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W znacznie większym stopniu obciążyć nią jednak należy
Anglosasów. Dla doraźnych potrzeb wojennych Londyn i Waszyngton wiosną 1943 r. nie zareagowały w sposób godny mocarstw
demokratycznych. Jak wskazują dokumenty, ich wiedza o dokonanym mordzie, w szczególności Brytyjczyków, była wystarczająca33. z tej strusiej polityki Stany Zjednoczone w zasadzie wycofały
się na początku lat 50. (powołanie komisji specjalnej Kongresu, tzw.
Komisji Maddena), natomiast Wielka Brytania trwała w niej aż do
2003 r. 34

Dr ADAM BASAK

f

W powyższej enumeracji kategorii winy pominąłem Naczelną
Prokuraturę Wojskową Federacji Rosyjskiej. Mam nadzieję, iż nie
popełniłem błędu, że za faktem nie zamknięcia przez nią dotąd
śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej kryją się ważne, choć nie
znane stronie polskiej przyczyny. Że nie kieruje się ona sformułowanym w 1991 r. przez prokuratora generalnego ZSRR Nikołaja Trubina ostrzeżeniem, iż "po zakończeniu śledztwa rząd polski postawi kwestię wyrównania strat materialnych w stosunku do
35
każdego poległego [z rąk NKWD] polskiego wojskowego" .

33 Por.: Despatsches oJ Sir Owen O'Malley to the British Government, London 1972,
s. 22-24 (raport O'Mallcy'a z maja 1943 r., odtajniony w 1972 r.); J. K. Zawodny, Death in the
Foresl. The Story ofthe Katyn Fores/ Massacre, Notrc Damc- Indiana 1962, rozdz. IX (raport
płk. Johna van Vlicta z maja 1945 r., odtajniony w 1950 r.).
34 Wówczas dopiero to zdecydowano się opublikować pełną dokumentację historii tego
zaniechania: Katyn. British reactions to the Katyn Massacre. 1943-2003, London 2003; wersja internetowa: www fco.goy.uk/sęrvlet.
35 Informacja prokuratora generalnego ZSRR N. Trubina dla prezydenta M. Gorbaczowa, Katyń. Dokumenty ludobójstwa, dok. 40, pkt 3, s. 144-145.
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PROBLEM KWALIFIKACJI PRAWNEJ ZBRODNI
KATYŃSKIEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPRAWCÓW W ŚWIETLE NORYMBERGI
Pojęcie

"zbrodnia katyńska" ma w naszych rozważaniach sens
symboliczny i obejmuje wszystkie- bez względu na miejsce kaźni
ofiary decyzji podjętej 5 marca 1940 r. przez Biuro Polityczne
WKP(b) 1• Podobny sens posiada również tytułowa "Norymberga",
która oznacza po prostu powojenne orzecznictwo w sprawach hitlerowskich zbrodniarzy. Oczywiście, odnosi się w pierwszym rzędzie
l Podstawą decyzji (opatrzonej nr. kolejnym 144) był następujący fragment pisma skierowanego przez Serię do Stalina: "W związku z tym, że wszyscy są zatwardziałymi i nicprzejednanymi wrogami władzy radzieckiej NKWD ZSRR uważa za niczbędoc:
l. Polccić NKWD ZSRR:
l) sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14700 osób, byłych polskich oficerów, urzędoików, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i strażników więziennych,
2) a także sprawy aresztowanych i przebywających w więzicniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Sialurusi li 000 osób, członków różnych szpiegowskich i dywersyjnych organizacji kontrrewolucyjnych, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów,
urzędników i uciekinierów- rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania.
II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, postanowienia o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia - w następującym trybie
a) przeciwko osobom znajdującym się w obozach jeńców wojennych - na podstawie
zaświadczeń przedstawionych przez Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSRR
b) przeciwko osobom aresztowanym -na podstawie zaświadczeń z akt przedstawionych
przez NKWD USRR i NKWD SSRR.
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do wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego na tych
głównych, tzn. Garinga i towarzyszy; w jakimś jednak zakresie także
do wyroków innych sądów. Dotyczy to zwłaszcza 6 amerykańskich
trybunałów wojskowych, przed którymi w latach 1946-1949, w tejże
samej sali nr 600 norymberskiego Pałacu Sprawiedliwości, toczyło
się 12 głośnych procesów2•
Tak rozumiana Norymberga wyznacza zarazem ramy naszcgo tematu. Zarówno Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, jak
i wspomniane trybunały amerykańskie, orzekały na podstawie aktów
prawa międzynarodowego3 • Pierwszym był Statut MTW, uchwalony 8 sierpnia 1945 r. przez cztery wielkie mocarstwa - USA,
Wielką Brytanię, ZSRR i Francję4 ; drugim, wydana 20 grudnia
1945 roku przez te same mocarstwa, bo Sojuszniczą Radę Kontroli
w Niemczech, tzw. Ustawa nr 105• Jakkolwiek obydwa wymienione
akty uchwalone zostały wyłącznie w intencji ukarania zbrodniarzy
hitlerowskich, normy, do których się odwoływały, miały ze swej
~

III. Rozpatrzenie spraw i podj~tcic decyzji powierzyć trójce w składzie: towarzysze
MERKUŁOW, KABUŁOW, BASZTAKOW (naczelnik l. Spec wydziału NKWD ZSRR)".
pisma skierowanego w ćwierć wieku później (9 marca 1965 r.) przez A. Szclcpina do

z

N. Chruszczowa wynika, iż "na podstawie decyzji specjalnej trójki NKWD ZSRR rozstrzelano
21857 osób, w tym: w Lesie Katyńskim (obwód smolcński) 4421 osób, w obozie Starobielskim pod Charkowem 3820 osób, w obwodzie Ostaszkowskim (obwód kaliniński) 6311 osób
i 7305 osób rozstrzelano w innych obozach i wi~tzicniach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej
Białorusi". - Cyt. za: Kserokopic dokumentów przekazanych władzom polskim przez Naczelne Archiwum Państwowc Federacji Rosyjskiej, uprzejmie udost~tpnionc autorowi przez
Profesora Karola Joncl(. Tłumaczenic według: Dokumenty -- tłumaczenia i fotokopie, w:
Sybiracy 45, 1992, s. 3-7.
2 Por. Cyprian, T., Sawicki, J., Nieznana Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich, Warszawa 1965, passim.
3 W pewnym zresztą sensic spostrzeżenic to dotyczy w ogóle orzecznictwa w sprawach
hitlerowskich zbrodni. Mimo, źc poszczególne sądy alianckie działały na podstawie wcwn~ttr..mych ustaw karnych, o winie sądzonych przez nic osób rozstrzygała przecież okoliczność,
czy osoby te popełniły zbrodnię wojenną, a wi~tc koniec końców norma prawa mi~tdzynaro
dowego.
4 Statut stanowił integralną cz~tść podpisanego 8 sierpnia 1945 r. w Londynie Porozwnienia ... w pnedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi europejskiej. Cyt. za: Ściganie i karanie sprawców zbrodni wojennych i zbrodni pneciwko ludzkości.
(Wybór dokumentów). Pod redakcją Czesława Pilichowskicgo ... [dalej jak "Pilichowski"],
Warszawa 1978, s. 141-154.
5 Tamźc, s. 158-165.
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istoty walor powszechny. Musiały zatem odnosić się do wszystkich
czynów, które - niezależnie od obywatelstwa sprawcy - wypełniały
znamiona trzech wymienionych w nich kategorii zbrodni: "przeciwko pokojowi", "wojennych" i "przeciwko ludzkości". Znalazło to
wyraźne potwierdzenie w wyroku Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego. Statut - stwierdził on w swoim znanym dictum - nie
był "wypływem arbitralnej władzy, wykonywanej przez zwycięskie
państwa", lecz wyrazem prawa międzynarodowego już obowią
zującego w chwili, kiedy go układano6 • Warto jednak przypomnieć,
iż delegaci ZSRR do ostatniej chwili usiłowali uzaleźnić kryminalny
charakter takich czynów od tego, czy popełnili je "faszyści". Tym
niemniej zaakceptowali w końcu definicję ogólną7 •
Podniesiony przez nas problem nie ma już znaczenia praktycznego, gdyż sprawcy zbrodni katyńskiej, przynajmniej ci najważ
niejsi, nie żyją. Zasługuje wszakże na uwagę nie tylko z powodów
poznawczych. Norymberga jest wszak symbolem kary, którą
ponoszą najwyżsi nawet przedstawiciele państwa za popełniane
w jego imieniu zbrodnie. Jest więc nie tylko naturalnym, ale i najbardziej właściwym punktem odniesienia w refleksji nad katyńskim
mordem - zbrodnią, która obciąża przecież bezpośrednio ówczesnych przywódców ZSRR. Skoro zaś żaden z jej sprawców nie zasiadł nigdy na ławie oskarżonych, przywołanie norymberskiego
precedensu, a więc kwalifikacja ich winy wedle norymberskich standardów, stanowić może jakąś formę wymierzonej im sprawiedliwości; jak również jakąś formę pośmiertnego zadośćuczynienia dla
ich ofiar.
Przywołana na początku decyzja Biura Politycznego wyróżniała
- wedle swego brzmienia - dwie grupy obywateli polskich: tych,
którzy znajdowali się "w obozach dlajeńców wojennych", oraz tych,
którzy przebywali "w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy
Białorusi", czyli na terenie wschodnich województw Rzeczy6 Cyt. za: Materiały Norymberskie. Umowa - Statut - Akt Oskarżenia - Wjrok - Radzieckie Votum. Opracowali i zaopatrzyli wstl(pcm Tadeusz Cyprian i Jerzy Sawicki. .. [dalej
jak "Materiały"], Warszawa 1948, s. 194.
7 Podajl( za: Ginsburgs, G., Moscow Road to Nuremberg. The Soviet Background to the
Tria/, by ... , The Haguc-Boston-London 1996, s. 105.
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pospolitej, okupowanych po 17 IX 1939 r. przez Armię Czerwoną.
W stosunku do obydwu władze sowieckie miały obowiązki, wynikające z dwóch międzynarodowych konwencji: IV haskiej z 1907 r.,
dotyczącej "praw i zwyczajów wojny lądowej", a właściwie z postanowień dołączonego do niej "Regulaminu", oraz genewskiej
z 1929 r. o traktowaniu jeńców wojennych. Obie znalazły swój kolejny kodyfikacyjny wyraz w powołanych wyżej aktach prawa norymberskiego.
Statut MTW wart. VI, p. "b", wśród innych podlegających karze
f
czynów, wymienia także mordowanie lub złe traktowanie jeńców
wojennych oraz morderstwa i męcanie się nad ludnością cywilną na
terytoriach okupowanych. Podobne postanowienia zawiera również
w art. II, p. l "b" Ustawa nr l O. Nakazywałoby to zakwalifikować
mord katyński w pierwszym rzędzie jako "pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych", czyli tzw. zbrodnię wojenną "w ścisłym tego
słowa znaczeniu" 8 • Ponieważ jednak zbrodnię wojenną popełnia się
na ludności nieprzyjacielskiej, wymagałoby to uprzedniego dowodu,
że w stosunkach między Polską a ZSRR istniał stan wojny9 • Rząd
sowiecki utrzymywał bowiem oficjalnie, że zachowuje w toczącej
się wojnie neutralność, i zostało to przez sojuszników Polski zaakceptowane10. Jakkolwiek więc wskazana wyżej kwalifikacja wydaje
8 Nawiasem mówiąc mord katyński tak właśnie zakwalifikowany został w norymberskim
oskarżenia, gdzie wymieniono go pod naciskiem Moskwy, pragnącej w ten sposób
przypisać własną win« Niemcom. Postt<powanie dowodowe zamysł tenjednak pokrzyżowało.
Por. Basak, A., Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunalem Norymberskim, Wrocław 1993, passim.
9 Nic jest to jednak, bynajmniej, warunek uznania mordu katyńskiego za zbrodnię w rozumieniu prawa mit<dzynarodowcgo. V Konwencja haska z 1907 r., "dotycząca praw i obowiązków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny lądowej", nakazuje im w art. 11 oraz 12
opick« nad znajdującymi sit< na ich terytorium wojskami stron wojujących i post«Powanic podyktowane "przez uczucia humanitarne". (Cyt. za: Zbiór dokumentów. Wyboru dokonał, wst«pcm i przypisami opatrzył Marian Flemming [dalej jak: "Flemming"], Warszawa 1978, s. 33-34). Por. uwagę prof. Madajczyka, iż rozróżnienie mit<dzy statusemjeńca a internowanego nic
posiada w kontekście zbrodni katyńskiej istotnego znaczenia. - Madajczyk, Cz., Dramat katyński, Warszawa 1989, s. 16.
10 Oświadczenie tej treści zawierało radiowe przemówienie W. Mołotowa z 17 IX.
Potwicrdziły je noty skierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych w Moskwie. Documents on Po/ish-Soviet Relations I 939-/945, Vol. l 1939-1943 [dalej jak: "Documcnts"],
London-Melbourne-Toronto 1961, s. 48 i 50 (dok. nr 46 i 49). Stanowisko zachodnich sojuszakcie
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się zupełnie

