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Fińskie obozy śmierci. Rosyjska narracja o II Wojnie światowej 

z Finlandią w tle 

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej ogłosił dochodzenie w sprawie fińskich 

zbrodni we wschodniej Karelii z okresu tzw. Wojny Kontynuacyjnej. Podstawą 

dochodzenia rozpoczętego w kwietniu 2020 roku mają być nowe dokumenty 

opublikowane przez FSB w połowie kwietnia.  Działania te w szerszy sposób 

wpisują się w kampanie historyczną FR prowadzoną w kontekście zbliżających 

się 75 obchodów zakończenia II Wojny światowej. Kwestia fińskiej okupacji 

terytoriów Karelo-Fińskiej SRS w okresie 1941-1944 jest nie pierwszy 

raz wykorzystywana w rosyjskiej propagandzie historycznej.  

W kwietniu FSB opublikowała szereg nowych dokumentów archiwalnych dotyczących 

wydarzeń w sowieckiej Karelii podczas  tzw. Wojny Kontynuacyjnej.  Są to raporty 

sporządzone ówcześnie na podstawie relacji byłych więźniów fińskich obozów 

założonych w Karelii1. Dokumenty te posłużyły Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej 

(organ FR pośrednio zależny od prezydenta, dalej „Komitet”) do wszczęcia postępowania 

na podstawie z art. 357 kodeksu karnego FR (Ludobójstwo)2. Obecnie prace Komitetu 

mają charakter postępowania sprawdzającego (weryfikacji proceduralnej dotyczycącej 

czynu noszącego znamiona przestępstwa). Według oficjalnego komunikatu 

opublikowanego przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podstawą wszczęcia działań 

jest  „ludobójstwo ludności cywilnej w Karelo-Fińskiej SRS na podstawie rasowej”3. 

Według stanowiska Komitetu prowadzone procedury mają na celu doprowadzenie 

sprawy do stanu procedury natury karnej. Dokumenty badane przez Główny Dział 

Śledczy mają pomóc w ustaleniu nowych okoliczności zbrodni dokonanych na ludności 

cywilnej ZSRS (jak twierdzi strona rosyjska) przez Armie Fińską. Jak sugeruje w publikacji 

Komitet, trudne warunki obozowe w latach 40. były zabiegiem celowym Finów wobec 

znajdującej się tam ludności słowiańskiej (Ugrofinowie w obozach mieli żyć w dużo 

lepszych warunkach) mającym doprowadzić finalnie do eksterminacji części 

mieszkańców regionu4.  

Rosyjskie dokumenty 

Część odtajnionych przez FSB dokumentów opublikowano na łamach portalu RIA 

Novosti. W większości są to relacje byłych więźniów fińskich obozów opowiadające 

trudnych warunkach obozowych. Publikacja RIA cytując wycinki sprawozdań budowała 

paralele miedzy działaniami niemieckich nazistów (W tym niemieckich obozów zagłady) 

a fińskich obozów z okresu Wojny Kontynuacyjnej. Charakterystycznym elementem 

narracji w tekście RIA jest fragment o zmuszeniu przebywających w obozie do noszenia 

na ramieniu opaski z czerwoną gwiazdą. Budując w ten sposób analogię do opasek 

noszonych przez żydów w okupowanej Europie Środkowo-Wschodniej i obozie Zagłady 

Auschwitz – Birkenau5.  

Opracowanie archiwaliów opublikował także Rosyjski Komitet Śledczy w formie filmu 

dokumentalnego. W nagraniu cytowane fragmenty odtajnionych pism. Całość został 
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opatrzona komentarzem Siergieja Werigina – historyka Uniwersytetu Państwowego 

w Pietrozawodsku6. 

W kolejnych dniach na łamach pro-kremlowskich portali internetowych pojawiły się 

kolejne teksty7 dotyczące fińskiej odpowiedzialności za zbrodnie w obozach na terenie 

Karelo-Fińskiej SRS8. Tezami powtarzającymi się w tekstach było zrównywanie Finów 

w trakcie II Wojny Światowej z Nazistowskimi Niemcami, segregacja etniczna w fińskich 

obozach, polityka obozowa mająca na celu eksterminacje Słowian. Najostrzejszą 

publikacją był artykuł na łamach portalu Regnum, zrównujący  ówczesnego przywódcę 
Finlandii - Marszałka Carla Gustawa Mannerheima do Adolfa Hitlera9.   

Jussi Nuorteva dyrektor fińskich archiwów państwowych twierdzi jednak, że nagłośnione 

dokumenty nie wnoszą nowej wartości do badań historycznych, zaś część z nich była 
znana już wcześniej10.  

