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~ovolucj
roku 1 17 zbu zyt' d wr.e ,
tra l iz ,,W' e i r perium c r 6w rqsy j slc ·cl • a r · r. J. ch · go po1stal Z 1i1zek 0ocj l
vycznrch h puolik R zi Ckicl . 1asla imperializrn.u rosvjsk1e['o p zt,s:!o i-c:t
zost'zy f'razeologiR o zwyc·~stwie z tld inte nacjo1 i l izmu i wyzwolenia ujc-ir·zmio yen prz z c ra lud 5
ros jskich . Ustypstwa na rz cz idei narodm o' c i w J
zn· laz~y sw6j 1 ~r z w s mej kons~r KCJi p 'sv
eJ
Zw1 · zku 8owi ckiego , st now fl.Cef c .L'Ormf: lnie f' a .r· e J'if
rel)U lik zwiqzko .rych , kt6r en liczb·
pocz tkowo
si~a sieLen , Zd, oa
ruc1i& l 3b ynosi 11 odr~ rych
jeanostek , z ·~zanych w jeden iwi zek 0oc. listycznrch Rep bl'k Radzieckicn .
_ osyj lm Socjalistyczna 1 e ,,rr cyJn Re:pu)llk
J adziecka , w .. di'u bu 7 cych po v zne w· ·pliwo' ci o · cjaln ch da ych sowieck'ej statystyk· urz~ c~ J , i ·C7.. r oko:to ion . ilionow 1 nos ci, v tvri ok o 73 iion6w n rodowo' ci osyJS iej , 0rug c d
.:.ullo . ~ ..
kr ill.ska Soc jalis t rczn
epuo.Li a }tqdz1 c:k· 1 1 czy
oko~o 30
ilion 'w lu no~c1 , w tvm Ukra·nc'w kc~(
2' miliono'f . ·Bi( 1:or11ska docjal1 LYC?Jna R -P li
dzi elm lic'6y oko1:o S milionow 1 no.Jci , w tym ol<c
4 miliony Bialorus1n6 ~ Dal ze re> bliki o J J
krdje k ukaskie i 'rodkowo- azjc:. . tvc i ,
wi c : AZ r bejdzans a
dzieckA socjt~iatyczna h pub~· ~
( l . ooo .ooc ), Gruzinsk& ( l . bou ,c00 ) , or i·riskti
( L600 . 000), rrurJrJnerisk ,
zb ck , rr·:idzyck .. ,
az c ska i Kirgiska ( razem okod'o lG . 00 . uo) . Ludrosc
pi~ciu 'ro kowo - ZJ trckic1 republik sk~ d
si~ N
prze~ z j cej cz¥s oi .z n rod01o'ci ~ur~o-tuta skich .
Juz Z v8•0 krotkie
pI'"'c,gl'1dU lCZl iy;
r Zleg~e psrist o sowieck1e j s~ w a lszym ci1gu roz· ik
licznycL na.rodowosci, r67.. .1.i'1c.,rc1 siy z·1r6 r o r ist 1
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Jednym z
bardz1ej zas dni 7.yc
rt ku~61, o
nyr.·
pism1e n owaja Rossi· ' z dni Grz
J' 1
rozpatruJe Kiere~ski ruch nie~odle ~o'cio
n rod6w
ujc.rzaionych v lOSJi or z 1ch zn cz nie
tilce z drkta tura ko mn is c czn • J rsuwc. on n st pujFtc z s dy:
Poniewaz Ile_ r6d wielkoros JHki
Jedn ko .
stopniu
jest zainteresowany w obaleniu dvktat r ko unis rcz~
nej, jak in rod n1eros,jskie, poni~ az d,r,.tatur
korounist rcznc ·. nie okrvwa. sie . s e J tre, c z is j
dziejow narodu wielkorosv jslri .. g , prze
nieo zo nym
warunkiem ~owodzen1a k' ~deJ akcJi przeciwko d ktaturze
komunist.. cznej w Rosji je._,t poroz mie i
1szystkich
narod6w z.s. ·1. ,, , nie wy'J:. czaJac i ros, jskie o, co d
jednolito'ci dz1alanJ~. sz stkie sGrony, z~ ierr Jc
orozu ie_ ie, ~~aczajq ze svej argument cji oraz ze
swej prakty~i sile zbrojnA.
to i t wszyst ie s~ro
ny zobowi 7.a sie z j eJ ie do vvsp6lne o d ,,1C1.1'.an1a
obronie s ch wolno, ci DO.L t.., cznyc , naroaov\IY'ch i p ' stwo . ch Or'lZ riiepodle =ro' ci, jc k r6wn1ez zoo wi~z
sie do niezawieru.ni Ukludo" wrogich zy otnym in eresom jednego z narod6w n· le~ cfch do porozumi ni •
tens os6b Kie enski
fo mie zawoalov neJ
proponuje odnov. ienie j ednoli te50 .. 1erov IllC a p ns 0~ego dla nurod6~ ~sji na pLtf
i
sp6lnot inte es6v
proces1e w lki przeci lr'"O dyktaturze komunistycrznej, Ostatni punkt koncepcji Kierenskiego,z kazuj~cy
zawierania ul<l d6w wroe ich zvwotnyrn interesom j ednego
z obje,tvch poroz mieniem rn. ro ow, ma oczywiscie na cer.
1 obron~ interes6w przede wszystkim narodu osyjskiepo i moze sta6 si~ punktem v~j'c1
1
zupelnegc
p czenia celu, urop go unego przez Kier ns ie
u Ld •
"CO bo de1n b~dzie decy 0 · ~ 0 szko li 70SCi te 0 1 b
inne o u1iacu? Punkt ten mo7.e bye z 6a~em st l ch ko fl1kt6 rr.
t ie dzic ndlezy, z
Kieren k"ego roz iqz nia z ndn"enia
osji posiada dwie ·.totne cechy.
e z
T
ogr niczenie suw rennosci k 7.de[o
i
syjs1<ich i 10010 z ... kowc:n1e ich je n J..it mu
nictwu p nstwo emu, CO
lonsek.we Cjl pro
utrwaleni prymatu Hosji. ~o druei
spro
nie ruch6v· n1epodleg osciowych do
s iej
v lki przec1wko dykta~urze ko u i tyczn
Tymcz s~
ruchy wyzwole:cze naro
u rz io vch
row"'ne sa r.iie orzeci vko tej 1ub i nej doktrynie
tyczno-spoleczn j, p n j~c j
ej c wi~i
os
lecz ) zec1 lm i nperi . . liz m·i ros JSkie
j tro t
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kulturalnej mi~dzy klasq robotn1cz~ i vHoscian. st em.
"Ictjqc na uwadze powyzsze )rzesi'ar..ki, C .IL ustala nast~pujqcy system. Dz1aa::alno-;' wozystkich instytuc j i panstwov ych i gospodarcz r ch na Ukrc.1.inie,
pr6cz rejon6w narodowo 'cio Nch i· i stytucJ1 obslur:ujqcych mniejszo'ci narodowe, powinna bye prowadzona w j~zyku ukrain::skiin, b 11 d~cym mowq ojczyst wi~k
szo~ci mieszka~c6w.

W reJonach narodowosciowych dwialalnosc oJ.gtin6w
pctnstwO°W'JCh prowadzona bye vVinna
jQzvku danego
rejonu przy dostatecznym zabezpieczeniu pr w mniejszo' ci
tym rejo.nie ZB:mieszkaa:ych.
W ustawuch o ukrai~izacji nalezy bezwarunkowo
zaznaczyc, ze organy panstwowe powinny si~ stosowac
do potrzeb mniejszosci narodowych r6wxi z i tam,
gdzie nie Sq one wydzielone w specjaln~ jednostk~
narodowosciow~, gdyz kazdy obywa"Gel ma pra10 z racac si~ do instytucji panstwowych na Ukrainie w
swy1n j~zvl<:u ojczvsty~.
.
lsz,rstkie ustawy, rozporzf!dzenia i aekrety po \Tinny bye oe,laszane vr j ~zyku ukrainskim i rosy j skim.
ustaw1e dotvczncej o'wiaty nalezy zaznaczye,
ze komisariat ludovy o~wi ty powinien dbac ~ ~ '
aby wszystkie narodowo,. ci na. Ukrair:ie otrzymy v c
mogly wyksztu.a::c..-,nie pocz~~kowe w S'Wlrm jtJzyku ojczysty • Szkoly zawod we i fabryczne powinny by'
stale ukrainizo ane przy pozost&wieniu jednak n lezytej liczby szk0~ w j~zykctch mn1ejszo~ci nar dowych, Uczelnie wyzsze i techniczne powinny bye
calkowicie zukrainizowane; r6wnocze'nie nalezy
przygotmac personel nauozycielski dla szk6! w,1.Jszosc10 [Ch.
· szyscy n uczyciele szkol, a -vi, itJC r, niez 1 zk6
Illlll8JSZOSCiovvych, )OWlll ... i znac j~zyk ukrairi.Skl;
jatki moga miec mie .jsce t'rlko z a:proba tq komisar Latu lUdOWegO OSWia tyH
Ton og6lny prz'lr~oczc.;nej powyzej rezolucji naccchowany jest rzekomq trosk~ o orzez ci~zenie tenaenc ji nacjonalistycznych i usuni~cie pozostalosci rusyfikacji. Istot~ jest jeclnak co' wr~cz przeciwnego,mi' nowicie przywr6cenie j~z.rkowi r ;}j-:.r J ~=L~i~inu: na Ukrainie r6wnych praw z j~z>rkiem ukra.inski n.. Uczyniono to
w formie obrony praw mniejszosci wog6le, za· mniejszosci rosyjskiej w szczeg6lnosci. Ponievaz jednak j~zyk
rosyjski na Ukrainie jest nie tylko j~zykiem mniej-.
szosci rosyjskiej w tym kraju, lecz r6wniez znaczneJ
1
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• •
ten wazny oar ek przemys u s wi.ec .1
il zupel~ie swe oblicze u d
zgledem naro o. osc1 WiJ • Gd
nrzed kolektywizac ja rolnictwa li~zpa, robotn1·k6 ,m6wi~cvc·h j~zvk1em ukrairiskim, w zag~ biu aon1eckL .
vvynosila z ledwie ~ ( 1 26), to uo,kolektrw1zacJ1
roln1ctwa i po•n p v ie zdeklasowo.nych roln1k6w ukra: inskich do os rodk6 If .:Plzeny si'ov ych odse-cek ten z r6sa:
w kr6tk1m~czas1e do 6~~.
Z punktu ·w1a enia )Oli t,rcznego zyw1o;:towa ukrainizac ja .miast i o · rodk6w rze111yslowych byl: by nieoezpieczna dla partii komun1styc.zneJ ·i co za cym idz1e
~la rezimu so~ieckiego na Dkrainie . Nalezal:o wi~c z ta:mowac te uroces $~tucznvm1 srodk mi i ochr0n16 mi.at'1 p·rzed
awd.ziw.q ukr inizac ja, nie . ie zczqc si~
w ramach ukrainizacji of1cjaln j, f r zem tych ob w
jest w;:tasnie rezolucja C.K . K• • •u. z roku 1927-g •
z drug1ej Je nak •s r ·ny trzeba byl:o zach wac c ciazby.pozorna zgodnosc nowe 0 d~k~etu z tezami p lityki narodo 08cio1rnJ Lerriria; oraz z poprzednimi dekr
tami i postan w~en1~mi
latego tez rez lucJa z leca
w d'"lszym ciagu pr wadzic ukra1nizaoJ~ J~zrko , Je nakowoz bez naruszenia interes6w mn1eJ szosci v r z
"mnieJszosc·' rezolucJa z ngluJe bar z
nr rtn1e, J k
gdyby autorzy rezo1ucj1 n1 zdaw 11 s bie s rawy z
r6znicy po i~dzy nie iecka czy bu~g rska mni szosci 1
kt6re w nic7.ym n1e mog~ z grazac ukr inizacj1, a mn1
szoscia rosrjsk~, rozsiana po C?lej Ukrainie (gl6wn1
po miastach l Osrodkach przemvs~ wych),
l8JSZ Ci,
kt6ra d~zy do zabezD1eczen1a sweg s~An wi ka p nuJ
cego nod kazdym wzgl~dem . ceiem zubez- ecze ia int r
sow tej nrzesiakni~tej duchem imper1alizmu mosk1 wsk1
go mn1ejszosci, b~dacej eksponentem nar du r srJskie
~a Ukrainie , rezolucJa z kw1etn1a 1927 roku
prz r
szystkie uprawn1en1a J~zrkowi r svJskiemu zagr
nemu zyw1o;:towym wzrostem ukrcinskJ,.ego usw1 d f!ien
n rodowego mas wlosc1ansk1ch i r o tn1czych ,
Rezo1ucja C. l. K. P . B. U z kwi tn1a 1927 r
~ala oczywi'cie silne niezadow le 1e w'r6d pe
j cz
ci cz~onk6w partii komunistvczneJ n·r
o·c1 ukr inskiej Fer.ienty te ujawruly i~
tak ostrej for 1e,
ze wobec ouozvcjo ist6w z· st o n gw ltowne r p
sje, 1elu z nich reszt wano i zes an lub tez wys1
b
lonG poza granice Ukra1ny, wielu zas usu i t
nych st now1sk ad.mini traoyjnych lub art J
t'
z uowodu tych rep1 s i, gl'wn1e z
u usu
Szumskiego ze s a
i ka k
isarJa os i
.L

;ba utrzrman1a ~rzewagi kultury ros JSkieJ i osyJ
o J~zvka
wewn~trznym zyc1u panstwo
m 1 kultu
m na Ukra1nie), w formalnym uznaniu p zeprowadzekr in1zacji, ktora cz~sto do u zc7, si~ tylko w
ch; or z
kultywowaniu tych oglad6w war6d cz~onnartii, przez propago anie zani chan1a polityk1
in1z CJi w 1 stach a prowadzen1e JeJ tylko na
sp istoac part11 1 podJSJ z IlkA.Sami pracujacymi, kryje w so1
n1ebez ieczenstwo rozbicia Jednosci klasy robotni
zeJ i w~oscianst a, prowokuJe nacjonaiistyczne zbocze
i ukra1nskie oraz utrudnia cz~onkom partii zrozumie
ie p l1tyki n rodowosciowej, Partia dotychczas z powozen1em zwalcz ~a te zooczenia i nadal prowadzia bedzie
ak aJbezwzgl~dn1ejsza walk~ przeciwko nim
5} Rownocze'ni ze
zrostem szow1n1zmu rosyJskiemy przed sob~ n1ezctprzecz ny wzrost szowinizmu
rainsk1ego Re olucja roz roroi~a zamozne w~oacictn
two - gl6wnq podstaw materialna ukraillsk1ej kontrre
lucj~ w przeszlosci, czesc tego rozgromionego zarooz~oscianstwa w ci~gu ostatnich lat w pewnej miee zn6w si~ odniosla z zamoznym wlo'cia.tistwem,sta1 n wym, z iazana jest Dewna cz~sc wloscianskiej
t 11 encJi. Ci~zkie J8J o ozenie mctterialne, przede
ZYStkim nauczycielst a, sprzyja wzros0owi wpa:ywu zaz e o wloscianstwa na b1edn inteligencj~ wieJsk&.
ed re olucj prawie nie miel1amy
mie'oie burzua
i 1nteligenCJi ukr inskiej 1 teraz zas jest J€j Z
d
r kiem wi ej, nrzy czym wzmacnia
sw pozyzyciu
s d rczym 1 panstwowym, staraJac si
p z dkowa6 swe u wplywowi pewn~ cz sc urz~dnik6w
ieck1ch, robotnik6w i czlonk6w partii ra burzuaa zwl szcza zas inteligencJa, teraz szczeg6lnie
r icz i zbi ra s ich zwolennik6w 1 chc o opanowac
r zw'j kulturalny i skier wac go na tory burzuaJ e Cz sc teJ i teligencjirkt5r do n1edaw a staia
st
isku 'Si ·
w1ec owskim 1), straci szy nadzie
nrzemi n w adzy sowie k1ej p_zechyla si~ tar z
wnie ku antys
eckiej platformie, Powstaje ideo
ia dbudowy burzuazyJnej, z zastr7.ezeniem hegem ukr inskiej burzuazJi mi jskieJ, kt'ra post~puaprz'd
Jednym bloku z zamoznym wloacian e 1 korzysta z poparcia imperial1zmu mi~dzyn.a·~b c~enie t
J~ce zwiqzek

, os~QbiaJ~ce

i vm, chwieJnym, o ortunistyczny

na je bylo rozwiqzywac na podsta1ie zasad leninizmu . Imperializm mi~dzynarodowy, pod kierownictvem
ka italis·cow angielsk1ch, org·an1zuje wypraw~ krzyzow~ ·przeciwko Z . S . S . H., w ktorej faszystowska ~ol
ska ma kroczvc n czele . Polskd p ~rgotowuje &i~
do wojny i organiz je przede wszystkim sily do napadu n8. Ukrain~ Sovr:ieckci , skutek tego Polska utrzyIDUJ e k ontakt z burzuazjq ukrainskEJ.; kontaktovri te.1. u
sprzrjct polityczna i ~os9oddrcza SL&bilizacja Polski . Burzuazja zachodnio - ukrainska zaprzestala walki rewolucyjnej i stan~la na gruncie opozycji legalnej w stosunku do wladz polskich . Jednocze'nie
proletariat zachodnio - ukrainski pod kierowni c twem
ptirtii komunistrcznej prowadzi zaci~tq walk~ z bur zuazjq polskq , co snowodowalo , ze burzuazja zachod nio - ukra i nska zamienila O)ozycj~ nd ugod~ . Obecn1e
burzuazja ukrainskct zajE2la stano lisko wrogie w stosu ku do Z . S . S . R. i wysunQla haslo iiWszechukrainy ,
to zn . zjednoczenia ws~ystki~h ziem ukrainskich w
niepodlegl.e ukrainskie panstwo burzuazyJne . Prograi
ten burzuazja ukrairi.ska chce zrealizowac, 0·1ierajE!C
·si~ na Polsce i oddaj~c jej zie ie zacho nio-ukraiskie . Ten ~)rzelom poli~yczny znal z:t sw6j wyraz
uchwalach Undo , k~6re st nPcY-o nR gruncie ukrainskiego nacjonalizrnu, walcz&cego przeciwko z.s .s ..R •.
Ty czasowa gospodarcza i 0olityczna tctbilizacja
Polski , szuk nie rynko'v la jej przereyslu, dFlzen1e
do Wyj8cia na C7.arne Niorze i odno ·rienia gra:rdc z
1772 roku , co jest mozliwe tylko w drodze in~er1en
CJi , ·powi~ksza znaczenie burzuazji ukrainskiej dla
realizacji plan6w Polski .
,, Jfaseyzm polski, utrzymujcic kontakt z ukrainskim
nacjonalistyczno- petlurowski obozem, nie tylko nie
zaprzestaje ucisku ekononiczneBo, politycznego
narodowosciowego ukrainskich mas pr21cuj~cych, lecz
przez zastosowanie represyj uniemozlivia samo rgan1zacJ~ ludnosci ukrainskieJ . "'f celu skl6cenia i demoralizowania robotnikow i wloscian zac odnio-ukrainskich , faszyzm polski rozsiewa nieprawdziwe wiadomosci o Ukrain1e Sovrieck!iej , starajqc si~ zaszczepic w masach przekonanie , ze Ukraina Soviecka znaj duje si~ pod batem imperialistycznej £oskwy , a
prawdziwe wyzwolenie zdob~dzie nar6d ukraitlski tylko w walce z 1 osk:\f.ra i w so juszu z PolskE!.
Ot6~ w ten snos6b na Ukrainie 3~chodn1eJ odbywa
si~ proces konsolid CJi burzuazji ukr in~k:ej i
39
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"Jednocze'ni na Ukrainie Sm ieckieJ odby \Ta si~
prze runo·tln1e sfl ukrainsk1ego nacjonalizmu przec1wko z. . . h. orzen1e zow1n1zu.u rosyjskie~o
wros3:y g3:~boko r rosv jskie 1. zrusyfikowane isszczanstwo, trzy ctj c si~ ~ocno w ko3:ach inteligent6w fachowc6w, prz czy nasvroje te ogarn~~y zna~znq cz~sc urz~dnik6
sowieckich. Szowinizm rosyJ•
ski dqzy do st~umienia kultury ukrainskiej i do
zauewnienia kulturze rosyjskiej na Ukranie stan
wiska panuj~ceeo. Szowiniaci'rObyjscy rozsiewajq
o kulturze krairskieJ niepr wd~1we poglqdy, jako
o kulturze nizszego rz~du i nie nadujqcej si~ do
rozwoju. Helkorosy JSki wielkomocars o
szo inizm ma woje podstawy w •)rzedrewolucyjnym gn~
bieniu przez carsk& Rosj~ ukrainskich wioscian i
robotnikow i ukrainskiej kultury. Obecnie, przybrawszy szaty sowieckie, d zy on vrzez wzmocnienie Unii republik sowieckich do nadania Ukrainie
roli prowincji i w~rowadzenia w niej kultury rosy jskiej, j ko panujacej. Te szo inistyczne nastroje rosvjskie w K.P.B.U. ujawni~ sie w ignorowaniu zagadnienia narodoroscio ~ego na UkrainieJ
w bagatelizowaniu znaczenia Ukrainy w Zwiqzku
Sowieckim, w zrozumien1 faktu stworzenia z,0,s.R.,
jako likwidacji Re ubliki Ukroinskiej,
neutralnym a pon1ekqd rogim stanowisku partii do rozwoju kultury ukrainskiej, w d~zeniu do zapewnienia
za szelkEt cen~ przewagi j~z. kowi. rosy jskiemu w
zyciu panstwo vym i spo3:ecznym,
trakto aniu kul~ury ros JSkiej j ko urol~tariackiej, a ukrainskiej jako drobnoburzuazyJnej, w przeszkadzaniu
ukrainizacji aparatu pan t owego itd. Szo inizm
rosyjski na Ukrainie jest zJawiskiem bardzo niebezpiecznym, •Onie az pogl~bia t6znice pomi$.aZy
wloscia '"st em ukratnskim i proletar:atem rosy jskim.11
i
zr st kulackich element6 v na wsi raz ukrain kiej'mie'skiej burzuazJi ( e u) st orzyl grunt
do sformowania ideologi1 nacJonalizmu ukr inskiego na Ukrainie Sowieckiej. Ideologia ta przejawia
si~
formie skiero ·ania procesu gospodarczego i
kultural~e o Ukrainy w kierunku burzuazy·nego zachodu i w urzeciwstawieniu Republiki Ukraillskiej
• , .S.R. ac·jonaliz
ten konsoliduJe s oje sil
i chce skiero ac roz 6j Ukrainy na droge bu.rzuazy Jna Ukraiii.ski~ nac._j ~is~ycb~e nastro e
1
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ogarn~d:y

