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7.2. Rewizja granic i pakt z Niemcami
12 lipca 2021 roku Władimir Putin rozesłał do swoich wojsk autorski
esej pt. "O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców". Podważał w
nim istnienie Ukrainy jako odrębnego tworu etniczno-politycznego, a
XVII wieczna wojna Rosji z Polską przytoczona została jako narodowowyzwoleńcza dla mieszkańców Kijowa oraz ziem lewobrzeżnego
Dniepru (Połtawy, Czernihowa, Zaporoża): "Dla regionu przyjęła się
nazwa „Ruś Mała" (Malorosja). Termin „Ukraina" pojawiał się wtedy głównie w znaczeniu, w jakim staroruskie słowo „okraina", czyli
kresy, występowało w źródłach pisanych od XII wieku, ale chodziło o
tereny przygraniczne. Jak wynika z dokumentów archiwalnych, słowo „Ukrainiec" pierwotnie znaczyło pograniczników, którzy chronili
zewnętrzne rubieże. [...] W części prawobrzeżnej ziem, które zostały
pod kontrolą polsko-litewską, gdzie przywrócono dawne porządki,
nasilał się ucisk społeczny i religijny. Na lewym brzegu w ramach
jednego państwa doszło do gwałtownego rozwoju. Masowo przenosili się tam mieszkańcy drugiego brzegu Dniepru. Szukali wsparcia u
ludzi używających tego samego języka i wyznający tę samą wiarę.

[...] Po rozbiorach Polski i Litwy Imperium Rosyjskie oddało
starożytne ziemie zachodniorosyjskie, z wyjątkiem Galicji i Zakarpacia, które weszły w skład Austrii, późniejszej monarchii austrowęgierskiej. [...] Zaczęło kształtować się i umacniać pośród polskiej
elity i części małoruskiej inteligencji wyobrażenie o istnieniu narodu
ukraińskiego, odrębnego od narodu rosyjskiego. Nie było ku temu
żadnych podstaw historycznych – nie mogło ich być, wnioski budowano na różnych fiksacjach odrzucających nawet słowiańskość Rosjan.
[...] W kwietniu 1920 r. Symon Petlura (malowany dziś na
„bohatera" Ukrainy) w imieniu Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki
Ludowej zawarł tajne porozumienie, na mocy których za wsparcie
militarne przekazał Polsce Galicję i zachodni Wołyń [czyli miasta w
istocie rdzennie polskie, takie jak Kraków, Lwów, Tarnów, Rzeszów,
Chrzanów, Krosno, Sanok, Przemyśl – przyp. aut.]. W maju 1920 r.
petlurowcy wjechali do Kijowa z polskimi jednostkami wojskowymi.
Ale nie na długo. Już w listopadzie 1920 r., po rozejmie między Polską a Rosją Sowiecką, resztki wojsk Petlury poddały się tym samym
Polakom. Przykład URL pokazuje, jak z natury rzeczy niestabilne były różnego rodzaju formacje quasi-państwowe powstające podczas
wojny domowej i turbulencji historycznych na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego.
[...] Na początku 1918 r. ogłoszono powstanie Doniecko-Krzyworoskiej Republiki Radzieckiej i poproszono Moskwę o włączenie
jej do Rosji Sowieckiej. Spotkało się to z odmową. Podczas spotkania
z przywódcami republiki Włodzimierz Lenin nalegał, aby działali oni
w ramach sowieckiej Ukrainy. [...] Na mocy traktatu ryskiego z 1921
r., zawartego między RSFSR, Ukraińską SRR i Polską [po przegranej
przez bolszewików wojnie z Polską, wskutek porażki odniesionej w
bitwie warszawskiej – przyp. aut.], zachodnie ziemie dawnego Imperium Rosyjskiego przypadły Polsce. W okresie międzywojnia polski

