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Marek Tarczyński 

UWAGI O STANIE BADAN NAD ZBRODNIĄ KATYN'SKĄ 

Masowy mord na polskich oficerach, jeńcach wojennych z września 1939 
r. i aresztowanych po zakończeniu działań wojennych przez NKWD, prze
trzymywanych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, stanowi 
jeden z najtrudniejszych problemów badawczych, jakie kiedykolwiek stanęły 
przed polską i światową nauką historyczną. Przesądziły o tym zarówno 
względy polityczne, jak i wynikające z nich tudności w dostępie do materia
łów źródłowych. 

Szczególnie ' lekorzystny 'wpływ na losy badania zbrodni katyńskiej miał 
fakt, iż odkryta ona została i ujawniona przez władze hitlerowskich Niemiec, 
a więc państwa najbardziej zbrodniczego i skompromitowanego w oczach 
świata. Fakt ów ułatwiał ZSSR przekonywanie opinii publicznej, iż przypisy
watnie mordu katyńskiego Rosjanom jest hitlerowską mistyfikacją, mającą 

na celu skłócenie państw alianckich. Z tego też m.in. względu Stany Zjedno
czone i Wielka Brytania w imię sojuszniczej jedności z ZSSR odniosły się 

negatywnie do apelu rządu polskiego na emigracji w sprawie powołania Komi
sji Międzynarodow~go Czerwonego Krzyża do ustalenia sprawców mordu. 
Przyjęły one za miarodajne oświadczenie radia moskiewskiego i agencji T ASS 
z 15 i 16 kwietnia 1943 r., a w styczniu 1944 r. nie wyraziły sprzeciwu wobec 
sowieckiej wersji wydarzeń, przedstawionej pr.zez komisję prof. Nikołaja 

Burdenki. Z aliantów tylko rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, wbrew 
zresztą naciskom brytyjskim, nigdy nie uznał komunikatu sowieckiego i stał 
na stanowisku, iż konieczne jest przeprowadzenie niezależnych badań w 
Katyniu jeśli nie przez Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 

to przez inne instytucje. Ta postawa Polaków posłużyła za pretekst rządowi 
ZSSR do zęrwania stosunków d)'plomatycznych z rządem RP, który to akt 
umożliwił Związkowi Sowieckiemu swobodniejszą realizację wobec Polski 
swych celów ideologicznych i imperialnych. Partnerem rządu sowieckiego 
w realizacji tych celów byli komuniści polscy w ZSSR, którzy też opowiedzieli 
się za sowiecką wersją, uznającą hitlerowców za sprawców zbrodni katyń
skiej. 

W czasie, gdy w sztabach służb wewnętrznych i wywiadowczych :łSSR 
opracowywano plany operacji mającej na celu zatarcie zbrodniczej działał• 
ności NKWD, gdy setki sowieckich agentów poszukiwało materiałów katyń
skich na obszarze od Dniepru po Łabę, terroryzowało i indoktrynowało Judzi, 
mających związek ze sprawą katyńską, rządy, dyplomacja, służby wojskowe 
i specjalne państw alianckich zachowywały w tej sprawie programowe desin
teressement. Efekty dały się wkrótce dotkliwie odcZUf. 

A. Baza źródłowa i postulaty w zakresie kwerend archiwalnych 
Gromadzenie materiałów źródłowych w sposób metodyczny rozpoczęły 

odpowiednie instytucje mocarstw zachodnich dopiero" ok. 1949 roku. Wówczas 
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·to na fali narastających napięć między ZSSR a Stanami Zjednoczonymi utwo
rzona została Komisja <to Badania Zbrodni Katyńskiej, kierowana pr~ez 
świetnie zorientowanego w sprawach polskich Amerykanina, Arthura Bh_s.s
-Lane 1. Komisja ta, w cichym współdziałaniu z wywiadem amerykaństum, 
rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania materiałów katyńskich.: Mimo 
dużych wysiłków, wyniki poszukiwania były raczej skromne. Poza dokumenta
cją niemiecką, opublikowaną w większości w zbiorze Amtliches Material zum 
Massenmord 11on Katyn oraz polskimi zbiorami w Londynie, okazało się, że 
dotarcie do innych zbiorów dokumentacyjnych, zwłaszcza w Europie Wschod
nieJ, jest bardzo trudne, a ludzie boją się po prostu mówić. Mimo niedostat
ków źroołowych - lektorska i pulicystyczna. działalność Komisji, a zwłaszcza 
jej sekretarza, nadała sprawie katyńskiej niespotykanego po wojnie rozgłosu 
na c a hm świecie z. 

Lepsze wyniki w dziedzinie gromadzenia dokumentacji uzyskała powołana 
.we wrześniu 1951 r. Komisja Specjalna Izby Reprezentantów Kongresu USA 
do Zbadania Zbrodni Katyńskiej, ale i ona nie mogła dotrzeć do dokumentów 
o pierwszorzędnym znaczeniu i do ludzi bezpośrednio związanych z mordem 
katyrisldm 3 • 

Mimo to jednak ilość zgromadzonych przez tę Komisję materiałów jest 
imponuJąca, choć ich wartość różna. Bardzo aktywna działalność szefa tej 
Komisji, Raya S. Maddena, zaowocowała dotarciem do informatorów rozsia
nych po całym świecie. Podstawową część materiałów stanowią przesłucha
ma osób związanych ze sprawą Katynia oraz pisemne relacje, nadesłane 
do zb1orów Komisji. Jest tam także· sporo różnych oświadczeń, opinii, eks
pertyz i oryginalnych niemieckich dokumentów wojskowych, pochodzących 
ze zbiorów tzw. aleksandryjskich (zob. niżej). Komisja była w posiadaniu 
materiałów, zgromadzonych wcześniej przez zespół Bliss-Lane'a, a także 
dokumentów dyplomatycznych, informacyjnych i wywiadowczych, prze~aza
nych wcześniej przez różne służby administracji amerykańskiej 4 • Obszer~e 
streszczenie tych materiałów, omówienia i wyciągi, a także niektóre kop1e 
zamieszczone zostały w dokumentacyjnym opracowaniu The Katyn Forest 
Massacre. Hearings ... , które w Polsce było objęte najściślejszą cenzurą s. 
W1elki zbiór pozostałych po Komisji dokumentów złożony został w Bibliotece 
Kongresu i niezależnie od wspomnianej wyżej publikacji posiada dla badań 
historycznych pierwszorzędne znaczenie. 

Dokumenty archiwalne ukazujące politykę USA wobec sprawy katyńskiej, 
zgromadzone gMwnie w Departamenc·ie Stanu oraz w różnych biurach, wy
działach i sekcjach Departamentu Obrony, nie zostały, jak dotąd, gruntow
me przebadane. Historycy w tym zakresie korzystają głównie z dokumentów, 
podanych przez te istytucje do druku w różnych oficjalnych biuletynach oraz 
z wyciągów, opublikowanych przez Komisję Senacką 6 • 

Obok dokumentów władz amerykańskich bardzo ważne znaczenie mają 
dokumenty niemieckie, zdobyte w czasie wojny przez Amerykanów i złożone 
w Alexandrii pod Waszyngtonem, w Archiwum Kartografii i Architektury, 
będącym filią Narodowego Archiwum USA. Duża część tych zbiorów została 

zmikrofilmowana i znajduje się obecnie w Polsce w postaci tzw. Mikrofilmów 
Aleksandryjskich. Niestety, wyłączone zostały z nich sprawy katyńskie 1. 

W zbiorze amerykańskim wprost bezcenne są zdjęcia lotnicze rejl;lnu 
określonego przez współrzędne 54041'N i 31°44'E; rejon ten obejmuje obszar 
Lasu Katyńskiego e. Zdjęcia te były wy!<onane przez niemieckie lotnictwo 
rozpoznawcze w okresie od czerwca 1941 do prawdopodobnie stycznia 194S' 
roku. Do dnia dzisiejszego materiały te zostały wykorzystane Y! małym tylko 
stopniu i to bardzo pobieżnie. Dopiero obecnie prowadzone są w Stanach 
Zjednoczonych próby przetransformowania tych zdjęć na cyfrowy system 
komputerowy, co ułatwi ich wykorzystanie do dalszych badań 9 • W zbiorach 
aleksandryjskich znajdować się powinny dokumenty Szefostwa Łączności Gru
py Armii "Srodek" z lat i941~1943, które mogłyby znacznie wzbogacić :nate
riały z Procesu Norymberskiego dla wyjaśnienia czynności i zadań 537 pułku 
łączności, stacjonującego w Lesie Katyńskim. Niestety, materiały katyńskie 
w zbiorach aleksandryjskich nie są w pełni zewidencjonowane i nadal oczekują 
na dalszą, fachową kwerendę. 

Nadzwyczaj qbszerny zbiór materiałów archiwalnych~ dotyczących losów 
Polaków w Związku Sowieckim, znajduje się w zbiorach Instytutu Hoovera 
w Stanford. Jest tam kilkanaście zespołów akt, w których problematyka 
katyńska, jeśli nie bezpośrednio, to poprzez losy rodzin Katyńczyków poru
szona została w szerokim zakresie. Są to najprzeróżniejsze sprawozdania 
i ekspertyzy ambasady polskiej w ZSSR, dotyczące działalności opiekuń

czej 10. W dużej kolekcji, liczącej blisko 2,5 tys. relacji dzieci wywiezionych 
w głąb Rosji, muszą znajdować się relacje synów i córek oficerów, zamordo
wanych wiosną 1940 roku 11. Dokumenty tam zgromadzone pozwalają rozpa
trywać sprawę mordu katyńskiego jako jednego z elementów wielkiego planu 
eksterminacji ludności polskiej. Przypomnijmy, że pierwszy transport z Ko
zielska do Katynia wyjechał 3 kwietnia 1940 r., pierwszy zaś transport wiei
kiej, wiosennej deportacji odszedł w głąb Rosji 6 kwietnia 1940 roku. Ta 
zbieżność dat nasuwa wiele wniosków. 

Wśród 10 tys. relacji, zebranych od żołnierzy polskich na Srodkowym 
i Bliskim Wschodzie i przechowywanych w zbiorach Instytutu Hoovera jest 
wielu mówiących o przebywaniu ich autorów w obozah przejściowych i później 
w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie czy Starobielsku 12• W zbiorach Insty
tutu są tez odpisy dzienniczków katyńskich, o których szerzej wspomnieć 
wypadnie przy omawianiu zbiorów polskich. 

Nie ulega wątpliwości, że dla potrzeb badań nad zbrodnią katyńską nale
ży w archiwum Instytutu Hoovera przeprowadzić tematyczną, fachową kwe
rendę konsultując się ze znawcami tamtejszych zasobów. 

Wbrew pozorom materiały źródłowe dotyczące sprawy Katynia w archi
wach brytyjskich nie są bliżej znane badaczom polskim 13• Długi czas trakto
wano je jako dokumenty ściśle tajne. Wprawdzie w 1972 r. opublikowano 
raporty ambasadora Owena O'Malleya, nie wiadomo jednak, czy opublikowano 
całość materiału zachowanego w a·rchiwum 1•. Akta Foreign Office, prze
chowywane w archiwum Public Record Office w Londynie, kryją zapewne 
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wiele niespcodzianek. Przykładem jest odnalezienie ostatnio w zespole FO 371 
poufnego sprawozdania Kazimierza Skarżyńskiego z 1945 r., który to doku
ment traktowany był jako ściśle tajny i chroniony przed wglądem, zwłaszcza 
polskich władz emigracyjnych 2". Dalsze poszukiwania mogą jeszcze przynieść 
rewelacje. OdnaleziEmie przynależnych do sprawozdania Skarżyńskiego załą
czników w postaci szkicu pierwszego cmentarza katyńskiego i wykazu osób 
tam pochowanyc-h byłoby ju~ bardzo poważnym odkryciem. Nie uzyskali też 
polsc~ badacze szerszego dostępu do dokumentów brytyjskiego wywiadu, 

· które mogą mieć pierwszotzędne zt~aczenie. Wystarczy wspomnieć znany 
skądinąd raport angielskiego oficera łącznikowego przy dowództwie polskim 
na Bliskim Wschodzie, ppłka Hulsa J&. 