r6'>m1ez cz~sc czd:onk6w 1 .P.B.U. ( t>zumChwylowy) i przejaw1ly sie w nieuocenian1u
zna~zenia proletari&tu w rozwi~zaniu zctgadn1en1a
narodowosciowego·.
" sz ...winizm ukrain0ki przedstawia p&rti~ komunistycznq jako ekspoz,rture szowinizmu rosy j ski ego
oraz szczuje na Ukrainc6w, kt6rzy trzymajq si~ zasad lenin1zmu, przedstawiaj~c ich Jako zdrajc6w.
Tymczasem droga rozwoju ukrainskiej kultury socjalistycznej jest drogq wsp6lpracy z bratnimi narodami Unii sowieckiej, nigdy zas drag~ wrogiego
przeciwstawienia jednej kultury - drugiej. Zboczenie nae jonalistyczne czlonk6 K. P. B.• U, znalazd:o
oddzwiek w Y.P.z.u. Stanowisko Szumskiego podz1elila wieksza cze~6 C.K. K.P.z.u., co oslabilo rewolucyjnosc mas, wystepujc;cuch pr.zeciwko faszyzmowi polskiemu i nacjonalizmowi ukrainskiemu na Ukrainie Zachodn1ej, Odbid:o sie to r6wn1ez i na rozwoju zblizonej do komunizmu organ1zacji - Sel-Robiew
0 Wszvs ckie te bh~dy mozna naprawic przez:
a) pr?.eprowadzenie szerokiej akcj1, "WyJasniajaoej
zagadnien1e narodowosciowe i bl~dy K.P.z.u. oraz
spopularyzowanie leninowskiego pogl~du na rozwi~
zani e zagadnienia narodowoscioweeo; b} K.P.z.u.
powinna USWiadomic Sobie Od-p0W1edzialno·6 historyczn~ za ~rzeprowadzenie zasad Lenina w snrawie narodowosciowej; c} K.P.z.u. powinna kategorycznie
zwalczac nacjonalizm ukrainski or z wyjasniac
masom, ze undowsko-petiurowska agitacja ma na celu utorowanie drogi imperializmowi mi~dzynarodo
wemu na Ukraine; d) K,P.z.u. powinna zjednoczyc
robotnik6w i w~oscian na platformie walki o robotniczo-wloscianski rzqd w Polsce, o prawo samokreslenia; az do oddzielenia Ukrainy zachodniej i
przylqczenia si~ do u.s.S.R. Jednoczesnie K.P.Z.U,
powinna wyjasniac, ze vvyzwolen1e pracuj cych m~s
~achodniej Ukrainy rooze nastapic tylko
w drodze
wsp6lnie z proletariatem polskim prowadzonej walki przeciwko burzuazyjnej Polsced.
ski
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n1a dzia3.:alnosci e;rupy !asyl kowa- 1.urianskiego - J.i~ 
dzy arodo a Ko isja Kontrolujqca III - ej
i~dzynaro d6 ·ki i v. K. P . postanoJi~a wyrazic'Szumskiemu ostrq
nagan~ z uprzedze .. iem ( najwyzsza kara par-cyjna , po
kt6rej zwykle nast~pu·e usuni~cie z partii) ; w sto sunku za,. do aks .mo' icza Ko1 is Ja st i rdzi3.:a "istnienie sto unk6w politycznych pomi dzy nim a grupq a sylkowa- rurianskiego , pracuj~cq na korzy~ c polskiego
faszyzmu·' , Oznacza3.:o· to r6 vniez usuni~cie aksymowi cza z K. P. B. U.
Z zestawienia rozbiezno"ci komunikatu omiSJl 1
deklarac ji Szumski ego i aks mowicza mi mo wo i wynilrn
pytani , na czym polega3.:y istotne przyczyny powyzszej
decyzj i? Przeciez , jak v·idzieliomy yzej , wbre t ier dzeniu komunikatu , Szumski i .aksr owicz stanowczo
osadzili dzia~alnosc grupy rvasylkowa - Turianskiego i
zaprotestowali przeciwko naduzy aniu ich nazwisk przez
t o ; grup~ . Podobnie , gdy omisja zaznacza , ze
dekla rac ji s ej 'zumski i Iaksymov icz n1c nie m6wi11 o uzna niu olitrki naroco o~cio ej .P . B. U. za nrawidlo~~,
to
teksci deklaracji czytamy os iadczen1e , ze obaJ
OSkarzeni UWazaJf=!, Z8 H Ili6 roznili Si~ Z pOlitykq
K. P. B. U. v poglad cl na zagadnien1a naro~o o~ciowe~
Sytu~cj~
~·a~nia nieco fak~, ze
e lug ko uni katu Sz mski i 11aksymo vicz uzaleznili podrnsanie de klarac ji, not~piaj~cej grup~ ··asylkm~ - Turianskiego ,
od przywr6cenia ich r prawach i uwo fienia od zarzut6w co do o chylenia ( iiuki'on ") . . . ac jo alist' cznego .
vidocznie Konisja, ski:a ajq,ca si~ z doswiadczo ych
i v..rytr awnych dz1ai::aczv kon unistycznych , zgc dzi1:a si~·
pozornie na propoz .. c jtt; opozyc JO ist6w ukrc in ski ch ,
po to, by otrzyma szy przytoczonR wyzeJ deklcracJ~,
potrzRbn dla ich zdyskre ytc nia, zmienic zupe3.:n1e
st no isko i uch1ali6 rezclucjQ o
tr -J naganie dla
Szumsk1ego i o u 3unir;:ciu z parti1 . . ks rr: o· icza .
ten
os6 gJ:u ~na v s ·0L1 cz ie spr a prz r w6dc6w opozrcji kra1:sk1eJ zucila c uraktervs~ycz 
ne s··iat=ro na me odr prz zwyciQzan1a zcze1ze narodo wych t ndencji i d1ze..
szere€,ach kor ur istycz ej
p rtii Ukrciny, j k r' niez na etody osi ~gdnia potrzebnycb zezn&n i os~iadczen , kt6re
nast~pst 1
zostaj3 zuzytk~wane jedn st10 nie,
celu sko rpromi tovania podpisuJ eye je, lecz )8Z
pe~n1en1a da nych im przyrzc:czet.. i ·)bietr..ic.
1
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przez Komisariat Oswiaty reorganizacji Akademii w duohu komuni,s tycznyra.
2) lodzi ie1·z Czechh ski - wybitny cza:onek ·ukrainskiej partii socjalno-demokratycznej iewego od:ta u~Po
obaleniu rzqd6w Skoropadskiego pelni~ przez kr6tki okres funkcje prezesa Rady f inistr6w Dyrektoriatu Ukra ·11skiego, lecz rozczarowaa: si~ do dzialalno'ci pol1tycznej i, jako pochodz&cy z rodziny duchownej or&z p siadajqcy wyzsze wyksztaa:cenie teologiczne, poswi~cia: i~
wya:c:icznie spravvom rel1gijnym, co nie przeszkadzaa:o mu
twierdzi6, iz pozostaje mimo przekonan. religijnych socjalist~. Da~o to podstaw~ prok raturze sowieckiej do
ironicznej uwagi, ze Czechiwski chcial poa: czyc Chry:.
stusa z · 1arx.em.. W roku 1918 Czechiwski bierze czynny
udzial w tworzeniu ulcraiiiskiej cerkwi autokefalnej i
jest czlonkiem Synodu. Prononowano mu w6wczas obj~cie
katedry biskupiej w (1jowie, lecz Cz'echiwski mial odnowied.ziec: · ,.; duszy mojej walczy swi~ty i hajdaroaka
- hajdamaka zwyci~zya: i dlatego nie rnog~ bye biskupem.
Po okuuacji Ukr iny przez Sowiety Czechiwski w dalszym
c iqgu :pro vadzi dzialalnosc re+igijnct i piastuje stanowisko kaznodziei przy katedrze s\ .Zofii w Kijo ie, Za
wybitne zdolnosci w tej dziedzinie wszech krainska rada cerkiewna odznaczy~a go godnoscia 0 wszechukrainskiego blahowistnika 11 ( kaznodziei).
3) Bazyli Durdukiwski - wvbitny pedagog i dyrektor ,rzorowego gimnazjum ukrainskiee,o w Kijo ie im.
Szewczenki, zreorganizowanego przez wladze s~ ieckie
w t.zw.· 1 szkoa:~ trudowat?. Nctlezaa: do partii socjalist·w
federalist'w ( krewny Jefremowa).
4) Jozef Hermaize - pro1esor i kierowr..ik katedry
marksizmu przy Ukrainskiej Akademii Umiej~tnosci, wybitny cza:onek ukrainskiej partii socjalno-demokratycznej, z poch dzenia Kara·m.
5) Andrzej Jikowski - literat i byly minister
spraw zagranicznych w rza,dzie ukrainsl:im w i921-lffi2
na emigrac ·i. Przed rewolucjFt liski wsp6lpracownik
Jefremo a, nalezad: do stronnictwa socjalist6w 1'ederast6w.
6) Ludmila Staricka-Czerniachiwska - znana powiesciopisarka i tlumaczka na j~zyk ukrainski dzie~
literatury europeJskiej. 3uz w koncu ubiega:ego stulecia braa:a czynny udziaa: w ukrainskim zyciu narodowym.
7) Aleksander CzerniQchi ski - mqz L dmily, lekarz i ~~bitny dzia~acz spoleczny. Oboje n 1ezeli do
stronnict a socjalist6w federalist6w.
8) C.Hrebieniecki - na k v;y wsp61:praco rvnik Ako.de ii, profesor ginmazja ny> socjalista-federoli ~a.
1
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Czerniach1wska. Os by te st no ily ki r wnictwo rganizac j i i
dzielily i dzy soba funkcje - przew d
nicz~cym zost l Jefremo , jego zast pc
Czech1wsk1,
skarbnikiem Durdukiwsk1 Odpow1ednio do celu organ~
zacji przystapi no do tworzenia konspiracyjnych pi tek w r6znych instytucJ ch i urz~dach sowieckich,p
zyskuJ~C w ten s~os6b zwolennik6w. Piatki zak~adan
w spos6b konspiracvjny przez jednego z m~z6w zaufania, kt6rego obowi~zkiem bylo zwerbowanie pozosta lych czlonk6w pi~tki Z zorgan1zo~anej piatki wybie
rano odpow!edn1ch luuzi, kt6rym pol c n tworzen1e
nowych piatek na tej samej za adz1e W ten s s6b
Zwiazek yzwole~ia Ukra1ny byl rganizacja wielost p
niow~, tak ze p mi~dzy kie~ownictwem 1 d lami organi
zacji istnlal szeree iatek, n1e by~ nat mi st bez
poared.nieg kontaktu Jefremow kier wal prac w sf e
rach nauk wych i zalozyl osrodek Zwi~zku yzvolenia
Ukrainy w Ukrain kiej Akademii Umiej~tn sci . tym
samym kierunku pr wadzil prac~ Hreb1en1ecki, kt6ry
zorganizowal p wyzsza pi~tk w lnstytucie J~zyka Na
ukowego . Organizacja obJ~la wkr6tce wi kszosc pers
nelu nauk eg Instytutu i przei t czyla si~ w aut
nomiczna jedn stk , kt'reJ dan na~w~ Inarak• Dur
dukiwski i Hermaize pracowali
sterach szkol:nych i
pedagogicznych zalozyli grup~ szkoln~, ktora dzielila si~ na dwie sekcje - sekcj~ nauczycielsk~ i r
dzic6w ma:odziezy szko~nej i sekcj~ mlodziezy szk l
nej Ta oat t ia z lozyla Zwi~zek Ia:odz1ezy Ukr iil
skiej
Czechi ski kierowal prac~
ukr inski j cer
kwi autokef lnej 1 w rg n1z CJ ch sp6l zi 1 zych
Nikowski i S ~ cka-Czerni ch1wska pr wadzili prac
w'r6d liter t6w i rtyst6w oraz tworz li pi tki
r6znych wydawnictwach s ieckich,
tej 11czb1e i
dawnictwie panst wym
ilka wydawn1ctw udal si
im caa::ko i ie pan wa6 ( ' l w ~ " nih s 1a:ka')
Opr6cz te
z a: z n p1 tki w instvtuci
iaty lu
d wej (uni ersytet kij ski), w sp6ldz 1 z min
stytuoie im Czubara, w instytucie g sp darstwa wi
skiego (
litechnika), w instytuc1e z technicznym
Utw rzono r6wniez grupe a r n m1czn , kt6rej czl
k wie prac w li w k mis riacie rolnict a
Chark
inzynieryjn -techn1czna raz medyczn
Z
szerzono pr c~ na caly szere m1ast pr w cj nalnyc
Od ziazy Zwiazku yzw lenia Ukr iny zct3:: zon w Ch r
n s~ )
k wie, Odess1e, Dniepr pietr sku ( Ekat
ihowi , P ltawie, J.?-k a: jewie Chers
i
C

punkcie uvr zi1: si
sp s6b nast puji:;icy: n
li ia
jest spraw~ osobi~t kazdego obrwat la, lecz ukrain ska cerkiew autokefalna, \~rkcnywujRca wielkie zadan1e
kult ralne, po inna mi~c pewn~ przewag~ i )piek~ ze
strony panstwao1 . . ten sp sob, uzna jqc za ad r6 no.
uprawnienia v szyst i h wyzna "', Zwiazek if zwolenia
Uy.rainy u aza1: jedn· k za st so ne zapewnic
min jqce stanowisko ukrairi.skie,' a1tokefalnej cerkwi pra ..
rosla ej .
Ideologicznie Z i· zek yz roleni'a Ukr tiny staa: nu
st nu isku wyzwoler..ia nar .aowego i
r·zuc d: zasad
internac jor.al.· zmu komunistyczne.go )raz alki klas .
Przffirodni~ idea, jak zaznaczyl poccza
pr cesu Jefremo , dla wszystkich czlonkow rg· n'zacj· yl · panstwo ponad partiami - nar6d p nad klasami . Jedr. . cze' ...
nie uznawano zasad~ demokracji . Podczas rzesa:uc i a ....
nia Jefremow mia~ o~ iadczyc , ze nie zgadza si~ z u str:Jjem so ieckim dlate o, ze ustroj ten nie z· p m±a
ludno~ci SWJb6d
by avelskic • Na z rz t pr kur t ra ,
ze na Ukrainie , jak i
c ~ym z.s .c .. , oln 'c' b watelskiej pozba ri n jedynie burzuuzj~ , kt6ra stc. i i
>k ~u % og'~u ludn ci, J frem
)cp i , z~a~, ze
v ~asnie pozbawienie ·ych 6% wolr..o 'lei J st niespr · i dli~e
edy~ narusza z sad
dem kracji . Z i z k yz
leni Ukrainy sta~ na st ~ 1isku przywr6c n a w ln
c · i r6wn ~ ci tc- kze la tych 0% oby ru. t eli .

J le~y zaz1 czy6, ~
~ n e az Zwi z k
Zf 1 n a
Ukrainr byi- urganiz c j~ k nsp1racy jna, prz
yd:o urog "'A.mu 'lJi nee •
bee teg w zystkie wr:;i ski
spra ie pr gra u czyni ne S' j edyn10 n
dst· ie z znan oskarz eych
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T ktyka z i

Z zezna£ Je rem va
nych rvynikn ' ze
lu ZNiA.zek \ yz ·
r:ie mobilizacji

~zkl
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przenikcmie ao viydawnictw i pisi so vieckich, do grup
literackich i artystycznych, tworzenie ch6r;w i trup
dramotycznych, k6lek OS riato-;ych i t.d. e) informowanie spoleczenst a o tmdarz~niach politycznych przez
ni elega lne biuro prasowe i inforrnacy jne ,. kt6re zostalo zorg:::..ni.zov ane 11 CharkO\rie pod kie o vnict em J.i,
C~echi skiego,
f) szerzenie agitacji w~r6d wloscian
i robotnik6w na tle trudnosci gosl) dcJ.rc.zych i aprowizac.r jnych oraz ywolywdnie tych t.rudno8ci przez wlasnych m~z6w zauf&nia, ora.cujqcych ~ organizac jach spa~ ...
dzielczych :i. gospc,darczych.
Jak oswiadczyl Nikowski' cz;:tonkowie ZWiCl:ZkU l ·yzwolenia Ultt~iny liczyli siE2 z mozliwoscic.i komplikacy j
w mi~dzyn~rodo ej sytuacji So ·iet6 i z utworzeniem
jednolitego frontu panstw europejskichJ;rZeoi.wk9 z.s.s.H.
W wypadku gdyby nastqpila intarwencja tych panstw 1
ZwiA;zek Wyzwolen.:.a Ukrainy mia~ rozp.oczcic
e.koje·
zbrojnq przeci1ko Sowietom.
Ciekawe jest 1 ze wed~ug zeznan Jefremo 1a Zwiqzek V·lvz mlenia Ul<:rainy liczyl si~ i_Jowaznie z mozliwosciq ewolucJi systeriru w~adzy sowieckiej na Ukrainie w kierunku demokratyzacji oraz z tym, ~e ~ladza
sowiecka, nie b~dqc w stanie vrfkonac sv-.oich ~Jrzyrze
czen w stosunku do mas pracuj&cycn, b~dzie zmuszona
skapitulowa6, a qadz~ p niej obejmie zorganizowana demokracja. Jefrenow za-znac:.yl, ze pati stanie
zb:rojne przeciwko 8o:ietom nie bya:o jedynym srodkiem
wall i i ze 11czono si'Wf z innymi sposobami Vvyzvrolenia
Ukrainy spod r1::aJ.zy Sowietov. Co do e.rroru, jako

