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Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3400, s. 171—194

„Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku, 
to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy”*. 

W związku z książką Nikołaja Iwanowa: 
„Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. 

»Operacja polska« 1937—1938”. Kraków:  
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2014, 445 s.

1. Nikołaj Iwanow jest postacią dobrze znaną polskim historykom, którym 
bliskie są problemy rosyjskie i relacje polsko-rosyjskie, zwłaszcza czasów naj-
nowszych. Rosyjski dysydent, aktualnie profesor Uniwersytetu w Opolu, oby-
watel Polski i Rosji, znany nam jest zwłaszcza z książek właśnie na tematy 
polskie: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921—1939, 
także z monografii na temat Powstania Warszawskiego, z innych prac mniej-
szego formatu.

Tytuł dany przez Autora sugeruje, iż książka poświęcona została tematowi 
ludobójczej „operacji polskiej”, największego w całej ponadtysiącletniej histo-
rii Polski ludobójstwa dokonanego w postaci jednorazowej akcji w stosunku 
do narodu polskiego. Tym tytułem Autor niepotrzebnie jednak sugeruje treść 
węższą aniżeli faktycznie dał czytelnikowi. Książka ma jeszcze dwa podty-
tuły i osobiście optowalibyśmy za nadaniem całości podtytułu pierwszego 
w brzmieniu: Polacy w państwie Stalina. Wprawdzie ludobójcza „operacja pol-
ska” z lat 1937—1938 zajmuje główne miejsce w książce Nikołaja Iwanowa, 
a objętościowo jest to w przybliżeniu połowa zapisanych stron, to jednak jest 
to tylko połowa całości dzieła, zaś drugie tyle zajmują rozliczne inne proble-
my i sprawy Polaków oraz związane z Polakami w Związku Radzieckim cza-

* Słowa jednego z ówczesnych świadków ludobójstwa; cytujemy za Nikołajem Iwanowem, 
s. 4 okładki.
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sów stalinowskich, a dokładniej właściwie od wybuchu rewolucji bolszewickiej 
do wybuchu drugiej wojny światowej. Na tematy związane z ludnością pol-
ską w imperium carów napisano wprawdzie już sporą bibliotekę, ale z uzna-
niem trzeba przyjąć dokonanie przez Autora bardzo zgrabnej, wielce fachowej 
i zwartej syntezy ustaleń literatury naukowej. Mamy więc w książce Niko-
łaja Iwanowa trochę o XIX-wiecznych zesłańcach, katorżnikach, przymusowo 
wcielonych do rosyjskiego wojska i innych zmuszonych do wyjazdu z Króle-
stwa Polskiego (s. 30). Iwanow szczególnie dużo uwagi poświęca tym, którzy 
dobrowolnie wyjeżdżali do Rosji pod koniec XIX i na początku XX wieku, 
kiedy to imperium wkroczyło na drogę uprzemysłowienia rozległego państwa 
i potrzebowało ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Trafnie N. Iwanow zaak-
centował, że o ile z Polski za ocean emigrowali zwłaszcza chłopi oraz niższe 
warstwy miejskie, o tyle do Rosji przed 1914 r. udawała się przede wszystkim 
inteligencja (s. 29). Chłopi polscy także przesuwali się na wschód, ale dotyczy-
ło to głównie dalszych polskich Kresów, czyli Ukrainy i Białorusi (na Ukra-
inie nawet do 30% mieszkańców wsi), a już w zasadzie nie Rosji właściwej. 
Zostawmy w niniejszym tekście sprawy zawiłych szacunków, jak wielki od-
setek polskiej emigracji przymusowej, a jak wielki polskiej emigracji zarob-
kowej, głównie inteligenckiej, wrócił do Polski po odzyskaniu niepodległości. 
Jest to w każdym razie odsetek bardzo wysoki, przy czym skupiska polskiej 
emigracji przymusowej w zasadzie przestały istnieć (s. 31). To oczywiste, że 
zawiłe losy ludzkie powodowały, iż z każdej grupy Polaków mieszkających 
w imperium carów jakiś odsetek pozostał po traktacie ryskim w czerwonej 
Rosji. Nie wolno wszelako pomijać polskich komunistów, którzy kilka miesięcy 
wcześniej radośnie witali w Polsce Armię Czerwoną i Polrewkom z Feliksem 
Edmundowiczem Dzierżyńskim na czele, ba: wkładali mundury bolszewickiej 
armii i walczyli przeciwko Polakom, a teraz chwilowo wycofali się do komuni-
stycznej macierzy, by aktywnie działać w kierunku „nieuchronnego wkrótce” 
zwycięstwa komunizmu w Polsce i Europie, a nawet na świecie. Warto przypo-
mnieć, że we wczesnej fazie bolszewickiej rewolucji i wojny domowej komuni-
ści polskiego pochodzenia odgrywali ważną aktywną rolę, zwłaszcza we wła-
dzach najważniejszego organu, decydującego o sukcesie bolszewików, Czeki 
— Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Przestęp-
stwami1. Z wyjątkiem tej ostatniej grupy, komunistów, znaczna część ludności 

1 Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Przestępstwami (od 
sierpnia 1918 r.: Wszechrosyjska Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Prze-
stępstwami) [Чрезвычaйнaя Koмиссия пo Бoрьбе с Koнтрревoлюцией, Cпeкуляциeй 
и Прecтуплeниями — Czerezwyczajnaja Komisja po Bor’bie s Kontrriewolucyjej, Spekulja-
cijej i Priestuplenijami], a stąd popularny skrót: Czerezwyczajka albo jeszcze krócej: Czeka. 

Dokładnie taką nosiła nazwę; bywa ona w wielu publikacjach nieco zniekształcana. Zob. doku-
menty tego czasu w: Иcтoрия зaкoнoдaтeльcтвa CCCP и PCФCP пo угoлoвнoму прoцeccу 
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polskiej była świadoma swej polskości i lojalna wobec odrodzonej ojczyzny  
(s. 35). Tym samym, na tle innych narodów komunistycznej Rosji, była najmniej 
podatna na sowietyzację. Trzeba uznać za trafne końcowe szacunki Nikoła-
ja Iwanowa, wsparte w znacznym stopniu na badaniach licznych fachowców,  
liczące polską mniejszość narodową w ZSRR w połowie lat 20. na 1 mln  
200 tysięcy osób (s. 36). Autor recenzowanej tutaj książki podniósł bardzo 
ciekawe zjawisko, a ściślej sprzeczność zjawisk. Mianowicie wśród Polaków 
w ZSRR istniała (bliżej liczbowo nieoszacowana przez N. Iwanowa) grupa 
ukrywających swoją narodowość w obawie przed represjami. A jednocześnie 
— stwierdza Autor — spotkać można było „nie aż tak rzadkie” (s. 42) identy-
fikowanie się z polskością przez niebędących Polakami przeciwników władzy 
sowieckiej, a to dlatego, że Druga Rzeczpospolita jawiła im się jako jedyna 
siła zdolna skutecznie przeciwstawić się władzy bolszewickiej (s. 42). Bar-
dzo ciekawa to obserwacja. Nie jedyna w tej książce. Autor zwraca uwagę na 
szczególną rolę w kształtowaniu się obrazu Polaka w sowieckiej społeczno-
ści, jaką odgrywała mająca głębokie historyczne korzenie, tkwiące w czasach 
carskich, polonofobia, rozpowszechnienie antypolskich fobii. „Imperialistyczny 
carat i internacjonalistyczny sowiecki komunizm były zadziwiająco jednomyśl-
ne w traktowaniu spraw polskich. Możemy mówić o swoistej dziedziczności 
postawy antypolskiej” (s. 42).

W roku 1920 przywódcy sowieccy oraz dowódcy Armii Czerwonej byli 
pewni nie tylko militarnego zwycięstwa na polu bitwy, ale także — a może 
nawet przede wszystkim — oczekiwali powstania polskiej klasy robotniczej 
przeciwko polskiemu burżuazyjnemu rządowi. Kiedy stało się to, co się stało 
w roku 1920, okazało się, że Druga Rzeczpospolita jest krajem „faszystow-
skim”, zagrażającym państwu radzieckiemu. Faktem jest, że Polska była naj-
silniejszym krajem graniczącym ze Związkiem Radzieckim. „Likwidacja pol-
skiej tzw. piątej kolumny stała się zatem jednym z najważniejszych elementów 
terroru stalinowskiego na kilka lat przed Katyniem i masowymi represjami 
wobec Polaków, obywateli II Rzeczpospolitej w latach 1939—1941” (s. 44).  
„[…] w świadomości zbiorowej Rosjan pejoratywny wizerunek Polaka istnieje 
do dziś” (s. 45).

2. Lenin nie dopuszczał myśli, by Rosja rozpadła się, zarówno carska, jak 
i w przyszłości komunistyczna2; eksponował walory wielkiego państwa i to 
państwa scentralizowanego. Przed wybuchem pierwszej wojny (1913) był zde-
cydowanie przeciwny federacyjnej formie państwa. Stwierdzał: „Jeśli jednak 

и oргaнизaции cудa и прoкурaтуры 1917—1954 гг. Cбoрник дoкумeнтoв. B: Государственное 
издательство юридической литературы. Ред. C.A. Гoл у нcк и й. Москва 1955, s. 64, 185.

2 M. Waldenberg: Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee. 
Warszawa 1992, s. 251, zob. też ibidem, s. 248 i nast.; zob. też M. Waldenberg: Rewolucja 
i państwo w myśli politycznej Lenina. Warszawa 1978, s. 407 i nast., passim.
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różne narody tworzą jedno państwo i dopóki je tworzą, marksiści w żadnym 
przypadku nie będą głosić ani zasady federacyjnej, ani decentralizacji”3. Nie 
zaakceptował więc ani autonomii terytorialnej, ani kulturalnej, ani idei fede-
racji4.