Dokumentacja niemiecka, zwłaszcza wojskowa, obejmująca akta Wydziału 
Jeńców Wojennych OKW, znalazła się w większości w Stanach Zjednoczonych 
i, jak świadczą ostatnie doniesienia, jest obecnie i'ntensywnie penetrowana 
i na nowo odczytywana.· Natomiast poszukiwania w archiwach RFN prowa
dzone były dotąd przez historyków p(>lskich tylko incydentalnie. Na szerszą 
skalę i z większym powodzeniem podjął je prof. Czesław Madajczyk. W zbio
rach Bundesarchiv Koblenz i Politisches Archiv w Bonn znalazł on materia
ły, dające podstawę do szerszego spojrzenia. na stosunki niemiecko-sowieckie 
w zakresie wymiany jeńców, ponadto zawierające kilka nowych informacji 
o życiu w oboz:ach, a także o niemieckich akcjach propagandowych po ujaw
nieniu zbrodni katyńskiej. Opublikowanie tych dokumentów uznać należy za 
dalszy krok w tworzeniu podstawy źródłowej do badań katyńskich w Pols
ce 17 • Nie ulega wątpliwości, iż poszukiwania w zasobach archiwalnych RFN 
i NRD mogą ujawnić wiele nowych źródeł. Podjęte w Polsce badania nad pro
blematyką katyńską zainteresowały wielu obywateli RFN, byłych żołnierzy 
Wehrmachtu; nadesłali oni relacje i ciekawe, nieznane zdjęcia 1e. 

Bardzo słabo rozpoznane są zbiory ,Międzynarodowego Komitetu Czer
wonego Krzyża w Genewie, do których, poza Adamem Moszyńskim, nie do
tarł nikt z historyków. Korespomdencja krajowych Zarządów Czerwonego 
Krzyża, jak i korespondencje ludzi indywidualnych z MKCK, może mieć nie
bagatelne znaczenie, zwłaszcza w zakresie weryfikacji list oficerów n. 
Uzyskanie dostępu do tych akt wymaga jednak specjalnych zabiegów. 

Nie należy się spodziewać, aby w zbiorach innych państw poza, Polską 
i Związkiem Sowieckim, istniały jeszcze w Europie archiwalia, zawierające 
dokumenty katyńskie o istotnym znaczeniu. Przeprowadzenie jednak kweren
dy w archiwach państw, których przedstawiciele wchodzili w skład Międzyna· 
rodowej Komisji Lekarskiej i z tej racji przebywali w Katyniu, wydaje się 

celowe 20 • Powinny się tam znajdować dokumenty, związane z ich wyjazdem, 
sprawozdania, itp., a także dokumenty, obrazujące niemiecide akcje propa
gandowe i poczynania NKWD mające za cel zacieranie śladów zbrodni. 

Wśród polskich zbiorów dokumentacji dotyczącej mordu katyńskiego, naj
ważniejszą jest niewątpliwie kolekcja katyńska w Instytucie Polskim i 
Muzeum im. gen. Sikorsldego w Londynie "'1 • Z obszernych zasobów ·archiwal
nych do badania sprawy katyńskiej, na tle stosunków polsko-sowieckich, oraz 
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sytuacji. ludności polski.ej w ZSSR, organizacji wojska, niezbędne są przede 
~szystk1m akta Prezyd1~":' Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej 
1 Naczelnego Wodza, Mm1sterstwa Spraw Zagranicznych 22. 

Jeśli idzie o kolekcję źródeł odnoszących się bezpośrednio do zbrodni 
w Katyniu, to najstarszą jej część tworzą materiały z okresu poszukiwania 
zaginionych jeńców polskich przez Biuro Opieki w Tocku, Biuro Opieki nad 
Rodzinami Wojskowymi przy dowództwie PSZ w ZSSR i Biuro Pornocy Rodzi
nom Wojskowych Dowództwa WP na Srodkowym Wschodzie oraz cał~ póź
niejsza korespondencja, związana z ewidencją i weryfikacją nazwisk zaginio
nych i zamordowanych jeńców polskich z Kozielska, Ostaszkowa i Starobil~l
ska. 

Następną część stanowią dokumenty, związane z poczynaniami rządu 

RP w Londynie po uzyskaniu informacji o ujawnieniu zbrodni katyńskiej oraz 
decyzji rządu ZSSR o zerwaniu stosunków dyplomatycznych. Bardzo cenny, 
zwłaszcza dla badań szczegółowych, jest zbiór relacji jeńców z Kozielska, 
Ostaszkowa i Starobielska, którzy przez Griazowiec wydostali się z tych 
obozów. 

Podobny charakter ma kilkaset relacji osób, które w obozach nie były, 

ale w różny sposób były związane ze sprawą katyńską. Przykładem wagi tego 
typu dokumentów jest reiacja (w paru wersjach) Iwana Kriwoziercowa 23. 

Materiały katyńskie, pozyskiwane przez odpowiednie służby AK i nade
słane do Londynu, zgromadzone zostały w Studium Polski Podziemnej. Perłą 
zbiorów są odpisy pamiętników i dzienników katyńskich, odnalezionych w 
dołach śmierci w czasie pierwszej ekshumacji. Zostały one opublikowane, 
lecz w druku nie uwzględniono uwag i notatek wyjaśniających, sporządzonych 
przez kopistów 24 • Notatki te 'same w sobie są interesującym źródłem nie 
tylko do historii tych dzienniczków, ale także do wielu kwestii merytorycz
nych. Mimo iż polskie zbiory w Londynie stanowiły podstawę szeregu prac 
analitycznych i dokumentacyjnych, nie może być mowy o napisaniu wyczerpu
jącego dzieła o Katyniu bez dokładnego poznania zebranych tu akt 2s. 

Liczący się zbiór dokumentacji do badań losów .żołnierzy polskich w ZSSR 
znajduje się w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, zwłaszcza 
w zespołach akt: Archiwum Sosnkowskiego, Archiwum Michała Sokolnickiego, 
Wojsko Polskie w ZSSR i innych 26 • Obok pism urzędowych są tam różne 
relacje, opinie i wspomnienia, tyczące problematyki katyńskiej. Dobra kwe
renda i szczegółowa informacja o katyńskich zasobach Instytutu jest nie
zbędna do poszerzenia bazy materiałowej badań katyńskich w Polsce. 

Obok omówionych wyżej polskich zbiorów na obczyźnie jakieś drobne varia 
katyńskie mogą się jeszcze znajdować m.in. w Muzeum Polskim w Chicago, 
w Instytucie Polskim w Kanadzie i wszędzie tam; gdzie znaleźli się Polacy 
z łagrów i deportacji. 

W odróżnieniu od polskich ośrodków na. obczyźnie, gdzie z wielkim ple
tyzmem gromadzono dokumentację katyńską, w kraju była to działalność 
całkowicie· zabroniona. Sądzić możemy nawet, że niektóre zbiory zostały 

w latach powojennych zniszczone lub wywiezione, a inne po dzień dzisiejszy 
' -
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ukryte Chodzi tu głównie o dokumentację Pol!:.kiego Czerwonego Krzyża, 
w tym przede wszystkim dokumentację Zarządu Głównego PCK, a zwłaszcza 
Biura Informacyjnego i Komisji Poszukiwań. 

Katyńskie akta tej instytucji powstawały w wyniku akcji poszukiwawczej, 
prowadzonej od jesieni 1939 r., i związanej z tym kor-espondencji z osobami 
poszukującymi oraz innymi krajowymi Zarządami Czerwonego Krzyta. Po 
ujawnieniu dołów śmierci w Katyniu i publikacji w prasie okupacyjnej wykazów 
ofiar - korespondencja ta bardzo się ożywiła. Od rodzin pomordowanych 
nadchodziły listy, uzupełniające dane zamieszczano w prasie. Zgromadziła 
się również poważna korespondencja i dokumentacja, związana z wyjazdem 
i pracą Komisji Technicznej PCK w Katyniu. Obol< dokumentacji, dotyczącej 
spraw organizacyjno-technicznych, były tam różne raporty, sprawozdania, 
oświadczenia, itp. członków Komisji i lu:tzi związanych z jej pracą. Zgroma
dziła się także obszerna korespondencja, dotycząca zasad wystawiania aktów 
zgonu osób zamordowanych w Katyniu, w tym także sporo listów, związanych 
z pracą Instytutu Medycyny Sądowej w Krakowie, który badał przywiezione 
z Katynia dokumenty 27 • Jakie były losy tej dokumetacji - tego wyjaśnić 

obecnie nie potrafimy. Wiadomo, że pomieszczenia Zarządu Głównego PCK 
w Warszawie uległy spaleniu w czasie powstania warszawskiego. Nie musi 
to jednak znaczyć, że dokumentacja spaliła się doszczętnie. Mamy dane, 
że część dokumentów katyńskich została uratowana i po wojnie przejęta 

przez polskie władze bezpieczeństwa lub NKWD. Pzekonuje o tym fakt, 
iż zaginęła także dokumentacja katyńska Okręgowych Zarządów PCK, któ
rych pomieszczenia nie zostały spalone. Odnalezienie maszynopisu listy 
katyńskieJ w Lublinie przy ul. Sławińskiego 7, ukrytego w starych pomiesz
czeniach tamtejszego oddziału PCK, świadczy, że zainteresowani pracowni
cy, przewidując losy dokumetacji, usiłowali ją ukryć za. Chodzi więc o to, 
aby obecnie zorganizować poszukiwania tych materiałów. 

Obok dokumentacji czerwonokrzyskiej powstała w kraju obszerna kolekcja 
materiałów katyńskich, zgromadzona przez polskie organa ścigania. Prawdo
podobnie z inspiracji NKWD już w maju 1945 r. rozpoczęto przesłuchania 
osób, mających związek ze sprawą katyńską. Z relacji Kazimierza Skarżyń
skiego wiemy, że prokurator Jerzy Sawicki i sędzia Szwarc przesłuchiwali 
Wacława Lacherta, Józefa Wielowieyskiego, Jerzego Wodzinowskiego, Hen
ryka Bartoszewskiego, prof. Jana Robla, Adama Szebestę, Kazimierza Skar
żyńskiego oraz innych, głównie członków Komisji Technicznej PCK. Wiele 
przesłuchań przeprowadził prokurator Roman Martini zg. Zgromadzone tą 

drogą materiały miały posłużyć do zorganizowania procesu katyńskiego w 
Polsce, który, jak wiadomo, nie doszedł do skutku. Materiały, jeśli nie zosta
ły wywiezione do Związku Sowieckiego, powinny znajdować się w archiwach 
Ministerstwa Sprawiedliwości lub Prokuratury Generalnej. Ich poszukiwanie 
powinno być integralną częścią badań katyńskich. 

Sporo materiałów katyńskich musiało powstać w Instytucie Medycyny 
Sądowej w Krakowie, gdzie prof. Jan Robel prowadził badania nad dokumen
tacją przywiezioną z Katynia w 9-u drewnianych skrzyniach 30. Wiadomo, 
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że wykonano wówczas kilka kopii 22 dzienniczków katyńskich, z których jedna 
wpadła w ręce NKWD, wraz z dokumentami Komendy Krakowskiego Okręgu 
AK. Materiałów w postaci różnych analiz i dociekań powstało wówczas w 
zespole prof. Robla znacznie więcej. Ich odszukanie to jedno z pilnych zadań, 
zwłaszcza że żyją jeszcze asystenci prof. Robla i mogą coś w tej sprawie 
powiedzieć. 