,-.....
~

walki, to :_Jrokuratura sU:owala wy obyc od
osktrt>zon;ch zeznan1e w tym kierunku. Student Paw~uszkow zeznal, ze z·viqzek . . 1:: dziezy Ukrain~kiej zasadniczo by~ za stoso1an1em terroru, przy czym wsrod
stuuentow ujavrnily si~ dvra prady. Jedni stan~li na
stanCJW'iS!CU 1 ze terI'O~ nalezy stosO rac wy3:£iCZnie przeciWkO najwyzszym oscbom z rzqdu so~ieckiego, inni
zas uwaz li Z J)Otrzebne ST, )SO'JTac terr r r6wniez i

srodk

przeciwko przedstawicielom

ladzy lokalnej. '

rezui-

tacie przewod sado ry nie rvykazal dostatecznych
de.nych, ,., by 1· ozna bylo podtrzJmac rVniosek o stosowaniu
terr. 1ru przez z viazek ·lyzPolenia Ukrainy, na tomiest
dyskusje o koniecznosci terroru byly do.3c cz~ste~
zw~aszcza

war6d

cz~onkow zwi~zku

ski j,

l~odziezy

Ukrain-

J

taktyce Z

i~zku

w- z olen ia Ukrainy z vracala

uvag~ okolicznos~~ iz cz~cnk rie tej organizacji
cze.sto 'l!lciekali si~ c1o ~·aaskowan ·a swoich prawdziwych

prz J< nan
54

polity~zny-ch i

U

a raliJ iz

SB, l<:O

a.unistami,

~

narodo m
ten s sob przeprowadzon iz lacJ ~
dziezy ukrainsk1ej, znaJduj~ceJ si~ pod wp~rwem ide
logii narodowej, od dzieci nalezacych do zwi&zku rod:
dziezy komunistycz ej ( Komsomol) oraz zwi~zku 'Pio
nier" zwu;izek Wyzwolenia Ukrainy odrzuo }: zasad~ kla
sowego wychowania dz1ec1 1 przestrzegania zasady kla
sowej w przyjmowaniu dzieci do szk6l. Oskarzony Hre
bieniecki zezna~, ze celem szkolnej grupy by~o wyzy
skiwanie legalnych form szkoly sowieckiej w celu pla
nowego wychowania dzieci w duchu ideologii Zwi~zku
Wyzwolenia Ukrainy. Nauczycielka Tokarewska zezna~a
ze grupa szkolna postawi!a sobie za eel wyohowanie
rodowo uewiadomionyeh dzieci i obron~ ID.a:odziezy akad
mickiej przed wp~ami internacJonalistycznymi
R6wniez i w zakresie metod walki o narodowy ch
rakter mlodziezy Zwi~zekWyzwolenia Ukrainy mia~ d
stosowac si~ dq warunk6w sowieckich. oskarzony DurG
· kiwski zezna~, ze grupa szkolna wyrobila ca~ sys
zwalczania.komunistycznych organizacji war6d dzi~c
m~odziezy
Instruuj~c nauczycieli w tej sprawie, Dur
dukiwski w ten spos6b okreala~ taktyk~ wobec Komsomo
~u i "Pionier6wn
" Ruch komunistyczny warod dzi.ec·
nalezy traktowa6 Jako niezb~dne zio lecz nalezy d
ladac wszelkich staran aby ~uch ten Jak naJmni.ej
szkodzi~ wychowaniu dzieci i ca~ej szkole
Nalezy
przede wszystkim w tym celu podporz~dkowywac przywc6w jaczeJki komsomolskiej w szkole swoimwplywom"
Dlatego tez Durdukiwski zaleca~, aby nie izolowac c
kowicie komunistycznych organ1zacj1 mlodziezy od a
ci zyci.a szkolnego, lecz - wr~cz przeciwnie - stara
si~ prowadzic_lcazdodziennie niepostrzezenie syste~
tyczna ofensyw~ m~odziezy narodowej na organizacj
komunistyczne i w t~n spos6b nutop1c" ruch k un1
ny w6r6d m~odziezy w ot czeniu ukraitlsko-naro wy.
W zwiazku z tym Durduki ski zaleoa~ szczeg6ln e ez
wa6 nad dziecmi nalez c mi do rganizacji k
1
nych i nie wypuszcza6 ich spod sweg wpfywu
ten sp s6~ grupa szkolna Zwi~zku yzw l ni
Ukrainy rozszerzyla swoj prac na caly szereg m.~·~·~
osrodki jej by~ w Poltaw1e, Dnie}>.r pietrowsku
Odessie i t.d,
Oska;rz ny student Pawluszkow
s~dem histori~ powstan1a Zwi zku
skiej, kt6ry odgrywal znaczna r 1 w r zpo szec~,~~
niu wply"W6w nacjonalistycznych Juz w r 1923, p d
wp;tywem Durdukiwskiegot utworz n legalne st warzy
nie literackie z ~ dziezyi kt6ra uk ~cz aa szk ~
n+a
stowarzyszeniu tym urz uzan
dczyty- ~

yciu politvcznym i s l
r l~ jednostki.
Iwczenko zezna~, ze
polega;t:a na tym, ze "rew lu
tw6rczos ci" Wladza sowiec
ny by~ jego zdaniem dzik si
1 rujnuje Zy-cie kultur lne. I
loac1 Ukrainy odgrywa a r 1 p
nie86 organizacj~ panstwa 1
nego Literatura - zd nie I
rodow~ nie tylko co do f rmy,
treaci . Logicznym wnioski m z
?o odrzucenie sowieckiej ukr ·
ternacjonalizmu w literatu
krokiem w tym kierunku by
literatury ukrainskiej na
przec1wko hegemonii kultur
w· rezultacie, jak zaz
Acnmatow, Zwi~zek Jyzw l 1
wieckiej, wprowadzil SWOJ c n
czyszczenie literatury
stycznych oraz konsekwent
terackiej przez ide lo i~
jest, ze opanowane prz
wydawnictwa szczeg6ln
dzie~ literatury eur p
skim c iekaWf! pod tyro
wyde.wnictwo "S;towo" w
k:tewicza "Pana Tadeusz '
znanego poety Rvlsk'e
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Ukrainska cerki
wy
1

Akcja niepodleg
zek Wyzwolenia Ukrainy
- r6wnie~ zycie religij
cerk1ew powinna od raa
ciu ukrainskim tak jak t
dawniejszych Utw rzon
n~ pod kierownictwe
Po rewoluoji 191
intensywny ruch cer e
wyeliminowanie zyci
jurysdyksji part· rchy
6
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1921
Kie .
licz

If' la Si,, n
zeznrtnia niekt.~' ch Sk rz nych,za-or? ne
czasie .:,1edztvm .P.U. r k np. Jef'rem w mial zeznac
na ~ ledzt ie , ze eel em pr JP gandy, pro / dzonej . . rzez
cerkiew ut kefaln~, byl
ie tylko z yskredytowanie
v ladzy s Jvrieckie ,i, lecz i 1rzyg o a iie prakt ,rczne do
organi 7 0.cji oowstan1a . Inny oskarzon.r, r.rowkacz, zeznal,
ze glc) q pr C~ przyg t V WCZq W$r6 Wlo' cianstwa li la w kon c cerk1ew aut )kefalna > w kt 'rej sl'"J: dzie bya:o
ielu oficer6w armii at· mana Petl ry . Profesor ChJlO r;.y j wed lug material6w 'ledztwa zeznal, ze ukrainska
ce "kiew autok falna mia1:a )bjFJ.:6 kierownictwo ca ym ru chem po stanczvm , przy czym szczeg6ln rol~ mieli od .. grac w powstaniu oficerow·e armii ukr inski ... j 1 kt'rzy
z j m >Wa 1 i vv c er k\v i st a rn w is ka pr b, s z c z 'w.
Zezn nia powyzsze zlozone byly zek mo przez skar
zonych w G. P . U. podCZRS sledztwa. Podczc s procesu jedn
ze sz reg oskarzonych l s~ bil znaczen1e tycl zeznan, od
rzucaj~c sugestie prokuratury , z
cerkiew przyg)towy-wa1a powstan, e .
Charakterystyczne Jest , ze rrokur&tura podczas
przesluch~~ania CzechD~kieg) prow dzi~a z ni
ob zer ne dyskusje na tematy czysto re~i ijne . Tak np . prokurator Lubczenko , Dowolujqc si~ na zasad~ chrze'-0ijansk~ ,
nakazujacq modli6 si~ za wszystk'ch i nawet za wrog6w
swoich, zapytaa: sit=; Czechiwskiego , czy obec tej zasa dy modlil si~ r6wniez i za ca a 1ikolaj II - go , na co
C zechiwski odpovriedz1al : nTak, modlia:em si~a ...
innym
nomencie prokurat r Luoczenko odczytywa~ dlueie vyj~t 
ki z dziel J.[ rksa i Lenina o religii, aby ud w dnic , ze
religia sluzy burzuazji i kcpitalistom , pomagaj c tyro
ostatnim wvzyskiwac proletariat , Z tef G prokurat r czy nil wn1osek, ze ukrain ka cerkiew autokefalna r' 1niez
byla na r z~dziem kapita.list6vr i burzuazji i d~zya:a d
restauracji kapitalizmu na Ukrainie . Czechiwsk' udzielil na to interesuj ~c e j odpowiedzi . •' ~ozliwe - ze eli ·
gia N panstwach kapitalistycznych sl zy za narzt:dzie
burzuaz · i , na Ukrainie jednakze cerkiew autokefalna
by la gn1skiem religii wyzwoloner:
cz!to ieka'' • ra bd.
powiedz Czechiw ki·ego wyw01aa:a charakterystyczn
eplik~ prokuratora , kt6 y
swiadczyl, ze ideologia ko munistyczna nie uznaje terminu "czlowiek", uzn je n tomiast klasorvEl przJnaleznosc cza.: v ieka, e lug kt6reJ
1 dzie dziel'w si~ na p oletaric t i burzuazj~ .. Poniewa.z
C zechi ski m6wi3:: o religii ' yz olonego czlo ieka· ,
jasne jest 1 ze ma on na wz l~dzie religi~, Jako 'r 4
dek przekreelaj _cy r6zn·c~ kl&sow i sluzacy w ten
spos6b ekspl ta-0.ji. rz .s-z ~racuj cych p1zez kt:l.pitalist6w.

J:y
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fremow napisai w swoim ami~~niku, ze odpo iadac za
nie b~d~ przyszle pokolenia Zyd6w, lecz i cala polityka wladzy sowieckiej oraz zachowanie si~ znacznej cz~s
ci ludnosci zydowskiej na Ukrainie. Wedlug zeznan Pawluszkowa wszystko to doprowadzi niew~tpliwie do nowego niebywalego w swych rozmiarach pogromu. Jednoczeanie zar6wno Jefremow jak i inni oskarzeni podczas
swych zeznan podkreslali wyraznie, ze nie s~ antysemitami i ze tendencje antysemityzmu s~ spoleczenstwu
ukrainskiemu obce i ze jedynie ograniczali si~ do rejestrowania fakt6w dra2niqcych poczucie narodowe Ukrainc6w.
Polityka narodowosciowa rzqdu sowieckiego wywolala r6wniez siln& reakcj~ w stosunku do Rosjan. Oskarzony Zaliski zeznal m.in. ze - jego zdaniem - nalezaloby na p6lnocnych granicach Ukrainy usypac wysokie
g6ry, kt6re by bronily Ukrain~ od wplyw6w moskiewskich
zar6wno politycznych jak i kulturalnych. Analogiczne
uwypuklenie nastroj6w antyrosyjskich w spoleczenstwie
ukrainskim znalazlo swoje potwierdzenie w zeznaniach
niemal wszystkich oskarzonych.
Na podstawie zatem zeznan oskarzonych mozna stwierdzic ~ ze na tle sowieckiej polityki narodowosciowej
wyrosly na Ukrainie nastroje antyzydowskie oraz antyrosy jskie. Jesli si~ wezmie pod uwag~ caloksztalt polityki sowieckiej, zmierzajqcej do daleko id~cej centralizacji i sztucznego tamowania a nawet wyniszczenia
pierwiastku narodowego na Ukrainie, to b~dzie zrozumiale, ze polityka ta logicznie powinna byla wywoia6
zaostrzenie stosunk6w narodowosciowych, co tez znalazlo swoje odzwierciedlenie w procesie.

9.

'
Zwiqzek Wyzwolenia Ukrainy
i Polska.

Prokuratura w procesie 45 dzialaczy ukrainskich
dolozyla wszelkich staran, aby wykazac, ze Zwiqzek
Wyzwolenia Ukrainy, a wraz z nim caly uk:rainski ruch
niepodleglosciowy, znajduje si~ na us~ugach "panskiej
Polski'~ Generalny prokurator Michajlik w swoim przem6wieniu oswiadczyl, ze Zwiqzek Wyzwolenia Ukrainy
liczyl nie tylko na powstanie, lecz i na pomoc panstw
obcych. Zwr6cono przede wszystkim uwag~ na Polsk~ i
Niemcy oczekujqc, ze te panstwa - jedno lub drugie w razi~ wybuchu powstania przeciwko Sowietom okaz~
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wojskowe, utrzymywaa:y Dliskie stosunki ze Zwi'1,zkiem
Wyzwolenia Ukrainy. Jako druga podstawa do tego twierdzenia, prokuraturze posluzyl wyciag z pami~tnika Jefremowa, gdzie Jefremow poczynil notatki o zab6jstwie
atamana Petlury w Paryzu i generala Oskilki na Wolyniu. Jefremow pisal tam doslownie: nJesli wziqc pod
uwag~, ze Oskilko pomagal Pilsudskiemu i byl za federacj~ Ukrainy z Polska, to zab6jstwo jego, jak i Petlury, posiada charakter symptomatyczny". Jako trzeciq przeslank~ do zarzucenia Zwiqzkowi Wyzwolenia
Ukrainy stosunk6w z Polskq uznano cytowane wyzej zapatrywanie na rozw6j gospodarczy Ukrainy, przy czym
przemysl polski mia~by dostarczac fabrykaty dla rynku
ukrainskiego, a z Ukrhiny czerpac surowce. w ten spos6b Ukraina mial by znalezc si~ w zaleznosci ekonomicznej od Polski.
Jest wielce charakterystyczne, ze Jefremow i inni oskarzeni nie ukrywali swego pozytywnego stosunk1
do Polski 7 zaznaczajqc jednakze, ze nie dqzyli do opanowania Ukrainy przez PolskEJ i do uczynien ·a z niej
kolonii polskiej, Zapytany p+zez prokuratora, czy uznaje, ze Petlura i jego zwolennicy walczyli i walcz~ nie
za niezaleznq Ukrain~ a za ujarzmienie Ukrany przez
Polak6w, Jefremow odpowiedzial, ze uznaje, iz Petlura
i jego rzctd ·walczyli o wyzwolenie Ukrainy 1 aczkolwiek
nie wszystkie metody stosowane przez Petlur~ uznaje za
dobre.
Nie mogcic znale!ZC w przebiegu sprawy dostatecznych
powod6w dla udowodnienia tezy, iz Zwiqzek Wyzwolenia
Ukrainy byl agenturq polskq, prokuratura si~gn~a:a po
dowody do czas6w sprzed 11 lat, mianowicie do r.1919,
W6wczas zalozone zostalo, jak wspomnieli 'my vvyzej
( patrz str .. 49 ),t.zw,Bractwo Panstwowo'ci Ukrainskiej,
kt6rego celem by~o mi~dzy innymi zachowanie l~cznosci
akc ji narodowej w razie zwyci~stwa bolszewik6w i
opuszczenia Ukrainy przez cz~sc spoleczenstwa ukrainskiego. Ot6z prokurator Lubczenko imputowal tej organizacj i, kt6reJ kierownikiem byl Jefremow, iz nalezal
do niej caly szereg Polak6w z Ukrainy, mianowicie Stempowski oraz J6zewski. Z tej okolicznosci prokuratura
uczynila wniosek, ze zar6wno Bractwo Panstwowosci Ukrainskie j, jak i ZwiS;zek Vlyz olenia Ukrainy utrzymyvval
scisly kontakt z Polsk~. z ealosci antypolskich wyst~
pien prokuratury wynikalo r6rmiez, ze zamierzenia rz~
du sowieckiego szly w kierunku wywolania wrazenia, ze
ukrainski ruch niepodleglosciowy jest intrygci Polski,
obliczon~ na oslabienie Rosji.
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ZAGADNimIE

'
NARODOWOSCIOW.E

XVI-tym KONGRESIE W.K.P.

NA

XVI-ty Kongres W.K.P., kt6ry odbywai si~ w rug1eJ po~owie· czerwca 1930 r,, mia~ przed sob~ ca3::y
szereg trudnych zadan w zwi&zku z zapowiedzian~ przez
Stalina wojnq przeciwko mnozqcym si~ wsit)d komunist6w
prqdom opozycyjnym. Dlatego tez problemy narodowosciowe nie byly przewidywane przez oficjalny porz~dek obrad
Kongresu. Okolicznosc ta by1a niejako wyrazem urz~do
wego optymizmu sowieckiego, g1osz~cego przy kazdej
sposobnosci, iz zagadnienie narodowosciowe zosta1o w
spos6b wyczerpuj~cy rozwiqzane.
Jednakowoz 1 wbrew temu optymizmowi, zagadnienie
narodowosciowe faktycznie stanowi1o jeden z najciekawszych punkt6w obrad \nngresu komunistycznego,
Podczas kilkugodzinnego sprawozdania Sekretarza
Centralnego W.K.P., Stalina, kt6ry skierowa3:: calq uwag~ na polemik~ z opozycjonistami, zagadnienie narodowosciowe musia3::o bye om6wione w zwiqzku ze znanymi juz
odchyleniami ( "uk3::onami" )nacjonalistycznymi, ujawnionymi w 1onie W.K.P~ Wyjasnienie Stalina, jak wynika z
dyskusji nie zadowoli1o cz1onk6w Kongresu, kt6rzy
postawili szereg zapytan, zqdajqc dalszych uzupe1niajqcych informacji z zakresu polityki narodowosciowej
W.K,P. W ten spos6b Stalin by1 zmuszony powt6rnie
przeprowadzic analiz~ polityki narodowosciowej Sowiet6w i poruszyc sarnq istot~ zagadnienia narodowosciowego z punktu widzenia doktryny komunistycznej.
Charakteryzujqc r6zne "odchylenia' i fermenty w
W.K.P, Stalin zaznaczy1, ze na tle zagadnienia narodowosciowego daj~ si~ zauwazyc dwa niebezpieczenstwa.Po
pierwsze szowinizm wielkorosyjski, po drugie rozw6j
miejsco"V\Tych nacjonalizm6w •. Fer.menty te ujawniaj~ si~
zewn~trznie mniej glosno niz inne d~zenia opozycyjne,
wskutek czego odchylenia narodowosciowe mozna by1o
nazwac "pe1za j~cymi" ( Y9 po3::zuczi j e"). w tym tez wa:asnie
tkwi ich niebezpieczenstwo.
Odchylenia narodowosciowe nie tylko w dalszym
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dopom6c tyro narodom w zakresie: a) rozwoju i wzmocnieniu panstwowosci sowieckiej w formach dostosowanych
do specyficznych warunk6w narodowych, b) rozwoju i
wzmGcnienia w poszczeg6lnych krajach unarodowionego
Sqdownictwa, administracji i organ6w w~adzy, kt6re
powinny sk3:adac si~ z ludzi miejscowych, c) rozwoju
prasy, szkolnictwa, tea tru i w og6le instytuc j i kul turalno-oswia tmvych w j ~zyku danych narodowos ciH.
W ten spos6b Lenin by3: zwolennikiem rozwoju kultur naro'dowosciowych w z.s.s.R. Jednakowoz kultura kazdej narodowosci powinna bye narodowq jedynie co do formy, socjalistyc~n~ natomiast co do tresci. W ten spo- J
s6b masy danej narodowosci b~dq wychowane w duchu internacjonalizmu, co przyczyni si~ do wzmocnienia dyktatury proletariatu. Ten kierunek komunistycznej polityki narodowosciowej, zapoczqtkowany i uzasadniony
przez Lenina, pos· da wielkie znaczenie dla dalszegp
rozwoju panstv;a komunistycznego. Jedynie bowiem przy
pomocy tej polityki mozna pozyskac zacofane narodowosci dla rewolucji komunistycznej.
"Moze wydac si~ dziwne - oswiadczya:: Stalin - ze
my, zwolennicy Zlqczenia si~ wszystkich narod6w i
wszystkich kultur narodowych w jednq wsp6lnot~ przysz3:osci, jestesmy jednoczesnie zwolennikami rozwoju kultur narodmrvych w chwili obecnej, w okresie dyktatury
proletariatu, Ta sprzecznosc jest ~ylko pozorna.Trzeba umozliwic rozw6j kultur narodowych i ujawnic wszy. stkie potencje danego narodu, aby utworzyc warunki
.. Zlqczenia si~ wszystkich narod6w w jednolit ~ ca.£osc
kulturaln~ z jednym j~zykiem wsp6lnym". Przez rozw6j
kultur narodowych co do formy, socjalistycznych zas
co do tresci, :powstan??warunki dla zlania si~ tych
kultur w jednq kultur~ socjalistyczn~ i co do formy
i co do tresci, z jednym j~zykiem wsp6lnym, w okresie,
kiedy proletariat zwyci~zy na calym swiecie.
T&k nalezy rozumiec r6wniez slynne haslo Lenina
rzucone w poczqtkach rewolucji pazdziernikowej pod
adresem Ukrainy, kraj6w kaukaskich itd. - "samooprie.dielenije wploc do otdielenija". Byla to na poz6r formula sprzeczna z centralistyczn~ w swym zalozeniu doktrynq komunistycznq. rstota jednak tego hasla, wedlug
interpretacji Stalina, polega~a na tym, ze halezalo
uznac prawo narod6w do samookreslenia, aby nast~pnie
zlq,czyc je na pl· tformie rewolucji pazdziernikowej 1 •
"Rozlqczenie dla zlaczenia, w tym bylo istotne znaczenie gloszonego przez Lenina hasla emancypacji narod6w~
Szowinizm wielkorosyjski wsr6d komunist6w odzwier79

