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ADAM BASAK

Wroc aw

PROBLEM LUDOBÓJSTWA „KULTURALNEGO”
A SPÓR POLSKO-ROSYJSKI O KWALIFIKACJ  PRAWN

ZBRODNI KATY SKIEJ

Obecn  ostr  faz  sporu wywo a o postanowienie G ównej Prokuratury Woj-

skowej Rosji, która w dniu 21 IX 2004 r. umorzy a ledztwo w sprawie katy skiej.

Uzasadnienie, jakie w zwi zku z tym poda a, nie mog o nie wywo a  w Polsce naj-

bardziej emocjonalnych reakcji. Wed ug Prokuratury, Katy  to pospolite przest p-

stwo, polegaj ce na przekroczeniu uprawnie  przez urz dników pa stwowych,

i jako takie podlega ju  przedawnieniu. Nie nale y go te  uwa a  za zbrodni  sta-

linowsk , gdy  wedle ustawy z 1991 r. kwalifikacji takiej podlegaj  jedynie zbrod-

nicze wyroki orzekane z przyczyn politycznych1. Jak wiadomo, strona polska, któr

w sprawie katy skiej reprezentuje Instytut Pami ci Narodowej – Komisja ciga-

nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, domaga si  kontynuowania ledztwa,

w celu ujawnienia wszystkich okoliczno ci zbrodni katy skiej i wszystkich jej

sprawców, a  po najni szych bezpo rednich wykonawców.

Uzasadniaj c swoje stanowisko, strona polska powo uje si  na okoliczno , e

mord na oficerach polskich – nazwa „Katy ” ma tu oczywi cie sens symboliczny

i odnosi si  do wszystkich ofiar decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 III 1940 r.

– by  aktem ludobójstwa. W my l obowi zuj cego mi dzy Polsk  i Rosj  prawa,

nie podlega ono przedawnieniu2. Wprawdzie przedawnieniu nie podlegaj  równie

zbrodnie wojenne, a s  wszelkie podstawy i do takiej kwalifikacji3. Za ludobój-

stwem przemawia jednak przede wszystkim miejsce, jakie pami  o mordzie na

polskich oficerach zajmuje w wiadomo ci Polaków, a okoliczno ci faktyczne tego
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1 Podaj  za: P. Wro sk i, Zbrodnia niestalinowska, GW z 4–5 III 2006 r., s. 3. Por. C. aza -

rewic z, Katy  do Strasburga, „Polityka” nr 11, 14 III 2009 r., s. 32–35.
2 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludz-

ko ci, uchwalona z inicjatywy PRL w dniu 26 XI 1968 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i przyj -

ta nast pnie równie  przez ZSRR, obejmuje w my l art. I, p. „b” m.in. tak e ludobójstwo. Por. ciga-

nie i karanie sprawców zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzko ci. (Wybór dokumentów), red.

Cz. Pilichowski [dalej: P i l i chowsk i], Warszawa 1978, s. 449–455 i przyp. 136.
3 Por. w tej sprawie: A. Basa k, Katy . Problem odpowiedzialno ci karnej sprawców w wietle

Norymbergi (Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi (dalej: Studia), t. 21, Wroc aw 1998,

s. 328–348).
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mordu niemal odruchowo nasuwaj  skojarzenie z uchwalon  9 XII 1948 r. przez

Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencj  w sprawie zapobiegania i karania zbro-

dni ludobójstwa.

Jednak e strona polska na Konwencj  si  nie powo uje, a kwalifikacj  ludobój-

stwa opiera na s dowej wyk adni prawa polskiego, które dla Rosji nie jest obo-

wi zuj ce. Wprawdzie zbrodnia taka cigana jest tak e wedle prawa rosyjskiego.

