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Z dziejów kłamstwa katyńskiego: 
o zasługach Wiktora Sukiennickiego 
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Wprowadzenie 

Dzisiejsza wiedza o zbrodni w lesie katyńskim, popełnionej na polecenie Biura Poli-
tycznego KC WKP(b) wiosną 1940 roku na ok. 4400 oficerach polskich, internowa-
nych jesienią 1939 roku przez radziecką policję polityczną NKWD, jest bezsprzecznie 

1 Polskie zbiory w Instytucie Hoovera dotyczące spraw polskich i Katynia to niewątpliwie największy za-
graniczny ośrodek dokumentacji najnowszej historii Polski. Na oficjalnej stronie internetowej Insty-
tutu podkreślono, że instytut jest w posiadaniu dokumentów odkrywających prawdę o zbrodni ka-
tyńskiej – „The Hoover Archive`s also contains the key documents on the Katyn cover-up, beginning 
with Stalin`s fabrication of Nazi guilt in 1943”. Autor informacji Maciej Siekierski Ph.D. pisze: „The 
Russian strategy continues to this day: denny responsibillity for Katyn outright until denial is no lon-
ger possible, and then admit as little as possible”. W 75. rocznicę mordu katyńskiego Nicholas C. Sie-
kierski opublikował wpis o zbrodni NKWD, wyrażając nadzieję na triumf prawdy – „Given the scale 
of these killings and the deep legacy of pain and anguish that they caused, its no Wonder that Polish 
animosity towards the Russian government persists to this day, not out of kneejerk Russophobia, but 
because of persistent deflections and distortions of the truth of history”. Instytut Hoovera jest presti-
żowym i niezależnym ośrodkiem opiniotwórczym w skali światowej. 
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pokaźna. Podobnie jest z wiedzą o dziejach kłamstwa katyńskiego, które to pojęcie 
określa ponad półwieczną praktykę polityczną w ZSRR i PRL, mająca na celu prze-
niesienie odpowiedzialności za tę zbrodnię na hitlerowskie Niemcy2. Na ten zasób 
wiedzy mieszczącej się w jednym ogólnym pojęciu Katyń składają się zbiory doku-
mentów, wspomnienia, książki naukowe i popularnonaukowe, podręczniki historii 
najnowszej dla szkół, noty encyklopedyczne, artykuły publicystyczne, audycje ra-
diowe, filmy, programy telewizyjne oraz dzieła sztuki. Mimo upływu niemal osiem-
dziesięciu lat słowo Katyń dla wielu Polaków nadal jest symbolem bestialstwa czasów 
stalinowskich, nadal wywołuje najgorsze wspomnienia o agresji sowieckiej na pań-
stwo polskie. Wciąż też przewija się w naszym życiu publicznym, w nauce, prasie, 
radiu, telewizji, filmie. Co gorsza, nadal kładzie się cieniem na stosunkach polsko-
-rosyjskich. Rzecz znamienna, prowadzone od 30 listopada 2004 roku przez Komisję 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postępowanie karne, o sygnaturze 
S 38/04/ZK, w sprawie Zbrodni Katyńskiej jeszcze nie zostało zakończone3. 

Niniejszy artykuł jest poświęcony dziejom kłamstwa katyńskiego4, w szczegól-
ności pionierskiej roli, jaką w tych dziejach odegrał Wiktor Sukiennicki. Wobec tego 
nie zaszkodzi na wstępie przypomnieć innych, jemu współczesnych pionierów walki 
z kłamstwami polityki stalinowskiej. 

Jak wiadomo, wśród kilku najbardziej znanych i głośnych nazwisk ważne miejsce 
zajmuje Józef Mackiewicz (1902–1985), pisarz i publicysta polityczny5, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920, który w maju 1943 roku za zgodą polskich władz 
podziemnych, jako obserwator, uczestniczył w ekshumacji zwłok oficerów polskich 
w Katyniu. Po powrocie w „Gońcu Codziennym” udzielił wywiadu – relacji z miejsca 
egzekucji: Widziałem na własne oczy, w którym chyba, jako pierwszy publicznie sfor-
mułował tezę, że zbrodni dokonali Sowieci. Dopiero kilka lat później (w 1948 roku) 
w Londynie, na zlecenie Biura Studiów II Korpusu Polskiego, ogłoszony został ważny 
raport Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, z przedmową gen. Władysława An-
dersa, opracowany przez Józefa Mackiewicza i Zdzisława Stahla6. Następnie w 1949 
roku Józef Mackiewicz opublikował w Szwajcarii swoją książkę: Katyń. Zbrodnia bez 
sądu i kary, w tłumaczeniu na język niemiecki Katyn – ungesühntes Verbrechen. Póź-
niej ukazały się jej przekłady na inne języki, m.in. słynna anglojęzyczna publikacja The 
Katyn Wood Murders. Na początku lat 50. Józef Mackiewicz, jako świadek, zeznawał 
przed specjalną komisją Kongresu USA badającą zbrodnię katyńską. Do sprawy Ka-
tynia wracał przez całe swoje życie. W opublikowanej w 1997 roku książce, Katyń –

