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W ostatnim dziesiêcioleciu historia niemiecko-radzieckich stosunków w latach 19391941 jest obiektem szczegó³owych studiów rosyjskich historyków.
Publikowane s¹ w jêzyku rosyjskim tak¿e liczne prace autorów zagranicznych.
Najwiêksza liczba publikacji, które do dzi posiadaj¹ dyskusyjny i czêsto ideologiczny charakter, powiêcona jest niemiecko-radzieckiemu Paktowi o nieagresji
z 23 sierpnia 1939 roku oraz Paktowi o przyjani i granicy z 28 wrzenia tego¿
roku, a tak¿e stosownym tajnym protoko³om dodatkowym. I o ile historia podzia³u Europy Wschodniej na strefy wp³ywów miêdzy ZSRR a Niemcami jest
powszechnie znana, o tyle problem regionu suwalskiego we wzajemnych stosunkach obu pañstw jest w rosyjskiej historiografii wci¹¿ jeszcze niewystarczaj¹co
gruntownie opracowany. Niniejszy artyku³ to próba spojrzenia na dany problem
z perspektywy wspó³czesnego historyka rosyjskiego.
W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku w Moskwie zosta³ podpisany Pakt
o nieagresji miêdzy Niemcami a Zwi¹zkiem Radzieckim, bardziej znany jako
Pakt RibbentropMo³otow. Jednoczenie strony podpisa³y tak¿e tajny protokó³
dodatkowy o podziale stref wp³ywów w Europie Wschodniej. Pierwszy punkt
g³osi³, i¿:
* Od redakcji: Autor prezentuje zagadnienie jedynie na podstawie literatury rosyjskiej.
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[...] w przypadku terytorialno-politycznego przekszta³cenia obwodów wchodz¹cych
w sk³ad pañstw nadba³tyckich (Finlandia, Estonia, £otwa, Litwa) pó³nocna granica Litwy
stanie siê jednoczenie granic¹ stref wp³ywów Niemiec i ZSRR. Przy czym roszczenia Litwy
do obwodu wileñskiego s¹ uznawane przez obie strony.

W punkcie drugim zaznaczono, ¿e w przypadku terytorialno-politycznego
przekszta³cenia województw wchodz¹cych w sk³ad pañstwa polskiego granica
stref wp³ywów Niemiec i ZSRR bêdzie w przybli¿eniu przebiegaæ wzd³u¿ linii
rzek Narew, Wis³a i San. Ostatecznie problem przysz³oci pañstwa polskiego
i jego granic strony zamierza³y wyjaniæ w toku dalszego rozwoju sytuacji politycznej.1
1 wrzenia 1939 roku wojska nazistowskich Niemiec napad³y na Polskê,
a 17 wrzenia 1939 roku o godzinie pi¹tej rano wojska Armii Czerwonej przekroczy³y granicê polsk¹ pod pretekstem [...] wziêcia pod ochronê ¿ycia i maj¹tku mieszkañców zachodniej Ukrainy i zachodniej Bia³orusi i zaczê³y posuwaæ
siê, nierzadko w procesie walk, w kierunku zachodnim. Ju¿ nastêpnego dnia po
przyst¹pieniu ZSRR do wojny, 18 wrzenia, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików (KC WKP/b/)
Józef Stalin w rozmowie z niemieckim ambasadorem w Moskwie Friedrichem
von Schulenburgiem owiadczy³:
[...] i¿ strona radziecka ma pewne w¹tpliwoci w stosunku do tego, czy naczelne dowództwo niemieckie uszanuje moskiewskie porozumienia w odpowiednim czasie i wróci na
liniê, która by³a ustalona w Moskwie.

Schulenburg odpowiedzia³, ¿e Niemcy, oczywicie, zdecydowanie zamierzaj¹ wype³niæ warunki moskiewskiego porozumienia. Na to Stalin oznajmi³,
[...] i¿ nie w¹tpi w szczere zamiary rz¹du niemieckiego. Jego niepokój oparty by³ na
doskonale znanym fakcie, ¿e wszyscy wojskowi nienawidz¹ zwracania zajêtych terytoriów.2

Niemiecki dyplomata kategorycznie odrzuci³ jego obawy i owiadczy³, ¿e
Wehrmacht podporz¹dkowuje siê rozkazom führera i wszystkie porozumienia
z Moskw¹ bêd¹ bezwarunkowo przestrzegane.
Ale ju¿ wieczorem 19 wrzenia Mo³otow wezwa³ Schulenburga i owiadczy³
mu, ¿e:

1
Ãîä êðèçèñà: 19381939 ãã. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. Â 2-õ ò., t. 2, Moskwa 1990,
s. 321.
2
Akten zur deutschen auswartigen Politik 19181945. Aus dem Archiv des Deutschen Auswartigen Amtes. Serie D (19371945), Bd. VIII, s. 72 (dalej: ADAP).
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[...] szef Oddzia³u Obrony Krajowej Oberkommando der Wehrmacht pu³kownik Walter
Warlimont pokaza³ wczoraj pe³ni¹cemu obowi¹zki radzieckiego attaché w Berlinie mapê, na
któr¹ naniesiona jest przysz³a granica Rzeszy. Przebiega ona wzd³u¿ Wis³y, biegnie przez
Warszawê, ale dalej naniesiona jest tak, ¿e Lwów pozostaje po stronie niemieckiej.