Szczegó owa analiza przepisów tego prawa, jak  jeszcze przed wspomnian  de-

cyzj  prokuratury przeprowadzi  dzia aj cy z ramienia IPN prokurator, prof. Wi-

told Kulesza, sk oni a go wszak e do wniosku, e nie daj  one podstaw, by ocze-

kiwa  zadowalaj cego opini  polsk  rezultatu. Rozwa aj c za  szanse podj cia

przez nasz kraj samodzielnego ledztwa, wskaza  na „tragiczny paradoks”: szansa

takiego ledztwa zale y koniec ko ców od uznania przez rosyjsk  prokuratur  Ka-

tynia za ludobójstwo, to za  przekre la oby jego potrzeb 4.

Powsta y w ten sposób pat nasuwa pytanie, czy nie by oby celowe przeniesie-

nie sporu na grunt prawnomi dzynarodowy, tzn. dochodzenie polskich racji w opar-

ciu o postanowienia Konwencji o ludobójstwie, któr  ZSRR ratyfikowa 5 i która

zobowi zuje go do cigania sprawców6. Zosta a ona, co prawda, uchwalona w osiem

lat po zbrodni katy skiej. Przed zarzutem lex retro non agit chroni jednak jej wy-

ra nie deklaratoryjny charakter. Konwencja nie stworzy a nowego prawa. Nada a

jedynie skodyfikowan  posta  normie ju  istniej cej i wyznaczy a zasady oraz tryb

jej egzekucji7. Wyk adni  tak  potwierdzi  swoim autorytetem Mi dzynarodowy

Trybuna  Sprawiedliwo ci, a przekonuj cy dowód, e ludobójstwo by o ju  w okre-

sie II wojny wiatowej uznan  w prawie mi dzynarodowym zbrodni , przeprowa-

dzi  w 1961 r. s d izraelski w wyroku na Eichmanna8. I nie ma najmniejszego zna-

czenia fakt, e chodzi o o innych sprawców i o inne ofiary.

Warto zauwa y , e spo eczno  mi dzynarodowa, a dotyczy to tak e ZSRR,

nie zaprotestowa a przeciwko zastosowanej przez s d izraelski wyk adni9, co mo e

tworzy  domniemanie, i  wyk adni  tak  zaakceptowa a. Zwraca równie  uwag

fakt, e ZSRR by  w gronie 51 pa stw, które 11 XII 1946 r. g osowa y za przyj t

jednomy lnie rezolucj  Zgromadzenia Ogólnego nr 96/I. A znalaz o si  w niej

stwierdzenie, e „wiele przypadków zbrodni ludobójstwa” mia o w przesz o ci

miejsce i e „ludobójstwo jest  zbrodni  prawa mi dzynarodowego, któr  wiat
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4 W. Kulesz a, Mo liwo  opracowania aktu oskar enia sprawców zbrodni katy skiej. Przes anki

prawne i rzeczywisto , „Zeszyty Katy skie” nr 19, (2004), s. 66–69, 77–78.
5 Z zastrze eniem, e nie b dzie wi zany m.in. postanowieniem art. IX o w a ciwo ci MTS przy

rozstrzyganiu sporów dotycz cych wyk adni, stosowania i wykonywania Konwencji.
6 Autor podj  prób  odpowiedzi na to pytanie w oparciu o wyniki wcze niejszych swoich ba-

da . Ze wzgl du na limitowan  obj to  zmuszony jest te  odsy a  ewentualnego czytelnika do po-

danej w nich dokumentacji róde .
7 Wynika to zreszt  jasno z samej nazwy Konwencji. Zwrot: „o zapobieganiu i karaniu” odnosi

si  mo e jedynie do czynu ju  zbrodni  b d cego.
8 Por. wywód w tej sprawie w: A. Basa k, Problem kwalifikacji prawnej zbrodni katy skiej oraz

odpowiedzialno ci sprawców w wietle Norymbergi, „Zeszyty Katy skie” nr 19 (2004), s. 60–61.
9 Autor niniejszych uwag nie zna adnego faktu, który by na to wskazywa .
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cywilizowany pot pia i za której pope nienie kar  ponosz  sprawcy i uczestnicy”

(podkr. A. B.)10. Rodzi to si  rzeczy pytanie o stanowisko, jakie zajmowa  wów-

czas ZSRR w kwestii zarówno przedmiotowych cech tej zbrodni, jak i przede

wszystkim tego, od kiedy j  za zbrodni  uwa a . I tu dochodzimy do tytu owego

problemu ludobójstwa „kulturalnego”.