oczywista, obrona w hipotetycmym procesie sprawców
zbrodni katyńskiej z pewnością by ją zakwestionowała.
Miałoby to pewną podstawę w fakcie, iż w momencie wtargnię
cia przez Armię Czerwoną w granice Rzeczpospolitej, zabrakło- i to
po obydwu stronach- wyraźnej deklaracji wojennej. Moskwa podjęte przez siebie działania tłumaczyła względami własnego bezpieczeństwa oraz pragnieniem przyjścia z pomocą "pokrewnej" ludności ukraińskiej i białoruskiej. Aby zaś usprawiedliwić fakt jawnego naruszenie wiążących Polskę i ZSRR traktatów oświadczyła, iż
traktaty te "straciły ważność", gdyż w wyniku poniesionych klęsk
"państwo polskie i jego Rząd przestały faktycznie 11 istnieć". Poparła
to m.in. twierdzeniami w rodzaju: "Warszawa, jako stolica Polski,
już nie istnieje", rząd "uległ rozkładowi i nie okazuje znaku ży
cia"! 12 •
Nie ma tu potrzeby szerzej dowodzić wykazanej już w historiografii polskiej jaskrawej bezpodstawności tego rodzaju stwierdzeń
i to zarówno w płaszczyźnie stanu faktycmego, jak i, przede wszystkim, prawnego 13 . Warto tylko przypomnieć pogląd, jaki Trybunał
Norymberski sformułował, odrzucając opartą na podobnych twierdzeniach tezę niemieckich obrońców. Utrzymywali oni, że w wyniku
dokonanego po klęsce Polski podboju, Trzecia Rzesza rozciągnęła
swoją suwerenność na tzw. tereny włączone, czyli 3 zachodnie województwa RP. Mogła zatem postępować na nich tak, jak gdyby
stanowiły część państwa niemieckiego. Trybunał uznał, co prawda,
za zbędne rozważanie problemu, czy doktryna podboju może mieć
ników ilustruje fragment notatki ambasadora E. Raczyńskiego z przebiegu rozmów A. Zaleskiego z N. Chamberlainem i lordem Halifaxem w Londynie, w dniach 11-12 X 1939 r. Zob. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór
dokumentów [dalej jak: "Sprawa polska"], Warszawa 1965 PWN (na prawach rt<kopisu),
s. 112.
11 Karol Karski słusznie dostrzegł w tym zwrocie dowód, że "rząd ZSRR zdawał sobie
spraw«, iż państwo polskie nic przestało istnieć de iure". Por. Karski, K., Agresja ZSRR na
Po/skę w świetle prawa międzynarodowego, "Rzeczpospolita" nr 215 ( 4168) z 16-17 IX 1995,
s. 19.
12 Z noty wr«czoncj ambasadorowi RP, W. Grzybowskiemu w nocy z 16 na 17 IX
1939 r. -Cyt. za: Sprawa polska s. 83-84.
13 Zob. zwłaszcza Łojek, J. (Leopold Jeżcwski) Agresja /7 września /939. Studium
aspektów politycznych, Warszawa 1990, passim, oraz Karski, op. cit.
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w ogóle zastosowanie "w tych wypadkach, gdy podbój nastąpił
w wyniku zbrodni wojny napastniczej". Przypomniał jednak, że
zawsze uważano, iż "doktryna ta nie może mieć zastosowania, jak
długo istnieje jakakolwiek armia bojowa zmierzająca do przywrócenia podbitych krajów prawnym posiadaczom" (podkr. A. B.) 14.
Nawet więc, gdyby okoliczności, na które Moskwa się powoływała, odpowiadały prawdzie, a tak przecież nie było, nie mogły
one żadną miarą usprawiedliwić twierdzenia, iż państwo polskie
przestało istnieć. Zwrot ,jakakolwiek armia bojowa" odnosił się
pdecież nie tylko do armii polskiej, która walki nie przerwała, ale
i do armii jej sojuszników 15 . Zgodnie zatem z zacytowaną opinią
Trybunału, państwo polskie istniało nadal i nadal obowiązywały
zawarte z nim traktaty. Trafilie zauważył tu zresztą Marian Kukieł,
że wymiana ambasadorów, przewidziana podpisanym 30 lipca
1941 r. układem Sikorski-Majski, oznaczała uznanie przez Moskwę
prawnej ciągłości istnienia Rzeczypospolitej, czyli rezygnację z komentowanego tu twierdzenia 16 . Art. 2 tego układu mówi przecież
wyrażnie, że stosunki dyplomatyczne między obu rządami "zostaną
przywrócone" (podkr. A. B.) 17 .
Jeśli zatem państwo polskie nadal istniało, jego siły zbrojne
podjęły walkę z wkraczającą Armią Czerwoną - skalę tej walki
ukazało czytelnikowi polskiemu studium Ryszarda Szawłowskie
go18- a między Moskwą i Warszawą doszło do zerwania stosunków
pokojowych, to mamy tu do czynienia z wszystkimi elementami
klasycznej definicji wojny 19. Okazuje się przy tym, że w tym

konkretnie wypadku deklaracja o stanie wojny nie była bynajmniej
warunkiem jego powstania. Art. l układu z 23 lipca 1932 roku,
w myśl którego Polska i ZSRR wyrzekły się wojny jako narzędzia
polityki międzynarodowej, obejmował tym pojęciem wszelkie
działania agresywne, "nawet gdyby te działania były dokonane bez
wypowiedzenia wojny i z uniknieciem wszelkich jej możliwych
przejawów"20 • Rząd polski ogłosił zresztą taką deklarację, ale dopiero w kilka miesięcy później, choć de facto z mocą wsteczną od
tego dnia21 • Poza tym sam fakt napaści kilkakrotnie jednoznacznie
napiętnowaf 2 •

O tym, że między Polską a ZSRR istniał po 17 września stan
wojny, świadczy najlepiej fakt posługiwania się przez władze
sowieckie terminem ,jeńcy wojenni'm. Wskazuje to na subiektywne przekonanie o prowadzonej z Polską wojnie. Słusznie też uznaje
się je za dowód fałszywości twierdzenia, iż ZSRR zachowywał neutralnośe4. Warto dodać, iż przekonanie to nie było bynajmniej przejawem chwilowej euforii wojennej. W dołączonym do umowy z 30
lipca 1941 protokole czytamy bowiem, iż władze ZSRR udzielą
amnestii wszystkim obywatelom polskim więzionym na terenie
ZSRR czy to jako jeńcy wojenni, czy też na innej stosownej podstawie (podkr. - A. B.). Zwrot ten powtórzony zostanie następnie
w dekrecie amnestyjnym z 12 sierpnia25 . Co prawda w cytowanej
decyzji Biura Politycznego WKP(b) oficerów polskich nazywa się

°

2 Cyt. za: Połska w latach 1918-1939. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii

Wojciecha Wrzcsińskicgo. Opracowali Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka,
Sulcja, Warszawa 1986, s. 261.
21 Por. oświadczenia ministra spraw zagranicznych, Augusta Zaleskiego, oraz wiceministra tego resortu, Zygmunta Gralińskicgo, na posiedzeniu Rady Narodowej w Paryżu w dniu
16 IV 1940 r. -Sprawa polska, s. !53 i 162.
22 Przed przekroczeniem granicy z Rumunią zaprotestował np. "uroczyście przeciwko
jednostronnemu pogwałceniu przez Rosji< paktu o nicagresji oraz przeciwko inwazji terytorium Polski", a protestując nastc;pnic przeciwko niemiceko-radzieckiemu traktatowi z 28
września tego roku mówił o dwóch "państwach agresorach" i o dwóch "najeźdźcach". Por. Documents, s. 47 i 55.
23 Stwierdza to na podstawie komunikatów radzicekiego dowództwa Madajczyk, choć
sam opowiada się za określeniem "internowani". (Madajczyk., op. cit., s. 16).
24 Karski, op. cit.
25 Documents, s. 142 i 145.
pod

redakcją

Włodzimierz

14 Materiały, s. 235. W podobnych słowach ujął to ambasador Grzybowski- "Suwerenność państwa

istnieje tak długo, jak długo choćby jeden regularny żołnierz nadal walczy". Por.
Documents, s. 87.
15 Por. Bicrzanck, R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982, s. 230.
l6 Kukicl, M., Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Po/sld Walczącej, Londyn 1970,
s. 166.
17 Cyt. za: Sprawa polska, s. 226 (podkr.- A.B.).
18 Liszcwski, K. (Szawłowski, Ryszard), Wojna polsko-sowiecka, Londyn 1986, passim.
19 "Wojna jest to stan walki przede wszystkim za pomocą publicznych sił zbrojnych
mi~<dzy dwoma lub wi~<cej podmiotami prawa międzynarodowego, albo przynajmniej grupami
mającymi charakter podmiotów prawa wojny, przy zerwaniu stosunków pokojowych mi~<dzy
stronami".- Ehrlich, L., Prawo międzynarodowe, wyd. IV, Warszawa 1958, s. 448.
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"byłymi"

