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Karty historii - powód do wzajemnych pretensji czy podstawa pojednania i partnerstwa?  

Oto już 70 lat dzieli nas od tragicznej, czarnej daty w historii cywilizacji - 1 września 1939 roku. Pierwszego dnia najbardziej 
niszczycielskiej, krwawej wojny, której doświadczyły Europa i cała ludzkość. 

Gdy Premier Polski Pan Donald Tusk skierował do mnie zaproszenie na uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, przyjąłem je bez wahania. Po prostu nie mogłem postąpić inaczej. Ponieważ ta wojna zabrała życie 27 milionom 
moich rodaków i każda rosyjska rodzina odczuwa własny ból z powodu tamtych strat, z pokolenia na pokolenie jest u nas 
przekazywana duma z Wielkiego Zwycięstwa, z bohaterskich czynów ojców i dziadów, którzy przebyli szlak frontowy. Dlatego że 
Rosja i Polska były sojusznikami w tej sprawiedliwej bitwie. Wspólnym obowiązkiem moralnym dziś żyjących jest pochylić 
głowę przed poległymi, przed męstwem i odwagą żołnierzy różnych krajów, którzy walczyli i zmiażdżyli faszyzm. 

XX wiek zostawił głębokie, niegojące się rany: rewolucje, zamachy, dwie wojny światowe, okupacja nazistowska większej części 
Europy i tragedia Holocaustu, rozłam kontynentu według zasad ideologicznych. Ale w pamięci Europejczyków pozostały 
też i zwycięski maj 1945 roku, Akt Końcowy z Helsinek, upadek muru berlińskiego, olbrzymie przemiany 
demokratyczne w Związku Radzieckim i Europie Wschodniej na przełomie lat 90. 

Wszystko to jest naszą wspólną historią, a ona jest nieodłączna od nas samych. I nie ma takiego sędziego, który mógłby wystawić 
przeszłości absolutnie bezstronny werdykt. Podobnie jak nie ma kraju, który by nie zaznał tragicznych losów, ostrych zakrętów, 
decyzji państwowych dalekich od wysokich zasad moralnych. Jeśli chcemy mieć pokojową i szczęśliwą przyszłość, powinniśmy 
wyciągać wnioski z historii. Spekulowanie zaś na pamięci oraz próby preparowania historii, wyszukiwanie w niej powodów do 
wzajemnych roszczeń i krzywd jest nadzwyczaj szkodliwe i nieodpowiedzialne. 

Półprawda zawsze jest podstępna. Dawne tragedie - nie do końca uświadomione lub uświadomione w sposób zakłamany i 
obłudny - nieuchronnie prowadzą do nowych fobii historyczno-politycznych, które zderzają ze sobą państwa i narody. Wpływają 
na świadomość społeczną, zniekształcając ją, aby dogodzić nierzetelnym politykom. 

Płótno historyczne to nie tania reprodukcja, którą można tandetnie podretuszować, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy wyrzucić 
to, co się nie podoba, albo zmienić tło, dodając barw jasnych lub ciemnych. Niestety, z takimi przykładami przenicowania 
przeszłości często mamy dzisiaj do czynienia. Dostrzegamy próby napisania historii od nowa dla potrzeb chwilowej koniunktury 
politycznej. W niektórych krajach w ogóle się zagalopowali - heroizują wspólników nazistowskich, stawiają w jednym szeregu 
ofiary i katów, wyzwolicieli i okupantów. 

W sposób sztuczny wyrywa się epizody ze wspólnego tła historycznego, kontekstu polityczno-gospodarczego czy wojskowo-
strategicznego. Przedwojenną sytuację w Europie rozpatruje się fragmentarycznie i poza związkiem przyczynowo-skutkowym. 
Symptomatyczne jest to, że przeinaczaniem historii często zajmują się ci, którzy w praktyce stosują podwójne standardy również 
w polityce współczesnej. 

Mimowolnie zadajesz sobie pytanie, jak dalece tego rodzaju mitotwórcy odróżniają się od autorów niezapomnianego "Krótkiego 
kursu historii" Stalina ["Krótki kurs Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)" - podstawowy radziecki materiał 
propagandowy], z którego wymazywano niewygodne dla "przywódcy wszystkich narodów" nazwiska lub wydarzenia, narzucano 
szablonowe, na wskroś ideologizowane wersje tego, co już się zdarzyło. 