Nikołaj Iwanow lakonicznie przypomniał, znane fachowcom okoliczności 
i fakty. Chcielibyśmy je w tym miejscu nieco rozwinąć. Mianowicie, w pierw-
szych godzinach po październikowym zamachu stanu dokonany przez bol-
szewików, 8 listopada (26 października) 1917 r., dekret o pokoju uchwalony 
na wniosek Lenina przez II Zjazd Rad panowanie siłą jednego narodu nad 
drugim określał jako agresję i zbrodnię5, zaś Deklaracja praw narodów Rosji 
(15 listopada /2 listopada/ 1917 r.), z powołaniem na czerwcową uchwałę zjaz-
du rad, głosiła równość narodów, ich suwerenność, prawo do samookreślenia 
aż o oderwania i utworzenia własnego państwa, zniesienie wszelkich ograni-
czeń lub przywilejów narodowościowych i religijnych6. Natomiast uchwalona 
przez III Zjazd Rad 25 stycznia (12 stycznia) 1918 r. Deklaracja praw ludu 
pracującego i wyzyskiwanego7 wydawała się odchodzić od deklaracji wcze-
śniejszej. Stwierdzała tylko gołosłownie, iż „Rosyjska Republika Rad” tworzy 
się jako związek wolnych narodów. Nie było mowy ani o samookreśleniu, ani 
o prawie do utworzenia własnego państwa, ani nawet o równości. Państwo zaś 
nazywa się republiką rosyjską. Z kontekstu wynika, iż tak rozumiane państwo 
rosyjskie miało być państwem unitarnym, mimo używania nazwy „federacja”; 
co należy kłaść na karb taktyki. Nie wykluczało to zorganizowania niektó-
rych jednostek na zasadzie pewnej autonomii, ale generalnie Deklaracja ze 
stycznia 1918 r. stała na gruncie unitaryzmu. Dokument był tym ważniejszy, 
iż Deklaracja praw ludu pracującego i wyzyskiwanego weszła wkrótce do 
pierwszej konstytucji bolszewickiej z 1918 r. jako jej część składowa. Ruchy 
narodowe bolszewicy traktowali jako skutek oddziaływania ideologii burżua- 
zyjnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wszelako zwycięstwo w wojnie 
domowej nie zakończyło bynajmniej problemów narodowościowych czerwo-

3 W. Len i n: Uwagi krytyczne w kwestii narodowej. W: Idem: Dzieła wybrane. T. 1. 
Warszawa 1978, s. 845; zob. też M. Waldenberg: Kwestie narodowe…, s. 256.

4 M. Waldenberg: Kwestie narodowe…, s. 257; por. J.N. Haza rd: The Evolution of the 
Soviet Constitution. In: Toward the „Rule of Law” in Russia? Political and Legal Reform in the 
Transition Period. Ed. D.D. Ba r r y. New York—London [1992], s. 97.

5 История советской конституции (в документах) 1917—1956. Государственное из-
дательство юридической литературы. Москва 1957, s. 45; История советской консти-
туции. Сборник документов. 1917—1957. Москва 1957, s. 10.

6 История советской конституции (в документах) 1917—1956…, s. 58; История со-
ветской конституции. Сборник документов. 1917—1957…, s. 19—20; zob. też V.M. Ch k h i k-
vad ze: The Soviet State and Law. Transl. Y. Sdobn i kov. Honolulu 2000, s. 92.

7 История советской конституции (в документах) 1917—1956…, s. 102 i nast.; Исто-
рия советской конституции. Сборник документов. 1917—1957…, s. 44 i nast.; zob. także 
J.N. Haza rd: The Evolution of the Soviet Constitution…, s. 94.
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nego imperium. Tylko niektórzy bolszewicy, ale był wśród nich pragmatycz-
ny Lenin, rozumieli, że nie jest możliwe utrzymanie w całości imperium bez 
współdziałania nie-Rosjan8.

Konflikt między hasłem samostanowienia narodów a potępianiem ruchów 
narodowych jako służących burżuazji był w istocie sprzecznością nierozwią-
zywalną. Ruchy narodowe bolszewicy traktowali jako skutek oddziaływania 
ideologii burżuazyjnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wszelako nie-
rosyjscy sprzymierzeńcy bolszewików na ogół oczekiwali realizacji pięknie 
brzmiących zapowiedzi o prawach narodów w komunistycznym raju. Zgadza-
my się z poglądem Autora, że bieg wydarzeń na terytoriach zamieszkałych 
przez mniejszości narodowe wykazał, iż nacjonalizm jest najpoważniejszym 
przeciwnikiem władzy sowieckiej (s. 50).

Nie podzielamy jednak zdania Nikołaja Iwanowa, gdy ten wyraża pogląd, 
że u schyłku pierwszej wojny światowej „polska lewica stanęła przed drama-
tycznym dylematem — którędy iść dalej: budować lepszą socjalistyczną przy-
szłość dla własnego narodu w odrodzonej ojczyźnie czy razem z bolszewika-
mi walczyć o osiągnięcie o wiele bardziej ambitnego celu — „uszczęśliwienia 
całego świata proletariackiego” (s. 48). Według Autora omawianej książki, te 
dylematy legły „u źródeł powstania polskiego ruchu komunistycznego” i przy-
tacza nazwiska Józefa Piłsudskiego oraz Feliksa Dzierżyńskiego (s. 48). Cyto-
wany w tym miejscu Czesław Miłosz mówi o paradoksie jakże różnych dróg 
życiowych ludzi, którzy zdawali się być sobie pokrewni pochodzeniem i wy-
chowaniem; poeta nie mówi jednak o dylemacie. Dylemat to alternatywa. Dla 
Józefa Piłsudskiego alternatywy, o jakiej pisze Nikołaj Iwanow, nie było. Józef 
Piłsudski od początku swojego życia zaangażował się w działalność na rzecz 
odzyskania niepodległości, a na ruch robotniczy postawił, dostrzegając w nim 
zupełnie nową w Polsce, potężną siłę, która ma szanse wywalczyć niepodleg- 
łość. Nędze ruchów chłopskich, wielce egoistycznych i przez to nieraz szko-
dliwych (skrajność to Jakub Szela), drastycznie rzucały się w oczy, a terrory-
styczna działalność narodników w Rosji też nie przynosiła efektów globalnych. 
Nie uważamy, aby tu należało widzieć dylematy, bowiem odmienności drogi 
ku bolszewikom i ku niepodległej Polsce były zbyt daleko idące i drastycz-
nie sprzeczne. Autor zresztą znakomicie dostrzega i w stosownym miejscu 
przywołuje postawę kierownictwa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, 
które stanowczo odrzucało drogę niepodległości dla własnego narodu (s. 48), 
zaś wrogi stosunek komunistów polskich do polskiego państwa poparty zo-

8 A. Lit y ńsk i: Prawo Rosji i ZSRR 1917—1991 czyli historia wszechzwiązkowego ko-
munistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Warszawa 2012, s. 42; Idem: Ludobójstwo: 
operacja polska NKWD (1937—1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy 
szefa NKWD ZSRR. „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, T. 19. [Poświęcony pamięci Profesora 
Mariana Lecha Klementowskiego (1943—2013). Red. M. Ku r yłowicz i W. Witkowsk i],  
s. 181—182.
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stał przez Międzynarodówkę Komunistyczną, której rezolucja z lata 1920 r. 
stwierdzała, że „odbudowanie Polski […] stało się potwornym przekręceniem 
historii i zostało zrealizowane przez siły imperializmu w celu zwalczania re-
wolucji” (s. 51). Na podstawie dotychczasowych ustaleń badaczy oraz własnych 
obliczeń Nikołaj Iwanow stwierdza, że na początku lat 20. Polacy-komuniści, 
uczestniczący w utrwalaniu ustroju komunistycznego w Rosji radzieckiej, licz-
bą swą zdecydowanie przewyższali Polaków — członków KPRP (KPP) po-
dejmujących walkę o obalenie burżuazyjnego rządu Drugiej Rzeczypospolitej  
(s. 53).

3. Lata 1921—1922 to nowy etap w krótkich jeszcze wówczas dziejach 
bolszewickiej Rosji nie tylko z powodu wielorakich skutków ekonomicznych 
i prawnych leninowskiego przejścia do NEP-u. Zakończenie wojen zewnętrz-
nych (marzec 1921 r. — pokój z Polską oraz układ o przyjaźni z Turcją) 
i w zasadzie pacyfikacja większości ognisk wewnętrznych skutkowały rozwo-
jem nowej postaci problemów narodowościowych — od sojuszu militarnego 
bolszewików różnych narodów dawnego imperium przechodzono do ułożenia 
stosunków na przyszłość. Miały miejsce istotne w tym przedmiocie wydarze-
nia. Zauważmy, że w rozmowach pokojowych z Polską chodziło o przyszłość 
i granice nie Rosji sensu stricto, ale Ukrainy i Białorusi, przy czym Federacja 
Rosyjska oraz Ukraina9 występowały w rokowaniach samodzielnie i negocjo-
wały układ na rzecz Białorusi. Białoruś w rokowaniach nie uczestniczyła10 
i nie można twierdzić — jak czynią to niektóre źródła rosyjskie11 — iż Bia-
łoruś była reprezentowana przez Rosję. Białoruś nie była stroną traktatu. Obie 

 9 Ukraińską Republikę Rad strona polska uznała już w październiku 1920 r. podczas za-
wierania umowy o preliminariach pokojowych i o rozejmie na 21 dni (zob. J. Ku k u ł ka: Trak-
taty sąsiedzkie Polski odrodzonej. Wrocław—Warszawa—Kraków 1998, s. 42). Strona polska 
wypowiedziała układ państwowy z Ukraińską Republiką Ludową i zerwała umowy wojskowe 
i polityczne z pozostałymi sojusznikami. Zob. J. Ku man ieck i: Po traktacie ryskim. Stosunki 
polsko-radzieckie 1921—1923. Warszawa 1971, s. 36; Z. Ka r pus: Traktat ryski a polscy so-
jusznicy w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W: Traktat ryski 1921 roku po 75 la-
tach. Studia. Red. M. Wojciechowsk i. Toruń 1998, s. 236. Wprawdzie przedstawiciel URL 
Oleksiuk wraz z polską delegacją przez Gdańsk i Libawę dotarł do Rygi, ale nie uczestniczył 
w rokowaniach przy stole obrad. Strona polska nie była w stanie wymusić na delegacji so-
wieckiej zmiany jej stanowiska w kwestii ukraińskiej i jedynym reprezentantem społeczności 
ukraińskiej był przedstawiciel Ukrainy bolszewickiej (zob. Z. Ka r pus: Traktat ryski…, s. 238). 
Rząd URL wyznaczył swoją delegację, z S. Szełuchinem na czele, na konferencję pokojową. 
Delegacja ta przybyła do Rygi 3 października 1920 r., jeszcze przed podpisaniem preliminariów 
pokojowych i rozejmu, ale nie rozmawiano z nią. W sumie w Rydze przebywały trzy ukraiń-
skie delegacje. Zob. E. Wisz ka: Ukraińska Republika Ludowa wobec rozmów pokojowych 
i traktatu ryskiego 1921 roku. W: Traktat ryski…, s. 280, 286, passim.

10 Zob. m.in. O. Łat yszonek: Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego. 
W: Traktat ryski…, s. 289 i nast.

11 История отечественнoго государства и права. Ч. 2. Ред. О.И. Ч истя кова. 
Москва 2006, s. 155.
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układające się strony (Rosja i Ukraina z jednej i Polska z drugiej) wyraźnie 
jednak „uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi” (art. II traktatu ryskiego, 
Dz.U. 1921, nr 49, poz. 300)12. Polska była też pierwszym krajem, który na-
wiązał stosunki dyplomatyczne z radziecką Ukrainą. Te szczegóły wskazują 
na zawiłość problemów, splot strony formalnej oraz faktycznej, krzyżowanie 
się polityki i prawa. Zdarzenia te nie mogły pozostawać bez znaczenia dla 
wyobrażeń o przyszłym układzie stosunków między bolszewikami różnych 
narodów dawnego imperium carskiego, a teraz rodzącego się imperium ko-
munistycznego. Również układ o przyjaźni Rosji z Turcją (2 grudnia 1921 r.) 
w sposób oczywisty był ważny dla trzech republik zakaukaskich. Zauważmy, 
że podobnie oba zawierające układ kraje (Rosja i Turcja) nie miały ze sobą 
granicy lądowej, natomiast miały ją z Turcją republiki zakaukaskie, zaś przez 
morze najdłuższą granicę miała Ukraina.

