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Dla nas - jak dla wielu demokratów rosyjskich - Stalin był zbrodniarzem i agresorem; ten twórca państwa Gułagu w 
pełni był porównywalny z Hitlerem  
Publikując artykuł Władimira Putina, "Gazeta Wyborcza" kierowała się przekonaniem, iż polski czytelnik ma prawo poznać poglądy 
premiera Rosji z pierwszej ręki. Dialog polsko-rosyjski, choć najeżony przeszkodami, jest wielką zdobyczą ostatnich 20 lat. Rosja jest 
jednym z najważniejszych państw na świecie. Dla Polaków jest to kraj o znaczeniu szczególnym. Dlatego tak często obecne są na naszych 
łamach opinie rosyjskich pisarzy, polityków czy naukowców. 
Pamiętamy też, jak wiele zawdzięczamy przemianom demokratycznym w Rosji zainicjowanym przez Michaiła Gorbaczowa i Borysa 
Jelcyna. I jak wiele zawdzięczamy ludziom rosyjskiej opozycji demokratycznej, która pokazywała światu, jak można żyć bez kłamstwa. 
Głos Władimira Putina, najważniejszego polityka Rosji dnia dzisiejszego, jest wydarzeniem istotnym. Na tle agresywnej retoryki 
nacjonalistów wielkorosyjskich, którzy powtarzają dziś kłamstwa propagandy stalinowskiej, że "Polska była pierwszym sojusznikiem 
Hitlera", a zbrodnia katyńska była dziełem Niemców - głos ten brzmi zupełnie inaczej. 
Władimir Putin pisze jasno, że to Polacy pierwsi zagrodzili drogę hitlerowskiemu agresorowi. Dlatego chciałbym, żeby ten artykuł 
uważnie przeczytali szowiniści wielkorosyjscy. 
W artykule premiera Rosji jest też ton troski o przyszłość - pokojową, opartą na współpracy i dialogu. Podzielamy tę troskę. Dlatego 
korzystamy z okazji do dialogu. 
*** 
Na szacunek zasługuje język, jakim premier Putin pisze o niemieckich przeciwnikach nazizmu i o pojednaniu rosyjsko-niemieckim. To 
niemieccy antynaziści odegrali kluczową rolę w tym pojednaniu; to oni zaprzeczyli ponurej tradycji symbolizowanej telegramem Stalina 
do Hitlera o"przyjaźni przypieczętowanej krwią". 
My w Polsce musimy z tym samym szacunkiem pamiętać o rosyjskich przeciwnikach stalinowskiej i breżniewowskiej dyktatury: o 
Andrieju Sacharowie, Aleksandrze Sołżenicynie, Siergieju Kowaliowie i Josifie Brodskim, o Wasiliju Grossmanie czy o ludziach z 
Memoriału. 
Chcielibyśmy, by taką samą wrażliwość jak dla niemieckich antyfaszystów miał szef rządu rosyjskiego dla ofiar terroru stalinowskiego - 
litewskich i ukraińskich, estońskich czy łotewskich. Tego wymaga od nas, ludzi XXI wieku, szacunek dla pamięci tych, którzy walczyli o 
wolność. 
Każdy naród ma własną historyczną pamięć; Polak i Ukrainiec, Rosjanin i Niemiec inaczej będą oceniać wydarzenia historyczne. Jednak 
my, Polacy, nie chcemy budować pamięci na kłamstwie historycznym. Wierzymy, że nie chce tego także szef rządu Federacji Rosyjskiej. 
Dla nas pakt Ribbentrop-Mołotow był zdarzeniem, które przesądziło o IV rozbiorze Polski, o wymazaniu państwa polskiego z mapy 
Europy. Bezpośrednim następstwem tego paktu była zbrojna agresja państwa Hitlera na Polskę 1 września 1939r., a 17 września - zbrojna 
agresja państwa Stalina. A potem nadszedł czas okrutnych prześladowań obywateli naszego państwa, zbrodnie w lesie palmirskim i w 
lesie katyńskim. Polska padła ofiarą dwóch totalitarnych imperializmów. 
Władimir Putin przypomina słusznie o "etycznym aspekcie polityki" i o tym, że "niemoralny charakter paktu Mołotow-Ribbentrop został 
jednoznacznie oceniony przez parlament" ZSRR. I powtarza: "bez żadnych wątpliwości można z pełnym uzasadnieniem potępić pakt 
Mołotow-Ribbentrop zawarty w sierpniu 1939 r.". 