rząd prowadził intensywną politykę przesiedleń, dążąc do zmiany
składu etnicznego Kresów Wschodnich – tak nazywa się w Polsce
ziemie dzisiejszej zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi i części
Litwy. Ziemie te poddano ostrej polonizacji, tłumiono miejscową kulturę i tradycje.
[...] W 1922 r., kiedy powstał ZSRR, a jednym z jej założycieli
stała się Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Lenin w
wyniku dość ostrej debaty wśród przywódców bolszewickich przeforsował plan ustroju ZSRR jako państwa związkowego, federacji równych republik. [...] W 1939 r. ZSRR odzyskał ziemie zajęte wcześniej
przez Polskę. Znaczna ich część stała się częścią sowieckiej Ukrainy.
W 1940 r. Ukraińska SRR włączyła część Besarabii, która od 1918 r.
była okupowana przez Rumunię, a także Północną Bukowinę. W
1948 roku wyspa Zmeyiniy (Wyspa Węża) na Morzu Czarnym stała
się częścią Ukrainy. W 1954 r. Obwód Krymski RSFSR został przekazany Ukraińskiej SRR, z rażącym naruszeniem obowiązujących wówczas norm prawnych.
[...] Dlatego dzisiejsza Ukraina jest w całości tworem epoki
radzieckiej. Dobrze wiemy i pamiętamy, że w znacznej części powstała ona na historycznym terytorium Rosji. Wystarczy spojrzeć na
granice ziem ponownie zjednoczonych z państwem rosyjskim w XVII
wieku i i terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w momencie jej wystąpienia z ZSRR. Bolszewicy traktowali naród rosyjski jako niewyczerpany materiał do swoich społecznych
eksperymentów. Marzyli o światowej rewolucji, która zniszczyłaby
państwa narodowe. Dlatego byli tak hojni w wyznaczaniu granic i
obdarowywaniu darów terytorialnych. [...] Jeden fakt jest całkowicie
jasny: rzeczywiście Rosja została okradziona. [...] Republiki, które
zakładały Związek Radziecki, po tym jak same unieważniły traktat z

1922 r., powinny powrócić do granic, w których do Związku przystąpiły1".
Słowa Władimira Putina były czytelne i jasne, w jego ocenie historia
nie pozostawia na mapie Europy miejsca dla wolnej Ukrainy. Trudno
zrozumieć, dlaczego analitycy i komentatorzy polityczni w większości uspokajali nastroje nieodpowiedzialnie traktując jednoznaczne
deklaracje prezydenta Rosji w kategoriach abstrakcyjnych rozważań.
Nad Dniepr podążyło rosyjskie wojsko, co zostało wprost zapowiedziane, tak jak w książce Adolfa Hitlera pt. Mein Kampf autor klarownie przedstawił plany ekspansji terytorialnej przyszłej III Rzeszy.
Wojna na Ukrainie nie wystarczyła, by zachodnie media i politycy przestali karkołomnie interpretować wypowiedzi Putina, a zaczęli rozumieć je dosłownie. Gdyby tak się stało, oczywistym byłby
rewizjonizm granic zmierzający nie do odtworzenia strefy wpływów
coraz wyraźniej krytykowanego przez dzisiejszy Kreml Związku Radzieckiego, ale nacjonalistycznego, carskiego Imperium, większego
od dzisiejszej Federacji Rosyjskiej o 6,5 mln km2, a bez Alaski o 4,7
mln km2. Do tego okresu historii Putin nawiązuje z największym
sentymentem, co zbiega się z potępianiem polityki internacjonała Lenina i pochodzącego z Ukrainy Nikity Chruszczowa.
Stosując zasadę prawa międzynarodowego status quo ante
bellum, ziemie Rosji sprzed I Wojny Światowej obejmują m.in. Warszawę, Łódź, Suwałki, Białystok, Lublin, Łomżę, Sosnowiec, Częstochowę Kielce, Radom, Płock, azerbejdżańskie Baku, armeński
Erywań, ukraiński Kijów, Sewastopol, Odessę, Charków, Chersoń,
Mikołajów, Żytomierz, gruzińskie Tyflis (dzisiaj: Tbilisi) i Batumi,
białoruski Mińsk, litewskie Wilno, łotewską Rygę, estońskie Tartu i
Tallin, mołdawski Kiszyniów, turecki Kars, obszary Turkmenistanu i
Kazachstanu, nadkaspijską część Uzbekistanu, obwód mangystauski
1

