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czyny i daty, powodując, że Katyń i odpowiedzialni za niego nie
przez Amerykanów zapomniani.
Tej mijającej wiosny Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i Senat Stanów Zjednoczonych podjęły rezolucję upamiętniającą 60-tą rocznicę Katynia. W tym celu także Kongres
Stanów Zjednoczonych przyłączył się do polskiego parlamentu
w upamiętnieniu tych, którzy zostali zamordowani w lesie katyń
skim, wskazując nauczycieli, naukowców i pisarzy, "zwłaszcza tych
pod sowiecką dominacją, którzy odważnie mówili prawdę
o zbrodni katyńskiej; tych którzy budowali pomniki ofiar lasu katyńskiego i innych ofiar komunizmu na całym świecie."
We wrześniu tego roku pięciapiętrowy Narodowy Pomnik
Katynia zostanie odsłonięty w porcie w Baltimore w stanie Maryland, mieście portowym stoczniowców i pracowników stalowni
podobnym do Gdańska. Projekt wykonany przez polskiego artystę i rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego przedstawia obrazy śmierci
i życia w wielkich płomieniach. Główny płomień ma kształt sylwetki orła, tysiącletniego symbolu Polski. Pomnik, objaśniają organizatorzy ks. Zdzisław J. Peszkawski i Alfred B.. Wisniewski,
będzie odpowiedzią na płacz męczenników Katynia, by pamięta
no o nich po wsze czasy i wszędzie.
zostaną

NATALIA S. LEBIEDIEWA

60 LAT

FAŁSZOWANIA

I ZATAJANIA HISTORII
ZBRODNI KA1YŃSKIEJ

l września 1939 roku na Polskę runęła hitlerowska nawałnica
od zachodu, zaś 17 tegoż miesiąca - radziecka ze wschodu.
W jednej chwili wszystko legło w gruzach: niepodległość, ład
prawny, służenie ojczyźnie. Obrońcy Polski wierzyli, że kraj nie
zginął, odrodzi się, niewola nie będzie długotrwała, będą mogli
wrócić do domu lub wyjechać do Francji i kontynuować walkę.
Tymczasem sowieccy przywódcy inaczej rozporządzili się ich losami. 2 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC WPK(b) zatwierdziło
wniosek L. Berii i N. Chruszczowa o wysiedleniu do 15 kwietnia
do Kazachstanu na okres 10 lat 22-25 tysięcy rodzin wziętych do
niewoli oficerów i policjantów oraz krewnych więźniów, osadzonych w zakładach karnych byłych wschodnich województw Polski.
Następnego dnia- 3 marca1 Beria przedłożył Stalinowi notatkę
z wnioskiem o rozstrzelanie osób, których rodziny miały zostać
deportowane. Pomysł rozstrzelania, jak sugerują dokumenty, należał do "wodza narodów". 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne
KC WPK(b) postanowiło sprawy 14 700 polskich oficerów, urzęd
ników, ziemian, policjantów, wywiadowców, żandarmów, osadników, pracowników służb więziennych oraz 11 tysięcy więźniów za1 Uzasadnienie datowania notatki Berii do Stalina w: N. Lebiediewa. Proces podejmowania decyzji katyńskiejl/Europa nie prowincjonalna. W-wa-Londyn, 1999, s. 1155-

-1174.
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kładów

karnych "rozpatrzeć w trybie nadzwyczajnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary- rozstrzelania".
Trójka w składzie W Mierkułowa, B. Kabulowa i L. Basztakowa
miała wydawać wyroki o rozstrzelaniu bez wzywania podsądnych,
bez przedstawienia im zarzutów, postanowienia o zakończeniu
dochodzenia i oskarżenia 2• Po starannym przygotowaniu operacji
NKWD na przełomie kwietnia- maja 1940 roku przystąpiło do
wykonania owego potwornego wyroku. Ciała rozstrzelanych potajemnie, nocami zakopywano w sąsiedztwie dacz NKWD w anonimowych dołach bez krzyży, bez nazwisk, bez modlitwy.
W operacji rozstrzeliwania uczestniczyły setki pracowników
centralnego aparatu NKWD, Zarządu do spraw jeńców wojennych (UWD NKWD SSSR), służb konwojowych, trzech obwodowych urzędów NKWD (UNKWD), zarządów obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, kierownictwo więzień. Przez
ponad półwiecze osoby te przechowywały sekret Katynia. Nikt nie
ośmielił się i nie chciał ujawnić światu potwornej tajemnicy.
Prawie 22 tysiące Polaków - przedstawicieli elity wojskowej,
politycznej i intelektualnej Polski zniknęło bez śladu. Krewni polskich oficerów, policjantów, więźniów, deportowani w połowie
kwietnia 1940 do Kazachstanu, nie wiedząc o ich strasznym losie,
daremnie usiłowali odnaleźć swych synów, mężów, ojców. Zwracali się do wszelkich instancji - od naczelników łagrów aż do Stalina z prośbą o przekazanie jakichkolwiek wiadomości o miejscu
pobytu i losach drogich im osób.
Sława Bilewicz, matka oficera Witolda Bilewicza, jeńca obozu w Kozielsku straciła wszelką nadzieję na odnalezienie syna.
Niemniej jednak pisała doń nadal, opowiadając o ciężkiej doli jego żony i dziecka, zesłanych do Kazachstanu. "Przesyłam ci list
Halusi, wspaniała robinsonada, co? Budują jurty. Nikt się nimi
nie zajmuje, nikt się nie troszczy. Powinni zginąć z głodu, z czego
będą żyli? - Świat o tym się dowie, o dokonanej zbrodni XX wieku. Pacyfikacja niewinnych kobiet i dzieci!! Za co, dlaczego one
2 Katyń. Dokumenty zbrodni, t.l, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, oprac. N. Lebiediewa, W. Materski l i.in./, W-wa, 1995, s. 476.
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tak cierpią? Od Was, bez względu na listy i telegramy, niczego nie
dostają ... Serce się ściska, znika wszelka nadzieja na uratowanie
"jej". Też jestem chora, już nie wstaję, to, co się stało, zabrało mi
siły. Kogo mam prosić, żeby uzyskać choć kilka słów o tobie. Co
to znaczy? Dlaczego nikt z Was nie pisze? ... Już całkiem nie mam
sił, lecz pojechałabym nawet na Sybir, żeby jeszcze przed śmiercią
Was ujrzeć. Twoja matka" 3 • Nie było jej sądzone zobaczyć syna
-w kwietniu 1940 roku został wysłany do smaleńskiego obwodowego UNKWD i tam rozstrzelany.
Maria Bem, deportowana z dziećmi, teściową i teściem do
Kazachstanu, prosiła naczelnika obozu w Starobielsku o przekazanie pocztówki mężowi, Edwardowi Bemowi. Pisała w niej: "Myślimy o Tobie bardzo często. Szukaliśmy Cię, lecz dotychczas nie
mogliśmy znaleźć. Mam nadzieję, że otrzymasz tę kartkę, dlatego
chcę Ci powiedzieć, że zawsze Cię kocham, wierzę w Ciebie i czekam na Ciebie. Ani przestrzeń, ani czas, ani jakakolwiek dola nigdy nie zniszczą mojego uczucia, które mam dla Ciebie. Żona
twoja Maria" 4•
Liczne listy od krewnych, załączone do opasłych tomów
spraw - to tragiczne świadectwa cierpienia i rozpaczy. Tymczasem
również listy NKWD wykorzystywało w celach operacyjnych. Korespondencja, adresowana do rozstrzelanych, trafiała do NKWD
USRR i BSRR, dając podstawę do represjonowania krewnych,
jeśli tacy przebywali w ZSRR i nie zostali wywiezieni do Kazachstanu. Tak więc, 21listopada 1940 roku naczelnik UWD NKWD
ZSRR P. Soprunienko odesłał do zastępcy komisarza ludowego
spraw wewnętrznych USRR I. Tkaczenki 33listy, do zastępcy komisarza ludowego spraw wewnętrznych BSRR S. Suchowicza
-20 listów, adresowanych do rozstrzelanych polskich oficeróws.
Listy krewnych i bliskich polskich oficerów i policjantów do
Stalina, Kalinina, Mołotowa, Tirnoszenka i in. kierowano do
3 Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (RGWA), f.l/p, op. 3 e,d.

