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Друга світова війна змінила хід історії.
Розпочата німцями при співучасті
Радянського Союзу, вона призвела до
небувалих руйнувань і смертей мільйонів
людей, і як наслідок – до подальшого,
майже півстолітнього поневолення
багатьох народів під
радянським пануванням і
«холодновоєнного» поділу світу. 

Польська Республіка була жертвою агресії обох тоталітарних систем: німецького
націонал-соціалізму і радянського комунізму. Укладений 23 серпня 1939 року Третім
Рейхом і Радянським Союзом пакт Молотова–Ріббентропа був вступом до світового
конфлікту, який почався 1 вересня 1939 року нападом Гітлера на Польщу. Саме
Польща першою піднялася на справжню збройну боротьбу із загарбником,
перериваючи тим самим низку «мирних завоювань» Берліна. Сімнадцять днів потому,
17 вересня 1939 року, після нападу зі сходу, вона змушена була почати боротьбу з
другим агресором – Радянським Союзом. Але хоча й була затиснута в смертельних
обіймах, не підкорилася. Не капітулювала, не пішла на колаборацію. У збройному
конфлікті 1939–1945 років Польща від початку до кінця воювала у складі
антигітлерівської коаліції. 

Як пам’ятає Європа Другу світову війну? Чи можна забути або переінакшити
перебіг тих подій? Чи сьогодні є очевидним, хто тоді був жертвою, а хто катом? Ця
публікація, видана Інститутом національної пам’яті, підбиває підсумки і нагадує про
те, що відбувалося в той період. 

Якщо правдивим є твердження «historia magistra vitae est», то не можна виховувати
майбутні покоління й будувати національну ідентичність на неправді та забутті.
Така політика може принести лише чергове зло. Правда і лише правда – це єдиний
шлях побудови мирного майбутнього в Європі. 

Найкращий спосіб зрозуміти іншу країну – пізнати її історію. Сподіваюся, що
цей компендіум знань про Польську Республіку під час Другої світової війни –
виданий вісьма мовами – виконає це завдання. Варто, щоб європейці шанували і
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розуміли історію одне одного. Дякую Авторові та ініціаторам ідеї за підготовку цієї
надзвичайно потрібної публікації.
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