Proponują więc nam dzisiaj, byśmy bez zastanowienia i bez wahania przyznali, że jedynym "spustem" II wojny 
światowej stał się radziecko-niemiecki pakt o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku. Zwolennicy takiego 
stanowiska nie zadają sobie elementarnych pytań - czy Układ Wersalski, który podsumował I wojnę światową, 
nie pozostawił po sobie mnóstwa "ładunków z opóźnionym zapłonem"? Najważniejszy z nich - to nie tylko fakt 
klęski Niemiec, lecz również ich upokorzenie. Czyż granic w Europie nie zaczęto burzyć znacznie wcześniej niż 
1 września 1939 roku? Czy nie było anszlusu Austrii, nie było rozszarpanej Czechosłowacji, kiedy nie tylko 
Niemcy, lecz również Węgry i Polska w istocie rzeczy wzięły udział w nowym podziale terytorialnym Europy? 
Tego samego dnia, gdy dokonano zmowy w Monachium, Polska wystosowała do Czechosłowacji własne 
ultimatum i równocześnie z niemieckimi jednostkami wprowadziła swoją armię do powiatów cieszyńskiego i 
frysztackiego. 
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Czyż można przymknąć oczy na zakulisowe próby zachodnich demokracji "wykupienia się" od Hitlera i przeniesienia jego agresji 
"na Wschód"? Na to, jak w sposób planowy i za powszechnym przyzwoleniem zdemontowano gwarancje bezpieczeństwa i 
systemy ograniczenia zbrojeń istniejące w Europie? 

I wreszcie, jaki był wojskowo-polityczny oddźwięk zmowy z Monachium z 29 września 1938 roku? Czyżby nie wówczas Hitler już 
ostatecznie zrozumiał, że "wszystko mu wolno"? Że Francja iWielka Brytania "nie kiwną nawet palcem", by obronić swoich 
sojuszników. "Dziwna wojna" na froncie zachodnim, tragiczny los pozbawionej pomocy Polski udowodniły, niestety, że jego 
nadzieje nie były płonne. 

Bez żadnych wątpliwości można z pełnym uzasadnieniem potępić pakt Mołotow-Ribbentrop zawarty w 
sierpniu 1939 roku. Ale przecież rok wcześniej Francja i Anglia podpisały w Monachium głośny układ z 
Hitlerem, rujnując wszelkie nadzieje na stworzenie wspólnego frontu walki z faszyzmem. 

Dziś rozumiemy, że każda forma zmowy z reżimem nazistowskim była nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia i nie 
posiadała żadnych perspektyw na realizację. Jednak w kontekście wydarzeń historycznych tamtych czasów Związek Radziecki 
nie tylko pozostał sam na sam z Niemcami, ponieważ państwa zachodnie odrzuciły proponowany system bezpieczeństwa 
zbiorowego, lecz także stanął w obliczu wojny na dwa fronty - przecież właśnie w sierpniu 1939 roku do maksymalnego stopnia 
rozognił się konflikt z Japończykami na rzece Chałchyn-Goł [trwająca od 11 maja do 16 września, wygrana przez ZSRR bitwa z 
Japończykami]. 

Odrzucić propozycję Niemiec o podpisaniu paktu o nieagresji - w warunkach, gdy ewentualni sojusznicy ZSSR na Zachodzie 
zgodzili się już na analogiczne porozumienia z III Rzeszą i nie chcieli współpracować ze Związkiem Radzieckim - samotnie 
zderzyć się z najpotężniejszą wojenną machiną nazizmu -ówczesna dyplomacja radziecka całkiem zasadnie uznała to za krok co 
najmniej nierozsądny. 

Sądzę, że to właśnie zmowa monachijska doprowadziła do rozproszenia tych, którzy byli naturalnymi sojusznikami w walce z 
nazizmem, wywołała nieufność i podejrzliwość między nimi. Oglądając się zaś na przeszłość, wszyscy - i na zachodzie, i na 
wschodzie Europy - powinniśmy pamiętać, jakie tragedie mogą spowodować tchórzostwo, zakulisowa polityka gabinetowa, 
dążenie do zapewnienia własnego bezpieczeństwa i racji stanu kosztem innych. Pamiętać o tym, że rozsądnej i odpowiedzialnej 
polityki, wychodzącej poza granice moralne i prawne, być nie może. 