i unika expressis verbis kwalifikacji ,jeniec wojenny";
zamiast tego podaje się tam, iż, wraz z innymi jeszcze kategoriami
osób, znajdują się oni "w obozach dla jeńców wojennych"26 • Jest to
jednak konsekwencja przyjęcia tezy, iż państwo polskie przestało
istnieć i traci jako argument na znaczeniu wraz z obaleniem samej
tezy.
W hipotetycznym procesie sprawców Katynia obrona posłu
żyłaby się zapewne również zarzutem, że bolszewicka Rosja odrzuciła dawne zobowiązania traktatowe rządu carskiego, w tym i Konwe"ncję haską, a genewskiej o ochronie jeńców wojennych w ogóle
nie podpisała. Deklarując zaś 9 sierpnia 1941 roku gotowość stosowania zarówno jednej, jak i drugieP 7, rząd sowiecki uczynił to
- jak podkreśla R. Maurach28 - po części warunkowo, tzn. tylko
w takim zakresie, w jakim stosować je będą Niemcy29 . Jakkolwiek
cynicznie by zarzut taki nie brzmiał, pozostaje faktem, iż prawo
międzynarodowe jest ze swej istoty prawem woluntarystycznym,
tzn. że każde państwo "w stosunkach z innymi, jest wiązane tylko
swoją wolą", a więc tymi normami, które samo zaakceptowało. Z tą
jednak chwilą jest nią - w myśl zasady dobrej wiary - wiązane
w pełni. Także wtedy, kiedy akceptacja nastąpiła w sposób dorozumiany, np. choćby tylko przez brak sprzeciwu! 30 .
Pomińmy już to, że odrzucenie dawnych zobowiązań rządu
carskiego nie dotyczyło - jak to ujmował przed laty jeden z czołowych teoretyków sowieckich - "demokratycznych" norm istnie-

jącego prawa międzynarodowego 31 • Później, wobec oczywistej
złudności oczekiwań

na rewolucję światową, ZSRR z konieczności
(m.in. w celu wymiany jeńców wojennych) zaakceptował je jako
podstawę swoich stosunków z innymi państwami. Rzecz w tym, że
w świetle wykładni Trybunału Norymberskiego ów hipotetyczny
zarzut okazałby się całkowicie bezskuteczny z innego powodu.
Trybunał stwierdził bowiem, że w roku 1939 postanowienia haskiego Regulaminu były już akceptowane przez "wszystkie cywilizowane narody" i uważane za "zestawienie praw i zwyczajów wojennych mających ... tylko charakter deklaratoryjny". Musi to oznaczać, że obowiązywały niezależnie od formalnego uczestnictwa w tej
Konwencji, czy też - dodajmy -jej ewentualnego wypowiedzenia.
W tym kontekście traci również na znaczeniu brak radzieckiego podpisu pod Konwencją genewską z 1929 roku. "Jest rzeczą tak
powszechnie przyjętą - czytamy w wyroku - iż naruszenie tych
postanowień [postanowień obydwu konwencji- A. B.] stanowi zbrodnię, za którą winne jednostki podlegają karze, że rzecz ta nie podlega dalszej dyskucji" 32 •
W szelki e zresztą wątpliwości usuwa w tym względzie radziecka
praktyka prawna po czerwcu 1941 r. W oficjalnych oświadczeniach
Kremla, np. w notach Mołotowa, powoływano się na Regulamin
haski (ewentualnie Konwencję) jako na wyraz obowiązującego
prawa i to expressis verbis w kontekście zbrodni na jeńcach. George
Ginsburgs, autor interesującej pracy o radzieckiej drodze do Norymbergi, pisze, że czyniono to w sposób wręcz ortodoksyjny33 •
Według autorytatywnej opinii A. N. Trainina3\ dekret Prezydium

26 Por. wyżej, przyp. l.

27 A poza tym także protokołu genewskiego z 1925 r. zakazującego stosowania gazów
bojowych.- Por. Madajczyk, s. 16.
28 Profesor prawa karnego, specjalista w zakresie prawa wschodnioeuropejskiego;
w 1948 występowal jako świadek obrony głównego oskarżonego, Ottona Ohlcndorfa, w toczącym się w latach 1947-1948 przed Amerykańskim Trybunalem Wojskowym nr 2 procesic
Einsatzgruppcn.- Por. Einsatzgntppen. (lłyrok i uzasadnienie). Oprac. i tłumacz. S. Datncr,
J. Gumkowski, K. Leszczyński, w: "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polscc", t. XIV, Warszawa I 963 [dalej jak "Einsatzgruppcn"], s. 58.
29 Stanowisko swoje wyraził w notach skierowanych do rządów Szwecji, Bułgarii,
Włoch i Japonii, w intencji przekazania go Niemcom. Maurach, R., Die Kriegsverbrecherprozesse gegen deutsche Gefangene in der Soviet Union, Hamburg I950, s. 17-19.
30 Cyt. za: Ehrlich, s. 6.
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31 Tunkin, G. 1., Zagadnienia teorii prawa międzynarodowego, Warszawa 1964, s. 29.
W czasie dyskusji nad Dekretem o pokoju Lenin, stwierdzając, iż w zawieranych przez "grabieżcze rządy" porozumieniach istnieją różne punkty, wyrażnie deklarował gotowość akceptowania między innymi tych, "w których zawarte są warunki stosunków dobrosąsiedzkich".
Por. Lenin, W. 1., Dzieła, t. 26, Warszawa 1953, s. 246.
32 Materiały, s. 234-235.
33 Ginsburgs, s. 28, 3 I i 59.
34 Zdaniem F. Ryszki, Trainin szczególnie przyczynil się po stronic radzieckiej do zaistnienia Norymbergi. Był- jak pisze ten autor- jednym z trzech ludzi, "którzy najbardziej zasłużyli się sprawie". - Ryszka, F., Norymberga. Prehistoria i ciąg dalszy, Warszawa I 982,
s. 8.

41

Rady Najwyższej z 19 kwietnia 1943 r., który'stał się podstawą karania przez sądy radzieckie hitlerowskich zbrodniarzy, oznaczał realizację art. 29 Konwencji genewskiej w sprawie jeńców wojennych35.
Warto dodać, że morderstwa i akty gwałtu na ludności cywilnej oraz
jeńcach wojennych nazywa się w nim "najbardziej haniebnymi i najcięższymi przestępstwami" 36 .

Prawnie wiążący dla strony sowieckiej charakter obydwu konwencji wynikał też i to expressis verbis z przebiegu procesów
hitlerowskich zbrodniarzy. Wyrok w pierwszym z nich, tzn.
chatkowskim37 , odwoływał się, co prawda ogólnie tylko, choć
znamiennie, do "powszechnie obowiązujących praw i zwyczajów
prowadzenia wojny". Natomiast oskarżyciel, pułkownik Dunajew,
który się na nie także powołał, wymienił w swoim końcowym
przemówieniu zarówno Konwencję haską z 1907, jak i genewska
z 1929 roku38 . Nie trzeba zaś dodawać, że ogromna część materiału
dowodowego dotyczyła mordowania jeńców wojennych, a więc
tego, czego wedle słów aktu oskarżenia, zabraniają "międzynaro
dowe normy prawne"39 . Warto jeszcze - w kontekście zbrodni
katyńskiej- przytoczyć słowa oskarżyciela w późniejszym procesie
załogi KL Sachsenhausen40 , F. A. Bieliajewa, "radcy państwowego
wymiaru sprawiedliwości drugiej klasy". Przywołując obie konwencje Bieliajew stwierdził mianowicie, że "zabraniają one zabija35 Podaję za: Ginsburgs, s. 45. Artykuł ten przewidywał,

iż rządy państw sygnatariuszy
kroki, aby wprowadzić do swego ustawodawstwa przepisy umoż
liwiające ściganic sprzecznych z Konwencją działań. Opinię Trainina powtarza inny autor radziecki.-· Por. Glcbow, B., Woje1myje prestupniki pered sowjetskim sudom, w: Sowieiskoje Gosudarstwo i Prawo, 1946, nr 2, s. 54.
36 Za rozstrzeliwanic jeńców, dekret przewidywał w p. l jeden tylko rodzaj kary- karę
śmierci przez powieszenie. Cyt. za: Sta/ins Stra:fjustitz. Eine Dokumelllation von Bengt von zur
Miihlen. Ein Chronos Film 1993.
37 Odbywał się od 15 do 18 Xll 1943 r. Oskarżcni- 3 Niemcy i Rosjanin, skazani zostali
na karę śmierci.
38 Por. Gerichtsprozess iiber die Bestialiliiten derfaschistischen deutschen Okiatpanten
in Stadtund Gebiel Charkow wiihrend ihrer voriibergehenden Besetzung (dalej jak: "Proces
charkowski"), Moskau 1944, s. 81 i 90-91.
39 Tamże, s. 15.
40 Odbywał się w Berlinie, w dniach od 28 X do l XI 1947 r., przed trybunałem wojskowym grupy radzicekich wojsk okupacyjnych w Niemczech.
podejmą wszelkie niczbędne
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nia lub ranienia przeciwnika, który rzucił broń, lub też z braku środ
ków obrony bezwarunkowo się poddał'''u.
Trudno zaiste byłoby w świetle tego utrzymywać, że normy te
stały się dla władz radzieckich wiążące dopiero po wybuchu wojny
z Niemcami, tzn. z chwilą ogłoszenia wspomnianej wyżej deklaracji.
Ginsburgs twierdzi, iż także przed jej wybuchem w nauce i praktyce
politycznej ZSRR systematycznie podkreślano deklaratoryjny
jedynie charakter konwencji haskich z 1899 i 1907 roku, a więc to,
że zawarte w nich reguły wiązały wszystkie narody niezależnie od
tego, czy konwencje te podpisały lub zgłosiły do nich swój akces42 .
Ani zresztą Statut MTW, ani Ustawa nr l O, będące- jak już wspomniano - formą ich kolejnej kodyfikacji, a uchwalone, co podkreśla
ten autor, przy wydatnym udziale ZSRR43 , o cezurze takiej nie
wspominały. Przeciwnie, stanowiły podstawę karania również za
sprzeczne z nimi czyny popełnione przed czerwcem 1941 roku.
Przykładem (jednym z wielu) może tu być skazanie przez MTW
Hansa Franka za tzw. "akcję A-B", czyli eksterminację "czołowych
przedstawicieli inteligencji polskiej"44 ; zbrodnię, która wykazuje tak
tragiczną analogię z katyńską.
Karanie sprawców zbrodni wojennych w ścisłym tego słowa
znaczeniu wywołało najmniej zastrzeżeń u krytyków Norymbergi.
Sformułowane w norymberskim orzecznictwie tezy prawne, przypieczętowane orzeczonymi karami, wskazują w sposób nie budzący
wątpliwości podstawy odpowiedzialności karnej za mordowanie jeń
ców wojennych oraz ludności cywilnej na terenech okupowanych.
Amerykański trybunał nr 5 (sprawa zakładników) w wyroku na
41 Cyt. za: Sigi, F., Todes/ager Sachsenhausen. Ein Dokumentarbericht vom
Sachsenhausen-Prozess. Zusammengestellt vom ... [dalej jak: "Sachsenhausen"], Berlin 1948,

s. 130.