Po wojnie powstały jeszcze dwa dość ważne rodzaje materiałów katyń
skich: 1) dokumenty poSZIJkiwawcze ambasady polskiej w Moskwie, zgroma~ 
dzone i przechowywane prawdopodobnie w archiwach MSZ; 2) dokumenty 
sądowe, związane z uznaniem za zmarłych przez sądy PRL pomordowanych 
w Katyniu oficerów. Te ostatnie będą bardzo przydatne w akcji rodzin 
Katyńczyków YIYStępowania do sądów o rewizję wydanych wtedy wyroków, 
które ustalały umownie datę śmierci na 1 maja 1946 roku. 

Obecnie jesteśmy świadkami bardzo ŻYYłego i niezmiernie pożytecznego 
ruchu tworzenia krajowych zbiorów dokumentacji ·dotyczących losów Polaków 
na Wschodzie, w tym jeńców z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. W 
oparciu o zachowane w zbiorach rodzinnych Katyńczyków listy, fotografie, 
relacje itp. powstają kolekcje zawierające po kilka tysięcy dokumentów. 

Liczące się zbiory powstały już przy Radzie Ochrony Pomników Pamięci 
Walki i Męczeństwa; w Telewizji Polskiej; w Wojskowym Instytucie History
cznym; w Instytucie Pamięci Narodowej; w Archiwum Wschodnim; w organi
zacji "Rodzina Katyńska"; w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; w 
redakcjach tygodników: "Odrodzenie", "Tygodnik Polski", "Zorza". Znane· 
są kolekcje wielu badaczy indywidualnych, m.in. Jędrzeja Tucholskiego, Jacka 
Trznadla, Stanisława M. Jankowskiego i innych 31. Pojawiły się także w 
druku nieliczne, jak dotąd, dokumenty ze zbiorów państwowych 32. Zaczyna 
się organizować system· udostępniania tych zbiorów i przepływu informacji 
o archiwaliach krajowych 33 • Poważna ilość korespondencji katyńskiej i róż
nych wspomnień oraz relacji znajduje się ciągle w posiadaniu rodzin Katyń
czyków i oczekuje na ujawnienie dla potrzeb badawczych. 

O najważniejszych zbiorach archiwalnych do, badania zbrodni katyńskiej, 
a więc zbiorach sowieckich, mamy na dzień dzisiejszy wciąż skromne, i to 
raczej pośrednie informacje. Prasa niemiecka w 1943 r. (a;" ślad za nią pol
ska prasa "gadzinowa") opublikowała garść dokumentów, które miały być 
znalezione przez Niemców w oddziale NKWD w Smoleńsku 34. W 1957 r. 
gazeta niemiecka w Karlsruhe "7-Tage" ogłosiła tekst raportu Tartakowa 
zawierającego sprawozdanie z całości akcji wymordowania oficerów polskich 
w Katyniu i innych miejscach zagłady; do':ument ten do dziś budzi wątpli
wości czy jest autentyczny (zob. niżej). Nowe informacje o dokumetach w 
sprawie zbrodni katyńskiej przyniosły dopiero badania prof. Natalii Lebie
diewej; znamy je z omówienia "Moskowskich Nowosti" i publikacji w "Mieżdu
narodnej :Zyzni". Garść innych szczegółów przyniosły wywiady różnych bada
czy i publicystów, np. prof. Charłamowa 35. 

.Sytuacja ulegnie zapewne radykalnemu zwrotowi ze względu na oficjalne 
uznanie przez stronę sowiecką, że zbrodnia w Katyniu była dziełem NKWD. 
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Delegacji polskiej, która przebywała w kwietniu br. w ZSSR, przekazano 
kopie wybranych z archiwów NKWD dokumentów, z których najistotniejszą 
wartość mają listy wywózek z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz wykaz 
opalonych teczek osobowych po oficerach z obozu w Starobielsku. Materiały 
te zostały już udostępnione badaczom. 

Pierwsze ewidencje jeńców polskich w 1939 r. wykonywane były na punk
tach zbornych, rozmieszczonych w strefie działań taktycznych. Wykonywali 
je żołnierze i oficerowie sowieccy, wydzieleni z jednostek bojowych Armii 
Czerwonej i przeznaczeni do konwojowania jeńców na tyły. Przypuszczać 

możemy, że te spisy posłużyły nie tylko do zakładania ewidencji obozo~ej 
w obozach przeisciowych, ale także do sprawozdawczych meldunków wojsko
wych o liczbie wziętych do niewoli. Ta część dokumentacji powinna znajdować 
się w archiwach Ministerstwa Obrony ZSSR (AMO), w zespołach akt doty
czących działań w Polsce po 17 września 1939 roku. 

Drugi dział archiwaliów powinny stanowić akta powstałe w wielkich, 
zbiorczych obozach przejsciowych typu Talica (znajdowało się tam ok. 30 
tys. jeńców). Akta te 'dotyczyły segregacji jeńców na grupy wysyłane do 
stałych obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk; rozsyłane do domów, 
przekazywane władzom niemieckim i przeznaczone do łagrów 36 • Ponieważ 

segregacja odbywała się pod nadzorem NKWD, sądzić należy, że akta te 
musialv się ::naleźć w Archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSSR. 

Trzeci dział powinny tworzyć akta obozowe z Kozielska, Ostaszkowa 
i Starobielska, a więc akta kwatermistrzowskie, związane z utrzymaniem 
ooozow i akta operacyjne, związane z załogą i jej zadaniami. Wreszcie akta 
osooowe Jeńców, głównie teczki personalne, protokóły przesłuchań itp. 

Koleiny dział stanowią niewątpliwie akta operacyjne centrali i terenowych 
zarządów NK~'D, w których powinny znajdować się dokumenty, związane 
z podJęciem decyzji o wymordowaniu jeńców polskich oraz z realizacji tej 
decyzji. O charakterze owych dokumentów świadczyć może wspomniany już 

głosny raport Tartakowa. Wrażenie autentyku, jakie tekst ten budzi, skłania 
większosć badaczy do traktowania go jako wiarygodne źródło informacji 
(nawet wtedy, kiedy istniejące wątpliwości zmuszają ich do stwierdzenia, 
jak np. J.K. Zawodnego, że nie jest to pewne), chociaż kolejne weryfikacje: 
Józefa Mackiewicza, później Louisa Fitz-Gibbona i Karla Gunthera von Hase 
me przesądziły tego ostatecznie 37 , a dokumenty z archiwum NKWD ujaw
nione obecnie przez prof. Lebiediewą pobudzają do nowych zastrzeżeń. 

Osobny dział powinny stanowić dokumenty dotyczące zacierania przez 
NKWD siadów zbrodni katyńskiej. Była to akcja o skali tak wielkiej, że trud
no sobie wyobrazić, by nie pozostała po niej bogata dokumentacja. Akcja 
ta przede wszystkim obejmowała odpowiednie "przygotowanie" Lasu Katyń
skiego do prac komisji Nikołaja N. Burdenki 38 • Obejmowała również bardzo 
żywą działalność propagandową, obliczoną głównie na przekonanie opinii 
światowej, a zwłaszcza polskiej, o niemieckiej odpowiedzialności za Katyń 39 • 

Wniesienie sprawy katyńskiej na wokandę procesu w Norymberdze było naj
głośniejszym przykładem tupetu ludzi zaangażowanych do robienia tej 
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akcji 40. Wiązała się ona z bezceremonialnym ściganiem osób związanych 
ze sprawą Katynia i wymuszaniem na Óich różnych zeznań lub odwoływania 
wcześniej złożonych. Aresztowani zostali lub zeznawali pod przymusem 
dr Marko Markov, prof. Frantisek Hajek, prof. Robel, dr Szebesta i wielu 
innych. Bardzo szybkie trafianie na trop dokumentów katyńskich na obsza
rach zdobytych przez Armię Sowiecką świadczy, iż służby NKWD miały 
dobre rozpoznanie wywiadowcze .. Zdobyto w ten sposób niektóre dokumenty/ 
w Krakowie, uzyskano informacje o ewakuacji dokumentów katyńskich przez 
Niemców z krakowskiego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminologii 41 • 

Szczególny charakter jako materiał źródłowy mają filmy dokumentalne, 
wykonane w czasie ekshumacji w Katyniu. Pierwszy z nich, wykonany przez 
Niemców, przedstawiał wiosenną ekshumację w 1943 r. i miał służyć do ce
lów popagandowych III Rzeszy. Drugi, wykonany przez Rosjan, pokaZ)'Wał 
ekshumację ze -stycznia 1944 r. prowadzoną przez komisję prof. Burdenki. 
Duża część tego filmu poświęcona była także udziałowi jednostek I Korpusu 
PSZ w ZSSR gen. Zygmunta Beriinga w wojskowych uroczystościach żałob
nych, jakie odbyły się 30 stycznia 1944 roku. Film ten w założeniu miał słu
żyć przek :"laniu światowej opinii publicznej, iż mordu w Katyniu dokonali 
Niemcy. Inne filmy o Katyniu są najczęściej kompilacjami z obu wyżej wy
mienionych, z dołączeniem wycinków niemieckich kronik tygodniowych i drob· 
nych materiałów filmowych, wykonanych 'przez niektóre delegacje, odwiedza-_ 
jące Katyń w 1943 lub 1944 roku. Niewyjaśniona jest dotychczas sprawa 
filmu, który miał być nakręcony podczas egzekucji w Katyniu w celach, być 
może, instruktażowych dla służb NKWD 42 • 

Niezmiernie cenne źródło stanowi materiał fotograficzny, którego tylko 
skromna część opublikowana została w literaturze katyńskiej. Nierozpozna
ne, oficjalne zbiory fotograficzne, z materiałów wykonanych w 1943 r., kryją 
się gdzieś w RfN. Poważne zasoby zgromadziło Muzeum Historii Fotografii 
w Krakowie i zbieracze indywidualni, zwłaszcza Jędrzej Tucholski i Stanisław 
Maria Jankowski. 

Kończąc krótki przegląd archiwaliów katyńskich warto wspomnieć, iż 
20 stycznia 1990 r. Niezależy Kom t Historyczny Hadania Zbrodni Katyń· 
skiej zwrócił się stosownym pismem do naczelnika Wydziału Archiwum MSW 
ZSSR z prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych, dotyczących zbrod
ni katyńskiej 43 • 

B. Ogólna charakterystyka dorobku historiografii katyńskiej 
Ważniejsze pozycje w dorobku polskiej i powszechnej historiografii katyń

skiej za okres do 1982 r. jako pierwszy zewidencjonował Zdzisław Jagodziń· 
ski 44 • 

Pionierska bibliografia Jagodzińskiego posłużyła za podstawę do opraco
wania przez Marię Harz Materiałów do bibliografii zbrodni katyń
skiej ... ~s. Bibliografia ta mimo starań autorki nie objęła ~o~ażnej czę~ci 
literatury krajowej, funkcjonującej w drugim obiegu, jak rówmez prasy regJo· 
nalnej. Praca jest ponadto obciążona nadmiarem pozycji ogólnych, mających 
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tylko luźny związek ze sprawą katyńską. Można mieć również zastrzeżenia 
do niezbyt jasnego i konsekwentnego, wewnętrznego podziału literatury i 
pr~y~ji opisów bibliograficznych. Mimo tych usterek praca Marii Harz jest 
dziś mezbędna w poważnych badaniach. 