Wywody Stalina o zagadnieniu narodowoscio-wym
rzuci~ poniekqd nowe swiatlo na sowieck~ polityk~
narodowosciow~, Istotnym momentem rozumowania Stalina w roku 1930 byl mi~dzynarodowy charakter zagadnie-

nia narodowosciowego i celowe przeniesienie calego
szeregu zagadnien narodowosciowych z plaszczyzny wewn~trzno-rosy jskiej na plaszczyzn~ mi~dzynarodow~.Od
powiada to zupelnie og6lnemu nastawieniu doktryny komunistyczne j, glosz~cej haslo wyzwolenia narod6w ujarzmionych spod jarzma panstw kapitalistycznych i usiluj~cej z problemu narcdowosciowego uczynic bron w walce z kapitalizmem, Jednoczesnie mi~dzynarodowe postawienie zagadnienia narodowosciowego ma na celu pozyskanie narod6w ujarzmionych dla doktryny komunistycznej i dla idei rewolucji swiatowej oraz wyzyskanie
sily rozp~dowej ruch6w wyzwolenczych tych narod6w, po
czym b~dzie mozna przejsc do dalszego etapu komunistycznej polityki narodowosciowej, to jest do centralizmu i tworzenia kultury ponadnarodowej, Przyklady
tej polityki komunistyczn j widzi si~ w praktyce organizac ji komunistycznych w calym szeregu kraj6w,
zwlaszcza kolonialnych.
XVI-ty Kongres W.K.P. zaakceptowal ste.nowisko
Stalina w stosunku do za adnienia narodowosciowego,
jak r6wniez przyj~l tez~ Stalina o niebezpieczenstwie
wynikajqcym z szowinizmu wielkorosyj kiego i nacjonalizm6w miejscowych. Uchwai:a Kongresu w tej sprawie
brzmi, jak nast~puje:
''Gd:6wne niebezpieczenstwo w danym etapie p zedstawia odcbylenie wielkorosyjskie, usilujace zrewidowac podstawy leninowskiej polity ~i narodowosciowej i
ukrywajqce pod sztandarem internacjonalizmu dazenie
wymierajf.tCeJ klasy panujqcej narodowosci wielkorosyjskiej do odzyskania straconych przywilej6w. Jednoczesnie z tym ujawnia si~ odchylenie N kier nku miejscowych nacjonalizm6w, oslabiaj~ce jednosc narod6
z.s.s.R. i u~atwiajqce urzeczewistnienie plan6w interwencji, Partia powinna zmocnic walk~ z obydwoma odchyleniami w dziedzinie zagadnien narodowosciowych",
Wywody Stalina, jak tez rezolucja Kongresu,mialy charakter nawskros teoretyczny. Natomiast praktyka
wladz sowieckich po Kongresie z dziwna latwoscia
przesz~a do porz~dku nad tezami zar6vmo Stalina1 jak
tez Kongresu, d~z~c raczej w kierunku realizacji tego
w~asnie wielkomooarstwowego szo rinizmu rosyjskiego,
kt6ry,wedlug oswiadczenia Stalina, mial bye g~6wnym
niebezpieczenstwem nie tylko dla sowieckiej polityki
narodowoscioNej, lecz i dla jednosci narod6w z.s.s ..
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WAI.KA

Z OPOZYCJA UKRAINSKA. W PARTfI
KOMUNISTYCZNEJ W ROKU 1933

Kolektywizac ja rolnictwa i ·)rzebudowa radykalna
ustroju agrarnego Ukrainy w latach 1930 - 33 spowodowala niezwykle ostry kryzys produkcji rolnej i co za
tym idzie kryzys zaopatrzenia nie tylko miast ' lecz i
wsi. W tym w~asnie okresie Ukraina dotkni~ta zostala
kl~sk~ glodu~ co nie moglo pozosta6 bez wp~ywu na
ksztaltowanie si~ stosunk6w narcdowosciowych.
Podczas gdy w pierwszym okresie rz~d6w sowieckich na Ukrainie zr6dlem ferment6w narodowosciowych
by3:y rozb'ieznosci ideologiczne, posiadajf:!ce raczej
charakter teoretyczny, bezwzgl~dne przeprowadzenie kolektywizacji ze wszystkimi jej konsekwencjami przesun~~o punkt ci~zkosci zagadnienia narodowosciowego ze
sfery rozwazan i spor6w teoretyczno-ideologicznych
na plaszczyzn~ zaci~tej walki o egzystencj~.
Nadalo to inn~ tresc stosunkom narodowosciowym,
pozb~wiaj~c je poniek~d przeslanek ideologicznych i
abstrakcyjnych, natomiast wysuwaj~c na plan pierwszy
splot zagadnien polityczno-gospodarczych. Lecz i na
tego . rodzaju podlozu zagadnienie narodowosciowe na
Ukrainie ponownie wyroslo do rozmiar6w zasadniczego
konfliktu. Pogl~bienie przeciwienstw narodowosciowych
znalazlo sw6j wyraz w calym szeregu uchwa~ najwyzszych
organ6w partvjnych i panstwovvych.
Podczas obrad plenarnych C.K. W.K.P. zostala powzi~ta w dniu 24 stycznia 1933 r. nast~pujf:lca rezoluc ja, dotycz~ca 6wczesnej sytuacji politycznej na Ukrainie:
"C.K. uwaza za dowiedzione,ze organizacje partyjne Ukrainy nie wykonaly powierzonych i~ zadan co do
organizacji dostaw zbozowych i wykonania planu zbozowego, pomimG trzykrotnego zrnniejszenia og6lnego
planu dostaw zbozowych. Wobec tego C.K. W,K.P.uchwala: 1) mianowac drugim sekretarzem C.K. K.P.B U,
i pierwszym sekretarzem charkowskiego komitetu
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krajowego sekretarza C.K.W.K.P.tow.Postyszewa,
2) mianowac pierwszym sekretarzem dniepro~ietrow
skiego komitetu krajowego tow.Chatajewicza, utrzymujac go r6wnoczesnie na stanowisku jednego z sekretarzy C.K.K.P.U., 3) mianowac pierwszym sekretarzem odeskiego komitetu krajowego tow.Wegera,
4) zwolnic towarzyszy Majorowa,Strachanowa i Terechowa z powyzszych stanowisk i przydzielic ich
do dyspozyc j i C. K. ".
Kr6tka ta rezolucja plenarnego posiedzenia C.K.
W.K.P. oznaczala dokonanie radykalnej zmiany personalnej na najbardziej odpowiedzialnych i decyduj~cych
stanowiskach administracji politycznej na Ukrainie.
Wedlug bowiem specyficznych wlasciwosci ustroju sowieckiego decyduj~cym ozynnikiem s~ wykonawcze organy partii, wlasciwy zas rzqd jest jedynie organem o
ma~ch kompetencjach 7 odpowiedzialnym przed biurem poli tycznym partii, kt6ra dokonywa wedlug swego uznania
zmian personalnych w skladzie rzqdu, wydaje dyrektywy
i t.d.
Rezolucja naczelnych wladz W.K.P. z dnia 24.I.
1933 r. zostala przrj~ta w Charkowie nie tylko ze zrozumialym niezadowoleniem, lecz jako wyrazny akt represji politycznej w stosunku do K.P.B.U. Nie mogEtC zdobyc si~ na otwarty protest, kt6ry bylby potraktowany
jako bunt przeciwko decyzji najwyzszych czynnik6w party jnych, pr6bowano zastosowac taktyk~ ignorowania
rezolucji moskiewskiego plenum.
Wydelegowany do Charkowa Pasty szew w nast~puj~
cych slowach scharakteryzowal taktyk~ komunist6w char-

kowskich w przem6wieniu, wyg~oszonym na posiedzeniu
plenarnym kom1tet6w obwodowego 1 miejskiego w Charkowie w dniu 4-go lutego 1933 r : " Jest faktem, ze plenum komitetu obwodowego w dniu 29 stycznia trwalo za
ledwie 20 minut i nikt z obecnych nie zabral glosu z
powodu istotnego znaczenia tej najwazniejszej uohwa
?y' C.K. W.K.P. ( mowa o rezolucji z dnia 24.I.),co
wskazywalo wyraznE& kr6tkowzrocznosc polityczru\" i
dalej: "Plenarne _posiedzenie komitetu obwodowego 29
stycznia odbylo si~ jlk:gdyby w tajemnicy, po cichu,
przy udziale zaledwie kilkunastu os6b". W dalszym
oi~gu swych wywod6w Postyszew zarzucil kierownictwu
K P B u. celowe ukrywanie znaozenia politycznego r~
zolucji C K W K.P. z ~nia 24 stycznia przed masam.1
Celem tej taktyki m.ia~a byo ch~o ukrywania w~asnych
bl~d6w politycznych. W ten spos6b, w odpowiedzi na rezoluoj~ wyzszych w~adz partyjnych, najwi~ksza organi84
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zacja K4P.B.U., charkowska 1 zastosowa~a jak gdyby sabotaz polityczny, ce~owo zmn1ejszaj~c
znaczenie powyzszej rezolucji i usiluj~c j~ zignorowac,
Taki stan rzeczy zostal uznany za niebezpieczny z
punktu widzenia polityki wewn~trznej na Ukrainie, Nie
zadowolono si~ wi~c nskruchci" charkowskiej organizacji
obwodowej i zwolano C.K. K.P.B.U.,ktory mial potwierdzic t~ skruch~ w imieniu calej organizacji partyjnej
na Ukrainie. Totez 7-go lutego 1933 odby~o si~ plenarne posiedzenie C.K. K.P.B.U., kt6re uchwalilo dluzsz~
rezolucj~,posiadaj~c~ charakter deklaracji pot~pienia
wl:asnych bl:~d6w i wyrazenia holdu i lojalnosci wobec
naczelnych w1:adz .K.P. : " Plenum uwaza - brzmi ta
rezoluc ja - uchwa1:~ C. K. 1 • K. P. z 24 stycznia za sd:uszn~, wita wzmocnienie kierownictwa najznaczniejszych obwod6w Ukrainy i wydelegowanie Postyszewa w charakterze
drugiego sekretarza C.K. K.P.B.U." W dalszym cictgu rezolucja stwierdza, ze ukrainska organizacja partyjna nie
stan~l:a na wysokosci powier~onych jej zadan, ze praca
K.P.B.U. byla niezadawalaj~ca i ze 'Ukraina mog1:a wykonac cal:kowicie plan dostaw zbozowychn.Rezolucja konczy
si~ szablonowym apelem do cz~onk6w K.P.B u,,aby pod kierownictwem Stalina i C.K. W.K.P. spot~gowali swe wysilki, celem naprawienia bl:~d6w. Przeprowadzono r6wniez odpowiedniE! kampani~ prasow~. Centralny organ K.P.B.U.
HKomunistn,oglosii: kilka artykul6w wst~pnych na tern.at
rozdzwi~k6w pomi~dzy K.P.B. u. ·i naczelnym kierownictwem
W.K.P. W artykule z dnia 9 lutego 1933 r. "Komunist"
stwierdza m.in., ze rezolucja C.K. W.K.P. z dnia 24
stycznia nie jest pierwszym napomnieniem pod adresem
K.P.B.U.: "Nie piervvszy raz - pisze "Komunistn - otrzymujemy nauomnienie od C.K. W.K.P. Na trzeciej wszechukrainskiej konferencji partyjnej przedstawiciele C.K.
W.K.P., Kaganowicz i Molotow, krytykowali bd:~dy ukrainskiej organizacji partyjnej, popel:nione w rolnictwie i w
kampani~ dostaw zbozowych. Na podstawie tej krytyki
wyznaczono srodki naprawienia bl~d6w i radykalnej zmiany systemu kierownictwa. W rzeczywistosci uchwai:y tej
konferencji nie byly wykonane na Ukrainie, lecz wr~cz
-przeciwnie popelniono nowe bl~dy, 99 W dniu 11 lutego
"Komunistn ponownie powr6cil do tej sprawy, zaznaczaj~c 7 ze w K.P.B.U. stosuje si~ od di:uzszego czasu metod~ ignorowania wskaz6wek C.K. W.K.P., a kierownicy
partyjni post~puj~ jak dygnitarze prowincji, nie licz~c
si~ z naczelnym kierownictwem partii. Jest to charakterystyczne - stwierdzi~ "Komunist" - nie tylko dla kierownik6w charkowskiej organizacji obwodowej 1 lecz i
dla innych.
Przytoczona powyzej deklaracja C.K. K,P.B.U, i
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rodowosciowego przez komunist6w ukrainskich i rosyjskich. Na tle tej rozbieznosci polityka narodowosciowa na Ukrainie, kierowana przez Skrypnika, by~aby w
praktyce istotnym zaprzeczeniem uniwersalizmu Stalina, kt6ry w to poj~cie wkladal tresc rosyjsk~, staj~c
na stanowisku teorii o s~owianskim trzecim Rzymie,
kt6rym ma bye Moskwa, jako stolica rewolucji swiatowej, co z natury rzeczy m sia~o prowadzic do supremacji kultury rosyjskiej jako kultury proletariackiej
calego Zwi~zku Sowieckiego.

ki ukrainskiej, Lubczenko, przedstaw1aj~c trudnosci
polityczne na Ukrainie i dokonan~ przez G.P.U. prac~,
powiedzial: m. in.: " Uplyn~l: tylko jeden rok, slawny
1933 rok. K.P.B.U. pod wzmocnionym kierownictwem zorganizowal:a swoje szeregi, powi~kszy~a zdolnosc bojow~
i rozgromila odchylenia nacjonalistyczne oraz wyt~pil:a
petlurowskie gniazda w rozmaitych instytucjach. Nacjonalisci ukrainscy oraz ich mocodawcy zagraniczni dlugo pami~tac b~d~, co to jest czeka - G.P.U. Ukrainy
Radzieckiejn.
Z tych kr6tkich wyjC1tk6w z przem6wien :przyw6dc6w
komunistycznych na Ukrainie widzimy, ze rok 1933 posiadal szczeg6lne znaczenie w rozwoju stosunk6w politycznych i narodowosciowych w z.s .s .R. Mimm w·oli lYriika pytanie, co si~ takiego staa:o w roku 1933, ze "samootwierzenny j MaJ:oros", Lubczenko, zawsze niezwykle
czule reagujqcy na nowe tendencje w zakres1e polityki
narodowosciowej,
sposr6d 13 lat istnienia wl:adzy sowieckiej na Ukrainie wyr6znil: rok 1933-ci, nadaj~c mu
miano "sl:awnego, wiekopomnego roku",
Petrowski, przewodniczqcy wszechukrainskiego
CIK'a, m6wil na XVII Kongresie partii o napr~zeniu
stosunk6w narodowosciowych na Ukrainie w spos6b nast~
pujqcy: "By~o nam bardzo ci~zko walczyc z vvyl:omem na
odcinku narodowosc1owym. W swoim czasie c.K. K,P.B.U.
i cala nasza partia zostaa::a zaatakowana urzez nacjonalist6w, lecz ataki te zawdzi~czaj~c kierownictwu Kaganowicza, zostal:y odparte. W ostatnich zas latach nie
moglismy tak latwo odpilierac ofensywy nacjonalistycznej,
poniewaz na czele opozycji narodowej stan~l stary bolszewik, Skrypnik, a za jego plecami ukrywaly si~ zywioly nacjonalistyczne, usil:uj~ce z wewnatrz uczynic wya:om w twierdzy Zwicizku Sowieckiego". Jak widzimy,Petrowski, dose pesymistycznie ocenil mozli osci odparcia ofensywy zywio~6w nacjonalistycznych partii w~asny
mi sD:ami. StC!d tez w innym miejscu stwierdzal,zen:pomoc C.K.W.K.P. i wydelegowanie do nas znanych towarzyszy bylo zupelnie na czasie. Obecnie likwidujemy niedoci~gni~cia na odcinku gospodarczym, a G.P.U. na czele z towarzyszem Balickim, wykrylo i likwiduje kontrrewoluc j~n. z tego rodzaju odezwan nalezaloby wnosic,
ze K.P.B,U. wlasnymi silami nie bylaby w tyro czasie w
stanie oprze6 si~ zywio£om nacjonalistycznym i jedynie
pomoc z ~oskwy zdol:ala uratowac sytuacJ~.
W sprawozdaniu politycznym, wygloszonym na zjezdzie K.P.B.U. dnia 20.I, r.1934, Postyszew przedstawil chronologiczne etapy wzmagania si~ ruchu narodo93

pracowali na rzecz oderwania Ukrainy od z.s S.R.
M6wi~c o taktyce opozycjonist6w ukrainskich,Postyszew przedstawil system powolnego opanowywania poszczeg6lnych urz~d6w i instytucji sowieckich. Jako
szczegolnie charakterystyczny wymieniony byl przez
niego sektor Narkomosu 1). W r .o ku 1925 kierownikiem
tego sektoru byl Matwij Jaworski. Usuni~to Jaworskiego, zostal mianowany ozerski, tez nacjonalista. Odszedl Ozerski, dostal si~ na to stanowisko Konik,Ot6z
wszyscy oni, jak p6zniej si~ okazalo, byli czlonkami
u.o.w., a nawet ~1erownikami tej organizacji. A oto
drugi przyklad z urzQdem pelnomocnika komisariatu
spraw zagranicznyc J1 w Charkowie, W r.1924 pelnomocnikiem tym byl Maksinowicz. Odszedl Maksimowicz, stanowisko ob jtll Petrenlrn: a po Petrence - Tur. I zn6w
wszyscy trzej byli cz lonkami u.o.w. I tak prawie na
wszystkich odcinkach nacjonalisci ukraitlsqr,zdaniem
Postys~ewa, przestrzegali zasady organizacyjnego obsadzania opanov..ranego raz urz~du 1 (ct6rego nie chcieli
wypuscic ze swoich r~ko Mi~dzy innymi w komisariacie
rolnictwa w okres·e kilku lat dzialala grupa kontrrewolucjonist6w, kt6rej czlonkowie zajmowali stanowiska
czlonk6w kolegium, nacze~nik6w sekcji, kierownik6w wydzial6w. Ludzieci w specjalnym celu opanowali komisariat rolnictwa, aby na odcinku rolniczym zorganizowac
sabotaz rolny. To samo dzialo si~ w Akademii Nauk i
na innych odcinkach11 2·)
Postyszew podd ~ l gl~bszej analizie sytuacj~ po·
lityczn~ i narodowosciow~ na Ukrainie w r.1933. Walka klasowa na Ukraini - m6wil Postyszew - posiada
odr~bne sobie w~~sciwe cechy, odr6zniaj~ce teren
ukrainski od resz~y ZoSoS.R. Pierwsza osobliwoac terenu ukrai1iskiego polega na tym, ze wr6g klasowy na
Ukrainie ukrywa swq akcj~ preeciwko budownictwu so-

1) Ludowy Komisar:.a t Cswiaty.
spraw~ z tego, ile w powyzszych oawiadczeniach Postyszewa moglo bye prawdy.Na
og6l jednak nalezr przyjmo ac je z daleko id~cymi
zastrzezeniamio lyolbrzymianie rzekomych spiskow i
niebezpieczenstw mi& ~o na celu zar6wno podwyzszenie
stopnia wlasnej zas~ugi w pokonaniu tak rozwini~te
go spisku, jak tet 1sprawiedliwienie mobilizacji
czynniko\ s o rieckic n dla walki z wewnetrzn~ narodow~ opozyc je}; uk A i~ 0 >~ :1