42 Ginsburgs, s. 27. Podobncgo zdaniajest także Maurach, choć sugeruje zarazem, iż stanowisko Moskwy było w tej mierze świadomie dwuznaczne. Maurach, s. 17.
43 "Latcr, at thc elosc ofthc military hostilitics, Sovict rcprcscntativcs playcd a major role
at thc London Confcrcncc of 1945, and madc significant conributions to thc work of drafting
thc Charter of thc International Military Tribunal, undcr which thc lcaders of Nazi Gcrmany
wcrc tricd and convictcd. Subscquently, thc Soviets also took an active part in the Tokyo triais
of thc chief Japanesc war criminals".- Ginsburgs, s. 26.
44 Por. Materiały, s. 289.
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niemieckich generałów zwalczających ruch oporu w Jugosławii
i w Grecji uznał, co prawda, że mocarstwo okupacyjne ma prawo
uciekać się nawet do środków drastycznych, z rozstrzeliwaniem
zakładników włącznie45 • Jednakże obwarował to prawo szeregiem
warunków, m. in. przeprowadzeniem postępowania sądowego. Bez
ich spełnienia, stosowanie tego rodzaju środków stanowiłoby - jak
stwierdził- pogwałcenie zobowiązań prawnych, spoczywających na
władzach okupacyjnych, a więc zbrodnię wojenną46 • Jak wiadomo
Biuro Polityczne WKP(b ), nakazując rozstrzelanie w sumie około
26~tys. więzionych Polaków, wyraźnie wykluczyło potrzebę przeprowadzenia postępowania sądowego, a jako powód swojej decyzji
podało po prostu, iż "wszyscy są zatwardziałymi i nieprzejednanymi
wrogami władzy radzieckiej'>4 7• Odpowiedzialność karna sprawców
Katynia z tytułu popełnienia zbrodni wojennych w ścisłym tego sło
wa znaczeniu nie ulega zatem w świetle Norymbergi żadnej wątpli
wości.

Norymberski precedens oznacza również istotne poszerzenie ich
listy; w każdym razie poza wykaz 53 funkcjonariuszy NKWD, którą
w 1962 roku zestawił Janusz Zawodnl8• Przede wszystkim dlatego,
że choć jest na tej liście Beria, zabrakło na niej Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, a więc tych, których podpisy widnieją pod nieznanąjeszcze wówczas temu autorowi, ogłoszoną 30 lat
później, zbrodniczą decyzją radzieckiego Politbiura. (Zabrakło również Kalinina i Kaganowicza, których nazwiska na dokumencie tym
45 Uznał to wprawdzie za "barbarzyński relikt przeszłości'', aic, jak stwierdził znamiennie: "Funkcja nasza nic polega na tworzeniu takiego prawa narodów, jakim chcielibyśmy je
mieć- musimy je stosować takim, jakim je znajdujemy". (Fal! 7. Das Urteil im Geiselmordprozess ... , Berlin 1965, s. 98). Stanowisko to, wyraźnic sprzeczne z postanowieniami Statutu
i Ustawy nr l O, wywołało wówczas ogromne oburzenie zwłaszcza w Jugosławii. (Por. Memorandum Stowarzyszenia prawników tego kraju- tamże, s. 182-194 ). Warto jednak w związ
ku z tym przypomnieć, że 31 V 1945 r. nadburmistrz Berlina, dr Werner, wydał inspirowaną
bez wątpienia przez okupacyjne władze radzieckie odezw'(, w której oświadczył, że w wypadku dalszych zamachów na żołnierzy radzieckich lub nicmicekich policjantów, rozstrzelanych
zostanie 50 byłych członków NSDAP. Por. ,,Berlincr Zcitung", nr 12 z l VI 1945 r.
46 Fal! 7, s. 96-103.
47 Zob. wyżej, p. l.
48 Zawodny, J., Death in the Forest, Indianopolis 1962. Lista według II wydania krajowego tej monografii: Katyń, Lublin-Warszawa 1989, s. 165-166.
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dopisano49 ). Odrzucenie zaś zarówno w Statucie, jak i w wyroku
MTW zasady immunitetu osób działających w charakterze organu
państwa musi się oczywiście odnosić a fortiori i do organu partyjnego, uruchamiającego swoimi poleceniami administracyjną
machinę.

Co

więcej

to

właśnie

Moskwa -

eksponując odpowiedzialność

rządu Rzeszy 50 - szczególnie przyczyniła się do przyjęcia zasady, iż,

po pierwsze: "Stanowisko urzędowe oskarżonych czy to jako
zwierzchników państwa, czy jako odpowiedzialnych funkcjonariuszy rządowych, nie może powodować uwolnienia ich od odpowiedzialności albo złagodzenia kary"51 ; po drugie zaś, że odpowiadają oni za wszelkie czyny, jakich w wykonaniu "wspólnego
planu albo zmowy" dopuścił się którykolwiek z ich podwładnych52 •
Odpowiedzialność karna Stalina i towarzyszy w hipotetycznym procesie katyńskim nie ulegałaby zatem wątpliwości. Podejmując swoją
decyzję rozstrzelania blisko 26 tysięcy więzionych Polaków, gwałcili
nie tylko konkretne przepisy prawa międzynarodowego. Gwałcili
także te jego zasady, które wedle wybitnego rosyjskiego prawnika,
Fiodora Martensa-wypływały "ze zwyczajów, ustanowionych mię
dzy cywilizowanymi narodami, oraz z zasad humanitamości i wymagań społecznego sumienia"53 •
Podstawowe akty prawa norymberskiego ujmowały zresztą
bardzo szeroko krąg zbrodniarzy, zwłaszcza tzw. zbrodniarzy zza
biurka. I tak Ustawa nr 10 wymienia nie tylko (l) bezpośredniego
sprawcę, ale i tego, kto (2) "udzielał pomocy przy popełnianiu ...
przestępstwa, nakazał je albo popierał", (3) "zgadzał się" na udział
49 Świadczy o tym choćby identyczny w obu przypadkach charakter pisma.
50 Por. skierowaną do rządów państw alianckich notę Mołotowa z 27 XI 1941 r., w której
rząd

niemiceki nazwany został "bandą opryszków, którzy lekceważą sobie wszelkie zasady
prawa i ludzkiej moralności". Cyt. za: Pilichowski, s. 105. Zob., wyżej,

międzynarodowego

p. 44.
51 Art. VII Statutu. Cyt. za: Pilichowski, s. 148.

52 Ostatni ustl(p art. VI Statutu. Tamże. s. 147.
53 Fragment tzw. "klauzuli Martensa", ze wstl(pu do IV Konwencji haskiej 1907 r., którą
zaproponował

po to, by w przypadkach nic obj'(tych skodyfikowanymi wówczas przepisami,
i strony wojujące" pozostawały pod władzą tych właśnie zasad.- Cyt. za: Flcmming,
s. 25. Por. Malu Encyklopedia Prawa, Warszawa 1959, hasło "Martcns", s. 326.
"ludność
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z "planowaniem lub przedsięwzięciami
zmierzającymi do jego wykonania", oraz (5) był "członkiem jakiejkolwiek organizacji lub grupy" z wykonaniem tym związane/4 •
Zgodnie z tym przedmiotowy i podmiotowy zakres zbrodni katyńskiej ulec może nawet, w świetle norymberskiego orzecznictwa,
pewnemu rozszerzeniu w porównaniu do tego, co się na ogół przyjmuje. Każdy bowiem, kto powyższe kryterium winy spełniał, a parafrazując słowa brytyjskiego oskarżyciela w procesie żagańskim,
płk. Halse' a- był choćby trybikiem w uruchomionej decyzją Stalina
machinie, brał w zbrodni tej udziaP 5.
Należy tu zwrócić w pierwszym rzędzie uwagę na następny
wyrok amerykańskiego trybunału nr 5 (sprawa OKW), w którym
uznał on za przestępstwo "wszelki rozkaz" w przedmiocie przekazywania przez Wehrmacht jeńców radzieckich organom SD.
Zwłaszcza, że dodał przy tym znamiennie: "przede wszystkim"
[a zatem nie wyłącznie] wówczas, gdy ,,można było z prawdopodobieństwem lub pewnością wnosić, iż zostaną oni przez tę 'morderczą
organizację' zabici" 56 • Za to m.in. skazał też na 20 lat więzienia gen.
Hansa von Salmuth'a, dowódcę jednej z armii niemieckich na froncie wschodnim57 • Podobny m.in. motyw legł u podstaw skazania
przez MTW na karę śmierci Wilhelma Keitla58 . W wypadku zaś
Maxa Wielena, szefa wrocławskiej Kripo, był to nawet motyw jedyny. Sąd brytyjski wymierzył mu bowiem karę dożywotniego wię
zienia za to tylko, że schwytanych lotników - uciekinierów z żagań
skiego obozu - wydał Gestapo, wiedząc, iż mają oni zostać zamorw nim, (4)