Przeczy³o to moskiewskim porozumieniom i budzi³o zdziwienie rz¹du radzieckiego. Schulenburg odpowiedzia³, ¿e zasz³o nieporozumienie, poniewa¿ na
mapie najprawdopodobniej zaznaczona by³a tymczasowa linia demarkacyjna, tym
niemniej jednak poprosi³ Berlin o instrukcje. W tym samym dniu Mo³otow owiadczy³ Schulenburgowi, ¿e najwy¿szy ju¿ czas, by oba rz¹dy ostatecznie okreli³y
strukturê polskich terytoriów. I jeli wczeniej rz¹d radziecki proponowa³ zachowaæ istnienie resztek Polski, to teraz gotów jest rozdzieliæ Polskê wzd³u¿ linii
czterech rzek.
Rz¹d radziecki pragnie niezw³ocznie podj¹æ negocjacje dotycz¹ce tego problemu i przeprowadziæ je w Moskwie, poniewa¿ takie rokowania ze strony radzieckiej zobowi¹zane s¹
prowadziæ osoby posiadaj¹ce wy¿sz¹ w³adzê, a niemog¹ce opuciæ Zwi¹zku Radzieckiego.3

Po otrzymaniu 17 wrzenia o drugiej w nocy wiadomoci o przekroczeniu
polskiej granicy przez Armiê Czerwon¹ dowództwo niemieckie o siódmej rano
wyda³o wojskom rozkaz pozostania na linii SkoleLwówW³odzimierz Wo³yñskiBrzeæBia³ystok. 20 wrzenia Hitler ustanowi³ ostateczn¹ liniê demarkacyjn¹, na któr¹ powinny by³y cofn¹æ siê wojska niemieckie: Prze³êcz U¿ocka
ChyrówPrzemylSanWis³aNarewgranica Rzeszy. W tym samym dniu wieczorem Mo³otow w rozmowie z Schulenburgiem oznajmi³, ¿e rz¹d radziecki nie
mo¿e zaaprobowaæ linii od Przemyla do Turki i Prze³êczy U¿ockiej, a obstaje
przy linii wzd³u¿ górnego biegu rzeki San (trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e by³y to
terytoria zamieszkane przez du¿y odsetek Ukraiñców). W zamian za to rz¹d
radziecki [...] gotów jest ust¹piæ Suwa³ki i okoliczne tereny z kolej¹, ale nie
Augustów (23 wrzenia wojska radzieckie zaczê³y okupowaæ miasto Suwa³ki).
Oprócz tego Mo³otow przed³o¿y³ tekst radziecko-niemieckiego komunikatu, który nie wzbudzi³ sprzeciwu w Berlinie. Strona niemiecka zgodzi³a siê na przekazanie na rzecz ZSRR Suwa³k w zamian za tereny wzd³u¿ górnego biegu rzeki
San, próbowa³a jednak uzyskaæ tak¿e Augustów wraz z przylegaj¹cymi lasami.4
Do dyskusji o linii demarkacyjnej w Polsce nieoczekiwanie dla niemieckich
przywódców do³¹czy³a tak¿e kwestia litewska. Wieczorem 25 wrzenia 1939
roku Stalin i Mo³otow przekazali ambasadorowi Niemiec w ZSRR Schulenburgowi swoj¹ zgodê na przyjêcie Ribbentropa w Moskwie w celu ustalenia nie3
4