Moim zdaniem szczególnie ważny jest etyczny aspekt polityki. W związku z tym chciałbym przypomnieć, że w naszym kraju 
niemoralny charakter paktu Mołotow-Ribbentrop został jednoznacznie oceniony przez parlament [24 grudnia 
1989 r. Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR przyjął oświadczenie potępiające pakt z 1939 r.]. Czego na razie nie 
możemy powiedzieć o szeregu innych państw, chociaż one w latach 30. też podejmowały bynajmniej niejednoznaczne decyzje. 

I wreszcie kolejna lekcja historii. Całokształt doświadczeń z okresu międzywojennego - od pokoju wersalskiego do wybuchu II 
wojny światowej - przekonuje, że niemożliwe jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa zbiorowego bez udziału 
wszystkich krajów kontynentu, w tym Rosji. 

Jestem przekonany, że Europa jest w stanie dać obiektywną ocenę tragicznej wspólnej przeszłości, zabezpieczyć się przed 
powtórzeniem dawnych błędów. Właśnie dlatego optymizmem musi napawać to, że podczas międzynarodowej konferencji 
historyków, która odbyła się w Warszawie w maju i w której uczestniczyli badacze rosyjscy, polscy i niemieccy, wypowiedziano 
niemało wyważonych, obiektywnych ocen dotyczących przyczyn II wojny światowej. 

Dla narodów Związku Radzieckiego, Polski i innych państw była to wojna o życie, o prawo do własnej kultury, języka i po prostu 
przyszłości. Pamiętamy wszystkich, którzy uczestniczyli w tej walce wraz z narodem radzieckim. Polaków, którzy jako pierwsi 
zagrodzili drogę agresorowi, mężnie bronili Warszawy i umocnień Westerplatte we wrześniu 1939 roku, a potem walczyli w 
szeregach Armii Andersa i Wojska Polskiego, oddziałach Armii Krajowej i Armii Ludowej. Amerykanów, Anglików, Francuzów, 
Kanadyjczyków i innych żołnierzy drugiego frontu wyzwalających Europę Zachodnią. Niemców, którzy, nie bojąc się represji, 
stawiali opór reżimowi hitlerowskiemu. 
 
Powstanie koalicji antyhitlerowskiej było, bez przesady, punktem zwrotnym w historii XX wieku i jednym z najbardziej 
decydujących wydarzeń ubiegłego stulecia. Świat ujrzał, że kraje i ludzie - mimo wszystkich odmienności, różnorodności dążeń 
narodowych, sprzeczności taktycznych - są w stanie zjednoczyć się w imię przyszłości, w celu przeciwdziałania globalnemu złu. I 
dziś, kiedy łączą nas wspólne wartości, po prostu powinniśmy korzystać z tych doświadczeń partnerstwa, żeby skutecznie 
sprostać wspólnym wyzwaniom i zagrożeniom, rozszerzać globalną przestrzeń współpracy, usuwać takie anachronizmy jak linie 
podziału niezależnie od tego, jaki charakter by one przybierały. 

Oczywiste jest, że z taką logiką w żaden sposób nie da się pogodzić nawrotów konfrontacyjnej spuścizny epoki zimnej wojny, 
wąskiego, blokowego podejścia do kluczowych problemów teraźniejszości. Prawdziwie demokratyczny i wielobiegunowy świat 
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wymaga wzmacniania humanistycznych zasad stosunków międzynarodowych, zakłada odrzucenie ksenofobii, prób stawiania się 
ponad prawem. 

Mimo wszystko można twierdzić, że Europa i cały świat zmierzają w stronę większego bezpieczeństwa dla wszystkich, 
zrozumienia znaczenia wspólnej pracy na rzecz rozstrzygnięcia problemów współczesności, a nie mnożenia waśni. 

