo, v kateri je  bilo med drugim rečeno, da 
je  namen sporazuma »prizadevanje, da se zagotovi čim popolnejše 
«odelovanje industrijsk ih  sistemov teh dežel«. In to se je zgodilo 
v dneh, ko je  h itlerjevska Nemčija požrla Češkoslovaško. Ni čuda, 
da j 9 pisala v zvezi s tem londonska revija »Economist«: »Da ni morda 
v düsseldorfskem vzdušju nečesa, k a r sili pametne ljudi, da izgub
l ja jo  razsodnost?«1

Značilen prim er tesne prepletenosti ameriškega in nemškega, pa 
tudi angleškega kapitala lahko vidimo v znani banki Schröder, v ka 
teri je  imel vodilno vlogo nemški jeklarski trust »Vereinigte Stahl
werke«, ki so ga organizirali Stinnes, Tiessen in drugi industrijsk i 
magnati P o ru rja  s središči v New \o rk u  in Londonu. V poslih te banke

1 Corwin D. Eduards, Mednarodni karteli v gospodarstvu in politiki, 1947,



je  imel vodilno vlogo Allen Dulles, ravnatelj londonskih, Kölnslcih im 
ham burških Schröder jev v New Yorku — tvrdke »1. G. Schröder 
Banking Corporation«. V newyorskem centru te banke je imela vodilno 
vlogo znana advokatska tvrdka »Sullivan and Cromwell«, ki j i  je  
načeloval sedanji glavni svetovalec g„ Marshalla John Faster Dulles 
in ki je  bila tesno povezana s svetovnim Rockefellerjevim petrolejskim 
trustom »Standard Oil«, pa tudi z najmočnejšo ameriško banko 
»Chase National Bank«, ki sta nalagala v nemško industrijo  velikanske 
kapitale.

V knjigi R. Sasulyja, izdani leta 1947 v New Yorku, je  po
udarjeno, da so tu ja  posojila dobesedno v potokih pritekla v Nemčijo 
takoj, ko je  bila tam v poversajskem obdobju ustavljena inflacija 
in ko se je  m arka okrepila. V obdobju med leti 1924 in 1930 so se 
povečali zunanji dolgovi Nemčije več kot za trideset m ilijard mark.

S pomočjo tujega, zlasti ameriškega kapitala, je  bila nemška indu
strija , predvsem »Vereinigte Stahlwerke«, temeljito preurejena in 
modernizirana. Nekatera posojila so dobile neposredno tvrdke, ki so 
imele v preureditvi glavno vlogo.2

H krati z anglo-nemško-ameriško banko Schröder je imela v finan
siranju nemškega jeklarskega trusta  »Vereinigte Stahlwerke« v tistih 
letih vodilno vlogo ena največjih newyorških bank Dillon Reed and 
Co., med ravnatelji katere je bil več let sedanji minister za obrambo 
Forrestal.3

Ta zlati dež ameriških dolarjev je oplodil težko industrijo  hitler
jevske Nemčije, predvsem vojno industrijo. Te milijarde ameriških 
dolarjev, ki so jih  investirali prekomorski monopoli v vojno gospo
darstvo hitlerjevske Nemčije, so ustvarile nemški vojni potencial in 
dale hitlerjevskemu režimu v roke orožje, potrebno za uresničenje 
njegove napadalnosti.

Naslonjena na finančno pomoč predvsem ameriških monopolov je  
Nemčija v kratkem času zgradila močno vojno industrijo, ki je  bila 
sposobna izdelovati velikanske množine prvovrstnega orožja, na tisoče 
tankov, letal, topov, vojnih ladij najnovejšega tipa in druge vrste 
orožja.

Vse to bi fa lzifikatorji zgodovine radi pozabili. Skušajo se izogniti 
odgovornosti za svojo politiko, ki je  oborožila hitlerjevsko napadal
nost, da je  zanetila drugo svetovno vojno in povzročila vojno ka ta 
strofo, kakršne zgodovina še ne pozna, vojno, ki jo  je moralo plačati 
človeštvo z milijoni in milijoni žrtev,

Ne smemo torej pozabiti, da je  bila prva in najvažnejša pred
postavka hitlerjevske napadalnosti preporod in obnova nemške težke 
in vojne industrije, kar je bilo omogočeno samo z neposredno in 
izdatno finančno pomočjo vladajočih krogov Združenih držav Amerike.

Toda to še ni vse. .

* Richard #Sasuly, »I. G. Farbenindustrie«, Boni and Gaer, New York, 
1947, p. 8°.

3 »Stock Exchange Year Book«. London 1925; Who’s Who in America; 
Who’s Who in American Finance; Moody’s Manual of Corporation; Poor’s 
Manual, 1924—1939.



D ruga odločilna okoliščina, ki je  pospešila izbruh hitlerjevske 
napadalnosti, je  bila politika vladajočih krogov Anglije in Francije, 
znana kot politika »pomirjenja« hitlerjevske Nemčije, politika od
klonitve kolektivne varnosti. Zdaj mora biti vsem jasno, da je povzro
čila drugo svetovno vojno prav ta politika anglo-francoskih vladajočih 
krogov, izražena v tem, da so se odrekli kolektivni varnosti in odporu 
proti nemški napadalnosti ter dajali potuho napadalnim zahtevam 
hitlerjevske Nemčije.

Preidimo k dejstvom.
Že kmalu potem, ko je prišel H itler na krmilo, je bil po priza

devanju  angleške in francoske vlade leta 1933 podpisan v Rimu »pakt 
soglasja in sodelovanja« štirih držav — Velike Britanije, Nemčije, 
F rancije  in Italije, Ta pakt je pomenil dogovor angleške in francoske 
vlade z nemškim in italijanskim fašizmom, ki že takra t nista skrivala 
svojih napadalnih namenov. Hkrati je  pomenil ta pakt s fašističnima 
državama, da se Velika Britanija in Francija odpovedujeta politiki 
okrepitve enotne fronte miroljubnih držav proti napadalnim državam. 
S tem, da sta se dogovarjali z Nemčijo in Italijo za hrbtom ostalih 
držav, udeleženk takratne konference o razorožitvi, ki je  obravnavala 
sovjetski predlog, naj bi sklenili pakt o nenapadanju in pakt o defi
n iciji napadalne dežele, sta zadali Velika Britanija in F rancija udarec 
zagotovitvi miru in varnosti narodov.

T akoj potem sta Anglija in Francija leta 1934 pomagali Hitlerju, 
da je  izkoristil sovražno stališče z njim povezane panske Poljske 
v odnosu do ZZSR, zaradi česar je bil sklenjen nemško-poljski pakt
o  nenapadanju, ki je  bil ena izmed važnih etap v p riprav ljan ju
nemške napadalnosti. Ta pakt je  bil potreben Hitlerju zato, da bi 
om ajal vrste pristašev kolektivne varnosti in pokazal na tem primeru, 
d a  Evropa ne potrebuje kolektivne varnosti, marveč dvostranske spo
razume. To je  omogočalo nemški napadalnosti, da je sama odločala, 
s kom in kdaj bo sklepala sporazume, koga in kdaj bo napadla. Ta 
nemško-poljski pakt je  bil nedvomno prva resna vrzel v stavbi ko
lektivne varnosti.

O hrabreni H itler je  storil vrsto ukrepov za odkrito obnovo
nemških oboroženih sil, kar ni naletelo na noben odpor angleških
in  francoskih oblastnikov. Nasprotno, kmalu, leta 1933, je  bil sklenjen 
v  Londonu, kam or je prispel v ta namen Ribbentrop, angleško-nemški 
pomorski sporazum, s katerim je Velika Britanija privolila v obnovo 
nemških pomorskih oboroženih sil v obsegu, skoraj enakem francoski 
vojni mornarici. Razen tega je dobil Hitler pravico graditi podmornice 
v skupni tonaži 45 % angleškega podmorniškega brodovja. V isto 
obdobje spadajo tudi enostranska dejan ja  hitlerjevske Nemčije, usmer
jen a  na likvidacijo vseh drugih omejitev v pogledu povečanja nemških 
oboroženih sil, ki jih je določala versajska pogodba. Tn ta de jan ja  
niso naletela na noben odpor Anglije, F rancije in ZDA.

Apetit fašističnih napadalcev je bil iz dneva v dan večji, ZDA, 
Velika Britanija  in F rancija  pa so gledale na to skozi prste. Ni seveda 
naključje , da so šle v tem času Nemčiji in Italiji gladko od rok njune 
vojne intervencije v Abesiniji in Španiji.

Samo Sovjetska zveza je dosledno in odločno uveljavljala svojo 
politiko miru ter branila načela enakopravnosti in neodvisnosti Abe-



sini je, ki je  bila povrLu še članica Društva narodov, ter pravico 
zakonite republikanske vlade v Španiji do podpore s strani demo
kratičnih  dežel proti nemško-italijanski intervenciji.

»Sovjetska zveza,« je  rekel V. M. Molotov na zasedanju CIK 
ZSSR 10. ja n u a r ja  1939 v zvezi z napadom Italije  na Abesinijo, »je 
m anifestirala v Društvu narodov svojo zvestobo temu načelu, načelu 
državne neodvisnosti in nacionalne enakopravnosti vseh držav, na 
priimeru ene izmed malih držav — Abesinije. Sovjetska zveza je  izko
ristila tudi svoje sodelovanje v Društvu narodov za to, da bi v praksi 
uveljavila svojo linijo  v odnosu do imperialističnega napadalca.«4

V. M. Molotov je  tak ra t rekel, da »italijansko-abesinska vojna 
kaže, da je  nevarnost svetovne vojne vedno večja in da vedno bolj 
zajem a Evropo.«5

K aj pa so počele tak ra t vlade ZDA, Velike Britanije in Francije, 
vpričo katerih  so fašistični razbojniki vedno predrzneje obračunavali 
s svojimi žrtvami? Niti s prstom niso ganile, da bi ukrotile nemškega 
in italijanskega napadalca, da bi zaščitile teptane pravice narodov, 
da bi ohranile mir in preprečile grozečo drugo svetovno vojno.

Samo Sovjetska zveza je  storila vse, kar je  bilo v njenih močeh, 
da bi zagradila pot fašističnim napadalcem. Sovjetska zveza je  na
stopila kot iniciator in borec za kolektivno varnost. Že 6. feb ruarja  
1933 je  predlagal zastopnik Sovjetske zveze M. M. Litvinov v gene
ralni komisiji za razorožitev, naj bi sprejeli deklaracijo  o definiciji 
napadalnosti in napadalne države. Ko je  Sovjetska zveza predlagala 
definicijo napadalne dežele, je  imela pred očmi potrebo, da se v inte
resu splošne varnosti in olajšanja sporazuma o maksimalnem zm anj
šan ju  oborožitve čim točneje definira pojem »napad«, da bi »preprečili 
sleherno pretvezo za njegovo opravičilo«. Toda konferenca, ki je  
delovala pod vodstvom Anglije in Francije, je  odklonila ta predlog — 
v dobro nemški napadalnosti.

Vsem je  znana vztra jna in dolgotrajna borba Sovjetske zveze in 
n jene delegacije v Društvu narodov pod predsedstvom M. M. Litvi
nova za ohranitev in okrepitev kolektivne varnosti, V vsem pred 
vojnem obdobju je  sovjetska delegacija v Društvu narodov branila 
načela kolektivne varnosti in povzdigovala svoj glas v zaščito tega 
načela malone na vsakem zasedanju Društva narodov, skoraj v vsaki 
komisiji D ruštva narodov. Toda kakor vemo je  ostal glas sovjetske 
delegacije glas vpijočega v puščavi. Vsemu svetu so znani predlogi 
sovjetske delegacije o ukrepih za okrepitev kolektivne varnosti, po
slani po naročilu sovjetske vlade generalnemu ta jn iku  D ruštva na 
rodov g. Avenolu 30. avgusta 1936 s prošnjo, naj bi te predloge pro 
učili v* D ruštvu narodov. Toda znano je  tudi, da so bili ti predlogi 
pokopani v arhivih Društva narodov, ne da bi se sploh kdo zmenil 
zanje.

Jasno je  bilo, da se Anglija in Francija, ki sta tak ra t  vodili 
Društvo narodov, odpovedujeta kolektivnemu odporu proti nemški na 
padalnosti. Kolektivni varnosti pa sta se odpovedali zato, k e r ju  je  
ovirala, da nista mogli uveljavljati nove politike »pomirjenja« nemške

4 V. M. Molotov. Članki in govori 1935—1936, str. 176.
• V. M. Molotov. Članki in govori 1935—1936, str. 177.



napadalnosti, politike popuščanja h itlerjevski napadalnosti, Ki sta si 
jo  bili osvojili. Seveda, taka  politika je  morala privesti do okrepitve 
nemške napadalnosti, toda anglo-francoski vladajoči krogi so menili, 
da to ni nevarno, k a jt i  potem, ko bi nasitili h itlerjevsko napadalnost 
s koncesijami na zahodu, bi jo  lahko usmerili na vzhod in jo  izko
ristili kot orožje proti ZSSR.

V zaključnem  referatu  na XVIII. kongresu VKP (b) v marcu 1939 
je  rekel tovariš Stalin v svojem pojasnilu vzrokov, zakaj se je  h itle r
jevska napadalnost okrepila;

»Glavni vzrok je  v tem, da se je  večina nenapadalnih dežel, p red 
vsem Anglija in F rancija , odrekla politiki kolektivne varnosti, politiki 
kolektivnega odpora proti napadalcu in da so se postavile te dežele 
na stališče nevmešavanja* na stališče nevtralonsti.«0

D a bi zbegal čita te lja  in hk ra ti  oklevetal sovjetsko vlado, trd i 
ameriški dopisnik Nel Stanford, da je  bila sovjetska vlada proti 
kolektivni varnosti, da  je bil M. M. Litvinov odstranjen s položaja 
ljudskega kom isarja za zunanje zadeve in zam enjan z V. M. Molo
tovom zato, k e r je  uveljav ljal politiko okrepitve kolektivne varnosti. 
Težko si je  misliti k a j  bolj bedastega, kakor je  ta fantastična trditev. 
Razum ljivo je, da M. M. Litvinov ni uveljav lja l svoje osebne politike, 
marveč politiko sovjetske vlade. Po drugi strani je  vsem znana borba 
sovjetske vlade in n jen ih  predstavnikov, med njimi M. M. Litvinova, 
za kolektivno varnost r  vsem predvojnem  obdobju.

Kar se tiče im enovanja V M. Molotova na položaj ljudskega 
kom isarja  za zunanje zadeve, je  povsem jasno, da je  bilo nujno  
potrebno, da je  zavzemal v zamotanih razmerah, ko so fašistični 
napadalci p ripravlja li drugo svetovno vojno, ko sta Velika B ritanija 
in F rancija , za hrbtom katerih so Stale Združene države Amerike, 
neposredno popuščali in vzpodbujali napadalce na vojno proti ZSSR, 
tako  odgovorni položaj, kakor je položaj ljudskega kom isarja za 
zunanje zadeve, bolj izkušen in v deželi bolj popularen politik, kakor 
je  bil M. M. Litvinov.

Ni bilo naključje , da so se zapadne države odrekle pak tu  o ko
lektivni varnosti. V tistem obdobju se je  razmahnila borba med dvema 
lin ijam a mednarodne politike. P rva  lin ija  je  bila lin ija  borbe za mir, 
za organizacijo kolektivne varnosti in za odpor proti napadalnosti 
z združenimi napori miroljubnih narodov, To linijo  je  uveljav lja la  
Sovjetska zveza, ki je  dosledno in čvrsto branila  interese vseh velikih 
in malih m iroljubnih narodov. D ruga lin ija  je  bila linija, po kateri 
so se odrekali organizaciji kolektivne varnosti in odporu proti napa
dalnosti, k a r  je  neogibno vzpodbujalo fašistični deželi k okrepitvi 
n june  agresivne dejavnosti in s tem pospeševalo zanetenje nove vojne.

