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Solidarni z Ukrainą 

Negowanie tożsamości narodu ukraińskiego i jego prawa do własnego suwerennego 
państwa, najpierw w 2014 r. aneksja Krymu, a następnie w lutym bieżącego zbrojna 
agresja Federacji Rosyjskiej na terytorium całej Ukrainy, niosąca jej mieszkań-
com śmierć i zniszczenie, wywołały wśród państw i narodów Świata, szanujących 
powszechne prawa, naturalny odruch solidarności z Ukraińcami i wspierania ich 
w obronie własnego życia i kraju, narodowej godności i wolności. 

2 grudnia 1991 r. Rzeczpospolita Polska jako pierwsza spośród wspólnoty mię-
dzynarodowej uznała niepodległość państwową i suwerenność terytorialną Ukra-
iny, dobrze rozumiejąc i doceniając znaczenie wolnościowych dążeń Ukraińców, 
nie tylko z perspektywy geopolityki czasów rozpadu imperium sowieckiego, lecz 
szczególnie własnych doświadczeń historycznych. Początki polskiej państwowości 
włączonej w krąg cywilizacji chrześcijańskiej łączą się nierozerwalnie z dziejami 
sąsiedniej Rusi Kijowskiej. W XIV w. Królestwo Polskie ekspandowało trwale na 
ziemie ruskie, a Ruś Czerwona z Wołyniem i wreszcie położone dalej na wschód 
terytoria, nazywane od XVI w. Ukrainą, stały się integralną częścią nominalnie 
polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, aż po kres jej istnienia w XVIII w. Tłumienie 
poczucia tożsamości, godności i wolności mieszkańców ziem ukrainnych przyniosło 
Rzeczypospolitej w konsekwencji destabilizację i zewnętrzne zagrożenie, co sama 
zrozumiała poniewczasie. Urazy i nieprzepracowane resentymenty Polaków i Ukra-
ińców nie raz jeszcze, aż po XX w., obracały się niejednokrotnie po obydwu stronach 
we wrogość, a nawet czynną nienawiść. Jej tragiczne skutki nie przekreśliły moż-
liwości porozumienia w obliczu wspólnych niebezpieczeństw, a także perspektyw 
wspólnego dobra, w imię lepszej przyszłości, z pamięcią jednak, oby zawsze poucza-
jącą, o wzajemnych bolesnych doświadczeniach.

Myśląc o realnej i historycznej bliskości naszych sąsiadów, doświadczanych 
obecnie okrucieństwem wojny, w pełni solidaryzując się z ich walką w obronie wła-
snej godności, wolności i suwerenności, poświęcamy ten zeszyt „Przeglądu Histo-
rycznego” dawnym, nowszym i współczesnym dziejom ziem dzisiejszej Ukrainy, 
życząc z całego serca jej mieszkańcom zwycięstwa i trwałego pokoju. 
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