Ibid., s. 8182.
Ibid., s. 85, 88.
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miecko-radzieckiej granicy. Zaproponowali tak¿e hitlerowskiemu kierownictwu
omówienie w ramach zbli¿aj¹cych siê negocjacji przekazania pod radzieck¹ strefê wp³ywów dotychczasowych roszczeñ Litwy, która w myl sekretnego protoko³u z 23 sierpnia 1939 roku przesz³a do strefy wp³ywów Niemiec. W zamian za
to strona radziecka gotowa by³a zrezygnowaæ z czêci województw warszawskiego i lubelskiego do linii Bugu. Stalin owiadczy³, i¿ jeli Niemcy zgodz¹ siê na
to, wówczas [...] ZSRR niezw³ocznie przyst¹pi do rozwi¹zania problemów
pañstw nadba³tyckich zgodnie z protoko³em z 23 sierpnia i oczekuje w tej sprawie pe³nego poparcia ze strony rz¹du niemieckiego.5
27 wrzenia do Moskwy przyby³ Ribbentrop. Pierwsza rozmowa z Mo³otowem odbywa³a siê od godziny 22.00 do 1.00 w nocy w obecnoci Stalina, Schulenburga i Szkwarcewa. W toku rokowañ w sprawie ostatecznego okrelenia
granicy na terytorium Polski nazistowski minister spraw zagranicznych, powo³uj¹c siê na to, ¿e Polska by³a [...] ca³kowicie rozbita przez niemieckie si³y zbrojne, zaproponowa³ pozostawienie Niemcom rejonów wydobycia ropy naftowej
w górnym brzegu rzeki San oraz wielkie tereny lene w rejonach Augustowa
i Bia³egostoku. Stalin z kolei, powo³uj¹c siê na zagro¿enie podzia³u ludnoci
polskiej, co mog³o zrodziæ zamieszki i stworzyæ zagro¿enie dla obu pañstw,
wyrazi³ chêæ pozostawienia etnograficznego terytorium Polski w rêkach Niemiec. W sprawie d¹¿enia Niemiec do zmiany linii interesów pañstwa na po³udniu
i pó³nocy Stalin, odrzucaj¹c je, zaproponowa³ w charakterze kompensacji dostarczanie Niemcom do 500 tys. ton ropy naftowej w zamian za dostawy wêgla i rur
stalowych. W konsekwencji wykrystalizowa³y siê dwa warianty rozwi¹zania problemu terytorialnego. Wed³ug nowego planu wszystko pozostawa³o tak, jak postanowiono 23 sierpnia; wed³ug drugiego  Niemcy odstêpowa³y Litwê i otrzymywa³y za to obwody na wschód od Wis³y do Bugu oraz Suwa³ki bez Augustowa.
Oprócz tego Ribbentrop nalega³ na przekazanie Niemcom czêci terytorium Litwy w rejonie Mariampola.6
Sk³adaj¹c w Berlinie raport o rezultatach negocjacji w sprawie problemu
terytorialnego, Ribbentrop zaznaczy³, i¿ nie mo¿e okreliæ, który z planów jest
korzystniejszy dla Niemiec. Na rzecz pierwszego wariantu przemawia³o to, ¿e
[...] maj¹c w rêkach Litwê, rozszerzymy [Niemcy  przyp. t³um.] na pó³nocnym wschodzie niemieck¹ strefê kolonizacyjn¹. Minusem by³ za podzia³ ludnoci polskiej, mog¹cy spowodowaæ tarcia miêdzy Niemcami a ZSRR. Na korzyæ wariantu drugiego przemawia³ fakt, ¿e przy³¹czenie ca³ej ludnoci polskiej
wyklucza³o intrygi polityczne, które mog³yby naruszyæ stosunki niemiecko-raÄîêóìåíòû âíåøíåé ïîëèòèêè, t. 22, ks. 2, Moskwa 1992, s. 103104 (dalej: DWP).
È. Ô ë ÿ é ø õ à ó ý ð, Ïàêò ÌîëîòîâàÐèááåíòðîïà: ãåðìàíñêàÿ âåðñèÿ, Ìåæäóíàðîäíàÿ æèçíü 1991, ¹ 7, s. 129133.
5
6
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dzieckie, oraz dawa³o mo¿liwoæ rozwi¹zania narodowo-politycznego problemu
wed³ug uznania Niemiec. Z tym jednak mo¿na by³oby siê nie zgodziæ, gdy¿
w taki sposób ZSRR uwolni³by siê od miêdzynarodowego problemu polskiego.
Ribbentrop poprosi³ Hitlera, by ten do 28 wrzenia, do godziny 12.00 czasu
niemieckiego poinformowa³ go o wyborze korzystniejszego wariantu, gdy¿ w przeciwnym wypadku bêdzie on zmuszony podj¹æ decyzjê sam.7
Nastêpnego dnia miêdzy godzin¹ 15.00 a 18.30 odby³o siê drugie spotkanie
na Kremlu, w czasie którego wyjani³o siê, ¿e Hitler ca³kowicie zaaprobowa³
drugi wariant rozwi¹zania problemu terytorialnego. Potem, 29 wrzenia, od 24.00
do 5.00 rano omawiano konkretn¹ liniê przeprowadzenia granicy. W konsekwencji
zgodzono siê na [...] granicê miêdzy obopólnymi interesami pañstwowymi na
terytorium by³ego pañstwa polskiego, która by³a ustalona w niemiecko-radzieckim Pakcie o przyjani i granicy. Oprócz tego dokumentu podpisano poufny
protokó³ o przesiedleniu Niemców, zamieszkuj¹cych w strefie interesów radzieckich, do Niemiec, a Ukraiñców i Bia³orusinów, zamieszkuj¹cych w strefie interesów niemieckich  do ZSRR, oraz dwa dodatkowe tajne protoko³y. W jednym
z nich strony bra³y na siebie zobowi¹zania, aby nie dopuciæ do [...] ¿adnej
polskiej agitacji i wspó³pracy w sprawie przerwania podobnej agitacji. Zgodnie
z drugim protoko³em Litwa przechodzi³a w strefê interesów ZSRR w zamian za
województwo lubelskie i czêæ warszawskiego, które oddawano Niemcom. W protokole podkrelono, ¿e po tym, jak rz¹d ZSRR podejmie kroki w celu ochrony
swoich interesów na Litwie, prawdziwa niemiecko-litewska granica bêdzie zmieniona w taki sposób, [...] by terytorium litewskie, znajduj¹ce siê na po³udniowym zachodzie od linii oznaczonej na za³¹czonej mapie, odesz³o w rêce Niemców. Porozumienia gospodarcze pomiêdzy Niemcami a Litw¹ nie powinny byæ
naruszone przez przedsiêwziêcia Zwi¹zku Radzieckiego.8
Zgodnie z niemiecko-radzieckimi porozumieniami z 29 wrzenia, ju¿ 2 padziernika odby³a siê rozmowa Ludowego Komisarza Obrony ZSRR marsza³ka
Klimienta Woroszy³owa z niemieckim attaché wojskowym, genera³em Ernstem
Köstringiem. W czasie tego spotkania omawiano ró¿ne problemy zwi¹zane z wycofaniem wojsk z ustalonej linii, w szczególnoci za strona radziecka zobowi¹za³a siê do wycofania z miasta Suwa³ki i 5 lub 6 padziernika do przekazania go
przedstawicielom dowództwa niemieckiego.
Zgodnie z umow¹ wycofanie czêci Armii Czerwonej z regionu suwalskiego
odby³o siê cile wed³ug planu i ¿adnych incydentów czy konfliktów z Niemcami
(oprócz przedwczesnego wejcia Niemców na terytorium Suwa³k i sporów o poszczególne niewielkie miejscowoci na granicy) w czasie wycofywania siê woj7
8