Powojenne pojednanie historyczne Francji i Niemiec utorowało drogę do powstania Unii Europejskiej. Z kolei mądrość i 
wspaniałomyślność narodów rosyjskiego i niemieckiego oraz przezorność działaczy państwowych obu krajów pozwoliły uczynić 
zdecydowany krok w kierunku budowy Wielkiej Europy. Partnerstwo Rosji i Niemiec stało się przykładem wychodzenia sobie 
naprzeciw, patrzenia w przyszłość przy zachowaniu troskliwego stosunku do pamięci o przeszłości. I dzisiaj rosyjsko-
niemiecka współpraca odgrywa wielce ważną, pozytywną rolę w polityce międzynarodowej i europejskiej. 

Jestem pewien, że również stosunki rosyjsko-polskie wcześniej czy później osiągną tak wysoki, z prawdziwego 
zdarzenia partnerski poziom. Leży to w interesie naszych narodów, całego kontynentu europejskiego. 

Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, że w Polsce, gdzie w polskiej ziemi spoczywa ponad 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, którzy 
oddali życie za jej wyzwolenie, z troską i należytym szacunkiem traktuje się nasze cmentarze wojskowe. Proszę mi wierzyć, słowa 
te nie są grzecznościową formułą, lecz są szczere i płyną z głębi serca. 

Naród rosyjski, którego losy zniekształcił reżim totalitarny, dobrze rozumie uczulenia Polaków związane z 
Katyniem, gdzie spoczywają tysiące żołnierzy polskich. Powinniśmy wspólnie zachowywać pamięć o ofiarach 
tej zbrodni. 

Zarówno cmentarze pamięci Katyń i Miednoje, podobnie jak i tragiczne losy żołnierzy rosyjskich, którzy 
dostali się do niewoli podczas wojny 1920 roku, powinny się stać symbolem wspólnego żalu i wzajemnego 
przebaczenia. 

Cienie przeszłości nie powinny już dłużej zaćmiewać dzisiejszej, a tym bardziej jutrzejszej, współpracy między Rosją i Polską. 
Naszym obowiązkiem wobec poległych, wobec samej historii jest dołożyć wszelkich starań dla uwolnienia stosunków rosyjsko-
polskich od brzemienia nieufności i uprzedzeń, który otrzymaliśmy w spadku. Musimy zamknąć tę stronę i zacząć zapisywać 
nową. 

Dzisiaj, wspominając pierwszy dzień II wojny światowej, zwracamy nasze myśli ku jej dniu ostatniemu - Dniu Zwycięstwa. 
Byliśmy razem w tej bitwie o przyszłość ludzkości. I tylko od nas zależy, żeby wszystko to, co jest najlepsze, co łączy narody Rosji 
i Polski, wzmacniało się przez nowe uczynki i pomnażało się w rozpoczętym XXI stuleciu. 

Ważne jest, że dzisiaj w stosunkach rosyjsko-polskich pojawiają się oznaki takiej właśnie twórczej logiki. Po niewytłumaczalnie 
długiej przerwie wznowiły pracę główne mechanizmy dialogu dwustronnego, zarówno na poziomie państwowym, jak i 
społecznym. Rozwijają się kontakty transgraniczne, poszerza się wymiana kulturalna, edukacyjna i inne kontakty humanitarne. 

Rok 2008 okazał się udany dla naszych stosunków handlowych i gospodarczych, wzajemne obroty wzrosły ponad 1,5-krotnie. W 
dzisiejszych trudnych warunkach światowego kryzysu chcemy dołożyć wszelkich starań, by pokonać wpływ niekorzystnej 
światowej koniunktury gospodarczej i zająć się nowymi obiecującymi projektami. Chodzi o energetykę, transport, wysokie 
technologie i innowacje, wzajemne inwestycje w przemyśle, rolnictwie i infrastrukturze. Jednym słowem, przed Rosją i 
Polską otwierają się obiecujące perspektywy partnerskiej pracy, budowania stosunków godnych dwu wielkich 
europejskich narodów. 

Na zakończenie pragnę przekazać wszystkim Polakom - i przede wszystkim kombatantom II wojny światowej - najserdeczniejsze 
życzenia pokoju, szczęścia i pomyślności. 