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 (10.04.2022)

Kazachstanu oraz autonomiczną Finlandię. Rosja carska była o wiele
potężniejsza od Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej, której terytorium weszło w skład dzisiejszej Rosji.
Odbudowa dawnej świetności nie jest możliwa bez zdominowania kluczowej dziś Europy Środkowej. Ewentualne pozyskanie
azjatyckich stepów, bez względu na ich rozmiar, nie przełoży się na
rozwój gospodarczy ani nie przywróci pozycji Moskwy na arenie
międzynarodowej, natomiast na drodze do dobrych stosunków politycznych i handlowych z Berlinem, Paryżem czy Londynem stoją
małe państwa, istotne regionalnie, ale nie globalnie, uznane za "jątrzące", w tym m.in. Polska, Litwa i Ukraina. Jeśli ich zabraknie, zachodnie mocarstwa będą pozbawione presji do utrzymywania sankcji, na których tracą obie strony, i do dyplomatycznego izolowania
Rosji. Polityka faktów dokonanych pozbawia spóźnione protesty
podstaw logicznych, a wtedy rozsądek podpowie business as usual.
A przynajmniej tak widzi to Kreml.
Pakt Ribbentrop-Mołotow pozwolił zrzucić winę za czwarty
rozbiór Polski na III Rzeszę. Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczpospolitej dopiero po 17 dniach wojny, kiedy świat już
uznał Adolfa Hitlera za jedynego agresora, zaś Polskę za kraj pokonany. Podobne rozwiązania Kreml forsuje współcześnie. Rosja zupełnie zdominowała politycznie Białoruś Aleksandra Łukaszenki, w
związku z czym do zamknięcia europejskiego pierwszego pasa
państw buforowych potrzebowała Ukrainy, kraju zbyt dużego do
szybkiego podboju lub zmarginalizowania. Z tego powodu najkorzystniejszą wizerunkowo opcją wydawało się uwikłanie państw natowskich w roszczenia terytorialne, co pozbawiałoby Zachód moralnego mandatu do interwencji i krytyki. O sztucznym charakterze
Ukrainy Władimir Putin przekonywał już na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku, w czasie kiedy rosyjskie wojska szykowane
były do agresji zbrojnej na aspirującą do członkostwa w sojuszu Gru-

zję. Później oskarżał ukraińskie lotnictwo o udział w walkach z Rosjanami na Kaukazie. Działania te stanowiły grunt do przekazania w
warunkach dyplomatycznej tajemnicy propozycji pomocy w odzyskaniu przez Polskę Lwowa2.
Brak zainteresowania ze strony Warszawy wspólnym rozbiorem Ukrainy zmusił Moskwę do samodzielnego przygotowania
zbrojnego zajęcia Krymu, a w Donbasie operacji wojskowej maskowanej oddolnymi działaniami separatystów. Wymówką do włączenia
w walki w Ługańsku i Doniecku armii rosyjskiej była wola ochrony
lokalnej rosyjskojęzycznej ludności, lecz przed tym nastąpiła kolejna, tym razem przekazana oficjalną drogą do polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem ambasady w Moskwie,
propozycja udziału Polski, Węgier i Rumunii w podziale terytorium
Ukrainy. Skierował ją rosyjski nacjonalistyczny polityk i wiceprzewodniczący Dumy płk. Władimir Żyrinowski – uznawany za mało
poważnego, lecz wyrażającego życzenia Władimira Putina.
Rosji przypaść miał korytarz zupełnie odcinający centrum kraju od mórz, czyli ziemie zajęte w 2022 roku. Polska otrzymać mogła
pięć zachodnich obwodów: wołyński, lwowski, iwanofrankowski,
tarnopolski oraz rówieński, zaś Węgry i Rumunia obwody zakarpacki i czerniowiecki. Przyjęcie tej oferty stanowiłoby kompromitującą
analogię z historycznym wkroczeniem polskich wojsk na Zaolzie w
1938 roku. Temat rozbioru powracał później jeszcze kilkukrotnie.
Do drugiego pasa europejskiej strefy buforowej należą państwa członkowskie NATO: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry i
2 O bezpośrednim skierowaniu przez Władimira Putina takiej oferty do premiera Donalda Tuska informował Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych jego gabinetu. Do złożenia tej propozycji dojść miało w 2009 roku
na sopockim molo, podczas prowadzonej w cztery oczy rozmowy. Donald
Tusk zdementował tę informację, co wydaje się jednak wynikać z woli dochowania poufnego charakteru tamtych rozmów, a z czego po czasie nie
mógł się już wycofać bez uszczerbku dla swej wiarygodności.