ADAP, Bd. VIII, s. 123125.
DWP, t. 22, ks. 2, s. 134135.
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ska radzieckie nie odnotowa³y. 6 padziernika 1939 roku miasto Suwa³ki, a 9 padziernika tego¿ roku pozosta³a czêæ regionu, zosta³y przekazane Wehrmachtowi.9 12 padziernika wszystkie wojska Armii Czerwonej by³y wycofane za liniê
nowej niemiecko-radzieckiej granicy. W ten sposób, w rezultacie czwartego
rozbioru Polski, Zwi¹zek Radziecki otrzyma³ terytorium o powierzchni 196 tysiêcy kilometrów kwadratowych (co stanowi³o 50,4% terytorium Polski) z oko³o
13 milionami mieszkañców.10
Umowa z Niemcami z dnia 23 sierpnia i 28 wrzenia 1939 roku o podziale
stref wp³ywów i pocz¹tku II wojny wiatowej pozwoli³a kierownictwu radzieckiemu na swobodne dzia³anie tak¿e w stosunku do pañstw nadba³tyckich. Zwi¹zek Radziecki przyst¹pi³ do realizacji swych praw (dotycz¹cych strefy wp³ywów)
od zawarcia umów o wzajemnej pomocy, korzystaj¹c z tradycyjnej praktyki wywierania wojenno-politycznej presji przede wszystkim w stosunku do Estonii
oraz £otwy. Radziecko-estoñska umowa o wzajemnej pomocy (zawarta na okres
10 lat i przewiduj¹ca wprowadzenie 25-tysiêcznego kontyngentu wojsk radzieckich na terytorium Estonii) by³a podpisana 28 wrzenia 1939 roku, a wesz³a
w ¿ycie 4 padziernika. Analogiczne porozumienie miêdzy ZSRR a £otw¹ zosta³o podpisane 5 padziernika 1939 roku i uprawomocni³o siê 9 dni póniej. W tym
samym czasie w stosunku do Litwy stalinowskie kierownictwo nie ograniczy³o
siê jedynie do taktyki wywierania presji wojenno-politycznej, ale tak¿e posunê³o
siê do obietnic terytorialnych. W czasie negocjacji z delegacj¹ litewsk¹ strona
radziecka, w zamian za zgodê na rozmieszczenie garnizonu radzieckiego na Litwie, obieca³a przekazaæ jej Wilno i obwód wileñski. W przeciwnym wypadku
Wilno mia³o zostaæ przekazane Bia³orusi, a Litwa wesz³aby w konflikt z ZSRR.11
Upewniwszy siê, ¿e strona niemiecka nie bêdzie miesza³a siê do tej kwestii, rz¹d
litewski przyj¹³ radzieck¹ propozycjê i 10 padziernika 1939 roku zosta³a podpisana umowa o przekazaniu Litwie miasta Wilno oraz obwodu wileñskiego, a tak¿e radziecko-niemieckie porozumienie o wzajemnej pomocy na okres 15 lat,
przewiduj¹ce wprowadzenie 20-tysiêcznego kontyngentu wojsk radzieckich na
obszar Litwy.12 W ten sposób polskie terytoria  Wilno i obwód wileñski, które
odesz³y do strefy wp³ywów Litwy z inicjatywy Niemiec w myl tajnego protoko³u z 23 sierpnia 1939 roku  by³y przekazane przez Zwi¹zek Radziecki Litwie
w zamian za zgodê na rozmieszczenie na jej terytorium radzieckich baz wojennych.
Ì. È. Ì å ë ü ò þ õ î â, Óïóùåííûé øàíñ Ñòàëèíà. Ñîâåòñêèé Ñîþç è áîðüáà çà Åâðîïó
19391941 ãã., Moskwa 2002, s. 107.
10
Ibid., s. 103.
11
À. Ä î í ã à ð î â, Ã. Ï å ñ ê î â à, ÑÑÑÐ è ñòðàíû Ïðèáàëòèêè (àâãóñò 1939àâãóñò
1940), Âîïðîñû èñòîðèè 1991, ¹ 1, s. 3839.
12