Pierwsze prace o mordzie katyńskim ukazały się wkrótce po rozpoczęciu 
ekshumacji. Wówczas to zespół niemieckich propagandystów, przy udziale 
por. Gregora Slowenczika opracował broszurę pt. Das End e von K atyn, 
którą :wr~czano delegacjom przybywającym do Lasu Katyńskiego już przed 
25 kw1etma 1943 roku 46 • W niedługi czas późniejukazała się następna bro
szura pt. Der Massenmord im Walde von Katyn, wydana w Berlinie z ilu
stracjami i fragmentami dokumentacji 47 • Obie broszury propagando~e były 
~zeroko rozpowszechniane, zwłaszcza druga ukazała się w różnych językach 
l w1elu mutacJach 48 • Podstawowe wszakże dzieło źródłowe Amtliches Mate
rial zum Massenmord von Katyn, które miało służyć niemieckiej polityce 
rozsadzania koalicji aliantów, mimo wysiłku redaktorów i wydawców ukazało 
się dopiero we wrześniu 1943 r., co kierownictwo III Rzeszy przyjęło już 

bez zamteresowania 49 • Pośpiech, z jakim dzieło to przygotowano spowodo
wał, iż nie dość starannie ukryto treści propagandowe. Wszystkie te błędy, 
a zwłaszcza złe przeskalowanie szkicu, przedstawiającego rejon katyńskiej 
każru, ułatwiły ekipom NKWD zacieranie dowodów zbrodni !>o, Dziś Amtli
ches Materiał..., mimo wszystkich błędów i tendencyjności, pozostaje pier
wszym i podstawowym zbiorem dokumentacyjnym do badania zbrodni katyń
skiei. Dla potrzeb badawczych należałoby przygotować polskie, krytyczne 
1 naukowe wydanie tego zbioru. 

' W styczniu 1944 r., w kilka miesięcy po Amtliches Materiał .•. , ukazał 
się sowiecki Komunikat Komisji Specjalnej ... przedstawiający wersję wyda
rzeń, opracowaną przez komisję prof. Burdenki !>l. Wersję, która jednozna
cznie wskazywała, iż sprawcami .mordu byli Niemcy. Od tamtych czasów 
po dzień dzisiejszy do pracy Lebiediewej w historiografii sowieckiej nie uka
zała się żadna praca, która w podstawie źródłowej i wnioskach wychodziłaby 
poza treść komunikatu komisji Burdenki (por. np. pracę gen. M. Monina w 
miesięczniku "Wojenno-Istoriczeskij :Zurnał", nr 2 z lutego 1982). 

Pierwszy polski zbiór dokumentacyjny, ujmujący także sprawę katyńską, 
opL!bhkowany został w końcu 1943 roku. Był to dość swobodnie skompletowa
ny zestaw dokumentów, dotyczących całokształtu stosunków polsko-sowie
ckich w okresie 1939-1943 !>2 • Znacznie bogatszy zestaw dokumentów, doty
czących sprawy katyńskiej, zamieścił prof. Wiktor Sukiennicki w swoim zbio
rze F acts and documents concerning Polish prisoners of war ... , opublikowa
nym w 1946 r., mimo wyraźnego niezadowolenia brytyjskich czynników polity
cznych !>J. W dwa lata później ukazała się fundamentalna praca przygoto
wana przez Józefa Mackiewicza Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, 
ze wstępem gen. Władysława Andersa !>4 , Dzieło imponowało dobrze rozu
mianym obiektywizmem, wielostronnym oświetleniem sprawy i bardzo nikłymi 
nutami emocji, co wobec małego dystansu czasowego od, bardzo przecież, 
dramatycznych zdarzeń, wymaga szczególnego podkreślenia. Praca przetłu-
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mączona została na język francuski, włoski, angielski i hiszpański, dając 
dobre podstawy źródłowe dla polskiej i powszechnej historiografii katyńskiej. 
. Z PQ)Vażnych zbiQrów dokumentacyjnych, tyczących bezpośrednio sprawy 

. katyńskiej, wymienialiśmy już zbiór dokumentów i zapisów .·przesłuchań 
powstały w wyniku działania wspomnianej wcześniej Komisji Specjalnej Kon
gresu USA, . największe do dziś objętościowo dzieło o Katyniu. Oczywiście 

. opublikowano jeszcze wiele różnych zbiorów dokumentów, dotyczących sto
sunków Polski z ZSSR i państwami zachodnimi, w których sprawa katyńska 
znajdowała swoje odbicie. Opublikowano też wiele pojedynczych dokumentów, 
dotyczących problematyki katyńskiej, lecz publikacje te nie odegrały tak 
przełomowej roli jak wymienione wyżej ss. 

Niezbyt bogata jest natomiast. literatura pamiętnikarska, dotycząca 

sprawy katyńskiej. Dysponujemy zaledwie killtoma dobrymi pamiętnikami, 

przedstawiającymi fragmenty walk na Wschodzie po 17 września 1939 r., 
jenieck4 drogę żołnierzy polskich od wzięcia do niewoli, przez obozy przejś
ciowe, do obozów stałych lub więzień NKWD 56. Są to jednak, poza killtoma 
wyjątkami, opisy wycinkowe, nie dające obrazu całości zjawiska. 

Stosunitowo niezłą literaturę memuarystyczną mamy do studiów nad ży
ciem jeńców, zwłaszcza w obozach w Kozielsku i Starobielsku (Józef Czapski, 
Stanisław Swianiewicz, Bronisław Młynarski, ks. Zdzisław J. Peszkowski). 
Nawet tak starannie utajona. wywózka jeńców z K~a do Katynia zosta
ła opisana przez pamiętnikarzy w stopniu, umożliwiającym dość dokładO<l · 
rekonstrukcję wydarzeń S7 • Również istnieje kilka drobnych zapisów pamięt
nikarskich, dotyczących odnalezienia dołów śmierci w Katyniu i zdarzeń, 
jakie ów fakt wywołał w polityce polsklej i międzynarodowej~. 

Pamiętniki sensu stricto wzbogaca duża ilość różnego rodzaju drobnych 
wspomnień, relacji, sprawozdań. Ogólnie można je podzielić na relacje obo.
zowe, z wiosny 1940 r., i relacje ludzi, i.tórzy odwiedzili Katyń w 1943 lUb 
1944 roi:u. Do grupy pierwszej należą mln. wspomnienia Gorzechowskiego, 
Grobici:iego, Kokoszki, i:s. Musielaka, Rozpędka i wielu innych !>9. Do\ grupy 
drugiej Goetla, Józefa Mackiewicza, Bartoszewskiego, Jaworowskiego, Tram
sena, przedśmiertne wyznanie Burdenki i in."· Nie można też pominąć w 
postępowaniu badawczym różnych relacji, dotyczących sprawców zbrodni. 
Do tego działu należy zaliczyć wspomnienia Sznajberga, relacje Szymańskie
go i killta innych ~>1. 

W największym stopniu wiedzę o Katyniu ksz.tałtowały poważne monogra
fie, opracowane przy zastosowaniu odpowiednich, choć· nie zawsze najdosko
nalszych metod badawczych, i pisane bez nadmlaru emocji i frazeologii. 
Pierwszą pracę monograficzną, przy wykorzystaniu dużej ilości dostępnych 

źródeł, napisał w 1949 r. Józef Mackiewicz. Obecność Mackiewicza przy 
pracach ekshumacyjnych spowodowała, iż jego książka miała partie wspom
nieniowo-doltumEmtaJne i mocno sugestywne widzenie wielu spraw. Autorem 
wstępu do książki Mackiewicza był Artbur Bliss-Lane. Dzieło Mackiewicza 
wydane zostało w Niemczech, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjedno
czonych. Publikowane było w kilku formach z licznymi uzupełnieniami. Nie 
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ulega wątpliwoki, it odegrało ono w owym czasie arcyważną rolę w dopro
wadzeniu do świadornoki społeczeństw zachodnich prawdy o Katyniu ". 

W 1962 r: ukazało się w USA pierwsze wydanie książki Janusza K. Za
wodnego Death in the Forest u. Dzieło pisane według rygorów nauki histo
rycznej, ze starannym wyważeniem sądów i opinii, daleiie od sensacy:jności, 
tak często towarzyszącej problematyce katyńskiej. Praca doczekała się sto
sunkowo szybkich wydań w Anglii, Francji, Niemczecb, Włoszech, Norwegii 
i Japónii. Po raz pierwszy po polslw ukazała się w dWÓ"..b J"9tnych opracowa-

. niach w drugim ob~ w Polsce. W 1989 r. na oficjalnym rynku księgarskim 
w Polsce ukazały się prawie jednocześnie dwie edycje rozszerzone dzieła 
prof. Zawodnego; obie z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego. Jest to nie
wątpliwie jedna z najpoważniejszych dzisiaj prac o Katyniu. 

Rekomendacji warta jest także praca Henri Montforta Le massacre de 
Katyn, crime russe ou crime allemand?, której polskie wydanie przygotowy
wane jest obecnie~. Ukazanie się książki, mającej w tytule pytanie czy 
Katyń to zbrodnia rosyjska, czy niemiecka, wzbudziło duże zainteresowanie 
francuzów, ale przede wszystkim emigracji polskiej we Francji. Uważano 
początlcowo, że praca jest prostą kompilacją wcześniejszej literatury. Okaza
ło się jednak, że wiele relconstrul;cji i hipotez Montforta, mimo dyskusyjnoś-
ci, zyskało uznanie wybitnych znawców przedmiotu. · 

Najpłodniejszym autorem książek katyńskich na Zachodzie jest niewątpli
wie Louis Fitz-Gibbon. W ciągu sześciu lat napisał on siedem książelc, często 
wznawianych. Niektóre z nich są w istocie kompilacjami, nie wnoszącymi 
nic nowego. Dwie jednak wymagają wyróżnienia. Pierwsza z nich to kiążka 
otwierająca cały katyński dorobek Fitz Gibbona, zatytułowana Katyń, wyda
na w 1971 roku. Druga to dzieło chyba najbardziej dojrzałe i wszechstronne: 
Unpitied and Unlrnown. Katyn - Bologoye- Dergachi,- opublikowane w 1975 
r. 65. W odróżnieniu od innych autorów monografii,· Fitz-Gibbon opublikował 
listę ofiar ustalonych w czasie wiosennej ekshumacji 1943 r. w Lesie Katyń
skim. Wprawdzie nie wnosi ona wiele nowego w stosunku do Amtliches Ma
teriat. .. , to jednak dobrze świadczy o rozumieniu przez autora społecznej 
istoty sprawy katyńskiej, 

Najnowszą pracą, poświęconą sprawie katyńskiej w historiografii zachod
niej, jest książka Hendnlca van Berga, wydana w 1986 r. Obszerna, jak na 
literaturę zachodnią, monografia, jest właściwie podsumowaniem całego 

zachodniego dorobku w dziedzinie badań katyńskich 66 • 

Powojenna literatura krajowa miała wybitnie propagandowy charakter 
i podporządkowana była całkowicie sowieckiej wersji wydarzeń. Do 1956 r. 
napisano kilka broszur, które opierały się wyłącznie na komunikacie komisji 
Burdenlci. Jedyna większa prawa to książka Bolesława Wójcickiego Prawda 
o Katyniu 67, mająca przekonać społeczeństwo, że amerykańskie badania 
katyńskie, podjęte przez Komisję Kongresu USA, obliczone są na skłócenie 
Polski ze Związkiem Sowieckim. Mimo wybitnie jednostronnego widzenia 
sprawy i propagandowego charakteru, pracy Wójcickiego nie można odmówić 
pewnycli -wartości faktograficznych w zakresie powojennych dziejów sprawy 

56 

Katynia. Po 1~56 r. o Katyniu prawie w ogóle się nie pisało. Tylko bardzo 
usłużni ludzie, pragnący przypodobać się kierownictwu sowieckiemu, organi
zowali od czasu do czasu różne imprezy, na których przedstawiano radziecką 
wersję. wydarzeń i propagowano anonimoWe broszury, pisane w tym samym 
duchu. 