2 Hasło: Katyń, [w:] Britannica. Edycja polska, t. 20, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2010. 
3 Złożone powody długotrwałości śledztwa podaje prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota, [w:] Kwalifi-

kacja prawna Zbrodni Katyńskiej- wybrane zagadnienia, www.ipn.gov.pl [dostęp: 10.03.2018].
4 Spis podstawowej bibliografii katyńskiej podaje Witold Wasilewski w swoim opracowaniu, prezen-

tującym całokształt problematyki: Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940–
2014, Wydawnictwo LTW, 2014.

5 Między innymi: Droga donikąd, Nie trzeba głośno mówić, Ponary-”Baza” i Dymy nad Katyniem. 
O tekstach: „Ponary-Baza” – o kaźni Żydów i Dymy nad Katyniem Czesław Miłosz napisał: „dopóki 
będzie istnieć polskie piśmiennictwo, te dwa zapisy grozy dwudziestego wieku powinny być stale 
przypominane”.

6 Nota biograficzna Zdzisława Stahla w: Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta, 
Kraków 2000, s. 303–304.
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zbrodnia bez sądu i kary, nazwał mord katyński największym spiskiem przeciw poko-
jowi świata7. 

Inny uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Józef Czapski (1896–1993) – słynny 
malarz i krytyk sztuki, więzień łagrów (internowany w Starobielsku), potem żołnierz 
Armii Polskiej w ZSRR – zdobył powszechne uznanie dwoma książkami: Wspomnienia 
starobielskie (1944) oraz Na nieludzkiej ziemi (1949). Ta ostatnia książka, obok dzieła 
Herlinga-Grudzińskiego Inny świat oraz trzytomowego dzieła Aleksandra Sołżenicyna 
Archipelag Gułag, jest zaliczana do najważniejszych świadectw gehenny ludzkiej 
w totalitarnym Związku Radzieckim. Przykuwają w niej uwagę zwłaszcza dwie wstrzą-
sające relacje. Jedna o poszukiwaniu polskich oficerów internowanych w obozach so-
wieckich, jakie z polecenia gen. Andersa sam autor prowadził na próżno. Druga re-
lacja, poświęcona dwom wersjom zbrodni katyńskiej: niemieckiej i sowieckiej, której 
podstawą są niezbite dowody, że zbrodni dokonali Sowieci w 1940 roku.

Z kolei Stanisław Swianiewicz8 (1899–1997), jedyny świadek zbrodni katyńskiej 
ocalały z transportu oficerów wiezionych na miejsce kaźni w lesie katyńskim, pro-
fesor ekonomii, prawnik i sowietolog (Lenin jako ekonomista (1930)), zdobył roz-
głos książką wspomnieniową: W cieniu Katynia (Paryż 1976). Ale już wcześniej jego, 
oparty na przeżyciach osobistych, raport o terrorze panującym na terytoriach anek-
towanych przez ZSRR, był przedstawiony w 1944 roku na specjalnym spotkaniu am-
basadorowi Wielkiej Brytanii przy rządzie RP na uchodźstwie. Później raport ten stał 
się częścią opracowania już wcześniej wymienionego – Zbrodnia katyńska w świetle 
dokumentów. 

Wreszcie najmłodszy w tym gronie Jan Kazimierz Zawodny9 (1921–2012) to 
w świecie nauki badacz i kronikarz zbrodni katyńskiej o niekwestionowanym autory-
tecie. Jego książka z 1962 roku Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Mas-
sacre (Śmierć w lesie. Historia mordu katyńskiego) stała się światowym bestsellerem 
i doczekała się przekładów na 14 języków. Niemniej jednak jego opinia, że „pamięć 
o zbrodni katyńskiej ocalili dla Polaków Amerykanie”10, wyrażona w wywiadzie z 2010 
roku, u niejednego historyka może wzbudzić wątpliwości swą jednostronnością, bo 
z pola widzenia gubi zasługi przedstawicieli kilku innych narodów Europy w dziele do-
ciekania prawdy materialnej, czyli wiedzy zgodnej ze stanem faktycznym. 