Rozwój wydarzeń wymagał od bolszewików w kwestii narodowościowej 
decyzji nie tylko o charakterze doraźnym, jak to miało miejsce w 1918 r., lecz 
rozwiązania w miarę trwałego. O ile w okresie wojny domowej (1917—1921) 
jedyną reakcją bolszewików na niepodległościowe tendencje narodów żyją-
cych w imperium rosyjskim było dławienie ich siłą, o tyle w okresie NEP-u 
— krótkotrwałej liberalizacji gospodarczej — dojdzie do pozornej liberalizacji 
rozwiązań w kwestiach narodowościowych. Nie obyło się, oczywiście, bez kon-
trowersji, a nawet burzliwych polemik. Sprawa narodowościowa miała swoje 
miejsce już wcześniej w programie partii bolszewików13.

Bardzo trafne w tej materii obserwacje Nikołaja Iwanowa warto zacytować, 
z uwagi na celność lakonicznego sformułowania: „Koncepcję dużego, scentrali-
zowanego, wielonarodowego państwa zaczęto więc realizować nie przez utrzy-
mywanie pod przymusem całości imperium, lecz przez ustanawianie pozornie 
niezależnej władzy miejscowych komunistów w rejonach narodowych. W dzie-
jach sowieckiej polityki narodowościowej rozpoczął się okres pospiesznego 
proklamowania niepodległych de iure republik sowieckich” (s. 49).

Sprzeczności między ideologicznym potępianiem ruchów narodowych 
jako burżuazyjnych, tendencjami wielkoruskimi w łonie partii bolszewików 
a oczekiwaniami nierosyjskich sojuszników i samych narodów — komuniści 
rozwiązali po mistrzowsku14. Całe imperium zdecydowano podzielić na na-
rodowe jednostki administracyjne, zaś władzę w tych jednostkach oddać nie 
nacjonalistom, lecz bolszewikom, którzy poprzez scentralizowaną partię ko-
munistyczną będą centralizować wielonarodowe państwo. Początkowo „zasadę 
samookreślenia narodowego doprowadzono do skrajności. Prawo do własnego 

12 Zob. też J. Ku k u ł ka: Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej…, s. 42 i 136.
13 A. Lit y ńsk i: Prawo Rosji i ZSRR 1917—1991…, s. 46.
14 Bliżej zob. interesujące obserwacje W. Zającz kowsk iego: Rosja i narody. Ósmy kon-

tynent. Szkic dziejów Eurazji. Warszawa 2009, s. 186 i inne.
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terytorium narodowego przyznano każdej, nawet najmniejszej grupie etnicz-
nej”15. W latach NEP-u w tych rejonach mniejszości narodowe otrzymywa-
ły swoje szkoły, gazety, książki, języki urzędowe, a tym, którzy nie mieli — 
układano alfabety i kreowano ich literatury16.

4. Nikołaj Iwanow klaruje czytelnikowi polskiemu, że polska ludność kre-
sowa w ZSRR oraz komuniści polscy w ZSRR to dwa różne światy, mimo że 
mówili tym samym językiem. Zwłaszcza na wsi polskiej komunistów nie było 
niemal w ogóle. Pisaliśmy nie tak dawno17, wykorzystując wcześniejsze bada-
nia specjalistów, że na początku lat 20. na wsi polskiej w Rosji-ZSRR nie ist-
niała ani jedna organizacja partyjna, ale jednak partyjny spis z 1922 r. wykazał 
ponad 5,5 tys. członków partii komunistycznej narodowości polskiej18. Kiedy 
zaś przystąpiono do tworzenia pierwszego polskiego rzekomo autonomicznego 
rejonu, wśród 34 członków i kandydatów organizacji partyjnej wyznaczonej 
do zrealizowania zamierzenia — 18 było Żydami, a tylko 9 Polakami19. Polacy 
byli odporni na indoktrynację komunistyczną, tak że nawet agitatorzy partii 
komunistycznej nie chcieli wśród Polaków pracować20. Wszystkie te sprawy 
są na tyle słabo znane w społeczeństwie polskim, nawet wśród zawodowych 
historyków, że trzeba bardzo cenić wykład Nikołaja Iwanowa, jego ustalenia 
własne albo zgromadzenie materiałów rozproszonych. Od Nikołaja Iwanowa 
dowiadujemy się, że władze sowieckie pracę ideologiczną wśród ludności pol-
skiej prowadziły na znacznie większą skalę aniżeli wśród innych mieszkańców 
Ukrainy i Białorusi z terenów niegdyś wchodzących w skład Pierwszej Rze-
czypospolitej (s. 56). „Władze komunistyczne traktowały problem sowietyza-
cji polskiej ludności kresowej jako jedno z najważniejszych zadań swej pracy 
ideologicznej” (s. 55). Skoro nie udało się w 1920 r. stworzyć Polski komuni-
stycznej, polskiej republiki radzieckiej, to stworzono ideę zbudowania przy-

15 Ibidem, s. 187. Autor podaje, że np. na Ukrainie w 1924 r. było 6 autonomicznych okrę-
gów narodowościowych i 188 autonomicznych komun wiejskich, zaś w 5 lat później tamże było 
już takich okręgów 26, a komun 1089.

16 W. Zającz kowsk i: Rosja i narody…, s. 188 i nast.; zob. też W. Lizak: Rozstrzelana 
Polonia. Polacy w ZSRR 1917—1939. Szczecin 1990, s. 15 i nast.; zob. też A. Lit y ńsk i: Lu-
dobójstwo…, s. 184.

17 Zob. A. Lit y ńsk i: Ludobójstwo…, s. 185.
18 J. Sza rek, J. Wiel icz ka-Sza rkowa: Zbrodnie bolszewickie 1917—1939. W: M. Kor-

k uć, J. Sza rek, P. Sz uba rcz yk, J. Wiel icz ka-Sza rkowa: W cieniu czerwonej gwiazdy. 
Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917—1956). Wstęp A. Nowak. Kraków [ok. 2010], s. 71. 
Według szacunków polskich Polaków pozostało w ZSRR około 1,5 miliona. K. Ziel i ńsk i: 
O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918—1922. 
Lublin 2013, s. 281.

19 J. Sza rek, J. Wiel icz ka-Sza rkowa: Zbrodnie bolszewickie…, s. 71.
20 M. Iwanow: Polacy w Związku Radzieckim 1917—1990. W: Polacy w Kościele katolic-

kim w ZSRR. Red. E. Walewander. Lublin 1991, s. 59 i passim; J. Sza rek, J. Wiel icz ka-
-Sza rkowa: Zbrodnie bolszewickie…, s. 71, 73.
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szłej Polski komunistycznej poza granicami Drugiej Rzeczypospolitej (s. 56). 
Była to taka sama utopia jak zwycięstwo komunizmu w skali globu, a nawet 
jeszcze bardziej nierealna. Patriotyczna, „katolicka ludność polska pasowała do 
komunizmu jak siodło do krowy” (rzekome słowa Stalina), ale fanatycznie wie-
rzący w „oczywiste” zwycięstwo komunizmu byli pewni skuteczności swoich 
działań. Do 1922 r. zlikwidowano wszystkie polskie szkoły, placówki oświa-
towo-kulturalne, prasę, funkcjonujące przed rewolucją, ale zdecydowano się 
nie na gnębienie polskości, lecz na utrwalanie polskości w sferze świadomości 
socjalistycznej. Tworzono liczne nowe polskie szkoły, kursy i studia partyjne 
polskie, Kurs Czerwonych Dowódców Polskich, inne21. Nikołaj Iwanow przy-
bliża w swej książce mało znaną historię „biur polskich”, formy organizacyjnej 
komunistów Polaków działających w Związku Radzieckim; na czele Biura Pol-
skiego Komitetu Centralnego Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) 
stanął sam Feliks Dzierżyński (s. 60).

Jako głębokie i przemyślane oceniamy wywody i spostrzeżenia Nikołaja 
Iwanowa na temat koncepcji rozwiązania wielce skomplikowanych przecież 
stosunków narodowościowych, krzyżujących się wszak ze sprzecznościami 
klasowymi. Co do Leninowskiego autorstwa nowego kursu narodowościowego 
partii komunistycznej, ogłoszonego na X zjeździe w marcu 1921 r. i tzw. auto-
chtonizacji (po rosyjsku: коренизация — korienizacja), Autor omawianej tutaj 
książki podziela dotychczasowe ustalenia literatury naukowej, ale też znacznie 
pogłębia badania i ustalenia. Wykorzystuje wiele nowych źródeł, archiwalnych 
oraz druków wprawdzie ogólnie dostępnych, ale faktycznie nie wykorzysty-
wanych. Jest to ta część książki, z której szczególnie dużo możemy się dowie-
dzieć i to — co ważne — w obszarze skromnie u nas rozpoznanym, jeśli nie 
liczyć wąskiej grupki fachowców; wiedza powszechna zaś o życiu Polaków 
— obywateli ZSRR jest niemal zerowa. Wspomniana autochtonizacja, zapro-
gramowana w marcu 1921 r., traktowana była przez Lenina i niektórych (tyl-
ko!) przywódców sowieckich jako szczególnie skuteczny sposób indoktrynacji 
i sowietyzacji mniejszości narodowych (s. 64), zaś podstawowym warunkiem 
jej sukcesu miało być wykorzystanie języków narodowych (s. 64). N. Iwanow 
daje w tym miejscu lakoniczny przegląd zamierzeń i poczynań, z których naj-
ciekawsze wydaje mi się tworzenie narodowych jednostek terytorialnych Armii 
Czerwonej, np. żydowskich oddziałów narodowych, ukraińskojęzycznych, bia-
łoruskojęzycznych oddziałów (s. 65).

Nikołaj Iwanow wyraża przypuszczenie, że w przygotowaniu podstaw 
takiej polityki narodowościowej legły doświadczenia Lenina z wieloletnie-
go pobytu na emigracji w Szwajcarii, owocujące jego wysokim uznaniem 
dla szwajcarskiego systemu samorządu terytorialnego w kantonach. Kantony 

21 A. Lit y ńsk i: Ludobójstwo…, s. 185.
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szwajcarskie — jak sądzi N. Iwanow — „miały służyć jako wzorzec w kształ-
towaniu systemu autonomii sowieckiej” (s. 65). To ciekawy pogląd, warto by-
łoby go bliżej rozwinąć i uzasadnić, może w jakimś odrębnym, mniejszym 
tekście.