Iz vsega tega je razvidno, da je  zgodovinska resnica v tem, da 
je  bila h itlerjevska napadalnost omogočena prvič zato, ker so Zdru
žene države Amerike pomagale Nemcem, da so v kratkem  izgradili 
vojno ekonomsko bazo nemške napadalnosti in tore j oborožile to na 
padalnost, in drugič zato, ker so angleško-francoski vladajoči krogi 
s tem, da so se odrekli kolektivni varnosti, omajali vrste miroljubnih

8 J. V Stalin, Zaključni referat na XVIII, kongresu Partije o delu CK
VKP (b). »Vprašanja leninizma« str. 570.



dežel, razbili enotno fronto teh dežel proti napadalnosti, ugladili pot 
nemški napadalnosti in pomagali H itlerju  zanetiti drugo svetovno 
vojno.

Kaj bi se zgodilo, če bi Združene države Amerike ne finansirale 
težke industrije  hitlerjevske Nemčije, Anglija in Francija pa bi se 
ne odrekli kolektivni varnosti, temveč nasprotno, če bi skupno s So
v jetsko zvezo organizirali kolektivni odpor proti nemški napadalnosti?

H itlerjevska napadalnost bi ne bila dovolj oborožena. H itlerjevska 
osvajalna politika bi bila stisnjena v klešče režima kolektivne var
nosti. Možnosti, da bi hitlerjevci uspešno zanetili drugo svetovno 
vojno, bi se zmanjšale na minimum, In če bi se hitlerjevci, ne glede 
na te zanje neugodne pogoje, vendarle odločili in zanetili drugo sve
tovno vojno, bi bili razbiti že v prvem letu vojne.

Toda to se žal ni zgodilo zaradi pogubne politike, ki so jo  uve
ljav lja le  Združene države Amerike, Anglija in F rancija  v vsem pred
vojnem obdobju.

Vidite, kdo je  kriv, da so lahko hitlerjevci z uspehom zanetili 
drugo svetovno vojno, ki je  t ra ja la  malone šest let in zahtevala na 
milijone žrtev.

II 

Ne borba proti nemški napadalnosti, marveč politika 
izolacije ZSSR

N adaljn ji razvoj dogodkov je  še očitneje pokazal, da so vladajoči 
krogi Anglije in F rancije s svojo popustljivostjo in preveliko priza
nesljivostjo do držav, ki sta se bili združili leta 1936 v vojno-politični 
blok, znan pod imenom »Os Rim-Berlin«, samo hrabrili in potiskali 
Nemčijo na osvajalno pot.

O dklan ja joč  politiko kolektivne varnosti sta se postavili Anglija 
in F rancija  na stališče tako imenovanega nevmešavanja, o katerem  
je  J. V. Stalin rekel:

».. . politiko nevmešavanja bi lahko označili takole: ,vsaka dežela 
n a j se brani pred napadalcem kakor hoče in more, mi stojimo ob 
strani, mi bomo trgovali z napadalci in z njihovimi žrtvami“. V resnici 
pa pomeni politika nevmešavanja popuščati napadalnosti, * razžigati 
vojno, — torej spreminjati jo v svetovno vojno.«7

Pri tem je  J. V. Stalin poudarjal, da
» . . .  se lahko konča velika in nevarna politična igra, ki so jo  začeli 

pristaši politike nevmešavanja, zanje s hudim polomom.«8
Ze leta 193? je bilo povsem jasno, da se bližamo veliki vojni, ki 

jo  snuje Hitler ob neposredni popustljivosti Velike Britanije in 
Francije.

Dokumenti nemškega zunanjega ministrstva, lei so jih  zaplenile 
sovjetske čete po razbitju  Nemčije, odkrivajo  pravo bistvo zunanje
politike Velike B ritanije in Francije v tistem obdobju. Kakor je raz
vidno iz dokumentov, bistvo anglo-francoske politike ni bilo v zdru 
ževanju sil m iroljubnih držav za skupno borbo proti napadalnosti,

7 Stenografski zapisnik XVIII. kongresa VKP (b). OGIZ 1939, str. 13.
8 Istotam str. 14.



marveč v tem, da bi izolirali ZSSR in naperili h itlerjevsko napadal
nost proti vzhodu, proti Sovjetski zvezi, izkoriščajoč H itlerja  kot 

, orožje svojih ciljev.
Pri tem so oblastniki Anglije in F rancije  dobro poznali glavno 

smer hitlerjevske zunanje politike, ki jo  je  označil Hitler takole: 
»Mi, nacionalsocialisti, smo zavestno potegnili črto pod smerjo naše 

zunanje politike v predvojnem času. Mi začenjamo tam, k je r  so p re 
nehali pred šest sto leti, Mi ustavljam o večno težnjo Nemcev proti 
jugu  in zahodu Evrope in obračamo svoje poglede proti deželam na 
vzhodu. Mi končno prelomimo s kolonialno in trgovinsko politiko p red 
vojnega časa in prehajam o k teritorialni politiki bodočnosti. Toda 
ko govorimo zdaj v Evropi o novih deželah, lahko mislimo predvsem 
na Rusijo in n ji  podložne obmejne države. Zdi se, da nam usoda 
sama kaže pot.«0

Do najnovejšega časa so navadno menili, da zadene vsa odgo
vornost za münchensko politiko izdajstva vladajoče kroge Anglije in 
Francije , Chamberlainovo in Daladierovo vlado. Dejstvo, da je  skle
nila am eriška vlada objaviti nemško arhivsko gradivo in izločiti p ri 
tem iz zbirke na miinchenski sporazum nanašajoče se dokumente, 
govori o zainteresiranosti vlade ZDA na tem, da bi opravičila junake  
miinchenskega izdajstva in poskusila pri tem prevaliti krivdo na  ZSSR.

Glavni smisel münchenske politike Anglije in Francije  je  bil 
dovolj jasen že prej. Dokumenti iz arh iva  nemškega zunanjega mini
strstva, ki jih  ima v rokah sovjetska vlada, pa da je jo  številna dodatna 
dejstva, ki odkrivajo  pravi smisel diplomacije zapadnih držav v pred 
vojnem obdobju in kažejo, kako se je  razvijala igra z usodo narodov, 
kako  nesramno so kupčevali s tu jim i ozemlji, kako  so skrivaj p re 
delovali zemljevid sveta, kako so hrabrili h itlerjevsko napadalnost in 
si na vse k rip lje  prizadevali, da bi naperili to napadalnost na vzhod, 
proti Sovjetski zvezi,

O tem zgovorno govori na prim er nemški dokument, v katerem  
je  zabeležen razgovor med H itlerjem  in angleškim ministrom Hali- 
faxom v navzočnosti nemškega zunanjega ministra von N euratha v 
Obersalzburgu 19. novembra 1937.

Halifax je  izjavil, da so
»on (lord Halifax) in drugi člani angleške vlade trdno prepričani, 

da je  dosegel firer m arsikaj ne samo v Nemčiji sami, marveč da je  
z uničenjem komunizma v lastni deželi zagradil pot slednjemu v za- 
padno Evropo in zato lahko Nemčija po pravici velja za trdnjaAro 
zapada proti boljševizmu.«10

V imenu angleškega ministrskega predsednika Cham berlaina je 
Halifax poudarjal, da bi prav lahko uredili celo težavne probleme, 
če se bo posrečilo Nemčiji in Angliji doseči sporazum s F rancijo  
in Italijo.

Halifax je rekel, da »ne smemo dobiti vtisa, da Kodo ,os Berlin- 
Rim‘ ali dobri odnosi med Londonom in Parizom prizadeti zaradi

9 A. Hitler, »Mein Kampf«. München 1936, str. 742.
10 »Uradni zapis razgovora med firerjem in državnim kancelarjem ter 

lordom Halifaxom v navzočnosti g. državnega ministra za zunanje zadeve 
v Obersalzburgu 19. 11. 193?« iz Arhiva nemškega zunanjega ministrstva.



nemško-angleškega zbližanja. Potem Ico bodo po nemško-angleškem 
zbližanju prip rav ljena tla, m orajo štiri velike zapadne evropske 
države11 skupaj ustvariti osnovo, na  kateri bi lahko zgradili tra jen  
m ir v Evropi. Nobena izmed štirih držav ne sme pod nobenim pogojem 
ostati izven tega sodelovanja, k a jt i  v nasprotnem prim eru ne bo 
storjen  konec sedanjemu labilnemu položaju.«13

H alifax je  torej v imenu angleške vlade že leta 1937 predlagal 
H itlerju , da bi se Anglija, s tem pa tudi Francija , pridružili »osi 
Berlin-Rim«.

V odgovor na to je  Halifax izjavil, k a k o r  stoji v uradnem  zapisu:
»Angleži so realisti in morda bolj kakor drugi prepričani o tem,

da m orajo biti napake versajskega dik tata  popravljene. Anglija je  
tud i v  preteklosti vedno vplivala v tem realističnem smislu. Opozoril 
je  na vlogo Anglije pri predčasni izpraznitvi Porenja, p ri ureditvi 
reparacijskega vprašanja, kakor tudi p ri ponovni okupaciji Porenja.«13

Iz nadaljn jega uradnega zapisa o razgovoru H itle rja  s Halifaxom 
je  razvidno, da je  angleška vlada odobravala h itlerjevske načrte o 
»pridobitvi« Gdanska, A vstrije in Češkoslovaške. Potem ko je  p r o u č i l  

s H itlerjem  vprašanja  razorožitve in D ruštva narodov ter pripomnil, 
da j ih  je  treba še proučevati, je  Halifax izjavil:

»Vsa ostala vprašanja  lahko karak teriz iram o v  tem smislu, da se 
tičejo sprememb evropskega reda, do katerih  bo verjetno p re j  ali 
slej prišlo. Med ta vprašan ja  spadajo Gdansk, A vstrija  in Češkoslo
vaška. Anglija je  zainteresirana samo na tem, da bi se izvršile te 
spremembe z mirno evolucijo in da  bi se lahko izognili metodam, ki 
bi utegnile povzročiti nada ljn je  potrese, katerih  bi ne želeli niti firer, 
niti druge dežele.«14

Kakor vidimo, ta razgovor ni bil navadno sondiranje, o tipavanje 
sobesednika, k a r  včasih zahteva politična nujnost, marveč dogovor, 
ta jn i  sporazum angleške vlade s H itlerjem  o zadostitvi njegovim osva
ja ln im  skominam na račun tre tj ih  dežel.

V tej zvezi je  treba omeniti izjavo, ki jo  je  dal v parlam entu 
angleški minister Simon 21. feb ru ar ja  1958, da Velika B ritan ija  nikoli 
ni dala posebne garancije za neodvisnost Avstrije. To je  bila zavestna 
laž, k a jti  talca garancija je bila dana z versajsko in senžermensko 
pogodbo.

T ak ra t  je  tudi angleški ministrski predsednik Cham berlain izjavil, 
da A vstrija  ne more računati na kakršno koli zaščito s strani D ruštva 
narodov.

»Ne smemo poizkušati,« je  izjavil Chamberlain, »varati same sebe 
in tem bolj ne smemo varati malih, slabih narodov z upanjem, da jih  
bo Društvo narodov zaščitilo proti napadalnosti in da bomo lahko 
ustrezno delovali, ko pa vemo, da nič takega ne moremo ukreniti.«18

11 Mišljene so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija.
12 Glej citirani »Uradni zapis razgovora«.
13 Istotam.
14 Istotam.
15 »Times« 23. februarja 1938, str. 8.



Talco so voditelji angleške politike vzpodbujali H itlerja K osva
jalnim  akcijam.

V nemškem arhivu, ki so ga zaplenile sovjetske čete v Berlinu, 
je  tudi uradni zapis razgovora med H itlerjem  in angleškim poslanikom 
v Nemčiji Hendersonom, ki se je  vršil v navzočnosti R ibbentropa 
m arca 1938.10 Takoj v začetku razgovora je  Henderson poudaril njegov 
zaupni značaj s pridržkom, da vsebina razgovora ne bo sporočena niti 
Francozom, niti Belgijcem, niti Portugalcem, niti Italijanom, katerim  
bo samo rečeno, da se je  vršil razgovor kot nadaljevanje  pogajanj 
med Halifaxom in H itlerjem  in da je  bil posvečen vprašanjem, ki se 
tičejo Nemčije in Anglije.

Govoreč med tem razgovorom v imenu angleške vlade je  Hen
derson poudaril, da

»ne gre za trgovsko kupčijo, marveč za poskus ustvariti podlago 
za resnično in prisrčno p rija teljs tvo  z Nemčijo začenši od zboljšanja 
razmer do ustvaritve novega duha prija te ljskega razumevanja.«17

Ne da bi ugovarjal Hitlerjevim  zahtevam o »združitvi Evrope brez 
Rusije«, je  Henderson omenil, da je  Halifax, ki je  bil postal tak ra t 
zunanji minister, že privolil v tiste teritorialne spremembe, ki jih 
nam erava Nemčija uveljaviti v Evropi in da

»je namen angleškega predloga sodelovanje pri taki pametni 
ureditvi«.

Kakor stoji v uradnem zapisu, je  Henderson v istem govoru izjavil, 
da je  Chamberlain

»pokazal veliko hrabrost, ko je, ne oziraje se na nič, strgal krinko 
s takih m ednarodnih fraz, kakor je  kolektivna varnost itd.«

» . . .  zato« je  pripomnil Henderson, »izjavlja Anglija, da je  p ri
p rav ljena odstranili vse težkoče in vprašu je Nemčijo, ali je  tudi ona 
p rip rav ljena storiti isto.«lfl

Ko je  posegel v razgovor Ribbentrop, ki je  opozoril Hendersona 
na to, da je  angleški poslanik na D unaju v »dramatični« obliki dal 
von Pappenu izjavo v zvezi z dogodki v Avstriji, se je  Henderson 
brž zavaroval proti izjavi svojega kolege, češ da »se je  on sam, 
Neville Henderson, često izjavljal za anšlus«.

Tako je  govorila angleška diplomacija v povojnem obdobju. 
T akoj po tem razgovoru, že 12. marca 1938, je  H itler zasedel 

'Avstrijo, ne da bi bil naletel na kakršen koli odpor Anglije in F ran 
cije. V tistem trenutku  je samo Sovjetska zveza dvignila svoj svarilni 
glas in se znova obrnila na svet s pozivom, da bi organizirali kolek
tivno zaščito neodvisnosti tistih dežel, ki jim  je  grozila napadalnost. 
Že 17. marca 1938 je poslala sovjetska vlada državam noto, v kateri 
je  izjavljala, da je pripravljena »začeti nemudoma obravnavati z d ru 
gimi državami v Društvu narodov ali izven njega praktične ukrepe«,

18 »Zapis razgovora med firerjem (in državnim kancelarjem) in angle
škim kraljevskim poslanikom, ki se je vršil v navzočnosti g. državnega mi
nistra za zunanje zadeve von Ribbentropa 3. marca 1938 v Berlinu«, iz Arhiva
nemškega zunanjega ministrstva.

17 Istotam.
18 Istotam.



katerih  namen bi bil zavreti nada ljn ji  razvoj napadalnosti in odstra
niti povečano nevarnost novega svetovnega klanja.«19

Odgovor angleške vlade na sovjetsko noto dokazuje, da angleška 
vlada ni hotela zavirati teh načrtov hitlerjevske napadalnosti.

Odgovor se je  glasil, da po m nenju vlade Njegovega Veličanstva 
konferenca, ki naj bi odobrila »sporazumne ukrepe proti napadalnosti, 
za trdno ne bo ugodno vplivala na perspektive evropskega miru«.20

/  Naslednji člen v verigi nemške napadalnosti in  p r ip rav ljan ju  vojne 
v /Evropi je  bila zasedba Češkoslovaške po Nemčiji. Tudi ta zelo važni 
korak  k zanetenju vojne v Evropi je  lahko storil H itler samo ob 
neposredni podpori Anglije in Francije.