był związany

54 Pilichowski, s. 161.

55 "Anyone, who is a cog in thc machine which was set in motion by Hitler is, in my submissio, conccrncd in thc killing ... ". - Por. jego wystąpienie końcowe. Instytut Pamiqci
Narodowej, akta byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polscc, Dział
Mikrofilmów, zespół: proces Wiclena i pozostałych, winnych śmierci uciekinierów z obozu
żagańskiego [dalej jak: "Żagań"], syg. M-544, cz. XVI, k. 47.
56 Fali 12. Das Urtcil gcgcn das Oberkommando der Wehrmacht. .. (dalej jak: "Fali 12"],
Berlin 1961, s. 115.
5? Tamże, s. 202.
58 MTW obciążył go odpowiedzialnością za rozkaz oddawania w ręce SD, w celu rozstrzelania, wziętych do niewoli spadochroniarzy oraz komandosów alianckich. Por. Materiały,
s. 279.
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dowani 59 • Tak więc samo już przekazywanie przez Armię Czerwoną
oficerów polskich organom NKWD60, mogłoby pociągnąć za sobą
odpowiedzialność karną właściwych dowódców radzieckich; nawet
wtedy zresztą, gdyby skutki tego nie miały się okazać aż tak tragiczne, a prowadziły jedynie do pogorszenia sytuacji prawnej jeń
ców.
Pozostaje jeszcze do rozważenia ewentualny argument działania
na rozkaz. Argument ten, podnoszony notorycznie przez obrońców
w procesach hitlerowskich zbrodniarzy, pojawiłby się też, z pewnoś
cią, w hipotetycznym procesie winnych zbrodni katyńskiej. Nie
mógłby się jednak okazać bardziej skuteczny. Zarówno Statut w art.
VIII, jak i Ustawa nr l O w II, p. 4 "b", wyraźnie wykluczały
możliwość uwolnienia kogokolwiek od odpowiedzialności karnej
tylko z tego powodu, iż wykonywał on rozkaz "swego rządu lub
swego przełożonego" 61 . Jak widać nie czyniły w tym względzie
żadnej różnicy pomiędzy rozkazem czysto wojskowym a cywilnym.
Postanowienia art. VIII - stwierdził MTW - "zgodne są z prawem
wszystkich państw". Rozkaz "zabicia lub dręczenia kogokolwiek
z pogwałceniem prawa wojny. . . nigdy nie był uznany za okoliczność usprawiedliwiającą takie akty gwałtu". Komentując zaś
przewidzianą w obydwu aktach możliwość złagodzenie kary
oświadczył: "Miernikiem w takim wypadku, co zostało uznane
w większym lub w mniejszym stopniu w prawie karnym większości
państw, jest nie sam fakt istnienia rozkazu, lecz możliwość faktycznego dokonania wyboru przy powzięciu decyzji'o6 2•
Tak więc powołując się na rozkaz, sprawcy zbrodni katyńskiej
mogliby, w świetle Norymbergi, oczekiwać co najwyżej złagodzenia
kary. I to przy założeniu, iż Biuru Politycznemu WKP(b) przypisze
59 Por. wystąpienie końcowe oskarżyciela- Żagań, sygn. M-544, cz. XVI, k. 48-52.
60 Według Cz. Madajczyka nastąpiło to w listopadzie 1939 roku; (Madajczyk, s. 16)
według późniejszych ustaleń A. Głowackiego właściwic natychmiast, bo "w zasadzie do
początku października". Por. Głowacki, A., Jeńcy września w niewoli sowieckiej w 1939 r.
Przed zagładą, w: W przeddzieli zbrodni katy1iskiej. Agresja sowiecka 17 września 1939 roku,
Warszawa 1999, s. 26.
61 Cyt. za: Pilichowski, s. 162.
62 Materiały, s. 200.
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się status władzy zwierzchniej. Nie mogliby natomiast w żadnym
razie liczyć na uwolnienie od winy i na bezkarność. Dotyczy to
zresztą nie tylko bezpośrednich wykonawców, ale wszystkich funkcjonariuszy NKWD, którzy byli uczestnikami zbrodni katyńskiej
w jakiejkolwiek formie określonej cytowanym przepisem Ustawy
nr 10. Zgodnie z komentowanym wyżej wyrokiem trybunału nr 5,
dotyczy nawet tych, którzy jedynie przekazywali podległym ogniwom rozkazy, jeśli znając ich treść wiedzieli, jaki cel im przy-

świeca63.

~

Podobne zresztą stanowisko w poruszanej tu kwestii zajmowały
także sowieckie trybunały wojskowe orzekające w sprawach zbrodni hitlerowskich. Charakterystycznym przykładem może być cytowane już wystąpienie płk. Dunajewa w procesie charkowskim.
Z punktu widzenia odpowiedzialności oskarżonych- mówił on- nie
ma "żadnego znaczenia" okoliczność, iż działali na podstawie rozkazów swoich przełożonych. Są bowiem działania, "których zbrodnicza istota oczywista jest dla każdego"64 • Fakt, iż trybunał wojskowy w Charkowie, po wysłuchaniu -jak czytamy w wyroku- argumentów obydwu stron procesowych, skazał następnie oskarżonych
na najwyższy wymiar kary, dowodzi, iż w pełni to zdanie oskarżyciela podzielił65 . (Nawiasem mówiąc jeden z sowieckich obroń
ców przypomniał przy innej okazji, iż prawo rzymskie przewidywało nawet odpowiedzialność kamą niewolnika, jeśli ten, wypeł
niając rozkaz swojego pana, popełnił zbrodnię66). Warto zaś dodać,
że w orzecznictwie alianckim w sprawach zbrodni hitlerowskich
powoływano się na przytoczone tu stanowisko sądu w Charkowie
jako dowód, iż prawo międzynarodowe obrony tego rodzaju nie
dopuszcza. Do czasu ogłoszenia wyroku w Norymberdze była
63 Fali

12, s. 85.
64 Proces charkowski, s. 82.
65 Tamże, s. 89-95.
66 Mec. Kaznaczcjew.- Por. Sachsenhausen, s. 145. W moskiewskim procesic Okulickiego i 15 pozostałych, Kaznaczcjew bronił, i to dość skutecznie, Józefa Chacińskicgo oraz Kazimierza Pużaka- Por. Sprawozdanic sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w[!] zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Po!ski, Litwy oraz
obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy, rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowego Sądu
Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie, Moskwa 1945, s. 2 i 292-295.
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to bowiem najbardziej znana sądowa wykładnia obowiązującego
w tym względzie stanu prawnego67 .
Piotr Soprunienko, szef Zarządu Głównego NKWD ds. jeńców
wojennych, który w swoim czasie próbował usprawiedliwiać się
otrzymanym rozkazem, nie mógłby więc liczyć na uniewinnienie.
Co więcej obrona taka byłaby bezskuteczna nawet wedle litery
sowieckiego prawa karnego. Wynika to z analizy przeprowadzonej
wkrótce po wojnie przez T. Cypriana i J. Sawickiego. Powołując się
zarówno na naukę, jak i na sowiecką judykaturę, stwierdzili oni, że
działanie na podstawie zbrodniczego rozkazu chronić mogło przed
odpowiedzialnością tylko w wypadku usprawiedliwionej nieświa
domości sprawcy68 • Trudno zaś nie przywołać tu lapidarnego
stwierdzenia sędziego brytyjskiego w procesie żagańskim: "Nie
może być, jak sądzę, żadnych wątpliwości co do tego, iż spośród
wszystkich reguł i zwyczajów wojennych regułą najprostszą i najłatwiejszą do zrozumienia jest ta, iż jeńcom wojennym należy zapewnić opiekę i że nie wolno ich mordować" 69 .
Jakkolwiek kwalifikowanie Katynia jako zbrodni wojennej
"w ścisłym tego słowa znaczeniu" dopuszcza najsurowszy, w tym
i najwyższy wymiar kary, kwalifikacja taka wydawać się może nieco
anachroniczna. Katyń zdecydowanie wykracza bowiem poza zakres
tego, do czego twórcy haskich kodyfikacji skłonni byli wówczas,
u progu XX stulecia, ograniczyć pojęcie zbrodni wojennej. Wówczas
rozumiano pod nim raczej sporadyczny, indywidualny wybryk, "nie
odbiegający swym charakterem i zasięgiem od przestępstwa pospolitego"70. Naruszając prawo międzynarodowe, wybryk taki kierował
67 Por. końcowe wystąpienie mjr. Stcwarta, oskarżyciela w procesic załogi obozu koncentracyjnego Ncucngammc, przed brytyjskim trybunałem wojskowym w Hamburgu (18 1113 V 1946). Por. Staatsarchiv Koblcnz, syg. JAG 145, k. 40-41. Mjr Stewart uczynił to zresztą
ponownie już po Norymberdze, traktując stanowisko sądu w Charkowie jako najbardziej
charakterystyczny przykład praktyki radzieckiej w sprawach zbrodni hitlerowskich. Por. jego
wystąpienie w procesic 19 członków załogi obozu w Ravcnsbtiick przed brytyjskim trybunałem wojskowym w Hamburgu (5 Xll 1946-3 11 1947).- Tamże, syg. JAG 225, k. 1125.
68 Cyprian, T., Sawicki, J., Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa-Kraków 1948, s. 344.
69 Żagań, sygn. M-544, cz. XV!, Summing up, k. 2.
70 Kubicki, L., Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego, Warszawa !963, s. 58-59.
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się zarazem przeciwko porządkowi wewnętrznemu państwa, którego
sprawca był obywatelem, albo nawet organem, i które to państwo,
działając ,jako stróż własnych zobowiązań międzynarodowych",
miało obowiązek go ścigać i stawiać przed własnymi sądarni 71 •
Norymberga zrywała z takim tradycyjnym rozumieniem pojęcia
"zbrodnia wojenna". Wyrok MTW objął bowiem bez wątpienia
czyny będące wyrazem oficjalnej polityki państwowej III Rzeszy,
popełnione zgodnie z jej wewnętrzym porządkiem prawnym. Pomijając "zbrodnie przeciwko pokojowi" (art. 6 "a" Statutu), dotycżyło to, jak wiadomo, także "zbrodni przeciwko ludzkości" (p. "c"
tego artykułu), czyli- mówiąc słowami wyroku amerykańskiego trybunału nr 2 (sprawa Einsatzgruppen) - "planowanych na wielką
skalę ... systematycznych przestępstw przeciwko życiu i wolności".
Tłumacząc sens samej nazwy, Egon Schwelb, sekretarz londyńskiej

Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych,
skutki takich przestępstw wykraczają poza narodowe
granice i dotykają całej społeczności międzynarodowej. Ujął to
zresztą jeszcze inaczej, cytując Roberta Jacksona: "swoją skalą lub
barbarzyństwem wykraczają poza to, co współczesna cywilizacja
zdolna byłaby tolerować" 72 • Ponieważ zaś kierują się - mówił cytowany trybunał - "przeciwko społeczności ludzkiej" jako takiej,
cała ludzkość zainteresowana jest w tym, by sprawcy ponieśli karę 73 •
Niewątpliwie, mord katyński charakterystyce tej w pełni odpowiada. Nie tylko ze względu na swoją skalę; przede wszystkim na to,
że był właśnie dziełem samego państwa, wyrazem jego sekretnej,
co prawda, ale z rozmysłem realizowanej polityki. Należy zatem
rozważyć, czy i w jakiej mierze odpowiada obydwu określonym
w p. "c" art. 6 Statutu typom przestępczym, składającym się na poję
cie zbrodni przeciwko ludzkości. (Analogiczne postanowienia zawierała również art. II, p. l Ustawy nr 10). Pierwszym były różne
przykładowo wymienione "czyny nieludzkie", takie jak "morderwskazywał, że