Propaganda  

Kwestia sowieckich jeńców wojennych pojmanych przez Armie Fińską oraz o fińskich 

obozów w sowieckiej części Karelii jest wykorzystywana przez rosyjską propagandę od 

kilku lat11. Skierowana jest ona w większym stopniu do odbiorcy wewnętrznego w Rosji 

niż fińskiego społeczeństwa. Podkreśla to również na łamach Ita-Sanomat fiński historyk 

Anti Laine.  Wykorzystywanie dziejów fińsko-sowieckiej wojny z lat 40. ma według niego 

podwójne znacznie. Po pierwsze na użytek budowania narracji dotyczącej Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej oraz Rosji jako oblężonej twierdzy oraz stworzenia figury Fina-Faszysty12. 

Drugi to zakłamywanie sowieckich zbrodni z lat 30. w sowieckiej Karelii.  

Opinię Laine potwierdza choćby rosyjska kampania przeciwko niektórym historykom 

z północnej Rosji. Głośną sprawa w trwającą od 2016 roku są represje wobec karelskiego 

Memoriału13. Historycy Jurij Dimitriew (grozi mu 20 lat łagru) oraz Siergiej Koltrynin 

(nie żyje) przez lata badali sowieckie zbrodnie w Sandomorsze i Czerwonym Borze14. 

Te zaś za pomocą prac prof. Siergieja Werygina (przy wsparciu Johana Backmana)15 są 

przypisywane Armii Fińskiej okupującej sowiecką Karelię w czasie Wojny 
Kontynuacyjnej16.  

Według Laine na proces pisania historii na nowo wskazuję również to, że kwestia obozów 

jest kolejny raz analizowana po około 7 dekadach. Dotychczas Związek Sowiecki, a potem 

FR mające dostęp do większości dokumentów (w tym archiwów fińskich17) nie 

udowodnił fińskich zbrodni na terenie obozów dla ludności lokalnej istniejących na 

terenie sowieckiej Karelii. Zbrodni ludobójstwa nie doszukała się również działająca po 

wojnie Komisja Sojusznicza, pod przywództwem Andrieja Żdanowa18.   

Warto podkreślić, że część zarzutów strony rosyjskiej podkreśla również fińska 

historiografia19. Według strony fińskiej w rzeczywistości obozy w sowieckiej Karelii miały 

charakter filtracyjny, a nie koncentracyjny (jak niemieckie obozy śmierci) – oddzielały 

ludność ugrofińską od słowiańskiej. Związane to zaś według strony fińskiej było 

z zabezpieczeniem frontu przed rosyjską partyzantką. Segregacja mieszkańców Karelii 

nie miała jednak na celu eksterminacji ludności cywilnej20.  Jak wskazuje strona fińska, FR 

w swoim przekazie propagandowym zwiększa dwukrotnie ilość osób zmarłych w tamtym 

okresie. Według fińskiej historiografii istnienie obozów nie miało na celu czystki 
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etnicznej21. Jak twierdzi Jussi Nuorteva w Finlandii badania dotyczące śmiertelności 

w obozach na terenie Karelii są otwarcie prowadzone od lat 80-tych22. 

Wnioski  

− Zapowiedz procedur prowadzonych przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej 

nie jest do końca przejrzysta. Zapowiedziane postępowanie karne będzie raczej 

trudne do przeprowadzenia. Osoby, które FR próbowała by pociągnąć 

do odpowiedzialności prawdopodobnie w większości już nie żyją. Ma ona 

charakter prowokacyjno-propagandowy. Na wyłącznie polityczny aspekt 

oświadczenia Komitetu wskazuje też to, że jest on Organem FR podległym 

Prezydentowi Władimirowi Putinowi. (Przewodniczącym Komitetu jest Aleksandr 

Bastrykin).  

− Nasilenie wątków historycznych związanych z okresem Wojny Kontynuacyjnej 

należy łączyć z nadchodzącą okrągłą rocznicą zakończenia II Wojny Świtowej oraz 

planowanymi obchodami (obecnie przesuniętymi z powodu pandemii Covid-19). 

Rzekomo ujawnione dokumenty przez FSB ukazują jednostronny obraz sytuacji, 

w którym FR jest ofiarą, a Finlandia jednym z agresorów, winnym zbrodni 

wojennych. W pełni pomija natomiast kontekst ówczesnych relacji fińsko-
sowieckich.  

− Przekaz propagandowy związany z Finlandia jest raczej kierowany do odbiorcy 

wewnętrznego niż fińskiego. Wykorzystywanie wątków fińskich jest jednym 

z elementów wzmacniania w społeczeństwie tożsamości oblężonej twierdzy. 

Rosyjska narracja dotycząca kwestii obozów filtracyjnych we sowieckiej Karelii 

ma raczej niewielki wpływ na fińską percepcje dwóch wojen z Rosją w latach 1939-

1944.  Finlandia w tym przypadku jest raczej środkiem, a nie celem rosyjskiej 
dezinformacji historycznej.  
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