Rumunia, z których najważniejsze są te pierwsze, stojące na drodze
do dobrych stosunków dyplomatycznych Rosji z Unią Europejską.
Kreml dostrzega wielki problem braku możliwości pogodzenia odzyskania fizycznej kontroli nad regionem i jednoczesnego odnowienia
dobrych relacji z Zachodem. W przypadku interwencji zbrojnej, jej
polityczne skutki mogą na dekadę zupełnie zamrozić wszelkie kontakty, ponownie przedzielić kontynent żelazną kurtyną. Samo zastraszenie państw takich jak Francja, Niemcy czy Austria nie odnowi
rozwijającego gospodarkę strategicznego partnerstwa, a jedynie połowicznie zaspokoi ambicje mocarstwowe Kremla. Wszystkie cele
osiągnąć można jednak zastępując niechętną Warszawę i wikłając w
rozbiory Berlin, co wcale nie jest scenariuszem niemożliwym.
Zakładając, że oświadczenia Władimira Putina rozumieć należy dosłownie i nie doszukiwać się w nich zbędnych przenośni, uwagę powinno zwrócić konsekwentne przedstawianie w negatywnym
świetle wyłącznie mocarstwowych dążeń w wykonaniu Polski. Choć
w lutowych przemówieniach i w eseju z lipca 2021 roku wielokrotnie podnoszona jest kwestia historyczna nazizmu i nazyfikacji Ukrainy, pada też nazwisko np. Stepana Bandery, to wśród czynników narodowościowych przemilczany zostaje ten niemiecki. Kreml w żaden
sposób nie przypomina trudnej przeszłości Berlina, choć zarzewiem
większości konfliktów związanych z Ukrainą były właśnie nazistowskie Niemcy. Odwołując się do sztuki oratorskiej Władimira Putina
odczytać to trzeba, jako niepozbawiony znaczenia gest przyjaźni. W
przytoczonym eseju najczęściej pojawiającym się czynnikiem ograniczającym wolność Rosjan zamieszkujących kresy oraz sprawcami
represji, polonizacji, tworzenia intryg i ciągłego zajmowania ziem etnicznie rosyjskich są w zasadzie wyłącznie Polacy, brak innych istotnych antagonizmów, choć w historii wcale ich nie brakowało.
Tworząca pakt antykominternowski nazistowska III Rzesza i
komunistyczny ZSRR oparły całą swoją indywidualność polityczną