Že 10. ju lija  1938 je  sporočil nemški poslanik v Londonu Dircksen 
v Berlin, da je napravila angleška vlada

»iz želje po kompromisu z Nemčijo eno izmed najbistvenejših  
točk svojega programa« in da »kaže om enjena vlada v odnosu do 
Nemčije tako maksimalno razumevanje, kakršnega le more pokazati 
katera  koli izmed možnih kombinacij angleških politikov.«21

Dircksen je pisal, da se angleška vlada
»nagiblje k razumevanju najbistvenejših  točk glavnih zahtev, ki 

jih  postavlja Nemčija glede odstranitve Sovjetske zveze od odločanja 
o usodi Evrope, odstranitve Društva narodov v istem smislu ter smo
trnosti dvostranskih pogajanj in pogodb«.

Dircksen je  tudi sporočil v Berlin, da  je  angleška vlada prip rav 
ljena na velike žrtve, da bi »ugodila drugim pravičnim zahtevam 
Nemčije«.

Med angleško vlado in Hitlerjem je  bilo torej dejansko doseženo 
daljnosežno soglasje o zunanjepolitičnih načrtih, o čemer je  Dircksen 
s tolikim poudarkom poročal v svojem poročilu, poslanem v Berlin.

Ni treba omenjati splošno znanih dejstev, ki se nanašajo že nepo
sredno na miinehensko kupčijo. Ne smemo pa pozabiti, da so zahtevali 
zastopniki angleške in francoske vlade 19, septembra 1938, t. j. 4 dni 
po sestanku H itlerja  s Chamberlainom, ki j® priletel v ta namen v 
Hitlerjevo rezidenco Berchtesgaden, od češkoslovaške vlade, naj 
izroči Nemčiji češkoslovaške pokrajine, k je r  so prebivali predvsem 
sudetski Nemci. To so motivirali s tem, da drugače baje  ni mogoče pod
preti miru in zagotoviti življenjskih interesov Češkoslovaške. Anglo- 
francoski pokrovitelji hitlerjevske napadalnosti so skušali p rikriti 
svoje izdajstvo s tem, da so obljubljali mednarodne garancije za nove 
meje češkoslovaške države kot »prispevek za pomiritev Evrope«.22

Češkoslovaška vlada je odgovorila na angleško-francoske predloge
20. septembra. Izjavila je, da bi »pomenil sprejem takih predlogov 
ohromitev države v vseh pogledih Češkoslovaška vlada je  opozorila 
angleško in francosko vlado na to, da bi »bile posledice ohromitve

10 »Izvestija« 18. marca 1938.
-° Nota angleškega zunanjega ministrstva z dne 24. marca 1938.
21 »Politično poročilo z dne 10. julija 1938 kot dopolnilo k poročilu 
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Češkoslovaške globoke politične spremembe v vsej srednji in jugo
vzhodni Evropi«.

»Ravnotežje sil v Srednji Evropi in v Evropi sploh,« je  iz javljala  
češkoslovaška vlada v svojem odgovoru, »bi bilo uničeno; posledice 
tega bi bile daljnosežne za vse ostale države, zlasti pa za Francijo.«

Češkoslovaška vlada se je  obrnila na vladi Anglije in F rancije  
»z zadnjim  apelom«, na j bi revidirali svoje stališče, in poudarja la  je, 
da  je  to v interesu ne samo Češkoslovaške, marveč tudi v interesu 
n jen ih  p rija te ljev , v interesu »vsega m iru in zdravega razvoja Evrope«.

Anglo-francoski oblastniki so ostali neizprosni. Drugi dan je  po
slala angleška vlada češkoslovaški vladi v odgovor noto s predlogom, 
na j um akne svoj odgovor na prvotne angleško-francoske predloge ter 
»nujno in resno preudari«, preden bi ustvarila položaj, za katerega 
bi angleška vlada ne mogla prevzeti odgovornosti. Na koncu je  an
gleška vlada poudarja la, da ne more verjeti, da bi bil češkoslovaški 
osnutek o  arb itraži zdaj sprejemljiv. Angleška vlada ne more domne
vati, je  bilo rečeno v te j angleški noti, da bi »imela nemška vlada 
položaj za tak, kakršnega bi lahko uredili z arbitražo, kakor predlaga 
češkoslovaška vlada«.

Končno je  angleška vlada grozeče posvarila češkoslovaško vlado, 
da, če b i odklonila angleški nasvet, »bo morala imeti češkoslovaška 
vlada proste roke glede kakršnih  koli akcij, ki se j i  bodo zdele ustre 
zajoče položaju, kakršen bi lahko pozneje nastal«. Posvetovanje H it
lerja , Cham berlaina, Mussolinija in  Daladiera od 29. do 30. septembra
1938 v Mtinchenu je  bilo zaključek tiste sramotne kupčije, v kateri 
je  bilo že p re j  v celoti doseženo popolno soglasje med glavnimi ude
leženci zarote proti miru. D soda Češkoslovaške je  bila zapečatena 
brez slehernega n jenega sodelovanja. Predstavnike Češkoslovaške so 
povabili v München samo zato, da bi ponižno čakali na sadove do
govora med imperialisti.

Vse vedenje Anglije in F rancije  je  izključevalo vsak dvom o tem, 
da  nezaslišano izdajstvo, ki sta ga zagrešili angleška in francoska vlada 
v odnosu do češkoslovaškega ljudstva in njegove republike, nikakor 
ni bilo s lučajna epizoda v politiki teh držav, marveč izredno važen 
člen te politike, katere  namen je  bil naperiti h itlerjevsko napadalnost 
proti Sovjetski zvezi.

P rav i smisel münchenskega dogovora je  že tak ra t  razkrinkal 
J. V. Stalin, ki je  rekel, da so »dali Nemcem področja Češkoslovaške 
kot plačilo za obveznost, da bodo začeli vojno proti Sovjetski zvezi.«23

Bistvo vse te politike anglo-francoskih vladajočih krogov v tistem 
obdobju je  bilo razkrinkano  v sledečih besedah J. V. Stalina na 
XVIII. kongresu VKP (b) v marcu 1938:

»Politika nevmešavanja,« je rekel J. V. Stalin, »pomeni popuščati 
napadalnosti, razžigati vojno, — torej spremeniti jo  v svetovno vojno.
V politiki nevm ešavanja se skriva prizadevanje, želja — da bi ne 
ovirali napadalcev p ri njihovem podlem delu, da bi recimo ne ovirali 
Japonske, da bi se zapletla v vojno s Kitajsko, še bolj pa s Sovjetsko 
zvezo, da bi ne ovirali recimo Nemčije poseči v evropske zadeve, 
zaplesti se v vojno s Sovjetsko zvezo, prizadevanje dovoliti vsem

23 XVIII. kongres VKP (b). Stenografski zapisnik OGIZ 1939, str. 14.



udeležencem vojne, da globolto zabredejo v blato vojne, jih  skrivaj 
vzpodbujati k temu, jim  dovoliti oslabiti in izčrpati drug drugega, 
potem pa, ko bodo dovolj oslabljeni — stopiti na torišče s svežimi 
silami, nastopiti seveda ,v interesu m iru‘ in diktirati oslabljenim ude
ležencem vojne svoje pogoje.«24

Demokratični krogi v raznih deželah, med drugim v Združenih 
državah Amerike, v Veliki Britaniji in Franciji, so sprejeli tniinchenski 
sporazum z zgražanjem in odločno obsodbo O stališču teh krogov do 
münchenskega izdajstva anglo-francoskih oblastnikov lahko sodimo 
po takih izjavah, kakor so na prim er komentarji v Sayersovi in 
Khanovi knjigi »Tajna vojna proti Sovjetski zvezi«, ki je  izšla v 
ZDA. Takole sta pisala avtorja  te knjige o Münchenu:

»Vlade nacistične Nemčije, fašistične Italije, Anglije in F rancije  
so podpisale miinchenski sporazum — izpolnile so se sanje o proti
sovjetski ,sveti aliancf, ki jih je  gojila svetovna reakcija že leta 1918. 
Po sporazumu je  ostala Rusija brez zaveznikov, Francosko-sovjetski 
pak t — temeljni kamen kolektivne varnosti v Evropi — je pokopan. 
Češki Sudeti so postali del nacistične Nemčije, H itlerjevskim  tolpam 
so na stežaj odprta vrata  na vzhod.«25

Izmed vseh velikih držav je  samo Sovjetska zveza v vseh etapah 
češkoslovaške tragedije aktivno nastopala v zaščito neodvisnosti in 
nacionalnih pravic Češkoslovaške, Da bi se opravičili v očeh javnega 
mnenja, sta vladi Anglije in Francije hinavsko izjavljali, da baje  ne 
vesta, ali bo Sovjetska zveza izpolnjevala svoje iz dogovora o med
sebojni pomoči izvirajoče obveznosti do Češkoslovaške. Toda govorili 
sta zavestno neresnico, kajti sovjetska vlada je  javno izjavila, da je  
p ripravljena zavzeti se za Češkoslovaško proti Nemčiji v skladu z do
ločbami tega dogovora, ki zahtevajo hkrati, da tudi F rancija  nastopi 
v zaščito Češkoslovaške. Toda Francija ni hotela izpolniti svoje 
dolžnosti.

Ne glede na to je  sovjetska vlada tik pred miinchensko kupčijo  
znova izjavila, da je za sklicanje mednarodne konference, da bi Če
škoslovaški praktično pomagali in storili praktične ukrepe za ohranitev 
miru.

Ko je postala okupacija Češkoslovaške dejstvo in ko so vlade 
imperialističnih dežel po vrsti izjavile, da priznavajo izvršeno dejstvo, 
je  sovjetska vlada v svoji noti 18 marca ožigosala okupacijo Češko
slovaške, ki jo je izvršila hitlerjevska Nemčija ob pomoči Anglije in 
Francije , kot samovoljno, nasilno iti napadalno dejanje, V isti noti 
je  sovjetska vlada poudarjala, da so dejanja Nemčije povzročila in 
povečala nevarnost za splošni mir, »omajala politično stabilnost v 
Srednji Evropi, povečala elemente v Evropi že prej obstoječe vzne
mirjenosti in zadala nov udarec občutku varnosti narodov«.26

Ni pa ostalo pri izročitvi Češkoslovaške Hitlerju Vladi Anglije 
in F rancije  sta k a r  tekmovali, katera bo prej podpisala obsežne poli-
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lične sporazume s hitlerjevsko Nemčijo. 30. septembra 1938 sta pod
pisala Chamberlain in Hitler v Münehenu angleško-nemško dekla
racijo, v kateri je  bilo rečeno:

»Danes sva nadaljevala najin razgovor in prišla enodušno do 
prepričanja , da je  vprašanje nemško-angleških odnosov največjega 
pomena za obe deželi in za Evropo. V snoči po* anem sporazumu 
in nemško-angleškem pomorskem sporazumu vidiva simbol želje obeh 
naših narodov, da bi se nikoli več ne vojskovala drug proti drugemu. 
T rdno sva odločena z medsebojnimi posvetovanji proučiti tudi druga 
vprašanja, ki se nanašajo na obe naši deželi, in si prizadevati, da od
stranimo v bodoče kakršne koli vzroke nesoglasij, da bi tako pripo
mogli k zagotovitvi miru v Evropi.«27

To je  bila deklaracija  Anglije in Nemčije o medsebojnem ne
napadanju.

6. decembra 1938 sta podpisala Bonnet in Ribbentrop angleško- 
nemški podobno francosko-nemško deklaracijo. V tej deklaraciji je  
bilo rečeno, da sta prišli nemška in francoska vlada enodušno do pre
pričanja, da so mirni in p rija teljsk i odnosi med Nemčijo in Francijo  
eden najpoglavitnejših pogojev za konsolidacijo odnosov v Evropi in 
ohranitev  splošnega miru in da bosta obe vladi napeli vse sile, da 
ohran ita  takšne pogoje med svojima deželama. Deklaracija je ugo
tavljala, da med F rancijo  in Nemčijo ni več nobenih spornih vprašanj 
teritorialnega značaja in da je  obstoječa meja med obema deželama 
dokončna. Končno je  bilo v deklaraciji rečeno, da sta obe vladi trdno 
odločeni, ne da bi se dotikali svojih posebnih odnosov s tretjimi drža
vami, vzdrževati medsebojne stike v vseh vprašanjih, ki se tičejo 
n junih  dežel, in se medsebojno posvetovati v primeru, če bi ta vpra
šan ja  v svojem nadaljnjem  razvoju morda privedla do mednarodnih 
zapletljajev. J

To je  bila deklaracija F rancije  in Nemčije o medsebojnem ne
napadanju ,

V bistvu je  pomenila sklenitev teh sporazumov, da sta podpisali 
Anglija in F rancija  s Hitlerjem  pakta  o nenapadanjs

V teh sporazumih s hitlerjevsko Nemčijo se povsem jasno kaže 
prizadevanje angleške in francoske vlade, da bi odvrnili od sebe 
nevarnost h itlerjevske napadalnosti s kalkulacijo, da bi münchenski 
in drugi podobni sporazumi že odprli vrata hitlerjevski napadalnosti 
na vzhod, v smeri Sovjetske zveze.

Tako so bili ustvarjeni politični pogoji, potrebni za »združitev 
Evrope brez Rusije«.

Bližala se je  popolna izolacija Sovjetske zveze.

III. 

Izolacija Sovjetske zveze. Sovjetsko-nemški pak t o nenapadanju

Po okupaciji Češkoslovaške se je  začela fašistična Nemčija p ri
p rav lja ti  na vojno že povsem odkrito vpričo vsega sveta. Hitler, ki 
sta ga vzpodbujali Anglija in F rancija , je  prišel z barvo na dan in

27 »Izvestija« 20. marca 1939.



se ni več hlinil, da je  pristaš mirne ureditve evropskih problemov. 
Napočili so najbo lj dramatični meseci predvojnega obdobja. Že tak ra t  
j e  bilo jasno, da sleherni dan p rib ližu je  človeštvo vojni katastrofi, 
kak ršne  svet še ni videl.

Kakšna pa je  bila tak ra t  politika Sovjetske zveze po eni strani 
te r  politika Velike B ritanije in F rancije  po drugi?

Poskus izogniti se odgovoru na to vprašanje, ki so ga storili falzi
fikatorji zgodovine v ZDA, dokazuje samo, da  njihova vest ni čista.

Resnica je, da sta Anglija in F rancija  ob podpori vladajočih 
krogov ZDA v usodnem obdobju spomladi in poleti 1939, ko je  vojna 
že trka la  na vrata, nadaljevali linijo svoje p re jšn je  politike. To je  
bila politika provokatorskega ščuvanja hitlerjevske Nemčije proti 
Sovjetski zvezi, ki so jo  sleparsko prikrivali ne samo s farizejskim i 
frazami, da so p riprav ljen i sodelovati s Sovjetsko zvezo, marveč tudi 
z nekakšnimi enostavnimi diplomatskimi manevri, katerih  namen je  
bil, p rik riti  javnem u m nenju narodov pravi značaj te politične smeri.

Taki manevri so bila predvsem pogajanja leta 1939, k i sta jih  
hoteli A nglija in F rancija  začeti s Sovjetsko zvezo. Da bi nasuli 
javnem u m nenju peska v oči, so skušali anglo-francoski vladajoči 
krogi prikazati ta  pogajan ja  kot resen poskus preprečiti nada ljn je  
š ir jen je  hitlerjevske napadalnosti. Toda v luči vsega nadaljn jega 
razvoja dogodkov je  postalo povsem jasno, da so bila ta pogajan ja  
za anglo-francosko stran samo nova poteza v n jen i dvojni igri.

To je  bilo jasno tudi voditeljem h itlerjevske Nemčije, katerim  
smisel pogajanj, lei sta jih  bili začeli vladi Anglije in F ranc ije  s So
v jetsko zvezo, seveda ni bil nobena tajnost. Poglejmo, k a j  je  pisal 
na  prim er o tem. nemški poslanik v Londonu Dircksen v poročilu nem
škemu zunanjem u ministrstvu 3. avgusta 1939, kakor je  razvidno iz 
dokumentov, ki jih  je  zaplenila Sovjetska arm ada ob razb itju  h itle r
jevske Nemčije:

»Tu je  prevladoval vtis, da so vezi, ki so nastale v zadnjih  me
secih z drugimi državami, samo rezervno sredstvo za pravo spravo 
z Nemčijo in da bodo te vezi izginile takoj, ko bo dosežen edino važni 
in naporov vredni cilj — sporazum z Nemčijo.«

Tega m nenja so bili odločni vsi nemški diplomati, ki so opazovali 
položaj v Londonu.