7 J. Mackiewicz, Katyń- zbrodnia bez sądu i kary. Tom I Mordercy z lasu katyńskiego, Warszawa 1997, 
s. 6.

8 Swianiewicz brał udział w walkach z bolszewikami na Litwie (1918–1920) i w kampanii wrześniowej; 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną trafił do obozów jenieckich oraz więzień śledczych. Warto 
dodać, że składając zeznania przed specjalna komisją Kongresu USA (powołana w 1951 r.) Swianie-
wicz wystąpił w masce, by chronić rodzinę mieszkająca w kraju przed prześladowaniami. W latach 70. 
w Londynie przed wyjazdem do Danii na tzw. przesłuchania sacharowskie przeżył zamach na swoją 
osobę.

9 Jako ochotnik uczestniczył w kampanii wrześniowej, wzięty do niewoli sowieckiej uciekł z niej i dotarł 
do Warszawy, gdzie przystąpił do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej. W powsta-
niu warszawskim żołnierz Batalionu AK Łukasiński (ps. Miś), pod koniec wojny oficer II Korpusu, na 
emigracji profesor historii, wykładowca uniwersytetów Oxford, Princeton, Stanford.

10 Wywiad W. Piaseckiego z prof. Januszem Zawodnym, w: solidarni 2010.pl; Opinię tę wspiera argu-
ment, że praca naukowa Zawodnego z 1948 roku „o odpowiedzialności za zbrodnię katyńską” dopro-
wadziła do przyjęcia przez Kongres USA słynnego raportu Maddena, opublikowanego w 1952 roku 
i wskazującego, że odpowiedzialność za zbrodnię katyńska ponosi Związek Radziecki. 
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Pomimo tak pokaźnego i różnorodnego dorobku wciąż jeszcze prowadzone są 
dalsze, bardziej szczegółowe badania i nadal toczy się naturalny w nauce proces 
weryfikowania, korygowania oraz dodawania do zasobu wiedzy nowych wyników. 
Jak się bowiem okazuje, pewne aspekty i szczegóły sprawy katyńskiej nie zostały do 
końca rozpoznane i wyjaśnione przez badaczy. 

Kwestia motywów zbrodni katyńskiej

Na przykład nie sposób na gruncie nauki udzielić całkowicie pewnej odpowiedzi na 
pytanie o motywacje osobiste, jakimi właściwie kierowali się przywódcy Związku Ra-
dzieckiego, na czele ze Stalinem, wydając polecenie11, by w ścisłej tajemnicy i bez 
sądu rozstrzelać „znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób12, 
byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, 
żandarmów, osadników i służby więziennej [...]” oraz „znajdujących się w więzieniach 
w zachodnich obwodach Ukrainy I Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich k-r 
szpiegowskich i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, byłych polskich ofi-
cerów, urzędników, zbiegów”. 

Kiedy historycy nie dysponują żadnymi źródłowymi materiałami, są zdani na 
własną wiedzę i własne domysły. Na pytanie: „dlaczego Stalin kazał ich zamor-
dować?” profesjonalny historyk i politolog Wojciech Materski odpowiada: „nie ma 
wystarczającej podstawy źródłowej, by to rozstrzygnąć”13. W rezultacie badacze 
stawiają hipotezy. Jedni uważają, że głównym motywem „była likwidacja obywa-
teli polskich z powodu ich przynależności narodowościowej”, co miało „zapobiec 
w przyszłości odrodzeniu się, w oparciu o ich potencjał intelektualny, polskiej pań-
stwowości”14. Ma przemawiać za tym przywołana uprzednio notatka Berii „dla to-
warzysza Stalina”, stwierdzająca, że wszyscy oficerowie byłej armii polskiej, byli po-
licjanci i żandarmi „są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści 
do ustroju sowieckiego”15. Przywódcy ZSRR kierowali się chęcią unicestwienia elity 
umysłowej II Rzeczypospolitej wraz ze strukturą ustrojową państwa, której ta elita 

11 Kluczowym dokumentem jest notatka szefa NKWD Ławrientija Berii z 5 marca 1940 do Józefa Sta-
lina z propozycją wymordowania polskich jeńców, zatwierdzona do wykonania przez podpisy Stalina, 
Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana; z dopiskiem protokolanta: tow. Kalinin – za, Kaganowicz – za. 
W notatce Beria wymienia 14 736 oficerów jeńców wojennych, w tym ponad 97% Polaków (w obo-
zach) oraz 18 632 więźniów, w tym 10 685 Polaków (w więzieniach na Ukrainie i Białorusi) – źródło: 
Katyń-dokumenty ludobójstwa: dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 
1992. Przekład z rosyjskiego prof. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 
1992. 

