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Szef Oddz. Inf. Wyw. Szt. N. W.
/przez Szefa Wydz. Wyw./
Przedstawiam w załączeniu tłomaczenie artykułu "Niemcy i Rosja",
który ukazał się w miesięczniku "Russian Affairs" w październiku 1944.
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Artykuł z miesięcznika "Russian Affairs"

z października 1944 r.

NIEMCY I ROSJA
=-==~----------

Materjały dotyczące rosyjskich zamiarów wobec pobitych Niemiec
można zebrać z trzech źródeł: z publicznych deklaracji rosyjskich przywódsów; z artykułów wstępnych prasy ronstki-i oraz spośród organizacji

niemieckich jeńców wojennych w Rosji. Do dziś dnia najbardziej miarodajną publiczną deklaracją jest odezwa Stalina /chyba, żeby ją zmodyfikował/, wypowiedziana przez radjo dnia 6 listopada 1942 r., w związku
z wojennym obchodem 25-ej rocznicy Rewolucji Bolszewickiej.
Stalin a Mono;+

Uwagi Stalina przybierają formę polemicznych odpowiedzi na oświadczenia, które przytaczał z wcześniejszej deklaracji Hitlera w sprawie
*
lump-1:31 rosyjskiej. Cytując powiedzenie Hitlera: "Zniszczymy Rosję tak,
aby nigdy więcej
nie mogła powstać", odpowiada:
*
"Naszym celem nie jest zniszczenie Niemiec, gdyż zniszczenie Niemiec
jest niemożliwe, tak jak jest niemożliwe zniszczenie Rosji. Możemy i
musimy minusy; państwo Hitlera. Naszym pierwszym zadaniem jest zniszczenie państwa hitlerowskiego i jego inicjatorów",
Następnie Stalin cytując Hitlera domagającego się "prowadzenia wo jny
tak długo jak długo pozostanie w Rosji zorganizowana siła wojskowa",
odpowiada:
"Naszym celem nie jest zniszczenie całej zorganizowanej siły wojskowej w Niemczech, gdyż każdy wykształcony człowiek zrozumie, że jest to
nietylko nic-odu. w stosunku do Niemiec, jak jest to również niemożliwe
w stosunku do Rosji, ale także jest to nie wskazane z punktu widzenia
zwycięzcy.
Ale my możemy i musimy zniszczyć armię Hitlera. Naszym drugim zadaniem jest więc zniszczenie armji Hitlera i jej wodzów".
"Naszym trzecim zadaniem jest obalenie znienawidzonego "Nowego
Porządku w Europie" i ukaranie jego twórców".
Zdanie Stalina, że "naszym celem nie jest zniszczenie siły wojskowej
w Niemczech", wywołało w tym kraju i w Anglii dużo komentarzy. Nie mniej
komentarzy i przypuszczeń wywołała uwaga: "naszym celem nie jest zniszczenie Niemiec". Ta uwaga była pewnego rodzaju posteriptum do rozkazu dziennego wydanego przez marsz. Stalina do Armji Czerwonej 23 litego 1942 roku.
Oto wyjątek z niego:
"Od czasu do czasu jr asa zagraniczna puszcza pogłoski, że jakoby celem
armji czerwonej jest eksterminacja narodu niemieckiego i obalenie państwa
niemieckiego.
To, naturalnie jest głupim kłamstwem i bezpodstawowym
oszczerstwem przeciw Czerwonej Armji. Czerwona Armja tych idiotycznych
Gelów nie ma i mieć nie może. Celem jej jest wypędzenie okupantów niemieckich z naszego kraju i oswobodzenie terytorium sowieckiego od niemieckich
faszystowskich najeźdźców.
Jest to bardzo możliwe, że rezultatem tej wojny o wyzwolenie ziemi
sowieckiej, będzie
zucenie albo kompletne zniszczenie kliki hitlerowskiej. Wynik
byłby pożądany. lama—I. Ze ten rozkaz dzienny
był wydany osiem miesięcy wcześniej niż przemównienie, w którym Stalin
proklamował, że zniszczenie państwa
hitlerowskiego było "naszym pierwszym
zadaniem" - uwaga redakcji/. Lecz byłoby śmiesznem utożsamiać klikę [fig

hitlerowską z narodem i państwem niemieckim.
Husaria wykazUje, że
akuten;?"!“mu‘ i odchodzą, ale naród niemiecki i państwo niemie
ce pozostają.

Te wypowiedzenia, tak długo jak nie będą zmienione przez następne
układy z innemi Sprzymierzo!
narodami lub przez wynikające z tąd deklaracje lub peinlich, zdają się wskazywać, 1% rząd sowiecki nie zgadza
sie na rozbiór Niemiec. Od tego czasu, rząd sowiecki podpisał razem z
innymi przywódcami narodów zjednoczonych, zbiorowe oświadczenie na oddzielenie Austrji od Niemiec. Prasa rosyjska i prasa polska wydawana na
terytorium rosyjskim pod egidą propagandy sowieckie opowiedziały się za odłączeniem od Niemiec całych Prus Wschodnich i laska "aż do Odry",
które przyłączone by
do przyszłego państwa polskiego, pod warunkiem
ich“, że rząd pol
będzie uznańy i mile widziany przez rząd sowiecki
zgodzi się dobrowolnie na przyłączenie Wschodniej Polski do sowieckiej
Ukrainy i nowiutki Białej Rusi. Z wyjątkiem tych żądań ann-n°1:
za utrzymaniem całości państwa niemieckiego pozostaje do &:
bez zmian.
0 ile odezwa i rozkaz dzienny Stalina opowiadają się tylko przeciwko
demilitaryzacji Niemiec, o tyle dodatkowe światło na tę spraw! rzuca ją
zorganizowane związki niemieckich jeńców wojennych i innych Niemców utworzone podczas wojny na terenie Rosji,.