2) Trudno jest zda' s obie

95

wisko szef~ G.P.U. Balickiego, kt6ry od dwoch lat pe~
nil obowia.zki zast~pcy Menzynskiego w Moskwi.e.. .
Po przelamaniu pierwszego oporu wewn~trznego
K.P.B.U. nast~pilo masowe usuwanie komunist6w ukrainskich ze stanowisk oraz z partii. o rozmiarach tej
''czystki" swiadczy relacja Postyszewa z listopada r.
1933, kt6ry stwierdzil, ze l~cznie usuni~to z partii
26.400 na·cjonalist6w, petlurowc6w i kontrrewolucjonist6w. W liczbach bardziej szczeg6lowych przedstawia
si~ to jak nast~puje: W centralnych instytucjach
w
Charkowie miano usuncic 2 i p6l tysiqca "petlurowc6w".
Na 390 rejon6w administracyjnych Ukrainy usunieto
237 sekretarzy osrodk6w partyjnych, 249 przewodniCZqcych rejonowych komi tet6w wykonawczych ~ 158 prezes6w
re j onowych.
Opr6cz srodk6w prewencyjnych i represyj zastosowano szereg srodk6w pozytywnych, maj~cych niejako stanowic nowy etap w poli tyce narodowo,' ciowe j. Rozszerzono znacznie d ekrety z r,1926 o r6wnouprawnieniu j~zy
k6w rnniejszosciowych z j~zykiem ukrainskim, co w praktyce oznaczalo przywr6cenie j~zyka rosyjskiego w zyciu publicznym. Jednoczesnie w dalszym ci~gu zmniejszono zasi~g ukrafnizacji, zwlaszcza w okr~gach robotniczych, W szkolnictwie wprowadzono t,zw.plebiscyt
szkolny w8r6d dzieci, kt6re powinny decydowa6 o jezyku nauczania i wreszcie, jako logiczne zakonczenie nowego kursu, postanowiono przenies6 stolic~ republiki
ukrainskiej z Charkowa do Kijowa, co wi~za~o si~ niewa.tpliwie z ch~ciq u~atwienia praktycznego zrealizowania tezy o r6wnouprawnieniu j~zyka rosyjskiego z
ukrainskim.
Wreszcie vvymienic nalezy zmian~ teoretycznego nastawi enia sowieckiej polityki narodowosciowej, Przed
r, 1933 panowala teza, ze rosyjski wielkomocarstwowy
szowinizm jest bardziej niebezpieczny dla panstwa sowieckiego, nizeli miejscowy nacjonalizm ukrainski.W
roku. 1933 teza ta uleg~a radykalnej zmianie.
Jak przedstawial si~ ostateczny efekt nowego
zwrotu w sowieckiej polityce narodowosciowej do konca
roku 1933 ? Do liczb przytoczonych wyzej mozna dorzucic kilka dalszych. T k wiec byly komisarz inspekcji
robotniczo-w3:oscianskiej, Suchomlin, oswiadczy~ na
kongresie partyjnym, ze w 4 krajowych organizacjach
K,P.B.U. ( kijowska, odeska, winnicka,doniecka) na
og6ln~ liczb~ 267.907 cz~onk6w usuni~to z partii.w
roku 1933 - 51.713, to znaczy oko~o · 20o/o. Znaczenie
tych liczb stanie si~ jasne, jesli uwzgl~dnimy, iz
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rok przelomu, wbrew oczekiwaniom nie przyni6s~ ostatecznego uspokojenia i stabilizacji w zakresie stosunk6w narodowosciowych na Ukrainie. Uj wnilo si~ to,
mi~dzy innymi, podczas dyskusji na XII kongresie
K.P.B.U. w pierwszej polowie stycznia r.1934.Tak wi~c
sekretarz party jnego komi tetu w iviariupolu nad morzem
Azowskim, Pelewin 1 oswiadczy~, ze czu,jnosc rewoluc,r jna w kierowniczych organach party jnych w dalszym ci gu nie byla dostateczna i ze dopiero w 0 tatnich
dniach przed kongresem vyykryto w partyjnej organizacji
w iVIariupolu osrodek ukrainskiego nacjonalizmu kontrrewolucy jnego. Na to samo skarzyl si~ przedstawiciel
jednego z p6lnocnych okr~g6w, starobielskiego, orobjew, kt6ry stwierdzai, ze w jego okrE;,gu zac·hodzf! w
dalszym ci~gu otwarte wystcipienia npetlurowskich" i
innych element6w kontrrewolucyjnych.
ten s_os6b,
nawet po uplywie uroku prze~omowego", roku ostrej walki z ukraiiiskim "odchyleniem" nacjonalistycznym, zdawalaby si~ ciqgncic od poludniowych rejonow Ukrainy az
do p6lnocnych niewidoczna nic napi~cia narodowosciowego, ujawniajfl;cego si<2 w spos6b zupelnie wyrazny, pomi·mo najostrzejszych represji ze strony zmobilizowanych
do walki czynnik6w prawowiernego komunizmu.
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nsowieckaja Ukrainan. Dzienniki rosyjskie ukazaly
si~ r6wniez w Charkowie, Odessie, Dniepropietrowsku
i innych miastach Ukrainy. Celem uzasadnienia tych
postanowien zar6wno w dawnym organie C.K. K,P.B.U.,
wychodz~cym w j~zyku ukrainskim ( "Komunist" ) , jak
i w nowym organie rosy jskim ( "Sowieckaja Ukrainan),
ukaza1:y si~ w dniu 1 stycznia prawie jednobrzmi~ce
wyjasnienia, sprowadzaj~ce si~ do nast~puj~cych punkt6w. Sowiecki system prasowy jest tak zorganizowany,
ze cza:onek partii komunistycznej, pracujqcy w danym
okr~gu, moze informowa6 si~ o aktualnych zagadnieniach
danego okr~gu jedynie z prasy miejscowej. Poniewaz
wszystkie dzienniki okr~gowe wydawane by;ty dotychczas
w j~zyku ukrainskim, komunisci i urz~dnicy sowieccy,
nie w;tadajqcy tym j~zykiem, czytali j edynie pras~ centralnq moskiewskq, kt6ra oswietla zycie polityczne,
kulturalne i gospodarcze w skali og6lnozwiqzkowej,nie
ornawiajqc aktualnych spraw danego okr~gu. Wobec tego
znaczna warstwa komunistyczna na Ukrainie pozbawiona
by;ta mozliwosci stalego i systematycznego informowania si~ o sprawach miejscowych. Zapobiec temu mozna
bylo jedynie przez wydawanie w kazdym okr~gu dziennik6w w j~zyku rosyjskim, przeznaczonych wlasnie dla
tych czlonk6w partii i urz~dnik6w panstwowych, kt6rzy
muszq by6 stale informowani o wszystkich sprawach m:i_ejscowych,
Motywy te zaslugu·jq na kr6tkie om6wienie. W ich
swietle prasa rosyjska na Ukrainie ma obslugiwac warstw~ sowieckiej b1urokracji panstwowej i partyjnej,
kt6re po ostatnich represjach wobec komunist6w narodowosci ukrainskiej skladajq si~ w przewazaj~cej wi~k
szosci z Rosjan, Rozw6j rosyjskiej prasy komunistycznej na Ukrainie jest wi~c logicznym nast~pstwem przeprowadzone j centralizacji, zwi~zanej z ograniczeniem
roli ukrainsk1ch zywio;t6w komunistycznych w aparacie
partyjnym i panstwowym.
Drugim niemniej istotnym objawem ograniczenia
samodzielnosci U.S.R.R., zagwarantowanej przez konstytucj~ zwiqzkowct z roku 1923, byla wewn~trzna reorganizacja aparatu partyjnego na Ukrainie pod pozorem
scislejszego powiqzania partyjnych komitet6w okr~go
wych ( oba:astnych) z C.K. Wszechzwiqzkowej Partii Komunistycznej, z pomini~ciem centrali krajowej w postaci C.K. K.P.B.U,
znaczenie tej reformy mozna ocenic dopiero w na. wi~zaniu do podkreslanej juz cechy sowieckiego ustroju panstwowego, kt6rq jest decydujqca rola partii,a
wniej sekretarzy okr~gowych komitet6w partyjnych we
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wszystkich dziedzinach zycia panstwowego. Sekretarz
Obkomu decyduje o wszystkich sprawach zwi~zanych z
-wykonywaniem plan6w gospodarczych w danym okr~gu,wy
daje wszystkie wazniejsze zarz~dzenia, dokonywuje
wszystkich nominacji na stanowiskach administracyjnych7 posiada pelni~ wladzy politycznej i w ten spos6b jest swego rodzaju gubernatorem prowincji. Do roku 1937 czynniki moskiewskie wszystkie swoje zarzqdzenia, dotycz~ce terytoriurn Ukrainy, musialy kierowac
do C.K. K.P.B.U. i dopiero st~d sz~y dyrektywy do poszczeg6lnych sekretarzy komitet6w okr~gowych. Tej zasady przestrzegal takze bardzo skrupulatnie Postyszew,
kt6ry w tyro vvypadku zazdrosnie strzegl swych uprawnien,
wynikaj~cych z autonomicznego statutu Ukrainy. Bylo to,
m.i~dzy innymi, jednym z powod6w konfliktu Postyszewa
z wladzami naczelnymi W.K.P.
Przeprowadzona wi~c reforrna dokonala rewolucyjnego odwr6cenia tego stanu rzeczy. Wszystko co dotyczy
spraw politycz~ych i gospodarczych decyduje si~ juz
bezposrednio na lini C.K. W.K.P. - sekretarz Obkomu.
Rola C.K. K.P.B,U., jako krajowej centrali politycznej,
spadla do znaczenia czysto dekoracyjnego. W ten spos6b
dokonala si~ zupe~na zmiana faktycznego uk~adu stosunk6w na Ukrainie oraz konstrukcji rzeczywistej w~adzy
politycznej. Polityczna samodzielnosc u.s.R.R.zostala
calkowicie zlikwidowana. Ivlialo to tym wi~ksze znaczenie, ze wskutek tej reformy, uwidocznionej jedynie w
ok6lnikach C.K. W.K.P. i pozornie dotycz~cej jedynie
wewn~trznych spraw partyjno organizacyjnych, Zag~~bie
Donieckie, jak tez wielkie poklady rudy zelaznej w
Krzywym Rogu, b~dz tez zasobne okr~gi zbozowe,wi~czo
ne zostaly do scentralizowanego systemu moskiewskiego,
wpfyw zas Kijowa na te wazn.e dziedziny gospodarki narodowej zostal niemal calkowicie zneutralizowany,
Trzecia reforma, kt6ra przeszla bez wlelkiego rozg~osu i celowo byla traktowana
rzez rz~d sowiecki jako nieznaczna zmiana w dziedzin1e admin~stracyjnej,do
tyczyla struktury armii czerwonej i zosta~a przeprowadzona w roku 1936. U.S.R.R.stanowi~a uprzednio jeden
okr~g wojenny, kt6rego dow6dztwo znajdowalo si~ w stolicy U.S.R.R. W ten spos6b istniala peWn.a realna samodzielnosc u.s.R.R. w dziedzinie wojskowej,ograniczona jedynie podporzqdkowaniem dow6dztwa ukrainskiego
okr~gu wojennego naczelnemu dow6dztwu Moskwy. W roku
1936 podzielono ukrainski okr~g wojenny na dwa rnniejsze okr~gi: Kijowski i Charkowski. Podzia~ ten by~ motywowany wzgl~dami natury wy~qcznie strategicznej, nie102

mniej jednak posiadal wybitne tlo polityczne. Niemal
bezposrednio po dokonaniu tej reformy dawny dow6dca
ukr.ainskiego okr~gu wojennego, Jakir, zostal aresztowany jako wr6g ludu.
Do tych trzenh fakt6w, ilustruj cych stopniowq.
praktycznq likwidacj~ samodzielnosci u.s.R.R.,nalezy
dodac szereg innych, moze drobniejszych, niemniej ·
jednak posiadajClcych okreslone znaczenie i wymow~.
Do roku 1936 w u.s.R.R. istnial odmienny od R.S.F.R.R.
system oswiatowy. System ten polegal na znaczniejszym
rozwini~ciu szkolnictwa zawodoweg0
przy jednoczesnym
ograniczeniu sredniego szkolnictwa og6lnego.Odpowiadal on rolniczo-przemyslowemu charakterowi Ukrainy,
Na skutek jednak decyzji rzqdu zwi zkowego system
ukrainski zostal zmieniony na wz6r systemu oswiatowego R.S.F,R.R. Reorganizacji ulegl r6wniez Wszech ukrainski Zwictzek Pisarzy Proletariackich, kt6ry zm- ·J
stal przeksztalcony na oddzial literackiego zrzeszenia wszechzwi~zkowego. W ten spos6b w dziedzinie kulturalnej dokonano r6wniez zasadniczych posuni~6 centralistycznych, naruszajqcych istot~ samodzielnosci
kulturalnej Ukrainy. Dalszym etapem tej akcji centralizacyjnej w dziedzinie kulturalnej bylo uruchomienie
teatr6w rosyjskich w Charkowie, Kijowie i Odessie.
Podobnie zycie naukowe U.S.R.R. coraz bardziej
wtlaczane jest w ramy rosyjskiego zycia naukowego,
skoncentrowanego we Wszechzwi~zkowej Akademii Nauk,
odgrywajEicej rol~ centrum dyspozycy jnego dla wszystkich cz~sci z.s.s.R., w tej liczbie i dla U.S.R.R,
Ukrainska Akademia Nauk w Kijowie po wybitnym zredukowaniu dzialu humanistycznego i po calkowitym usuni~ciu z Akademii uczonych ukrainskich stanowi faktycznie oddzial Wszechzwi&zkowej Akademii Nauk. Tak
wi~c w dziedzinie naukowej samodzielnosc U.S.R.R. uleg~a calkowitej likwidacji.
Zupelnie z&sadnicze znaczenie dla sprawy faktycznej i formalnej likwidacji samodzielnosci Ukrainy mia~
fakt uchwalenia w dniu 5 grudnia 1936 roku 7 przez VIII
Nadzwyczajny Zjazd Rad 1 nowej Konstytucji z.s.s.R.
Projekt nowej konstytucji opracowany-byl z inicjatywy sekretarza generalnego W,P.K. - Stalinai aprobowanej przez VII Kongres Rad w styczniu roku 936. W
wyniku decyzji KOngresu, w dniu 7 lutegp 1936 r.,
C.I.K. z.s.S.R. wy~oni~ Komisj~ Konstytucyjn~, skladaj~c~ si~ z 29 czlonk6w ze Stalinem na czele.
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cie prac przygotowawczych k8misja znacznie rozszerzyl:a pierwotny zakres zadan i zamiast projektu "pewnych
zmian konstytucjin, jak wynika1:o z brzmienia uchwa1:y
z dn.7 lutego 1936 r., opracowa!a projekt nowej konstytucji, kt6ry - aczkolwiek zawiera3:: w cz~sci podstawowej spore postanowien dawnej konstytucji - niemniej
jednak si~gncil do podstaw ustroju sowieckiego. Fakt
ten moze pozostawac w pewnym zwicizku ze spot~gowanci
tendencjci szukania wyjscia z trudnosci po~itycznych,
wynikaj~cych zar6wno z przeobrazen f>rod:eczno-gospodarczych wewn~trznych, jak i ze zmian sytuacji mi~dzyna
rodowej.
Z punktu widzenia ewolucji sowieckiej polityki
narodowosciowej zas3::uguje na uwag~ przede wszystkim
deklaracyjna cz~sc konstytucji, zawarta w artykule
13. Artyku3:: ten, okreslajcicy Z.S.p.R. jako federacj~
wolnych republik, posiada nast~pujcice brzmienie:
"Zwicizek Socjalistycznych Repuplik Rad jest panstwem
zwi~zkowym, utworzonym na poqatawie dobrowolnego pol:qczenia r6wnouprawnionych r~dzieckich republik socjalistycznych: 1) Rosyjskiej SFRR, 2) Ukrainskiej SRR,
3) Bialoruskiej SRR, 4) Azerbejdzanskiej SRR, 5) Gruzinskiej SRR, 6) ormianskiej SRR, 7) Turl-G~enskiej SRR,
8) Uzbeckiej SRR, 9) Tadzyckiej SRR, 10) Kazachskiej
SRR, 11) Kirgiskiej SRR'v. Zasadniczym moment em nowej
Konstytucji jest zwi~kszenie liczby republik radzieckich z 7 do 11 przez utworzenie z dawnego obszaru Turkiestanu sowieckiego ( repu~liki uzbeckiej) pi~ciu
zwicizkowych przy r6wnoczesnym zniesieniu uprzedniej
zakaukaskiej federacji trzech republik: gruzinskiej,
azerbejdzanskiej i ormianskiej. Ta parcelacja panstwowo-prawna miala bye zapewne tamq dla tendencji panmuzulmanskich w Azji ~rodkowej, jak r6wniez pr6bq przeciwstawienia si~ rozrastajqcym tendencjom wsp6lnoty
politycznej narod6w kaukaskich.
Poza artyku1:em 13-tym,ustalaj~cym ustr6j panstwowy z.s~ .. R jako panstwa zwiqzkowego, zasadnicze
znaczenie posiada art.14-ty, rozgraniczajqcy kompetencje rzqdu zwicizkowego od funkcji i upra~nien rzcidu
jedenastu republik zwi~zkowych. Do funkcyj rzcidu
Z.S.S.R. art.14-ty zalicza:
91
a) reprezentowanie z.s.s.R. w stosunkach mi~dzy
narodowych, zarvieranie i ratyfikowanie um.Ow z innymi panstwami, b) wypowiadanie wojny i zawieranie
pokoju, c) przyjmowanie do Z.S.So o nowych republik, d) sprawowanie kontroli nad frnnaniem konstytucji Z.S.S.R. i zabezpieozenie ~~odhosci konstytucji republik zwi~zkowych z kon~tytucjq z.s.s.R.
104

A

e) zatwierdzanie zmian granic pomi~dzy zwi~zkowymi
republikami, f) organizacj~ obrony Z.S.R.R. i kierovm.ictwo silami zbrojnymi, g) handel zagraniczny,
h) utrzvmanie bezpieczenotwa publicznego, i) ustalanie plan6w gospodarczych Z.S.R.R. oraz podatk6w
i dochod6w wp;tywaj~cych do budzet6w poszczeg6lnych
republik, ·k) kierownictwo bankami i przedsi~bior
stwami przeroys~owymi, rolniczymi i handlowymi o
znaczeniu og6lno-zwi~zkowym, 1) 'rodki komunikacji
i transnortu, m) kierownictwo systemem kredyt6w i
finansami, n) ustawodawstwo pracy, o) Sqdownictwo, r) ubezpieczenia panstwowe, s) zaci~ganie
pozyczek, t) ustalanie podstawowych zasad korzystania z ziemi, u) ustalanie podstawowych zasad w
dziedzinie oswiaty i zdrowia publicznego, w) wydawanie akt6-v;,r o amnestii, ustawodawstwo
prawie obywatelstwa zwif1zkowego ~raz o uprawnieniach obcokrajowc6w przebywajcicych na terytorium z.s.R.R.n
Jak widzimy uprawnienia rzFtdU zwi~zkowego wed~ug
nowej ·}iOnstytucji s::i niezmiernie szerokie . Wynika pytanie, jakie funkcje i uprawnienia pozostawia nowa
konstytucja republikom zwiqzkowym. Odpowiedz daje art.
15-ty w g~uchym i og6lnikowym stwierdzeniu, ze suwerennosc republik zwi~zkowych jest ograniczona jedynie
w punktach wyszczeg6lnionych w art.14-tym konstytucji
Z.S.3.H. Poza tymi ograniczeniami kazda republika
zwi~zkowa korzysta z samodz1elnosci panstwowej, przy
czym z.s.s.R. zobowiqzany jest do obrony praw suwerennych republik zwiqzkowych wobec wrog6w zewn~trznych.
Zasadnicze znaczenie posiada art.20 nowej konstytucji, stwierdzaj~cy, ze w razie rozbieznosci prawa
republiki zwifizkovrej z prawem z.s.s.R. wazne jest to
ostatnie. Wreszcie art.17, posiadajqcy znaczenie deklaratywne, uznaje prawo kazdej republiki zwi~zkowej
do wolnego wyst~pienia z z.s.s.R. Artykul ten jednak
nie zawiera zadnych konkretnych wskaz6wek dotycz~cych
sposobu i procedury likwidujqcej stosunek re~ubliki,
zamierzajqcej wyst~pic z z.s.s.R.
Postanowienia, dotycz~ce formowania wyzszych organ6w wladzy panstwowej, zawarte w rozdziale III,r6zni~ si~ zasadniczo od przepis6w dawnej konstytucji.
Wed~ug dawnej konstytucji najwyzszyro organem ustawodawczym z.s.S,R. by~ wszechzwi~zko-wy Zjazd Sowiet6w.
Delegaci na ten zjazd wybierani byli przez zjazdy rad
poszczeg6lnych republik zwi~zkowyoh. W ten spos6b kazda republika zwiqzkowa delegowa~a zwart~ grupe swych
przedstawicieli do najwyzszego ciala ustawodawczego
z.s.s.R. Najwyzs.zym nat9mj_as~ organem w~adzy panstwo105