Pierwszą oryginalną krajową książkę o Katyniu, napisaną wg . zasad 
naukowych, opublikował w drugim obiegu w 1980 r. Jerzy Łojek. Praca tojka 

. powstała na bazie szerokiej kwerendy bibliograficznej, źródeł prasowych 
oraz archiwaliów w postaci listów katyńskich. Jest ona charakterystyczna 
dla całej jego twórczości, cechuje ją żywa narracja, cięty język i wiele cieka~ 
wych, choć kontrowersyjnych, hipotez i wniosków u. · 

Druga, kTajowa książka o KatyniU powstała już w radykalnie zmienionej 
sytuacji, gdy temat ten został w Polsce odblokowany. Chodzi o.książkę Cze
sława Madajczyka, Dramat katyński. Praca, zarówno w analitycznej, jak 
i dokumentacyjnej części przynosi kilka nowych, wartościowych informacji 6 9 • 

Nieczęsto w ostatnich latach ukazują się książki, które protegują sowie
cką wersję wydarzeń. Do osobliwości należą więc wydane za granicą prace 
Romualda Swiątlca i Stanisława Karpińskiego. Oba dziełka są po prostu publi
cystycznymi spekulacjami, prowadzonymi na kanwie starych źródeł 70 • 

Autonomiczny dział w historiografii katyńskiej stanowi biografistyka. 
Najobszerniejszą jej część i najbardziej pożądaną, ze społecznego punktu 
widzenia, tworzą różnego rodzaju wykazy ofiar z obozów w Kozielsku,· 
Ostaszkowie i Starobielsku 7'-. Dorobek w tej dziedzinie został już dość do
kładnie scharakteryzowany 72. 

Warto natomiast wspomnieć, iż w najbliższym czasie ukaże się dzieło 
Jędrzeja Tucholskiego, które będzi~:: wydarzeniem w dziedzinie ustalania 
i weryfikacji ofiar mordu (zob. w nir 'ejszym zeszycie artykuł Tucholskiego 
z wykładem zasad, na których opiera się tworzona przez niego lista katyń
ska). 

Do biografistyki katyńskiej należy także przygotowane przez zespół, 

zgromadzony przy redakcji "Wojskowego Przeglądu Historycznego", dzieło 
pt. Epitafia katyńskie. Bądzie to zbiór biogramów oficerów zamordowanych 
w Lesie Katyńskim, opracowanych w formie inskrypcji i drukowanych na 
razie na łamach "Wojskowego Przeglądu Historycznegoa. Na uboczu pozosta
ły natomiast biografie poszczególnych oficerów, co mocno zubaża cało
kształt badań katyńskich. Dziś, gdy rodzi się wiele inicjatyw upamiętnienia 
męczeńskiej śmierci jeńców polskich z. Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, 
napisanie choć kilku biografii staje się nie tylko moralnym obowiązkiem, ale 
także potrze~ą chwili. 

Do potrzeb chwili należy sporządzenie innej jeszcze "listy katyńskiej" 

- listy sprawców. Badania w tym zakresie są ledwie zapoczątkowane, można 
mieć nadZieję,- ·że rozwiną się obecnie, kiedy historycy sowieccy i polscy 
uzyskają dostęp do archiwów NKWD. Pierwszy wykaz nazwisk funlccjonariu • 
szy NKWD odowiedzialnych ~ zbrodnię w Katyniu i w innych miejscach za
głady sporządził Janusz K. Zawodny w swej książce Death ·in the Forest 
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(1962, uzupełnienia w polskim wydaniu 1989). N~j~bszerniejszą. dotyc~s 
listę sprawców opublikował Jerzy Jackl ("Warszawskte Zeszyty Htstoryczne • 
1989). Kilkanaście nowych nazwisk przyniosły dokumenty, wykorzystane w 
pracy prof. Lebiediewej 73 • 

c. Zarys podstawowych problemów w badaniach k~tyński~h _ _ _ . 
Dotychczasowe badania ujmowały problem zbrodm katyoskleJ ogólme l 

całośCiowo. Większość prac rozpoczynała się opisem działań wojennych na 
Wschodzie po 17 września 1939 r. i poprzez omówienia obozowych losów 
polskich jeńców prowadziła do charakterystyki samego mordu w lesie katyń
skim, ze wskazaniem sprawców i kończyła. się omówieniem wpływu spraV?' 
katyńskiej na stosunki międzynarodowe. Obecnie, w oparciu o t~n właś~1e 
dorobek, powstała możliwość badań bardziej analitycznych. Chodzi o podzie
lenie wielkiego problemu badawczego, jakim jest sprawa katyńska, na k~
naście tematów monograficzych i skupienie wokół tych tematów odpowied
nich zespołów badawczych: 

L Metodyka badań nad zbrodnią katyńską 
Literatura dotycząca metodyki badań, historiografii i źródłoznawstwa 

jest obecnie bardzo skromna 74 • Na razie rozpoczęte zostały w kraju pra~e 
ciągłe nad bibliografią katyńską. Najbliższe pilne zadania to uporzą~owarue 
i zewidencjonowanie różnych indywidualnych kolekcji katyńskich w kraJU oraz 
kwerenda w zagranicznych i krajowych archiwach w celu opracowania prze
wodnika po archiwaliach katyńskich; podjęcie studiów prasoznawczych nad 
ustaleniem wartości źródłowej do badań katyńskich prasy "gadzinowe), pra
sy konspiracyjnej, prasy niemieckiej, sowieckiej i polskiej prasy na emigracji; 
podjęcie studiów źródłoznawczych nad przydatnością badawczą koresponden
cji rodzinnej Katyńczyków; rozwinięcie studiów topograficznych w celu opra
cowania dokładnych szkiców, planów i map, niezbędnych do dalszych badań, 
głównie poszukiwania miejsc straceń jeńców z Ostaszkowa-i Starobielska. 

2. Polscy jeńcy Armii Czerwonej 
Badania nad działaniami zbrojnymi na wschodnich obszarach Polski docze

kały się kilku prac w polskiej litraturze emigracyjnej. Również w krajowej 
historiografii w ostatnich latach ukazało się parę niezłych opracowań 75 -

W obu wypadkach dotyczą one ogólnych zagadnień operacyjnych, podczas 
gdy problematyka katyńska oczekuje na prace szczegółowe, omawiające ~a
łania taktyczne, a głównie okoliczności brania do niewoli żołnierzy ~lsk1ch. 
Podięcie takich badań musi, siłą rzeczy, taczynać się od tworzema bazy 
źródłowej i to głównie opartej na relacjach uczestników, zwłaszcza młod
szych oficerów, podoficerów i żołnierzy. Zródła sowieckie, które mogą dać 
•zerokie oświetlenie tematu, są jeszcze niedostępne 76 -

- W studiach nad tym tematem chodziłoby o ustalenie miejsc wzięcia do 
niewoli większych grup jeńców polskich i ich traktowania; charakterystykę 
sieci przejściowych obozów jenieckich; wstępną segregację jeńców i ich prze-
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noszenie do obozów pracy lub zbiorczych obo.zów jenieckich typu Talica; losy 
jeńców polskich pod zarządem władz wojskowych Armii Czerwonej. 

3. Przekazanie polskich jeńców NKWD. Koncentracja jeńców oraz 
oficerów aresztowanych po zakończeniu działań w obozach 1D Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku . 

Podstawowe pytanie badawcze dotyczy ustalenia, czy przekazanie jeńców 
polskich NKWD wynikało z założeń politycznych, czy też z urzędowych obo
wiązków tej instytucji. Z treści rozkazu nr 001223 z 11 października 1939 r. 
i dołączonych do niego instrukcji można wnioskować, iż od początku wobec 
jeńców polskich w stopniach oficerskich zamierzano stosować postępowanie 
skrajnie represyjne. Od momentu przejścia we władanie NKWD j~::ńcy polscy 
znaleźli się w podobnej sytuacji jak oficerowie, którzy zostali już po zakoń
czeniu działań aresztowani w domach. Los tych ostatnich początkowo toczył 
się znacznie dramatyczniej, niż jeńców wziętych do niewoli przez Armię 
Czerwoną. Duża ich część została rozstrzelana w trakcie aresztowania łub 
zaraz po krótkim pobycie w więzieniu. Część wysłano do łagrów, część zaś 
do obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wiele akcji i postanowień 

. władz sowieckich jest niespójnych lub zupełnie niezrozumiałych. Dlaczego 
np. niektórych oficerów, zatrzymanych przez terenowe ogniwa NKWD, roz
strzelano na miejscu, a innych wysłano do obozów po to, by rozstrzelać ich 
parę miesięcy później. Gruntowna analiza dostępnych dziś materiałów, nawet· 
bez dotarcia do archiwów sCWJ!:!ckich, może doprowadzić w tym zakresie do 
ciekawych ustaleń. 

4. NKWD jako narzędzie zbrodni katyńskiej_ 
Dzieje NKWD w polskiej historiografii znalazły bardzo nikłe odbicie, 

;:., wiedza potoczna koncentruje się głównie na eksterminacyjnej działalności 
tej instytucji. 

Dla badań katyńskich niezbędne jest poznanie struktur władz centralnych 
i terenowych NKWD, organizacji oddziałów i służb specjalnych, sił wojsko
wych i wywiadowczych. Ustalenie, jakim komórkom NKWD podlegały obozy 
jeńców polskich i skąd rekrutowała się załoga tych obozów. Koniecznym jest 
także szersze zajęcie się zbiorową i indywidualną biografią funkcjonariuszy 
NKWD uczestniczących w zbrodni katyńskiej. Podstawa materiałowa dla 
tych badań jest ·dziś uboga, zasadniczy zwrot w tym zakresie przyniosą 
dokumenty z archiwów sowieckich. 

S. Obozy jenieckie w Kozi~lsku, Ostaszkowie i Starobielsku 
Znaczny postęp nad uzupełnieniem wykazów imiennych jeńców z Koziel

ska, Ostaszkowa i Starobielska, zgarnadzenie dużej ilości korespondencji 
Katyńczyków, mozliwość - wprawd~ie rzadka - lokalnych wizji w miejscach 
dawnych obozów, stwarzają sprzyjające okoliczności do pogłębienia badań 

nad ich dziejami. Mogą się one rozwijać jako studia porównawcze nad zagad
nieniami wspólnymi dla wszystkich obozów, ale mogą iść także w kierunku 
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wydobywania specyfiki każdego z nich. Ta druga forma mogłaby doprowadzić 
do powstania odrębnych monografii każdego z obozów. 

6. Posta-.a władz sowieckih wobec zabiegów jeńcóJIJ i starań zeJI!nętrz
nych o ich uwolnienie 

Ostatnio odnalezione dokumenty w archiwach niemieckich, a także liczne 
relacje rodzin rzucają nowe światło na niemiecko-sowieckie pertraktacje 
w sprawie wymiany jeńców wojennych. W relacjach rodzin Katyńczyków od
najdujemy wiele informacji o docieraniu do różnych urzędów sowieckich i 
niemieckich w staraniach o uwolnienie bliskich. Zabiegi rodzin w sprawie 
zwolnienia z obozów swych bliskich lub uzyskania o nich informacji to ważny 
i wymowny fragment dziejów katyńskich, godny gruntownego przebadania 
i opracowania. 

7. Decyzja o wymordoJI!aniu 
Jest to centralny temat badawczy wo całej problematyce katyńskiej, o 

wielkiej wymowie politycznej. Odpowiedzi na pytanie kto, kiedy i w jakich 
okolicznościach podjął decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych, 
można będzie udzielić w sposób wiarygodny, gdy udostępnione zostaną archi
walia sowieckie. Dotychczas obracać się musieliśmy w kręgu hipotez, docie
kań i rekonstrukcji. Historiografia katyńska wysunęła w tej kwestii kilka 
przypuszczeń, których weryfikowanie w miarę napływu najdrobniejszych 
nawet materiałów jest procesem badawczym, a stawianie nowych hipotez 
- kluczem do szukania prawdy. 

8. Zasady segregacji jeńców 
Mimo wielu relacji, złożonych przez jeńców z grupy 448, którzy uszli 

śmierci, trudno dziś wskazać na kryteria, jakimi kierowały się władze 

NKWD, wyłączając ich z grup przeznaczonych na rozstrzelanie. 
Na ogół historiografia wysuwa hipotezę, że decydującą rolę odgrywało 

kryterium polityc;zne, to znaczy pozytywny stosunek do ZSSR. Wydaje się, 

że tych kryteriów było znacznie więcej, a kryterium polityczne można było 
odnieść do małej tylko ilości uratowanych. Wobec braku jeszcze dokumen!a
cji sowieckiej, która by jednoznacznie sprawę rozstrzygnęła, szukać trzeba 
rozwiązania w badaniu życiorysów uratowanej grupy, w gruntownej analizie 
jej korespondencji rodzinnej i w relacjach, złożonych polskim władzom. 