Ibid., s. 39.
19
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Nowa linia podzia³u stref wp³ywów w Europie Wschodniej uregulowa³a
wszystkie sporne kwestie miêdzy Niemcami a Zwi¹zkiem Radzieckim. Satysfakcjonowa³a obie strony, dopóki nie zmieni³a siê wojenno-polityczna sytuacja w Europie. W kwietniu 1940 roku Niemcy przyst¹pi³y do aktywnych dzia³añ wojennych w kierunku zachodnim i w ci¹gu nieca³ych trzech miesiêcy zajê³y Daniê,
Norwegiê, Holandiê, Belgiê, rozgromi³y angielsko-francuski korpus pod Dunkierk¹ i czêciowo okupowa³y Francjê. Tryumfalny pochód Wehrmachtu wywo³a³ wstrz¹s w kierownictwie radzieckim, które zupe³nie nie oczekiwa³o takiego
rozwoju sytuacji. Stalinowski rz¹d, d¹¿¹c do zapewnienia bezpieczeñstwa swoich pó³nocno-zachodnich granic i do jednoczesnego rozszerzenia terytorium pañstwa radzieckiego, w dniach 1416 czerwca 1940 roku postawi³ Litwie, £otwie
i Estonii ultimatum dotycz¹ce swobodnego wejcia na terytoria ich pañstw radzieckich oddzia³ów wojskowych. 17 czerwca Mo³otow wezwa³ niemieckiego
ambasadora w ZSRR Schulenburga i oficjalnie poinformowa³ go o wkroczeniu
Armii Czerwonej do pañstw nadba³tyckich. Z bezporednim uczestnictwem stalinowskiego kierownictwa do koñca lipca 1940 roku na Litwie, £otwie, a tak¿e
w Estonii ustanowiono w³adzê radzieck¹, a na pocz¹tku sierpnia pañstwa te wesz³y w sk³ad ZSRR. Sowietyzacja republik nadba³tyckich, a przede wszystkim
Litwy, doprowadzi³a do napiêæ w stosunkach radziecko-niemieckich w planie
kwestii terytorialnej.
13 lipca 1940 roku Mo³otow i Stalin w rozmowie z Schulenburgiem wyrazili
swoje zainteresowanie przekazaniem przez Niemcy na rzecz ZSRR regionu suwalskiego, który do rozpoczêcia wojny nale¿a³ do Polski, a który oznaczyli jako
czêæ terytorium litewskiego.13 Najwidoczniej w Moskwie przypuszczano, ¿e
roszczenia Litwy w stosunku do polskiego terytorium Suwa³k pozytywnie wp³yn¹ na decyzjê hitlerowskiego kierownictwa, z którego inicjatywy w sierpniu 1939
roku Wilno i obwód wileñski przesz³y na rzecz Litwy. Co prawda stalinowskie
kierownictwo nie wziê³o pod uwagê, i¿ w wietle danego protoko³u Litwa przechodzi³a do strefy wp³ywów Niemiec. Nic dziwnego, ¿e przekazuj¹c radzieck¹
probê do Berlina, Schulenburg zaproponowa³, by wykorzystano j¹ w celu realizacji ekonomicznych i finansowych ¿¹dañ niemieckich w stosunku do pañstw
nadba³tyckich. Rz¹d radziecki 29 lipca 1940 roku zapewni³ Niemcy, i¿ interesy
mieszkaj¹cych w pañstwach nadba³tyckich Niemców zostan¹ wziête pod uwagê,
a ich maj¹tku nie bêdzie dotyczy³o prawo nacjonalizacji. Oprócz tego Mo³otow
poinformowa³, ¿e [...] Zwi¹zek Radziecki bierze na siebie odpowiedzialnoæ za
pañstwa nadba³tyckie, poniewa¿ w niedalekiej przysz³oci wejd¹ one w sk³ad
ZSRR i apelowa³, by wszystkie sprawy interesuj¹ce Niemcy, a dotycz¹ce pañstw
nadba³tyckich by³y omawiane w Moskwie.14
13
14