wej wedlug art.30 i 33 nowej konstytucji jest Rada
Najwyzsza ( " ierchownyj Sowiet') Z.S.S.R. ,sk~adajE!
ca si~ z dw6ch izb - Rady Zwi~zku i Rady Narodowosci
{ "Sowiet Spjuza" i 0 Sowiet Nacjonalnostiej"). Rada
ZwiE!Zku sklada si~ z pos~6w wybranych przez og6~ obywa teli z.s.s.R. w okr~gach w stosunku jeden pose~ na
300.000 ludnosci. Natomiast Rada Narodowosci jest powo~ana w drodze wybor6w w republikach zwi~zkowych
{po 25 delegat6w z kazdej republiki), w republikach
autonomicznych (po 11 delegat6w), w obwodach autonomicznych (po 5 delegat6w}, wreszcie w obwodach narodowosciovvych ( po 1 delegacie). Obie izby Sq zasadniczo r6wnorz~dne, obie maj~ prawo inicjatywy ustawodawczej.
Jesli chodzi o wladz~ wykonawcz~ z.s.o.R. i republik zwi~zkowych to pozostaje ni~ nadal Rada Komisarzy Ludowych. Nowa konstytuvja wprowadza jednak specjaln~ klasyfikacj~ komisariatow wedlug nast~puj~cej
zasady: komisariaty ludowe z.s.s.R. s~ albo og6lnozwi~zkowe, lub zwi~zkowo-republikanskie. Kazda republika zwi zkowa posiada cztery resorty republikanskie,
a wi~c samodzielne: oswiaty, przemyslu miejscowego,
gospodarki komunalnej i ubezpieczen spolecznych.Reszta komisariat6w, w liczbie 10,podlega bezposrednio
komisariatom zwiqzkowym, stanowiqc ich ekspozytury w
republikach zwiqzkowych.
Przez uchwalenie nowej konstytucji stanowisko
panstwowo-prawne Ukra~ny uleg~o bardzo istotnym zmianom. Poza wymienionymi wyzej punktami, wynikajqcymi
z og6lnych tendencji centralistycznych, wspomniec nalezy wprowadzenie do nowej konstytucji okreslenia terytorium Republiki Ukraillskiej, co zmienialo dosy6
jaskrawo uprzedni stan forrnalny, przy ktorym okreslenie terytorium ukrainskiego stanowilo cz~sc odr~bn~
konstytucji U•• R.R., nie wchodzqc do konstytucji
zwi~zkowej. Poza tyro ustawa konstytucyjna z dnia 5
grudnia 193q r. skasowala obywatelstwo U.S.R.R.,
wprowadzajac na ca~m obszarze z.s.s.R. obywatelstwo
zwiqZkGwe. Z innych zmian nalezy wymienic daleko idqce ograniczenia praw ustawodawczych u.0.R.R., artyku~
bowiem 14 konstytucji zwi~zkowej wprowadza calkowitq
centralizacj~ ustawodawet~a, tak ze uprawnienia wyzszych organ6w panst ovvych u.s.R.R., podobnie jak innych republik zwiqzkowych, posiadajq raczej charaktar
szczuplej autonomii administracyjnej, przy calkowitym skr~powaniu dzialalnosci ustawodawczej.
Po uchwaleni nowej konstytucji zwi~zkowej w
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styczniu 1937 r. zebral si~ w Kijowie nadzwyczajny
czternasty zjazd Sowiet6w u.s.R.R. kt6ry, odpowiednio
do nowej konstytucji zwi~zkowej, uchwalil now& konstytuj~ u.s.R.R. Konstytucja ta jest scisle dostosowana
do postanowien konstytucji zwi~zkowej, posiada w ogole
znaczenie teoretyczne, gdyz wszystkie artykuly tej nowej konstytucji U.S.R.R., po zastosowaniu postanowien
konstytucji zwi~zkowej, nie posiadaj~ praktycznego
znaczenia. W kazdej dziedzinie ustawodawczej lub administracy jnej uprawnienia U.S.R,R. s~ scisle podporz~d
kowane kompetencji z.s.s.h. Nawet ustalenie wewn~trzne
go podzialu adrninistracyjnego U.S.R.R. wymaga zatwierdzenia organ6w panstwowych z.s.s.~. Podobnie zmiana
nazw miast i miejscowosci, uchwalona przez wladze
u.s.R.R., staje si~ wazn~ jedynie po sankcjonowaniu
tych zmian przez wladze zwi~zkowe. W ten spos6b wladza ustawodawcza u.s.R.R., nazywanej przez pras~ sowieck~ oraz we wszystkich enuncjacjaoh urz~dowych
"suwerenn~ i prawdziwie niezaleznq republik~", sprowadza si~ jedynie do wymienionych wyzej spraw, t.zn.
przemyslu miejscowego, gospodarki xomunalnej i spraw
sanitarno-zdrowotnych. Fakt ten jest niew~tpliwie najbardziej znamienn~ cech~ nowego stanu rzeczy, nie pozostawiaj~cego miejsoa dla istotnej swobody i rozwoju
narodowosciowego Ukrainy Sowieckiej.
Jako rzecz symptomatyczn& nalezy zaznaczyc, ze w
146 artykulach nowej konstytucji z.s.s.R., poza wymienionym:· art. o Radzie Narodowosci nie uzywa si~ ani razu wyrazu n nar6d" • W art . 1 z. S.S. R. okres lony jest,
jako panstwo socjalistyczne robotnik6w i w~oscian. W
innych artykulach m6wi si~ o pracuj~cych miast i wsi.
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K.P.B.U., Kosier.
Przyczynyzaiamania sie wply'w6w Postyszewa byly
zapewne podw6jne. ZloZy-;ty si~ na nie niepowodzenia
gospodarcze zar6wno w dziedzinie produkcji rolnej,jak
tez przemysa::owej. O wiele wieksze znaczenie mialo jednak wykrycie ukrainskiego centrum opozycyjnego, istniejqcego w szeregu lokalnych organizacyj K.P.B.U. i co
najwazniejsze w organizacji kijowskiej, obejmuj&cej
swojq dzia~alnosci~ nie tylko stolic~ Ukrainy, lecz
r6wniez ca;ey obw6d ( "oba::ast") kijowski. Ani prasa sowiecka _, ani inne zroda:a informacy jne, nie ujawnily
dok~adnego przebiegu zajsd na Ukrainie w tym okresie.
Musiad::y to bye jednak wydarzenia o pierwszorz~dnym
znaczeniu politycznym, skoro rn.oskiewskie Politbiuro
uzna~o za niezbedne wydelegowanie do Kijowa drugiego
po Stalinie sekretarza Wszechzwiqzkowej Partii Komunistycznej, ~azarza Kaganowicza. W dniu 16 stycznia 1937
r. Kaganowicz przybya: do Kijowa, gdzie wzi~l udzial w
nadzwyczajnym posiedzeniu kijowskiego komitetu partyjnego ( Oqkom). W wyniku obrad tego komitetu zapad~a
uchwaa:a o usunieciu Postyszewa ze stanowiska pierwszego sekretarza komitet~ obwodowego i o mianowaniu na
jego miejsce przyslanego z Moskwy Kudriawoewa. Opr6cz
Postyszewa usuni~to r6wniez drugiego sekretarza-Iliana.
Po tej uchwale, powzietej w obecnoaci Kaganowicza,nie
moglo juz ulegac w~tpliwosci~ ze kariera polityczna
Postyszewa zostaa:a zakonczona. Wprawdzie pozostal on
razie na stanowisku drugiego sekretarza C.K.K.P.B.U.
Fakt ten jednak m6gl tylko na pewien czas zamaskowad
prawdziwe poda::oze usuni~cia PQstyszewa z szeregu zajmowanych poprzednio i wysoce odpowiedzialnych stanowisk w komitecie kijowskim. Przypomnie6 bowiem nalezy,
~e Postyszew 1 od chwili ~Jdelegowania go na Ukraine,
zajmowal jednoczesnie trzy stanowiska - drugiego sekretarza C.K. K.P.B.U., pierwszego sekretarza kijowskiego "Obkom-u" oraz pierwszego sekretarza kijowskie.go komitetu miejBkiego K.P.B~U.
Ot6z po usunieciu Postyszewa ze stanowiska pierwszego sekretarza komitetu obwodowego usunieto go r6wniez ( dnia 22 stycznia) ze stanowiska sekretarza komitetu miejskiego, przy czym stanowisko to zostalo
obsadzone takze przez Kudriawcewa. Co do stanowiska
Postyszewa w C.K. K.P.B.U. to decyzja Politbiura zostala ogloszona dopiero w marcu. Na mocy tej deoyzji
Postyszew zostal usuniety r6wniez ze stanowiska drugiego sekretarza C.K. K.P.B.U. i przeniesiony na podrz~dne stanowisko do gluchego miasta nadwolzanskiego
Kujbyszewa ( Samara), dok~d w dwa miesi&oe pozniej

na
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sierpnia samob6jstwo przewodnicz~cego Rady Komisarzy
Ludowych U.S.R.R,, Panasa Lubczenki,ostatniego z czlonkow borotbist6w l},b prokuratora w procesie Zwi~zku
Wyzwolenia Ukrainy.
Po smierci Lubczenki na stanowisko przewodniCZqcego Rady zosta;:t mianowany pierwszy sekretarz komitetu
party jnego w ~innicy, .rrichal Bondarenko, W par~ miesi~
cy p6zniej, w paidzierniku r.1937, Bondarenko zosta~
aresztowany wraz z Kudriawcewem. Od chwili aresztowania Bondarenki stanowisko premiera U.S •• H. nie bylo
obsadzone do pocz~tku lutego 1938 r. Dopiero w lutym
stanowisko szefa rz~du u.s.R,R. objql dawny funkcjonariusz G.P.U.,ostatnio pierwszy sekretarz partyjny tak
zwanego zachodniego okr~gu w Witebsku 1 p6zniej w Dniepropietrowsku, Demian Korotczenko. Charakterystyczne
jest, iz przed mianowaniem uzywa;:t on nazwiska z konc6wka rosyjsk~ - Korotczenkow - dopiero w zwiazku z
nominacjq na eksponowane stanowisko w ijowie odrzuci~ t~ konc6wk~.

W innych dziedzinach zvcia na Ukrainie zmiany
r6wniez byzy d&leko ·deice. W listopadzie r.1937 zostal
usuni~ty ze swego stanowiska, nast~pnie aresztowany,
1)

Los borotbist6w, kt6rzy przeszli do KPBU, zas;:ruguje na to, aby dok~adniej o nich wspomniec.Ot6z Hnat
Michajliczenko i Andrzej Zaliwczy zgin~li podczas
walk armii genera;:ta Denikina z armiq czerwon~ na Ukrainie. Przyw6dca grupy, Szumski,usuni~ty w 1926 roku,
zosta~ w par~ lat p6zniej rozstrzelany w wie,zieniu
G.P.U. R6wniez inny wybitny cza:onek grupy ·borotbist6w ,komisarz finans6w Ukrainy Sowieckiej,~ichaj~o
Poloz, zgin~a: w niewyjasniony dotychczas spos6b w
sowieckim wi~zieniu. Leonard Boc~kowski,mlody cza:onek grupy nborotbist6w",rozstrzelany zostaa: w Kijowie w pierwszym dniu wtargni~cia ~ddzialow czerwonych do stolicy ukrainskiej.By~ dyrektor radiostacji w Charkowie,wybitny borotbista,Lewko K~waliw,zo
staa: skazany na kar~ smierci przez kolegium G.P.U
w Kijowie po zab6jstwie Kirowa w grudniu 1934 roku.
Wyrok ten w drodze a:aski zamieniono na 10 lat ci~z
kiego wi~zienia. W Charkowie rozstrzelany zosta;:t inny eserowiec ukrairi.ski, Mikoa:aj Czeczel, kt6ry wraz
z profesorem Hruszewskim powr6cil na Ukrain~ z em1grac ji. Po samob6jstwie Lubczenki nikt z wazniejszych cz3:onk6w grupy borotbist6w nie pozostaa: pr~y
zyciu.
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ol zewik

aiD.ski, kom sarz oawiaty lodz
kt6ry w oku 1917 by~ jednym z o a
zator6w rz~du sowieckiego na Ukrainie 1 jednym z
a~o~cieli K P B U Aresztowanie zatonskiego nast~
pilo w zwi~zku z wykryciem opozycyjnej grupy nacjo a
stycznej w ludowym komisariacie oawiaty, przy ozym
zatonskiego oskarzono 0 tolerowanie zywiol6w nacjona
stycznych w szko~nictwie Usunieto ze stano iska 1
esztowano r6wniez kierownika wydzia~u sztuki i lite
atury przy Radzie Komiaarzy Ludowych U s R R ,Andrze
a Chwile Mussulbassa, przewodnicz~cego sowietu k
owskiego Petruszanskiego, kilku kierownik6w ukrain
kiego Instytutu ~rksiz
i Leninizmu z Posto~owsk~
na czele i t d
W zakresie wojskowosoi w me.ju r 1937 aresztowa
o dow6dc~ kijowskiego okregu wojennego Jakira oraz
cznych oticer6w arm.ii czerwonej
sr6d aresztowa
ch znalezli si~ r6wniez omendant korpusu tak zwa
nyoh czerwonych kozak6w
jedynej tormacji wojskowej
Ukrainie zachowuj~cej zewn~trzne fortJ\V' ukrainskie
(j~zyk komendy ukrainskiej)
Kryworuozko oraz jego
G rzednik na tym stanowisku Primako
Aresztowania nie ogranicza~y sie jednak tylko do
rodk6w centralnych W lipcu roku 1937 odbywa;ty siQ
~'~~-wowe aresztowania dzialaczy prowincjonalnych na
a nie, przeciwko kt6rym odby~o sie w ci~gu drugie
o P6~rocza 1937 szereg proces6w politycznych Liozba
ch dzia~aczy prowinojonalnych nie moze byd ci le
alona lecz jest bardzo powazna Wed~ug wiadomosoi
iaszanyoh w "Komuni'cie" w ci~gu lipca sierpn a
z nia odby~o sie na Ukrainie 65 prooes6w politycz
~. ~:}\
w kt6rych zapada:o okolo 260 wyrok6w amierci,
~'~~owanych oskarzeniem aresztowanych o sabotaz 1
~a,~•uazyjny nacJonalizm.
iew~tpliwie w zwil:lZku z
og6lnym napieoiem stosunk6W na Okra nie sto3~
ez zmiany na stanowisku kom sarza spraw wewn~
~1fii•n11'c
kto emu podlega os~awione G P u Dhlgoletni
~~ .., ~... G P u
1 komisarz spraw wewnetrznych U s R R ,
i k
zostal usuni~ty z tego stanowiska w kwiet
37
przy czym na jego miejsce zostal m1a o
z el Leplewsk W styczniu r 938 Leplewsk
un ~to zae komsarzem spraw wewn~trznych mia
o U pie kiego dotychczasowego komisarza ezp
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rza finansow Hrynki. Oswiadczyl on mianowicie, ze naleza~ do grupy nacjonalistvcznej Szumskiego, zas po
;
rozgro.i!lieniu tej grupy nawh1zal la,cznosc z nowq pozycy jn~ grupq nacjonalistycznq Panasa Lubczenki,kt6ra
przygotowywala przewrot polityczny na Ukrainie. Hrynko,
wedlug samooskarzenia, zajmuj~c stanowisko komisarza
finansow Z.S.R.R.,wykonywal zlecenia opozycj~nistow
ukrainskich w dziedzinie gospodarki finansowej. zeznania Hrynki,jak w og6le zeznania oskarz~nych w procesach sowieckich, nalezy przyjmowac z dtileko idqcymi
zastrzezeniami, gdyz po przeniesieniu go do Moskwy w
r.1928 nie utrzymywal on - o ile wiadomo - blizszych
stosunk6w z komunistami ukrainskimi, przy czym ze
strony tych ostatnich byly nawet narzekania na zbyt
centralistyczne zarzqdzenia Hrynki, jako komisarza finans6w. Niemniej jednak zeznania Hrynki Sq charakterystyczn~ ilustracjq stosunk6w narodowosciowych, bo
jesli nawet przyjqc prowokacyjny charakter tych zeznan, to prowokacja ta moze bye wyt l urnaczona tylko jako wynikajqca z potrzeby nowych represji wobec Ukrainc6w. W ramach wyrezyserowanego procesu niewqtpliwie
lezala tendencja wytworzenia takich podstaw i ten fakt
jest dalszym swiadectwem napr~zonej sytuacji na Uk:rainie i zaostrzonych stosunk6w ukr~insko-rosyjskich.
Wszystko to jest tym bardziej znamienne, ze w omawianym okresie nie bylo na .og6l powazniejszej urz~do
wej enuncjacji n& tern.at polityki narodowosciowej na
Ukrainie, poza oswiadczeniem piervszego sekretarza
K.P.B.U.,Kosiora~ o ozywieniu wywrotowej dzialalnosci
i agitacji nacjonalist6w burzuazyjnych i o koniecznosci . jak najbardziej energicznego ich zwalcz&nia. Anal~
giczne oswiadczenie zlozyl w 9kresie tak zwanej kampanii wyborczej w grudniu 1937 6wczesny komisarz spraw
wewn~trznych, Izrael Leplewski, kt6ry w swojej mowie
wyborczej stwierdzil, ze w ostatnim czasie, t~ znaczy
w r.1937, wykrytych zostalo na Ukrainie kilka kontrT'81N"l.. w"\"t• ~117~h grup nae .~ () .,.. ,... . ~ 8+ ~ . ..., ' rr?;11qm irr~r9h.
·
Pewne swiat~o na Uk ~ ad stosunk6w na Ukrainie,
jak tez na przyczyny tak powaznych i ciqglych zmian
na stanowiskach kierowni czych rzucajE! r6wniez doniesi enia organu naczelnego K.P.B.U., nKomunistan,jak
r6wniez spos6b motywowania zmian personalnych w
uchwalanych przez ~oszczeg6lne organizacjp. partyjne
rezolucjach. Ot6z rezolucja, powzi~ta przez kijowski komitet miejski K.P.B.U. w dniu 22.I.1937 r.,
uzasadnia zwolnienie jednego z uurzednich bliskich
wsp6d:pracownik6w Postyszewa, Sa"l'_)O a, tym, iz nutrzy1
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mywa~ bliskie stosunki z wrogiem ludu/nacjonalist~
Radkowym·, r6wniez cz~onkiem kijowskiego komitetu
miejs~iego. Pierwszy sekretarz K.P.B.U.,KosiorJ oswiadczyl znowu w mowie wygloszonej na trzynastym
zjezdzie K P.B.U., kt6ry obradowal w ostatnich dniach
maja 1937 r., iz "kontrrewolucja nacjonalistyczna
przenikn~la nawet do C.K. K.P.B.U.", wymieniajqc nazwisko wspomnianej juz Posto~owskiej, 10.II.1937 r.
ogd:osU: "Komunist" rezolucj~ kijowskiego komitetu obwodowego o usuni~ciu dw6ch wiceprzewodniczqcych tego
komitetu, Kusznira i Kotlarewskiego oraz sekretarki
komitetu,Dudkiwskiej, kt6ra by~a jednoczesnie cz~on
kiem C.K. K.P.B.U. Rezolucja okresla tych wybitnych
dy gni tarzy party jny ch jako "kontrrewoluc j onis tow i nac j onal is t6w". 13 lutego na plenarnym posiedzeniu winnickiej organizacji K.P.B.U. usuni~t~ z partii i oddano od s~d kierownika wydzialu kulturalno-propagandowego winnickiego komitetu partyjnego, Samutina. oraz
kierownika wydzialu handlowego, Baruna, przy czY.m obydw6ch rezolucja okresla, jak i w poprzednim wypadku,
jako "nacjonalist6w". 28 lutego usuni~to z partii wiceprezesa charkowskiego komitetu partyjnego,Bochuckiego, nazwanego w rezolucji nniepoprawnym kontrrewolucjonistE!-nacjonalistcin. Wreszcie w inarcu, wedlug doniesien "Komunistan, aresztowano naczelnika krajowego z rz~du przemys~u miejscowego w Dniepropietrowsku,
Lehkiego, kt6remu zarzucono, iz byl nacjonalistq i
utrzymywa~ bliskie stosunki z cz~onkiem ukrainskiego
centrum terrorystycznego, Holubenkq.
Juz z tych 1 utrzymanych w lapidarnej formie,uchwa;t i doniesien vvynika, ze fermenty ukrainskie w partii komunistycznej 1 a tym $amym w kraju, przybraly ponownie dose szerokie rozmiary i ze nawet powsta~o
"ukrainskie centrurn terrorystyczne",kt6rego czlonkiem
mia~ bye wspomniany wyzej Ho~ubenko. Dodac nalezy, ze
w okresie V\rykrywania "wrog6w ludu" rozWif!zano r6wniez
prezydium zwi~zk.u pisarzy ukrainskich i aresztowano,
jak zaznacza nKomunistn z dnia 20.III.1937 r.,"nacjon list ow": Senczenka,Kowalenka i Proca, z kt6rych
pierwszy by~ prezesem Zwi~zku Literat6w Ukrainy Sowieckiej, A wi~c :i na tym odcinku· wykryto "kontrrewoluc j~ ukrainsk~". Sprawa Zwictzku Literat6w z Kijowa zosta~a w nast~pst ie rozszerzona na Chark6w, gdzie pociqgni~to do odpowiedzialnosci znanych pisarzy ukrainskich, z kt6rych najwi~ksz~ popularnoaciq cieszy~ si~
ikitenko.
Dodajmy do tych faktow calkowity pogrom pracow-
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nik6w radiostacji w Kijowie i w Charkowie, oskarzonych o szkodnictwo w eterze, dodajm:y liczne f kty aresztowan czlonk6w opozycji nacjonalistycznej w8r6d pracovmik6w kolejowych, o czym donosil HKomunistn mi~dzy
innymi w numerze z dnia 14 sierpnia r.1937 1 przypomnijmy fakt rozstrzelania wraz z marszalkiem Tuchaczewskim dow6dcy ukrainskich czerwonych kozak6w (jedynej
formacji terytorialnej} Primakowa i dow6dcy kijowskie~
go okr~gu wojennego Jakira, a otrzymamy niepe~ny wprawdzie, nienniej jednak wyrazisty obraz napr~zenia politycznego1 kt6rego zr6dla kryj~ si~ w niewygasaj~cych 1
fermentaoh na tle ukrainskiego zagadnienia narodowosciowego w Z.S.S.R.