12 Według dzisiejszych danych na podstawie decyzji z 5 marca 1940 w Katyniu rozstrzelano 4421 osób 
z obozu w Kozielsku. Z kolei z obozu w Starobielsku rozstrzelano w Charkowie 3820 osób, a z obozu 
w Ostaszkowie – 6311 osób, pochowanych w Miednoje; czyli w sumie 14 552 osoby. Ogółem roz-
strzelano 21 857 jeńców. 

13 W. Materski, Dlaczego Stalin kazał ich zamordować, „Tygodnik Historyczny aleHistoria”, 14.09.2015, 
nr 37.

14 W. Materski, Zbrodnia Katyńska. Polskie śledztwo, „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 9 i n.
15 Notatka Berii do Stalina, [w:] Archiwum IPN, Katyń 1940. Dokumenty: Decyzja katyńska z 5 marca 

1940.



Z dziejów kłamstwa katyńskiego: o zasługach Wiktora Sukiennickiego (1901–1983)...

189

była niezruszoną podporą. Dlatego propaganda komunistyczna na terenach zajętych 
przez Armię Czerwoną mówiła o próbach tworzenia organizacji szpiegowskich, któ-
rych celem „jest obalenie istniejącego w ZSRR ustroju politycznego”16. Zwłaszcza zaś 
argumentacja, jaką posłużył się minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow 
w przemówieniu na Radzie Najwyższej ZSRR, 31 października 1939 roku. Informując, 
że po zbrojnym ataku Niemiec, a potem Armii Czerwonej na Polskę, „nic nie zostało 
z tego poczwarnego bękarta Traktatu Wersalskiego”, podkreślił, że „o przywróceniu 
dawnej Polski [...] nie może być mowy”17. Otóż hipoteza o przeciwdziałaniu moż-
liwej odbudowie państwa polskiego w przyszłości jest mało prawdopodobna. Nic nie 
wskazuje na to, by przywódcy ZSRR, podobnie zresztą jak hitlerowskie Niemcy, w mo-
mencie swojego triumfu brali w rachubę możliwość ponownego odrodzenia się pań-
stwa polskiego18. 

Inna znowu część badaczy przyczynę egzekucji upatruje w wojnie z Finlandią, roz-
poczętą 30 listopada 1939 roku, w związku z tym z rachubami Kremla na szybkie, dru-
zgocące zwycięstwo i konieczność umieszczenia w obozach ogromnej liczby jeńców. 
Badacz sprawy katyńskiej19, wspomniany wcześniej Wojciech Materski, jest zdania, 
że w lutym 1940 roku takie rozwiązanie było już nieaktualne, wojna z Finami „nie 
toczyła się po myśli Stalina”, Armia Czerwona wzięła do niewoli ledwie 700 jeńców, 
a 12 marca 1940 r. podpisano traktat pokojowy, z kolei Polacy mieli zostać zesłani 
do łagrów i wyniszczeni przez pracę. Dlatego nie jest jasne, skąd nagle między 
1 a 3 marca 1940 roku wziął się pomysł rozstrzelania 22 tys. polskich jeńców wojen-
nych i więźniów, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się w rękach sowieckich20.

Jeszcze inni historycy tłumaczą mord katyński cechami osobowości Stalina, ta-
kimi jak okrucieństwo, podejrzliwość, mściwość i głęboki uraz do Polaków. Po tej 

16 Wielka księga Armii Czerwonej, Kraków 2015, s. 11.
17 Tekst przemówienia Mołotowa z 31 października 1939 r. w: A.L. Szcześniak, Zmowa. IV rozbiór Polski, 

Warszawa 1990. Jak wiadomo, zbrojna napaść Związku Radzieckiego na Polskę nastąpiła 17 września 
1939 roku w czasie trwania kampanii wrześniowej i była realizacją ustaleń zawartych w tajnym pro-
tokole paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku; patrz: Tajny protokół dodatkowy do paktu 
III Rzesza-ZSRR; tamże ikonografia: Rozgraniczenie stref interesów ZSRR i III Rzeszy z 23 sierpnia 1939 
roku.

