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Sławomir Kalbarczyk: Spisane czyny. Pamięć o
sowieckich zbrodniach
Zbrodnie sowieckie popełnione na
obywatelach państwa polskiego po 17
września 1939 r. stanowią olbrzymi, nie do
końca zresztą znany i zbadany, kompleks
spraw. Trudno dzielić je na te, o których należy
pamiętać, i te, które mogą popaść w
zapomnienie. Nie godząc się na podział na
zbrodnie „lepsze” i „gorsze”, pamiętane i
zapomniane, musimy jednak respektować to,
że pamięć ludzka jest wybiórcza – nie da się
pamiętać wszystkiego. Wybiórcza jest zresztą
także sama historia. Można nawet powiedzieć,
że jej istotą jest selekcja faktów: coś jest na
pierwszym planie, coś na drugim, niektóre
zdarzenia na karty historii nie trafiają w ogóle.
Co zatem z masy faktów, które składają się na
sowieckie zbrodnie, powinniśmy pamiętać?

Oto jedna z możliwych odpowiedzi na to pytanie.

Sojusz z Hitlerem

Chronologicznie pierwszą, co do zasady, zbrodnią sowiecką, o której powinniśmy pamiętać,
jest zbrodnia przeciwko pokojowi. Zbrodnia ta może się wydawać nieco abstrakcyjna, gdyż
jej obiektem nie są – czy nie wydają się – ludzie. Jednak w rzeczywistości ma bardzo
konkretny wymiar – polega bowiem na planowaniu, wszczęciu i prowadzeniu wojny
napastniczej. Wszystkie te działania obciążają Związek Sowiecki, który świadomie i
konsekwentnie dążył do rozpętania wojny w Europie. Jej wywołaniu służył przede wszystkim
pakt Ribbentrop–Mołotow, zawarty 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie. Podpisanie tego
porozumienia i podział „strefy interesów” Niemiec i ZSRS w Europie Środkowo-Wschodniej
dawały bowiem Adolfowi Hitlerowi zielone światło do napaści na Polskę (Führer nie musiał
już obawiać się reakcji Józefa Stalina na planowaną agresję na Rzeczpospolitą). To zaś
oznaczało wojnę Niemiec nie tylko z Polską, lecz także z aliantami
Rzeczypospolitej – Francją i Wielką Brytanią. Taki właśnie scenariusz został cynicznie
wykalkulowany na Kremlu: w Europie, za sprawą „spuszczonych z łańcucha” Niemiec,
miała wybuchnąć kolejna wojna. Jak ta z lat 1914–1918, miała trwać długo i doprowadzić
do wykrwawienia się walczących stron. Związek Sowiecki miał trzymać się wobec tych
zmagań na uboczu – do czasu, aż wyniszczoną Europę będzie można łatwo zagarnąć.
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Zaprowadzenie komunizmu na europejskim kontynencie miało stanowić ukoronowanie
przemyślnego planu Stalina. 

Fragment artykułu opublikowanego w „Biuletynie IPN” nr 4/2017.
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