1

Wobec g~osnych proces6w moskiewskich przyw6dc6w
trockistowskiego bloku opozycyjnego,Kamieniewa,Zinowiewa, Piatakowa 1 Karola Radka oraz wojskowych przyw6dc6w opozycji,marszalka Tuchaczewskiego i Jakira,
jak wreszcie wobec p6zniejszego, z marca r.1938,procesu Bucharina, Rakowskiego i towarzyszy, moze si~ wydac, ze wzrost opozycji na Ukrainie w r. 1937 stanowi jak gdyby tylko prowincjonalny odcinek wzrostu akcji
opozycyjnej w calym z.s.s.R. Jednak tego rodzaju uj~
cie nie byloby sluszne i nie posiada uzasadnienia w
materiale faktycznym, dostarczonym przez rzeczywistosc
sowieck~. Przeciwko temu przemawia r6wniez i charaktel}rstyczna ci~g~osc ukrainskich ruch6w opozycyjnych.
Przyczyny i zr6d~a opozycji ukrainskiej zupe~nie
nie mieszCZE! si~ w rar· ach doktrynalnych spor6w pomi~
dzy Stalinem,Trockim i ich wyznawcami na tle odmiennego interpretowania dokt~Jny komunistycznej. W postulatach opozycji ukrainskiej naczelne miejsce zajmuje
haslo kulturalnej i politycznej samodzielnosci,kt6rego urzeczywistnienie zapewnic moze Ukrainie normalny
rozw6j gospodarczy, uwalniajqcy pracujEl;Ce rzesze Ukrainy od nadmiernej eksploatacji surowc6w ukrainskich
przez przemysa: rosyjski. Z drugiej strony opozycja
ukrainska sprzeciwia si~ narzucaniu przez moskiewskie
PoJitbiuro obcych dyktator6w w rodzaju Postyszewa,Chatajewicza, Kudriawcewa, czy wreszcie Burmistrenki.
Znalaza:o to sw6j wyraz w rezolucji nawet ostatniego
13 zjazdu K.P.B.U., kt6ry obradowaa: wkr6tce po usuni~
ciu Postyszewa i po szeregu ostrych represji opozycjonist6w ukrainskich. "Zjazd st ierdza, brzmi rezolucja,
ze w dzialalnosci wielu organizacyj K.P.B.U.
ostatnim czasie ( to znaczy juz w okresie ponownych repre115

sji - przyp.autora) ujawnilo si~ oslabienie uwagi w
stosunku do zagadnien polityki narodowosciowej partii oraz pewne niedocenianie znaozenia tego zagadnienia. Ujawni~o si~ to g~6wnie w niedostatecznej ukrainizac j i partyjnych, sowieckich ( w znaczeniu "panstwowychn - przypisek autora), zawodowych i komsomolskich organizacji, w niedostatecznym -wysuwaniu ukrainskich kadr bolszewickich na kierownicze stanowiska w
partyjnej, sowieckiej gospodarczej i zawodowej pracy~
W ten spos6b rezolucja .III Kongresu K.P.B.u.,
odbywaj~cego si~ w atmosferze szczeg6lnego napr~zenia
politycznego, ogl~dnie i ostroznie protestuje zar6wno przeciwko rusyfikacji Ukrainy, jak tez przeciwko
nasylaniu na Ukrain~ komunist6w rosyjskich, zajmuj~
cych kierownicze stanowiska, podczas gdy komunisci
ukrainscy stale sq usuwani na stanowiska podrz~dne.
Doa6 przypornnie6, ze ·od pocz~tku istnienia ukrainskiej republiki radzieckiej, rzqdzonej przez K.P.B.u.,
jako oddzial Wszechzwi~zkowej Partii Komunistycznej 1
nigdy jeszcze komunlsta ukra ~~nski nie za jmowa'l stanowiska pierwsz go lub drugiego sekretarza C.K. K.P.B.U.,
a wi~c stanowisk posiadaj~cych decyduj~ce znaczenie
w ustroju sowieckim. Popow i Kaganowicz, Kosior i Postyszew1 Kudriawcew i Chatajewicz - oto nazwiska ludzi, ktorzy w r6znych odst~pach czasu zajmowali faktyczne kierownicze stano~iska w K.P.B.U. Stwierdzenie wi~c przez XIII Kongres K.P.B.U. faktu niewysuwania "bolszewickichn kadr ukrainskich, lub tez niedostatecznego -wysuwania tych kadr na kierownicze stanowiska posiadalo na Ukrainie wcale nie teoretyczn~
~m~.
.
W ten spos6b sprawa ukrainizacji partyjnego i
panstwowego apara tu Ukrainy by~a w dalszym ciqgu latem r.1937 haslem opozycji ukralnskiej, wysuwanym ja;..
ko przeuiwwaga przeciwko wzmozonej rusyfikacji,uprawianej w najrozrnaitszych formach przez naczelne wiadze wszechzwiazkowej partii komunistycznej i przez
rz~d sowiecki. Char kter centralistyczny tej polityki
ostatnio zosta~ silnie wzmocniony Od komunist6w ukrainskich wymaga si~ juz nie tylko lojalnego wykonywania
stalinowskiej linii generalnej, lecz r6wniez entuzjazmu dla polityki Stalina i pog~~bieni~ l~cznoaci politycznej, kulturalnej i gospodarczej Ukrainy z z.s.S.R.
Charakterystyczna pod tym wzgl~dem wzmian.ka ukaza~a
piP w ''l:'1m,Y\it~j-::. 0
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kijowska
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nadaje material z historii partii komun1stycznej w uj~
ciu suchym, formalnym, pozbawionym wszelkiego entuzjazmu,
momentach przedstawiajqcych przebieg walk na
Ukrainie cz~sto nast~puj~ przerwy bardzo podejrzane.
Kiedy opowiadano o zyciu Fe1iksa Dzierzynskiego, audyc ja zostala przer~ana i znieksztalcona, Analogiczne
wypadki zdarzaly si~ przy transmitowaniu.rozmaitych
uroczystosci z Moskwy.
koncu "Komunist" wprost atakuje rozglosni~ kijowsk~, ze za malo transmituje audyc ji z rozglosni moskie rskiej, za.duze natomiast poswi~ca czasu na audycje ukrainskie. Artykul ten nalezalo uwazac za zapowiedz, ze i na odcinku radiowym nastqpiq zdecydowane posuni~cia w kierunku zupelnego uzaleznienia rozgd:osni ukrairi.skich d I!ozglosni moskiew,.: :.
skiej. Przyklad ten jest typowy dla obecnej polityki
narodowosciowej Sowiet6w na Ukrainie. Tolerujcic pozornie odr~bnosci terenu ukrainskiego, faktycznie partia
korounistyczna d&zy do calkowitego zniwelowania tych
odr~bnosci. i rozplyni~cia si~ Ukrainy w morzu moskiewskim, kt6remu nadano charakter pozornego internacjonalizmu. Lecz te tendencje z natury rzeczy napotykajC!
na sprzeciw czynnych zywiolow ukrainskich, powodujC!c
utrzymywanie si~ atmosfery nieustajqcej walki wewn~
trznej w K.P.B,U.
Chronologiczna zbieznosc estatniego wzrostu opozyc j i ukrainskiej z walkami wevm~trznymi w Mosk:Vvie nie
oznacza
wi~c bynajrnniej lacznosci ideologicznej pomi~dzy opozycj~ ukrainskC}. i opozycyjnyrni ugrupowaniami
trockist6w, cz;y. bucliarinowc6w. Opozycy jny ruch ukrainski wychodzi Z innych zalozen i inne Sq jego zr6dla,
Sq to te same zr6dla, o kt6rych myslal Stalin, gdy p•
samob6jstwie komisarza Skrypuika, w jednej ze swych
m6w stwierdzi~, iz w ostatecznym wyniku komunista zawsze ulega pierwiastkowi narodowemu, o ile tylko pierwiastek ten zdola utr.walic Si~ W jego swiadomosci.
Tym tez t~uma.czy si~ praktyczna nieufnosc Stalina do komunist6w narodo osci ukrainskiej, sprzeczna z
wielokrotnie formulowanym stanowiskiem teoretycznym
komunizmu. Dla tego tez odpowiedzialne stanowiska w
K.P.B.U. stale . sq obsadzane przez nie-Ukrai1c6w.Lecz
poza obr~bem oficjalnych i urz~dowych form zycia publicznego, ciasnych i kr~puj~cych, jak w kazdym ustroju dyktatury, wci~z dojrzewaj~ na Ukrainie nowe si~
spoleczne, nowe czynniki dynamiczne, kt6re pr~ do rewolucyjnego rozwi~zania zagad.nienia narodowosciowego.
Przeobrazen·a gospodarcze i snoleczne, dokonywujC}.ce
si~ w ostatnich latach~ wywo~a~y radykalnq zmian~ w

...
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Podczas gdy przed rewolucjq ukrainsk~
idea narodowa reprezentowana by~a prawie wyl~cznie
przez biernq mas~ wiejskq i garstke inteligencji,
obecnie, po odplywie znacznej czesci ludnosci wiejskiej do miast, na skutek kolektywizacji rolnictwa
i forsowaneg uprzemys~owienia, zmieni~o si~ r6wniez
oblicze proletariatu miejskieg , zmienil sie sklad
narodowosciowy ruchliwej i pod wzgl~dej politycznym
bardziej czynnej ludnosci miejskiej. Ciezar zagadnienia narodowo~cioweg • na Ukrainie przesunq~ sie z
okr~g6w wiejskich, biernych i konserwatywnych, do
miast. Na aren~ wydarzen wychodzq nowe sily spo~ecz
ne, bardziej ruchliwe, bardziej zdolne do sformu~o
wania swej woli.
tym tkwi najg~ebsze znaczenie
dokonywuj~cych si~ na Ukrainie zmi· n w zakresie stosunk6w narodowosciowych,
uk~adzie si~.
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NOTATKI
dotycza,ce wazniejszych wspornnianych w
dzialaczy na Ukrainie w latach 1917

ksi~zce

1938

Wsiewo~od BALICKI.
Dlugoletni szef GPU na Ukrainie. Inspirator procesu 'Z}NU. W jesieni r.1937 usuni~ty
ze stanowiska komisarza spraw wewn~trznych U.S.R.R. i
przeniesiony do Chabarowska, gdzie wedlug pog~osek pop"ed:nil samob6 jstwo •

. Michal BONDARENKO.
Mlody komunlsta ukrainski,naLubczenki na stanowisku prezesa Rady Komisarzy
Ludowych u.s.R.R. W pazdzierniku r.1937 aresztowany
jako wr6g ludu.
st~pca

Opanas BUCENKO.
Od r.1923 do 1930 zajmowal stanowisko sekretarza CIK u.s.R.R. Aresztowany i zeslany
pod zarzutem uprawiania opozycji nacjonalistycznej.
Mendel CHATAJENICZ.
Mianowany na stanowisko drugiego sekretarza C.K. K.P.B.U. po odwolaniu Postyszewa, po paru . miesi~cach aresztowany jeko wr6g ludu.
Mikolaj CHNYIJJWY.
Wybitny pisarz ukrainski mlodszej generacji,urodzony w r.1893. Poczqtkow ~ zdecydo
wany komunista, zostaa: oskarzony o nacjonalizm ukrainski w zwia,zku z ogloszeniem przez niego manifestu literackiego pod tytua:em "Dajosz Jewropu", kt6ry nawoa:ywaa: literat6w ukrainskich do orientacji w kierunku
kultury zachodnio-europejskiej, Skonczyl w roku 1933
samob6jstwem.
Mikolaj CZEDZEL.
Wybitny dzialacz U.P.S.R.
r.
1919 emigrowaa: za granic~,ska,d w r.1922 powr6c1l na
Ukrain~. Rozstrzelany w Charkowie.
Wd:as CZUBAR.

Przewodnicza,cy Rady Komisarzy Lu119

Demian KOROTCZENKO.
Funkcjonariusz GPU,sekretarz okr~gowego komitetu partii w Dniepropietrowsku,
mianowany w styczniu rul938 na miejsce aresztowanego
Bondarenki na stanowisko prezesa RKL USRR.
Stanis~aw KOSIOR
Z pochodzenia Polak. Dlugoletni pierwszy sekretarz C.K. K.P.B.U. r styczniu r.
1938 przeniesiony do Moskwy na stanowisko 4-go zast~p
cy przewodniczqcego Rady Komisarzy Ludowych Z.S.S.R.
- Mo~otowa,

Lewko KOWALlW.
Nalezal do borotbist6w,przeszed~
do K.P.B.U. i zajmowal szereg stanowisk w instytucjach
gospodarczych. W grudniu ro 1934 ~o zamordowaniu Kirowa w Leningradzie aresztowany i skazany na kar~
smierci wraz z licznq grupq inteligent6w ukrainskich.
Kara smierci zosta~a mu zamieniona na dlugoterminowe
wi~zienie,

Antoni KRUSZELNICKI.
Wybitny uczony i literat
ze Lwowa, nalezal do prosowieckiej organizacji i wyjecha~ z cal
rodzinq do Kijowa. W grudniu r.1934 po
zab6jstwie Kirowa aresztowany wraz z dwoma synami Iwanem i Tarasem. Syn6w rozstrzelano. Kruszelnicki zwariowa~ w wi~zieniu
Wasil LIPKIWSKI.
Metropolita Kijowski i Wszechukrainski, g~owa ukrainskiej cerkwi auto~efalicznej.
Przed rewolucjq byl proboszczem katedry sw.Zofii w
Kijowie. Aresztowany przez wladze sowieckie - zmar~
w Kijowie.
Andrzej LIWICKI.
Urodz.1879. Wybitny dzialacz
ukrainski, czloriek rewolucyjnej partii ukrainskiej, w
1900-1903 przewodniczqcy Ukrainskiej Hromady Akademickiej w Kijowie, 1903-1906 stal na czele rewolucyjneJ
partii ukrainskiej na Ukrainie lewobrzeznej, areszto~
wany i sqdzony za d?.ialalnosc rewolucyjnq,pierwszy
przedstawiciel dyplomatyczny rzqdu U.R.L. w Warszawie,
prezes Rady Ministr6w i po zab6jstwie Atamana Petlury
Prezydent i g~6wny Ataman U.R.L.
Panas LUBCZ KO,
W pierwszym okresie pracy nado grupy borotbist6w. W ok~esie rewolucji przeszedl do partii komunistycznej. Zajmowal szereg wybitnych stanowisk. W r.1933 zosta~ mianowany prezesem Rady Komisarzy Ludo'J'Ych U.S~R R. 30 sierpnia r.1937 poleza~
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pelnil samob6jstwo w Kijowie,
towania.

uprzedzaj~c

fakt aresz-

Michal LOZINSKI.
Wybitny publicysta pochodzqcy
ze Lwowa. Wyjechal na Ukrain~,gdzie pracowal w Akademii Nauk. Aresztowany po samob6jstwie Skrypnika.
Karol MAKSY£0WICZ.

Przyw6dca K.P.z.u.,aresztowa-

rry wraz z SzlUUSkim pod zarzutem uprawiania opozycji

nacjonalistycznej.

Nast~pnie

rozstrzelany.

Andrzej CHWILA MUSSULBAS.
Kierownik dzialu sztuki i kultury J»rzy Radzie Komisarzy Ludowych U.0.R.R.
W r.1937 areszto ~ny jako wr6g ludu.
Szymon P~~URA. Urodz.w r.1879, wybitny czlonek
rewolucyjnej ukrainskiej partii i ukrainskiej socjal
- demokratycznej robotniczej partii. Po rewolucji 1917
roku zostaje przewodnicz~cym generalnego komitetu wojennego przy Ukrainskiej Radzie Centralnej. W tym samym roku mianowany sekretarzem generalnym (ministrem)
spraw wojskowych Ukrainskiej Republiki Ludowej. Byl
organizatorem pierwszych pulk6w Arm.ii Ukrainskiej. W
koncu 1918 roku sta~ na czele powstania narodowego
przeciwko rzqdom hetmana Skoropadskiego i byl mianowany gl6wnym atamanem wojsk U.R.L. W styczniu 1919 roku
stan~l na czele Dyrektoriatu U.R.L, 22 kWiet ia.1920.:r;..
zawarl umow~ sojusznicz~ z Marszalkiem Pi~sudskim. Zostal zamordowany w Paryzu 24 rmja 1926 roku przez
Schwarzbarta.
Grzegorz PETROWSKI.. Urodzony w r,1877, byly czlonek Dumy, stal na czele parlamentarnej grupy socjaldemokratycznej, nalez~c do odlamu bolszewickiego. Od
roku 1919 zajmuje szereg wybitnych stanowisk w partii
komunistycznej. Przewodnicz~cy CIK u.s.R.R. od samego
poczatku az do chwili obecnej,
Michal POLOZ.

Wybitny czlonek grupy borotbist6w,,
roku 1931,

zajmowa~ stanowisko komisarza finans6w do
Nast~pnie ~resztowany jako nacjonalista.

Miko~aj POPOW,
Dlugoletni sekretarz C.K. K.P,B.U.
( od 1926 r.), autor calego szeregu dziel o sowieckiej
polityce narodowosciowej na Ukrainie. Aresztowany jesieni~ 1937 r. jako wr6g ludu.
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Pawel POSTYSZEN.
Z pochodzenia tunguz, bral wybitny udzial w wojnie domowej na Syberii. W r.1933 mianowany drugim sekretarzem C.K. K.P.B,U. W pocz~tku r.
1937 usuni~ty z tego stanowiska i przeniesiony do Kujbyszewa. W styczniu r.1938 usuni~ty ze skladu Politbiuro i ze stanowiska sekretarza komitetu partyjnego
w Kujbyszewie. Byl w ciqgu czterech lat faktycznym
kierownikiem akcji represyjnych na Ukrainie.
Kristian RAKOWSKI.
Pierwszy przewodnicz~cy Rady
Komisarzy Ludowych u.s.R.R. do roku 1~23~ . w ~.1927/28
aresztowany i zeslany jako trockista, nast~pnie ulaskawiony. W r.1937 ponownie aresztowany i skazany w procesie opozycyjnej grupy Bucharina Rykowa w marcu r.1938
na 25 lat wi~zienia.
Michal RUDNICKI.
Wybitny geograf ukrainski,pochodzil ze Lwowa. Wyjechal na Ukrain~, gdzie na zaproszenie wladz sowieckich zorganizowal Ukrainski Instytut
Geograficzny. W r.1932 aresztowany i zesla y,Dalszych
wiadomosci brak.
Mikolaj SkRYPNIK.
Stary bolszewik ukrainski,bra~
wybitny udzial w organizacji wladzy sowieckiej na Ukrainie, zajmowa~ szereg wybitnych stanowisk w rz~dzie
U.S.R,R. (komisarz sprawiedliwosci,komisarz oswiaty).
W roku 1923 byi: wsp6ltw6rcEl ummvy federacy jne j, kt6re j
mocq Ukraina zrzekla si~ praw suwerennych na rzecz nowoutworzonego z.s.s.R. W r.1933 usuni~ty ze stanowiska
komisarza oswiaty po zarzutem uprawiania opozycji nacjonalistycznej. Popelnil samob6jstwo w Moskwie dok~d zo- ·
sta3: zawezwany przez naczelne wa:adze W,K.P.
Aleksander SZUMSKI.
Urodzony w r.1890,przywodca
radykalnego odi:amu ukrainskich socjalist6w rewolucjonist6w (borotbist6w). Zajmowa~ szereg wybitnych stanowisk w rz~dzie U.S.R,R;, byl dyplomatycznym przedstawicielem U.S.R.R. w Wnrszawie 1 od roku zas 1923 komisarzem o8wiaty u.s.R,R. W r.1926 usuni~ty z tego stanowiska jako opozycjonista nacjonalistyczny,nast~pnie
aresztowany przez w~adze sowieckie i rozstrzelany.