18 Hitler od początku swoich rządów dążył do zniszczenia ładu politycznego Europy ustanowionego 
przez traktat wersalski. Wyprawa na Rosję dla zdobycia dla Niemiec przestrzeni życiowej i zniszcze-
nia komunizmu to był kluczowy element jego ideologii oraz strategii wojennej. Po odrzuceniu przez 
Warszawę propozycji przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego wymierzonego w ZSRR, 
Hitler nakazał przygotować plan wojny z Polską. Wkrótce potem zostaje zawarte porozumienie 
o współpracy Berlina z Moskwą i podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow na Kremlu w obecności Sta-
lina. Czwarty rozbiór państwa polskiego jest już wtedy przesądzony. Druga kwestia, Związek Sowiecki, 
jak wiadomo, nie był reprezentowany na paryskiej konferencji pokojowej, więc nie był stroną trakta-
tów pokojowych. Jego polityka podporządkowana była ideologii komunistycznej, w której przewodni 
cel określała ideą rewolucji komunistycznej na gruzach świata kapitalistycznego. W takiej perspekty-
wie nie było miejsca na niepodległe państwo polskie. Również traktat ryski (1921) kończący wojnę 
polsko-bolszewicką od początku był traktowany „jako wymuszone sytuacją militarną i polityczną efe-
meryczne zawieszenie broni w zagranicznej ekspansji państwa sowieckiego na Zachód”- Traktat ryski 
(1921).

19 Autor książek m.in.: Katyń. Od kłamstwa ku prawdzie, Mord katyński Siedemdziesiąt lat drogi do 
prawdy, Katyń..nasz ból powszedni.

20 W. Materski, Dlaczego Stalin…, op. cit.
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linii rozumowania wiedzie hipoteza kładąca nacisk na metodę działania Stalina oraz 
jego kamaryli, w której dla osiągnięcia celu politycznego liczyła się tylko i jedynie 
skuteczność.

W przedstawionym przeglądzie hipotez brakuje, jak się zdaje, refleksji uwydat-
niającej argumenty, które przemawiają za tezą, że mamy tu do czynienia ze zbrodnią 
motywowaną ideologicznie. Mam na myśli ideologię radykalnego marksizmu postu-
lującą dokonanie rewolucji proletariackiej w skali międzynarodowej drogą zbrojnej 
przemocy i ustanowienia państwa „dyktatury proletariatu”. Uzasadnianą przeko-
naniem, że klasy panujące swojej władzy w państwie ani też własności prywatnej 
dobrowolnie nie oddadzą. Jej autorem i realizatorem najpierw był Lenin, inspirator 
i wódz rewolucji bolszewickiej oraz dyktator pierwszej w dziejach państwa dyktatury 
proletariatu21. Dyktatury pojmowanej, jako totalna, oparta na terrorze przemoc apa-
ratu państwowego wobec wszelkich wrogów nowego ustroju. Kontynuatorem tak 
pojmowanej dyktatury został Józef Stalin. Kolejny wódz komunistycznej partii i pań-
stwa, zarazem budowniczy socjalistycznego społeczeństwa oraz największego tery-
torialnie mocarstwa w świecie. Stanisław Swianiewicz, w książce W cieniu Katynia, 
opartej na osobistych przeżyciach22, wysuwa hipotezę o zemście Stalina za klęskę 
Armii Czerwonej w bitwie na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Co prawda, histo-
rycy kwestionują motyw zemsty za klęskę, jako decydujący powód zbrodni, jednakże 
istotne znaczenie ma tutaj fakt zwrócenia uwagi przez Swianiewicza na ideologiczny 
kontekst wojny polsko-bolszewickiej. Klęska Armii Czerwonej przekreśliła bolszewicki 
plan wzniecenia czerwonej rewolucji w krajach zachodniej Europy, w celu zaprowa-
dzenia tam rządów komunistycznych. W związku z tym warto zauważyć, że zbrojna 
aneksja wschodnich rubieży kapitalistycznej Europy lat 1939/1940 oznaczała też in-
stalowanie komunistycznych porządków w podbitych krajach. Kilka lat później, w la-
tach 1944/45, wraz z ofensywą Armii Czerwonej postępować będzie komunizacja 
Polski oraz innych krajów środkowo-wschodniej Europy. Po tej linii rozumowania idą 
również przemyślenia ostatniego świadka ekshumacji zwłok oficerów polskich w Ka-
tyniu (wiosną 1943 roku), emerytowanego płk. armii amerykańskiej Johna H. Van 
Vliet Jr. Według niego przyczyną zgładzenia oficerów polskich było to, że „stanowili 
elitę, solidne jądro armii antykomunistycznej, byli przeszkodą w realizacji planu so-
wietyzacji” terytoriów RP anektowanych przez ZSRR23. 

Istnieją zatem podstawy by twierdzić, że zbrodniczą decyzję o egzekucji jeńców 
polskich w Katyniu dyktowały w ogólności racje zatrutej ideologii marksizmu-leni-
nizmu. Jej kontynuatorem był Józef Stalin i jego kremlowska kamaryla (Beria, Mo-
łotow, