
„Memoriał” dobrem świata 
11 listopada dotarła do nas wiadomość, że Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej złożyła pozew 
o rozwiązanie Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał”. Rozprawa w Sądzie Najwyższym ma 
się odbyć w Moskwie 25 listopada br. Ten akt politycznej agresji dotyka nas głęboko. Znamy 
przełomowy wkład „Memoriału” w pracę nad pamięcią, dzięki której Europa leczy się po totalitarnym 
doświadczeniu XX wieku. Apelujemy do opinii światowej o obronę. 

„Memoriał” – od samego swego powstania – w oczach świata zyskał rangę sumienia współczesnej 
Rosji. Jego dzieło – w poszukiwaniu prawdy historycznej i w obronie praw człowieka – ma wymiar 
międzynarodowy; w niektórych pracach uczestniczyliśmy osobiście. Kilkukrotnie „Memoriał” 
nominowany był do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Dla Polski fundamentalne znaczenie miał udział „Memoriału” w odkrywaniu prawdy o „polskiej 
operacji NKWD”, zbrodni katyńskiej i innych masowych represjach. Pamiętamy o wielkim dziele 
dysydentów, z którego też wywodzi się autorytet ludzi „Memoriału”; w tym najwyżej honorowanych 
przez Rzeczpospolitą Polską: Sergieja Kowaliowa, Arsienija Roginskiego, Jana Raczyńskiego, Aleksandra 
Gurjanowa, Aleksieja Pamiatnycha, Nikitę Pietrowa. Arsienij Roginski był przez lata – jedynym z Rosji – 
członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; uhonorowany jest w Ogrodzie Sprawiedliwych w 
Warszawie.  

Pragniemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność ze wszystkimi, którzy współtworzą „Memoriał” – 
jako uniwersalną wartość i ponadnarodową społeczność. Szczególnie teraz, gdy instytucje Federacji 
Rosyjskiej dziękują im tak za ponad trzy dekady owocnej pracy. 33 lata to czas, w którym pod 
skrzydłami największych postaci „Memoriału” wyrosło nowe pokolenie. To ono, poprzez swoje 
moralne wybory, będzie dalej nieść pamięć o postawach dysydentów. Być może okaże się to w 
przyszłości dla Rosji, Europy i świata zbawienne.  

Dobro powszechne rodzi się nie z dominacji jednych nad drugimi, lecz z dialogu, o który 
„Memoriał” zawsze zabiegał. Liczymy, że w rocznicę końca I wojny światowej wolność do pamięci 
zwycięży nad politycznymi zakusami – w imię światowego pokoju.  

Warszawa, 15 listopada 2021   
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