ADAP, Bd. X, s. 166.
Ibid., s. 287.
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7 sierpnia Schulenburg poinformowa³ Mo³otowa, ¿e:
[...] rz¹d niemiecki przyj¹³ do wiadomoci fakt, i¿ Zwi¹zek Radziecki pragnie, by Niemcy
pozostawi³y mu czêæ Litwy, która zosta³a zagwarantowana Rzeszy na mocy podpisanych
w Moskwie porozumieñ. Jest to istotna, niekorzystna dla Niemiec, zmiana porozumieñ moskiewskich, dlatego te¿ zanim rz¹d niemiecki szczegó³owo rozpatrzy tê kwestiê, chcielibymy siê dowiedzieæ, co rz¹d radziecki zaproponuje w zamian.15

Mo³otow oznajmi³, i¿ [...] rz¹d radziecki nie uchyla siê od rozwa¿enia
kwestii kompensacji i wkrótce przedstawi swoje propozycje. 12 sierpnia w rozmowie z niemieckim ambasadorem Mo³otow przekaza³ mu, ¿e:
[...] terytorialna kompensacja jest dla ZSRR nie do przyjêcia, wyrazi³ jednak gotowoæ
do wyp³aty za mo¿liwoæ utrzymania tych terytoriów przez ZSRR 3 860 000 z³otych dolarów
w ci¹gu dwóch lat, w z³ocie lub w towarach  do wyboru przez Niemcy.16

Informuj¹c Berlin o tym postanowieniu, Schulenburg z nieskrywan¹ radoci¹ podkreli³, ¿e proponowana suma stanowi po³owê tej, któr¹ Stany Zjednoczone zap³aci³y Rosji za Alaskê. Tym niemniej, po d³ugich namys³ach, 10 wrzenia rz¹d niemiecki wyrazi³ gotowoæ zrezygnowania na odpowiednich warunkach z pasa terytorium litewskiego, lecz zaproponowana kompensacja go nie
zadowala³a i w Berlinie zaczêto pracowaæ nad kontrpropozycjami, d¹¿¹c przy
tym do skonsolidowania ich z porozumieniem gospodarczym na lata 19411942.
Dlatego te¿ problem kompensacji by³ przekazany delegacjom handlowym, które
przyst¹pi³y do pracy 30 padziernika 1940 roku. Na czele niemieckiej delegacji
handlowej stan¹³ Kierownik Wschodnioeuropejskiej Referentury Polityki Gospodarczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Karl Julius Schnurre, na czele radzieckiej za  Ludowy Komisarz Handlu Zagranicznego  Anastas Mikojan.
Bezporedni udzia³ w negocjacjach brali tak¿e Mo³otow i Schulenburg. W toku
rokowañ od razu pojawi³y siê rozbie¿noci dotycz¹ce odszkodowañ ze strony
radzieckiej na rzecz Niemiec za czêæ terytorium litewskiego.
Faktycznie w ci¹gu dwóch miesiêcy pertraktacji problem ten tkwi³ w martwym punkcie. Dopiero pod koniec grudnia 1940 roku dziêki uporczywoci Schnurreego uda³o siê zmusiæ rz¹d niemiecki do okrelenia sumy kompensacji. W sprawozdaniu z³o¿onym Ribbentropowi 25 grudnia szef niemieckiej delegacji handlowej wyrazi³ obawy w zwi¹zku ze zw³ok¹ w rozstrzygniêciu danego problemu
i zaproponowa³:

15
16

Ibid., s. 324.
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[...] pilne zawarcie ugody w stosunku do terytorium litewskiego, by zdobyæ wiêcej
korzyci wynikaj¹cych z porozumienia handlowego i pozbawiæ Rosjan mo¿liwoci zmuszania
nas do ustêpstw. Kompensacja, któr¹ otrzymamy za pas granicy, jest niewspó³mierna do
sumy tego miliardowego porozumienia, które mo¿emy zawrzeæ.17