Poj ciem tym – z pewno ci  niezbyt fortunnym – pos u y  si  w 1946 r. polski

Najwy szy Trybuna  Narodowy w wydanym 6 lipca wyroku na Artura Greisera.

Uzasadniaj c wymierzon  mu kar , NTN stwierdzi  mianowicie, i  oskar ony do-

pu ci  si  na narodzie polskim „fizycznego i duchowego” lub „biologicznego i kul-

turalnego” ludobójstwa. Obie wyró nione w ten sposób formy tej zbrodni ujmo-

wa  w cis ym funkcjonalnym zwi zku jako wzajemnie si  uzupe niaj ce: fizyczne

i biologiczne spowodowa  mia o os abienie „si y fizycznej” Polaków; kulturalne

i duchowe, zniszczenie ich „odporno ci narodowej”. W wypadku tej drugiej, mia

na uwadze nie tylko zniszczenia przedmiotowe (wytwory kultury, instytucje, j -

zyk), ale najwyra niej tak e osobowe, czyli eksterminacj  zarówno twórców sze-

roko poj tej kultury, jak i – bo tak wolno odczyta  odno ny fragment – organiza-

torów ycia publicznego11.

Problem uwzgl dnienia ludobójstwa kulturalnego nale a  do najbardziej spor-

nych w pracach przygotowawczych do Konwencji i – co z punktu widzenia naszej

tematyki ma znaczenie szczególne – zabiega a o to usilnie delegacja ZSRR12. Praw-

dziwa batalia w tej sprawie rozegra a si  na forum tzw. Komitetu ad hoc, siedmio-

osobowego zespo u powo anego wiosn  1948 r. przez Rad  Spo eczno-Gospodarcz

ONZ w celu przygotowania projektu finalnego. Komitetowi przewodniczy  Ame-

rykanin, J. Maktos, a jego zast pc  zosta  delegat radziecki, P aton D. Morozow.

To jego wyst pienia nadawa y ton dyskusji. Pierwszym za  rozpatrywanym doku-

mentem sta y si  dziesi ciopunktowe uwagi, jakie przed o y  Komitetowi rz d

ZSRR. Poj cie ludobójstwa – g osi y w punkcie III – „winno odnosi  si  tak e do

takich zarz dze  i czynów, które skierowane s  przeciwko u ywaniu  na rodo-

wego  j zyka  lub przeciwko na rodowe j  ku l tu r z e” (podkr. w oryg.). Wy-

mienia si  nast pnie przyk adowo zakaz lub ograniczenia w u ywaniu narodowe-

go j zyka, zakaz drukowania w nim albo rozpowszechniania ksi ek lub innych

wydawnictw, niszczenie historycznych zabytków lub przedmiotów kultury naro-

dowej albo kultu religijnego. Wszystko to okre lone zosta o w cytowanym doku-

mencie jako „kulturalno-narodowe ludobójstwo”13.

Nie ma potrzeby wchodzi  tu w polityczne motywy stanowiska radzieckiego,

obliczone na dywersj  w stosunku do mocarstw kolonialnych. (Z tego te  g ównie

Problem ludobójstwa „kulturalnego” a spór polsko-rosyjski o kwalifikacj  prawn ...