WASYLKIW - TURIAfsSKI,
Wybitni czlonkowie C.K.
K.P.Z.U.,kt6rzy nie podporzqdkowali si~ w r.1928 decyzji Kom.internu w sprawie rozwiqzania K.P.z.u. ze wzgl~
du na odchylenie nacjonalistyczne tej organizacji, w
nast~pstwie usunieci z K.P.z.u.
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Wybitny p1sarz ukr$
pierwsey premier U R L W r l9.l9 wyjeohal n
em.fgracje za granic~, skEld w r 1920 powrooi~ na tntra
~ 1 byl mianowany zast~POEl przewodnioz~oego Rady Ko
sarzy Ludowyoh U S R R W ty1DZe roku wydelegowany
,sk~adzie delegacji Ukrainy Sowieckiej do Rygi oelem
zeprowadzenia rokowan pokojowych z Polak~ W Rydze
erwal z rzEldem sp ieokim i wyjecha~ z powrotem na
~·~....,,,c....,,.._,graoj~ politycznEJ,
Od tego czasu przebywa we Fnan
cji, jest przrwodcEJ. radykalnego skrzydla ukraiiiskich
oojalnych demokrat6w
,.
W~odzim.ierz ZATONSKI.
Stary bolszewik pocho
dzenia ukrainskiego, urodzony w r 1888Jbra~ udzia~ w
rz~wrooie bolszewickim i byi jednym z organizator6w
a·dzy sowieokiej na Ukrainie Po samob6jstwie Skfyp
ika mianowany komisarzem oswiaty U S.R R W listopa
dzie r 1937 aresztowany przez w~adze sowieckie pod
zarzutem przynaleznoaci do opozyoji nacjonalistycznej
:··"""''~·~1,

r::r.c-·-.....,_ ....

NAJWAZNIEJS7i E

DARZENIA

z zakresu sowieckiej polityki narodowosciowej
m -1 · f:. l t:e · .'V lataeh 19lr- 1938
4.XII.1917.
Uznanie Ukrainskiej Republiki Ludowej nrzez rzqd RSmlRo
18.XIIol917.
Ultimatum rz~du RS~~R do rz~du ·
Ukrainskiej Republiki Ludowej w sprawie przejazdu od~
dzia3:6w Kozak6w donskich z Rosji przez Ukrain~ na Don,
21.XII.1917.
W Charkowie odbyl si~ pierwszY.
Wszechukrainski Zjazd Robotniczych Chlopskich i zo~
nierskich Delegat6w, zorganizowany przez 60 cz;tonk6w
frakcji bolszewickiej Wszechukrainskiego Kongresu Rad,
Zjazd ten, o charakterze kadlubowym,wbrew stanowisku
Wszechukrainskiego Kongresu Rad w Kijowie, proklamowa;r Ukrainskq Socjalistycznq Republik~ Sowieckq w ;t~cz
nosci federacyjnej z RS~R. Poza tyro wybral Centralny Komitet W~konawczy (CIK) i Sekrotariat Ludowy Ukrainy.
6, I.1918. Poczqtek dzia!an ~ojennych pomi~dzy
RSF.RR i Ukrainft, Wybuch bolszewickiego powstania
(styczniowego) w Kijowieo
17.III.1918.
Drugi Wszechukrainski Zjazd Sowiet6w w Jekaterynos;tawiu,oglosil h iepodleglosc Ukrainskiej Robotniczo-Ch~opskiej Republiki oraz wybra;t nowy CIK z zatonskim i Sekrete.riat Ludowy ze Skrypnikiem
jako przewodnicz~cymio
15.IV.1918
CIK Ukrainy Sowieckiej na sesji nadzwyczajnej, odbytej w Taganrogu, to znaczy poza granicam1 Ukrainy, uchwalil zniesienie Sekretariatu Ludowego i rozwiqzani e CIKa. Utworzono natomiast powstancz~
"Dzi"ewiqtk~", kt6ra miala kierowac akcjF.l, rewolucyjnci
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na Ukrainie.
17.IV.1918.
W Taganrogu odbyla si~ narada partyjna bolszewik6w rosyjskich, kt6ra uchwalila, w mysl
wskaz6wek Lenina, zalozenie na Ukrainie samodzielnej
partii komunistycznej, majqcej wlasny CIK i wchodzqcej bezposrednio do Kominternu.
20.IV.1918.
Poczqtek rokowan pokojowych
dzy RSFRR i Ukrainskq Republikq Ludowq.

po~i~

15,V,1918,
W Moskwie powstaje tak zwany robotniczo-chlopski rzqd krajowy, kt6ry zawarl z rzqdem
RSFRR uk~ad w sprawie scislej wsp6lpracy.
ll.VII.1918.
W Moskwie odbyl si~ pierwszy zjazd
nowozalozonej Komunistycznej Partii Bolszewik6w Ukrainy ( K.P.B.U.). Zjazd ten uchwali! walczyc o zjednoczenie rewolucyjne Ukrainy z Rosjq na podstawie centralizmu proletariackiego w granicach RS~rtR. Na zjezdzie postanowiono r6wniez uznac K.P.B.U. za organizacje_prowincjonaln~ rosyjskiej komunistycznej partii
bolszewik6w (R.K.P.B.).
Sierpien 1918 c
Przerwano rokowania pokojowe poRSFRR i Ukrainq,

mi~dzy

l.XII.1918.
Utvorzenie w Moskwie tak zwanego tymczasowego robotniczo-chlopskiego rzqdu Ukrainy (Zatonski 1 Skrypnik, Piatakow).
24,XII.1918.
Rada Komi~arzy Ludo~ych RSFRR zniosla poprzedniq uchwal~ o uznaniu niepodleglosci Ukrainy. Zniesienie to nastqpilo w zwiqzku z anulowaniem
traktatu pokojowego zawartego w Brzesciu z panstwami centralnymi.
sk~

16,I.1919.
Pocz~tek nowej wojny
Republikq Ludow~ i RSFRR.

pomi~dzy

Ukrain-

16.III.1919.
Trzeci Wszechukrainski Zjazd Rad w
Charkowie zatwierdzil Konstytucj~ Ukrainskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako niepodleglego panstwa.
18.V.1919.
wraca l~cznosc
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CIK U.S.R.R. specjaln~ uchwalq przyUkrainy z RSFRR.

federacyjn~

......

l.VI.1919.
CIK RS:BRR uchwalil zjednoczenie republik sowieckich Rosji, Ukrainy, Bialejrusi,Lotwy i
Litvvy w formie przymierza wojennego.
Kwiecien 1920,
Czwarty Wszechukrainski Zjazd
Rad powziql uchwal~, kt6rej moc& u.s.R.R., zachowuj~c
niepodleg~osc, staje si~ czlonkiem federacji rosyjskiej.
22.I.1920.
Zawarcie umowy sojuszniczej przez
rzqd U.R.L. z Rzeczpospolitq Polsk~.
.
Listopad 1920.
Pierwszy wielki proces polityczny w Kijowie grupy ukrainskich socjalist6w-revolucjonist6w, z Holubowiczem i Petrenkiem na czele. Wszystkich skazano na dlugoterminowe ci~zkie wi~zienie i
prac~ przymusow~ do 10 lat.
29,XII.1920,
Rzqdy RSFRR i USRR zawarly mi~dzy
sob~ tak zwan~ umow~ robotniczo-chlopsk~,precyzuj c&
scisl~ wsp6lprac~ w dziedzinie wojskowej i gospodarczej, Urnowa ta jednoczesnie uznaje niepodleglosc obydw6ch republik.
18.III.1921.
Republiki r~syjska i ukrainska podpisaly w Rydze traktat pokojowy z Polsk~. W rokowaniach
ryskich USRR wyst~powala jako republika niepodlegla.
29.XII.1922.
Konferencja w Moskwie pehlomocnych
przedstawicieli RSFSR, USRR, BSRR i ZSFSS. Konferencja
ta opracowala umow~ feder.acyjn~ w sprawie utworzenia
ZSRR. ( zwi~zku Socjalistycznych R dzieckich Republik).

17 - 25,IV.1923.
XII Zjazd RKPB, na kt6rym Stalin wyglosil referat o zagadnieniu narodowosciowym. W
referacie tyro Stalin podkreslil, ze opr6cz prawa narod6w do stanowienia o sobie istnieje prawo klasy robotniczej do wzmocnienia i utr alenia swojej wladzy, temu
prawu musi bye pedporz~dkowane prawo narod6w do samostanowienia.
6.VII.1923. CIK RSRR przy udziale pe~nomocnych
delegat6w trzech innych republik radzieckich zatwierdzil Konstytucj~ Z.S.S,R,
lO.V.1925.
IX.Wszechukrainski Zjazd Rad uchwazmienic K•nstytuoj~ u.s.R.R, w zwi~zku z utworzeniem z.s.s.R. Na mocy tej uchwaly U.S.R.R. zrzek~a si~
li~
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praw suwerennych na rzecz

z.s.s.R.

1925 - 1926."
ystqpienie komisarza osw1aty Szumskiego, literata ukrainskieg Chwylo ego i ekonomisty
olobujewa przeciwko centralistycznym posuni~ciom rz~
du Z.S.S.R. i partii komunistycznej. P~CZqtek tak zwanego n dchylenia", czyli Op""zycji nacjonalistycznej
na Ukrainie.
25. T.1927. Rzqd z.s.s.R. wydaje dekret 0 uprawnieniach budzetowych z.s.s.R. i republik ZWiqzkowych.Dekret ten ogran1cza uprawnienic. budzetowe republik zwiq,zkowych,
5.VI.1929.
CIK z.s.S.R. zatwierdzil szereg zmian
w Konstytucji z.s,S.R., rozszerzaj ~ cych kompetencje
rz~du zwiqzkov.ego w zakresie ustawodawstwa w dziedzinie pracy i kodeksu karnego.
30.VII.1929.
szechzwiB;zkowa Rada Gospodarstwa
Ludowego z.s.s.R. zatwierdzila nowe przepisy w sprawie zarzqdzanit:t. przemys~em. Na podstawie tych przepis6w zniesiono trusty przemyslu ukrairi.skiego,stworzono
trusty wszechz d zkowe, kt6rym podporzqdkowano przemysl Ukrt:t. iny.
15.XI.1929.
a mocy uchwaly CIK z.s.s.R. utworzono zwi~zkowy- ludowy komisariat rolnictwa, kt6remu
podporz dkowano odnosny komisariat USRR.

Pazdziernik 1929.
Ogloszono d~kret w sprawie
kolektywizacji rolnictwa na Ukrainie.
Marzec - kvviecien 1930:
Proces 45· czlonk6w Zwiqzku Wyz olenia Ukrainy w Charkowie.
aj 1930.
\ykrycie opozycji nacjonalistycznej
w szechukrainskim Instytucie Marksizmu i Leninizmu.
Opozycja ta zyskala miano Jaworszczyzny od nazwislfa
dyrektora Instytutu rofesora Jaworskiego.
l.I.1931.
Zniesiono samodzielno'c Ludowego Kom1sariatu Spra r ewnQtr~nych u.s.R.R. Agendy Komisaria tu prze j~l Zwi~zkowy Komisaria t Spra r ·ewn~trzny ch.
1931 - 1932.
Na Ukrainie nie ~~konano planu dostaw zbozowych. Ci~zki okres g~odu.

Styczen 1933,
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CK WKP

powzi~~ uchwal~

o niezada-

walaj~cym

stanie spraw politycznych i gospodarczych
na Ukrainie. Na mocy tej uchwa~y do Charkowa wydelegowano Postyszewa i szereg innych komunist6w, celem
wzmocnienia kierownictwa K.P.B.U.
15.V.1933.
Samob6jstwo wybitnego literata ukrainskiego Mikolaja Chwylowego.
20.V.I~l933.
Wydano dekret rz~du zwi~zkowego, w
sprawie utworzenia urz~du Generalnego Prokuratora
z.s,s.R., kt6remu podporz~dkowano prokuratur~ USRR.

7.VII,l933c
Stimob6jstwo komisarza oswiaty USRR,
Skrypnika, oskarz~nego o opozycj~ nacjonalistycznq.
~iko~aja

10.VII.1934,
Przy S~dzie Najwyzszym z."s.s.H.utvmrzono specjalne Kolegiwn, kt6remu nadano prawo kasacji
wyrok6w i orzeczen N~jwyzszego S~~u u,s.R.R.
20.VIII 19350
Kongres Kominternu powzi~~ uchwa~~
w sprawie tworzenia front6w ludowych,podkreslaj~c znaczenie nowej taktyki w polityce narodowosciowej Kominternu.
'
20.VII.1936,
Dekret w sprawie utworzenia zwi~z
kowych komisar1at6w sprawiedliwosci i zdrowia publicznego, kt6rym podporz~dkowano odnosne komisariaty USRR.
5.XII.1936.
VIII Nadzwyczajny Wszechzwi ~zkowy
Kongres Rad w Moskwie zatwierdzi~ projekt nowej Konstytuc ji.
Styczerl. 1937.
K.P.B.U.

Poczcttek ponownej "czy stki"

w

17 - 20,I.1937,
Posiedzenie C.K. K.P.B.U. z
udzialem wydelegowanego z Moskwy Lazarza Kaganowicza.
Na posiedzeniu powzi~to szereg uchwa~ o usuni~ciu funkc jonariuszy K.P.B.U. oskarzonych o opozycj~. Usuni~
cie Postyszewa ze stanowiska pierwszego sekretarza
kijowskiego komitetu obwodowego,

, asowe usu1ania i aresztowania przyLuty 1937 ~
w6dc6w i czlonk6 K.P B,Ue, jako nacjonalis~6w i kontrrewolucjonist6 •
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Marzec 1937.,. Odwoa::anie Postyszewa ze stanowiska II sekretarza C,K. K.P.B.U. i przeniesienie go
do Kujbyszewa nad olg~.
Maj 1937.
13 Kongres K.P.BoU, Skargi na pomijanie belszewik6w-Ukrainc6w przy obsadzaniu stanowisk
partyjnych t administracyjnych na Ukrainie.
Czerwiec 1937.
Aresztowania wsr6d oficer6w armii
czerwonej na Ukr~inie (Jakir,Primakow,Kriworuczko etc.).
Lipiec - wrzesien 1937.
Masowe aresztowania
wsr6d dzialaczy prowincjonalnych K.P,B.U, 30,VII.Samob6jstwo prezesa Rady Komisarzy LudowYch USRR - Panasa Lubczenki.
Pazdziernik 1937.
Aresztowa~ie Bondarenki (naLubczenki na stanowisku prezesa RKL USRR) oraz
Kudriawcewa, nast~pcy Pos~yszewa na stanowisku sekretarza C,K. K.P.B.U.
st~pcy

Listopad 1937.
Aresztowanie zatonskiego,komisarza oswiaty U.S.R.R., jednego z ostatnich starych bolszewik6w, wsp6lorganizator6w u.s.R.R. i K,P.B.u.
Styczen 1938,
Obsadzenie stanowisk obu sekretarzy C.K. K.P.B.U. przez powola~ie Chruszczowa oraz
Burmistrenka,
Luty 1938.
Obsadzenie stanowiska prezesa Rady
Komisarzy LudOVIJYCh U.S.k.R. przez miano anie Demiana
Korotczenki.
Marzec 1938,
Proces grupy Bucharyna-Rykowa w
Mosk:wie. Skazanie Rakowskiego (pierwszego prezesa
RKL USRR) na 25 lat wi~zienia. Rozstrzelanie w dniu
15.III.1938 r, 17 skazanych, wsr6d nich Grzegorza
Hrynki, b,iudowego komisarza,finans6w Z.S.S.H. 1 uprzednio dziaa::acza bolszewickiego na Ukrainie, oskarzonego
m.in. o uczestnictwo w spisku Panasa Lubczenki,.maj~cym
na celu oderwanie Ukrainy od Z.S~S.H.

13('

OBJASNI:ENIL WA~NI~JSZYCH
ZSRR lub ZSSR -

SKRbTO

Zwi~zek Socja~istycznych

Ru; --·1blik~

Radzieckich

RSFRR

- Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna
Radziecka Republika.

USRR

- Ukrainska Soc .jalistyczna Radziecka
Republika.

ESRR

-

ZSFRR

- Zakaukaska Socjalistyczna Federacyjna
Radziecka Republika,

GSRR

- Gruzinska Socjalistyczna Radziecka
Republika.

AZSRR

- Azerbejdzanska Socjalistyczna Radziecka Republik.a.

URL lub UNR

Bia~oruska

Republika.

Socjalistyczna Radziecka

Ukrainska Republika Ludowa (Ukrainska
Narodnia Respublika).

RKPB

- Rosyjska Komunistyczna Partia Bolszewikowe

WKPB

- Wszechzwiazkowa Komunistyczna Partia
BolszewikcSw.

KPBU

- Komunistyczna Partia Bolszewikow
U'.t<:rainy.

KPZU

- Ko:rrunistyczna Partia zachodniej
Ukrainy.
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Komunistyczna Partia zachodniej Bia}:e j Rusi.
- Komunistyczna Partia Bolszewik6w B:ia 3:e.i/
- Komunistyczna Partia Polski.
/Rusi ·

KPZB
KPBB
KPP

UNDO

- Ukrainskie NarodoFo-Demokratyczne Zjednoczenie (Ukrainskie Nacjonaldemokratyczne Objednanie).

uow

- Ukrainska Organizacja Wojskowa.

OUN

- Zjednoczenie NacJonalist6w Ukrainskich
(Objednanie Ukrainskich Nacjonalist6w).

UPSR

- Ukrainska Partia Socjalist6w Rewolucjonist6w.

ZWU

- Zwiqzek yzwolenia Ukrainy (Spilka
Wyzwo3:ennia Ukrainy),

SUM

- Zwiqzek Mlodz i ezy Ukr{J_ inski e j ( Spi1:ka
Ukrainskoj Mo3:od1).

BUD

- Bractwo Panstwowosci Ukrainskiej
(Bractwo Ukrainskiej Dierzawnosti).

CIK

- Centralny Komitet Wykonawczy (Centralnyj Ispolnitielnyj Komitet)-kierownictwo republik.

WCIK

- Wszechukrainski Centralny Komitet
Wykonawczy.

CK

- Centralny Komitet - kierownictwo party j komunistycznych.

GPU

- Panstwowy Urzqd Bezpieczenstwa (Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenje/.

NKWD

- Ludowy Komisariat Spraw Wewn~trznych
(Narodni j Komisa ~.. ia t Wnutrie.nnich
Diei:),

UAC

- Ukrairiska C.erkie

WUSP

- Wszechukrainski
letariackich.
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1

Aut~kefalliozna.

Z1i~zek

Pisarzy Pro-

-

Obkom

- Obwodovvy Komitet Partii Komunistycznej.

Krajkom

- Krajowy Komitet Partyjny.

Politbiuro

- Biuro Polityczne WszechzwiqzkoweJ
Part1i Komunistycznej.

Sownarkom

- Rada Komisarzy Ludowych (Sowiet Narodnych Komisarow).

Borotbisci

- Lewy od~am dawnej Ukrainskiej Partii
Socjalist6w Rewolucjon1st6w.N zwa pochodzi od dzienr ika "Borotban (Walka).

Ukapisci

-

Cz~onkowie

Ukrainskiej Jomunistycznej

Part ii.

Szumsktzm

- Opozycja nacj'onalistyczna,kt6rej kierownikiem byl komisarz oswiaty Szumski w latach 1924 do 1928.

Jaworszczyzna- Narodowy (ukrainski) kierunek w na1ce
historii, kt6rego gl6wnym przedstawicielem by~ dyrektor Instytutu Marksizmu i Leninizmu w Charkowie,Jaworski.
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