l. l. 277-279.
f. 1/p, op. 6w, d. 16, l. 115-116
f. 1/p, op. 4w, d. 13, l. 116-118. W informacji, załączonej do listu Suprunienki do Tkaczenki było zdanie: "Jeńcy, wymienieni w 33 listach, nadesłanych w obszaru zachodnich obwodów Ukrainy, przetrzymywani są: l. Specotdieł".
4 tamże,
5 tamże,
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UWD NKWD ZSRR, gdzie otrzymywały adnotację "1. Spiecotdieł". Oznaczało to, że osoba została rozstrzelana, zaś jej sprawa
przeszła przez l. Oddział Specjalny NKWD ZSRR.
Jeńców obozów z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa poszukiwał również Międzynarodowy Czerwony Krzyż, jego krajowe
komitety w Niemczech, na Węgrzech, w Szwajcarii i innych krajach, ambasada niemiecka, niektóre organy radzieckie. Na ich
wnioskach widnieje ta sama adnotacja: "1/ Spiecotdieł". W takich
przypadkach odpowiadano, iż adresaci nie figurują na listach jeń
ców lub że doręczono im przesyłkę od rodziny, chociaż już o wiele
wcześniej rozstrzelano ich6 •
Informacji o rozstrzelanych nie udzielano również tym nielicznym polskim oficerom, których nie zamordowano i z którymi
w połowie października 1940 roku prowadzono rozmowy o utworzeniu polskiej jednostki na terenie ZSRR na wypadek wojny
z Niemcami. Jak wynika z relacji J. Czapskiego, podczas spotkania L. Berii i W Mierkułowa z Z. Beriingiem, M. Morawskim,
L. Tyszyńskim, J. Gorczyńskim i in. 13 października, Beriing zaproponował, by w skład owej jednostki włączyć wszystkich polskich żółnierzy i oficerów, niezależnie od ich poglądów. Beria
zgodził się, po czym Beriing powiedział: "To wyśmienicie, bo mamy wspaniałe kadry dla armii w obozach w Starobielsku i Kozielsku". I tu Mierkułow zdradził się: "Nie, ci nie. Popełniliśmy z nimi wielki błąd"7.
Reżim stalinowski z jeszcze większą starannością chronił "tajemnicę katyńską" po napaści hitlerowskich Niemiec na Rosję.
Wznowienie 30 lipca 1941 roku stosunków dyplomatycznych
ZSRR z rządem W.Sikorskiego pozwoliło temu ostatniemu podjąć szereg kroków w celu wyjaśnienia losów zaginionych bez śladu
polskich oficerów i policjantów, przetrzymywanych wcześniej
w sowieckiej niewoli. 350 polskich oficerów i policjantów, przebywających wówczas w obozie w Griazowcu, którym udało się z róż
nych przyczyn uniknąć rozstrzelania na przełomie kwietnia i maja
6

RPAW, f.l/p, op. l e, d. l. 206,221,275-277, 284; op. 4 e, d. 14,1. 52, 54, 56.
Londyn, 1962, s. 81-82.

7 Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.
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1940 roku, na wniosek dowództwa polskiej armii na obszarze
ZSRR zaczęli przypominać i notować nazwiska tych, którzy przebywali z nimi w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
We wrześniu 1941 roku po przybyciu polskich jeńców do Buzłuku, Tatiszczewa i Tocka w celu formowania polskich dywizji
wyjaśniło się, że przebywają tam jedynie ci spośród więźniów
trzech obozów specjalnych, których przeniesiono w maju 1940 roku do obozu Juchnowskiego, a następnie w czerwcu przewieziono
do Griazowca. Rząd polski podjął starania, by wyjaśnić miejsce
pobytu pozostałych i uzyskać ich zwolnienie nie wiedząc, że już
zostali straceni. Sztab Andersa rozesłał po całym kraju przedstawicieli z zadaniem znalezienia śladów zaginionych oficerów. Sprawą zajmowała się również służba informacyjna na węzłowych
stacjach. Według wiadomości, uzyskanych od polskich oficerów
wcześniej przetrzymywanych w obozie w Griazowcu, sporządzono
listy 800, następnie 4000 i wreszcie 10000 osób. Rotmistrzowi J.
Czapskiemu powierzono koordynację prac nad wyjaśnieniem losów zaginionych oficerów i policjantów. Wraz ze zbieraniem wiadomości od byłych więźniów domagał się spotkań z oficjalnymi
osobistościami z NKWD i UNKWD. Odpowiedzialny pracownik
NKWD ZSRR L. Rajchman oświadczył hrabiemu jedynie, że peł
ną informacją dysponuje zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych A Wyszyński8 •
Temu właśnie zastępcy W. Mołotowa polecono prowadzenie
rozmów z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w ZSRR S. Kotem oraz innymi oficjalnymi przedstawicielami Polski, którzy stanowczo domagali się od niego informacji o zaginionych oficerach
i policjantach. 6 października 1941 roku S. Kot oświadczył zastęp
cy komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR A Wyszyń
skiemu: "Nie zwolniono również wielu oficerów. Tak, na przykład, według informacji ambasady, ogółem zatrzymano 9500 oficerów. Natomiast w polskich jednostkach wojskowych jest zaledwie 2000 oficerów. Ambasada prosi o zwolnienie pozostałych
7500. Ambasador zwraca także uwagę, że jakiś czas temu
8 J.

Czapski. Na nieludzkiej ziemi, W-wa, 1990.
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w Ostaszkowie pod Moskwą istniał obóz, w którym przetrzymywano wysokich urzędników żandarmerii, jednakże dotychczas ża
den z nich nie znalazł się w polskiej armii". W odpowiedzi Wyszyński oświadczył, że nie aresztowano takiej liczby oficerów, zaś
aresztowani zostali zwolnieniY.
14 października S.Kot ponownie wskazał Wyszyńskiemu, że
w ZSRR wzięto do niewoli 200 tysięcy polskich wojskowych, włą
czając 9600 oficerów, a wszystkich uchodźców z okupowanych
przez Niemców polskich województw centralnych deportowano
w głąb ZSRR. Między nami wywiązała się dość gorąca dyskusja.
"Odrzucałem dane Kota. Twierdziłem, że z Zachodniej Białorusi
i Zachodniej Ukrainy wysłano tylko pewne kategorie obywateli
polskich, ~tórych liczba nie przekroczyła nawet 400 tysięcy osób,
a wcale me całą ludność, jak twierdzi ambasador. Jak się zdaje,
ambasada polska posługuje się niewiarygodnymi danymi. Natomiast nasze informacje są absolutnie wiarygodne",- pisał Wyszyński w sprawozdaniu z rozmowy z KotemJO. Znamienne, że zastępca komisarza skierował rozmowę z oficerów na deportowanych, odnośnie których jego dane zgadzały się z faktycznym stanem rzeczy, co potwierdza dokładne badanie wszystkich dużych
zbiorów dokumentów archiwalnych, dokonane przez rosyjskich
i polskich badaczyH.
2listopada 1941 roku ambasador polski ponownie podjął wobec Wyszyńskiego kwestię 9500 polskich oficerów, znajdujących
się w niewoli radzieckiej. "Oświadczyłem ambasadorowi, -pisał
zastępca narkoma, - że na terenie ZSRR nie ma i nie było takiej
liczby polskich oficerów, o jakiej mówi Kot"1z.
Stalin, .si~orskij, Anders i drugije. Dokumienty. Sostawitiel i awtor wstupitelnoj
staljl N. S. Lebiedlewa//Mieżdunarodnaja żizń, 1990, nr 12, s. 128-130.
10
Archiw wnieszniej palitiki Rossii (AWPR). f.048, op. 52a, p. 458, d.2. l. 55-58.
11
Dokładniej: A. E. Gurjanow. Polskije spiecpieriesielency w SSSR w 1940-1941 gody./( Istoriczeskije sborniki "Memoriała". Wyp. l. Repressii protiw poliakaw i polskich
grazdan. M., 1997, s. 114-136; A. E. Gurjanow. Obzor sowieiskich repressiwnych kompanij
protiw poliakaw i polskich grażdan// Polskaja ssyłka w Rossii XIX-XX wiekow: regional~
nyje centry. Kazań, 1998, s. 230-235.
12
AWPR, f>048, op. 52a, p. 458, d.2, l. 59-64.
..
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9