Wyrażaliśmy niegdyś pogląd — i nie był on oryginalny — że podobnie 
jak sowiecka federacja, tak też sowiecka autonomia była fikcją22, w przeci-
wieństwie do stosunków szwajcarskich. Fikcją była autonomia, nawet w sensie 
formalnoprawnym, mimo że pojawiały się efemeryczne republiki autonomicz-
ne. Przykładowo: Baszkirska republika autonomiczna ogłoszona została 30 li-
stopada 1917 r.; zjazd konstytucyjny Baszkirii 20 grudnia 1917 r. zatwierdził 
autonomię. Baszkirów próbowali sobie podporządkować Tatarzy pod hasłem 
zjednoczenia muzułmanów, napotykając opór. Stąd faktycznie niewprowadzo-
ny w życie dekret z marca 1918 r. o autonomii Republiki Tatarsko-Baszkirskiej, 
zaś 23 marca 1919 r. wydany został bolszewicki dekret o autonomii Baszkirii 
w ramach Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. Po-
twierdzone to zostało dekretem z 19 maja 1920 r. Centralnego Komitetu Wyko-
nawczego (CKW) i Rady Komisarzy Ludowych (RKL) o ustroju autonomicznej 
Republiki Baszkirii. Dekret centralnej władzy bolszewików ustanawiał położe-
nie prawne republiki, określając jej terytorium, podział administracyjny, zasa-
dy organizacji i funkcjonowania administracji itd. Natomiast 27 maja 1920 r. 
ukazał się dekret o utworzeniu autonomicznej Republiki Tatarskiej. Dekret 
CKW i RKL z 26 sierpnia 1920 r. o utworzeniu autonomicznej Republiki Kir-
giskiej był analogiczny w treściach do odnoszącego się do Republiki Tatarskiej. 
Później (dekretem CKW z 15 czerwca 1925 r.) zmieniono nazwę autonomicznej 
Republiki Kirgiskiej na autonomiczną Republikę Kazachską. Turkiestańska Re-
publika powołana została na Zjeździe Rad Kraju Turkiestańskiego 30 kwietnia 
1918 r. W jej skład miał wejść cały Turkiestan, z wyjątkiem Chiwy i Buchary. 
W dniu 24 września 1920 r. Turkiestan uchwalił sobie konstytucję, zatwier-
dzoną później (11 kwietnia 1921 r.) dekretem CKW, który powoływał do życia 
autonomiczną Republikę Turkiestańską. Podobnie jak w przypadku Baszkirii, 
również w przypadku Turkiestanu wyrażało się w tym akcie stanowisko, że 
republiki autonomiczne nie mają prawa do samodzielnego organizowania się. 
Ta sama zasada tkwiła w dokonywanych przez centralne władze bolszewickiej 
Rosji przekształceniach republik autonomicznych, a także związkowych. To 
tylko kilka przykładów. Dlatego niezupełnie jest dla czytelników jasne stwier-
dzenie Nikołaja Iwanowa, że istniał trzystopniowy system autonomii i „co się 
tyczy pierwszego stopnia podobnej autonomii, to historia zna tylko jeden przy-
kład jej realizacji — utworzenie Sowieckiej Autonomicznej Republiki Niem-
ców Powołża, którzy zamieszkiwali w rejonie środkowej Wołgi w zwartym 
skupisku (366 tys. osób narodowości niemieckiej)” (s. 66). Wszak Autor sam 

22 Idem: Prawo Rosji i ZSRR 1917—1991…, s. 44.
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wzmiankuje np. o Tatarskiej Autonomicznej Republice (s. 64), a tak wybitny 
znawca niewątpliwie świetnie zna podane poprzednio przykłady tworzenia re-
publik autonomicznych. Jest tu więc chyba tylko jakaś niejasność sformułowań: 
sądzimy, że Autorowi chodziło w tym miejscu o republiki autonomiczne tych 
narodowości, które miały swoje własne państwa, a więc głównym ich miej-
scem zamieszkania w zasadzie nie była Rosja-ZSRR. Dla mniejszych (ponad 
10 tys. osób) grup takich narodowości — jak podaje Autor — tworzone były 
rejony autonomiczne, zaś trzeci — najniższy — szczebel w tych strukturach 
mogły tworzyć narodowościowe rady wiejskie; nie zrealizowano zamierzonych 
narodowościowych rad miejskich (s. 66). Brakuje nam w tym schemacie obwo-
dów autonomicznych.

Autor Zapomnianego ludobójstwa… interesująco pisze o aspektach socjolo-
gicznych i politycznych w toku realizacji sowieckiej koncepcji autonomii. War-
to uzupełnić te ważne informacje o najistotniejsze kwestie prawne, bo wszak 
autonomia to prawo. Oprócz republik autonomicznych istniały obwody autono-
miczne, ale ich istota prawna w pierwszych latach władzy bolszewików była 
niesprecyzowana i niejasna. Niektóre obwody autonomiczne przekształcano 
w republiki autonomiczne23. Niektóre rejony zaś awansowano do szczebla auto-
nomicznych obwodów, inne łączono, jeszcze innym zmieniano nazwę. Przykła-
dowo: w związku z późniejszą akcją osiedleńczą Żydów radzieckich — dekre-
tem CKW z 7 maja 1934 r. przekształcono Rejon Birobidżański w Żydowski 
Obwód Autonomiczny24.

Republiki autonomiczne RFSRR w okresie wojny domowej i w latach 20.: 
a) miały własne konstytucje, ale musiały one być zatwierdzone przez ogólnoro-
syjski zjazd rad; b) miały własne organy administracji oraz własne sądownic-
two; c) mieszkańcy nie mieli odrębnego obywatelstwa republiki. W dziedzinie 
finansów republiki autonomiczne w zasadzie traktowane były na równi z gu-
berniami25. Specjalista zagadnień federacji sowieckiej jeszcze w czasach komu-
nistycznych konkludował: „Położenie prawne najwyższych form autonomii nie 
różni się zasadniczo od innych jednostek niemających autonomii politycznej. 
Republiki autonomiczne uczestniczą zarówno w naczelnych organach władzy, 
jak i w administracji na takich samych zasadach jak pozostałe jednostki admi-

23 Zob. W. Sucheck i: Geneza federalizmu radzieckiego. Warszawa 1961, s. 131 i nast.
24 W składzie Rosyjskiej FSRR (obecnie Dalekowschodni Okręg Federalny) utworzono 

7 maja 1934 r. Żydowski Obwód Autonomiczny ze stolicą w Birobidżanie. Jest to terytorium  
nad rzeką Amur, przy granicy z Chinami, na trasie kolei transsyberyjskiej; prehistorycznie 
to kraj Tunguzów. Powierzchnia ŻOA — zwanego Birobidżanem — to 36 100 km2, ludność 
w 2002 r. liczyła 190 915 osób, gęstość zaludnienia 5,3 osób na km2; według danych z 2002 r. 
Rosjanie stanowili 89,9%, Ukraińcy — 4,4%, Żydzi — 1,2%, Tatarzy — 0,6%. Języki urzędo-
we to rosyjski i jidysz.

25 W. Sucheck i: Geneza federalizmu…, s. 121; por. też V.M. Ch k h i k vad ze: The Soviet 
State and Law…, s. 108 i nast.
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nistracyjne. Co więcej, w pewnych przypadkach nastąpiło podporządkowanie 
republik autonomicznych jednostkom administracyjnym”26.

5. Wychodząc poza obszar obserwacji Nikołaja Iwanowa, warto może 
w tym miejscu krótko przypomnieć i przybliżyć czytelnikowi sprawy naro-
dowościowe dużych narodów zamieszkujących Rosję bezpośrednio po 1917 r., 
co sprowadzało się ówcześnie do dylematu, a ściślej różnicy poglądów i wręcz 
kontrowersji na kwestie tzw. autonomizacji względnie federacji.

W latach 1918—1920 wydarzenia wymusiły na władzach RSFRR (RKL 
albo CKW) dekrety uznające niezależność, suwerenność (независимость — 
niezawisimost’) radzieckich republik Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, a także 
rozmaite umowy — gospodarcze i wojskowe — pośrednio, de facto uznają-
ce niezależność innych republik, jak Ukraińska, Chorezmijska, Azerbejdżań-
ska, Armeńska, Gruzińska27. Radzieckie Republiki — Białoruska (3 lutego 
1919 r.28) i Ukraińska (14 marca 1919 r.29) otrzymały swoje odrębne od rosyj-
skiej konstytucje. Wydaje się przy tym, że Ukraina od początku była trakto-
wana inaczej aniżeli pozostałe republiki, jak gdyby było niemal oczywiste, że 
jest niezależna, bo w stosunku do Ukrainy brak dekretów władz rosyjskich 
o jej niezależności, a są inne umowy między Ukrainą i Rosją, zawierane jak 
między suwerenami. Jak wspomniano, pierwszym krajem, z którym radziec-
ka Ukraina nawiązała stosunki dyplomatyczne, była Polska. Szczególnie zaś 
trudnym dla bolszewickiej centrali terenem był Kaukaz. Na Kaukazie orga-
ny partii bolszewickiej (Kaukaskie Biuro Rosyjskiej Partii Komunistycznej 
(bolszewików) oraz Centralne Komitety Wykonawcze RPK(b) Azerbejdżanu, 
Armenii i Gruzji), wspierane działaniami zbrojnymi Armii Czerwonej, w cią-
gu 1921 i 1922 r. podejmowały inicjatywy w kierunku utworzenia jednej re-
publiki zakaukaskiej30, zgodnie z koncepcją Stalina, wspieranego zwłaszcza 
przez Ordżonikidze, ale także zgodnie z linią Lenina31. Równolegle w wie-

26 W. Sucheck i: Geneza federalizmu…, s. 137.
27 История советской конституции (в документах) 1917—1956…, s. 161 i nast.; 

История советской конституции. Сборник документов. 1917—1957…, s. 94—141.
28 История советской конституции (в документах) 1917—1956…, s. 187 i nast.; 

История советской конституции. Сборник документов. 1917—1957…, s. 110 i nast.
29 История советской конституции (в документах) 1917—1956…, s. 192 i nast.; 

История советской конституции. Сборник документов. 1917—1957…, s. 113 i nast.; zob. 
też W.A. Sercz yk: Historia Ukrainy. Wrocław 1979, s. 354.