7! Giebułtowicz, J., Odpowiedzialność przestępców wojennych w świetle prawa narodów, Warszawa 1945, s. 52.
72 Schwclb, E., Crimes Againsi Humanity, w: British Yearbook oJ International Law,
t. 23, 1946, s. 195.
73 Einsatzgruppen, s. 55 i 94.
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stwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacje"
(w tłumaczeniu polskim Ustawa zastępowała "wytępianie" pojęciem
"eksterminacja"74 oraz dodawała uwięzienie, torturowanie i zgwałcenie); drugim, "prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych" 75 • W· obydwu wypadkach chodziło przy tym
o czyny, których "dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludnoś
ci cywilnej"76 •
Ogranicza to, jak widać, w istotnej mierze możliwość zakwalifikowania Katynia jako zbrodni przeciwko ludzkości. Mord na oficerach, mających status jeńców wojennych, kwalifikacji takiej
podlegać by nie mógł. Dotyczy to również kilku innych jeszcze kategorii ofiar; z pewnością zaś wymienionych w dekrecie "agentów
wywiadu" i "żandarmów". Status pozostałych kategorii, a więc
"urzędników", "obszarników", "policjantów", "osadników" i "straż
ników więziennych", byłby kwestią do ustalenia. Jednakże z faktu,
iż osadzono ich w obozach dlajeńców wojennych, może wynikać, iż
byli przez władze ZSRR traktowani jako kombatanci. Gdyby jednak
tak nie było to wówczas mord na nich jako na osobach cywilnych
kwalifikowałby się nie tylko jako zbrodnia wojenna sensu stricto, ale
- na zasadzie zbiegu przepisów - również jako zbrodnia przeciwko
ludzkości. Tego rodzaju podwójna kwalifikacja stosowałaby się natomiast bezwarunkowo do 11 tys. ofiar z grupy drugiej, którym nie
można przypisać statusu kombatantów; tzn., używając języka dekretu, członków ,,różnych szpiegowskich i dywersyjnych organizacji
kontrrewolucyjnych, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów" 77 .
Do ludności cywilnej odnosi się również drugi - obok "czynów
nieludzkich" - rodzaj przestępstw składających się na kategorię
"zbrodni przeciwko ludzkości", mianowicie "prześladowania ze
74 "Murdcr is includcd both in thc list eontai n cd in Articlc 6 (b) and in the list containcd
in Articlc 6 (c). Exterrnination, mcntioncd in Articlc 6 (c) only, is apparcntly to be intcrprctcd
as murder on a large scalc". - Schwelb, s. 192.
75 W nauce wyróżnia si~ tu odpowiednio czyny "of thc murder typc" i "of thc pcrsccution typc". -Por. Schwclb, s. 190 i 195.
76 Cyt. Za: Pilichowski, s. 147 i 161.
77 Zob. wyżej, p. nr l.
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względów politycznych, rasowych lub religijnych"78 • Z brzmienia

cytowanego przepisu wynika, iż elementem konstytutywnym był tu
motyw, którym kierował się sprawca takiego przestępstwa. Fakt, iż
w decyzji Politbiura czytamy o "organizacjach kontrrewolucyjnych",
o "obszarnikach" i "fabrykantach" oraz o wrogach "władzy radzieckiej" wskazywałby na polityczny motyw mordu, a nie narodowy.
Ten pierwszy mógł być wszakże jedynie charakterystycznym dla
sowieckiej praktyki karnej pretekstem skazania. Jednakże tylko w
przypadku motywu politycznego, mielibyśmy do czynienia ze
zbrodnią przeciwko ludzkości typu "prześladowania". Drugi bowiem z motywów, tzn. narodowy, nie został w dyspozycji tego przestępstwa uwzględniony.

z tym rzeczą pewną, czy zarzut "prześla
wobec sprawców Katynia podniesiony. Ogół działań, które mogłyby się na nie składać, wyczerpuje zresztą znamiona
bądź zbrodni wojennej sensu stricto, bądź też komentowanych wyżej
"czynów nieludzkich". Dodajmy, że zgodność tych działań z wprowadzonym nielegalnie prawem radzieckim byłaby bez znaczenia,
gdyż zbrodnie przeciwko ludzkości podlegały ukaraniu "niezależnie
od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem
kraju, w którym zbrodni dokonano" 79 . Art. VI, p. "c" Statutu uzależniał ich karalność od tego jedynie, czy miały one związek
z jakąkolwiek zbrodnią wchodzącą w zakres kompetencji T1ybunału.
W praktyce chodziło o związek ze zbrodnią przeciwko pokojowi,
a podyktowane było dążeniem do ograniczenia karalności przewidzianych w p. "c" czynów jedynie do stanu wojny, ewentualnie przygotowań do niej. W przypadku Katynia warunek ten (którego art. II,
p. l "c" U stawy nr l O już nie powtarzał80 ) był, jak wiadomo,
spełniony. Mord katyński pozostawał w bezpośrednim związku z radziecką napaścią na Polskę. Nie trzeba dodawać, że skazanie sprawców tego mordu przez hipotetyczny sąd międzynarodowy za zbrodnie przeciwko ludzkości opierałoby się na tych samych, omówioNie jest w

związku

dowań" zostałby

78 Cyt. za: Pilichowski, s. 147. Por. tamże, s. 161.
79 Art. II, p. l "c" Ustawy nr l O. Cyt. za Pilichowski, s. 161.
80 Por. tamże.
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nych już wyżej zasadach odpowiedzialności karnej, co w przypadku
zbrodni wojennych "w ścisłym tego słowa znaczeniu".
Okoliczności oraz skala mordu katyńskiego nasuwają nieodparcie myśl o możliwości zastosowania doń innej jeszcze kwalifikacji,
mianowicie ludobójstwa. Termin ten jest polskim odpowiednikiem
angielskiego "genocide", które pod koniec wojny wprowadził do
słownictwa oraz praktyki prawnej Rafał Lemkin81 • Powracając do
idei, z którą wystąpiłjuż w 1934 r. 82 , zaproponował, by słowem tym
-utworzonym z greckiego genos (ród, plemię, rasa) oraz łacińskiego
cide (zabijać) 83 - nazwać zbrodnię niszczenia całych narodów albo
grup ludzkich. Jak bowiem napisał: ,,nowe koncepcje wymagają nowych terminów" 84 •
Podejmując próbę teoretycznego uogólnienia tej, jak to ujmuje,
"starej praktyki w jej nowoczesnym rozwoju", Lemkin abstrahował
w istocie od najprostszej, fizycznej formy zamachów na ludzkie
grupy. "Ludobójstwo- stwierdził- nie musi koniecznie oznaczać
bezpośredniej likwidacji narodu (w domyśle całego narodu - A.B. ),
wyjąwszy wypadek, kiedy jest realizowane w drodze masowego
zabijania wszystkich jego członków. Zostało raczej pomyślane jako
sposób określenia skoordynowanego planu różnorodnych działań
81 Por. Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation. Analysis of Government.
Proposaisfor Redress, rozdz. IX Genocidc, Washington 1944, s. 79-95.
82 Na V Mi«dzynarodowcj Konferencji ds. Unifikacji Prawa Karnego, w Madrycie. Zaproponował wtedy, by za "przcst«Pstwo prawa narodów" (delietum iuris gentium ), ścigane
wedle prawa krajowego państw uczestniczących w konferencji, uznać "zbrodni!( barbarzyń
stwa" oraz "zbrodni!( wandalizmu". Pierwszą stanowiłyby zamachy na życic, nietykalność
cielesną, wolność, godność lub na ekonomiczne podstawy egzystencji jednostki, podejmowane
z nienawiści do rasowej, religijnej lub społecznej grupy, do której należy, lub w zamiarze
zniszczenia tej grupy. Druga polegałaby na niszczeniu z takich samych pobudek lub z takim
samym zamiarem należących do tej grupy dzieł kulturalnych i artystycznych. Por. Lcmkin,
Genocide as a Crime under International Law, American Journal o f International Law, t. 41,

nr 2, s. 146.
83 Tamże, s. 79. Zdaniem F. Ryszki łacińskim słowem było cidium, cide zaś to jego angielska forma. (Według Sawiekiego natomiast chodziło o occidere- Sawicki, J., Ludobójstwo.
Od pojęcia do Konwencji 1933-1945, Kraków 1949, s. 21). Ryszka tłumaczy też genos jako
naród (Norymberga, s. 144), choć odpowiednikiem tego byłoby, jak sil( wydaje, raczej ethnos.
Sam Lemkin dopuszczał to zresztą dodając, iż zamiast genocide możnaby w takim wypadku
posługiwać się terminem ethnocide.- Lcmkin, Axis, s. 79, p. l.
84 Tamże, s. 79.
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zmierzających do zburzenia istotnych podstaw życia grup narodowych, a to w celu zniszczenia samych grup". Bezpośrednim obiektem takich działań - czytamy dalej - byłyby instytucje społeczne
i polityczne, kultura, język, poczucie narodowe, religia. Byłyby nim
także dobra osobiste jednostki, a więc jej byt gospodarczy, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, wolność, godność, a wreszcie życie.
Wszakże, jak dodaje zaraz autor, ludobójstwo kieruje się nie przeciwko jednostce, ale grupie narodowej jako całości, a jednostka staje
się ofiarą tego rodzaju działań nie z powodu swoich indywidualnych
wł-aściwości, ale wyłącznie faktu, iż do owej skazanej na zagładę
grupy należy i w imię realizacji planu jej zagłady 85 .
Hollocaust sprawił, że inicjatywa Lemkina padła na podatny
grunt. W dniu 11 grudnia 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ
stwierdziło w uchwalonej jednomyślnie rezolucji, że "ludobójstwo
jest zbrodnią prawa międzynarodowego, którą świat cywilizowany
potępia i za której popeh1ienie karę ponoszą sprawcy i uczestnicy" 86 •
Zwróciło się też do Rady Gospodarczo-Społecznej z prośbą o podję
cie prac kodyfikacyjnych, które niebawem, z udziałem zresztą Lem.
87
ki na, s1ę
rozpoczęły . Obfitowały one w dramatyczne spory, koncentrujące się wokół trzech zwłaszcza kwestii. Pierwszą było objęcie
ochroną grup politycznych, czemu stanowczo sprzeciwiał się delegat
ZSRR, drugą, uwzględnienie tzw. ludobójstwa kulturalnego 88 (niszczenie kulturalnych osiągnięć i instytucji oraz języka grupy), przeciwko czemu protestowały mocarstwa zachodnie, trzecią, uznanie
właściwości trybunału międzynarodowego, co znowu wywoływało
sprzeciw głównie ZSRR. Ostatecznie, po 3 latach nudnych debat
doszło 9 grudnia 1948 r. do jednomyślnego uchwalenie przez
85 Tamże.
86 Cyt. za: Pilichowski, s. 276.
87