V svojem drugem  tajnem  poročilu, ki ga je  poslal v Berlin, je  
D ircksen pisal:

»Anglija se hoče z oborožitvijo in pridobivanjem  zaveznikov o k re 
piti in izenačiti z osjo, toda hkra ti  hoče poskusiti doseči s pogajan ji 
p rija te ljsk i sporazum z Nemčijo.«28

Klevetniki in falzifikatorji zgodovine skušajo skriti te dokumente, 
ker jasno osvetlju je jo  položaj v zadnjih predvojnih mesecih; brez 
pravilne presoje tega položaja ni mogoče razumeti prave predzgodo
vine vojne. S pričetkom pogajanj s Sovjetsko zvezo in z garancijam i 
Poljski, Rum uniji in nekaterim  drugim državam sta igrali Anglija 
in F ranc ija  ob podpori vladajočih krogov ZDA dvojno igro, p re 
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računano na sporazum s hitlerjevsko Nemčijo z namenom, đa bi 
usmerili njeno napadalnost na vzhod, proti Sovjetski zvezi.

Pogajan ja med Anglijo in Francijo  po eni in Sovjetsko zvezo po 
drugi strani so se začela v marcu 1959 in t ra ja la  so približno štiri 
mesece.

Ves potek teh pogajanj je  povsem očividno pokazal, da sta imeli, 
medtem ko je hotela Sovjetska zveza doseči obsežen in enakopraven 
sporazum z zapadnimi državami, ki bi lahko vsaj v zadnjem trenu tku  
preprečil Nemčiji zanetenje vojne v Evropi, na podporo Združenih 
držav Amerike naslonjeni vladi Anglije in F rancije  povsem drugačne 
cilje. Anglo-francoski vladajoči krogi, ki so bili vajeni posegati v žer
javico s tu jim i rokami, so tudi tokrat skušali vsiliti Sovjetski zvezi 
obveznosti, po katerih  bi prevzela ZSSR vse breme žrtev v zvezi z od
b ijan jem  morebitne h itlerjevske napadalnosti, Anglija in F ranc ija  pa 
bi se ne vezali z nobenimi obveznostmi v odnosu do Sovjetske zveze.

Ce bi se bil anglo-francoskim oblastnikom posrečil ta manever,
bi se bili znatno približali uresničenju svojega glavnega cilja, ki je
bil v tem, da bi čimprej povzročili spopad med Nemčijo in Sovjetsko
zvezo. Toda ta naklep je  uganila Sovjetska zveza, ki je  postavljala 
v vseh etapah pogajanj proti diplomatskim trikom  in zvijačam za- 
padnih držav svoje odkrite in jasne predloge, katerih  edini cilj je  
bil — zaščita miru v Evropi.

Ni treba om enjati vseh peripetij teh pogajanj. V spominu je  treba 
obuditi samo nekatere  važnejše momente. Zadostuje omeniti tiste 
pogoje, ki jih  je  postavila v teh pogajanjih  Sovjetska zveza: sklenitev 
učinkovitega pakta o medsebojni pomoči proti napadalnosti med 
Anglijo, F rancijo  in ZSSR; garancije, ki naj bi jih  dale Anglija, 
F ran c ija  in ZSSR državam Srednje in Vzhodne Evrope vštevši vse 
na ZSSR meječe evropske dežele brez izjeme; sklenitev konkretnega 
vojaškega sporazuma med Anglijo, Francijo  in ZSSR v oblikah in 
obsegu tako jšn je  in učinkovite pomoči, ki bi jo nudile v prim eru 
napada osvajalcev druga drugi in državam, ki so jim  dale garancije.29

Na tre tjem  zasedanju Vrhovnega sovjeta ZSSR 31. m aja 1939 je 
V. M. Molotov poudarjal, da je  v nekaterih  anglo-francoskih pred
logih, sproženih med temi pogajanji, m anjkalo elementarno načelo 
vzajemnosti in enakih obveznosti, ki je  obvezno v vseh enakopravnih 
sporazumih.

»Angleži in Francozi,« je rekel V. M, Molotov, »ki so se zavarovali 
s pakti o medsebojni pomoči med seboj in Poljsko pred neposrednim 
napadom osvajalcev in si zagotovili pomoč ZSSR v primeru napada 
osvajalcev na Poljsko in Rumunijo, so pustili odprto vprašanje, ali 
lahko ZSSR s svoje strani računa na njihovo pomoč v primeru, če bi 
jo  osvajalec neposredno napadel; pustili so odprto tudi drugo vpra
šanje, ali lahko sodelujejo v garancijah na ZSSR meječim malim 
državam, ki v a ru je jo  severozapadne meje ZSSR, če bi te države ne 
mogle ubraniti svoje nevtralnosti pred napadom osvajalcev. Položaj 
je  bil to rej za ZSSR neenak.«

28 Glej referat V. M. Molotova na III. zasedanju Vrhovnega sovjeta ZSSR
31. V. 1939.



Celo ko so se začeli anglo-francoski zastopniki na jeziku strin jati 
z načelom medsebojne pomoči med Anglijo, F rancijo  in ZSSR pod 
pogoji vzajemnosti v prim eru neposrednega osvajalčevega napada, so 
postavili vrsto takih  pridržkov, ki bi napravili ta  sporazum fiktiven.

Razen tega so predvidevali angleško-francoski predlogi, da bi 
ZSSR pomagala tistim deželam, ki so jim  Angleži in Francozi obljubili 
garancije, niso pa ničesar povedali o svoji pomoči deželam na severo- 
zapadni m eji ZSSR — baltskim deželam, če bi jih  osvajalec napadel.

Na temelju teh preudarkov je  V. M. Molotov izjavil, da Sovjetska 
zveza ne more prevzeti obveznosti v pogledu enih dežel, ne da bi 
bile dane enake garancije glede dežel na severozapadnih m ejah 
Sovjetske zveze.

Treba je  tudi omeniti, da se je  angleški poslanik v Moskvi Seeds, 
ko je  18. m arca 1939 vprašal ljudskega kom isarja za zunanje zadeve, 
kakšno stališče bo zavzela Sovjetska zveza v prim eru hitlerjevskega 
napada na Rumunijo, o katerem  so bili Angleži informirani, da se 
priprav lja , in ko so ga s sovjetske strani vprašali, kakšno bo v takih 
okoliščinah stališče Anglije, izognil odgovoru, češ da je  Rum unija  
zemljepisno bliže Sovjetski zvezi kakor Angliji.

Že tako j v začetku se je  torej jasno pokazala težnja angleških 
vladajočih krogov, da bi naprtili Sovjetski zvezi določene obveznosti, 
sami pa stali ob strani. Ta preprosti postopek se je  ponavljal potem 
sistematično vedno znova do konca pogajanj.

V odgovor na angleško vprašanje je  sprožila sovjetska vlada 
predlog o sklicanju posvetovanja zastopnikov najbolj zainteresiranih 
držav in sicer: Velike Britanije, Francije, Rumunije, Poljske, T určije  
in Sovjetske zveze. Po mnenju sovjetske vlade bi tako posvetovanje 
najbolj omogočilo pojasniti resnični položaj in opredeliti stališča vseh 
udeležencev. Toda angleška vlada je  odgovorila, da sm atra sovjetski 
predlog za preuranjen.

Namesto da bi sklicali konferenco, ki bi omogočila sporazum o 
konkretnih ukrepih za borbo proti napadalnosti, je  angleška vlada
21. m arca 1939 predlagala sovjetski vladi, naj bi podpisala skupaj 
z njo, pa tudi s Francijo  in Poljsko, deklaracijo, v kateri bi se vlade, 
ki so deklaracijo  podpisale, obvezale, »da se bodo posvetovale o tistih 
korakih, ki naj bi jih  storile za skupni odpor« v primeru ogrožanja 
»neodvisnosti katere  koli evropske države«. Angleški poslanik, ki je  
dokazoval sprejem ljivost svojega predloga, je  zlasti poudarja l okoli
ščino, da je  deklaracija  sestavljena v izrazih, ki nalagajo zelo ne
znatne obveznosti.

Bilo je  povsem očividno, da takšna deklaracija  ne more biti resno 
sredstvo borbe proti nevarnosti, ki je  pretila od strani napadalca. 
Sovjetska vlada pa je  bila v mnenju, da bi lahko bila celo taka, 
malo obetajoča deklaracija, vsaj m ajhen korak po poti k ukrotitv i 
napadalca, p rip rav ljena sprejeti angleški predlog. Toda že 1. aprila
1939 je angleški poslanik v Moskvi sporočil, da je  po mnenju Anglije 
vprašanje  skupne deklaracije odpadlo.

Po zavlačevanju, ki je  tra ja lo  še dva tedna, je  stavil angleški 
zunanji minister Halifax po poslaniku v Moskvi sovjetski vladi nov 
predlog, po katerem  naj bi sovjetska vlada izjavila, da bi lahko v 
prim eru  napada na katerega koli evropskega soseda Sovjetske zveze,



ki bi se branil, računali na pomoč sovjetske vlade, če bi bila pomoč
zaželena.«

Glavni smisel tega predloga je  bil, da bi morala Sovjetska zveza 
v primeru, če bi Nemčija napadla Letonsko, Litvo, Estonsko ali Finsko, 
pomagati tem deželam brez kakršne koli obveznosti glede pomoči 
s strani Anglije, to se pravi, da bi se morala sama spustiti v vojno 
z Nemčijo. Kar se tiče Poljske in Rumunije, katerim a je  dala Anglija 
garancije, bi morala Sovjetska zveza v tem prim eru tudi njim a po
magati proti napadalcu. Toda tudi v tem primeru Anglija ni hotela 
prevzeti nobene obveznosti skupaj s Sovjetsko zvezo in pridržala  si 
j«  proste roke in prosto torišče za poljubno m anevriranje, da ne 
govorimo o tem, da Poljska in Rumunija, pa tudi baltske države, 
po tem sporazumu niso imele nobenih obveznosti do ZSSR.

Sovjetska zveza pa ni hotela opustiti nobenih možnosti, da bi 
dosegla z drugimi državami sporazum o skupni borbi proti h itler
jevski napadalnosti. Brez najm anjšega zavlačevanja je  stavila angleški 
vladi protipredlog, Po tem predlogu bi se prvič, Sovjetska zveza, 
A nglija  in F ranc ija  medsebojno obvezale, da bodo nudile druga drugi 
vsestransko takojšno pomoč, tudi vojaško, če bi bila ena izmed teh 
držav napadena; drugič, Sovjetska zveza, Anglija in F rancija  naj bi 
se zavezale vsestransko, tudi vojaško pomagati med Baltskim in Črnim 
m orjem  ležečim državam vzhodne Evrope, ki meje na Sovjetsko zvezo, 
če bi bile te države napadene. In končno, tretjič , Sovjetska zveza, 
A nglija in F rancija  naj bi se obvezale, da bodo čimprej določile 
obseg in oblike vojaške pomoči, ki bi je  bila deležna vsaka izmed 
teh držav v obeh rečenih primerih.

Takšne so bile najvažnejše točke sovjetskega predloga. Ni težko 
opaziti temeljne razlike med sovjetskim in angleškim predlogom, saj 
je  vseboval sovjetski predlog zares učinkovite ukrepe za skupni odpor 
p ro ti  napadu.

Angleška vlada tri tedne na ta predlog sploh ni odgovorila, To je 
povzročalo v Angliji vedno večjo zaskrbljenost in zato si je  morala 
angleška vlada konec koncev izmisliti nov manever, da bi preslepila 
jaivno mnenje,

8. m aja je  prišel v’ Moskvo angleški odgovor ali bolje rečeno 
angleški protipredlog, Sovjetski vladi so znova predlagali, naj da 
enostransko izjavo, s katero bi se »obvezala, da bo v primeru, če bi 
se Velika Britanija  in F rancija  zapletli v vojno akcijo, izpolnila p re 
vzete obveznosti« (do Belgije, Poljske, Rumunije, G rčije in Turčije) 
»in jim nemudoma pomagala, če bi bila pomoč zaželena, oblika in 
pogoji pomoči pa bi bili predmet sporazuma«.

Tudi v tem predlogu je  šlo za enostransko obveznost Sovjetske 
zveze. Morala bi se zavezati, da bo pomagala Angliji in Franciji, 
ki sami nista prevzeli p rav  nobenih obveznosti nasproti Sovjetski zvezi 
glede baltskih republik. Anglija je  torej predlagala, naj bi spravili 
ZSSR V neenakopravni položaj, nesprejem ljiv  in nedostojen za katero 
koli neodvisno državo.

Ni težko razumeti, da angleški predlog v resnici ni bil naslovljen 
toliko na  Moskvo, kolikor na Berlin, Nemce so vabili, naj napadejo  
Sovjetsko zvezo, in dali so jim razumeti, da bosta Anglija in F rancija  
nevtralni, samo da bi šel nemški napad čez baltske dežele.



11, m aja so nastale v pogajanjih  s Sovjetsko zvezo ter Anglijo 
in Francijo  še večje komplikacije zaradi izjave poljskega poslanika 
v Moskvi Grzybowskega, da »Poljska ne sm atra za možno skleniti 
p ak t o medsebojni pomoči z ZSSR«.

Seveda, takšna izjava poljskega predstavnika je  bila lahko dana 
samo z vednostjo in privolitvijo vodilnih krogov Anglije in Francije.

Vedenje angleških in francoskih predstavnikov med pogajanji v 
Moskvi je  bilo tako izzivalno, da so se našli celo v vladajočem taboru 
zapadnih držav ljud je , ki so ostro kritizirali tako grobo igro. Tako 
je  nastopil Lloyd George poleti 1959 v francoskem listu »Ce soir« 
z ostrim člankom, naperjenim proti voditeljem angleške politike. 
D otaknil se je  vzrokov tega neskončnega zavlačevanja, v katerem 
so obtičala pogajanja  Anglije in F rancije  s Sovjetsko zvezo, in pisal, 
da je  možen na to vprašanje samo en odgovor:

»Neville Chamberlain, Halifax in John Simon nočejo nobenega 
sporazuma z Rusijo.«

Kar je  bilo jasno Lloyd Georgeu, je  bilo seveda prav tako jasno 
tudi kolovodjem hitlerjevske Nemčije, ki so prav dobro razumeli, 
da zapadni državi sploh ne mislita na noben resen sporazum s Sovjet
sko zvezo, marveč da imata pred očmi čisto drug cilj. Ta cilj je bil 
v tem, da bi potisnili H itlerja  v čimprejšnji napad na Sovjetsko zvezo 
in mu zagotovili nekakšno nagrado za ta napad s tem, da bi ustvarili 
za Sovjetsko zvezo v primeru vojne z Nemčijo najneugodnejše pogoje.

Poleg tega so zapadne sile brez konca in k ra ja  zavlačevale 
pogajanja s Sovjetsko zvezo, ker so skušale utopiti najbistvenejša 
vprašanja v blatu malenkostnih dodatnih predlogov in neštetih variant. 
Vedno, kadar je  šlo za kakršne koli realne obveznosti, so se pred
stavniki teh držav hlinili, kakor da n«? razumejo, za kaj gre.

Konec m aja sta sprožili Anglija in F rancija nove predloge, ki so 
nekoliko zboljšali p re jšnjo  varianto, puščali pa so še vedno odprto 
za Sovjetsko zvezo bistveno važno vprašanje garancij, ki naj bi jih  
dali tem na severozapadni meji Sovjetske zveze ležečim baltskim 
republikam.

Oblastniki Anglije in Francije, ki so torej pod pritiskom javnega 
m nenja v svojih deželah na jeziku nekoliko popustili, so gonili naprej 
svojo pre jšn jo  linijo in vezali svoje predloge na take pridržke, ki so 
jih nalašč prikrojili tako, da so bili za Sovjetsko zvezo nesprejemljivi.