Sprawę

zaginionych oficerów postawił ambasador RP rówpodczas spotkania ze Stalinem 14listopada. "Nie zwolniono
przede wszystkiem oficerów, a są oni niezbędni dla polskich
wojsk. Nie zwolniono żadnego z oficerów sztabu Andersa 1939
roku, żadnego z przyjaciół Sikorskiego", - twierdził Kot. "Towarzysz Stalin odpowiada, że rozezna tę sprawę. Być może, z oficerami tymi miał miejsce taki sam przypadek, jak z byłym komendantem Lwowa, generałem Landnerem 13• Już kiedyś ów generał
przyjeżdżał do Moskwy, gdzie proponowano, że zostanie zwolniony, jeśli będzie mieszkał w ZSRR. Tymczasem zniknął i, jak się
okazało, przekroczył granicę i uciekł do Rumunii. Towarzysz Stalin prosi, by dać mu listę Polaków, którzy, zdaniem ambasadora,
jeszcze nie zostali zwolnieni", -czytamy w zapisie tej rozmowy.
Dalej Stalin znów domagał się zwolnienia wszystkich Polaków,
nawet tych, którzy jako agenci Sikorskiego przybywali do ZSRR,
by wysadzać mosty i zabijać ludzi radzieckich". Co prawda, przewodniczący Sownarkomu natychmiast sprostował, że ludzi tych
do ZSRR wysyłał nie tyle Sikorski, co szef jego sztabu, generał
Sosnkowski14 •
3 grudnia, przed spotkaniem z WSikorskim, Stalin mógł zapoznać się z niezwykle szczegółową notatką o polskich jeńcach
wojennych w ZSRR, w której wskazywano, że ogółem przybyło
130 tysięcy jeńców, łącznie z przewiezionymi internowanymi
z krajów bałtyckich. Spośród nich 42,4 tysiące osób zwolniono
i wysłano do zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi, 42,5 tysią
ca przekazano stronie niemieckiej na przełomie października-li
stopada 1939 roku, 562 osoby przekazano Niemcom w okresie
1940-1941, 15 131 osób skierowano do dyspozycji UNKWD
w kwietniu-maju 1940 roku (przez l. Spiecotdieł), 25 115 osób
przekazano do formowania polskiej armii, 289 osób zwolniono
z powodu choroby lub odmowy służby w polskiej armii, 389 osób
zmarło w łagrach, 1082 osoby uciekły, 1834 stanowiły straty podnież

13 Tak jest w tekście. Poprawnie nazwisko brzmi: Langner.
14 Stalin, Sikorski, Anders i inni/ Mieżdunarodnaja żizń, 1990, nr 12, s. 130-133.
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czas ewakuacji obozu we Lwowie 15. Tak więc, nawet jeśli Stalin
zdołał zapomnieć dokładnej liczby rozstrzelanych z jego inicjatywy oficerów i policjantów, to notatka odświeżyła mu pamięć 15 131 oficerów i policjantów, nie licząc więźniów zakładów karnych, wśród których również było 1207 oficerów i 5 141 policjantów, wywiadowców i żandarmów.
3 grudnia w odpowiedzi na zarzut Sikorskiego, że wielu Polaków nadal znajduje się w więzieniach i łagrach, Stalin replikował,
że "wszyscy Polacy, którzy byli uwięzieni, zostali zwolnieni na mocy amnestii. Być może, niektórzy z nich jeszcze przed zwolnieniem dokądś uciekli, na przykład do Mandżurii. Chciałbym,
-kontynuował Stalin,- by pan Sikorski miał całkowitą pewność,
że nie zamierzamy zatrzymywać w zamknięciu choćby jednego
Polaka. Zwolniliśmy wszystkich, nawet takich, którzy przybyli do
ZSRR ze szkodliwymi zadaniami generała Sosnkowskiego"1 6 •
Kwestię wyzwolenia polskich oficerów podnoszono również
w oficjalnych notach polskiego rządu. W nocie, wręczonej ambasadorowi ZSRR przy polskim rządzie w Londynie Bogomołowo
wi 28 stycznia 1942 roku stwierdzono, między innymi, że spośród
oficerów, którzy znajdowali się w łagrach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, nadal nie zwolniono 12 generałów, 94 pułkow
ników, 263 kapitanów i około 7800 niższych rangą oficerówl7.
Zgodnie z notatką UPWI NKWD ZSRR z 5 grudnia 1943 roku
przez l.Spiecotdieł w UNKWD przekazano, to jest rozstrzelano,
13 generałów, 77 pułkowników, 197 podpułkowników, 541 majorów, 1441 kapitanów, 18 księży i 6061 innych oficerów. Obecnie
znamy nazwiska zaledwie 11 generałów i jednego admirała, rozstrzelanych na przełomie kwietnia-maja 1940 roku1s. Czy jest to
błąd w notatce, czy też trzeba będzie ustalić nazwisko jeszcze jednego rozstrzelanego generała, jeszcze nie wiadomo.
Ostatnią próbę wyjaśnienia losów oficerów i policjantów

S. Kot przedsięwziął podczas swej wizyty pożegnalnej u Wyszyń
skiego przed wyjazdem do Londynu 8 lipca 1942 roku. Jednakże
Wyszyński upierał się, że w ZSRR nie ma więcej żadnych polskich wojskowych. "Znaczna część wojskowych, o których mówił
Kot, została zwolniona jeszcze przed wojną i wyjechała do Polski,
zaś część zwolniono później",- oświadczył zastępca Mołotowa19 .
Drugą wersję podał Stalin w rzuconym mimochodem zdaniu podczas spotkania z W Andersem i L. Okulickim 18 marca 1942 roku
-jeńców mogli przejąć Niemcy.
Zaginięcie polskich oficerów i niechęć Stalina oraz jego otoczenia do czytelnej odpowiedzi na wnioski polskiego rządu o ich
losie komplikowały i tak nieproste stosunki sowiecko-polskie,
podrywały zaufanie do radzieckich przywódców. Niewyjaśnienie
tej sprawy w dużej mierze wpłynęło na odmowę W Andersa i W
Sikorskiego skierowania polskich dywizji na front radziecko-niemiecki do całkowitego zakończenia kompletacji wszystkich 6 dywizji. Natomiast odejście polskiej armii do Iranu skłoniło Stalina
do nowych represji wobec Polaków i następnemu zerwaniu stosunków dyplomatycznych.
Po zakończeniu wyprowadzenia armii polskiej z terenu
ZSRR do Iranu wszelkie poszukiwania oficerów, prowadzone
przez przedstawicieli ambasady polskiej, jej delegatury, upoważ
nionych oficerów W Andersa stały się niemożliwe.
Tymczasem na okupowanych przez wojska niemieckie terenach radzieckich Polacy, pracujący w niemieckich brygadach kolejowych dowiedzieli się od miejscowej ludności o grobach swych
rodaków w lesie Katyńskim. Na miejscu jednej z mogił postawili
drewniany krzyż. Władze niemieckie już w 1942 roku otrzymały
informacje o grobach, lecz wówczas nie przejawiły zainteresowania: Wehrmacht parł ku Wołdze, po oczekiwanym wkrótce zdobyciu Stalingradu powinna była, wedle ich kalkulacji, poddać się
również Moskwa. Kapitulacja armii Paulusa i następna kontrofensywa Armii Czerwonej zmieniły sytuację na korzyść koalicji

15 RGWA, f.l/p, op. l e, d.4, l. 3-4.
Stalin, Sikorski, Anders i inni// Mieżdunarodnaja żizń, 1990, nr 12, s. 134-140.
f. 048. Op. 52a, p. 458, l. 16-18.
18 RGWA, f. l/p, opOle, d. l, l. 51-53.
16

17 AWPR,
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19 Dokumienty i matieriały po istorii sowietska-polskich otnoszenij. T.l7, M.,