Powy¿sze obawy by³y uzasadnione, poniewa¿ strona radziecka chcia³a podpisaæ wszystkie dokumenty zwi¹zane z pañstwami nadba³tyckimi oraz z porozumieniem handlowym. Problem Suwa³k sta³ siê swoistym bumerangiem i jeli
w padziernikulistopadzie 1940 roku rz¹d niemiecki wiadomie nie wymieni³
sumy kompensacji w celu zastosowania tego problemu do wyciniêcia z ZSRR
dodatkowych dostaw surowców, w szczególnoci zbo¿owych, to w grudniu sytuacja siê odmieni³a. Zw³oka zwi¹zana z podpisaniem porozumienia w niniejszej
kwestii wypada³a na niekorzyæ Niemiec i dlatego Schnurre niejednokrotnie w swoich sprawozdaniach prosi³ o przyspieszenie podpisania wszystkich porozumieñ.
Proby szefa delegacji da³y w koñcu grudnia 1940 roku po¿¹dane rezultaty i rz¹d
hitlerowski ustali³ sumê na 13 milionów dolarów amerykañskich za region Suwa³k. Rz¹d radziecki jednak uzna³ ow¹ sumê za zawy¿on¹, co owiadczy³ 30 grudnia Mo³otow na spotkaniu ze Schnurreem i Schulenburgiem. Ludowy Komisarz
Spraw Zagranicznych podkreli³, i¿:
[...] dane terytorium zamieszkuje tylko 7,3 procenta ludnoci pochodzenia niemieckiego, których maj¹tek zawiera siê w wyp³acanych 200 milionach marek. Odst¹pienie terytorium Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej to czysto polityczny problem, który
nie mo¿e byæ rozwi¹zany pod k¹tem gospodarczym, a zaproponowana przez stronê radzieck¹
kompensacja 3,86 miliona dolarów rozpatrywana jest w³anie jako problem czysto polityczny.18

