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Mam naprawdę nadzieję, że relacje między Rosją oraz Polską będą uwolnione od problemów przeszłości i będzie można 
budować nowe relacje w oparciu o współpracę, której te dwa wielkie, europejskie narody są warte. Przemówienie Władimira 
Putina, premiera Rosji  

Jesteśmy przedstawicielami różnych państw i zebraliśmy się tutaj dzisiaj, w Gdańsku, gdzie padły pierwsze strzały najbardziej krwawej i najbardziej niebezpiecznej i pełnej 

przemocy wojny w historii ludzkości. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby oddać hołd dla wysiłku tych, którzy wygrali, ale także by pochylić głowę przed pamięcią dziesiątek 

milionów żołnierzy oraz oficerów całej koalicji antyhitlerowskiej, partyzantów, a także bojowników ruchu oporu, niewinnych mieszkańców, kobiet, dzieci, osób starszych, 

które zginęły pod bombami oraz z rąk oprawców, torturowani w obozach koncentracyjnych. Osoby różnych wyznań, różnych narodowości, różnych opcji politycznych, 

różnych poglądów, ludzi, którzy nie zostali uratowani przed tą katastrofą.  

Zwycięstwo w walce przeciwko nazizmowi zostało osiągnięte za ogromną cenę. Było to wielkie poświęcenie. W samym wyzwoleniu Gdańska oddało życie ponad 53 tysiące 

żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej. 600 tysięcy moich współobywateli spoczywa w polskiej ziemi. Z 50 milionów osób, które zginęły w czasie II wojny światowej, ponad 

połowa to obywatele Związku Radzieckiego, pomyślcie państwo o tych ogromnych liczbach. To nasz moralny obowiązek, obowiązek wszystkich narodów, by oddać honor 

pamięci tych ofiar, by mówić o wartości naszego sojuszu.  

Pamiętając pierwszy dzień wojny musimy zastanowić się nad tym, co doprowadziło do tego, że wojna ta stała się tak straszna, jakie polityczne idee doprowadziły do takiej 

agresji.  

Były to intrygi, były to spiski. II wojna światowa rozpoczęła się nie z dnia na dzień, jej korzenie, zgadzam się tu z osobami, które wcześniej to wspomniały, miały miejsce w 

niedoskonałościach traktatu wersalskiego. Było to związane również z pognębieniem Niemiec. Naziści doszli do władzy w połowie lat 30. Należy również wspomnieć fakt, że 

w tamtym okresie nie było możliwe zapewnienie pełnego pokoju w Europie, jednak dramatyczne wydarzenia II wojny światowej przywodzą nam na myśl konieczność 

zbadania tej historii, zastanowienia się nad pewnymi stygmatami. Trzeba zrozumieć, że każda współpraca z ekstremizmem, a gdy mówię o II wojnie światowej, nazizmem, 

doprowadziła do tragedii. Muszę powiedzieć, że był to spisek, który miał za zadanie rozwiązać jeden problem kosztem innych problemów. Muszę powiedzieć, że tylko 

wysiłki podejmowane od 1934 do 1939 roku, by uspokoić nazistów, poprzez zawieranie różnych porozumień oraz paktów z nimi były nie do zaakceptowania z moralnego 

punktu widzenia, jednak z perspektywy politycznej były bez sensu, były niebezpieczne i były złe. 

Kombinacja tych aktów doprowadziła do tragicznego początku II wojny światowej. I musimy przyznać, że takie błędy zostały popełnione, nasz kraj to uczynił. Państwowa 

Duma Federacji Rosyjskiej, nasz parlament, potępiła pakt Ribbentrop-Mołotow. Mamy prawo oczekiwać, że w innych państwach również zostaną potępione akty, które 

zostały zawarte z reżimem nazistowskim, zostanie to uczynione nie tylko na poziomie oświadczeń politycznych liderów, ale również zostaną podjęte decyzje polityczne.  

Musimy myśleć o ofiarach, bez głębokiego zrozumienia tego wszystkiego, co się wydarzyło, nie będzie możliwe byśmy mogli zbudować naprawdę bezpieczny świat, by 

wykorzenić spuściznę zimnej wojny i by usunąć sztuczne linie podziałów. 

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że mój kraj, nie tylko przyznaje się do błędów oraz pomyłek przeszłości, ale również dokonuje praktycznego wkładu w budowę nowego 

świata, na nowych zasadach. Dzięki stanowisku mojego kraju możliwe jest usuwanie wirtualnych, a także rzeczywistych murów berlińskich oraz ustanawianie warunków 

wstępnych dla budowy nowej Europy, bez linii podziału. Musimy wyleczyć społeczeństwo z ksenofobii, z rasizmu, z nienawiści, ze wzajemnego braku zaufania, skrzywiania 

historii.  

Nowoczesna, cywilizowana polityka powinna być oparta na wspólnych, moralnych oraz powszechnych prawnych zasadach. Jestem absolutnie przekonany, że w ten właśnie 

sposób będziemy w stanie obrócić tragiczną kartę historii II wojny światowej pamiętając o ofiarach, pamiętając również o naszych dzieciach. 

Przykładem tego, jak możemy to uczynić jest obecna współpraca Rosji z Niemcami, zbudowanie pokoju. Mam nadzieję, że relacje między Rosją oraz Polską będą uwolnione 

od problemów przeszłości i będzie można budować nowe relacje w oparciu o współpracę, która jest warta tych dwóch wielkich, europejskich narodów. 

Na zakończenie chciałbym zwrócić się do głównych uczestników dzisiejszej ceremonii. To towarzysze wojny, którzy bronili Westerplatte oraz Stalingradu, którzy wyszli 

na brzegi Włoch oraz Normandii, którzy wyzwalali Warszawę, Berlin, Pragę oraz Paryż, wasz wysiłek będzie na zawsze w naszych sercach, jest wieczny. Jest to bardzo ważny 

znak siły oraz honoru, a także odwagi.  
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