1973,

s. 315.
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antyhitlerowskiej. Rozszerzał się Ruch Oporu. 29 marca 1943 roku Naczelne Dowództwo wojsk lądowych Wehrmachtu wydało
rozkaz otwarcia mogił katyńskich, ustalenia liczby ofiar oraz okoliczności śmierci. Berlin postanowił wykorzystać wyniki ekshumacji w celu wprowadzenia rozłamu w koalicji antyhitlerowskiej.
Skierowanie uwagi opinii publicznej na bestialstwa Sowietów
wydało się hitlerowskim przywódcom bardzo ważne również
w związku z rozpoczętą 19 kwietnia likwidacją warszawskiego getta oraz zaplanowaną ostateczną zagładą trzymilionowej ludności
żydowskiej w Polsce.
13 kwietnia radio berlińskie poinformowało świat o grobach
w Lesie Katyńskim 10 tysięcy polskich oficerów, rozstrzelanych
przez NKWD wiosną 1940 roku. Potem liczba ta wzrosła do 12 tysięcy (w rzeczywistości pogrzebano tam ciała około 4,5 tysięca
polskich jeńców wojennych). Wokół mogił katyńskich Niemcy
zorganizowali hałaśliwą kampanię propagandową z udziałem radia i prasy, z wyprawami licznych grup polskich oraz międzynaro
dowych do miejsca pochówku20 . Goebbels zapisał w swym dzienniku 17 kwietnia 1943 roku: "Sprawa katyńska staje się kolosalną
bombą polityczną, która w określonych warunkach wywoła jeszcze nie jedną falę wybuchów. My więc wykorzystujemy ją wedle
wszelkich prawideł sztuki. Te 10- 12 tysięcy polskich oficerów,
którzy już raz przypłacili życiem za prawdziwy, być może, grzech
- bowiem byli oni podżegaczami wojny, - jeszcze przysłużą się
nam, by otworzyć oczy narodom Europy na bolszewizm"21.
15 kwietnia Sawinformbiuro oskarżyło o zagładę polskich
oficerów hitlerowców oświadczywszy, że Polacy pracowali pod
Smoleńskiem, gdzie dostali się do niemieckiej niewoli. Również
w audycjach radia moskiewskiego oraz w artykule, opublikowanym 16 kwietnia w "Prawdzie", wieś Gniezdowaja opisano jako
miejsce wykopów archeologicznych historycznego "Cmentarzyska
Gniazdowskiego". N atomiast o eksterminację polskich oficerów
20 Patrz: Cz. Madajczyk. Dramat Katyński, W-wa, 1989, s. 35-82; M. Balfour, Propaganda in War, 1939-1945, London, 1979, s. 332-334
21 Goebbels Tagebucher. April- August, 1943.
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oskarżono Niemców, którzy rzekomo latem 1941 roku, podczas

natarcia swych oddziałów w rejonie Smoleńska zagarnęli polskich
oficerów.
Prawda była nie na rękę nie tylko dla przywódców sowieckich, lecz również dla demokratycznych sojuszników ZSRR z koalicji antyhitlerowskiej. W. Churchill i F. Roosvelt rozumieli cele
Berlina i uczynili wszystko, by ograniczyć rezonans polityczny
sprawy katyńskiej i zapobiec rozpadowi koalicji. Wspólne interesy
sojuszników były dla nich wówczas cenniejsze, niż wyjaśnienie
prawdy. Świadczy o tym również korespondencja Churchilla ze
Stalinem22 oraz jego rozmowy z polskimi mężami stanu.
15 kwietnia W. Sikorski wraz z ministrem spraw zagranicznych E. Raczyńskim byli na śniadaniu u W. Churchilla i wice~ini
stra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii A. Codoghana. Sikorski poinformował brytyjskiego premiera o stosunkach radziecko-polskich i losach Polaków w ZSRR, zaś Raczyński przekazał mu
raport o zaginionych bez wieści w ZSRR polskich oficerów i policjantach. Brytyjski premier był świadom, że niemiecka pro~a.
ganda dąży do skłócenia sojuszników z koalicj~ anty~itlerowski~~·
Ostrzegł więc polskich działaczy, by nie poddah się teJ prowokaCJI.
Na zakończenie Churchill powiedział: "Tak więc, niestety, niemiecka informacja może się potwierdzić. Wiem, do czego są zdolni bolszewicy i jacy mogą być okrutni. Wiem o tym wszystkim
-dlatego też rozumiem Wasze liczne trudności ... Lecz inna polityka jest niemożliwa. Bowiem naszym obowiązkiem jest tak postę
pować, by uratować postawione przed nami główne cele i efek~~
nie im służyć". Premier powiedział, że brytyjski gabinet podjął JUZ
decyzję w tej kwestii i jeszcze raz podkreślił: "Są rzeczy, które,
choć wiarygodne, nie nadają się do tego, by mówić o nich publicznie. Naruszenie tej zasady oznacza popełnienie poważnego błę
du". Niemniej jednak W. Sikorski odpowiedział, że rząd polski bę22 Korespondencja przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR z prezydentami USA
i premierami Wielkiej Brytanii podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945. Tom l.
Korespondencja W. Churchilla i K Atleya (lipiec 1941 -listopad 1945). M., 1957, s. 119-129.
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dzie zmuszony zająć jasne i precyzyjne stanowisko wobec niemieckiego oświadczenia i nie będzie ono przychylne dla Sowietów23.
Z kolei minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii
A: Eden, 19. k_wietnia rozmawiał ze swym polskim kolegą o spraWie katynskiej. Tego samego dnia poinformował gabinet brytyjski
o największym zaniepokojeniu, które ogarnęło Polaków. Eden
podkreślił, że chce przekonać ich, by uznali sprawę katyńską jako efekt propagandy niemieckiej, co nie powinno oznaczać że
wszystko to jest nieprawdą.
'
Członkowie rządu brytyjskiego zgodzili się z Churchillem
oraz Edenem, iż sprawa katyńska nie powinna odwracać uwagi
Polak~w od wysiłków, zmierzających do uzyskania zgody Rosjan
na wyjazd pozostałych w ZSRR polskich wojskowych oraz ich
rodzin na Bliski Wschód 24 . Próby wysłannika Wielkiej Brytanii
przy rządzie polskim Owena O'Malleya udowodnienia udziału
~KWD w :o~strzel~niu polskich oficerów wywołały jedynie irytaCję w brytyjskim gabmecie2s.
. Eden ~świad~zył w .Izbie Gmin: rząd brytyjski nie wierzy
Niemcom, Ich cyniZmowi w próbach rozbicia koalicji, nie może
więc odrzucić takiego silnego sojusznika, jak ZSRR.
Rząd Wielkiej Brytanii koordynował swe stanowisko w kwestii katyńskiej z administracją USA. W depeszy Edena do Waszyngtonu wskazywano: "Stosunki polsko-radzieckie zostały niedawno poddane surowej próbie. Istnieje realne niebezpieczeń
stwo powstania poważnego zaniepokojenia wśród polskich wojskowych zagranicą, zwłaszcza wśród wywiezionych na Środkowy
Wschód z .zSRR w ubiegłym roku. Rząd polski przypuszcza, że
ewentualme będzie zmuszony odwołać swego ambasadora z Moskwy". Natomiast amerykańscy dyplomaci w Europie nie mieli
złudzeń odnośnie niemieckich celów w akcji katyńskiej26.
Cz. Madajczyk. Dramat katyński, W-wa, I989, s.42-43; Katynskaja drama. M.,
I991, s. 90-92.
24 Cz. Madajczyk. Op.cit., s. 50-51.
~Katy~ despatc.hes o f sir Owen O'Malley to the British Goverment., L., I971.
Fore1gn Relat1ons of the United States. Diplomatic papers (FRUS). 1943. Vol. 3,
Washington, 1963, p. 383.
23
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Franklin Roosvelt poparł stanowisko Churchilla: jedność koalicji stanowiła podstawowy warunek rozbicia krajów osi; cała
reszta winna była zejść na dalszy plan. Amerykańskiemu pułkow
nikowi Johnowi Van Vleet, który był w Katyniu podczas niewoli
niemieckiej, nie wolno było dzielić się wrażeniami i wnioskami,
wyraźnie niekorzystnymi dla władz sowieckich. Pułkownik Henry
Szymański, oficer łącznikowy przy polskim korpusie na Bliskim
Wschodzie został ukarany za rozpowszechnianie informacji
o zbrodni katyńskiej. Na bezpośrednie polecenie Roosvelta z publikacji swych materiałów w sprawie katyńskiej musiał zrezygnować specjalny przedstawiciel USA na Bałkanach George Earl27.
Tymczasem wśród Polaków oświadczenie niemieckie wyłola
ło dosłownie wstrząs. 18 kwietnia generał Władysław Anders polecił odprawić mszę za dusze jeńców wojennych, więźniów zakła
dów karnych, deportowanych, poległych na terytorium ZSRR
oraz za tych, którzy oddali życie w bojach z Wehrmachtem. 17
kwietnia rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o dochodzenie w sprawie śmierci oficerów
w Katyniu. Tegoż dnia z analogicznym wnioskiem do MCzK
zwróciła się również strona niemiecka. Władze stalinowskie skorzystały z okazji jednoczesnego zwrócenia się do Międzynarodo
wego Czerwonego Krzyża zarówno hitlerowców, jak i lodyńskich
Polaków, oskarżyło rząd Sikorskiego o zmowę z nazistowskimi
przywódcami Niemiec. 19 kwietnia w "Prawdzie" został opublikowany artykuł "Polscy współpracownicy Hitlera". Wraz z oskarżeniem pod adresem polskiego rządu o tolerowanie goebbelsowskiej prowokacji, organ KC WPK(b) przedstawił sowiecką wersję
wydarzeń. Według niej, byli polscy jeńcy wojenni, którzy znajdowali się w rejonie na zachód od Smoleńska na robotach budowlanych, wpadli w ręce niemiecko-faszystowskich oprawców latem
1941 roku po wycofaniu się wojsk radzieckich z rejonu Smoleń
ska. "Niemcy bestialsko zabili byłych polskich jeńców wojennych
oraz wielu ludzi radzieckich, a teraz chcą zatrzeć ślady swych