Byłjednym z powołanych wówczas przez Sekretarza Generalnego ekspertów. Tamże,
s. 277, p. 80.
88
Termin "cultural gcnocidc" przyjął si<; w toku prac kodyfikacyjnych, choć jest w istocie kuriozalny, skoro jego prqmiotnikowa cz<;ść ma sens wartościujący; ponadto, ze wzgl<;du
na dwa znaczenia słowa "kultura", nieco dwuznaczny. Zob. w tej sprawie: Basak, A., Zagadnienie ludobójstwa "kulturalnego" w świetle »yroku Najwyższego Trybunały Narodowego na
Artura Greżsera Studia ... , t. XVI (Acta ... , No I283), Wrocław I993, [dalej jak: "Greiscr"],
s. 289-293 i 301.
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Zgromadzenie Ogólne Konwencji w sprawie zapobiegania i karania
zbrodni ludobójstwa, ratyfikowanej następnie przez ogół państw
świata89 •
Kluczowy przepis Konwencji, mianowicie art. II, stanowił, że
ludobójstwem jest ,,którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w calości lub części grup narodowych, rasowych lub religijnych jako takich" (podkr. ..,. A.B. ). Grupy
polityczne pozostały -jak widać - całkowicie poza ochroną. J. Sawieki sugeruje, że Zachód ustąpił w tej sprawie uzyskując w zamian
zgodę ZSRR na wprowadzenie art. VI, w myśl którego, obok właści
wości sądów kraju, gdzie zbrodnię ludobójstwa popełniono, przewidziano również jurysdykcję trybunału międzynarodowego90 • Ponieważ jednak brak było widoków na jego utworzenie, a podjęte
w tej mierze prace ostatecznie w 1954 r. przerwano91 , nie było to
w istocie ustępstwo wielkie.
Wspomniane wyżej czyny to a) zabójstwo członków grupy; b)
spowodowanie poważnego uszkodzenia ich ciała lub rozstroju
zdrowia psychicznego; c) rozmyślne stworzenie warunków życia
obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego
zniszczenia fizycznego; d) stosowanie środków mających na celu
wstrzymanie urodzin w obrębie grupy i e) przymusowe przekazywanie dzieci do innej grupy. Pominięto więc całkowicie formę ludobójstwa "kulturalnego", do którego w dalszej części jeszcze powrócimy. Przeważył mianowicie pogląd, iż nudno byłoby je w praktyce odróżnić od przymusowych praktyk asymilacyjnych. Tymczasem wytłuszczony zwrot w zacytowanej definicji wskazuje wyraź
nie, iż wyróżnik ten tkwi w zamiarze sprawcy. Ludobójstwo należy
bowiem ze swej istoty do tzw. przestępstw kierunkowych, tzn. że
wytępienie grupy jest celem, do którego sprawca z całą świadomoś
cią od początku zmierza92 . Niszczenie w takim właśnie celu wartoś89 Por. Basak, A., Zagadnienie ludobójstwa .,kulturalnego" w pracach przygotowawczych do Konwencji z 9 grudnia 1948, Studia ... , t. XVIII (Acta ... , No I7I5), Wrocław
I995, s. I6I-I96.
90 Sawicki, s. I 95- I 96.
91 Pilichowski, s. 247-248.
92 Sawicki, s. 90, p. 4. Por. Świda, Prawo karne, Warszawa I978, s. I8I-I82.
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ci kulturalnych grupy nie mogło zatem mieć nic wspólnego z asymilacją, która jest dążeniem do jej pozyskania.
Jeśli brać pod uwagę obiektywne cechy zbrodni katyńskiej -zaplanowanej w szczegółach i bezwzględnie przeprowadzonej eksterminacji tak wielkiej liczby ludzi - to określanie jej mianem ludobójstwa jest w pełni usprawiedliwione i najzupełniej właściwe. Termin ten wydaje się, istotnie, najbardziej syntetycznym z możliwych
opisem tej zbrodni. Jednakże próba oskarżenia jej sprawców- w hipotetycznym procesie przed międzynarodowym sądem - o zbrodnię
ludobójstwa spotkałaby się natychmiast z zarzutem nullum crimen
sine lege, a posłużenie się w tym celu materialnymi przepisami
Konwencji na bliźniaczy zarzut lex retro non agit. Jej uchwalenie
w ponad trzy lata po wojnie stworzyło bowiem silne domniemanie,
iż dopiero z tą chwilą zbrodnia ta podlegać może karze. Próba taka
mogłaby więc rokować powodzenie jedynie przy popartym dowodami założeniu, iż zakaz ludobójstwa był już w chwili katyńskiego
mordu normą prawa zwyczajowego.
Zaznaczmy wszakże od razu, że ani Statut, ani Ustawa nr 10,
o ludobójstwie nie wspomina. Do kwalifikacji takiej nie odwołał się
również w swoim wyroku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy i to
pomimo, że oskarżenie się tego domagało. W akcie oskarżenia czytamy mianowicie, iż Goring i inni uprawiali "rozmyślne i systematyczne ludobójstwo, to znaczy eksterminację grup rasowych i narodowych"93. Jak wyznał potem francuski sędzia, H. Donnedieu de
Vabres, ludobójstwo wydawało się wtedy zbyt "nowym i odważnym
pojęciem" i dlatego Trybunał wstrzymał się od stwierdzenia, iż
stanowi ono uznaną już przez prawo międzynarodowe zbrodnię94 .
Wolno wyrazić przypuszczenie, iż powodem była obawa, by nie
oznaczało to poddania tym samym ściganiu i karaniu ludobójczych
aktów popełnianych także w czasach pokojowych. Przemawia za
tym wyraźne dążenie sygnatariuszy Statutu - wielkich mocarstw, by
ograniczyć precedensowe znaczenie Norymbergi do zdarzeń z czasów wojny; widoczne, o czym już wspomniano, w definicji zbrodni
93 Materiały, s. 84.
94 Cyt. za: Cyprian, Sawicki, Prawo, s. 533.
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przeciwko ludzkości. Po tej linii poszła też, jak wiadomo, wykładnia
MTW, który uznał, że te, które popełnione zostały przed wojną, a nie
miały związku z przygotowaniami do niej, jurysdykcji jego nie
podlegają 95 .
Tym niemniej pojęcie zbrodni ludobójstwa było w norymberskim orzecznictwie obecne. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia rozważanej tu kwestii, miał wydany na kilka tygodni przed norymberskim, 9 lipca 1946 r., wyrok polskiego Najwyższego Trybunału Narodowego na Artura Greisera. Tezy tego wyroku mogą
bowiem dowodzić, iż norma ludobójstwa była już w prawie mię
dzynarodowym obecna. NTN odwołał się mianowicie wyraźnie do
nowego- jak podkreślił- przestępstwa [!] "przeciwko interesom
ludzkości i wymaganiom sumienia narodowego i międzynarodo
wego w postaci ludobójstwa". Jak przy tym stwierdził, zmuszony był
się nim zająć "w ramach konieczności motywacyjnej" (podkr. -A.
B.). Uzasadnienie nałożonej na Greisera kary śmierci opierało się też
na ustaleniu, iż dopuścił się on "fizycznego i duchowego" lub "biologicznego i kulturalnego ludobójstwa"96•
Nie wchodząc w kwestię wzajemnej relacji obydwu tych par
pojęć97 i uprzedzając nieco tok wywodu możemy wszakże stwierdzić, iż to właśnie ścisły funkcjonalny związek odpowiadających im
działań złożył się- zdaniem NTN- na tę postać ludobójstwa, której
poddany został w latach wojny naród polski. Niezależnie więc od
tego, że wyrok polskiego Trybunału może istnienie tej normy potwierdzać, wskazuje on również, na czym w warunkach okupowanej
Polski polegało jej naruszenie. Poglądy NTN na ten temat stanowią
nie tylko istotny, a przy tym w pełni oryginalny, aczkolwiek całko
wicie w pracach nad Konwencją pominięty98 , wkład do prawniczego
95 Por. Materiały, s. 235-236.
96 Cyt. za: Siedem wyroków Najwyższego Trybunalu Narodowego. Wydali T. Cyprian
i J. Sawielei [dalej jak: "Wyrok na Grciscra"], Poznań 1962, s. 12-13 i 14. Por. Proces Artura
Greisera przed Najwyższym Trybunalem Narodowym, Warszawa l 946, s. 334-335.
97 Por. Basak, Greiser, s. 288-290.
98 Jest rzeczą zdumiewającą, że biorący w nich udział delegaci polscy, i to nawet ci, dla
których tezy wyroku na Greisera stanowiłyby ważki argument (np. w kwestii ludobójstwa kulturalnego), konsekwentnie o nich milczeli. Natomiastjeden powołał się na późniejszy wyrok
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ujęcia

typologicznych cech tego

przestępstwa. Zasługują także

na
uwagę, ponieważ zawierają wyraźne odniesienia do tego, co - naszym zdaniem - było istotą ludobójczego charakteru zbrodni katyń
skiej.
Wyrok na Greisera wskazuje, w sposób nie budzący wątpli
wości, co było celem każdej z wyróżnionych form ludobójstwa.
Pierwsza (czyli "fizyczne" i "biologiczne") spowodować miała osła
bienie "siły fizycznej" Polaków, druga (odpowiednio "kulturalne"
i "duchowe"), zniszczenie ich "odporności narodowej" 99 . Środki,
któfe wiodły do osiągnięcia pierwszego z celów, objaśnienia raczej
nie wymagają. Mieszczą się w pojęciu czynów, wymienionych
w omówionym wyżej art. II Konwencji (p-kty a - d). Warto natomiast zatrzymać się na tych, które zapewnić miały cel drugi, czyli
zniszczenie narodowej odporności. Otóż wskazuje je podana w wyroku definicja ludobójstwa duchowego, które- przypomnijmy- do
celu tego prowadziło, a które wyrok charakteryzuje jako całkowitą
likwidację kultury i "polskiej myśli politycznej" 100 .
Otóż NTN ma tu na myśli nie tylko zniszczenia przedmiotowe
(wytwory kultury, instytucje, język), ale i osobowe, tzn. eksterminację ludzi, którzy tę szeroko rozumianą kulturę tworzyli 101 . Ludobójstwo kulturalne ma więc w wyroku na Greisera zgoła inne znaczenie, niż to, które dominowało w toku prac przygotowawczych do
Konwencji. Zwrot o myśli politycznej wskazuje zresztą, że chodziło
o warstwę przywódczą w ogóle. Na takie odczytanie tego zwrotu,
którego wyrok nie definiuje, pozwala mianowicie odwołanie się do
"Dziejów polskiej myśli politycznej" Wilhelma Feldmana, dzieła,
które w I połowie XX wieku należało do literackiego kanonu polskiego inteligenta. Komentując słowa Kościuszki, iż pierwszym
krokiem do zwycięstwa jest poznanie się na własnej sile, Feldman
pisze, że służy temu "samodzielna, cały naród dźwigająca myśl poli-