Vedenje angleško-francoskih predstavnikov med pogajanji v Mo
skvi je  bilo tako nevzdržno, da je moral V M Molotov 27 maja 1959 
izjaviti angleškemu poslaniku Seedsu in francoskemu odpravniku 
poslov Pavartu, da osnutek sporazuma o skupnem odporu proti na
padalcu v Evropi, ki sta ga predložila, ne vsebuje načrta o organizaciji 
učinkovite medsebojne pomoči ZSSR, Anglije in F rancije  in da celo 
ne govori o resni zainteresiranosti angleške in francoske vlade na 
ustrezajočem paktu s Sovjetsko zvezo. Pri tem je bilo naravnost 
rečeno, da vzbuja angleško-francoski predlog misel, da vladi Anglije 
in F rancije  nista toliko zainteresirani na paktu samem, kolikor na 
pogajanjih  o njem. Morda so ta pogajanja Angliji in Franciji tudi 
potrebna v določene namene. Sovjetski vladi ti nameni niso znani. 
Sovjetska vlada ni zainteresirana na pogajanjih o paktu, marveč na 
organizaciji učinkovite medsebojne pomoči ZSSR, Anglije in F rancije



proti napadalnosti V Evropi. Anglo-francoski predstavniki so bili 
opozorjeni, da sovjetska vlada ne namerava sodelovati v pogajanjih  
o paktu, katerih  cilja ZSSR ne pozna, in da lahko vodita angleška 
in francoska vlada taka pogajanja  s primernejšim partnerjem , kakor 
je  ZSSR.

Moskovska pogajanja so se vlekla v nedogled. Vzroke tega ne
dopustnega zavlačevanja pogajanj je zblebetal londonski »Times«, 
ki je  pisal: »Nagla in odločna Zveza z Rusijo bi utegnila ovirati druga 
pogajanja .«80 Govoreč o »drugih pogajanjih« je  »Times« očividno 
mislil na pogajanja angleškega ministra za prekomorsko trgovino 
Roberta Hudsona s Hitlerjevim gospodarskim svetovalcem Helmuthom 
Wohltatom o vprašanju  možnosti angleškega posojila hitlerjevski 
Nemčiji v zelo visokem znesku, o čemer bomo govorili pozneje.

Razen tega, kakor vemo iz poročanja tiska, se je  delegacija 
Federacije  angleške industrije tisti dan, ko je h itlerjevska vojska 
vkorakala v Prago, pogajala v Diisseldorfu o sklenitvi obsežnega 
sporazuma z nemško težko industrijo

Pozornost je  vzbujala tudi okoliščina, da so bila pogajanja v 
imenu Velike Britanije v Moskvi poverjena postranskim osebam, 
medtem ko je  prihaja l na pogajanja s Hitlerjem iz Anglije v Nemčijo 
Cham berlain osebno in sicer večkrat. Važno je tudi poudariti, da 
angleški predstavnik za pogajanja z ZSSR Strang ni bil pooblaščen, 
da  bi podpisal kakršen koli sporazum s Sovjetsko zvezo.

Ker je  Sovjetska zveza zahtevala, naj se preide na konkretna 
poga ja n ja  o ukrepih za borbo proti morebitnemu napadalcu, sta morali 
vladi Anglije in F rancije  privoliti, da bosta poslali v Moskvo svoji 
vojni misiji, Toda ti dve misiji sta potovali v Moskvo nenavadno 
dolgo. Ko pa sta prispeli tja, se je pokazalo, da so njuni člani drugo
vrstne osebe, ki povrhu niso pooblaščene, da bi podpisale kakršen 
koli sporazum, Pod takimi pogoji so bila vojaška pogajanja prav 
tako  brezplodna kakor politična.

Vojni misiji zapadnih držav sta takoj pokazali da se sploh ne 
želita resno pogajati o sredstvih medsebojne pomoči v primeru nem
škega napada Sovjetska vojna misija je stala na stališču, da bi lahko 
ZSSR. ki nima skupnih meja z Nemčijo, pomagala Angliji, F ranciji 
in Poljski v primeru voine samo pod pogojem, če hi bil sovjetskim 
četam dovoljen prehod čez polisko ozemlje Toda poljska vlada je 
izjavila, da ne bo sprejela vojaške pomoči Sovjetske zveze, in s tem 
je  pokazala, da se bori okrepitve Sovjetske zveze bolj kakor H itler
jeve napadalnosti ^nko angleška kakor tudi francoska misija sta 
podprli stališče Poljske

Med vojaškimi pogajanji je bilo sproženo tudi vprašanje števila 
oboroženih sil, ki nai bi iih udeleženci sporazuma nemudoma postavili 
v primeru napada Toda Ansdeži so navedli smešno številko, češ da 
bi lahko postavili 5 pehotnih in 1 mehanizirano divizijo. In to so 
predlagali Angleži tačas, ko je Sovjetska zveza izjavila, da je  p ri
p ravljena postaviti na fronto proti napadalcu 1% divizij, 5000 sred
njih in težkih topov, do 10 000 tankov in oklopnikov, nad 5000 vojnih

Sayers in Khan »Tajna vojna proti sovjetski Rusiji«. Moskva 1947,
371,



letal itd. Iz tega je  razvidno, kako  neresno stališče je  zavzemala 
angleška vlada do pogajanj o sklenitvi vojaškega sporazuma z ZSSR.

Gornji podatki zadostujejo, da potrd ijo  zaključek, ki se vsilju je  
sam po sebi, a ta  zaključek je, da:

1. Sovjetska vlada si je  ves čas pogajanj z občudovanja vredno 
potrpežljivostjo  prizadevala, da bi zagotovila sporazum z Anglijo in  
F rancijo  o medsebojni pomoči proti napadalcu na enakopravnih na 
čelih in pod pogojem, da bo medsebojna pomoč res učinkovita, to se 
pravi, da bo spremljal sklenitev politične pogodbe podpis vojaške 
konvencije, ki bi določala obseg, oblike in rok pomoči, k a j t i  ves 
p re jšn ji  razvoj dogodkov je  dovolj jasno pokazal, da bi lahko bil 
samo tak  sporazum učinkovit in da bi lahko spametoval h itle rjev 
skega napadalca, ki* sta ga zapadni državi skozi mnoga leta razvaja li 
s popolno nekaznovanostjo in popustljivostjo;

2. Vedenje Anglije in F rancije  med pogajan ji s Sovjetsko zvezo 
je  v celoti potrdilo, da sploh ne mislita na noben resen sporazum 
z ZSSR, k a jt i  politiko Anglije in F rancije  so usm erjali drugi cilji, 
ki niso imeli nič skupnega z interesi m iru in borbe proti napadalnosti;

3. Zahrbtni naklep anglo-francoslce politike je  bil v tem, da bi 
dali H itlerju  razumeti, da ZSSR nima zaveznikov, da  je  ZSSR osam
ljena, da Hitler lahko napade ZSSR, ne da bi se izpostavljal nevar
nosti, da bi naletel na odpor Anglije in Francije.

Spričo tega se ni treba čuditi, da so se zaključila angleško- 
francosko-sovjetska pogajanja z neuspehom.

Ta neuspeh seveda ni bil nobeno naključje . Postajalo je  vedno 
očividneje, da so predstavniki zapadnih držav v svoji dvojni igri že 
vnaprej zasnovali neuspeh pogajanj. Stvar je  v tem, da so se vzporedno 
z začetimi pogajanji z ZSSR A n g l e ž i  za  k u l i s a m i  p o g a j a l i  z 
N e m č i j o  i n  d a  so  p r i p i s o v a l i  te m  p o g a j a n j e m  n e p r i m e r n o  
v e č j i  p o m e n .

Medtem ko so hoteli vladajoči krogi zapadnih držav s svojimi 
pogajan ji v Moskvi predvsem uspavati budnost javnega mnenja v 
svojih deželah in opehariti narode, k i so jih pehali v vojno, so bila 
pogajan ja  s hitlerjevci drugačnega značaja.

Program  anglo-nemških pogajanj je  dovolj jasno formuliral an
gleški zunanji minister Halifax, ki se je obračal na hitlerjevsko 
Nemčijo z nedvoumnimi pozivi v istem času, ko so njegovi uradniki 
nadaljevali pogajan ja  v Moskvi. V govoru na banketu v kraljevskem  
institu tu  za mednareodne stike je  Halifax 29. ju n ija  1939 izjavil, 
da  je  p rip rav ljen  sporazumeti se z Nemčijo o vseh vprašanjih, »ki 
povzročajo zaskrbljenost v svetli«. Rekel je:

»V taki novi atmosferi bi lahko proučili kolonialni problem, vpra
šanje surovin, trgovinskih pregrad, ž iv ljen jskega  prostora', omejitve 
■obp "evanja in vsa druga Evropce zadevajoča vprašanja.«31

Če se spomnimo, kako je  obravnaval problem »življenjskega 
prostora« Halifaxu blizu stoječi konservativni list »Daily Mail« že 
leta 1939, ko je  predlagal hitlerjevcem, naj »odtrgajo življenjski

31 »Govori lorda Halifaxa o mednarodni politiki«, Oxford-London 1940, 
stran 296.



prostor« od ZSSR, ne bomo prav nič dvomili o pravem smislu Hali- 
faxove izjave. To je  bil odkrit predlog, da bi se dogovorili o razdelitvi 
sveta in interesnih sfer, bil je  apel na hitlerjevsko Nemčijo, predlog, 
da bi uredili vsa vprašanja brez Sovjetske zveze in predvsem na 
račun Sovjetske zveze.

Že v ju n iju  1939 so se začeli predstavniki Anglije strogo tajno  
pogajati z Nemčijo po Hitlerjevem pooblaščencu za štiriletni plan 
Wohltatu, ki je  prispel v London, Z njim sta se pomenkovala angleški 
m inister za prekomorsko trgovino Hudson in Chamberlainov najbližji 
svetovalec G. Wilson. Vsebina teh junijskih  pogajanj je  za enkrat 
še pokopana v skrivnih predalih diplomatskih arhivov. Toda Wohltat 
je  v ju liju  drugič obiskal London in pogajan ja  so bila obnovljena. 
Vsebina tega drugega turnusa pogajanj je  zdaj zùana iz zaplenjenih 
nemških dokumentov, ki jih  ima v rokah sovjetska vlada in ki bodo 
km alu objavljeni.

Hudson in H. Wilson sta predlagala Wohltatu, potem pa nem
škemu poslaniku v Londonu Dircksenu, naj bi začeli tajna pogajanja 
o sklenitvi obširnega sporazuma, v katerem bi bil vključen sporazum 
o razdelitvi interesnih sfer v svetovnem obsegu in o odstranitvi »po
gubne konkurence na skupnih tržiščih« Pri tem je  bilo predvideno, 
da bi prepustili Nemčiji prevladujoči vpliv v jugovzhodni Evropi. 
Dircksen je v svojem poročilu nemškemu zunanjemu ministrstvu
12. ju l i ja  1939 poudarjal, da je obsegal program, ki sta ga obravnavala 
W ohltat in Wilson, politični, vojaški in ekonomski položaj. Med poli
tičnimi postavkami je  zavzemal vzporedno s paktom o nenapadanju  
posebno mesto pakt o nevmešavanju, v katerem  naj bi bila vključena 
»razmejitev življenjskega prostora med velikimi državami, zlasti med 
Anglijo in Nemčijo«.32

Pri obravnavanju  vprašanj v zvezi s sklenitvijo teh dveh paktov 
so angleški predstavniki obljubljali, da se bo Anglija v primeru pod
pisa teh paktov odrekla garancijam, ki jih je bila pravkar dala 
Poljski.

Vprašanje Gdanska, kakor tudi vprašanje poljskega koridorja, bi 
bili Angleži v prim eru sklenitve angleško-nemškega sporazuma pri
pravljeni prepustiti Nemcem, da bi ga uredili sami s Poljsko, Angleži 
pa bi se obvezali, da se ne bodo vmešavali v ureditev teh vprašanj.

Dircksenova poročila, ki bodo kmalu objavljena, tudi dokumen
tarno  potrju jejo , da je Dircksen potrdil, da bo angleška garancijska 
politika dejansko likvidirana, če bo sklenjen zgoraj omenjeni pakt 
med Anglijo in Nemčijo.

»Tedaj bi bila Poljska,« pravi v te j zvezi Dircksen v svojem 
poročilu, »tako rekoč prepuščena svoji usodi, da bi stala sama proti 
Nemčiji.«

Vse to je  pomenilo, da so bili oblastniki Anglije pripravljeni izro
čiti Poljsko H itlerju  na milost in nemilost prav takrat, ko se še ni 
bilo posušilo črnilo, s katerim so bile podpisane angleške garancije 
Poljski.

32 Zapisek nemškega poslanika v Angliji Dircksena z dne 21. julija 1939. 
Arhiv nemškega zunanjega ministrstva.



I ,
V primeru sklenitve angleško-nemškega sporazuma bi bil hkra ti  

dosežen cilj, ki sta si ga postavljali Anglija in Francija, ko sta se 
začeli pogajati s Sovjetsko zvezo, in bila bi še bolj olajšana možnost 
pospešitve spopada med Nemčijo in ZSSR.

Končno so mislili izpopolniti politični sporazum med Anglijo in 
Nemčijo z ekonomskim sporazumom, v katerem bi bila vključena 
ta jn a  kupčija  o kolonialnih vprašanjih, o raždelitvi surovin, o raz
delitvi trgov kakor tudi o velikem angleškem posojilu Nemčiji.

Oblastnikom Anglije je  torej lebdela prèd očmi mamljiva slika 
čvrstega sporazuma z Nemčijo in tako imenovana »kanalizacija« 
nemške napadalnosti na vzhod, proti Poljski, ki so ji bili nedavno 
dali »garancije«, in proti Sovjeti zvezi.

Kaj čuda torej, da klevetniki in falzifikatorji zgodovine skrbno 
molče in skušajo prikriti ta dejstva, ki so odločilnega pomena za 
razumevanje položaja, v katerem  je postala torej vojna neogibna.

T akra t že ni moglo biti nobenega dvoma, da Anglija in F rancija  
ne samo da nista resno nameravali ukreniti kar koli, da bi p re 
prečili hitlerjevski Nemčiji zanetiti vojno, marveč nasprotno, storili 
sta vse, kar je  bilo v njunih močeh, da bi z metodami tajnih do
govorov, z metodami raznih provokacij hitlerjevsko Nemčijo naščuvali 
proti Sovjetski zvezi.

Nobenim falzifikatorjem se ne bo posrečilo izbrisati iz zgodovine 
ali iz zavesti narodov odločilno dejstvo, da je  imela Sovjetska zveza 
pod takimi pogoji tole odločitev:

a l i  sprejeti v interesu samoobrambe nemški predlog o sklenitvi 
pak ta  o nenapadanju in s tem zagotoviti Sovjetski zvezi podaljšanje 
m iru za nedoločen čas, ki bi ga lahko izkoristila sovjetska država, 
da bi bolje pripravila svoje sile za odpor proti morebitnemu osva- 
jalčevemu napadu,

a 1 i odkloniti nemški predlog glede pakta o nenapadanju  in s tem 
omogočiti vojnim hujskačem iz tabora zapadnih držav, da bi nemu
doma potegnili Sovjetsko zvezo v oboroženi spopad z Nemčijo, ko 
bi bil položaj za Sovjetsko zvezo povsem neugoden in ko bi bila 
povsem izolirana. V takem položaju je  bila Sovjetska zveza primorana 
odločiti se in skleniti z Nemčijo pakt o nenapadanju.

Ta odločitev je bila daljnovidni in modri korak sovjetske zu
nan je  politike v takratnih  razmerah Ta korak sovjetske vlade je 
v zelo veliki meri vnaprej opredelil za Sovjetsko zvezo in za vse 
svobodoljubne narode ugodni izid druge svetovne vojne.