27 Partz: J. K

Zavodny. Katyń, Paris, 1989, s. 145-160.
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zbrodni",- tak podawał artykuł. Autorzy wykorzystali antysemickie zmyślenia Niemców o żydowskich komisarzach, którzy rzekomo brali udział w organizacji rozstrzelania, by poddać w wątpli-,
wość całą sprawę katyńską. W rzeczywiści, komisarzy - Żydów,
Lwa Rybaka, Awraama Borisowicza, Pawła Brodinskiego i Chaima Finberga nie było ani w UNKWD dla obwodu Smoleńskiego,
ani w centrali NKWD ZSRR. W zakończeniu artykułu znów
podkreślano: "W świetle tych faktów wniosek polskiego ministerstwa obrony narodowej do Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża nie sposób ocenić inaczej, jak bezpośrednią i jawną pomoc hitlerowskim prowokatorom w dziele fabrykacji podłych fał
szerstw". 21 kwietnia TASS opublikował oświadczenie, w którym
podkreślano, że artykuł "Polscy współpracownicy Hitlera" w peł
ni odzwierciedla stanowisko radzieckich kół rządzących w danej
kwestii. "Oświadczenie rządu p. Sikorskiego, jakie pojawiło się na
ten sam temat nie poprawia, lecz pogarsza sprawę, ponieważ solidaryzuje się on ze wspomnianym komunikatem polskiego ministerstwa obrony narodowej, pomaga więc niemieckim okupantom ukrywać swe zbrodnie przeciwko narodowi rosyjskiemu
i polskiemu",- wskazywano w oświadczeniu TAsszs. 25 kwietnia
1943 roku Moskwa zawiesiła stosunki dyplomatyczne z rządem
W Sikorskiego.
Chociaż Stalin zlekceważył zalecenia Churchilla, by powstrzymać się od zerwania stosunków z Polską, niemniej brytyjski premier nadal czynił wszystko, co w jego mocy, by przeszkodzić dyskusji nad tematem katyńskim w prasie polskiej i brytyjskiej.
28 kwietnia pisał do A. Edena: "Nie należy obsesyjnie krążyć wokół mogił sprzed trzech lat pod Smoleńskiem"29 •
Komintern wydał polecenie kierownictwu działającej w podziemiu Polskiej Partii Robotniczej, by przeprowadzić "jak najbardziej energiczną demaskatorską kampanię" z powodu "Smoleń
skiej prowokacji" hitlerowców oraz stanowiska rządu Sikorskie28 Wnieszniaja politika Sowietskogo Sojuza w period Otieczestwiennoj wojny. Dokumienty i matieriały. T.l, M., 1944, s. 391-194.
29 The Birmingham Library/AP20/10/519.

110

go"3o . Podczas gdy Polacy, walczący w kontrolowanej przez Moskwę Armii Ludowej z większości uważali hitlerowców winnymi
zbrodni katyńskiej, akowcy byli przekonani, że odpowiedzialność
za to ponosi NKWD.
22 września 1943 roku, na krótko przed wyzwoleniem Smoleńska od niemieckich okupantów szef wydziału agitacji i propagandy KC WPK(b) Georgij Aleksandrow zwrócił_się do zastępCY,
członka Biura Politycznego KC WPK(b ), naczelnika GPU Armn
Czerwonej A. Szczerbakowa z pismem "Wojska radzieckie zbliża
ją się do lasów katyńskich, do miejs~a, gd~ie wios~ą 194~ roku
Niemcy w celach prowokacji zorgamzowah otwarcie mogił polskich oficerów",- pisał. Uznawszy, że należy zawczasu przygotować się do podjęcia kroków demaskujących niemiecką prowokację, Aleksandrow proponował, by "odpowiednio wcz_eśn_iej po':~:
łać komisję, złożoną z przedstawicieli NadzwyczaJneJ KomiSJI
Państwowej i organów śledczych oraz wysłać ją do rejonu działań
wojennych. Komisja powinna przybyć do Katynia w ślad z~ naszymi pierwszymi oddziałami. Na miejscu komisja natychmiast zorganizuje ochronę grobów, zebranie . niezbę_dnych materiałów,
przesłuchanie świadków i inne. Opubhkowame_ dobrze przygot~
wanych materiałów o lesie katyńskim, demaskujących prowokację
Niemców mogłoby mieć spore znaczenie polityczne", - wskazywał szefwydziału agitacji i propagandy KC WPK(b) 31 .
Pomysł przypadł do gustu stalinowskim władzom. Wobec tego powołana została "specjalna komisja" pod kierunkiem św~at~
wej sławy neurochirurga radzieckiego, twórcy Instytutu Mozg~
Nikołaja Burdenko32. Do jej składu weszli pisarz Aleksy TołstOJ,
30 Komintern i wtoraja mirowaja wojna. Czast' 2. Posle 22 iiunia 1941 goda. Sostawitieli, awtory wstupitielnoj stat'i i kommientarijew N. S. Lebiediewa i M. M. Narinskij. M.,

1998, s. 348-349.
31 Rossijskij gosudarstwiennyj archiw socialno-politiczeskoj istorii (RGASPI), f. 17,
op. 125, d. 170, 1.103
.
.
.
.
...
32 Niewykluczone, że wybór N. Burdenk1 na przewodmcząceg~ Speqalne~ KomiSJI
był związany z jego pismem do Mołotowa z 2 września 1943 roku. P1sał on: _"W~elce ~a
nowny Wiaczesławie Michajłowiczul Zwracam się do Was z _powodu nastę_pując~J. o_kohczności: w kwietniu Wy, jako komisarz ludowy spraw zagramcznych opubhko':ahsc1e no~ę
rządu radzieckiego o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z rządem polskim. W nocie
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metropolita Kruticki i Kołomienski Nikołaj, przewodniczący Komitetu Wszechsłowiańskiego generał-lejtnant A Gundorow, przewodniczący komitetu wykonawczego Stowarzyszenia Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca S. Kolesnikow, komisarz ludowy oświaty RSFRR, członek akademii W Potiomkin, szef służby
sanitarnej Armii Czerwonej J. Smirnow, przewodniczący Obłi
spoikomu w Smoleńsku R. Mielnikow. Autorytet członków komisji miał nadać rangę sprawozdaniu, sfabrykowanemu przez pracowników NKWD z Wsiewolodero Mierkułowem na czele- tym,
który kierował akcją rozstrzeliwań na przełomie kwietnia - maja
1940 roku. Jeśli ktokolwiek miał jakieś zastrzeżenia do jego wiarygodności, napotykał na tak zdecydowany odpór ze strony zastępcy narkoma spraw wewnętrznych, że Burdenko oraz jego koledzy uznali, że lepiej podpisać to, co podsunęli im czekiści.
W oficjalnym oświadczeniu "komisji specjalnej", opublikowanym
wskazywaliście

