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Do Prezydenta Federacji Rosyjskiej
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Władimira Putina

narodu polskiego, człowiek pragnący dobra zarówno dla swojego narodu, jak i wszystkich 

innych ludzi. Człowiek, którego działalność jest skierowana m.in. na polsko — rosyjski dialog, 

jako mężczyzna, mąż i ojciec dwóch synów. Zwracam się do Pana w języku rosyjskim w nadziei, 

że język Puszkina jest w staniew pełni oddać to, co czuję i co chciałbym wyrazić. Zwracam się 

do Pana w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się ukraińska pilotka Nadia Wiktorowna 

Sawczenko, której los leży obecnie w Pana rękach i tylko w Pana rękach. Zwracam się do Pana 

jako do przywódcy wszystkich Rosjan, jako do głowy sąsiedniego słowiańskiego kraju, o ponad 

tysiącletniej historii, wywodzącej swój początek właśnie z Kijowa, kolebki Rusi Kijowskiej, 

w granicach której plemiona wielko - i małoruskie potrafiły żyć w braterstwie, rozwijając swój 

potencjał w celu stworzenia wielkiego narodu i państwa. Ale zwracam się do Pana również jak 

do Rosjanina, pokładając nadzieję w fakcie, że nigdy w swoim życiu nie spotkałem Rosjanina, 

z którym nie byłbym w stanie odnaleźć wzajemnego zrozumienia.

Wielki rosyjski poeta, Fiodor Dostojewski, pisał: „O tak, misja Rosjanina jest 

bezsprzecznie misją ogólnoeuropejską i ogólnoludzką. Stać się prawdziwym Rosjaninem, 

zupełnym Rosjaninem, może znaczyć tylko (w ostatecznym rozrachunku trzeba to podkreślić) 

stać się bratem wszystkich ludzi, wszechczłowiekiem. Naszym losem jest właśnie powszechne
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zjednoczenie, ale nie mieczem zdobyte, lecz siłą braterstwa i braterskiej dążności naszej 

do połączenia ludzi".

W związku z tym mam nadzieję, że dostrzeże Pan możliwość umocnienia swojego 

autorytetu w oczach Rosjan, Ukraińców, Polaków i społeczności europejskiej i światowej, nie 

poprzez surowość, ale poprzez ludzką i braterską łaskę okazaną Nadii Sawczenko, która chcąc 

bronić interesu swojej ojczyzny, dostała się do niewoli rosyjskiej. Nie pretenduje do roli 

sędziego, nie chciałbym również wydawać wyroków, po czyjej stronie leży sprawiedliwość. 

Proszę Pana o uwolnienie Nadii Sawczenko zanim czas i warunki więzienne nie wydadzą na nią 

wyroku za nas, obawiam się, że wyrok ten może okazać się karą śmierci. W historii naszych 

trzech narodów jest wystarczająco dużo przykładów heroicznej i niepotrzebnej śmierci, bo też 

każda śmierć jest niepotrzebna. Dlatego, aby uratować to jedno życie, proszę Pana 

o uwolnienie Nadii Sawczenko, w imieniu swoim i całego narodu polskiego.