9. Plan wymordowania jeńców i jego realizacja na tle akcji ekstermina
cji ludności polskiej w ZSRR 

Pobieżna nawet analiza działań eksterminacyjnych· władz sowieckich 
wobec ludności polskiej wiosną 1940 r. wskazuje, że mord katyński był częś
cią planu eksterminacyjnego, obejmującego deportacje w głąb Rosji, zsyłki 
do łagrów oraz mordowanie na miejscu różnych polskich grup społecznych 
i zawodo.wych. Zbieżność dat w rozpoczęciu drugiej deportacji na wiosnę 
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1~0 r., z :oz~zęciem . tz~: rozładowania polskich obozów jenieckich, 
świadczy o ścisłeJ synchromzacu tych przedsięwzięć. 

Można przypuszczać, iż plan wymordowania jeńców polskich opracowany 
był w ·sposób charakterystyczny dla wojskowego planowania operacyjnego. 
W swojej treści zawierał wytyczne co do czasu i odpowiednio przygotowane
go miejsca mordu; omówienie działań w celu oddzielenia kolejnych grup, 
przeznaczonych do zamordowania, od pozostałej części jeńców i metodę kon
wojowania i dostarczania jeńców do stacji kolejowej; transport do miejsca 
rozładunku; konwój do miejsca straceń; sposób mordu i siły do jego dokona
nia; zamaskowanie .miejsca zbrodni; wojskową osłonę akcji i wydzielenie 
odwodów na wypadek zbiorowego oporu mordowanych. Bardzo ważną częścią 
tego planu musiały być instrukcje, dotyczące zachowania bezwzględniej 

tajemnicy akcji, a zwłaszcza utrzymania jeńców w niewiedzy co do oczekują
cego ich losu. Sądzić możemy, iż dokument ten p_rzypominał instrukcję Iwana 
Sierowa z 11 października 1939 roku. Plan zrealizowany był w ten sposób, 
że każdy z jego punktów wykonywały oddzielne grupy, nie znające zadań 
innych grup, ani ostatecznego celu działania. Grupy te pochodziły prawdo
podobnie każda z zupełnie innych terenów i jednostek NKWD i po zakończe
niu akcji rozesłane zostały na powrót do macierzystych jednostek. Być może 
tylko grupa dokonująca egzekucji miała znać finał akcji. Skrupulatne prze
śledzenie każdego z punktów w oparciu o istniejące źódła, a następnie syn
teza tych jednostkowych dociekań może dać zaskakujące wyniki. 

10. Miejsca kaźni. Charakterystyka terenu i lokalizacja dołów śmierci. 
Ekshulacje 

Historia odkrycia dołów śmierci 'w Katyniu jest dość dobrze znana, dzięki 
dokumentacji, jaka powstała w związku z działalnością Międzynarodowej 
Komisji Lekarskiej i innych. Doły śmierci i cmentarze katyńskie mają także 
już swoje zarysowane opracowanie. Gorzej jest natomiast z ustaleniem 
miejsc kaźni dla obozów z Ostaszkowa i Starobielska. W dalszym ciągu tru
dno jest dokonać wyboru wśród kilku hipotez, wskazujących rejony, w których 
miano dokonać mordu (w wypadku jeńców ze Starobielska miejscem ich kaźni 
- wg przekazow potwierdzonych przez KGB - była' okolica Charkowa). Celo
we jest ciągłe weryfikowanie tych hipotez lub świadectw, gromadzenie dal-
szych materiałów. · . 

11. Z acieranie śladów zbrodni i preparoJI!anie dowodów obeiqżajqcych 
Niemców 

Ujawnienie zbrodni katyńskiej w 1943 r. rzuciło ·ponury cień na władze 
ZSSR i na samego Stalina w chwili, gdy ogromnie wzrastała popularność 
państwa sowieckiego w świecie. Pod}ęcie w tych warunkach działań, mających 
na celu udowodnienie, iż niemieckie rewelacje katyńskie są oszczerstwem, 
stało się strategicznym zadaniem polityki sowieckiej i wszystkich sowieckich 
służb 'specjalnych oraz propagandy. 
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Jeśli działania polityczne i propagandowe są dość dobrze znane to 0 
działaniach specjalnych wiemy bardzo niewiele. Rozpoczęły się one na 'szero
ką skalę w !:esie Katyńskim po 25 września 1943 r., kiedy to odpowiednie 
sł~żby przygotowywały teren do podjęcia prac przez komisję Burdenki. 
Następnie działalnością tą objęte zostało Wojsko Polskie w ZSSR, które 
musiało być przekonane, że sprawcami mordu są Niemcy, aby pogląd ten 
rozpowszechnić po ·wkroczeniu na ziemie polskie. Organa NKWD, działające 
przy armiach i frontach sowieckich, musiały otrzymać odpowiednie rozkazy 
w sprawie tropienia _ludzi związanych z Katyniem i dokumentów katyńskich 
na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną. Do działalności na rzecz 
propagowania sowieckiej wersji wydarzeń włączone zostały partie komunisty· 
czne. Sprawie towarzyszyły aresztowania, skrytobójstwa, ewakuacja i nisz
czenie .dokumentów oraz, co jest najmniej znane, swoiste akcje dezinformacji 
w prasie zachodnio-europejskiej. 

12. Biografistyka katyńska 
Wśród ofiar mordu znalazło się wielu wybitnych Polaków, z racji dorobku 

i .osiągnięć godnych biografii indywidualnych. Biografistyka katyńska zajmuje 
się obecme biografią zbiorową, mogącą w pełnych wymiarach ukazać straty 
jakie poniósf naród w sferze kultury, nauki, oświaty i obronności. Jeśli idzi~ 
o bazę źródłową, to biografistyka znajduje się w zdecydowanie uprzywilejo
wan~j pozycji. Zachowały się akta wojskowe w CA W, a przede wszystkim, 
w wielu wypadkach, zbiory rodzinne. 

13. Międzynarodowe znaczenie sprawy katyńskiej 
Znaczenie sprawy katyńskiej w polityce mocarstw w latach II wojny 

światowej jest stosunkowo dobrze znane, a wiedza ta wzbogacana jest coraz 
to nowymi o ·yciami, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej B ryta
nii. W tej snuacjj warto pokusić się o polskie monograficzne opracowanie 
tej problematyki. 

Znacznie słabiej opracowane zostały międzynarodowe losy sprawy katyń-
skiej po roku 1945. ' 

Najogólniej można stwierdzić, iż funkcjonowała ona na zasadzie barome
tru, wskazującego stan napięcia między ZSSR, a mocarstwami zachodnimi. 

14. Władze P'"RL wobec sprawy katyńskiej 
Mimo, iż sowiecka wersja wydarzeń niepodzielnie dominowała w historio

grafii oficjalnej i środkach masowego przekazu, to nacisk propagandowy w 
celu kształtowania świadomości społecznej w tym kierunku był bardzo różny. 
W latach 1944-1946 miał on bardzo ostry, można powiedzieć - agresywny 
charakter. Od 1947 r. agresywność ta znacznie zmalała, co było w dużym 
stopniu efektem niepowodzenia strony sowieckiej w sprawie Katynia na pro
cesie norymberskim. Od jesieni 1951 do 1953 r. nastąpił wyraźny może 
nawet historyczny, nawrót agresywności propagandowej, która była ~eakcją 
na podjęcie działalności przez Komisję Specjalną Kongresu USA. Po śmierci 
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Stalina sprawa katyńska była żywo dyskutowana w Polsce, lecz nie dało to 
żadnych zmian w poglądach oficjalnych 17 • Natomiast społeczeństwo wyraź

. nie demonstrowało prawie jednolity pogląd, że sprawcą zbrodni są władze 
ZSSR. Lata 60-e cechowały się dość subtelną, ale stanowczą próbą przeko
nania społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, o prawdziwości sowieckiej wersji 
wydarze_ń. Powstało wówczas szereg anonimowych broszur i notatek, ·które 
służyły temu celowi. Od ,Połowy lat 70-ych zaczęła powstawać "bibuła katyń
ska", zwalczana aktywnie przez władze państwowe. Na fali tej walki powsta
łY ważne grupy i ośrodki, krzewiące w kraju prawdę o Katyniu, aż do odblo
kowania tego tematu w końcu lat 80-ych. Podobną periodyzację można od
nieść do dziejów represji, stosowanych przez władze _PRL wobec ludzi, 
którzy usilowali dociekać prawdy o Katyniu lub domagali się pociągnięcia 

do odpowiedzialności sprawców zbrodni (zob. w niniejszym zeszycie artykuł 
Bożeny Łojek). 

15. Pomniki i pamiątki katyńskie. 
Cyniczny mord na pokonanych i wziętych do niewoli żołnierzach jest w 

polskiej tradycji, wyrosłej z etosu rycerskiego, czynem najnikczemniejszym. 
Wytrzymuje on porównanie z ogromem zbrodni ludobójstwa, dokonanej przez 
hitlerowców na społeczeństwie polskim, w sferze bezdusznego i wyjątkowo 
jaskrawego okrucieństwa. ' 

Obok więc chęci upamiętnienia męczeńskiej śmierci najbliższych, w spon
tanicznym ruchu utrwalania pamięci Katynia wyraża się ludzki bunt przeciw
ko przemocy, zbrodni i okrucieństwa. Znajduje on coraz mocniejszy wyraz 
w twórczości artystycznej, zwłaszcza w rzeźbie, medalierstwie, ale także 
w malarstwie świeckim i sakralnym. W twórczości literackiej prym wiedzie 
niewątpliwie poezja. 

Przedstawiając ten szkic o stanie badań katyńskich kierowałem się głów
nie chęcią zainspirowania ośrodków badawczych i dydaktycznych do zajęcia 

się w szerszym zakr~sie problematyką, która wciąż nie ma utrwalonej pozycji 
ani w planach badawczych, ani w programach dydaktycznych. 

PRZYPISY 

1 Por. J.K. Zawodny Katyń, Paryż 1989, s. 151 i 158. Komisja powstała przy 
Komitecie Wolnej Europy. W skład Komisji wchodząi m.in. Allen Dulles, Wiliam 
J. Donnovan, Julius Epstein (sekretaz), Karol Rozmarek, Jerzy Sokolsky. 
2 J. Epstein T_he mysteries of the Van f'liet report ••. , Chicago 1951; tegoż 
Das Geheim.,.,is der Polnischer Massengrłlber bei Katyn .•. , "Die Zeit", nr 23 z 
1949; i wiele innych. 
3 Wymownym przykładem jest "samobójstwo" Iwana Kriwoziercowa w Londynie 
30 listopada 1947 r., głównego ~wiadka zbrodni. Głosił 'ln, że chce dożyć chwili, 
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aby wystąpić przed sądem jako 4wiadek; zob. J. Mackiewicz TaJemnica śmieret 
Iwana Kriwoztercowa, głównego świadka zbrodni katyńskieJ, "Wiadomo4ci" 
(Londyn), nr !S-16 z 20 IV 1952 (przedr._ w: Katyń. Wybór publicystyki 1943-
-1988, Londyn 1968 i reprint Wyd. MYSL w kraju, s. 122-127; Katyń. Relacje, 
wspomnienia, publicystyka, oprac. A.L. Szcze4niak, Warszawa 1989, s. 234-242). 
4 Były to przede wszystkim dokumety nadesłane z ambasady amerykań~kiej w 
Moskwie; która znała zabiegi Polaków, zmierzające do odnalezienia zaginionych 
oficerów; dokumenty wywiadowcze, w tym sławny raport płłca Henry J. Szymań
skiego i ppłka Hułsa oraz inne dokumenty szefa amerykańskiego wywiadu wojsko
wego, gen. George'a Stronga ora~ płłca Ivana D. Yeatona, który nadzorował zało
żenie kartoteki materiałów katyńskich; ełcspertvn Johna F. Cartera i raport ppłka 
Johna H. Van Vlieta, złożony w wydziale wydziału wojskowego, oraz powszechnie 
znane sprawozdanie Kathleen Harriman z pobytu w Katyniu w 1944 r. i leilica 
innych. 
5 The Katyn Forest massacre: Hearings betore the Select Committee to 
eonduet an in11estigation ot t he tacts, e11idence and circumstances ot t he· 
Katyn Forest massacre, cz. I-VII, Washington 1951-1952 (82-nd Congress, 1-st
-2-nd Session 1951-1952). 
6 Postawę amerykańskiej administracji w sprawie udostępnienia tych zbiorów 
przedstawił· najobszerniej J.K. Zawodny, jw. s. 145 i nast., por. także s. 303. Na 
posiedzeniu Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej 

w dniu 1C grudnia 1969 r. amerykański badacz Allen Pauł omówił plan penetracji 
tych zbiorów z ramach badania stosunku władz amerykańskich do sprawy łcatyń
słciei. 