na fałszywe i prowokacyjnie wymierzone w organy naszego państwa oskaro rozstrzelanie kilku tysięcy polskich oficerów. Mam za sobą dokładną lekturę tekstów oświadczenia rządu niemieckiego o rozstrzelaniu w katyńskim lesie polskich oficerów
oraz wniosku "Komisji Międzynarodowej" .. Bez względu na znaczący tytuł oświadczenia
-"Winowajcy, zdemaskowani przez biegłych medycyny sądowej" -Niemcy prowadzą dość
specyficzną argumentację o winie organów radzieckich- jest to zwłaszcza sposób rozstrzelania. Podczas mego pobytu w Orle jako członka Komisji Rządowej, rozkopałem prawie
1000 trupów i stwierdziłem, że 200 rozstrzelanych obywateli radzieckich ma takie same rany, co polscy oficerowie. Wystarczy dokładnie zestawić opis niemieckich protokołów z protokołami naszych sekcji, by przekonać się co do tożsamości sposobu i odkryć "wprawną rę
kę" ... ? Dalej dwie kolumny tekstu oświadczenia niemieckiego i aktów radzieckich- N.L./.
Tak więc, stwierdzenie tożsamości "metody" zabójstw w Orle i zabójstw w Lesie Katyń
skim jest znamienne i stanowi niewątpliwy dowód, iż "wprawna ręka" była ta sama i demaskuje Niemców jako winnych tragedii katyńskiej. Mając nadzieję na rychły wyjazd w okolice Smoleńska i sposobność ponownych sekcji trupów polskich oficerów, sporządziłem kolekcję z 25 czaszek straconych przez Niemców obywateli radzieckich w celu ustalenia niewątpliwej tożsamości ran oraz, w razie potrzeby, wstępnie okazać je przedstawicielim naszych sojuszników. Czaszki obecnie są dokładnie badane przeze mnie i prof. Smirnowa - anatomopatologa Instytutu Neurochirurgii, a w terenie były badane głównie przez biegłego sądowego frontu docenta Ogarkowa oraz naczelnego anatomopatologa frontu
D.Woropajewa- prof. l. Moskiewskiego Instytutu Medycznego wraz z ich brygadami.
Członek Nadzwyczajnej Komisji do spraw Ustalenia i Zbadania Bestialstw Najeźdźców
Niemiecko-Faszystowskich" (Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej (GARF) f.7021,
op.l14, d.8, 1.18-24). Podobieństwo metod rozstrzeliwania tłumaczy się po prostu: oprawcy
zarówno hitlerowcy i stalinowscy mieli sporą praktykę i odpowiednio "wprawne ręce".
żenie
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w styczniu 1944 roku stwierdzano, że masowa zagłada polskich
jeńców wojennych w Katyniu - jest sprawą rąk niemiecko-faszystowskich najeźdźców33. W miejscu pochówku jeńców w Lesie Katyńskim powstał plac oraz pomnik z napisem: "Tu spoczywają polscy oficerowie - jeńcy wojenni, bestialsko zamęczeni przez okupantów niemiecko-faszystowskich jesienią 1941 roku".
Rząd Bułgarii podporządkowany Moskwie zorganizował proces przeciwko bułgarskim uczestnikom sprawy katyńskiej i winnickiej , w którym wyroki miały zostać orzeczone jednocześnie
z wyrokami w dwóch "procesach centralnych", tj. procesach człon
ków rządu bułgarskiego i regentów. Jednym z oskarżonych w procesie bułgarskich uczestników sprawy katyńskiej i winnickiej był
bułgarski anatomopatolog profesor M. Markow, członek powoła
nej przez Niemców międzynarodowej komisji ekspertów z 12 krajów neutralnych oraz krajów satelickich Niemiec. Komisja działała w okresie 28-30 kwietnia 1943 roku i doszła do wniosku, że
rozstrzelania dokonano na przełomie marca-kwietnia 1940 roku.
19 grudnia 1944 roku o organizacji bułgarskiego procesu sekretarz generalny Kominternu G. Dymitrow poinformował Stalina
i Mołotowa, którzy pozytywnie odnieśli się do tego zamierzenia34.
Kierownictwo radzieckie usiłowało wzmocnić wnioski Komisji Burdenki autorytetem Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze. Przekonani, iż artykuł 21. Statutu MTW
zobowiązuje sąd do przyjęcia bez dowodów sprawozdania komisji
rządowych w sprawie badania bestialstw hitlerowców, radzieccy
oskarżyciele zdołali włączyć do aktu oskarżenia tezę o niemieckiej odpowiedzialności za mord w Katyniu. Podczas gdy w akcie
oskarżenia, podpisanym przez głównych oskarżycieli z czterech
krajów figurowało 925 rozstrzelanych przez Niemców polskich
oficerów, w tekście w języku rosyjskim- 11 tysięcy. Jednakże tym
razem sędziowie przychylili się do wniosku obrony o powołaniu
33 Oświadczenie Specjalnej Komisji do spraw ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców polskich oficerów jeńców wojennych w lesie katyńskim. M., 1944.
34 RGASPI, f.495, op.74, d.98, 1.8-9.
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świadków, co nadzwyczaj zaniepokoiło Moskwę. Tam już działała
Komisja Państwowa do spraw Procesu Norymberskiego pod kierunkiem prokuratora generalnego ZSRR K. Gorszenina. W instrukcji dla głównego oskarżyciela z ramienia ZSRR na procesie
norymberskim A. Rudenki widnieje: W związku z decyzją Trybunału należy wystosować w imieniu oskarżenia pismo o następują
cej treści: 12 marca Trybunał przychylił się do starań obrońcy
oskarżonego Goeringa, doktora Starnera o powołaniu świadków
w celu obalenia oskarżeń o dokonanie przez Niemców masowych
zabójstw polskich oficerów jeńców wojennych w Lesie Katyńskim
koło Smoleńska we września 1941 r. ... Dopuszczając kwestionowanie dowodu, uznanego zgodnie z art. 21 za bezsporny, Trybunał przekracza swoje uprawnienia ... ". Podkreślano, że decyzja
MTW stanowi groźny precedens i pozwala obronie ciągnąć proces w nieskończoność. Rudenko powinien był skłonić głównych
oskarżycieli z ramienia USA, Wielkiej Brytanii i Francji do tego,
by wnieść wspólny protest z powodu danego błędu proceduralnego, zaś jeśli się to nie uda- wnieść go w imieniu własnym. W razie
utrzymania poprzedniej decyzji Trybunału, główny oskarżyciel
z ramienia ZSRR miał oświadczyć, że będzie domagać się powołania świadków oskarżeniaJs.

Ponieważ oskarżyciele z ramienia państw zachodnich uchylali
od udziału w proteście w sprawie katyńskiej, 18 marca Rudenko wniósł go w imieniu własnym. 6 kwietnia Trybunał ponownie
rozpartywał kwestię i utrzymał w mocy swą decyzję co do wniosku
Stamera. Tymczasem Komisja Gorszenina pilnie zajęła się przygotowaniem "świadków". Do Bułgarii oddelegowano pracownika
MBP, żeby "popracować z M. Markowem", zaś nadzorować tę akcję miał nowy minister bezpieczeństwa państwowego W. Abakumow. Przygotowanie polskich świadków powierzono Gorszeninowi poprzez jego zastępców Sazonowa i Sawickiego. Dokumentalny film o Katyniu miał powstać pod kierunkiem A. Wyszyńskiego,
się