na wzajemnym zwalczaniu. Nieoczekiwanym dla świata punktem
zwrotnym w ich relacjach stało się przemówienie ignorowanego
przez zachodnie demokracje Józefa Stalina, wygłoszone 10 marca
1939 roku podczas obrad XVIII zjazdu partii. W transmitowanym
przez moskiewskie radio wystąpieniu dyktator oznajmił, że nie pozwoli wciągnąć ZSRR w "konflikt zbrojny podżegaczom wojennym,
którzy przywykli do rozgrzebywania żaru cudzymi rękami". Następnie kategorycznie zerwał z doktryną wykluczającą państwa o ustroju
faszystowskim i nazistowskim z grona potencjalnych sojuszników:
"Opowiadamy się za pokojem i zacieśnianiem więzi gospodarczych
ze wszystkimi krajami, stoimy i będziemy stać na tym stanowisku, o
ile kraje te będą utrzymywać takie same stosunki ze Związkiem Radzieckim i nie będą próbowały naruszać interesów naszego kraju".
Dalsza część przemówienia negowała istnienie zagrożenia dla
komunizmu ze strony III Rzeszy, skupiała się za to na wykazaniu
możliwej agresji niemieckiej na państwa zachodniej liberalnej demokracji, przy czym Moskwa uważała wówczas II Rzeczpospolitą za
wasala Francji i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z intencjami Stalina komunikat ten został odebrany w Berlinie jako zaproszenie do współpracy przeciwko Zachodowi, czego konsekwencją był zawarty kilka
miesięcy później pakt Ribbentrop-Mołotow, wybuch II Wojny Światowej i IV rozbiór Polski, a następnie zajęcie przez ZSRR Litwy, Łotwy, Estonii i rumuńskiej Besarabii. Jak podkreślano w toku rokowań, celem paktu miało być odrodzenie imperiów upadłych wskutek
I Wojny Światowej.
Analiza eseju i wojennych komunikatów Władimira Putina
ujawnia ich wielkie podobieństwo do marcowego przemówienia Stalina. Obaj marginalizowani na arenie międzynarodowej dyktatorzy
jednoznacznie określali nowego przeciwnika zrywając z dotychczasową narracją i wskazywali możliwe korzyści terytorialne z subtelnie
sugerowanej kooperacji, posługując się do tego nie kanałami dyplo-

matycznymi, lecz nienarażającymi na upokarzającą odmowę publicznymi, ale zawoalowanymi wystąpieniami. Niepozbawione głębszego
znaczenia wydaje się wyrażone mimochodem przypomnienie światu
o tym, do kogo należały ziemie, na których współcześnie mieści się
prawie 1/3 Polski3. Przyjmując, że Kreml dąży do odtworzenia Imperium Rosyjskiego w granicach sprzed I Wojny Światowej, na którego
historyczne terytorium w swych roszczeniach rosyjska władza wielokrotnie się powołuje, naturalną tego konsekwencją stać się może odtworzenie ówczesnego kształtu Europy Środkowej także w szerszym
kontekście. Rewizjonizm powojennych granic wiąże się przede
wszystkim z groźbą wymazania z mapy co najmniej połowy Polski.
Skoro zlikwidować można Ukrainę będącą w ocenie prezydenta Rosji tworem sztucznym, to oczywiście można również włączyć
do Rosji inne państwa wcześniej też stanowiące jej integralną część,
a tym samym zwrócić ich pozostałe terytorium sąsiednim, historycznym mocarstwom. Likwidacja państw "jątrzących" nie może wywołać negatywnych skutków dyplomatycznych, gospodarczych ani militarnych, tylko w jednym przypadku: jeśli beneficjentem tego procesu stanie się także kraj mogący takie konsekwencje wyciągać. Dodatkową korzyścią Kremla z takiej zmiany sojuszy byłoby po niespełna
80 latach wyparcie wpływów Stanów Zjednoczonych z Europy oraz
faktyczny rozpad NATO. W ocenie Władimira Putina czynnikiem
rozstrzygającym stać się mogą korzyści ekonomiczne Berlina oraz
energetyczne niemieckiego przemysłu, jak również odtworzenie
utraconej 77 lat temu mocarstwowej pozycji, czemu staje na drodze
dzisiejszy programowy pacyfizm, przełamywany jednak przez inten3 "Zarówno przed, jak i po Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, Stalin wcielał do
ZSRR a następnie przekazał Ukrainie część ziem należących wcześniej do
Polski, Rumunii i Węgier. W międzyczasie oddał Polsce część rdzennie niemieckiej ziemi jako rekompensatę z tego tytułu, a w 1954 Chruszczow z jakiegoś powodu zabrał Rosji Krym i też przekazał go Ukrainie. W efekcie tak
ukształtowało się terytorium współczesnej Ukrainy".