Tytuł (tu - lead) i przypisy pochodzą od autora. Tekst powstał w języku rosyjskim i został przetłumaczony przez ambasadę 
rosyjską w Warszawie 
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«Страницы истории – повод для взаимных претензий или основа для примирения и 
партнерства?» Статья В.В.Путина в «Газета Выборча» (Польша) 

В.В.Путин 
Из статьи Председателя Правительства Российской Федерации в «Газета Выборча» 
(Польша) 
 

Вот уже семь десятков лет отделяют нас от трагической, чёрной даты в истории цивилизации - 1 сентября 1939 года. 
Первого дня самой разрушительной, кровопролитной войны, которую пришлось испытать Европе и всему 
человечеству.   

Когда премьер-министр Польши Дональд Туск направил мне приглашение на мероприятия, посвященные началу 
Второй мировой войны, я без всяких колебаний принял его. Просто не мог поступить иначе. Потому что эта война 
унесла жизни 27 миллионов моих соотечественников, и в каждой российской семье живет своя боль потерь и утрат, из 
поколения в поколение передается гордость за Великую Победу, за подвиги дедов и отцов, прошедших фронтовыми 
дорогами. Потому что Россия и Польша были союзниками в той справедливой битве. Общий нравственный долг 
живущих сегодня - преклонить голову перед павшими, перед мужеством и стойкостью солдат разных стран, 
сражавшихся и сокрушивших нацизм.  

XX век оставил глубокие, незаживающие раны - революции, перевороты, две мировые войны, нацистская оккупация 
бóльшей части Европы и трагедия Холокоста, раскол континента по идеологическому принципу. Но в памяти 
европейцев - и победный май 1945-го, Хельсинкский Акт, падение Берлинской стены, громадные демократические 
перемены в Советском Союзе и Восточной Европе на рубеже 90-х годов.  

Всё это - наша общая история, и она неотделима от нас. И нет такого судьи, который мог бы вынести прошлому 
абсолютно беспристрастный вердикт. Равно как нет и страны, которая не знала бы трагических страниц, крутых 
переломов, государственных решений, далеких от высоких моральных принципов. Мы обязаны извлекать уроки из 
истории, если хотим иметь мирное и счастливое будущее. Однако крайне вредно и безответственно спекулировать на 
памяти, препарировать историю, искать в ней поводы для взаимных претензий и обид.  

Полуправда всегда коварна. Былые трагедии - недоосмысленные, либо осмысленные фальшиво и лицемерно, 
неизбежно ведут к появлению новых историко-политических фобий, которые сталкивают между собой государства и 
народы. Влияют на сознание общества, искажая его в угоду недобросовестным политикам.  

Историческое полотно - это не дешевая репродукция, которую можно халтурно подретушировать. По желанию 
заказчика - убрать то, что не нравится или изменить тон, добавив светлых или темных красок. К сожалению, с 
подобными примерами перелицовки прошлого нередко приходится сталкиваться в наши дни. Мы видим попытки 
переписать историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры. В некоторых странах зашли еще дальше - 
героизируют нацистских пособников, ставят в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов.  

Искусственно вырываются отдельные эпизоды из общего исторического фона, политико-экономического или военно-
стратегического контекста. Предвоенная ситуация в Европе рассматривается фрагментарно и вне причинно-
следственной взаимосвязи. Симптоматично, что передёргиванием истории часто занимаются те, кто на деле применяет 
двойные стандарты и в современной политике.  

Невольно задаешься вопросом, насколько далеко ушли такие мифотворцы от авторов приснопамятного сталинского 
«Краткого курса истории», в котором вымарывались неугодные «вождю всех народов» фамилии или события, 
навязывались шаблонные, насквозь идеологизированные версии происходившего.  

Так, сегодня нам ничтоже сумняшеся предлагают признать, что единственным «спусковым крючком» Второй мировой 
войны стал советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. Правда, поборники такой позиции не 
задаются элементарными вопросами - разве Версальский договор, который подвёл черту под Первой мировой войной, 
не оставил после себя множество «мин замедленного действия»? Главная из которых - не просто фиксация поражения, 
но и унижение Германии. Разве границы в Европе не начали рушиться гораздо раньше 1 сентября 1939 года? И не 
было аншлюса Австрии, не было растерзанной Чехословакии, когда не только Германия, но и Венгрия, и Польша по 
сути, приняли участие в территориальном переделе Европы. День в день с заключением мюнхенского сговора Польша 
направила Чехословакии свой ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую и 
Фриштадскую области.  