35 GAFR, f.7445, op.2, d.391,
czełowieczestwa.
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za dobór dokumentów rzek9mo znalezionych przy ekshumacji
odpowiadał W. Mierkułow. Swiadków, którzy składali zeznania
przed Komisją Burdenki powinni byli przeszkolić L. Rajchman
i L. Smirnow, jeden z oskarżycieli w procesie norymberskim. Odpowiednią dokumentację dobrali inni członkowie delegacji radzieckiej w Norymberdze - L. Szejnin i A. Trajnin. Jednakże
MTW postanowił, że wysłucha jedynie po trzech świadków obrony i oskarżenia. Sądząc z replik członków Trybunału - nie wierzyli
oni ani jednym, ani drugim. W efekcie w Wyroku nie wspomina
się o katyńskim rozstrzelaniu.
O ofiarach zbrodni katyńskiej w Związku Radzieckim szybko
zapomniano, zaś wszelką wzmiankę o nich wycofywano z prac historycznych i encyklopedii. Natomiast spośród kilku tysięcy rzeczywiście zniszczonych przez faszystów wsi białoruskich na
umieszczenie memoriału wybrano osadę o podobnej nazwie Chatyń, chcąc niejako zbić z pantałyku, mocno skojarzyć w ludzkiej świadomości zbrodnię katyńską z niemieckimi najeźdźcami.
Teczkę nr l z pismem Berii do Stalina oraz uchwałą Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku przekazywali sobie kolejni sekretarze generalni, zaznajamiając się z jej potworną zawartością i pieczętując ją ponownie. Po to, by wieści o zbrodni katyńskiej nie zostały rozgłoszone, N. Chruszczow polecił zniszczyć nie tylko dane
ewidencyjne i śledcze oficerów, policjantów oraz więźniów zakła
dów karnych, lecz również protokoły trojek, zatwierdzających listy
do rozstrzału.
W prosowieckiej Polsce samo słowo "Katyń" uważano za antypaństwowe. Za świecę, postawioną pod krzyżem z takim napisem groziły represje. Rodziny męczenników musiały ukrywać pamiątki po poległych. Lecz pięćdziesięcioletnia pamięć o zabitych,
nie bacząc na zesłania, więzienia, łagry, prześladowania, żyła
i krwawiła, dzieląc naród polski i rosyjski. Jedynie prawda mogła
umożliwić pokonanie powstałej między nimi przepaści.
Natomiast Polacy, którzy znaleźli się na emigracji zbierali
okruchy wiadomości o zbrodni katyńskiej. Adam Moszyński, jeden z niewielu oficerów, którzy uniknęli rozstrzelania i znaleźli
się w obozie w Griazowcu, po wojnie podjął tytaniczny trud nad
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stworzeniem listy rozstrzelanych polskich oficerów i policjantów3ó.
W 1948 roku w Londynie pod redakcją generała W Andersa wydany został zbiór "Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów",
który miał następnie 13 wydań. W roku 1951 wyszła tam książka
Józefa Mackiewicza "Zabójcy z Lasu Katyńskiego"37. Ogromny
wkład w naukowe opracowanie tematu wniósł profesor uniwersytetu Pensylwanii Janusz Zawodny. Jego praca "Śmierć w lesie"3s,
przełożona na wiele języków, odrodziła zainteresowanie świato
wej opinii wobec problemu katyńskiego, dając potężny impuls do
nowych badań.
Najbardziej znanymi stały się cztery książki angielskiego historyka L. FitzGibbona, opublikowane w latach 1970-1979, które
poruszyły opinię publiczną krajów zachodnich39. Przez Anglii
przeszła kampania zbiórki środków na budowę w Londynie obelisku ku pamięci poległych. BBC przygotowało obszerną audycję,
poświęconą tragedii katyńskiej. W brytyjskiej Izbie Gmin wystąpił
były oskarżyciel w procesie norymberskim Henry Nive, który zażądał wznowienia śledztwa w tej sprawie. 17 lipca 1970 roku Izba
Lordów odbyła specjalne posiedzenie w sprawie zbrodni katyń
skiej. W tym samym miesiącu amerykański kongresman R.Puczyński wezwał rząd USA do podjęcia kwestii podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ; w sierpniu z anologiczną propozycją wystąpił delegat parlamentu australijskiego Cane4o. W lipcu 1975 roku w gmachu parlamentu angielskiego odbyła się konferencja
prasowa, której organizatorzy wezwali Międzynarodowy Trybunał
w Haadze do "rozpatrzenia sprawy". W Szwecji na prywatnej posesji odsłonięty został pomnik ofiarom Katynia.

Dyskusje na kwestią katyńską na Zachodzie wywołały irytację
w Moskwie. W 1951 roku w USA powstała specjalna komisja
kongresu w sprawie Katynia, której przewodniczący zwrócił się do
ambasadora ZSRR w Stanach Zjednoczonych z listem i rezolucją
z życzeniem otrzymania od rządu radzieckiego dokumentów, dotyczących problemu katyńskiego. 29 lutego rząd radziecki wystosował notę protestacyjną, w której kwalifikował te działania jako
złamanie ogólnie przyjętych norm w stosunkach międzynarodo
wych i obraźliwych dla Związku Radzieckiego. W nocie oświad
czono, że wszczęcie kwestii katyńskiej zbrodni hitlerowców po 8
latach od wniosku oficjalnej Komisji "może mieć na celu jedynie
spotwarzenie Związku Radzieckiego i rehabilitowanie w ten sposób powszechnie uznanych zbrodniarzy hitlerowskich" 4( W ślad
za rządem radzieckim antysowiecką wrzawę wokół posiedzeń komisji kongresu USA w kwestii katyńskiej również "stanowczo potępił" rząd PRL.
12 kwietnia 1971 roku minister spraw zagranicznych ZSRR
Andriej Gromyko zwrócił się do Biura Politycznego KC WKP (b)
z propozycją, by powierzyć ambasadorowi radzieckiemu w Londynie przeprowadzenie dowodu MSZ Wielkiej Brytanii w związ
ku z próbami "rozpętania kampanii propagandowej wokół tak
zwanej "sprawy katyńskiej". 15 kwietnia 1971 roku odpowiednią
uchwałę podjęła najwyższa instancja partyjna42• Analogiczne demarche nastąpiło na mocy uchwały Politbiura również we wrześniu 1972 r., w marcu 1973 oraz w kwietniu 1976. Niektóre z nich
podejmowano z inicjatywy "polskich przyjaciół" Kremla, zaniepokojonych reakcją polskiej i światowej opinii publicznej na zbrodnię katyńską.

A Moszyński. Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk- Ostaszków- Starobielsk
zaginieni w Rosji sowieckiej. Londyn, 1949.
37 J. Mackiewicz. The Katyn wood morders. London 1951.
38
'
J. K. Zawodny. Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre. Notre Dam e- Indiana, 1962.
39 L. FitzGibbon. A Crime without Parallel. London, 1971; tegoż The Katyn Cover-Up. London, 1972; tegoż: Katyn-A Triumph of Evil, London, 1975; tegoż: Unpitied and
Unknown, Katyn- Bologoye- Dergachi. London, 1975.
40 Por.: S. Swianiewicz. op.cit. s. 326.
36

116

Tymczasem w Zwiazku Radzieckim byli również ludzie, którzy nie chcieli godzić się z rządowym kłamstwem o losie polskich
oficerów. Ukraiński poeta i publicysta A Karawanskij, który spę
dził 20 lat w radzieckich więzieniach w 1969 roku zwrócił się do
KC KPZR i prokuratury z żądaniem przeprowadzenia nowego
41 Dokumenty Katynia. Decyzja. W-wa, 1992, s. 74.

42 Tamże, s. 52, 56.
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dochodzenia w sprawie katyńskiej. Powoływał się przy tym na nazwiska dwóch strażników, którzy uczestniczyli w akcji rozstrzelania. W 1970 roku Karawanskij został za to skazany na kolejne 10
lat więzienia i zwolniony dopiero w roku 198943. O zbrodni katyń
skiej pisał w trzecim tomie "Archipelagu GUŁAG" Aleksander
Sołżenicyn.

W kwietniu 1980 roku w 40. rocznicę zbrodni katyńskiej grupa radzieckich obrońców praw człowieka- L. Aleksiejewa, A
Arnalrik, W Bukowski, B. Wajl, T. Wencłow, A Ginzburg, N.
Gorbaniewska, Z. i P. Grigorienko, B. Jefimow, P. Litwinow, K.
Lubarski, B. Maksimow, W Niekrasow i in. opublikowali prorocze oświadczenie. Wyrazili w nim przekonanie, że bliski jest
dzień, kiedy nasz naród odda sprawiedliwość wszystkim uczestnikom tej tragedii, zarówno oprawcom, jak i ofiarom; jednym -wedle ich zbrodni, innym -wedle ich męczeństwa. Sygnatariusze dokumentu zapewnili naród, że nikt z nich nie zapomniał i nie zapomni "o odpowiedzialności, którą ponosi nasz kraj za zbrodnie,
popełnione przez jego oficjalnych przedstawicieli w Katyniu"44.
Na początku lat 80. temat katyński podejmują coraz bardziej
uporczywie środowiska dysydenckie i solidarnościowe w Polsce.
W maju 1981 roku powstaje komitet na rzecz budowy pomnika
ofiar zbrodni katyńskiej, który w lipcu powstaje na cmentarzu
wojskowym w Warszawie. Jednakże służba bezpieczeństwa socjalistycznej Polski rozbiera go nocą tego samego dnia. Stan wojenny, ogłoszony w grudniu 1981 roku na jakiś czas wstrzymuje
otwarte wyrażanie żalu po poległym z rąk stalinowskich katów
polskim obywatelom, lecz od połowy lat 80. temat katyński dostaje się na łamy prasy, ekrany telewizorów, kin z niesłychaną siłą.
Oficjalna Warszawa postanawia więc, że dłużej nie sposób oponować i lepiej jest wystąpić w charakterze zwolenników poszukiwania prawdy. Wobec powołanej w roku 1987 dwustronnej komisji
historyków ZSRR i Polski do białych plam jako jedno z głównych
zadań postawiono poszukiwanie prawdy w sprawie katyńskiej.
43 Patrz: W Abarinow. Katynskij labirint. M., 1991, s. 179-181.
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Cyt. wg: Jeżewski L. (J. Łojek). Katyń. 1940, New-York, 1987, s. 53-54.