30 B. Ba ranowsk i, K. Ba ranowsk i: Historia Azerbejdżanu. Wrocław 1987, s. 216.
31 W dniu 28 listopada 1921 r. Lenin pisał do Stalina: „Tow. Stalin! W sprawach podstawo-

wych zgadzam się z Wami. Myślę jednak, że trzeba [stanowisko Biura Politycznego] sformuło-
wać troszkę inaczej. 1) Uznać, że z punktu widzenia zasad sfederowanie republik zakaukaskich 
jest absolutnie słuszne i że bezwzględnie powinno być urzeczywistnione, ale — jeśli chodzi 
o natychmiastowe wcielenie w życie — byłoby przedwczesne, czyli wymaga pewnego cza- 
su na przedyskutowanie, na rozpropagowanie oraz na przeprowadzenie oddolne przez rady;  
2) […] w razie silnej opozycji szczegółowo i w porę powiadomić Biuro Polityczne KC RKP”. 
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lu częściach Republiki Rosyjskiej silne tendencje i naciski narodowościo- 
we32 wymuszały uznanie autonomii. Najpóźniej w ciągu 1922 r. powstały re-
publiki: Chorezmijska (dawna Chiwa), Bucharska, Dalekowschodnia (Syberia), 
Dagestańska, Gorska, Jakucka i Krymska. Jednocześnie zlikwidowane zostały 
efemeryczne obwody autonomiczne: Czerkieski, Karaczajewo-Czerkieski, Oj-
rodzki, Komi, Kabardino-Bałkarski, Mongoło-Buriacki, Czeczeński33. W na-
stępnych latach zmiany statusu poszczególnych terytoriów będą trwały jeszcze 
przez pewien czas.

Okres od października 1917 r. do co najmniej 30 grudnia 1922 r. (lub nawet 
do 6 lipca 1923 r.) pod względem prawno-państwowym przedstawia się nieja-
sno, a w konsekwencji był różnie oceniany w nauce. Konstanty Grzybowski 
określił ówczesne państwo jako „konfederację (związek) państw sowieckich: 
Rosji, Ukrainy, Zakaukazia, Białorusi, a przejściowo i Litwy, Łotwy, Estonii 
z polityczną i prawną hegemonią Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Re-
publiki Sowieckiej”34. Innego zdania był wybitny wileński sowietolog Franci-
szek Ancewicz, który w monografii należącej do światowej klasyki w zakresie 
myśli konstytucyjnej, stwierdzał, że federalizm sowiecki pomyślany był „przez 
twórców Konstytucji Lipcowej [1918 r. — M.J. i A.L.] jako specyficzny typ 
federacji scentralizowanej o suwerenności jednolitej, skoncentrowanej w rę-
kach wyłanianych przez zastosowanie zasady centralizmu demokratycznego 
zwierzchnich organów całej federacji”35. Łatwo jednak zauważyć, że zamysł 
radzieckiej centrali — z Leninem na czele — okazał się niemożliwy do zre-
alizowania z uwagi na silne ruchy niepodległościowe, odśrodkowe. Pierwszy 
trafnie dostrzegł to Lenin, dotychczas zwolennik unitaryzmu.

Natomiast Stalin, uznawany długo przez Lenina za eksperta do spraw na-
rodowościowych, pełniący w Radzie Komisarzy Ludowych funkcję Ludowe-
go Komisarza ds. Narodowości, dominująca postać w formułowaniu koncepcji 
w sprawach narodowościowych36, wysunął projekt inkorporacyjny, tj. włącze-
nia wszystkich satelickich republik do RFSRR i ich autonomizacji. Kategorycz-

Zob. W. Len i n: Dzieła wszystkie. T. 44: Czerwiec 1921—marzec 1922. Warszawa 1989, s. 242. 
Silna opozycja była więc przewidywana.

32 Zob. J.N. Haza rd: A Constitution for „Developed Socialism”. In: Soviet Law after Sta-
lin. Eds. D.D. Ba r r y, G. Gi nsbu rgs, P.B. Maggs. Part 2: Social Engineering Through Law. 
Alphen aan den Rijn 1978, s. 4.

33 О.И. Ч истя ков: Прoблемы демoкратии и федерализма в первой советской 
конституции. Москва 1977, s. 92 i nast.; История отечественнoго государства и права…, 
s. 158, zob. też ibidem, s. 155, 159.

34 K. G rz ybowsk i: Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Doktryna 
i konstytucja. Kraków 1929, s. 21; tak samo Idem: Ustrój Związku Radzieckiego. Kraków 
1947, s. 31.

35 F. A ncewicz: Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku So-
cjalistycznych Republik Sowieckich. Lublin 2001, s. 117.

36 J.N. Haza rd: The Evolution of the Soviet Constitution…, s. 98.
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nie przeciwstawił się temu Lenin37, idący wówczas — po powstaniu kronsz-
tadzkim — w kierunku mniej czy bardziej pozorowanego liberalizmu. Takim 
pozorowanym na liberalizm rozwiązaniem był model federacyjny państwa 
z bardzo silną władzą centralną. Na X Zjeździe Partii (8—16 marca 1921 r.), 
odbytym tuż po powstaniu kronsztadzkim, Stalin wygłosił referat o sprawach 
narodowościowych, w którym przedstawił wizję włączenia wszystkich niero-
syjskich narodów do republiki rosyjskiej i nadania nie-Rosjanom co najwyżej 
uprawnień autonomicznych, czyli nierównoprawnie niższej rangi. Stanowisko 
takie było ujawnianiem się wielkorosyjskiego szowinizmu, którego w tym mo-
mencie najgorętszymi orędownikami byli dwaj Gruzini: Stalin oraz jego bliski 
współpracownik Sergo Ordżonikidze. Zamiary takie pozostawały natomiast 
w sprzeczności z tym, co głosili bolszewicy przed rewolucją, kiedy to w apelu 
z 1912 r., napisanym przez Stalina z akceptacją Lenina, bolszewicy wzywa-
li narody do samookreślenia się. Wówczas jednak jeszcze nie byli przy wła-
dzy. Stanowisko Stalina wywołało wówczas — na zjeździe partii w 1921 r. 
— duże zastrzeżenia; powołano specjalną komisję pod przewodnictwem  
W. Kujbyszewa dla zbadania tej sprawy, ale jeszcze przed rozpoczęciem jej 
prac przyjęto założenie, iż kontrolę nad nowym organizmem państwowym bę-
dzie sprawowała Rosja. Na wspomnianym zjeździe partii w marcu 1921 r. przy-
jęto rezolucję O kolejnych zadaniach partii w sprawie narodowościowej, która 
stanowiła: „Wspólne interesy obrony republik sowieckich z jednej strony, odbu-
dowa zrujnowanych przez wojnę sił wytwórczych z drugiej strony i konieczna 
pomoc aprowizacyjna sowieckich republik zbożowych sowieckim republikom 
niezbożowym z trzeciej strony — stanowczo nakazują związek państwowy po-
szczególnych republik, jako jedyną drogę ratunku od imperialistycznego jarz-
ma i ucisku narodowościowego. Narodowe republiki sowieckie po wyzwoleniu 
się od »swojej« i »obcej« burżuazji mogą zabezpieczyć swe istnienie i zwycię-
żyć zjednoczone siły imperializmu jedynie po połączeniu się w ścisły zwią-
zek państwowy”38. Ta wspólna forma „związku państwowego” miała zapewnić 
rozwój interesów kulturalnych, narodowych i wszelkich innych poszczególnym 
republikom wchodzącym w jej skład. Lenin przeciwstawił się wówczas stano-
wisku Stalina i poparł myśl utworzenia państwa związkowego39. Sprawa zmian 
w ustroju państwa, zwłaszcza rozwiązań w kwestiach narodowościowych, to 
ostatnie zagadnienia polityczne i prawne, w kształtowaniu których uczestni-
czył (i praktycznie decydował) Lenin. W maju 1922 r. po pierwszym wylewie 

37 Zob. P. Wieczork iewicz: Lata 1917—1991. W: L. Baz ylow, P. Wieczork iewicz: 
Historia Rosji. Wrocław 2005, s. 411; M. Smoleń: Stracone dekady. Historia ZSRR 1917—
1991. Warszawa—Kraków 1994, s. 73—74; J.N. Haza rd: The Evolution of the Soviet Consti-
tution…, s. 97—98.

38 F. A ncewicz: Stalinowska koncepcja państwa…, s. 134; zob. też История отечес-
твеннoго государства и права…, s. 154.

39 Zob. J.N. Haza rd: The Evolution of the Soviet Constitution…, s. 94.
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krwi do mózgu i częściowym paraliżu Lenin próbował jeszcze, w znacznym 
stopniu za pośrednictwem Nadieżdy Krupskiej, z podmoskiewskich Gorek, kie-
rować sprawami partii i państwa; w coraz mniejszym stopniu w miarę upływu 
czasu40. W dniu 11 sierpnia 1922 r. Biuro Organizacyjne (Orgbiuro) KC Ra-
dzieckiej Komunistycznej Partii (bolszewików) RKP(b) powołało komisję dla 
przygotowania na posiedzenie plenarne KC zagadnienia ułożenia wzajemnych 
stosunków między republikami. Komisja za podstawę prac przyjęła jednogłoś- 
nie projekt Stalina, przewidujący włączenie Ukrainy, Białorusi i Zakaukazia do 
Rosyjskiej FSRR i nadanie im statusu republik autonomicznych. Był to tzw. 
projekt autonomizacji, oczywiście umniejszający znaczenie satelickich republik 
znacznie poniżej ich oczekiwań. Projekt wywołał ostre kontrowersje wewnątrz 
samej partii komunistycznej41, a przesłany choremu Leninowi skutkował listem 
Lenina (z 26 września 1922 r.) do członków Biura Politycznego KC RKP(b), 
skierowanym na ręce L. Kamieniewa. Lenin stanowczo przeciwstawił się sta-
linowskiej koncepcji „wejścia” republik w skład RFSRR i polecił stworzyć 
„federację równoprawnych republik”42. Komisja KC przepracowała projekt 
rezolucji w myśl wskazań Lenina i w grudniu 1922 r. plenum KC RKP(b) 
przyjęło uchwałę o zjednoczeniu republik na zasadach leninowskich43. Ludo-
wy Komisarz ds. Narodowości — Józef Wissarionowicz Stalin wygłosił refe- 
rat główny, zatytułowany O zjednoczeniu republik radzieckich, i zgodnie 
z przyjętymi już zasadami leninowskimi oznajmił m.in., że „podmiotami jed-
noczącymi się w związek powinny być cztery republiki: RSFRR, Federacja 
Zakaukaska, Ukraina i Białoruś” 44. Kończył wyrażeniem nadziei, „że nowe 
państwo związkowe będzie nowym stanowczym krokiem na drodze do zjed-
noczenia mas pracujących całego świata w Światową Socjalistyczną Repu-
blikę Radziecką”.

Piszący niniejsze uwagi na tle cennej książki Nikołaja Iwanowa z premedy-
tacją wykroczyli poza sprawy polskie, by niektórym czytelnikom przypomnieć, 
innym zaś uzmysłowić skalę problemów narodowych i narodowościowych Ro-
sji, a potem ZSRR. Na tym tle bowiem kształtowała się sowiecka polityka 
w sprawie polskiej, a zwłaszcza tworzenie polskich regionów autonomicznych. 

40 A. Lit y ńsk i: Prawo Rosji i ZSRR 1917—1991…, s. 47—49.
41 История отечественнoго государства и права…, s. 161; Д.А. Гай д у ков: Развитие 

советской конституции. „Советское государство и право” 1957, нр 11, s. 64; zob. też 
T. Sz y mczak: Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik radzieckich (1936—1976). 
Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1978, s. 29—30; A. Sylwest r zak: Rozwój federacji 
radzieckiej (1922—1982). „Państwo i Prawo” 1982, z. 12, s. 8—11.