Dalej premier Rosji przypomina kontekst: Anschluss, "zmowa" w Monachium. Te uwagi są trafne - to były fatalne pomyłki państw 
Europy demokratycznej. Ale trudno nam zgodzić się na stawianie znaku równości między tchórzliwym, oportunistycznym, amoralnym 
przyzwoleniem na hitlerowską ekspansję awspólną hitlerowsko-stalinowską agresją na Polskę. Angielskie i francuskie armie nie 
wkroczyły do Czechosłowacji, by wspólnie okupować ten kraj. 
Premier Putin przypomina też wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie. Uważamy tę akcję za historyczny błąd polityki polskiej -
czymkolwiek byłby uzasadniony; błąd zawstydzający i godny potępienia. Ale i tu nie możemy dopatrzyć się żadnej symetrii. Dość 
porównać postępowanie - z pewnością naganne -polskiej administracji na Zaolziu z postępowaniem administracji stalinowskiej na 
obszarach zagarniętych po 17 września. Polacy nie urządzali tam żadnych wywózek, nie mówiąc już o zbrodniach na podobieństwo 
katyńskiej. 
Premier Putin wspomina również o "tragicznych losach żołnierzy rosyjskich, którzy dostali się do niewoli podczas wojny 1920 r.". 
Gdybym był złośliwy, przypomniałbym, że w 1941r., w poszukiwaniach symetrii krzywd polsko-rosyjskich, Józef Wissarionowicz Stalin 
przypomniał gen. Władysławowi Sikorskiemu o obecności Polaków na Kremlu i polskiej okupacji Moskwy w pierwszych latach XVII w. 
Zachowajmy powagę - cała prawda o losach tych jeńców sowieckich powinna być ujawniona. Jednak -nigdy dość przypominania o tym -
żaden z nich nie został zamordowany strzałem w tył głowy... 
I nigdy żaden z polityków polskich nie wypowiedział nikczemnej frazy, że nareszcie zniknęła z mapy Czechosłowacja, ten "bękart 
pokraczny traktatu wersalskiego". Atak właśnie wypowiedział się o Polsce Wiaczesław Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych, 
w październiku 1939r. Nad tymi słowami nigdy Polacy nie przejdą do porządku dziennego, nigdy ich nie zapomnimy. To jest składnik 
naszej pamięci narodowej. Dla nas - jak dla wielu demokratów rosyjskich -Stalin był zbrodniarzem i agresorem; ten twórca państwa 
Gułagu w pełni był porównywalny z Hitlerem. 
Oczywiście, w niczym to nie umniejsza naszej wdzięczności i podziwu dla heroizmu setek tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy 
zginęli na polskiej ziemi w wojnie z hitlerowskim okupantem. 
Troska o ich mogiły jest naszym polskim obowiązkiem. Premier Putin pisze, że byliśmy razem w koalicji antyhitlerowskiej w Dniu 
Zwycięstwa. Otóż, panie premierze, nie wszyscy byliśmy razem. Aleksander Sołżenicyn i Leopold Okulicki -by wspomnieć tylko te dwa 
symboliczne nazwiska - siedzieli w tym dniu w stalinowskich więzieniach w oczekiwaniu na procesy. W tych losach także tkwi symbol, 
którego nie wolno nam zapomnieć. 
*** 
Spory o historię bywają ryzykowne i mogą prowadzić do "spekulowania na pamięci". Chcemy tego uniknąć, chcemy historię pozostawić 
historykom. Dlatego apelujemy o umożliwienie historykom dostępu do archiwów obu krajów. Zależy nam szczególnie na ujawnieniu 
wszystkich materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej. To będzie dla Polaków bardzo dobry sygnał. 
Premier Putin pisze, że w stosunkach rosyjsko-polskich widać oznaki nowej logiki -dialogu i współpracy. Polacy także pragną dialogu, 
pojednania i współpracy opartej na prawdzie, wolności i równości. 
Trzeba przezwyciężyć myślenie zimnowojenne w kategoriach polityki "stref wpływów" czy "bliskiej zagranicy". Taka polityka zawsze rodzi 
konflikty, gdy prowadzą ją wielkie mocarstwa - w Europie, Azji czy Ameryce Łacińskiej. 
Rozumiemy twarde realia świata polityki. Dlatego spoglądamy na Rosję z nadzieją i z niepokojem. Radują nas dokonania rosyjskiej 
kultury i nauki. Niepokoją nas tragiczne wydarzenia na Kaukazie, zabójstwa niezależnych dziennikarz i działaczy społecznych, kolejny 
proces Michaiła Chodorkowskiego. 
Artykuł premiera Rosji przeczytaliśmy z nadzieją i z wiarą - nadzieją na lepszą przyszłość w relacjach rosyjsko-polskich i wiarą w 
przyszłość demokracji rosyjskiej. 
Tę wiarę i tę nadzieję chcemy pielęgnować. 
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