NTN w sprawie Biihlera. Economic and Social Council. Official Records. Third Year: Seventh
Session 1911-28 Vllll948, s. 713.
99 fJYrok na Greisera, s. 14.
100 fJYrok na Greisera, s. 13-14.
101 Por. Basak, Greiser, s. 302-303.
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tyczna" 102 • To po prostu zdolność do celowego użycia tej siły, czyli
ludzie, którzy potrafią formułować zbiorowe zadania i mobilizować
innych do ich realizacji.
Wyrok na Greisera dobrze oddaje ogrom zagrożenia, jakie dla
dalszego bytu narodowego powodować miały obie realizowane
w Polsce formy ludobójstwa. Okupant, odkładając totalną zagładę na
później, po zaspokojeniu własnego zapotrzebowania na siłę roboczą,
zmierzał do swego rodzaju śmiertelnego okaleczenie narodu, uczynienie go całkowicie bezbronnym. Na tę wykluczającą wszelki przyszły opór bezbronność składać się miała zarówno biologiczna i cywilizacyjna degradacja, jak i przede wszystkim zniszczenie narodowej tożsamości. Eksponując funkcjonalny związek ludobójstwa
fizycznego i duchowego, nadając temu drugiemu szeroki, obejmujący eksterminację całej warstwy przywódczej, zakres, NTN dokonał
uogólnienia, które swoim znaczeniem wykracza poza doświadczenia
okupacji niemieckiej.
Jednakże w następnych swoich wyrokach NTN kwalifikacją
ludobójstwa już się nie posłużył (choć zwrot: "zbrodnia ludobójstwa" będzie się w nich nadal pojawiał 103 ) i trudno nie dostrzec
w tym wpływu komentowanego wyżej stanowiska MTW. Prawdopodobnie także pod jego wpływem, Amerykański Trybunał Wojskowy nr 3 sformułował w wyroku na prawników pogląd, iż ludobójstwo nie było odrębnym typem przestępczym, lecz kwalifikowaną
postacią zbrodni przeciwko ludzkości. Powołując się jednak na rezolucję ZO z 11 grudnia 1946 roku, mianowicie na cytowany już
zwrot, że ludobójstwo "jest" zbrodnią prawa międzynarodowego,
uznał, że oznacza to formęjego kodyfikacji; w takim samym sensie
-bo wniosek ten się tu narzuca- w jakim kodyfikacją była umowa
londyńska i zawarty w Statucie przepis o zbrodniach przeciwko
ludzkości. Wprawdzie Zgromadzenie nie jest -jak czytamy w wyroku - ,,międzynarodowym ciałem prawodawczym". Jest jednak
102 Fcldmann, W., Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym. (Próba
zarysu), t. l, Kraków 1913, s. 2-3.
103 Np. w wyroku na Alberta Forstera. Zob. Siedem wyroków Najwyższego Trybunalu
Narodowego ... , s. 295.
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"najbardziej miarodajnym, z istniejących współcześnie, organem dla
wyrażania poglądów świata". Uznanie przez nie ludobójstwa za
"przestępstwo prawa narodów" stanowi ,,kluczowy dowód" na to, iż
jest to już faktem. "Zgadzamy się z jego stanowiskiem i przyjmujemy je za własne" 104 •
Znacznie dalej poszedł w tej mierze sąd izraelski w wyroku na
Adolfa Eichmanna 105 • Ponieważ zaś zbrodnie Eichmanna rozciągały
się także na rok 1940, były więc czasowo równoległe z katyńską,
warto zapoznać się z przytoczonym przez ten sąd uzasadnieniem.
Fotmainą podstawą postępowania przeciwko Eichmannowi była
ustawa Knesetu z l sierpnia 1950 roku o karaniu nazistów i ich
pomocników 106• Jednaże sąd izraelski odwoływał się w istocie do art.
II Konwencji, a więc do zawartej tam dyspozycji zbrodni ludobójstwa, którą punkt "b" ustawy po prostu przejął 107 . Co więcej, całość
interesującego nas tu uzasadnienia polegała na przeprowadzeniu
dowodu, iż ludobójstwo było już w okresie II wojny światowej
uznaną w prawie międzynarodowym zbrodnią. Ustawa zatem, choć
miała działanie retroaktywne, nie była bynajmniej prawem ex post.
Nie prowadziła bowiem do karania czynów, które w chwili popełnienia nie stanowiły przestępstw 108 • (Nawiasem mówiąc w tym
sensie całe prawo norymberskie miało charakter retroaktywny).
Sąd izraelski odwołał się w pierwszym rzędzie do przytoczonej
w całości rezolucji z 11 grudnia 1946 roku, tzn. do jej skomentowanego już stwierdzenia, że "ludobójstwo jest zbrodnią prawa
międzynarodowego" (podkr. A.B.), oraz do zdania, iż "wiele przypadków zbrodni ludobójstwa miało miejsce" w przeszłości 109 . Pierwsza z konstatacji, wyraźnie dokumentująca istniejący już stan praw104 Cyt. za: Fall 3. Urteil im Juristenprozess ... Herausgegehen von P. A. Steiniger zmd
Berlin 1969, s. 135.
105 Autor korzystał z nieurzc;dowej i pozbawionej paginacji wersji maszynopisu wyroku,
znajdującej sic; w Federalnym Archiwum w Koblcncji. - Syg. Ali. Proz. 6/85 [dalej jak:
"Eichmann"].
106 Por. Nellesscn, B., Der Prozess von Jentsa/em. Ein Dokument, Dusscldorf-Wien
1964, s. 313-316.
107 Tamże, s. 313.
108 Eichmann, par. 5.
109 Cyt. za: Pilichowski, s. 276.
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ny, została w dwa lata później powtórzona w przytoczonym również
przez sąd wstępie do Konwencji. Kluczowe znaczenie posiada jednak cytat następny, w którym sąd ten odwołał się do opinii doradczej
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. "Geneza Konwencji - mówił haski Trybunał komentując cytowaną rezolucję- wskazuje, że w intencji Narodów Zjednoczonych leżało potępienie i karanie ludobójstwa jako 'zbrodni według prawa międzynarodowego',
zbrodni polegającej na zaprzeczeniu prawa do istnienia całym
grupom ludzkim". Wynika z tego - czytamy dalej - że "leżące
u podstaw tej Konwencji zasady uznane zostały przez cywilizowane
narody za takie, jakie wiążą państwa nawet bez żadnych konwencyjnych zobowiązań" 110 •
Należy w związku z tym przypomnieć, że art. 38 Statutu
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nadaje orzeczeniom
sądowym walor pomocniczego środka ustalania istnienia normy
prawnej. Dotyczy to oczywiście w pierwszym rzędzie wyroków oraz
opinii doradczych samego MTS. Według Karola Wolfke posiadają
one "decydujące znaczenie jako dowody norm zwyczajowych" 111 •
Jeśli więc MTS nie dostrzegł w intencji Narodów Zjednoczonych
zamiaru wprowadzenia prawnego zakazu popełniania ludobójstwa,
a jedynie zamiar potępienia i karania tych, którzy istniejący już zakaz
naruszają, to wymowa jego opinii nie może nasuwać wątpliwości.
Sąd izraelski miał zatem, w świetle przytoczonych przez siebie
stwierdzeń, podstawy do sformułowania następującej konkluzji: "nie
ulega wątpliwości, że ludobójstwo uznane zostało za zbrodnię wedle
prawa międzynarodowego w pełnym prawniczo sensie tego określe
nia i że w tym sensie uznane zostało ex tunc; należy przeto powiedzieć: zbrodnie ludobójstwa popełnione przeciwko ludności ży
dowskiej oraz innej ludności były zbrodniami w myśl prawa mię
dzynarodowego" (podkr. A.B.) 112 •
110 Por. Advisory Opinion of28 V 1951 "Reservations to the Convention on Gcnoeide",
w: International Court o f Justice, Reports o f Judgrncnts, Advisory Opinions and Ordcrs 1951,
s. 23.
III Wo1fke, K., Custom in Present International Law. Second Revźsed Edźlion, Dordreeht-Boston-Londonl993, s. 145.
112 Eiehmann, par. 19.
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Nie ma powodu, by powyższej konkluzji nie odnieść do ofiar
mordu i to tylko dlatego, iż chodziło o innego zbrodniarza niż ten, którego miał na myśli cytowany sąd. Gdyby zatem
założyć, iż doszło po wojnie do utworzenia trybunału międzynaro
dowego dla osądzenia także zbrodniarzy stalinowskich to w świetle
precedensu, jakim stał się wyrok na Eichmanna, sprawcy tego mordu
mogliby odpowiadać nie tylko za zbrodnie wojenne, w części zaś
i za zbrodnie przeciwko ludzkości, ale także za zbrodnię ludobójstwa. Zakładając również, że twórcy takiego trybunału tę ostatnią
ka&gorię by uwzględnili i, podobnie jak uczynił to ustawodawca
izraelski, posłużyli się dyspozycją art. II Konwencji. Dodajmy, iż
zastosowanie kwalifikacji ludobójstwa nie wymagałoby już róż
nicowania formalnego statusu ofiar (jeńcy lub osoby cywilne) tak,
jak było to konieczne w wypadku zbrodni przeciwko ludzkości.
Zastosowanie do sprawców zbrodni katyńskiej dyspozycji art. II
(p. "a/ zabójstwo członków grupy") wymagałoby jednak przeprowadzenia dowodu, że popełniono ją "w zamiarze zniszczenia w całości lub w części" polskiej grupy narodowej. Motyw polityczny,
a więc zamiar zniszczenia grupy politycznej, nie dawałby tu podstawy do wyroku skazującego. Podobieństwo Katynia do hitlerowskiej "akcji A-B" i nader prawdopodobne współdziałanie obydwu ówczesnych okupantów 113 pozwala dopatrywać się również
podobnych motywów. Tego mianowicie, że skazując na śmierć "zatwardziałych i nieprzejednanych wrogów władzy radzieckiej",
sowieckie Politbiuro dążyło w rzeczywistości do zniszczenia części
polskiej grupy narodowej; tej mianowicie, którą tworzyło blisko
26 tys. przedstawicieli elity umysłowej, wyselekcjonowanych właś
nie ze względu na ich społeczny status i społeczną funkcję. Można
by, uciekając się do charakterystyki zawartej w wyroku na Greisera,
zauważyć, że ludobójczy zamiar polegał również i w tym wypadku
na śmiertelnym okaleczeniu- osłabieniu "siły fizycznej", a przede
wszystkim "odporności narodowej" Polaków.
katyńskiego

113 Por. Lcbicdicwa, N., Matcrski, W., Zastanawiający dokument. Przyczynek do hipotezy o związku akcji AB ze zbrodnią katyńską, w: W przeddzień, s. 69-83.
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Trudno oczywiście uwolnić się od wątpliwości, czy hipotetyczny sąd międzynarodowy, orzekając w sprawie zbrodni katyńskiej,
poszedłby dokładnie wskazanym w naszych rozważaniach torem.
Nigdy już tego nie sprawdzimy. W szczególności tego, czy w odniesieniu do zarzutu ludobójstwa uznałby za możliwe zająć inne
stanowisko, niż MTW. Rozważania nasze mają tylko charakter
hipotez. Są to jednak hipotezy nad wyraz solidne. I choć sprawcy
Katynia, a zwłaszcza ci najwyżsi w hierarchii, nie staną już nigdy
przed żadnym "Sądem Narodów" i nie będą musieli, odarci z blasku
władzy, tłumaczyć się ze swoich czynów, pokazują bez wątpienia ich
miejsce na ławie oskarżonych; i to, że wedle norymberskich standardów nie uniknęliby kary.