42 W. Len i n: Dzieła wszystkie. T. 45: Marzec 1922—marzec 1923. Warszawa 1989, s. 209; 
zob. też Д.А. Гай д у ков: Развитие советской конституции…, s. 65.

43 Д.А. Гай д у ков: Развитие советской конституции…, s. 65; История отечес-
твеннoго государства и права. Ч. 2, s. 162.

44 J. St a l i n: Dzieła. Przekł. z wydania rosyjskiego przygotowany przez Instytut Marksa—
Engelsa—Lenina przy KC WKP(b). T. 5: 1921—1923. Warszawa 1950, s. 159.
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Jak i w przypadku innych mniejszości narodowych w Rosji, zamierzenia władz 
szły w kierunku sowietyzacji dużej mniejszości polskiej, co skuteczniej można 
było przeprowadzić w języku ojczystym i z zachowaniem przynajmniej pozo-
rów poszanowania kultury polskiej. Stale jednak trzeba pamiętać, że drugim 
ważnym powodem tworzenia polskich regionów autonomicznych miało być ich 
oddziaływanie na zewnątrz, miało stać się elementem propagandowym dla naj-
groźniejszego sąsiada Rosji-ZSRR, tego, który w 1920 r. zatrzymał zwycięski 
— zdawało się — pochód rewolucji na Europę. Trzeba się w pełni zgodzić 
z Nikołajem Iwanowem, gdy ten stwierdza, że stosunki ZSRR z II RP miały 
dla Kremla pierwszoplanowe znaczenie polityczne, a więc wśród priorytetów 
musiały się także znaleźć sprawy mniejszości polskiej w ZSRR (s. 69).

Jesienią 1922 r. Feliks Kon oraz Julian Marchlewski podczas moskiewskie-
go kongresu Kominternu45 zgłosili wniosek powołania polskich autonomicznych 
jednostek terytorialnych w pobliżu granicy z Polską. Pomyślane to było jako 
poligon doświadczalny dla przyszłej Polskiej Republiki Rad46. Powołano do ży-
cia w 1925 r. Marchlewszczyznę47 w Ukraińskiej SRR (w pobliżu Żytomierza), 
a w 1932 r. Dzierżyńszczyznę48 na Białorusi (w rejonie Mińska), obydwie jako 

45 Komintern — Międzynarodówka Komunistyczna, 1919—1943, powołany w Moskwie, 
z siedzibą w tym mieście, formalnie ponadnarodowy ośrodek kierowniczy ruchu komunistycz-
nego na świecie; faktycznie był instrumentem wielkomocarstwowej polityki ZSRR i kontro-
li nad światowym ruchem komunistycznym; podlegały mu wszystkie partie komunistyczne 
w charakterze sekcji narodowych (np. pełna nazwa: KPP — Polska Sekcja Międzynarodówki 
Komunistycznej), zobowiązywały się one do pracy rozkładowej w armiach swoich krajów, infil-
tracji innych partii i związków zawodowych, przygotowywania w swoich krajach wojny domo-
wej (przewrotu komunistycznego), bezwarunkowego popierania polityki ZSRR, co miało być 
wykonywane przez szeroko prowadzoną działalność szpiegowską, dywersyjną, terrorystyczną 
(organizowano próby przewrotów m.in. w Niemczech w 1921 r. i 1923 r., w Bułgarii w 1923 r., 
w Estonii w 1924—1925). W niektórych krajach (Niemcy, Francja) posiadał własne bojówki 
paramilitarne. Komintern stosował także terror we własnych szeregach, czego przykładem było 
rozwiązanie (16 sierpnia 1938 r.) KPP i podstępne wymordowanie jej działaczy. Został rozwią-
zany w 1943 r., a jego rolę po II wojnie światowej przejął utworzony w 1948 r. Kominform.

46 K. Ziel i ńsk i: O Polską Republikę Rad…, s. 283—284.
47 21 lipca 1925 r. utworzono Polski Rejon Narodowościowy na Ukrainie im. Juliana Mar-

chlewskiego (który właśnie zmarł 22 marca 1925 r.), w rejonie Żytomierza, ze stolicą w Doł- 
byszu przemianowanym na Marchlewsk, po powiększeniu liczył 650 km2, z ludnością 52 500 
osób, z czego 71% stanowili Polacy. Odległość Marchlewska od granicy polskiej to ok. 120 km. 
Tereny Rejonu były bagienne, piaszczyste, leśne. Rozwiązany 15 października 1935 r.

48 15 marca 1932 r. na terenie Białorusi utworzono Polski Rejon Narodowościowy ze stoli-
cą w Kojdanowie przemianowanym na Dzierżyńsk, na terenie przygranicznym z Polską, na pd. 
zach. w odległości 30 km od Mińska, przy magistrali kolejowej Warszawa—Moskwa, o pow. 
1 000 km2, gdzie mieszkało 44 tysiące Polaków. W pobliżu, niecałe 10 km od granicy, po pol-
skiej stronie, znajdował się rodzinny majątek Dzierżyńskich, nadal zajmowany przez rodzinę 
Feliksa, w ogromnej większości bardzo oddanych polskich patriotów, czego dali dowody m.in. 
w latach okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej. Rejon został zlikwidowany  
15 lutego 1938 r.
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autonomiczne rejony narodowościowe. Wprowadzono jako urzędowy także ję-
zyk polski, uruchomiono kilkaset polskich szkół, polskie placówki kulturalne, 
wydawano prasę w języku polskim. Wszystko na fundamencie ideologii ko-
munistycznej i ukierunkowane na wychowanie człowieka sowieckiego, odda-
nego komunizmowi i Radzieckiemu Związkowi. „Nasza ojczyzna tu, nie tam” 
— wyznawał Feliks Kon49. Celem była zarówno skuteczniejsza indoktrynacja 
Polaków-obywateli radzieckich, jak i pokazanie „uciśnionemu” proletariatowi 
w burżuazyjnej Polsce jak wspaniale żyje się Polakom w komunistycznym raju 
za wschodnią granicą.

Krótki, bo zaledwie dziesięcioletni okres sowieckiego eksperymentu two-
rzenia polskich rejonów narodowościowych, Nikołaj Iwanow dzieli na trzy 
podokresy: 1924—1928 — doświadczalno-eksperymentalny; 1929—1931 — 
poszerzania eksperymentu jako przeciwwagi dla nacjonalizmów ukraińskie-
go oraz białoruskiego; 1932—1935 — to lata wyraźnej poprawy stosunków 
polsko-radzieckich i w konsekwencji złagodzenia agresywnego charakteru 
polityki wobec II RP. Natomiast rok 1935 to nie tylko koniec jakichkolwiek 
ułatwień dla mniejszości polskiej, ale generalnie zapanowały wówczas „me-
tody terrorystyczne, które wkrótce miały stać się podstawowym środkiem 
rządzenia” (s. 70). W całej rozciągłości zgadzamy się z takimi spostrzeże-
niami. Pisaliśmy niedawno50, że na przełomie lat 20. i 30. radziecka Polonia 
przestała być tylko elementem polityki międzynarodowej, a stała się przede 
wszystkim instrumentem wewnętrznej polityki narodowościowej51. W Mo-
skwie z niepokojem obserwowano, jak na Ukrainie i Białorusi wzmacniają 
się siły narodowe. Nawet nie antykomunistyczne, nie antybolszewickie, ale 
narodowe: wzmacniał się tzw. narodowy bolszewizm; antyrosyjski, chociaż 
niekoniecznie antyradziecki. Usiłował postawić tamę rusyfikacji, będącej 
nieodłączną cechą imperium — zarówno białego, jak i czerwonego. Kiedy 
w Kijowie i Mińsku akcentowano potrzebę „unarodowienia” swoich repu-
blik, z Moskwy przywoływano ich do porządku pod pretekstem obrony praw 
mniejszości narodowych zamieszkujących te republiki, a dotyczyło to m.in. 
Polaków, mniejszości w tych dwóch republikach niemałej. Dopiero po złama-
niu Ukrainy (i nie tylko) wielkim głodem gesty wobec Polaków przestały być 
potrzebne. Nadto powtórzmy tu za Nikołajem Iwanowem, że Marchlewszczy-
zna była białą plamą na mapie powszechnej kolektywizacji Ukrainy (s. 85 
i 233).

Stalinowski majstersztyk — zabójstwo S. Kirowa — stał się pretekstem do 
drastycznej zmiany procedury karnej. W dniu 1 grudnia 1934 r. Stalin napisał

49 F. Kon: Rewolucja Październikowa a ludność polska w ZSRR. Moskwa 1919, s. 27, cyt. 
za: J. Sza rek, J. Wiel icz ka-Sza rkowa: Zbrodnie bolszewickie…, s. 73.

50 Zob. A. Lit y ńsk i: Ludobójstwo…, s. 186.
51 W. Lizak: Rozstrzelana Polonia…, s. 22—23.



„Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku…”…188

tak zwaną lex Kirow. W sprawach dotyczących „organizacji terrorystycznych 
i aktów terroru” według lex Kirow52:
1) śledztwo było skrócone do 10 dni;
2) akt oskarżenia doręczano oskarżonemu na jedną dobę przed rozpoczęciem 

rozprawy;
3) orzekanie dopuszczalne było zaocznie, nawet jeżeli oskarżony znajdował się 

w rękach organów ścigania;
4) udział oskarżenia oraz obrony w sądzie był niedopuszczalny;
5) postępowanie było jednoinstancyjne; kasacja nie była dopuszczalna;
6) prawo łaski nie przysługiwało; nie wolno było nawet składać takiego poda-

nia;
7) NKWD miało wykonać wyrok w ciągu 24 godzin.

W 10 dni później dostosowano kodeks postępowania karnego do nowych 
rozwiązań. Lex Kirow drastycznie zlikwidowała wszelkie gwarancje proceso-
we oskarżonego. W trybie przewidzianym w ustawie przeprowadzono ogromną 
liczbę procesów politycznych, zapadały drastyczne wyroki na niewinnych ludzi, 
głównie zasłużonych bolszewików, Stalin realizował „wielki terror”. Lex Kirow 
obowiązywała do kwietnia 1956 r., a więc przeżyła Stalina i została uchylona 
dopiero po rewelacyjnym referacie Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR.

Na ławach oskarżonych zasiadali wybitni, wielce zasłużeni dla sprawy 
komunizmu bolszewicy, sądzeni o udział w „spiskach” uknutych przez im-
perialistów przeciwko władzy radzieckiej. Fundamentem ideologicznym była 
teza Stalina o zaostrzaniu się walki klasowej w miarę postępów budownic-

52 „Прoтoкoл No 112 зaседaния Президиумa Центрaльнoгo Испoлнительнoгo Koми-
тетa Сoюзa ССР. […] Прoведенo oпрoсoм членoв Президиумa ЦИK Сoюзa ССР oт 1 де- 
кaбря 1934 г.