Przez dwa lata działalności członkowie komisji nie zdołali nawet wstępnie wypracować wspólnego poglądu w tej kwestii.
W maju roku 1988 polscy historycy przedstawili uargumentowaną
ekspertyzę wniosków komisji N. Burdenki, udowodniwszy ich
bezpodstawność 45 • Natomiast historycy radzieccy z dyrektorem
Instytutu Marksizmu-Leninizmu Georgijem Smirnowem na czele
nie otrzymali pełnomocnictw do podważenia wersji o odpowiedzialności hitlerowców za mord katyński. Nie byli w stanie znaleźć
jakkolwiek przekonujących dokumentów na poparcie tej wersji,
ponieważ takie nie istniały. Kurator prac komisji, członek Biura
Politycznego KC KPZR Aleksander Jakowlew tak o tym pisał:
"Rozpoczęła się długotrwała mitręga poszukiwań. Część polska
wspólnej komisji naciskała na G. Smirnowa, a on z kolei dzwonił
do mnie i prosił o pomoc w szukaniu dokumentów. Za każdym
razem zwracałem się do Michaiła Sergiejewicza (Gorbaczowa
-przyp. tł.), który odpowiadał na moje niejednokrotne prośby jednym słowem: "Szukajcie!". Często pytałem kierownika wydziału
ogólnego KC Walerego Bołdina, kustosza archiwów, gdzie mogły
by być jakiekolwiek dokumenty o Katyniu. Zapewniał mnie, że
takich nie posiada, lecz mówił to z lekkim uśmiechem ... 'Ihvało
to dość długo. Pewnego razu cała ta mglistość została zmieciona.
Przyszedł do mnie Sergiej Stankiewicz i powiedział, że historyk
N. Lebiediewa, badając dokumenty wojsk konwojowych, nieoczekiwanie odkryła informacje o Katyniu" 46 •
O moich znaleziskach dowiedziało się kilka osób, w tym Jurij
Zoria i Walentyna Parsadanowa. Nasze artykuły zostały przygotowane niemal równolegle i miały być opublikowane wiosną 1990
roku.
W sprawę wkroczył jednak KC KPZR. Szef jego wydziału
międzynarodowego Walentin Falin 22lutego 1990 roku zwrócił się
do Michaiła Gorbaczowa z następującym pismem: "Szereg radzieckich historyków (J. Zoria, W Parsadanowa, N. Lebiediewa)
... odkryli nieznane wcześniej materiały Głównego Zarządu
45 Patrz: Katynskaja

drama, s. 179·201.
Plenniki nieob'jawlennoj wojny. Dokumenty. Sostawitieli N. Lebiediewa,
N. Pietrosowa, B. Woszynskij, W Matierskij. M., 1997, s. 5-6.
46 Katyń.
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NKWD ZSRR w sprawie jeńców wojennych i internowanych oraz
Wojsk Konwojowych z lat 1939 - 1940, mające związek
z tzw. sprawą katyńską ... Na podstawie nowych dokumentalnych
faktów radzieccy historycy przygotowali materiały do publikacji. ..
Pojawienie się takich publikacji stworzyłoby w wiadomym sensie
nową sytuację. Nasz argument, że w państwowych archiwach
ZSRR nie znaleziono materiałów, ujawniających prawdziwe tło
tragedii katyńskiej, stałby się niewiarygodny. Ujawnione przez
uczonych materiały, oni zaś, niewątpliwie, odkryli tylko część skrytek, w połączeniu z danymi, o które opiera się strona polska, zapewne nie pozwolą nam utrzymać poprzednich wersji i uchylić się
od zakończenia sprawy ... "
Sytuację rozpatrywano na posiedzeniu Politbiura, które zabroniło publikacji artykułów historyków. Mimo to przez Sergieja
Stankiewicza przekazałam rękopis przyszłego artykułu dla prasy
do gazety "Moskowskije nowosti" i dosłownie na dwie godziny
przed odlotem do Londynu udzieliłam wywiadu Gennadijowi Ża
woronkowowi. Publikacja materiału 25 marca 1990 roku podziałała jak wybuch bomby. Falin wezwał do KC KPZR A.Czubarjana, dyrektora Instytutu Historii Powszechnej, w którym ja pracuję. Niemal tupał, groził, że nigdy nie uzyskam dostępu do żadne
go archiwalnego dokumentu, nie będę mogła wyjechać służbowo
za granicę, więcej nie opublikuję ani linijki. Właśnie tego w swoim
czasie doświadczył Aleksander Niekricz, który opublikował swą
wspaniałą książkę "22 czerwca 1941 roku".
Najwyższe instancje potrzebowały ponad trzech tygodni, by
zdecydować się na oświadczenie TASS z uznaniem odpowiedzialności NKWD za rozstrzelanie polskich oficerów i policjantów.
Wojciech Jaruzelski otrzymał kserokopie kilku spraw, dotyczą
cych zbrodni katyńskiej. Na wniosek Michaiła Gorbaczowa Prokuratura Wojskowa ZSRR wszczęła sprawę kamą z powodu faktu masowej zagłady w Katyniu, Charkowie i Kalininie. Tymczasem najwyższe władz KPZR kontynuowały ukrywanie najważniej
szych materiałów - całkowicie tajnych specjalnych teczek Biura
Politycznego KC WPK(b). Gdy M. Gorbaczow w grudniu 1991
roku przekazywał władzę B. Jelcynowi, wręczył mu również koZarządu
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z dokumentami katyńskimi, uprzedziwszy o konieczności
szczególnego postępowania z nimi. Według świadectwa obecnego
na tym spotkaniu A. Jakowlewa, prezydent Rosji przeczytał zawartość i zgodził się, że tutaj jest o czym myśleć. Dopiero po czterech latach materiały te zostały przedstawione na procesie
w sprawie KPZR i wówczas ich uwierzytelnione kopie zostały
wręczone polskiemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Nastąpił
kres ukrywania prawdy.
W 1992 roku służby archiwalne obu krajów podpisały umowę
o przygotowaniu czterotomowego wydania dokumentów o zbrodni katyńskiej reżimu stalinowskiego. Miałam zaszczyt zostać się
odpowiedzialnym autorem zbioru oraz członkiem głównego kolegium redakcyjnego tej pracy, której dwa tomy zostały już wydane,
trzeci jest przygotowany i wyjdzie w roku 2000. W 1994 roku po
rosyjsku, zaś w 1996 w polskim przekładzie została opublikowana
moja monografia - "Katyń: zbrodnia przeciwko ludzkości". Stała
się ona pokutą Rosjanki za dokonane na jej ziemi zbrodnie przeciwko najlepszym synom Polski.
Dziś prawie każdy w naszym kraju wie o zagładzie katyńskiej.
Prasa, telewizja, radio stale informują obywateli o wszystkim, co
wiąże się z tym tematem. W Katyniu, Charkowie, Miednoje powstają kompleksy upamiętniające tę zbrodnię. Podręczniki szkolne obok wiadomości o potwornościach, dokonanych przez totalitarne państwo, wspominają również o Katyniu. Prawda okazała
się niezmiernie ważna nie tylko dla krewnych i bliskich poległych,
lecz również dla narodów obu krajów. Odczuwanie bólu innych
jak własnego, postanowienie, by w przyszłości coś podobnego się
nie powtórzyło - to jedyny sposób zbudowania mostu ponad katyńskim podziałem.

Wprawdzie dziś jeszcze niemało jest takich szowinistów jak
Jurij Muchin, Jurij Pokrowskij, takich, którzy poblikują ich artykuły i książki i wręcz chcieliby powrotu do stalinowskich metod
i przekształcenia kraju z jeden obóz koncentracyjne. Mam nadzieję, że prawda o Katyniu i innych bestialskich zbrodniach reżi
mu komunistycznego będzie dla nas nauczką i stanie się barierą
na drodze restauracji totalitaryzmu w Rosji.
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