10 Cyt. za: P i l i chowsk i, s. 276.
11 Cyt. za: A. Basa k, Zagadnienie ludobójstwa „kulturalnego” w wietle wyroku Najwy szego

Trybuna u Narodowego na Artura Greisera (dalej: Zagadnienie), Studia, t. 16, Wroc aw 1993,

s. 287–303.
12 Por. A. Basa k, Zagadnienie ludobójstwa „kulturalnego” w pracach przygotowawczych do Kon-

wencji z 9 grudnia 1948 (dalej: Konwencja), Studia, t. 18, Wroc aw 1995, s. 161–196.
13 Ibidem, s. 171.
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powodu Zachód by  generalnie przeciwny uwzgl dnianiu ludobójstwa kulturalne-

go). Pozostaj c na gruncie rozwa a  dogmatycznych, mo na wszak e stwierdzi ,

e argumentacja, jak  pos ugiwa  si  Morozow, odpowiada niemal dok adnie temu,

co pod poj ciem ludobójstwa kulturalnego i przypisywanej mu funkcji rozumia

polski NTN. Morozow traktowa  je tak e jako jedn  z form tej zbrodni, obok fi-

zycznego (eksterminacja bezpo rednia i po rednia, czyli tworzenie warunków obli-

czonych na fizyczne zniszczenie) czy biologicznego (ograniczanie urodzin). Do-

maga  si  w zwi zku z tym umieszczenia wszystkich trzech form w jednym artykule

(art. II). Zdo a , co prawda, obroni  sam  ide . Zrealizowano j  jednak w projek-

cie Komitetu w postaci osobnego artyku u III, wedle którego ludobójstwem mia

by  tak e ka dy umy lny czyn „pope n iony  w zamia rze  zn i szczen ia  j -

zyka ,  r e l ig i i  l ub  ku l tu ry  g rupy” (podkr. A. B.)14. Oznacza o to ró nic  za-

sadnicz .

By j  wyja ni , cofnijmy si  do wspomnianej rezolucji 96/I. Wzywaj c Rad

Spo eczno-Gospodarcz , by podj a przygotowania do uchwalenia Konwencji, Zgro-

madzenie Ogólne pos u y o si  nast puj c  analogi : tak jak zabójstwo jest zaprze-

czeniem prawa do ycia jednostki, tak ludobójstwo oznacza to samo w stosunku

do ca ych grup ludzkich15. Analogia ta okaza a si  w skutkach fatalnym punktem

wyj cia dla rozwa anej tu kwestii. Mie ci a bowiem sugesti , e ludobójstwo „kul-

turalne” stanowi  mo e osobny finalny typ przest pstwa, oznaczaj cy – jak to su-

geruje podkre lony ust p – zamach na zewn trzne jedynie cechy grupy (j zyk, kul-

tura), bez zamiaru zniszczenia jej samej. W zwi zku z tym zaciera a równie  granic

mi dzy tak rozumianym przest pstwem a nielegaln , tym bardziej za  legaln ,

a nawet nieuchronn  w rozwoju cywilizacyjnym asymilacj . Da a te  przeciwnikom

uwzgl dnienia tej formy asumpt do twierdzenia, e stawianie na jednej p aszczy-

nie zakazu drukowania lub nawet niszczenia ksi ek z systematycznym mordo-

waniem milionów bezbronnych istnie  ludzkich, „jest absolutnie nieodpowiednie”16.

Morozow, który jako jedyny g osowa  przeciwko projektowi Komitetu ad hoc,

z powodów niemaj cych jednak zwi zku z tre ci  art. III17, broni  go w dalszej,

decyduj cej fazie debaty. Przemawiaj c na forum Komitetu VI (prawnego) Zgro-

madzenia, stwierdzi , e bez tego, co sk ada si  na tre  tego artyku u, definicja

ludobójstwa nie odpowiada aby celom, jakie Komitet ma na wzgl dzie. Za donios y

element ludobójstwa uzna  zamiar zniszczenia danej grupy w  c a o c i  l u b

w cz c i. Jednym sposobem realizacji takiego zamiaru – mówi  – jest fizyczna

likwidacja cz onków grupy, drugim likwidacja jej kultury. W tym kontek cie po-

wo a  si  te  na wyrok norymberski, który – jak stwierdzi  – ukazuje na przyk a-

Adam Basak

14 Ibidem, s. 171–178.
15 Cyt. za: P i l i chowsk i, s. 274–275.
16 Por. A. Basa k, Konwencja, s. 173.
17 Powodem by  brak w preambule podkre lenia, e ludobójstwo pozostaje w „organicznym zwi z-