1. […].
2. O внесении изменений в действующие угoлoвнo-прoцесуaльные кoдексы сoюзных 

республик. […]. Делo No 532/10. […]
ЦИK Сoюзa ССР пoстaнoвляет:
Внести следующие изменения в действующие угoлoвнo-прoцесуaлные кoдексы сoюз- 

ных республик пo рaсследoвaнию и рaссмoтрению дел o террoристических oргaнизaциях 
и террoристических aктaх прoтив рaбoтникoв сoветскoй влaсти:

1. Следствие пo этим делaм зaкaнчивaть в срoк не бoлее десяти дней.
2. Oбвинительнoе зaключение вручaть oбвиняемым зa oдин сутки дo рaссмoтрения 

делa в суде.
3. Делa слушaть без учaстия стoрoн.
4. Kaссaциoннoгo oбжaлoвaния пригoвoрoв, кaк и пoдaчи хoдaтaйств o пoмилoвaнии 

не дoпускaть.
5. Пригoвoр к высшей мере нaкaзaния привoдить в испoлнение немедленнo пo вы- 

несении пригoвoрa”.
Секретaрь ЦИK Сoюзa ССР (A. Енукидзе) www.lawru.info; toż w: Иcтoрия зaкoнo-

дaтeльcтвa CCCP…, s. 519.
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twa socjalizmu53: imperialiści nie spoczną w walce z komunizmem, a jedynie 
zmienili taktykę. Ponieważ przegrali w walce z otwartą przyłbicą, na polach 
bitew, przestawili się na przysyłanie podstępnych agentów, którzy maskując 
się i udając komunistów, „wślizgiwali się” do partii i aparatu państwowego 
oraz gospodarczego, by od wewnątrz rozsadzić ten najlepszy z ustrojów i lud 
pracujący miast i wsi wydać na pastwę imperialistów. Stąd wielkie i liczne 
„spiski”, których kierownictwo najczęściej znajdowało się w stolicach imperia-
listycznych, niekiedy nawet sięgało rządów zachodnich, ale z reguły spiskami 
kierował z emigracji Lew Trocki. Sprytnie maskujący się agenci imperializmu 
potrafili się „wślizgnąć” na najwyższe stanowiska partyjne i państwowe, na 
kluczowe miejsce w aparacie partii, państwa, gospodarczym, wojska, a nawet 
służb specjalnych — bezpieki. Warto zauważyć, że najwcześniej myśl taką wy-
raził pierwszy szef radzieckiej bezpieki. To Dzierżyński już w lutym 1919 r. 
stwierdzał: „Obecnie wrogowie nasi zmienili swe metody walki: wszystkie 
ich wysiłki zmierzają […], aby przeniknąć do radzieckich instytucji i pracując 
w naszych szeregach […] rozsadzić nas od wewnątrz […]. Wiemy, że niemal 
we wszystkich naszych instytucjach są wrogowie”54. Rzekomo do „spisków” 
ochoczo przystępowali opozycjoniści partyjni.

6. Trzeba w pełni zgodzić się z oceną Nikołaja Iwanowa, iż operacja pol-
ska „było to wyjątkowe przedsięwzięcie terrorystyczne nawet na tle całokształ-
tu »wielkiego terroru«” (s. 261). Autor, powołując się na dokumenty archiwalne 
od niedawna dostępne (s. 264), stwierdza, że inicjatywa terroru antypolskiego 
wyszła od samego Stalina. Trzeba przeto skorygować nasze wcześniejsze przy-
puszczenie, że to Gienrich Jagoda zainicjował wysunięcie walki z radziecką 
Polonią na plan pierwszy. Przypuszczenie takie pojawiło się, albowiem dys-
ponowaliśmy dokumentem z 26 marca 1933 r., w którym Gienrich Jagoda 
(jeszcze jako zastępca Wiaczesława Mienżynskiego) informował Stalina, że 
po rozpoczęciu 16 marca tegoż roku operacji oczyszczania strefy granicznej 
„na szerokości wszystkich granic kontrrewolucyjnych”, tj. na granicy polskiej 
w USRR i BSRR oraz łotewskiej i fińskiej, już po czterech dniach wszędzie 
wykryto organizacje „powstańcze” i dywersyjne, skupione wokół węzłów kole-
jowych, rejonów umocnionych oraz budowli obronnych. Organizacje „powstań-
cze” — informował Jagoda — bądź to szykowały powstanie już wiosną tegoż 
roku, bądź „wraz z początkiem wojny” (a więc wojnę widział jako nieunik-

53 Myśl taką Stalin sformułował po raz pierwszy w przemówieniu na plenum KC WKP(b) 
9 lipca 1928 r. (J. St a l i n: Dzieła. T. 11: 1928—marzec 1929. Warszawa 1951, s. 180—181; 
zob. też S. Ciesiel sk i: GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918—1953. Warszawa 2010, 
s. 94), ale pełne jej rozwinięcie nastąpiło dopiero później.

54 F. Dz ie r ż y ńsk i: Pisma wybrane. Warszawa 1951, s. 229 (jest to referat Dzierżyńskie-
go wygłoszony na posiedzeniu WCKW. „Izwiestija”, 18.2.1919); zob. też A. Lit y ńsk i: Prawo 
Rosji i ZSRR 1917—1991…, s. 299.
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nioną). Polska Organizacja Wojskowa (POW) pojawia się w raportach i infor-
macjach bezpieki55 jeszcze za czasów kierowania całością przez Jagodę, ale to 
jego następca — Nikołaj Jeżow u początku swojego kierowania NKWD —  
16 stycznia 1937 r. przekazał Stalinowi informację specjalną o POW56.

Niezorientowanego czytelnika znanych nam dzisiaj dokumentów może 
dziwić, że to Polską Organizację Wojskową (POW) obrały władze radzieckie 
za pretekst antypolskich represji. Wszak utworzona z inicjatywy Józefa Piłsud-
skiego w lecie 1914 r. POW działała do końca wojny sowiecko-polskiej i usta-
ła najpóźniej po podpisaniu traktatu pokojowego w Rydze w 1921 r. W żaden 
sposób nie przeszkadzało to jednak w rozpętaniu antypolskiej histerii, jako-
by w latach 30. komórki POW w ZSRR prowadziły działalność szpiegow- 
ską. Warto w tym miejscu przytoczyć obszerniejszy cytat z omawianej książ-
ki N. Iwanowa, bo oddaje on atmosferę czasów i miejsc: „W latach »wielkie-
go terroru« w Związku Radzieckim wykryto całą armię polskich szpiegów. 
Według skrupulatnie prowadzonych statystyk NKWD było to 101 965 osób. 
Agenci polskiego wywiadu byli prawie wszędzie: w Biurze Politycznym partii 
komunistycznej, w wojsku, w GPU-NKWD, w zakładach pracy, w kołchozach 
i sowchozach, na kolei, w wielkich i małych zakładach zbrojeniowych, na-
wet w żłobkach i przedszkolach. […] Cały kraj rzekomo wzdłuż i wszerz był 
nasiąknięty polską »piątą kolumną«, która w wypadku wojny polsko-sowiec- 
kiej miała wzniecić powstania zbrojne, tworzyć na zapleczu Armii Czerwonej 
oddziały partyzanckie i grupy dywersyjne, truć czołowych działaczy partyj-
nych i państwowych. W kraju zapanowała prawdziwie antypolska paranoja” 
(s. 179).

Wskazywaliśmy wielokrotnie, że w zasadzie każdy unicestwiany w syste-
mie komunistycznym — wszak z góry przewidziany do unicestwienia — miał 
wyrok: nikogo nie zabijało się bez wyroku. To wpisywało się w charaktery-
styczną cechę komunistycznego totalitaryzmu: totalne kłamstwo (termin Lesz-
ka Kołakowskiego). Tym różnił się totalitaryzm czerwony od brunatnego; ten 
ostatni nie ukrywał swoich celów i wysyłał miliony na śmierć, nie potrzebując 
do tego sądowych wyroków. W celu represji politycznych uruchamiano prawo 
karne i procedury śledcze oraz sądowe; praktycznie każdy „likwidowany” miał 
wyrok orzekający, że jest strasznym zbrodniarzem. To element komunistycz-
nej fikcji i zakłamania — nie represjonowano niewinnych, tylko zbrodniarzy. 
Zawsze surowym represjom poddawano bliższe i nawet dalsze rodziny skaza-
nych. A jeśli w komunizmie w zasadzie każdy powinien być zlikwidowany na 

55 Seria wydawnicza: Polska i Ukraina w latach trzydziestych—czterdziestych XX wieku. 
Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. T. 8 tej serii: Wielki terror: operacja polska 
1937—1938. Cz. 1—2. Warszawa—Kijów 2010, tutaj cz. 1, s. 135—155.

56 Tekst dokumentu w cennym zbiorze: Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków 
w Związku Sowieckim w latach 1937—1938. Dokumenty z centrali. Red. i wstęp T. Som mer. 
Warszawa 2010, s. 73—79.
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mocy wyroku, to trzeba było opracować i uruchomić specjalne formuły po-
zwalające na wydawanie gigantycznej liczby wyroków. Takie procedury były 
już praktykowane wcześniej, ale po 1 grudnia 1934 r., po lex Kirov, znacznie 
zwiększyła się liczba wyroków wydawanych przez sławetne OSO NKWD. Uru-
chomiono trojki — komisje złożone z rejonowego sekretarza partii, prokurato-
ra i rejonowego szefa NKWD. Większość wielomilionowej populacji łagrów 
i więzień nigdy sali sądowej nie oglądała, nawet symbolicznie przez kwadrans. 
„Sądzeni” byli w trybie zaocznym i nie przez sąd, ale przez organ administra-
cyjny, jakim było ciało wyłaniane przez organa bezpieczeństwa. Na szczeblu 
centralnym była to komisja administracyjna, zmieniona w 1923 r. w kolegium 
specjalne OGPU-NKWD (OSO = oсoбoе сoвещaние — osoboje sowjeszczani-
je), zaś w terenie tzw. trojki, rzadziej dwojki. W skład kolegium specjalnego 
NKWD wchodzili: komisarz spraw wewnętrznych ZSRR (czyli szef NKWD) 
i jego zastępca, naczelnik Głównego Zarządu Robotniczo-Chłopskiej Milicji, 
prokurator (generalny) ZSRR lub jego zastępca, komisarz spraw wewnętrznych 
(NKWD) danej republiki. Prokurator ZSRR, sławetny Andriej Wyszynski, wy-
dał (27 grudnia 1937 r.) instrukcję wewnętrzną, nakazując przekazywanie do 
OSO wszystkich spraw opierających się tylko na materiale operacyjnym (dono-
sy, podsłuchy itp.), a tych musiał być znaczny odsetek. Trojki i dwojki funkcjo-
nowały zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym. Pracowały bardzo 
wydajnie, np. tak dwójka złożona z szefa NKWD ZSRR Nikołaja Jeżowa i pro-
kuratora ZSRR Andrieja Wyszynskiego rozpatrzyła: 18 października 1937 r. 
— 551 spraw we wszystkich, orzekając rozstrzelanie, 10 stycznia 1938 r. — 
1 667, zaś 21 stycznia 1938 r. — 2 164 sprawy. Przygotowane przez pomocni-
ków sprawy „zatwierdzano w charakterze protokołów, które bez żadnej kontro-
li, nawet bez czytania, automatycznie podpisywał komisarz, a później równie 
mechanicznie prokurator” — zeznawał potem szef sekretariatu Jeżowa57.