Bila bi groba kleveta, če bi trdili, da je spadala sklenitev pakta 
s h itle rjevci v načrt zunanje politike ZSSR, Nasprotno, ZSSR si je  
vedno prizadevala, da bi imela sporazum z nenapadalnimi zapadnimi 
državami proti nemško-italijanskim napadalcem, da bi tako uresničila 
kolektivno varnost na načelih enakopravnosti Toda sporazum je 
obojestransko dejanje, . Medtem ko je ZSSR težila za sporazumom 
o borbi proti napadalnosti, sta ga Anglija in F rancija  sistematično 
odklanjali, ker sta ra je  uveljavljali politiko popustljivosti do na
padalnosti na vzhod, proti ZSSR. Združene države Amerike ne samo 
da se niso upirale taki pogubni politiki, marveč so .jo nasprotno vse
stransko podpirale Kar se tiče ameriških m ilijarderjev, so še naprej 
investirali svoje kapitale v nemško težko industrijo, pomagali Nemcem,



da so razvili svojo vojno industrijo, in tako oboroževali nemško n a 
padalnost, pri tem pa šepetali: »kar vojskujte  se, gospoda Evropci, 
vo jskujte  se, z božjo pomočjo, kolikor hočete, mi, skromni ameriški 
m ilijarderji ,  pa  bomo bogateli od vaše vojne in spravljali na  stotine 
milijonov dolarjev  naddobička«.

Razumljivo je, da je  imela Sovjetska zveza spričo takega položaja 
v Evropi samo en izhod: sprejeti nemški predlog o paktu. Izmed vseh 
možnih izhodov je  bil ta  vendarle še najboljši.

K akor je  bila Sovjetska zveza leta 1918 spričo sovražne politike 
zapadnih držav  prim orana skleniti z Nemci brest-litovski mir, tako  je 
b ila tudi zdaj, leta 1939, 20 let po brest-litovskem miru, prim orana 
skleniti pak t z Nemci spričo iste sovražne politike Anglije in  Francije .

Vsakršnega gobezdanja klevetnikov o  tem, da bi si ZSSR vendarle 
ne smela dovoliti pak ta  z Nemci, ne moremo presojati drugače, kakor 
da je  smešno. Zakaj je  lahko Poljska, ki je  imela za zaveznici Anglijo 
in Francijo, sklenila z Nemci pak t o nenapadanju  leta 1934, Sovjetska 
zveza, ki je  bila v neugodnejših pogojih, pa na j bi ne mogla skleniti 
takega pakta leta 1939? Zakaj sta lahko Anglija in Francija , k i sta 
bili gospodujoči sili v Evropi, podpisali leta 1938 skupaj z Nemci 
dek larac ijo  o nenapadanju, Sovjetska zveza, ki je bila zaradi sovražne 
politike Anglije in F rancije  izolirana, pa n a j ne bi sklenila pakta 
z Nemci?

M ar ni dejstvo, da je  Sovjetska zveza med vsemi nenapa
dalnimi velikimi evropskimi državami zadnja, ki je  sklenila pakt 
z Nemci?

Seveda, fa lzifikatorji zgodovine in drugi reakcionarji niso za
dovoljni, da  se je  Sovjetski zvezi posrečilo spretno izkoristiti so- 
vjetsko-nemški pak t za okrepitev svoje obrambe, da se j i  je  posrečilo 
razširiti svoje m eje daleč proti zapadu te r  zagraditi pot nemotenemu 
pohodu nemške napadalnosti proti vzhodu, da so morale h itlerjevske 
čete začeti svojo ofenzivo na vzhodu ne od črte Narva-Minsk-Kijev, 
m arveč od črte, ki je  več sto kilometrov bolj proti zapadu, da ZSSR 
ni izkrvavela v domovinski vojni, marveč da je  izšla iz vojne kot 
zmagovalec. Toda ta nezadovoljnost spada že v področje onemogle jeze 
skrah iran ih  politikov.

Zlobno nezadovoljstvo te gospode lahko presojamo samo kot m ani
festacijo nedvomnega dejstva, da je  politika Sovjetske zveze bila in 
ostala pravilna.

IV

Upostavitev »vzhodne« fronte, napad Nemčije na ZSSR, proti- 
h itle rjevska  koalicija  in vprašanje medzavezniških obveznosti.

Ko je  sklenila Sovjetska zveza v avgustu 1939 sovjetsko-nemški 
p ak t o nenapadanju, ni niti za trenutek  dvomila, da bo Hitler p re j  
ali slej napadel ZSSR. Takšno prepričan je  Sovjetske zveze je  sledilo 
iz osnovnega političnega in vojaškega stališča hitlerjevcev. To p re 
p ričanje je  potrjevala  praktična dejavnost hitlerjevske vlade v vsem 
predvojnem  obdobju.



Zato je  bila prva naloga sovjetsKe vlade, da bi upostavila »vzhod
no« fronto proti h itlerjevski napadalnosti, zgradila obrambno črto na 
zapadnih mejah beloruske in ukra jinske  zemlje in organizirala tako 
pregrado proti neoviranemu prodiran ju  nemških čet proti vzhodu.
V ta namen je  bilo treba združiti zapadno Belorusijo in zapadno 
Ukrajino, ki se ju  je bila polastila panska Poljska leta 1920, s So
vjetsko Belorusijo in Sovjetsko Ukrajino ter poslati t ja  sovjetsko 
vojsko. To se ni smelo odlašati, ka jt i  slabo oborožena poljska vojska 
je  bila nezanesljiva, poljsko poveljstvo in poljska vlada sta bila že 
pobegnila in hitlerjevska vojska, ki ni zadela na resne ovire, bi lahko 
zasedla belorusko in ukrajinsko zemljo prej, preden bi prišla t ja  
sovjetska vojska.

17. septembra 1939 je  prekoračila sovjetska vojska na povelje 
sovjetske vlade predvojno sovjetsko mejo, zasedla zapadno Belorusijo 
in zapadno U kra jino  ter začela tam graditi obrambno črto vzdolž 
zahodne črte ukra jinske in beloruske zemlje. To je bila v glavnem 
črta, ki je  znana v zgodovini kot »Curzonova« črta, določena na 
versajski konferenci zaveznikov.

Nekaj dni pozneje je  sovjetska vlada podpisala z baltskimi drža
vami pak te  o medsebojni pomoči, ki so predvidevali razmestitev po
sadk sovjetske armade na ozemlju Estonske, Letonske in Litve, zgra
ditev sovjetskih letališč in upostavitev oporišč vojne mornarice.

Tako je  bil zgrajen temelj »vzhodne« fronte.
Ni bilo težko razumeti, da je  upostavitev »vzhodne« fronte važen 

prispevek ne samo k organizaciji varnosti ZSSR, marveč tudi k  skupni 
stvari m iroljubnih držav, ki so se borile proti hitlerjevski napadal
nosti. Vendar pa so odgovorili angleško-francosko-ameriški krogi v 
veliki večini na ta korak Sovjetske zveze z zlobno protisovjetsko 
kam panjo  in ga kvalificirali kot napadalnost.

Mimogrede rečeno, našli so se tudi taki politiki, ki so bili dovolj 
daljnovidni, da so spoznali smisel sovjetske politike in priznali upo
stavitev »vzhodne« fronte za pravilno. Med njimi pripada prvo mesto 
g. Churchillu, tak ra t  še ministru za vojno mornarico, ki je  v svojem 
govoru po radiu 1 oktobra 1939 po vrsti sovražnih izpadov proti 
Sovjetski zvezi izjavil:

»To, da morajo stati ruske armade na tej črti, je  bilo za varnost 
Rusije  proti nemški nevarnosti nu jno  potrebno. Vsekakor so položaji 
zavzeti in upostavljena je  vzhodna fronta, ki si je  nacistična Nemčija 
ne bo upala napasti. Ko je  bil g. von Ribbentrop p re jšn ji  teden po
vabljen v Moskvo, je  bilo storjeno to zato, da bi se seznanil s tem 
dejstvom in priznal, da mora biti storjen konec nacističnim naklepom 
v pogledu baltskih držav in Ukrajine.«

Medtem lco je bil na zapadnih mejah ZSSR. precej daleč od 
Moskve, Minska in Kijeva, položaj glede varnosti ZSSR več ali m anj 
zadovoljiv, ne moremo trditi tega glede severnih m eja ZSSR. Tu so 
stale kakih 32 km od Leningrada finske čete, katerih  komandni kader 
je  bil po večini orientiran na hitlerjevsko Nemčijo. Sovjetski vladi 
je  bilo dobro znano, da bi fašistični elementi vodilnih krogov Finske, 
ki so bili tesno povezani s hitlerievci in so imeli velik vpliv na finsko 
vojsko, radi zavzeli Leningrad. Ni smelo veljati za nakltnčje  dejstvo, 
da  je  načelnik generalnega štaba hitlerjevske vojske Haider že poleti



1939 prispel na Finslco, da bi inštruiral višje voditelje finske vojske. 
Težko je  bilo dvomiti o tem, da imajo finski vodilni krogi zvezo 
s hitlerjevci, da hočejo spremeniti Finsko v odskočno desko za napad 
h itlerjevske Nemčije na ZSSR.

Zato ni čuda, da so ostali brezuspešni vsi poskusi ZSSR, da bi se 
sporazumela s finsko vlado glede zboljšanja odnosov med obema 
deželama.

Finska vlada je po vrsti odklonila vse p rija te ljske  predloge so
v je tske  viade, usmerjene na zagotovitev varnosti ZSSR, zlasti Lenin
grada, k ljub  temu, da je  šla Sovjetska zveza Finski na roko pri uresni
čenju  njenih zakonitih interesov.

Finska vlada je odklonila predlog ZSSR, da bi pomaknila finsko 
mejo na Karelski ožini za nekaj deset kilometrov nazaj, čeprav je 
bila sovjetska vlada priprav ljena odstopiti v zameno Finski dvakrat 
večje ozemlje sovjetske Karelije.

Finska vlada je odklonila tudi predlog ZSSR o sklenitvi pakta 
o medsebojni pomoči in s tem pokazala, da je  ostala varnost ZSSR 
s strani Finske nezagotovljena.

S temi in drugimi podobnimi sovražnimi akcijami in provoka
cijam i na sovjetsko-finski meji je  Finska zanetila vojno s Sovjetsko 
zvezo.

Rezultati sovjetsko-finske vojne so znani. Meje ZSSR na severo- 
zapadu, zlasti na področju Leningrada, so bile pomaknjene naprej in 
varnost ZSSR je  bila utrjena, To je  imelo važno vlogo v obrambi 
Sovjetske zveze proti Hitlerjevi napadalnosti, ker so morali Nemčija 
in njeni finski pomagači začeti svojo ofenzivo na severozapadu ZSSR, 
ne tik pred Leningradom, marveč na črti, oddaljeni od njega blizu 
150— km proti severozapadu.

V svojem govoru na zasedanju Vrhovnega sovjeta ZSSR dne
29 marca 1940 je  V. M. Molotov rekel:

»...Sovjetski zvezi je  bilo potem, ko je razbila finsko vojsko, 
v polni meri omogočeno, da bi zasedla vso Finsko, pa tega ni storila 
in ni zahtevala nobenih kontribucij za k ri t je  svojih vojnih stroškov, 
kakor bi to storila vsaka druga država, marveč je omejila svoje želje 
na minimum ..

V mirovni pogodbi nismo postavili nobenih drugih ciljev, razen 
zagotovitve varnosti Leningrada, Murmanska in murmanske železnice.«

Treba je  omeniti, da so se postavili anglo-francoski kolovodje 
D ruštva narodov k ljub  temu, da so finski vladajoči krogi z vso svojo 
politiko v odnosu do ZSSR napeljavali vodo na mlin h itlerjevske 
Nemčije, takoj na stran finske vlade, razglasili preko Društva na 
rodov ZSSR za napadalca ter tako odkrito odobrili in podprli vojno 
p ro ti Sovjetski zvezi, ki jo  je  bila začela finska vlada. Društvo na 
rodov, ki se je omadeževalo s popustljivostjo in vzpodbujanjem  
japonskih in nemško-italijanskih napadalcev, je  na povelje anglo- 
francoskih kolovodij poslušno ^glasovalo resolucijo proti Sovjetski 
zvezi in demonstrativno »izključilo« ZSSR iz Društva narodov.

Še več. V vojni, ki so jo bili zanetili finski reakcionarji proti 
Sovjetski zvezi, sta Anglija in F rancija  vsestransko podpirali finsko 
soldaščino. Anglo-francoski vladajoči krogi so nenehoma hujskali 
finsko vlado, naj nada lju je  vojne akcije.



Anglo-francoski oblastniki so sistematično zalagali Finsko z orož
jem in energično pripravljali ekspedicijski zbor sto tisoč mož, da bi 
ga poslali na Finsko.

V treh mesecih, ki so minili od začetka vojne, je poslala Anglija 
po Chamberlainovem priznanju v spodnji zbornici 19. marca 1940 
Finski sto eno letalo, nad dve sto topov ter na stotisoče granat, 
letalskih bomb in protitankovskih min. Hkrati je Daladier sporočil 
poslanski zbornici, da je Francija poslala Finski 175 letal, okrog 
500 topov, nad 5000 mitraljezov, milijon granat in ročnih granat ter 
razno drugo orožje.

O načrtih angleške in francoske vlade v tistih časih lahko dobimo 
zaokroženo sliko iz zgodovinskega zapiska, ki so ga izročili Angleži 
Švedom 2. marca 1940 in v katerem  je bilo rečeno:

»Zavezniške vlade razumejo, da postaja vojaški položaj Finske 
brezupeh. Po skrbni proučitvi vseh možnosti so prišle do zaključka, 
da je edino sredstvo, s pomočjo katerega bi lahko učinkovito po
magali Finski, da pošljejo tja zavezniške čete, in zavezniške države 
so pripravljene poslati take čete v odgovor na finsko prošnjo.«33

Kakor je izjavil 19. marca v angleškem parlamentu Chamberlain, 
so tak ra t

»z največjo naglico pripravljali odpošiljanje ekspedicijskih č e t , 
in ekspedicijska vojska je bila pripravljena na odhod v začetku 
marca... dva meseca pred rokom, ki ga je bil določil feldmaršal 
Mannerheim za njihov prihod«.

Chamberlain je pripomnil, da je doseglo število teh enot sto 
tisoč mož.

H krati  je  pripravljala tudi francoska vlada svoj ekspedicijski 
zbor 50.000 mož prvega vpoklica, da bi ga poslala na Finsko preko 
Narvika.

In to borbeno aktivnost so razvijali anglo-francoski oblastniki 
takrat, ko nista kazali Anglija in Francija proti hitlerjevski Nemčiji 
nobene aktivnosti in ko se je bila tam tako imenovana »čudna vojna«.

Toda vojaška pomoč Finski proti Sovjetski zvezi je bila samo 
del široke zasnove anglo-francoskih imperialistov.

V rečeni »Beli knjigi« švedskega zunanjega ministrstva je do
kument, ki pripada švedskemu zunanjemu ministru Giinthru. V tem 
dokumentu je rečeno,

»da je bila odpošiljatev tega kontingenta vojske v splošnem načrtu 
napada na Sovjetsko zvezo in da se bo ta načrt uresničeval začenši 
s 15. marcem proti Bakuju, še prej pa — preko Finske«.34

V svoji knjigi »De Gaulle — diktator« je Kerillis o tem načrtu 
pisal:

»Po tem načrtu, katerega osnovne poteze mi je raztolmačil Paul 
Reynaud v pismu, ki ga hranim, bi motorizirani ekspedicijski zbor, ki 
bi se izkrcal preko Norveške na Finskem, hitro razkropil neorgani
zirane ruske horde in vkorakal v Leningrad.«35

38 Nota angleške misije z dne 2. marca 1940, »Bela knjiga« MTD Švedske, 
Stockholm 1947, stran 120.

31 Giintherjeve beležke za spomin 2. marca 1940, »Bela knjiga« MIĐ 
Švedske, Stockholm 1947, stran 119.

15 Takrat član francoske vlade. v



Ta načrt sta v podrobnosti izdelovala v Franciji de Gaulle in 
tWeygand, ki je poveljeval takrat francoskim četam v Siriji in ki se 
je pobahal, da bi:

»z nekaterimi ojačenji in 200 letali zavzel Kavkaz in vkorakal 
v Rusijo kakor ,nož v maslo*«.

Znan je tudi načrt o vojnih akcijah Angležev in Francozov proti 
ZSSR, ki ga je izdelal francoski general Gamelin in v katerem je bila 
posvečena posebna pozornost bombardiranju Bakuja in Batuma.