sywną sprzedaż broni, w tym do państw rozwijających się i nieprzestrzegających prawa humanitarnego.
Zgodnie z raportem Instytut Badań nad Pokojem we Frankfurcie (HSFK, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung): "Niemcy zatwierdzają eksport i eksportują uzbrojenie do krajów pogrążonych w wojnach i kryzysach, do krajów naruszających prawa człowieka i do regionów, w których panują napięcia". Tym samym poprzez dostawy broni m.in. do Jemenu i Meksyku
łamane są unijne kryteria dopuszczające tego typu handel. W tym też
celu zrezygnowano z ustanowionego w 1971 roku całkowitego zakazu eksportu broni do państw niebędących członkami NATO. Jednocześnie odmówiono dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego do
Ukrainy odpierającej rosyjską, ludobójczą inwazję, zabroniono nawet przekazania przez Estonię starych (wykonanych w technologii
lat 60.) poniemieckich haubic D-30 wytworzonych w Związku Radzieckim, a odsprzedanych dawno temu z magazynów armii NRD.
Pacyfizm Berlina można przez ten pryzmat oceniać w kategoriach
hipokryzji.
W aktualnym porządku geopolitycznym trwała przebudowa
kształtu granic w Europie Środkowej, w tym polskich, nie będzie
możliwa bez aktywnego zaangażowania Niemiec, co w praktyce wykluczyłoby możliwość zbrojnej interwencji NATO przeciwko członkowi Sojuszu. Oczekiwania Rosji w tym zakresie nie muszą trafić na
podatny grunt, czego przykładem było chociażby odrzucenie przez
Polskę propozycji wspólnego podziału terytorium Ukrainy. Uzasadniony niepokój wzbudzać może jednak wykluczenie przez Berlin nałożenia rygorystycznych sankcji energetycznych, jako niemożliwych
do dotrzymania i szkodliwych dla niemieckiej gospodarki czy jednoznacznie prorosyjskie sympatie części społeczeństwa niemieckiego,
przejawiające się m.in. organizacją prorosyjskich manifestacji.

Powyższe czynniki nie przesądzają o podatności Niemiec na
próby zbudowania tam przez Władimira Putina antypolskiej i antyukraińskiej koalicji. Powtórka porozumienia niemiecko-sowieckiego
z marca 1939 roku jest obecnie stosunkowo mało prawdopodobna,
nie można jej jednak kategorycznie wykluczyć z tego chociażby powodu, że dystans wyznaczany sprzecznymi doktrynami politycznymi
III Rzeszy i ZSRR pozostawał nieporównywalnie większy od tego
dzielącego dziś Federację Rosyjską i Republikę Federalną Niemiec.
Na przekór dyplomatycznemu chłodowi nigdy dotąd gospodarka
Niemiec nie była też tak silnie powiązana (energetycznie wręcz zintegrowana) z gospodarką Rosji. Opinia publiczna zapewne zostałaby
poinformowana nie o przystąpieniu do paktu rozbiorowego, lecz o
"misji humanitarnej", pokojowym zabezpieczeniu, wręcz objęciu
protektoratem zagrożonego wojną obszaru. Co najmniej część niemieckich polityków byłaby w tych deklaracjach szczera, dostrzegając w nich ochrony ludności Europy Środkowej oraz kontynuacji antymoskiewskiej polityki zjednoczenia RFN z NRD.

