Przemówienie premiera Wiaczesława M. Mołotowa na posiedzeniu Rady
Najwyższej Związku Radzieckiego z 31 X 1939 r.
[...] dzięki konsekwentnemu prowadzeniu naszej pokojowej polityki zagranicznej udało się
nam umocnić nasze pozycje międzynarodowe. Nasze stosunki z Niemcami, jak już powiedziałem,
gruntownie się polepszyły. Wszystko rozwija się tutaj w kierunku stosunków przyjacielskich,
rozwoju praktycznej współpracy i politycznego poparcia Niemiec w ich dążeniu do pokoju.
Zawsze byliśmy zdania, że silne Niemcy są podstawą w Europie. Śmieszne wprost byłoby
przypuszczać, że Niemcy można wprost zrzucić z szachownicy europejskiej [...]. Uporczywie
dążyliśmy do polepszenia stosunków z Niemcami i z uznaniem witamy podobne dążenia w
Niemczech. Obecne nasze stosunki z Niemcami oparte są na przyjaznej gotowości poparcia
Niemiec w ich wysiłkach do osiągnięcia pokoju i jednocześnie na chęci wszechstronnego
rozwijania radziecko-niemieckich stosunków gospodarczych ku wzajemnej korzyści [...]
O przywróceniu dawnej Polski, jak każdy rozumie, nie może być mowy. Toteż bezsensowne
jest przedłużanie obecnej wojny pod hasłem odbudowania byłego państwa polskiego. Rozumieją
to rządy Anglii i Francji, nie chcą jednak zaprzestania wojny i ustalenia pokoju, lecz szukają
nowego usprawiedliwienia dla przedłużenia wojny przeciw Niemcom. Ostatnio rządzące koła
Anglii i Francji usiłują przedstawić siebie jako bojowników przeciw hitleryzmowi, przy czym rząd
angielski ogłosił, iż jakoby dla niego celem wojny przeciw Niemcom jest ni mniej nic więcej tylko
„zniszczenie hitleryzmu” [...]
Należy wskazać na fakt wojskowego rozgromienia Polski i rozpadu państwa polskiego,
rządzące koła Polski ogromnie chełpiły się „potęgą” i „walecznością” swej armii niemieckiej, a
następnie radzieckiej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta Traktatu Wersalskiego,
który istniał kosztem uciskanych narodowości niepolskich. [...]
Wszystkie wiadomości z Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy świadczą o tym, że
ludność z nie dającym się opisać zachwytem spotkała swe wyzwolenie spod pańskiego uścisku i
gorąco witała wielkie zwycięstwo władzy radzieckiej.
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