Są one przechowywane i udostępniane w Wojskowym Instytucie Historycznym 
~ Warszawie. 
8 Nieznane zdjęcia cmentarza katyńskiego, "Kontakt" (Paryż), nr 7-6 z 1988, 
s. 74. Opublikowano 7 zdjęć. "Wojskowy Przegląd Historyczny" (dalej WPH) opubli
kował jedno zdjęcie z 1941 r. w numerze 4 z 1969, s. 215. 
9 Relacja Ałłena Pauła. 
1° Cz.Błoch Losy Polaków poza granicami kraju w latach 11 wojny świato
wej, maszynopis w tece red. WPH. 
11 J.T. Gross Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci, 
'Zeszyty Historyczne" (Paryż), z. 48 z 1979, s. SS. 
12 Szersze omówienie zbiorów Instytutu Hoovera zob. Hoo11er Jnstitution Ar
chilles Holeling on Polanct, March 1976 oraz J.T. Gross i Irena Grudzińsłca-Gross 
'W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali .. ." Polska a Rosja 1939-1942, 
Londyn 1963 i edycje krajowe; tychże War through Chilctren's 'Eyes ... , Stanford 
1961; J. Siedlecki Losy Polaków w ZSRR w latach 193 9-1986, Londyn 1967. 
13 W największym chyba stopniu materiały te wyzyskał,' nie zawsze podając 

proweniencje Louis Fitz-Gibbon (zob. niżej przyp. 65). 
14 O. O'Małłey Most Secret Despatches to the British Go11ernement. To Mr 
'Eden ctatect 24-th May 1943, and 11-th February 1944, Londyn 1972. Raporty 
O'Malleya. wydało po polsku po raz pierwszy niezależne Wyd. Krzyża Nowohuckie
go w 1981 r. Zob. także tegoż Masakra katyńska (raporty z lat 1943 i 1944), 

"Tygodnik Kul~ural~y·, nr 20.z 14 V 1989 (przedr •. w: Katyń, RelacJe ... , s 194-217). 
15 K. Słcarzyńslc! Raport z Katynia, nota W .J. Kowalskiego, "Odrodzenie", 
nr 7 z 1989. Raport Skarżyńskiego z innymi. jego tekstami dotyczącymi Katynia 
i PCK w czasie okupacji opublikowała w 1969 r. niezależna Oficyna Wyd. FOKO
LENIE (wstęp W. Ziembińskiego). 
16 Por. J.K. Zawodny, op. cit., s. 146. 
17 Rysżard J. Daniłc z The Queens University of Belfast przesłał interesującą 
informację o rękopisie gen. mjra Rudolfa von Gersdorfta, sprawującego ogólny 
nadzór nad pracami w Katyniu w 1943 r. Rękopis ten, zatytułowany The Truth 
about Katyn, przechowywany jest w USA Nationał Archives. Zob. Cz. Madajczylc:, 
Dramat katyński, Warszawa 1969, s. 91. 
18 Cenny materiał fotograficzny nadesłał Wolfgang Basłer, który dłuższy czas 
stacjonował w Gniezdowie. 
19 Delegatura PCK przy Międzynarodowym Zarządzie Czerwonego Krzyża opub
likowała w 1944 r. w Genewie Listę altabetycznq zwłok odkopanych w maso
wych grobach w Katyniu. Po publikacji napłynęła do Genewy ogromna łcorespon
dencja, której wartość dla badań trudno dziś ocenić. 
2° Wchodzą tu w grę następujące kraje: Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, 

. Dania, Finlandia, Holandia, Jugosławia, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Szwecja, 
Norwegia, Francja. 
21 W. Milewski, A. Suchcitz, A. Gorczyclei Guide to the archi11es ot the Polish 
Jnstitute and Sikorski Muzeum, Londyn 1965, t. I, s. 334. 
22 Część najważniejszych akt opublikowana została w: Documents on Polish
-Solliet Relations 1939-1945, t. I-II, Londyn 1961-1967, Generał Sikorski Histori
cal Institute. 
23 Opublikowana została w: Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów (zob. 
niżej przyp. 54), s. 202-210. 
24 Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paryż 1989. 
25 W. Sukienniclei Facts and ctocuments concerning Polish prisoners ot war 
capturect by the u.s.s.R. eluring the 1939 campaign, London 1946; tegoż Biała 
Księga. Fakty i dokumenty z okresu dwóch wojen światowych, Paryż 1946; 
Zbrodnia katyńska ... , jw. 
26 T. Swiętochowsłci Guide to the collections ot the Pilsuctski Jnstitute ot 
America, New York 1960, zwł. s. 9; Cz. Bloch op. ctt. 
27 K. Skarżyński Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 
1989, s. 57-56. Por. też J.K. Zawodny op. cit., s. 234-237. 
28 M. Tarczyński, J. Tucholski Z metoetyki i organizacji bact~ń nad wykazami 
imiennymi t życiorysami Katyńczyków, WPH nr 2 z 1989, s.406. 
29 K. Skarżyński, op.cit., s. 64. 
30 Zob. K. Skarżyński, jw. 
31 M. Tarczyńsłci, J. Tucholski op.cit., s. 407; S.M. Jankowski Testament pa-
mięci, "Zycie W~rszawy•, nr 288 z 1969. W zbiorach S.M. Jankowskiego znajdują' 
się liczne relacje, m.in. prof. Popielsłciego, asystenta prof. Robla. 
32 AAN Poczqtek listy katyńskiej ... , "Zycie Warszawy• nr 71 z 1989; trzeba 
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też podkreślić ważność akt personalnych, przechowywanych w CAW i zdjęć katyń-
skich w VI AF, sygn. L-189. · 
J3 Opracowanie przewodnika po tych zbiorach jest przedsięwzięciem koniecznym 

dla organizacji badań. 
34 Zob. w niniejszym zeszycie: P. t.ysakowski Prasa ntemtecka o Katyntu. Pub
likowane w gazetach niemieckich dokumenty, mające pochodzić z archiwum Smoleń
skiego NKWD, przedrukowywała prasa "gadzinowa" w Polsce. Z badaczy zbrodni 
katyńskiej wykorzystywał tę dokumentację na większą skalę tylko Jerzy Jack! 
(zob. l..istę funkcjonartuszy NKWD ..•• niżej przyp. 73). Pr;:ypuszczenia co do losów 
archiwum smoleńsieiego NKWD zob. Cz. Madajczyk, op. ctt.; s. 65. 
Js Praca N. Lebiediewej opublikowała "Mieżdunarodnaja Zizń', nr z maja 1990; 
jeszcze przed ogłoszeniem zyskała rozgłos za sprawą omówienia treści w "Mosko
wskich Nowostiach', nr 12 z 1990. Obszerne omówienie tego materiału m.in. w 

. 'Polityce", nr 13 z 31 lll 1990. Por. uwagi w niniejs~ym zeszycie J. Trznadla Katyń 
a źródła sowieckie. 
36 w zbiorach polskich znajduje się wiele listów od jeńców w Talicy, którzy 
przekazani zostali Niemcom i znaleźli się w obozach w Bawarii. 
37 Zob. J. Mackiewicz Czy nowa rewelacja w sprawie Katynia 'Ostatnie Wia
domości" Dodatek Tygodniowy (Monachium), nr 40 z 1958; tegoż Tajemnica archi

wum mińsieiego NKWD, "Wiadomości" (Londyn), nr 35 z 1975 (przedr. w zbiorze: 
Gdybym byt chanem ..• , Warszawa 1989, Warszawska Oficyna Wyd. GRYF, s. 
118-126); J.:K. zawodny op,cżt., s. 94-96 (w tym ostatnim poszerzonym i poprawio
nym wydaniu książki powtórzył bez zmiany opinię z 1962 r.); L. Fitz G ibllOn U n pi

tied. and. Unknown. Katyn - Bologoye - Dergacht, London 1975; Cz. Madajczyk 
op. cit ..• s. 178 (autor uznał zdecydowanie raport Tartakowa za falsyfikat); L. 

Martlm, Prawda o Katyniu w świetle dokumentu, "Tygodnik Powszechny", nr 
27 z 1989 (przedr. w: Katyń. Relacje ..• , s. 338-341; raport Tartakowa miał być 
odkryty w piwnicy urzędu Gestapo w Mińsku przez ekipę wiceprokuratora R. Mar
tiniego); :K. Kersten Raport o likwtdacjt obozów w Kozielsku, Ostaszkowie 
i starobielsku, 'Warszawskie Zeszyty Historyczne" (dalej WZH) z.3 z 1989 (prze
arul:: dokumentu w przekładzie J. Mackiewicza, bez nowych danych do podparcia 
przekonania o autentyczności). Por. w niniejszym zeszycie uwagi Jacka Trznadla 
jw. 
3B T. P1eńkowski Doły śmieret i cmentarze polskich aftcerów w leste katyń-

slcim, WPH nr 4 Z 1989, s. 227. 
39 Akademia żałobna ku czet ofiar Katynia, 'Wolna Polska", nr 6 z 1944; 
J. Borejsia Mord w Katyntu ••• , "Wolna Polska' nr 4 z 1944; L. Butojemski Katyń, 
"Nowe Widnokręgi', nr 4 z 1944; Dywizja składa hołd aftarom niemiecietego 

okrucieństwa, 'Zołnierz Wolności', nr 24 z 1944; St. Ehrlich Hitlerowska metoda 

prowokacji i jej londyńscy zwolennicy, 'Na Zachód", nr 11 z 1944; W. Wasilew
ska Mora w Katyniu, 'Wolna Polska', nr 4 z 1944; tejże Zgodny chór,"Wolna 
Polska' nr 8 z 1943. 
40 Echa zbrodni katyńskiej w Norymberdze .••• 'Głos Ludu", nr 180 z 1946. 
41 J.:K. Zawodny op. ctt, s. 60. 
42 Zob. ·J. t.ojek Dzieje sprawy Katynta, Białystok 1989, s. 58-59. 
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43 w piśmie tym m.in. czytamy, że :Komitet .zwraca się o "udostępnienie doku
mentów, na podstawie których będzie można ( ••• ) ustalić, gdzie zostali zamordowani 
i pogrzebani wiosną 1940 r. jeńcy obozów Ostaszkowa i Starobielska", zob. w ni
niejszym zeszycie w dziale O.~'" "ADCZENIA-APELE-LISTY. 
44 z. Jagodziński Bibltogru; •a Katynta (kstqżkt t broszury), wyd. 11 posze
rzone, Londyn 1982 (l. wyd. 1976}. 
•~ M. Harz Materiał do biztograftt zbrodnt katyńskiej za okru oa kwtetnta 