Priprave anglo-francoskih oblastnikov na napad na ZSSR so se 
razvijale s polno paro. V generalnih štabih Anglije in Francije so 
marljivo izdelovali načrte za ta napad. Ta gospoda je hotela n a m e s t o  
v o j n e  s h i t l e r j e v s k o  N e m č i j o  z a č e t i  v o j n o  p r o t i  S o v j e t s k i  
zv e z i .

Toda tem načrtom ni bilo usojeno, da bi se bili uresničili. So
vjetske čete so takrat razbile Finsko, ki je morala kapitulirati kljub 
vsem naporom Anglije in Francije, da bi preprečili njeno kapitulacijo.

12. marca 1940 je  bila podpisana sovjetsko-finska mirovna pogodba.
S tem je  bila zboljšana obramba ZSSR proti h itlerjevski napadal

nosti tudi na severu, na področju Leningrada, ker se je pomaknila 
obram bna črta za 150 km bolj proti severu od Leningrada vključno 
Viborg.

Toda to še ni pomenilo, da je že končano formiranje »vzhodne« 
tronte od Baltskega do Črnega morja. Pakti z baltskimi državami so 
bili sklenjeni, toda tam še ni bilo sovjetskih čet, ki bi lahko držale 
obrambo. Moldavija in Bukovina sta bili formalno združeni z ZSSR, 
toda tudi tam še ni bilo sovjetskih čet, ki bi lahko držale obrambo. 
Sredi julija 1940 so vkorakale sovjetske čete v Estonsko, Letonsko in 
Litvo. 27. junija istega leta so vkorakale sovjetske čete v Bukovino 
in Moldavijo, ki jo je ugrabila Rumunija ZSSR po oktobrski revoluciji.

Tako je bilo končano formiranje »vzhodne« fronte proti hitler
jevski napadalnosti od Baltskega do Črnega morja.

Anglo-francoski vodilni krogi, ki so še kar naprej zmerjali ZSSR 
z napadalcem, si najbrž zaradi upostavitve njene »vzhodne« fronte 
niso bili na jasnem, da pomeni »vzhodna« fronta temeljito prelomnico 
v razvoju vojne — proti hitlerjevski tiraniji — v dobro zmagi demo
kracije.

Ti krogi niso razumeli, da ni šlo za okrnitev ali neokrnitev 
nacionalnih pravic Finske, Litve, Estonske, Letonske in Poljske, mar
več za to, da bi z organizacijo zmage nad nacisti preprečili, da bi 
se te dežele spremenile v brezpravno kolonijo hitlerjevske Nemčije.

Ti krogi niso razumeli, da je  šlo za to, da bi postavili pregrado 
proti p rod iran ju  nemških čet na vseh področjih, k je r  se je  le dalo, da 
bi zgradili čvrsto obrambo, potem pa začeli ofenzivo, razbili h it le r 
jevske čete in s tem omogočili svoboden razvoj teh dežel.

Ti krogi niso razumeli, da drugih poti za zmago nad hitlerjevsko 
napadalnostjo ni.

Ali je prav ravnala angleška vlada, Ico je poslala med vojno 
svojo vojsko v Egipt kljub protestom Egipčanov in celo kljub odporu 
nekaterih elementov v Egiptu? Nedvomno je ravnala prav! To je bilo 
najvažnejše sredstvo, da bi zagradili pot hitlerjevski napadalnosti 
proti Sueškemu prekopu, da bi zavarovali Egipt pred Hitlerjevimi



naklepi, organizirali zmago nad Hitlerjem in talčo preprečili, da bi 
se Egipt spremenil v hitlerjevsko kolonijo. Samo sovražniki demo
kracije  ali bebci lahko trdijo, da so bile akcije angleške vlade v tem 
primeru napadalnost.

Ali je prav ravnala vlada Združenih držav Amerike, ko je  poslala 
svojo vojsko v Casablanco k ljub  protestom Maročanov in k ljub ne
posredni vojni protiakciji Petainove vlade v Franciji, katere oblast 
je  segala na Maroko? Nedvomno prav! To je bilo zelo važno sredstvo 
za upostavitev oporišča za protiakcijo proti nemški napadalnosti v ne
posredni bližini zapadne Evrope, za organizacijo zmage nad hitlerjev 
skimi četami in torej za omogočenje. da bi se Francija osvobodila 
izpod hitlerjevskega kolonialnega jarm a Samo sovražniki demokracije 
ali bebci so lahko presojali te akcije ameriških čet kot napadalnost.

Toda prav isto je  treba reči o akcijah sovjetske vlade, ki je  
organizirala v začetku poletja 1940 »vzhodno« fronto proti h itlerjevski 
napadalnosti in razmestila svoje čete čim dalje proti zahodu od Lenin
grada, Moskve in Kijeva, To je bilo edino sredstvo, da bi zagradila 
pot neoviranemu prodiranju nemških čet proti vzhodu, da bi zgradila 
čvrsto obrambo, potem pa začela protiofenzivo, da bi skupaj z za
vezniki razbila hitlerjevsko vojsko in tako preprečila, da bi se spre
menile miroljubne evropske države, med drugimi Finska, Estonska, 
Letonska, Litva in Poljska, v hitlerjevsko kolonijo. Samo sovražniki 
demokracije ali bebci so lahko označili te akcije sovjetske vlade za 
napadalnost.

Toda iz tega sledi, da so ravnali Chamberlain. Daladier in n juna 
okolica, ki so kvalificirali to politiko sovjetske vlade kot napadalnost 
in organizirali izključitev Sovjetske zveze iz Društva narodov, kot 
sovražniki demokracije ali kot bebci.

Iz tega nadalje sledi, da ravnajo sedanji klevetniki in falzifikatorji 
zgodovine, ki tako pridno sodelujejo z gg Bevinoni in Bidaultom ter 
kvalificirajo upostavitev »vzhodne« fronte proti Hitlerju kot napa
dalnost, tudi kot sovražniki demokracije ali kot bebci

Kaj bi se bilo zgodilo, če ne bi bila ZSSR upostavila »vzhodne« 
fronte že pred nemškim napadom — daleč proti zahodu od starih 
meja ZSSR. če ne bi bila ta fronta na črti Viborg-Kaunas-Belostok- 
Brest-Lvov, marveč na stari meji Leningrad-Narva-Minsk-Ki jev?

To bi omogočilo Hitlerjevim četam, da bi pridobile več sto kilo
metrov prostora, ker bi pomaknilo fronto za 200 do 300 km proti 
Leningradu-Moskvi, Minsku-Kijevu. to bi zelo pospešilo prodiranje 
Nemcev v notranjost ZSSR, pospešilo bi padec Kijeva in Ukrajine in 
povzročilo, da bi Nemci zavzeli Moskvo, da bi združene sile Nemcev 
in Fincev zavzele Leningrad, in to bi primoralo ZSSR, da bi prešla 
v dolgotrajno obrambo, kar bi omogočilo Nemcem sprostiti na vzhodu 
kakih petdeset divizij za izkrcanje na angleške otoke» in za okrepitev 
nemško-italijanske fronte v Egiptu. Zelo verjetno je, da bi se morala 
angleška vlada preseliti v Kanado, Egipt in Sueški prekop pa bi prišla 
pod Hitlerjevo oblast

Toda to še ni vse. ZSSR bi bila primorana premestiti velik del 
svojih čet z mandžurske meje na »vzhodno« fronto, da bi okrepila 
svojo obrambo, to pa bi omogočilo Japoncem, da bi sprostili do 30 di
vizij v Mandžuriji in jih  postavili proti Kitajski, Filipinom in proti



jugovzhodni Aziji sploh in konec koncev — prof ameriškim oboro
ženim silam na Daljnem vzhodu.

Vse to bi povzročilo, da bi se vojna zavlekla najmanj še za dve 
leti in druga svetovna vojna ne bi bila končana leta 1945, marveč 
leta 194? ali še nekoliko pozneje.

Tako je  bilo z vprašanjem »vzhodne« fronte.
Medtem pa so šli dogodki na zapadu svojo pot. V aprilu 1940 so 

zasedli Nemci Dansko in Norveško. Sredi maja so vdrle nemške čete 
na  Holandsko, v Belgijo in Luxemburg. 21. m aja so prišli Nemci do 
Rokavskega preliva in odrezali zaveznike od Flandrije. Konec m aja 
so izpraznile angleške čete Dunkerque, zapustile Francijo in odrinile 
v Anglijo. Sredi ju n ija  je  padel Pariz. 22. ju n ija  je  Francija kapitu 
lirala pred Nemčijo.

Tako je  Hitler pogazil vsakršne deklaracije o nenapadanju s 
F rancijo  in Anglijo.

To je  bil popoln polom politike pomirjevan ja. politike zavračanja 
kolektivne varnosti, politrke izolacije ZSSR.

Postalo je  jasno, da sta Francija in Anglija z izolacijo ZSSR raz
bili enotno fronto svobodoljubnih dežel, se oslabili sami in ostali tudi 
sami izolirani.

1. marca 1941. so zasedli Nemci Bolgarijo.
5. aprila je  podpisala ZSSR pakt o nenapadanju z Jugoslavijo.
22. jun ija  istega leta je Nemčija napadla ZSSR,
Italija, Rumunija, Madžarska in Finska so posegle v vojno proti 

Sovjetski zvezi na strani Nemčije.
Sovjetska zveza je  začela osvobodilno vojno proti hitlerjevski 

Nemčiji.
Razni krogi v Evropi in Ameriki so zavzeli različno stališče do 

tega dogodka.
Narodi, ki j ih  je  bil Hitler zasužnjil, so si globoko oddahnili 

v prepričanju, da si bo Hitler zlomil vrat med dvema frontama, za
hodno in »vzhodno«.

Vladajoči krogi Francije so se škodoželjno veselili, ker niso 
dvomili, da bo »Rusija razbita« v najkra jšem  času.

Ugledni član senata Združenih držav Amerike, a zdaj prezident 
ZDA g. Truman, je  drugi dan po napadu Nemčije na ZSSR izjavil:

»Če bomo videli, da zmaguje Nemčija, bomo morali pomagati 
Rusiji, če pa bo zmagovala Rusija, bomo morali pomagati Nemčiji in 
tako naj se medsebojno čim bolj uničujeta.«8"

Podobno izjavo je  dal leta 1943 v Veliki Britaniji takratni minister 
za letalsko industrijo Moor Brabason, ki je rekel, da bi bil kar  se 
tiče Velike Britanije najboljši izid- borbe na vzhodni fronti med
sebojno izčrpanje Nemčije in ZSSR, da bi lahko Anglija potem za
vzela prevladujoč položaj.

V teh govorih je bilo nedvomno izraženo stališče reakcionarnih 
krogov ZDA in Velike Britanije.

Toda velika večina angleškega in ameriškega naroda je bila na 
strani ZSSR in je  zahtevala enotnost s Sovjetsko zvezo za uspešno 
borbo proti hitlerjevski Nemčiji.

30 »New York Times«, 24. junija 1941.



Za odsev iega razpoloženja 1 africo smatramo izjavo ministrskega 
predsednika Velike B ritanije g. Churchilla 22. ju n ija  1941, da  je

»nevarnost za Rusijo naša nevarnost in tudi nevarnost za ZDA, 
kakor je stvar slehernega Rusa, ki se bori za svojo zemljo in dom, 
stvar svobodnih ljudi in svobodnih narodov kjer koli na zemeljski 
obli«.

Enako stališče do ZSSR je zavzela tudi Rooseveltova vlada v ZDA, 
To je pon n ilo začetek angleško-sovjetsko-ameriške koalicije 

proti hitlerjevski Nemčiji.
Protihitlerjevska koalic si je nostavila za cilj razbiti hitler

jevski režim in osvoboditi m ide, ki j je bila zasužnjila hitlerjevska 
Nemčija. Kljub različnim ideologijam m gospodarskim sistemom v po
sameznih zavezniških državah je postala angleško-sovjetsko-ameriška 
koalicija mogočna zveza narodov, ki so bili združili svoje napore v 
osvobodilni borbi proti hitlerizmu.

Seveda, tudi takrat, med vojno, so bila med zavezniki nesoglasja 
o nekaterih vprašanjih. Znano je na primer, kakšnega pomena so bila 
nesoglasja v takih važnih vprašanjih, kakor je bilo vprašanje druge 
fronte, vprašanje zavezniških obveznosti, vprašanje medsebojnih za
vezniških moralnih dolžnosti.

O klepajoč se teh nesoglasij si falzifikatorji zgodovine in razni 
klevetniki k ljub  oči vidnosti trud ijo  »dokazati«, da ZSSR ni bila in 
ni mogla biti zvest in iskren zaveznik v borbi proti hitlerjevski na 
padalnosti. Ker pa skupna borba proti hitlerjevski Nemčiji in vedenje 
ZSSR v tej borbi ne daje  nobenega gradiva za tako obdolžitev, se 
zatekajo k  minulosti, k predvojnemu obdobju, češ da so se vedli 
predstavniki Sovjetske zveze med »pogajanji« s H itlerjem  v Berlinu 
leta 1940 verolomno, ne kot zavezniki.

Ti ljudje trdijo, da so se med berlinskimi »pogajanji« obravnavali 
in sprejemali verolomni »načrti o razdelitvi Fvrope«, teritorialne pre
tenzije Sovjetske zveze »proti jugu od Sovjetske zveze v smeri Indij
skega oceana«, »načrti« o Turčiji, Iranu, Bolgariji in drugi problemi«. 
Klevetniki izkoriščajo v ta namen poročila nemških poslanikov in 
drugih hitler: vskih uradnikov, razne zapise in nemške osnutke ne
kakšnih »protokolov« in drugih takih »dokumentov«.

Kaj pa se je v resnici zgodilo v Berlinu? Treba je povedati, da 
tako imenovana »berlinska pogajanja« leta 1940 v resnici niso bila nič 
drugega, nego vrnitev obiska V. M. Molotova na dva Ribbc 'ropova 
obiska v Moskvi. Razgovori so se nanašali predvsem na sovjetsko- 
nemške odnose. Hitler bi jih bil rad spremenil v bazo za obsežen 
sporazum med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. Sovjetska zveza pa jih  
je nasprotno izkoristila, da je sondirala, otipala stališče Nemčije, pri 
tem pa nikakor ni nameravala skleniti z Nemci nikakršnega spo
razuma. V teh razgovorih je Hitler smatral, da bi morala dobiti 
Sovjetska zveza izhod v Perzijski zaliv s tem, da bi zasedla zapadni 
Iran in angleške petrolejske vrelce v Iranu. Nadalje je rekel, da bi 
Nemčija lahko pomagala Sovjetski zvezi urediti zadevo z njenimi 
pretenzijami do Turčije, vštevši zboljšanje v Montreuxu sklenjene 
pogodbe o morskih ožinah, pri tem pa ni prav nič upošteval interesov 
Irana, pač pa je skrbno branil interese Turčije, v kateri je očitno 
videl svojo sedanjo ali vsaj bodočo zaveznico. Kar se tiče balkanskih



dežel in Turčije, jih je smatral Hitler za interesno sfero Nemčije 
in Italije.

Iz teh razgovorov je napravila sovjetska vlada sledeče zaključke: 
Nemčiji niso pri srcu zveze z Iranom; Nemčija ni povezana in se ne 
misli povezati z Anglijo — torej ima lahko Sovjetska zveza v Angliji 
zanesljivega zaveznika proti hitlerjevski Nemčiji; balkanske države 
so bodisi že kupljene ali spremenjene v satelite Nemčije (Bolgarija, 
Rumunija in Madžarska), bodisi zasužnjene kakor Češkoslovaška, ali 
pa so na poti k zasužnjenju kakor Grčija; Jugoslavija je edina bal
kanska dežela, s katero lahko računamo kot z bodočim zaveznikom 
protihitlerjevskega tabora; Turčija je bodisi že tesno povezana s hitler
jevsko Nemčijo ali pa se namerava povezati z njo.

Po teh koristnih zaključkih sovjetska vlada ni več obnavljala 
kakršnih koli razgovorov o omenjenih vprašanjih, čeprav je Ribben
trop večkrat izrazil to željo.