16.2. Rewizjonizm historyczny
Kolejne lata przyniosły radykalną zmianę linii polityki historycznej
Kremla, a w konsekwencji marginalizowanie charakteru Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiano ją już jako sprawiedliwą zemstę, równoważącą rzekome zbrodnie polskie, których dokonać miano na kilkudziesięciu tysiącach bezbronnych jeńców wojny polsko-bolszewickiej.
Podobnie wielkie czystki stalinowskie coraz odważniej wskazywane
były jako słuszne, z taktycznego punktu widzenia, przygotowania do
obrony Związku Radzieckiego w nadchodzącej ówcześnie Wielkiej
Wojnie Ojczyźnianej, jak rosyjska nauka nazywa II Wojnę Światową.
Od 2008 roku informacje te stały się podstawą oficjalnego programu

nauczania patriotycznego w szkołach, do czego służył podręcznik pt.
„Historia Rosji 1900 – 1945”.
Inicjatorem akcji podważania znaczenia Zbrodni Katyńskiej
był Michaił Gorbaczow. Już 3 listopada 1990 roku wydał on opatrzone klauzulą "tajne" zamówienie nr RP-979, w którego ust. 9 zobowiązywał Akademię Nauk ZSRR, Prokuraturę ZSRR, Ministerstwo
Obrony ZSRR oraz inne jednostki organizacyjne i instytucje do poszukiwania materiałów archiwalnych dotyczących wydarzeń z dziejów stosunków polsko-radzieckich, których charakter wskazywał na
pokrzywdzenie strony radzieckiej. Miały one posłużyć do wyjaśniania z Polską "białych plam" historii. W tej kategorii mieścił się Katyń, a jego przeciwwagą stały się rzekome zbrodnie dokonane przez
II Rzeczpospolitą i Józefa Piłsudskiego na żołnierzach Armii Czerwonej wziętych do niewoli w wojnie polsko-bolszewickiej.
Propaganda przyjęła wersję o rzekomym masowym rozstrzeliwaniu przez Polaków jeńców wojennych, a liczbę ofiar szacowano
nawet na 100 tys. Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej Jurij
Czajka określił w oficjalnej korespondencji domniemane zbrodnie
polskie mianem "ludobójstwa". W istocie odnotowano wysoką
śmiertelność w obozach jenieckich sięgającą kilkunastu tysięcy
zmarłych, wynikała ona jednak nie z powodu stosowania przemocy,
ale ciężkich warunków sanitarnych i epidemii. Akcję relatywizacji
Zbrodni Katyńskiej historycy nazwali anty-Katyniem.
14 września 1999 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej złożyło znamienne oświadczenie w sprawie dokonanej 60 lat wcześniej inwazji na Polskę: „Nie usprawiedliwiając
działań reżimu stalinowskiego na arenie międzynarodowej, nie można nie zauważyć, że w tych skomplikowanych czasach były one podyktowane nie tyle dążeniem do podbicia nowych terytoriów, ile dążeniem do zagwarantowania bezpieczeństwa krajowi. Zapewnienia
oficjalne Warszawy [...] o tym, że we wrześniu 1939 roku doszło do