И можно ли закрыть глаза на закулисные попытки западных демократий «откупиться» от Гитлера и перенаправить его 
агрессию «на Восток»? На то, как планомерно и со всеобщего попустительства демонтировались гарантии 
безопасности и системы ограничения вооружений, существовавшие в Европе.  

Наконец, каким было военно-политическое эхо сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сентября 1938 года? Не тогда ли 
Гитлер уже окончательно решил, что «всё дозволено». Что Франция и Англия «палец о палец» не ударят, чтобы 
защитить своих союзников. «Странная война» на западном фронте, трагическая судьба брошенной без помощи 
Польши - к сожалению, показали, что его надежды не были напрасными.  



Без всяких сомнений, можно с полным основанием осудить пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в августе 1939 
года. Но ведь годом раньше Франция и Англия подписали в Мюнхене известный договор с Гитлером, разрушив все 
надежды на создание единого фронта борьбы с фашизмом.  

Сегодня мы понимаем, что любая форма сговора с нацистским режимом была неприемлема с моральной точки зрения 
и не имела никаких перспектив с точки зрения практической реализации. Однако в контексте исторических событий того 
времени Советский Союз не только остался один на один с Германией, поскольку западные государства отказались от 
предлагавшейся системы коллективной безопасности, но и стоял перед угрозой войны на два фронта - ведь именно в 
августе 1939 года до максимальной силы разгорелся огонь конфликта с японцами на реке Халхин-Гол.  

Отвергнуть предложение Германии подписать пакт о ненападении - в условиях когда возможные союзники СССР на 
Западе уже пошли на аналогичные договоренности с немецким рейхом и не хотели сотрудничать с Советским Союзом, 
в одиночку столкнуться с мощнейшей военной машиной нацизма - советская дипломатия того времени вполне 
обосновано считала, как минимум, неразумным.  

Думаю, именно сговор в Мюнхене подтолкнул к разобщению объективных союзников в борьбе с нацизмом, вызвал 
между ними взаимное недоверие и подозрительность. И оглядываясь в прошлое, всем нам - и на Западе, и на Востоке 
Европы - необходимо помнить, к каким трагедиям приводят трусость, закулисная кабинетная политика, стремление 
обеспечить свою безопасность и национальные интересы за счёт других. Не может быть разумной, ответственной 
политики вне нравственных и правовых рамок.  

На мой взгляд, нравственный аспект проводимой политики особенно важен. И в этой связи напомню, что в нашей 
стране аморальный характер пакта Молотова-Риббентропа получил однозначную парламентскую оценку. Чего пока 
нельзя сказать о ряде других государств - хотя они также принимали далеко неоднозначные решения в 30-е годы.  

И еще один урок, вытекающий из истории. Весь опыт межвоенного периода - от Версальского мира до начала Второй 
мировой войны - убедительно свидетельствует о том, что невозможно создать эффективную систему коллективной 
безопасности без участия всех стран континента, включая Россию.  

Уверен, Европе по силам прийти к общей объективной оценке трагического совместного прошлого, застраховаться от 
повторения прежних ошибок. И потому не может не внушать оптимизма, что в ходе состоявшейся в мае в Варшаве 
международной конференции историков, где были широко представлены российские, польские и германские 
исследователи, прозвучало немало взвешенных, объективных оценок причин Второй мировой войны.  

Для народов Советского Союза, Польши и многих других стран она была войной за жизнь, за право иметь собственную 
культуру, язык, само будущее. Мы помним всех, кто участвовал в этой борьбе вместе с советским народом. Поляков, 
которые первыми встали на пути агрессора, мужественно защищали Варшаву и укрепления Вестерплатте в сентябре 
1939 года, а затем - сражались в рядах Армии Андерса и Войска Польского, отрядах Армии Крайовой и Армии Людовой. 
Американцев, англичан, французов, канадцев, других бойцов «Второго фронта», освобождавших Западную Европу. 
Немцев, которые, не страшась репрессий, оказывали сопротивление гитлеровскому режиму.  