Kakor vidimo, se to sondiranje, otipavanje stališča hitlerjevske 
vlade s strani sovjetske vlade ni končalo in ni moglo končati s ka
kršnim koli sporazumom.

Ali je dopustno tako sondiranje sovražnikovega stališča po miro
ljubnih državah? Seveda jel In ne samo dopustno, marveč je včasih 
naravnost politična nujnost. Potrebno je samo, da se vrši sondiranje 
z vednostjo in v soglasju z zavezniki in da se rezultati sondiranja 
sporoče zaveznikom. Toda Sovjetska zveza takrat ni imela zaveznikov, 
bila je izolirana in žal zaveznikom ni mogla sporočiti rezultatov 
svojega sondiranja.

Treba je omeniti, da so podobno, čeprav neprijetno dišeče sondi
rali stališče hitlerjevske Nemčije predstavniki Anglije in Združenih 
držav Amerike že m e d vojno, p o ustanovitvi protihitlerjevske koali
cije: Anglija-Združene države Amerike-ZSSR. To je razvidno iz 
dokumentov, ki so jih zaplenile sovjetske čete v Nemčiji.

Iz teh dokumentov je razvidno, da so se vršila leta 1941, pa tudi 
1942 in 1943 v Lissaboni in Švici pogajanja za hrbtom ZSSR med 
predstavniki Anglije in Nemčije, potem pa med zastopniki Združenih 
držav Amerike in Nemčije o vprašanju sklenitve miru z Nemčijo.

V nekem dokumentu — prilogi k poročilu namestnika nemškega 
zunanjega ministra Weisszäckerja — je pojasnjen poteh teh pogajanj 
v Lissaboni v septembru 1941. Iz tega dokumenta je razvidno, da se 
je sestal 13. septembra sin lorda Beaverbrooka Aytken, oficir angleške 
vojske, pozneje član angleškega parlamenta, kot zastopnik Anglije 
z Madžarom Gustavom von Keverom, ki je deloval po naročilu nem
škega zunanjega ministrstva, kar lahko sklepamo iz pisma nemškega 
generalnega konzula v Ženevi Krau eia, ki ga je pisal Weisszäckerju. 
Na teh pogajanjih je Aytken kar naravnost vprašal: »Ali, bi ne mogli 
izkoristiti bližajoče se zime in pomladi za to, da bi za kulisami pro
učili možnost sklenitve miru?«

Drugi dokumenti govore o pogajanjih med zastopniki vlade ZDA 
in Nemčije v februarju 1943 v Švici. Za ZDA se je pogajal posebni 
pooblaščenec vlade ZDA Allen Dulles (brat Johna Fastéra Dullesa), 
ki je nastopal pod konspirativnim imenom »Buli« in imel »neposredna 
naročila in pooblastila iz Bele hiše«. Njegov sobesednik z nemške 
strani je bil knez M. Hohenlohe. Vladajočim krogom hitlerjevske



Nemčije blizu stoječi mož je nastopal Icot Hitlerjev nasprotnik pod 
izmišljenim imenom »Pauls«. Dokument, v katerem so raztolmačena 
ta pogajanja, je pripadal hitlerjevski varnostni službi (SD).

Kakor je razvidno iz dokumenta, so se med razgovori dotaknili 
važnih vprašanj, nanašajočih se na Avstrijo, Češkoslovaško, Poljsko, 
Rumunijo in Madžarsko in, kar je posebno važno, vprašanja sklenitve 
miru z Nemčijo.

Med temi razgovori je A. Dulles (Bull) rekel, da
»v bodoče nikoli več ne bo dovoljeno, da bi bili narodi, kakor 

je nemški, prisiljeni k obupnim eksperimentom in herojstvu zaradi 
krivičnosti in pomanjkanja. Nemška država mora ostati kot faktor 
reda in obnove. O njeni razdelitvi ali o odcepitvi Avstrije ne more 
biti govora«.

Glede Poljske je Dulles (Bull) rekel, da
». . . je treba z razširjenjem Poljske proti vzhodu ter ohranitvijo 

Rumunije in močne Madžarske podpreti upostavitev sanitarnega kor
dona proti boljševizmu in panslavizmu«.37

Nadalje je v protokolu o razgovorih rečeno, da se
»Mr. Buli več ali manj soglaša z državno in industrijsko organi

zacijo Evrope na osnovi velikih ozemelj, meneč, da bo federativna 
Velika Nemčija (podobna ZDA), z na njo meječo Podonavsko kon
federacijo najboljša garancija za red in obnovo Srednje in Vzhodne 
Evrope.«38

Dulles (Bull) je tudi izjavil, da v polni meri priznava pretenzije
nemške industrije na vodilno vlogo v Evropi.

Omeniti moramo, da so opravili Angleži in Američani to sondi
ranje brez vednosti in soglasja svojega zaveznika — Sovjetske zveze 
in da Sovjetski zvezi niso ničesar sporočili o rezultatih tega sondiranja 
niti v okviru običajnih tekočih informacij.

To bi lahko pomenilo, da sta vladi ZDA in Anglije poskusili 
začeti v danem primeru pogajanja s Hitlerjem o separatnem miru.

Jasno je, da takega vedenja vlad ZDA in Anglije ne moremo 
presojati drugače, nego kot kršitev elementarnih zahtev zavezniških
dolžnosti in zavezniških obveznosti.

Falzifikatorji zgodovine, ki obtožujejo ZSSR »neiskrenosti«, vale 
torej to krivdo s krivega na nedolžnega.

Ne more biti dvoma, da so falzifikatorjem zgodovine in drugim 
klevetnikom ti dokumenti znani. In če jih prikrivajo javnemu mnenju, 
če v svoji klevetniški kampanji proti ZSSR molče o njih, počenjajo 
to zato, ker se boje zgodovinske resnice ko kuge.

Kar se tiče nesoglasij o vprašanju upostavitve druge fronte, se 
je pokazala tu razlika v pojmovanju obveznosti zaveznikov v odnosu 
drug do drugega. Sovjetski ljudje menijo, da je treba zavezniku 
v stiski priskočiti na pomoč z vsemi dostopnimi sredstvi, da ne smemo 
videti v svojem zavezniku začasnega spremljevalca, temveč prijatelja, 
da se moramo veseliti njegovih uspehov in naporov. Predstavniki 
Angležev in Američanov se ne strinjajo s tem in imajo tako moralo 
za naivno. Ti ljudje stoje na stališču, da je močan zaveznik nevaren,

- " .....  c. "

37 Razgovor Pauls-mr. Buli, »Iz dokumentov nemškega arhiva«.
38 Glej zgoraj citirani dokument.



da okrepitev zaveznika ni v njihovem Interesu, da Je bolje imeti 
šibkega zaveznika kakor močnega, če pa se že okrepi — je treba 
poskrbeti za njegovo oslabitev.

Vsi vemo, da so Angleži in Američani v angleško-sovjetskem komu
nikeju, kakor tudi v sovjetsko-ameriškem komunikeju v juniju 1942 
prevzeli obveznost, da bodo upostavili drugo fronto v Evropi že 
leta 1942. To je bila svečana obljuba, če hočete — prisega, ki bi 
bila morala biti izpolnjena v določenem roku, da bi bil olajšan po
ložaj čet Sovjetske zveze, ki so nosile v prvem obdobju vojne vse 
breme odpora proti nemškemu fašizmu. Vemo pa tudi, da ta obljuba 
ni bila izpolnjena niti leta 1942, niti lt 1943, čeprav je Sovjetska 
vlada večkrat izjavila, da se Sovjetska zveza ne more sprijazniti 
z odlašanjem druge fronte.

Politika odlašanja druge fronte nikakor ni bila naključje. V tej 
politiki se je kazala težnja tistih reakcionarnih krogov v Angliji in 
ZDA, ki so jim lebdeli pred očmi v vojni z Nemčijo drugi cilji, ki 
niso imeli nič skupnega z osvobodilnimi nalogami borbe proti nem
škemu fašizmu. Ti krogi so bili zainteresirani na omajanju moči 
Nemčije in predvsem na odstranitvi Nemčije kot nevarnega konku
renta na svetovnem trgu, in pri tem so imeli pred očmi ozkosrčne 
cilje. Nikakor pa ni spadala v njihove naklepe osvoboditev Nemčije 
in drugih dežel izpod gospostva reakcionarnih sil, ki so stalni nosilci 
imperialistične napadalnosti in fašizma, kakor tudi ni spadalo v nji
hove naklepe uveljavljenje temeljitih demokratičnih preobrazb.

Hkrati so računali ti krogi z oslabitvijo ZSSR, z njeno izkrva
vitvijo in s tem, da bo izgubila ZSSR zaradi izčrpavajoče vojne za 
dolgo svoj pomen kot velika in močna država in da bo po vojni 
odvisna od Združenih držav Amerike in Velike Britanije.

Razumljivo je, da Sovjetska zveza ne more smatrati takih odnosov 
do zaveznika za normalne.

V popolnem nasprotju s tako politiko je politika, ki jo je uve
ljavljala v medzavezniških odnosih ZSSR. Za to politiko je značilno 
izrazito nesebično, dosledno in pošteno izpolnjevanje prevzetih obvez
nosti, pripravljenost vedno prijateljsko pomagati svojemu zavezniku. 
Sovjetska zveza je prispevala v minuli vojni primere takega resnič
nega zavezniškega odnosa do drugih dežel — vojnih tovarišev v borbi 
s skupnim sovražnikom.

Naj omenimo eno izmed takih dejstev.
Kakor vemo, so začele hitlerjevske čete konec decembra 1944 

ofenzivo na_ zapadni fronti, na področju Ardenov, prebile so fronto 
in spravile anglo-ameriške čete v težak položaj. Po zatrjevanju za
veznikov so hoteli Nemci z udarcem na Liege razbiti 1. ameriško 
armado, prodreti do Antwerpna, odrezati 9. ameriško, 2. angleško in 
1. kanadsko armado in pripraviti zaveznikom drugi Dunkerque, da 
bi izločili Anglijo iz vojne.

V tej zvezi se je obrnil Churchill 6. januarja 1945 na J» V. Stalina 
s sledečo poslanico:

»Na zapadu se bijejo zelo srdite borbe in vsak čas bi utegnil 
položaj zahtevati od vrhovne komande velike odločitve. Iz svojih  
lastnih izkušenj sami veste, kako vznemirljiv je položaj, kadar je  
treba braniti zelo široko fronto po začasni izgubi iniciative. Generalu



Eisenhowerju bi bilo zelo zaželeno in nujno bi rad v splošnih po
tezah vedel, kaj nameravate storiti, kajti to bo seveda vplivalo na 
vse njegove in naše zelo važne odločitve. Obveščeni smo, da je bil 
naš odposlanec feldmaršal letalstva Tedder snoči v Kairu, ker ga je  
zadržalo vreme. Njegovo potovanje se je brez Vaše krivde zelo za
vleklo. Če še ni prispel k Vam, Vam bom hvaležen, če mi lahko spo
ročite, ali bi mogli računati v januarju na veliko rusko ofenzivo na 
fronti Visle ali kjer koli drugod in vse druge momente, ki bi jih 
morda želeli omeniti. Nikomur ne bom sporočil te strogo zaupne infor
macije, razen feldmaršalu Brooku in generalu Eisenhowerju in še to 
samo pod pogojem, da jo bosta čuvala v strogi tajnosti. Zadevo imam 
za nujno.«

7. ja n u a r ja  1945 je  poslal J. V. Stalin W, Churchillu tale odgovor:
»Vašo poslanico z dne 6. jan u a r ja  1945 sem prejel 7. jan u a rja  

zvečer.
Maršal letalstva Tedder žal Še ni prispel v Moskvo.
Zelo važno je, da izkoristimo našo premoč v artileriji in letalstvu 

proti Nemcem. Spričo tega nam je potrebno lepo vreme za aviari jo  
in da ne bo nizke megle, ki ovira artilerijo, da ne more točno streljati. 
Pripravljamo se na ofenzivo, toda vreme zdaj za našo ofenzivo ni 
ugodno. Vendar pa je vrhovna komanda ob upoštevanju položaja 
naših zaveznikov na zapadni fronti sklenila pospešiti priprave in ne 
oziraje se na vreme začeti obsežne ofenzivne akcije proti Nemcem na 
vsej srednji fronti najpozneje sredi januarja. Lahko ste prepričani, 
da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da bomo pomagali našim 
slavnim zavezniškim četam.«

V odgovoru na poslanico J. V. Stalina je  W. Churchill 9. jan u a r ja  
pisal:

»Zelo sem Vam hvaležen za Vašo ganljivo poslanico. Poslal sem 
jo generalu Eisenhowerju samo v njegovo osebno informacijo. Želim 
Vašemu plemenitemu koraku obilo uspehov!«

Da bi hitreje pomagala zavezniškim četam na zapadu, je sklenila 
vrhovna komanda sovjetske vojske premakniti rok ofenzive proti 
Nemcem na sov jetsko-nemŠki fronti od 20. januarja na 12. januar. 
12. januarja se je začela velika ofenziva sovjetskih čet na široki fronti 
od Baltskega morja do Karpatov. Nastopilo je 150 sovjetskih divizij 
z veliko množino artilerije in letalstva, ki so prebile nemško fronto 
in vrgle nemške čete več sto kilometrov nazaj,

12. jan u a r ja  so nemške čete na zapadni fronti, med drugimi 5. in
6. tankovska armada, pripravljene na nov udarec, prenehale svojo 
ofenzivo in bile v 5 do 6 dneh um aknjene s fronte ter poslane na 
vzhod proti prodirajočim sovjetskim četam. Ofenziva nemških čet na 
zapadu se je  izjalovila.

17. januarja 1945 je W. Churchill pisal J. V. Stalinu:
»Zelo sem Vam hvaležen za Vašo poslanico in zelo me veseli, da 

je napravil letalski maršal Tedder na Vas tako ugoden vtis.
V imenu vlade Njegovega Veličanstva in od vsega srca bi Vam 

rad izrekel zahvalo in čestitke spričo gigantske ofenzive, ki s ê jo 
začeli na vzhodni fronti.



Zdaj  ̂ ' Vam nedvomno znani načrti generala Eisenhower ja in 
znano Vam je tudi, kako zelo je njihovo uresničenje zadržala zmedo 
povzročujoča Rundstedtova ofenziva. Prepričan sem, da se bodo borbe 
na vsej naši fronti nenehoma nadaljevale Angleška 21. armadna sku
pina pod poveljstvom feldmaršala Montgomeryja je začela danes 
ofenzivo južno od Roermonda.«

V dnevnem povelju, ki ga je izdal J. V. Stalin na sovjetske čete 
v februarju 1945, je bilo rečeno o tej ofenzivi sovjetskih čet:

»Letos v januarju je Rdeča armada strahovito udarila po so
vražniku na vsej fronti od Baltika do Karpatov* V širini 1200 km je 
zlomila močno nemško obrambo, ki so jo gradili Nemci več let. Med 
ofenzivo je Rdeča armada z naglimi in spretnimi operacijami po
tisnila sovražnika daleč proti zapadu.

Uspehi naše zimske ofenzive so povzročili predvsem zlom nemške 
zimske ofenzive na zapadu, katere namen je bil zasesti Belgijo in 
Alzaško, ter omogočili armadam naših zaveznikov, da so tudi same 
začele ofenzivo proti Nemcem in s tem povezale svoje ofenzivne 
operacije na zapadu z ofenzivnimi operacijami Rdeče armade na 
vzhodu.«

Tako je delal J, V. Stalin.
Tako delajo resnični zavezniki v skupni borbi.

it

Takšna so dejstva.
Seveda, falzifikatorji zgodovine in klevetniki se zato tudi ime

nujejo falzifikatorji in klevetniki, ker ne spoštujejo dejstev. Ti ljudje 
se raje ukvarjajo s spletkami, s kleveto Prav nič pa ni treba dvomiti, 
da bodo morali ti gospodje navsezadnje vendarle priznati splošno 
znano resnico, da spletke in klevete propadajo, dejstva pa ostanejo.

Sovjetski Informacijski biro.




