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Wielokrotnie już w historii naszego kraju podejmowano już temat stosunków
polsko-rosyjskich. Jak zawsze tak i obecnie należ y on do najtrudniejszych zagadnień
dotykających kluczowych kwestii politycznych niezwykle powikłanych losów narodów
Europy ś rodkowo-wschodniej.
Suwerennoś ć państwa polskiego wszyscy musimy stawiać na pierwszym
miejscu. Nie jest nam jednak obojętny kształt polskiej niepodległoś ci, dlatego też
dąż ymy do niej budując niezależ ne od władzy, samorządne instytucje społeczne.
Niektórzy bronią hasła: najpierw niepodległoś ć a potem demokracja. Nie sposób się z
tym zgodzić: obydwie sprawy mają wagę zasadniczą i są od siebie nieodłączne.
Niewątpliwym jest, ż e demokracja, a więc suwerennoś ć społeczeństwa spełnia się
tylko w suwerennym państwie.
Dziś , podobnie jak w XVIII i XIX wieku, o niepodległoś ć państwa polskiego
należ y mówić w kontekś cie stosunków polsko-rosyjskich. Łatwo z tej perspektywy o
prześ wiadczenie, ż e nic się nie zmienia, ż e uwięzieni jesteś my we własnej historii, a
problemy naszych pradziadów będą problemami naszych prawnuków. Oczywiś cie nie
sposób wykluczyć tej moż liwoś ci. Ale położ enie geograficzne to nie tylko sprawa
geografii, lecz takż e polityki, w tym polityki polskiej.
Rosja panująca nad narodami dzielącymi ją od Polski jest i musi być państwem
imperialistycznym godzącym w niepodległoś ć Polski. Nie zawsze jednak
uś wiadamiamy sobie, ż e twierdzenie to moż na odnieś ć również do Polski. Państwo
polskie aspirujące do panowania nad Ukrainą, Białorusią i Litwą musi być
imperialistyczne. Trudno – co prawda – przypuś cić by komukolwiek w Polsce marzyła
się dziś taka sytuacja. Lecz jest również prawdą, ż e w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
na równi z Rosją Radziecką uczestniczyliś my w polityce rozbioru Ukrainy, Białorusi i
Litwy.
Gwarancją suwerennoś ci Polski jest suwerennoś ć narodów dzielących nas od
Rosji i polityka godząca w suwerennoś ć tych narodów jest antypolska. Nie ma granicy
polsko-rosyjskiej, a każ dy, kto ją buduje, musi sobie uś wiadomić, ż e robi to za cenę
uciemięż enia Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Dla Polski jest to program
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niesuwerennoś ci, stałego, ś miertelnego niebezpieczeństwa, dla narodu rosyjskiego –
program dyktatury deprawującej społeczeństwo.
Przedstawiciele demokratycznej opozycji rosyjskiej dawali już wyraz swemu
stanowisku w tej kwestii. Podpisując deklarację wydaną w 35 rocznicę agresji ZSRR na
Polskę i deklarację w sprawie ukraińskiej jednoznacznie podkreś lali, ż e
imperialistyczne dąż enia ZSRR zarówno w przeszłoś ci jak i obecnie stanowią
zasadniczą przeszkodę we wspólnych narodom Europy ś rodkowo-wschodniej
dąż eniach do demokracji jak i suwerennoś ci Polaków i Rosjan jest wolnoś ć narodów
ciemięż onych przez ZSRR.
Nie wahamy się powtarzać starych prawd i starych haseł. Razem z demokratami
rosyjskimi głosimy dziś znowu: za wolnoś ć waszą i naszą. Dziś , kiedy na Ukrainie i
Litwie coraz silniejsza staje się walka o swobody demokratyczne, a demokracja rosyjska
odważ nie się z nią solidaryzuje – hasło za waszą i naszą wolnoś ć jest bardziej niż
kiedykolwiek dotąd jedynym realistycznym programem suwerennoś ci Polski.
Narody zniewolone i narody, które niewolą, jednako zatruwają się nienawiś cią i
pogardą. Totalitaryzm sprzyja ksenofobii ufundowanej na przesądach, uprzedzeniach i
nienawiś ci. Bez przezwycięż enia wzajemnej wrogoś ci niemoż liwa jest wspólnota celów
Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, Polaków i Rosjan. Bez tej zaś wspólnoty
pozostaniemy uwięzieni w historii na następne stulecia. Wynika stąd program
działania: walczyć z ksenofobią i szowinizmem we własnym narodzie, krzewić
zrozumienie niepodległoś ciowych aspiracji Ukraińców, Litwinów, Białorusinów.
Krzewić zrozumienie, ż e z demokratami rosyjskimi łączy nas wspólnota celu w
dąż eniach demokratycznych i wolnoś ciowych. Oto realistyczna droga do suwerennoś ci
Polski.

