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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zrozumieć teraźniejszość 

Wiosna przeszła niepostrzeżenie w lato; już myślimy o wakacjach lub 
przynajmniej o niedzieli na zielonej trawce. Jak tu pisać – jak czytać – o 
rzeziach i masakrach? 

Przecież te hektolitry krwi już dawno wsiąkły w ziemię, groby porosły trawą, jeśli były, bo częściej 
grobów nie było. Może to nie jest dobry moment na taką książkę? Problem w tym, że dobrego 
momentu nie ma. 

"Skrwawione ziemie” to książka napisana z amerykańską swadą, która nie dopuszcza nudy. Autor jest 
profesorem Yale University – jednej z trzech najlepszych uczelni na świecie. Po polsku mówi płynnie i 
z wyczuciem niuansów. Timothy Snyder nie po raz pierwszy pisze o losach naszej części świata. Tym 
razem o bezbronnych ofiarach dwu krwawych reżimów: nazizmu i komunizmu. Zabito 14 milionów 
bezbronnych ludzi. Szybko i w krótkim czasie. W ciągu zaledwie 12 lat – od roku 1933 do 1946, na 
terenach, gdzie starły się III Rzesza i ZSRR. Nie chodzi o poległych w wyniku działań wojennych. W 
"Skrwawionych ziemiach” Snyder zajmuje się wyłącznie ofiarami cywilnymi komunizmu i nazizmu. 

Profesor z Yale zwraca uwagę na wątki mało znane. Jak choćby fakt, że Stalin mordował nie tylko 
konkurentów czy wrogów klasowych. Stalin mordował też narody. Zwłaszcza Polaków. W latach 30 
najbardziej prześladowaną grupą etniczną w Europie byli Polacy, którzy mieli nieszczęście żyć w 
ZSRR. Z 600 tysięcy stracono co najmniej 85 tysięcy. Wielu innych umarło w łagrach i na zesłaniu. 

W rozmowie z Maciejem Nowickim i Aleksandrem Kaczorowskim Timothy Snynder mówi: "Polacy 
ginęli blisko 40 razy częściej niż inni obywatele sowieccy. Trzeba to wpisać do historii ZSRR i historii 
Polski. Dziś tego wydarzenia po prostu nie ma”. 

Amerykanin ma rację. Tego wydarzenia nie ma. Niewiele o tym wiemy lub wręcz nic. Gdy ich zabijano, 
byli bezbronni i bezbronni pozostali: nie upomną się o pamięć. Do niedawna nie wiedzieliśmy o skali 
eksterminacji głodem. Gdy na Ukrainie 3 miliony ludzi umierało z głodu, moskiewski korespondent 
"New York Timesa” pisał, że chodzi tylko o niedożywienie, a reszta jest "panikarską plotką”. 

Niedługo potem, zimą 1941 roku, w podobny sposób – czyli głodem – Niemcy zabili blisko 3 miliony 
sowieckich jeńców. Zakatowani, zadręczeni, zagłodzeni – Żydzi, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, 
Rosjanie i Polacy – Snyder przywraca ich naszej pamięci. I wyjaśnia dlaczego państwo polskie było 
głównym wrogiem i Stalina, i Hitlera. 

Gdy porównać ilość opowieści historycznych ukazujących się w wysokich nakładach u nas i na 
Zachodzie okazuje się, że wypadamy blado. Polacy przestają interesować się historią. Inna sprawa, 
że pisać o historii pasjonująco i z zachowaniem warsztatu jest trudno. Panuje nawet opinia, że potrafią 
to robić tylko Anglosasi. Nie wiem. Bo kiedyś rozczytywaliśmy się w książkach Pawła Jasienicy czy 
Mariana Brandysa. O "Polsce Jagiellonów” czy "Końcu świata szwoleżerów” rozmawiało się podczas 
niedzielnych obiadów. Nie tylko dlatego, że uciekaliśmy w przeszłość, chcąc zapomnieć o 
teraźniejszości. Jedna z maksym na ten temat mówi, że "studiowanie historii bardziej przygotowuje do 
rozumienia teraźniejszości, niż do uciekania od niej w zamierzchłą przeszłość”. Właśnie dlatego warto 
przeczytać "Skrwawione ziemie”. Żeby zrozumieć teraźniejszość. 

 