ku z faszyzmem-nazizmem i innymi podobnymi »teoriami« rasowymi”, jak równie  fakt obj cia

ochron  grup politycznych (wtr canie si  w wewn trzne sprawy pa stw i naruszanie ich suwerenno-

ci!). Por. ibidem, s. 178.
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dach z Czechos owacji, Polski i Luksemburga, e zniszczenie kultury pewnych grup

stanowi  mo e metod  ich likwidacji18.

W podobnym duchu wypowiadali si  te  delegaci Ukrainy, Wadim Kowalen-

ko, i Bia orusi, figuruj cy w angielskim protokole jako „N. M. Khomussko”. Wy-

st powali formalnie jako reprezentanci osobnych pa stw, tworzyli jednak w isto-

cie, wraz z Morozowem, wspóln  reprezentacj  Zwi zku Radzieckiego. Obaj

ujmowali ludobójstwo „kulturalne” w funkcjonalnym zwi zku z fizycznym i obaj

odnosili to do praktyk hitlerowskich. Kowalenko stwierdzi , e Ukraina sta a si

ofiar  ludobójstwa „kulturalnego”, które „by o tylko wst pem do ludobójstwa fi-

zycznego”. Delegat Bia orusi zauwa y  trafnie, e art. III nie zajmuje si  „ograni-

czaniem ycia kulturalnego grupy, lecz dzia aniami zmierzaj cymi do zniszczenia

jej j zyka, religii albo kultury, ze wzgl du na narodow , rasow  lub religijn  nie-

nawi ”. Dzia ania takie „by y zawsze wyrazem prze ladowa , maj cych na celu

– jak to pokaza y zbrodnie pope niane pod rz dami Hitlera – niszczenie grup”. Ich

ofiar  pad  w okresie wojny zarówno jego kraj, jak i Ukraina, Polska, Czechos o-

wacja oraz – jak z rozp du doda  – Zwi zek Radziecki19.

W Polsce powo ywano si  ju  na okoliczno , e strona radziecka pos ugiwa a

si  w Norymberdze kwalifikacj  ludobójstwa (W. Kulesza). Istotnie, akt oskar e-

nia w jednym fragmencie si  do niej odwo uje. Dotyczy o to jednak tylko zbrodni

na ludno ci cywilnej, a Katy  figurowa  w tym dokumencie jako zbrodnia na je -

cach wojennych. Przede wszystkim za  zosta o w pewnym sensie zdezawuowane

przez Mi dzynarodowy Trybuna  Wojskowy, który w swoim wyroku kwalifikacj

tak  – jak wiadomo – odrzuci . Wypowied  Morozowa nabiera przez to szczegól-

nej wagi. Daje nie tylko wyraz konsekwencji, ale w jak najbardziej formalny spo-

sób – poprzez o wiadczenie pe nomocnego delegata do ONZ – i dowód tego, e

w stosunku do zbrodniczych czynów, pope nionych w latach II wojny wiatowej

na terenach okupowanych, ZSRR pos ugiwa  si  istotnie kwalifikacj  ludobójstwa

i e nadawa  mu przy tym szeroki przedmiotowo zakres.

Odnosi si  to tak e do podkre lonego wy ej zwrotu. Po stronie rosyjskiej poja-

wi  si  bowiem argument, e Katynia nie mo na uwa a  za ludobójstwo, skoro jego

ofiary stanowi y jedynie 10 cz  ogólnej liczby zatrzymanych w ZSRR Polaków20.