Jednak argumenty radzieckiego Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych rz¹d niemiecki odrzuci³ w telegramie 1 stycznia 1941 roku, w którym oznajmi³, ¿e bêdzie twardo sta³ na swojej pozycji. W rezultacie 2 stycznia 1941 roku
Mo³otow przed³o¿y³ Schulenburgowi kompromisow¹ decyzjê, wyra¿aj¹c gotowoæ do podwojenia zaproponowanej przez stronê radzieck¹ sumy do wysokoci
7,5 miliona amerykañskich dolarów i jednoczenie obni¿enia odpowiedniej sumy
niemieckiej. Propozycja niemiecka ustalona zosta³a wed³ug kursu z roku 1940 na
kwotê 31,5 miliona marek z dwuletnim okresem p³atnoci. Niemcy przyjê³y tê
decyzjê, lecz zaproponowa³y skrócenie okresów wyp³at do 3 miesiêcy i poniewa¿ one same dostarcza³y do ZSRR z³oto na sumê 45 milionów marek w charakterze sp³aty d³ugów w zwi¹zku ze wzajemnymi dostawami, to postanowi³y otrzymaæ rekompensatê nie w z³ocie, lecz w postaci metali kolorowych.19
Ibid., s. 800.
Ibid., s. 815.
19
Ibid., s. 847.
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Mo³otow na spotkaniu 7 stycznia 1941 roku z szefem niemieckiej delegacji
i ambasadorem zgodzi³ siê z t¹ propozycj¹, zauwa¿y³ jednak, i¿ ZSRR nie jest
w stanie uregulowaæ tych nale¿noci w ci¹gu wymaganego czasu, czyli w okresie 3 miesiêcy. Rz¹d radziecki, podkreli³ Ludowy Komisarz, gotów jest skróciæ
czas wyp³at z dwóch lat do pó³tora roku, pod warunkiem ¿e po³owa sumy bêdzie
sp³acona do koñca 1941 roku, a druga  do 1 czerwca 1942 roku.
Schulenburg, powiadamiaj¹c telegraficznie o tym spotkaniu Berlin, zauwa¿y³, i¿ jest to ostateczne postanowienie rz¹du ZSRR. Poradzi³, by zgodzono siê
z propozycj¹ radzieck¹, jako ¿e w innym przypadku odrzucenie jej [...] doprowadzi nie tylko do politycznego rozczarowania ZSRR, ale i do zakoñczenia wszystkich pozosta³ych porozumieñ, którymi jestemy wielce zainteresowani.20 Nazistowski rz¹d zgodzi³ siê z argumentami Schulenburga i opowiedzia³ siê za przyjêciem propozycji radzieckiej dotycz¹cej sumy i terminów wyp³at.
10 stycznia 1941 roku podpisana zosta³a Umowa o rekompensacie ZSRR na
rzecz Niemiec za terytorium Suwa³k. Podpisy pod protoko³em z³o¿yli: ze strony
radzieckiej Mo³otow, ze strony niemieckiej  Schulenburg. Zgodnie z tym dokumentem wyp³aty winny byæ dokonywane w nastêpuj¹cej formie: 1/8, czyli
3 937 500 marek  dostawami miedzi i niklu w ci¹gu dwóch miesiêcy od momentu podpisania protoko³u; pozosta³e 7/8  w z³ocie drog¹ potr¹cenia z niemieckich nale¿noci ZSRR na poczet sp³acenia d³ugu do 11 lutego 1941 roku.
Strony uzgodni³y, ¿e 22 miliony marek, które Niemcy zobowi¹za³y siê wyp³aciæ
ZSRR w celu uregulowania ich deficytu w bilansie handlowym miêdzy obiema
stronami, zostan¹ pokryte z sumy rekompensaty z³otem (27,56 miliona marek),
a 5,5 miliona marek pokryje czêæ niemieckich nale¿noci za dostawy zbo¿a
z Besarabii.21
W taki to sposób trwaj¹ce blisko pó³ roku negocjacje zakoñczy³y siê podpisaniem protoko³u, który w aspekcie gospodarczym korzystny by³ przede wszystkim dla nazistowskich Niemiec. Niemniej jednak nale¿y wzi¹æ pod uwagê, i¿
przekazanie Suwa³k ZSRR zmusi³o dowództwo niemieckie do naniesienia pewnych poprawek w swych wojennych planach przeciw pañstwu radzieckiemu.
W szczególnoci w stosunku do planu Barbarossa, który Hitler zatwierdzi³
18 grudnia 1940 roku. Grupa Armii Mitte mia³a dokonaæ podwójnego oskrzydlenia wojsk Okrêgu Zachodniego rozlokowanych na obszarze wystêpu bia³ostockiego uderzeniem od strony Suwa³k i Brzecia na Miñsk, dlatego g³ówne si³y
armii by³y rozwiniête na flankach. Od po³udnia (Brzeæ) mia³o nast¹piæ g³ówne
uderzenie. Na pó³nocnej flance (Suwa³ki) by³a rozlokowana 3. Grupa Pancerna
Ibid., s. 865.
Patrz: Die Beziehungen Zwischen Deutschland und der Sowjetunion, 19391940, Tubingen
1949, s. 309.
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Wehrmachtu, której stawia³y opór oddzia³y armii Specjalnego Nadba³tyckiego
Okrêgu Wojskowego.
Rz¹d radziecki zgodzi³ siê na gospodarczo niekorzystne postanowienia dotycz¹ce regionu suwalskiego, opieraj¹c siê na przewidywaniach wojenno-politycznych. Kiedy na Kremlu przyjêto decyzjê o przy³¹czeniu republik nadba³tyckich
do ZSRR, stosunek do regionu suwalskiego zmieni³ siê, poniewa¿ to klinopodobne terytorium na granicy Litwy i Niemiec nabiera³o wa¿nego znaczenia
wojennego.
Wprowadzone w ostatnich latach do naukowego obiegu radzieckie dokumenty dyplomatyczne i wojskowe z lat 19391941 udowadniaj¹, ¿e ¿adne zawi³oci polityki zagranicznej nie przeszkadza³y radzieckiemu dowództwu rozpatrywaæ Niemiec jako potencjalnego przeciwnika i starannie przygotowywaæ siê do
wojny. Od padziernika 1939 roku Sztab Generalny Armii Czerwonej zacz¹³
opracowywanie planu na wypadek wojny z Niemcami. Szczególnie intensywny
sta³ siê ów proces, pocz¹wszy od drugiej po³owy marca 1940 roku, i w latach
19401941 stworzono minimum cztery warianty planu operacyjnego Armii Czerwonej. Radziecki Sztab Generalny pracowa³ nad rozwi¹zaniem problemu dotycz¹cego najkorzystniejszego kierunku skoncentrowania g³ównych si³ zbrojnych
w walce z Niemcami. W rezultacie wysnuto wniosek, ¿e skierowanie g³ównego
uderzenia na po³udniowy wschód przy jednoczesnym powstrzymywaniu przeciwnika drog¹ poszczególnych operacji w kierunku pó³nocno-zachodnim oraz
w Rumunii pozwoli rozwi¹zaæ kilka kluczowych zadañ strategicznych i zapewni
Armii Czerwonej najbardziej efektywne dzia³ania.22 Jednak niezale¿nie od okrelenia g³ównego uderzenia dowództwo radzieckie na istotnym miejscu w swoich
planach zawsze stawia³o rejon Suwa³k. Wydaje siê, ¿e to w³anie wojskowo-strategiczna ranga danego terytorium dla dowództwa radzieckich wojsk okrela³a jego polityczne i gospodarcze znaczenie.
Przek³ad z jêzyka rosyjskiego Marcin Cybulski
Konsultacja translatoryczna Leszek Mikrut
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