Organizacja jeńców niemieckich.
Pierwsza konferencja niemieckich jeńców wojennych odbyła się pod
protektoratem sowieckim 8-go października 1941 r. Według raportów opublikowanych w Moskwie, była to konferencja "&oknierzy i pod-oficerów".
Sprawozdania kładą nacisk na jej proletarjacki, a w każdym razie ludowy
charakter. Odbyła się ona pod przewodnictwem Waltera
brichta, przywódcy niemieckiej partji komunistycznej a nie jeńca wo ennego , prîâbyuaqoogo
Od dłuższego czasu w Rosji w charakterze członka Komitetu Wykonawczego
Międzynarodówki komunistycznej.

Druga konferóncja odbyła się w Moskwie po zwycięstwie Stalingradzkim,
12 i 13 lipca 194" r. Pod wieloga- socjalnym była ona bardziej "dystyngowaną" i nadano jej więcej rozgłosu. Wyłonił się z niej Narodowy Komitet
Wolnych Niemców. Otwarcia konferencji dokonał komunistyczny pisarz Erich
Weinert, który później został prezydentem tej nowej organizacji. Głównymi
mówcami na tej konferencji by:
porucznicy, kapitanowie i majorowie.
t
Wydali oni proklamację podpisaną przez 1l-tu oficerów razem z pod-oficerami,
żołnierzami, byłymi pos
komunistycznymi z Reischtagu i literatami
kuuniltyamy-ï. ErichWeinert został przewodniczącym tej organizacji,
major KarlHetz pierwszym wiceprzewodniczącym i porucznik hrabia von
insiedel, prawnuk Bismarcka, drugim wiceprzewodniczącym. Komitet ten
przy
jako godło flagę starych cesarskich Niemiec czerwona, biała,
czarna/ a nie flagę Republiki Weimarskiej /czarna, czerwona i złota/.
Ma to bardzie zasadnicze znaczenie, ponieważ italian w reżimie Weimarowskim nieustanna "walka sztandarów" jako fragment walki dawnej kasty
niemieckich oficerów i Junkrôw z Republiką.
"Bund Deutscher Offiziere".
Na
dziej zadziwiającą i doniosłą ze wszystkich orgańizacji
niemieckich jeńców na terenie rosyjskim jest organizacja Ligi Niemieckich
Oficerów, utworzona ll i 12 września 1945 roku. Liga ta wybrała na przewodniczącego generała von Seydlitz'a, na
generała
7

von Daniels'a,

pułkownika von Hooven'a

i

pułk.

Steldle;

inni wyżsi ofi-

'"in w skład Komitetu. Odezwa
tetu"była podpisana przez
4-6ch generałów, 6-ciu pułkowników, 12-tu majorów, 11 kapitanów, "6-ciu
poruczników i jednego porucznika SA. Między signaux.- uszami znajdowali
cerowie

gig: szef wydz «:: gram-twilight“ Aîmji i dgwldoa 329311311“
zturmowego gen. Walter
r.
generałowie podpisywali swoje nazwiska na późniejszych manifestach, w miar; dostawania saldo niewoli,

W świętle deklaracji Stalina co do oszczędzenia armji niemieckiej, organizacja wyższych oficerów, między którymi znajdują się nazwiska znanych
Junkrów i członków byłego Sztabu Generalnego, nabiera wielkiego znaczenia.
12519, większego, że oficerowie ci opublikawaii szereg deklaracji w swojej
własnej a ‚an. i rosyjskiej prasie. Przewodniczący, gen. von Seydlitz
oświadożyz?
"Celem naszym jest doprowadzenie naszych sił zbrojnych do granic
Niemiec i zachowanie ich dla narodu. Uczciwy pokój może być tylko zawarty
przez naród, którego siły zbrojne nie
w stanie rozkładu". Oświadczenie
to zgadza ulg z oświadczeniami innych mówców z "Bund Beutscher Offiziere",
Utworzenie "Bund Deutscher Offiziere" nasuwa dużo pytań. Jaką rolę
będzie odgrywać ta organizacja, popierana i przychylnie propagowana przez
prasę rosyjską w sprawie rozbrojenia Niemiec? Jaki będzie stosunek tej
organizacji wobec możliwości utworzenia przez naród niemiecki rządu wyłonionego
z ruchu rewolucyjnego i kontrolowanego przez masy przeciwko
dawnej klasie Junkrów i oficerów a także przeciwko Nazistom? Jaki wpływ
będzie to miało na kwestję odpowiedzialności wojennej generałów niemiecch i innych wyższych of. Teczaw za okrucieństwa popełnione w czasie ich
dowodzenia, zanim zostali jeńcami wojennymi i członkami "Bund Deutscher
artisan“; Jaki jest cel Stalina, który pozwala na utworzenie takiej
organizacji papier-120 ją oficjalnie i zachęcając do niej? I naczem
polegają niku,-0.10 niemieckich oficerów?