Otó  zwrot ten sta  si  cz ci  dyspozycji art. II Konwencji. Nie uzale nia ona aktu

ludobójstwa od liczby ofiar. Uzale nia je wy cznie od zamiaru sprawcy. To za-

miar odró nia ludobójstwo od wszystkich innych pope nianych w podobny spo-

sób zbrodni21. Morozow, wypowiadaj c si  jeszcze przed uchwaleniem Konwen-

cji, uzna  ów zamiar, który odniós  wyra nie tak e do cz ci grupy, za donios y

element zbrodni. Dodajmy, e mówi c o zniszczeniu kultury, musia  mie  w isto-

cie na my li, podobnie jak i polski NTN, straty osobowe. Trudno bowiem wyobra-

zi  sobie realizacj  ludobójczego zamiaru, je li mia by on polega  tylko na niszcze-

Problem ludobójstwa „kulturalnego” a spór polsko-rosyjski o kwalifikacj  prawn ...

18 Zob. ibidem, s. 190.
19 Por. ibidem, s. 183, 187–188.
20 P. Wro sk i, Mordy w Katyniu by y ludobójstwem, GW z 15 IX 2004 r.
21 Por. A. Basa k, Zagadnienie, s. 305–306 i przyp. 115.
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niu przedmiotów kultury nale cych do cz ci grupy. Mo na natomiast wyobrazi

to sobie atwo, je li zamiar taki polega na eksterminacji tej cz ci grupy, która obej-

muje jej elit , ludzi wykszta conych, twórczych i spo ecznie aktywnych; takich,

jakimi by y ofiary zbrodni katy skiej.

Ludobójstwa „kulturalnego” ostatecznie do Konwencji nie w czono. Moskwa

musia a w tym punkcie ust pi . Musia a zgodzi  si  tak e w jakiej  mierze na uzna-

nie jurysdykcji trybuna u mi dzynarodowego, czemu przez ca y czas si  sprzeci-

wia a. Uzyska a jednak w zamian rezygnacj  Zachodu z postulatu rozci gni cia

ochrony na grupy polityczne. W tej sprawie jej sprzeciw by  – z powodów, których

t umaczy  nie trzeba – tak stanowczy, e do ko ca grozi  fiaskiem ca emu projek-

towi. W rezultacie przewidziana w Konwencji ochrona prawna obj a jedynie gru-

py narodowe, etniczne, rasowe i religijne. Za ludobójstwo za  uznano wy cznie

fizyczn  lub biologiczn  form  tej zbrodni.

Powracaj c do wyra onej na pocz tku sugestii mo na zauwa y , e widoki na

to, by w oparciu o Konwencj  uzyska  satysfakcjonuj ce rozstrzygni cie, s  nader

nik e. Warto jednak zauwa y , e rosyjscy adwokaci, którzy reprezentuj  przed

s dami Federacji interesy kilku rodzin katy skich, widz  nast puj c  szans

w odwo aniu si  do Strasburga. Ewentualne orzeczenie Europejskiego Trybuna u

Praw Cz owieka, e zbrodnia katy ska by a ludobójstwem, umo liwi zastosowa-

nie do niej przepisów Konwencji22, a nie da si  zaprzeczy , e Katy  odpowiada

okre lonym w niej znamionom ludobójstwa. Je li tak, to wobec wynikaj cego st d

mi dzynarodowego zobowi zania Rosji kwalifikacja prawna, jak  na u ytek we-

wn trzny nada a mu rosyjska prokuratura, jest bez znaczenia. Trudno za  by oby

na gruncie prawniczym obroni  pogl d, e norma ludobójstwa, czy w ogóle prze-

pisy prawa norymberskiego, odnosi y si  jedynie do zbrodni hitlerowskich; pogl d,

który reprezentanci ZSRR, w tym tak e Morozow23, usi owali po wojnie bezsku-

tecznie narzuci , a który wspó czesna Rosja sk onna jest, jak si  wydaje, podzie-

la 24.

22 C. azarewic z, op. cit., s. 33.
23 Por. wy ej, przyp. 17.
24 W kwestii np. stosowania zasady nieprzedawnienia. Por. W. Kulesza, op. cit., s. 72.