»agresji ZSRR przeciw Polsce« nie znajdują potwierdzenia w dokumentach międzynarodowoprawnych i nie można się z nimi zgodzić”.
Następca Jelcyna i ówczesny premier Władimir Putin wielokrotnie w
swych oficjalnych przemówieniach występował przeciwko historykom i politykom krytykującym zbrodnicze praktyki ZSRR. Gloryfikacja nieodległej przeszłości znalazła odzwierciedlenie również w
szybkim przywróceniu, już w 2000 roku, melodii hymnu dawnego
Związku Radzieckiego.
21 września 2004 roku Główna Prokuratura Wojskowa Rosji
umorzyła toczone od czternastu lat śledztwo katyńskie, z uwagi na
przedawnienie zbrodni, zakwalifikowanej jako zwykłe przestępstwo
kryminalne. 26 kwietnia 2005 roku Władimir Putin, występując
przed Zgromadzeniem Federalnym z dorocznym orędziem o stanie
państwa, nazwał rozpad ZSRR „nie tylko największą katastrofą geopolityczną XX wieku, ale również prawdziwym dramatem dla Rosjan.
Miliony naszych rodaków znalazły się poza granicami Rosji,
oszczędności obywateli straciły na wartości, stare ideały zostały zburzone. Integralność terytorialna była zagrożona wskutek terrorystycznej interwencji i chasawjurtowskiej kapitulacji 4”. Władze ustanowiły święto państwowe: „Dzień Jedności Narodowej”, obchodzony od 2005 roku każdego 4 listopada – w rocznicę wypędzenia wojsk
polskich z Moskwy, co nastąpiło w 1612 roku. Miało ono zastąpić
dotychczas obchodzoną rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej, którą rząd uznał za wydarzenie mniej istotne od pokonania Polaków.
W 2009 roku, ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew
powołał komisję mającą przeciwdziałać falsyfikowaniu historii w
sposób szkodzący prestiżowi narodowemu, a skutkiem jej prac była
4 Chasawjurtowska kapitulacja dotyczyć miała niekorzystnego w ocenie
Putina porozumienia pokojowego zamykającego pierwszą wojnę czeczeńską, którą Rosja faktycznie przegrała.

zupełnie nowa wersja II Wojny Światowej. Przewodniczącym komisji został Siergiej Naryszkin, późniejszy szef Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR). W miesiąc po jej inauguracji na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w dziale "Encyklopedia Wojskowa", w rubryce "Historia – przeciwko kłamstwu i fałszerstwom", opublikowano materiał płk. Siergieja Kowalowa, obarczający Polskę winą za rozpętanie II Wojny Światowej, co wynikać
miało z odrzucenia uzasadnionych roszczeń Adolfa Hitlera:
"A żądania Niemiec były dość umiarkowane: włączyć wolne
miasto Danzig (Gdańsk) do III Rzeszy oraz wyrazić zgodę na
budowę eksterytorialnej autostrady i drogi kolejowej, które połączyłyby Prusy Wschodnie z podstawową częścią Niemiec. [...]
Zdecydowaną większość mieszkańców (miasta) Danzig, oderwanego od Niemiec na mocy Traktatu Wersalskiego, stanowili
Niemcy szczerze pragnący zjednoczenia z historyczną ojczyzną.
Zupełnie naturalnym było też żądanie dotyczące dróg . Tym bardziej, że na ziemie rozdzielającego dwie części Niemiec 'polskiego korytarza' się nie targano".
Publikacja ta (jedna z wielu) poprzedziła wizytę Władimira Putina na
uroczystościach organizowanych 1 września 2009 roku na Westerplatte, zaś argumentacja dotycząca niemieckiego Gdańska pozostawała bliźniacza względem tej usprawiedliwiającej w jego ocenie
późniejsze interwencje zbrojne Rosji na Krymie, w Donbasie czy w
gruzińskich Abchazji i Osetii Południowej. W innych materiałach
prasowych i telewizyjnych zarzucano Polsce np. plany wspólnego z
III Rzeszą ataku na Związek Radziecki.
7 lat wcześniej, w 2002 roku, Putin podczas długiej, przeprowadzonej w cztery oczy rozmowy z ówczesnym prezydentem Polski
Aleksandrem Kwaśniewskim, wprost zapowiedział, że jednym z najważniejszych jego zadań pozostaje odbudowa wielkiej Rosji. Odtwo-

rzenie dawnego Imperium było od początku niemożliwe do pogodzenia z poszanowaniem wolności i samostanowienia narodów podbitych przed laty czy to przez cara, czy też czerwoną rewolucję proletariatu. Propagandowego usprawiedliwienia dla dominacji poszukiwano więc w zupełnie nowej polityce historycznej, ukazującej Moskwę jako ofiarę sąsiedzkich ataków, słusznie broniącą swojego dziedzictwa i bezpieczeństwa Słowian...