W odniesieniu do „operacji polskiej”, z uwagi na jej bezprecedensową wiel-
kość, system ten uzupełniano przez wprowadzenie tzw. albumów. Na czym 
polegała metoda albumowa najlepiej wyjaśni ten, który ją wówczas stosował. 
W kilkanaście lat po zdarzeniach, już po śmierci Stalina, badający inną spra-
wę prokurator wojskowy sporządził notatkę-raport58 o zeznaniach Stanisława 
Redensa, z pochodzenia Polaka, obywatela ZSRR, bolszewika bardzo aktyw-

57 Cyt. za: P. Wieczork iewicz: Uwagi o działalności sowieckiego aparatu sprawiedli-
wości i systemu śledczego w dobie wielkiej czystki. W: Departament X MBP — wzorce, struk-
tury, działanie. Red. K. Rok ick i. Warszawa 2007, s. 29; zob. też A. Lit y ńsk i: Prawo Rosji 
i ZSRR 1917—1991…, s. 304; także Idem: Jedna kartka z grubej księgi Wielkiego Terroru: 
rozkaz nr 00447 szefa NKWD (30 VII 1937). „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 
2014, z. 7, s. 329—330.

58 Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo…, s. 230—234; toż w: Z dziejów terroru w państwie 
radzieckim 1917—1953. Wybór źródeł. Wstęp, tłum. i oprac. J. Wojtkowiak. Poznań 2012, 
s. 112—116.
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nie zaangażowanego w tworzenie systemu radzieckiego. Redens, Ludowy Ko-
misarz Spraw Wewnętrznych (NKWD) w Kazachstanie, skazany został za to, 
że jako agent polskiego wywiadu „wślizgnął się” do aparatu władzy ZSRR, 
by uprawiać działalność szpiegowską i szkodniczo-terrorystyczną; rozstrzela-
ny został w 1940 r. Na marginesie: Redens był mężem Anny Alliłujewej, sio-
stry drugiej żony Stalina. Redens przyznał się do długiej listy stawianych mu 
zarzutów, ale w toku śledztwa m.in. własnoręcznie napisał: „Praca związana 
z rozkazami o rozgromieniu gniazd szpiegowskich pośród narodów, które nie 
weszły w skład Związku Sowieckiego (Polacy, Łotysze, Estończycy, Irańczycy, 
Grecy i inni) operacja ta dostała nazwę albumowej59 i prowadzono ją metoda-
mi, których inaczej niż szkodniczymi ją określić nie mogę […]. [Dwaj funk-
cyjni funkcjonariusze bezpieki — M.J. i A.L.] w kilka godzin rozpatrywali 
500—600, a innym razem 1 000 spraw i ich decyzja była ostateczna. Kiedy za-
częła spływać większa liczba albumów, dzielili pomiędzy siebie albumy i każ-
dy oddzielnie ustalał wysokość kary. Z zasady w 95% przypadków dawano 
najwyższy wymiar kary. Potem spisywano protokół i dawano do podpisu Jeżo-
wowi. Jeżow, jak niejednokrotnie sam widziałem, nawet ich nie czytał, otwie-
rał na ostatniej stronie i ze śmiechem pytał Cesarskiego60, ilu tu Polaczków… 
podpisywał nie czytając; już był tam podpis Wyszynskiego, jak podpisywał 
prokurator, to czy on sprawdzał cokolwiek? Nie wiem, ale mogę powiedzieć, 
że żadnych zmian nigdy nie robił”61.

Pisząc kiedyś na temat ludobójczej „operacji polskiej”, podnosiliśmy, że od 
momentu kiedy Jeżow 16 stycznia 1937 r. przekazał Stalinowi wzmiankowaną 
powyżej informację specjalną o POW w istocie nic pewnego nie wiemy co 
do dalszego biegu wydarzeń zmierzających do wydania rozkazu 00485 Lu-
dowego Komisarza Spraw Wewnętrznych — Jeżowa. Nikołajowi Iwanowowi 
nie udało się w tym zakresie uzupełnić naszej wiedzy. Jesteśmy natomiast 
w posiadaniu dokumentu z 9 sierpnia 1937 r. — decyzji Biura Politycznego  
KC WKP(b) zatwierdzającej rozkaz Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrz-
nych o likwidacji polskich grup szpiegowsko-dywersyjnych i organizacji 

59 I dalej Redens zeznawał: „Sam porządek wydawania wyroków w tych »albumowych« 
sprawach był urządzony wyjątkowo prymitywnie i z góry zakładał możliwość dopuszczania się 
wszelkich nieprzyzwoitości, za które nie trzeba było się obawiać zatrzymania. Ten porządek 
był taki: na kartce papieru po lewej stronie trzeba było opisać biografię, wszystkie dane aresz-
towanego, a po prawej istotę sprawy. Z kolei pośrodku przez cały czas wymagali zapisywania 
pokrótce: np. zdemaskowany przez materiały; zeznania; sam się przyznał; istota przestępstwa 
— szpiegostwo; dywersja; terror, jakich czynności aresztowany dokonał, albo jakie miał za-
dania. W centrali wszystkie te sprawy, zszyte dla wygody w albumy po sto stron kierowano  
[…do wyższych funkcjonariuszy]”. Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo…, s. 232.

60 To nazwisko: Władimir Jefimowicz Cesarski, narodowości żydowskiej, działacz partyjny 
i funkcjonariusz NKWD — naczelnik wydziału NKWD Okręgu Moskiewskiego. Rozstrzelany 
w 1940 r. Za: T. Som mer, przypis w: Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo…, s. 232.

61 Ibidem, s. 233; zob. też A. Lit y ńsk i: Ludobójstwo…, s. 196—197.
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POW62. Rozkaz operacyjny Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ni-
kołaja Jeżowa nr 00485, datowany 11 sierpnia 1937 r.63, we wstępie piętno-
wał złą pracę organów bezpieczeństwa, co dało efekty w postaci „długoletniej 
i stosunkowo bezkarnej pracy dywersyjno-szpiegowskiej polskiego wywiadu 
na terytorium Związku [Sowieckiego]”64, a zwłaszcza organizacji POW. W 
związku z tym szef NKWD rozkazywał „rozpocząć 20 sierpnia 1937 r. szeroko 
zakrojoną operację mającą na celu całkowitą likwidację lokalnych organizacji  
POW […]. Całą operację zakończyć w ciągu trzech miesięcy, tj. do 20 listopada 
1937 r.”65. Mimo „pomyślnego” przebiegu pogromu Polaków, termin zakończe-
nia operacji został później przedłużony do 15 kwietnia 1938 r., z jednoczesnym 
jej rozszerzeniem na przedstawicieli innych narodowości66. Cytowany poprzed-
nio zbrodniarz Stanisław Redens zeznawał: „[…] z terenu szły przerażające 
sygnały o najbardziej niedopuszczalnych nadużyciach zarówno przy aresztowa-
niach, jak i przy prowadzeniu śledztw; przychodziły informacje o masowych 
aresztowaniach, bez żadnych podstaw, żeby tylko był Polak. Ja też to robi-
łem…”. Na skutek nacisków samego Jeżowa i zwierzchników NKWD „[…] ope- 
racja przyjęła takie rozmiary, że albumy zaczęły spływać w ogromnej ilości 
i wtedy jeszcze bardziej uproszczono rozpatrywanie tych spraw, zaczęli rozda-
wać naczelnikom oddziałów albumy na tysiące aresztowanych i naczelnicy od-
działów jednoosobowo decydowali o losie aresztowanych, a Jeżow, nie czyta- 
jąc ich, podpisywał gotowe protokoły i to samo, niestety, robił i Wyszynski. 
[…] aresztowania przeprowadzano przy pomocy książki telefonicznej, byle 
tylko nazwisko było podobne do polskiego, łotewskiego, bułgarskiego itd.”67.

7. „Ile wart jest człowiek” zapytała w swoich wspomnieniach Jefrosinia 
Kiersnowska, Rosjanka (trochę z polskimi korzeniami) z Besarabii, która spę-
dziła 20 lat w gułagu68. To jest właściwe pytanie dla tego potwornego systemu.

„Terror jest istotą totalitarnego panowania”69 — wypada powtórzyć za kla-
sykami. „[…] prawo do zabijania, za pomocą którego ruchy totalitarne zdoby-
wają i sprawują władze, pozostałoby prawem ruchu nawet wtedy, gdyby udało 
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się im kiedykolwiek podporządkować sobie całą ludzkość”70. Nie może być naj-
mniejszej wątpliwości, że terror, brutalny i bezlitosny, towarzyszył totalitarne-
mu systemowi bolszewickiego komunizmu od początku jego istnienia, że to nie 
tylko czasy stalinowskie. W czasach stalinowskich terror nasilił się tak bardzo, 
że przybrał charakter ludobójstwa, ale jego początki są tożsame z początkami 
władzy bolszewickiej.

Książka Nikołaja Iwanowa, oparta na gruntownych badaniach także ar-
chiwalnych, jest pracą wybitną i bardzo w Polsce potrzebną, bo rozjaśniającą 
mało znaną kartę wielkiego ludobójstwa na Polakach.

Sowieckie ludobójstwo na narodzie polskim miało swój ciąg dalszy w wy-
niku realizacji paktu Ribbentrop—Mołotow. I nie tylko. Represje wobec Pola-
ków, drastyczne prześladowania aż do eksterminacji Polaków-patriotów, trwa-
ły po zakończeniu na danym terenie działań wojennych w latach 1944—1945. 
Każdy patriota polski był traktowany jako potencjalny wróg, niebezpieczny 
dla ZSRR. Pod koniec wojny i bezpośrednio po wojnie, „od stycznia 1944 
do końca lat 40. na ziemiach należących do II Rzeczypospolitej represjono-
wanych bezpośrednio było co najmniej 85—100 tysięcy Polaków (nie licząc 
byłych obywateli polskich innych narodowości). W tym co najmniej 40—50 
tysięcy aresztowanych i internowanych na ziemiach wschodnich, co najmniej 
45—50 tysięcy aresztowanych, internowanych, deportowanych i wziętych na 
roboty przymusowe na ziemiach Polski »pojałtańskiej«. […] Dane te należy 
uznać nie tylko za minimalne, ale także za wstępne”71. Tysiące spośród nich 
zmarło w transportach, na torturach w aresztach, w więzieniach i łagrach; ty-
siące rozstrzelano72.

70 H. A rendt: Korzenie totalitaryzmu…, s. 235.
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