194-3 r. do września 198 9 r., WPH, nr 4 z 1989. 
46 Informacja z listu Slowenczika do żony z 25 kwietnia 1943 r., zob. B. Wójci-
cki Prawda o Katyniu, Warszawa 1952, s. 79. 
47 Der Massenmord tm Walde von Katyn, Berlin 1943, wyd. NSDAP. 
48 E. Gimenes-Caballero, /..a matenza de Katyn, Madrld 194); Doasskogen 

Jltd Katyn, Berlin 1943; A. Ciesielski Katyń, Warszawa 1943; Katyński las 
śmterct, b.m.w. 1943. 
49 w odpowiedzi na przesłanie 15 października 1943 r. egzemplarza Amtltches 

Matertal. •• , Himmler wyraził prof. Buhtzowi raczej chłodne podziękowanie (list 
z 27 Jistopda 1943 r.), zob. Cz. Madajczyk op.ctt. s. 145. 
50 T. Pieńkowski op. ctt., s. 233. 
51 Komunikat KomtsJt Specjalnej do ustalenta t zbadania okoltcznośct roz-

strzelanta przez ntemtecktch najeidicóli . faszystowskich 111 lesie katyńskim 
jeńców wojennych - attcerów polskich, Moskwa 1944; liczne przedruki, m. in •. 
w: Zbrodnia katyńska ... , s. 114-143. 
52 stosunki polsko-sowteckte, zbtór dokumentów 1939-1946, t. I, Londyn 

1943. 
SJ w Suklennleki Facts and documents concerntng Poltsh prtsoners ... , iw. 
54 Zb~odnta katyńska 111 świetlfJ dokumentów, z przedmową Wł. Andersa, 
wyd. XI, Londyn 1982 i reprint niezależnego Wyd. PRAWY MARGINES, Warsza
wa 1988 (I wyd. Londyn 1948). Zbiór przygotował i opracował Józef Mackiew'"Z. 
Recenzje pisali m.in. St. Stroński, W. Trościanko, R. Warga, F. Goetel. 
55 Pewien ewenement stanowi wybór dokumentów ze Zbrodni katyńskieJ ... , 
dokonany przez Jacka Barańskiego i opublikowany przez ZG ZSMP pt. Sprawa 
katyńska. Podstawowe dokumenty z okresu drugtej wojny światowej, Warsza

wa 1984. 
56 Zob. m. in. Wł. Anders Bez ostatniego rozdziału. Wwspomn: .. '!ia z lat 1939-

-1946. Newton 1949; z. Bohusz-Szyszko Czerwony sftnks, Rzym 1946; A. Nar
but-r.uczyński u kresu wcdrÓ111kt. Wspomntenta, Londyn 1966; St. Kopańsld 
Wspomntenta wo }enne 193 9-1946, Londyn 1961; Wł. Langner Ostatnte dnt obro

ny L.wowa, "Niepodległość", z. XI z 1978. 
&7 J. czapsld Wspomntenta starobielskie, b.m.w. 1944; B. Młynarski W ntewoli 

sowtecktej, Londyn 1974; St. Swianiewicz W cteniu Katynia, Paryż 1986 i edycje 
krajowe; Pamiętntkt znalezione 111 Katyntu, jw. przyp. 24. 
~ F. Goetel czasy wojny, Londyn 1955; [J. Goebbełs] Th• Goellllels dtaTtn 

(1942 - XII 1943), Londyn 1948; s. Korboński W imieniu Kremla, Pary% 1956; 
St. :Kot L.tsty z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955; J. Mackiewicz Fakty, 
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przyroda, ludzie, Londyn 1984; L. Mitkiewlcz Z generałem ·Stlcorslctm na ·ob· 
czyinte, Paryż 1968. 
$ 9 H. Gorzechowski Na katyńsictej drodze, "t.ad"; nr 23-25 z czerwca 1969 
(przedr. w: Katyń. Relacje ••. , s. 34-66); J. Grobicki Droga do Katynia, •za i 
Przeciw", nr 12 z 1989; J. l<olcoszka :Jak untknqłem Katynia ••• , "Dziennik Ludo· 
wy", nr 51 z 1989; L. Musielak Prużytem Kozielsk, "Przewodnik l<atoli~ki", nr 
20 z 1989; W. Rozpędele Byłem niedaleko Katynia •.• "Prawo i Zycie" nr 20 z 1989. 
60 H. Bartoszewski Byłem w Katyniu ... , "Przegląd Tygodniowy", nr 18 z 1989 

. (przedr. w: Katyń. Relacje ••• , s. 183-191); G. Jaworawski Nieznana relacja o 

grobach katyńskich, "Zeszyty Historyczne" (Paryż), z.45 z 1978; H. Tramsen 
Na wiosnę 1940 roku ... , "Orzeł Biały" (Londyn), nr 188 z kwietnia 1980 (przedr. 
w: Katyń. Wybór ••. , s. 157-164; Katyń. Relacje .•• , s. 158-169); Przyczynek do 

sprawy Katynia (opinia uczonego rumuńskiego), WZH, nr 3 z 1989 s. 63-67. 
Zob. też N.N. Burdenko. Wyznanie profesora ... , "Dziennik Polski i Dziennik 2oł
merza", nr 136 z 1952. 
61 M. Sznajberg Zerwałem z KGB, USA 1988; J. Kowalewski 'Przedziwna rela

cja o zbrodni katyńskiej, "Dziennik Folski i Dziennik 2ołnierza", nr 167 z 1988; 
'Raport płka Szymańskiego, "Diennik Folski i Dziennik 2ołnierza", nr 66 z 1952. 
62 J. Macluewicz Katyń - ungesiihnes Verbrechen, Zurich 1949. Fragment 
książki tłum. z wyd. angielskiego T he. Kutyn Wood Murd.ers (1951) zob. w: "Dzien
ml:: Polski" (Londyn), nr 94-96, 98, 100-102, 104 z 1980 (przedruk w zbiorze Gdy
bym był chanem ... s.97-112). 
63 J.K. Zawodny Death in the Forest. T he story ot the Katyn Forest massa-
cre, Notre Dame 1962. Pierwsze polskie wydania ukazały się w obiegu niezależnym: 
Wrocław 1988 (II wyd. 1989) w przekładzie i opracowaniu C. Mularczyka (J. Smo
rawińsl::iego) i Warszawa 1989, w przekładzie z francuskiego Beta Omegi i w 
opracowaniu Franciszka Milwida (Jerzego Jackla) pt. Katyń. Zagłada w lesie 

(przedr. bez uwidocznienia źródła w: "Literatura", nr 11-12 z 1989 i nast.). Pier
wsze autoryzowane i rozszerzone wydanie polskie: Paryż 1989 Editions SPOTl<A
NIA i Lublin-Paryż 1989 Wyd. Tow. Nauk. l<UL. 
64 H. Montfort Le massacre de Katyn, crime russe ou crime allemand? Paris 
1966. Uznanie dla tej kiążki wyrazili m.in. Józef Czapski i Marian l<ukiel. 
65 L. Fitz-Gibbon Katyń, London 1971; tegoż Unpitied and Unknown. Katyn 
- Bologoye - Dergachi, London 1975. 
66 H. van Berg Die Wahrheit ii/Jer Katyn, der Massenmord an polnischen 
Offizieren, Berg am See 1986, Vowincke.l. 
67 B. Wójcicki Prawda o Katyniu, Warszawa 1952. 
68 J. t.ojek Dzieje sprawy Katynia, Warszawa 1980. J<.siążka napisana w 
zwi'ązku z czterdziestą rocznicą zbrodni ukazała się nakładem niezależnego Wyd. 
Gt.OS; miała w obiegu niezależnym łącznie ponad 20 wydań. Pierwsze wydanie 
w obiegu oficjalnym, z licznymi ingerencjami cenzury, nastąpiło w Białymstoku 
w 1989 r. Przed pracą t.ojka ukazały się w obiegu niezależnym dwie broszury: 
Jan Abramski i Ryszard 2ywiecki Katyń, b.m.w. 1979 oraz Z. Lida, A. Wilno Ka
tyń 1940, b.m.w. i r. (19807). 
69 Cz. Madajczyk, op. cit. 

68 

70 świątek The Katyn Forest London ·1988; St. Karpiński Zbrodnia katyńska 
111 obliczu dowodów niemieckich, Toronto 1988. Por. z. Jagodziński Katyńskie 
"białe plamy" w niniejszym zeszycie. 
71 Szczególne zasługi w tej dziedzinie ma Adam Moszyński, autor dzieła Lista 

katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, starobielsk, zaginieni w Rosji 
sowieckiej, Londyn 1949 i liczne wydania następne, także w kraju; z krytyką 

spotkała się praca A.L. Szcześniaka Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców 
obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989, powielająca tylko 
listę Moszyńskiego, por. J. Tucholski Lista katyńska, WPH, nr 4 z 1989, s. 165 . 
72 M. Tarczyński, J. Tucholski op. cit., s. 405. 
n J.l<. Zawodny o p, cit., s. 165-166; Lista funkcjonariuszy NKWD odpowie

dzialnych za zbrodnię ludobójstwa dokonanq na 15 tysiącach jeńców polskich 

w Katyniu i innych miejscach zagłady, opracował Jerzy Jack!, WZH, nr 3 z 
1989, s. 69-76. 
74 J. Mackiewicz Czy nowa rewelacja ... ; Ekspertyza "Komunikatu Komisji 

specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemie
ckich najeźdźców taszystowskich w lesie katyńskim jeńców wojennych - oti

cerów polskich" dokonana przez ptotesorów J. Maciszewskiego, C. Madajczy

ka, 'R. Nazarewicza i M. Wojciechowskiego, "Polityka", nr 33 z 1989; Cz. Madaj
czyk Wokół Katynia, "Dziennik Ludowy", nr 46 z 1989; G. Doktór, l<. Podhorski, 
T. Stali~ Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-. 

-1945. Pzegląd piśmiennictwa, Warszawa 1989. 
75 l<. Liszewsld, Wojna polsko-sowiecka 193 9 r., Londyn; J. Gintyłło, A. Gru
szecka, K. Skrzywan, A. Suchcitz Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem 

wschodnich - wrzesień 1939, Londyn 1985; Polskie Siły Zbrojne 111 11 wojnie 
światowej, t. I, cz. 4, Londyn 1986; J. t.ojek Agresja 17 września 1939 r., 

Warszawa 1990 (I wyd. w obiegu niezależnym 1979); E. Kozłowski Końcowy okres 
wojny obronnej Polskt; WPH, nr 3 z 1989, s. 192; R. Szubański Krótki zarys 

działań wojskowych na wschodnich terenach 11 .Rzeczypospolitej we wrześniu 

193 9 r., WPH, nr 3 z 1989, s. 298. 
76 Opracowania sowieckie to głównie historie okręgów wojskowych, na bazie 
których organizowano siły do agresji: Krasnoznamiennyj Biełoruskź Wojenny 

Okrug, Moskwa 1983; Kijewski Krasnoznamtennyj, Moskwa 1974; liość bogata 
jest literatura pamiętnikarska: J.W. Tiuleniew Czerez tri wojny, Moskwa 1960; 
L.M. Sandałow Pierieżytoje, Moskwa 1966, A. Jeremienko Pomnij wojnu, Donieck 
1971; S.l<riwoszejn Ratnaja by!, Moskwa 1962; F. Golikow Ob odnoj tałszywkie 
niemiecko-taszystskich gienierałow, "Wojenno-Istoriczeskij 2urnał", nr 1 z 

1959. 
n O utrzymującej się pogłosce, jakoby Chruszczow miał zaproponować Gomułce 
ujawnienie odpowieziałoości Stalina za zbrodnię katyńską, co Gomułka miał odrzu
cić zob. w komentarzu F. Milwida (Jerzego Jackla) do wyd. książki J.K. Zawodne
go w obiegu niezależnym, Warszawa 1988, s. 117-118. Por. też Gomułka i inni. 
Dokumenty z archiwum KC 1948-1982, wstęp, wprowadzenia i przypisv J. An
drzejewski, Warszawa 1986, Biblioteka Kwartalnika Folitycznego "Krytyka", s. 
230. 

69 