Создание Антигитлеровской коалиции - это, без преувеличения, поворотный пункт в истории ХХ века, одно из 
крупнейших, определяющих событий прошедшего столетия. Мир увидел, что страны и народы, при всех их различиях, 
многообразии национальных устремлений, тактических противоречиях - способны объединяться во имя будущего, для 
противодействия глобальному злу. И сегодня, когда нас скрепляют единые ценности - мы просто обязаны использовать 
этот опыт партнерства, чтобы эффективно противостоять общим вызовам и угрозам, расширять глобальное 
пространство сотрудничества, стирать такие анахронизмы, как разделительные линии - какой бы характер они ни 
носили.  

Очевидно, что в такую логику никак не вписываются рецидивы конфронтационного наследия эпохи «холодной войны», 
узкоблоковые подходы к ключевым проблемам современности. Подлинно демократический многополярный мир 
требует укрепления гуманистических начал в международных отношениях, подразумевает неприятие ксенофобии, 
отказ от попыток встать над законом.  

И все же можно утверждать, что Европа, мир в целом - движутся к бóльшей безопасности для всех, к пониманию 
важности совместной работы, к сотрудничеству, а не к умножению раздоров.  

Послевоенное историческое примирение Франции и Германии открыло путь к созданию Евросоюза. В свою очередь - 
мудрость и великодушие российского и немецкого народов, дальновидность государственных деятелей двух стран - 
позволили сделать решительный шаг к строительству Большой Европы. Партнерство России и Германии стало 
примером движения навстречу друг другу, устремленности в будущее - при бережном отношении к памяти о прошлом. 
И сегодня российско-германское сотрудничество играет важнейшую позитивную роль в международной и европейской 
политике. Уверен, что и российско-польские отношения рано или поздно достигнут такого высокого, по-настоящему 
партнёрского уровня. Это - в интересах наших народов, всего европейского континента.  

Мы глубоко признательны за то, что в Польше, в земле которой покоится более 600 тыс. солдат Красной Армии, 
отдавших жизнь за её освобождение, бережно и с уважением относятся к нашим воинским захоронениям. Поверьте, эти 
слова - не дань протоколу, они искренние и идут от сердца.  



Народу России, судьбу которого исковеркал тоталитарный режим, также хорошо понятны обостренные чувства поляков, 
связанные с Катынью, где покоятся тысячи польских военнослужащих. Мы обязаны вместе хранить память о жертвах 
этого преступления.  

Мемориалы «Катынь» и «Медное», как и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 1920 
года, - должны стать символами общей скорби и взаимного прощения.  

Тени прошлого не могут больше омрачать сегодняшний, а тем более - завтрашний день сотрудничества между Россией 
и Польшей. Наш долг перед ушедшими, перед самой историей - сделать все, чтобы избавить российско-польские 
отношения от груза недоверия и предубежденности, доставшегося нам в наследство. Перевернуть страницу и начать 
писать новую.  

Сегодня, вспоминая о первом дне Второй мировой войны, наши мысли обращены и к ее последнему дню - Дню 
Победы. Мы были вместе в той битве за будущее человечества. И только от нас зависит, чтобы все лучшее и доброе, 
что связывает народы России и Польши - прирастало новыми делами, приумножалось в наступившем ХХI веке.  

Важно, что сегодня в российско-польских отношениях начинает проявляться именно такая - созидательная - логика. 
После неоправданно затянувшейся паузы возобновилась работа ключевых механизмов двустороннего диалога - как на 
государственном, так и на общественном уровне. Развиваются межрегиональные контакты, расширяются культурные, 
образовательные и иные гуманитарные обмены.  

Успешным для торгово-экономических связей наших стран стал 2008 год - взаимный товарооборот вырос более чем в 
полтора раза. И в нынешних сложных условиях глобального кризиса мы намерены приложить все усилия для того, 
чтобы преодолеть влияние неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры и выйти на новые перспективные 
проекты. Речь идет об энергетике, транспорте, высоких технологиях и инновациях, о встречных потоках инвестиций в 
промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру. Словом, перед Россией и Польшей открываются 
многообещающие перспективы для партнерской работы, для выстраивания отношений, достойных двух великих 
европейских наций.  

В заключение хотел бы передать всем полякам и, прежде всего, ветеранам Второй мировой войны - самые теплые 
пожелания мира, счастья и процветания.  


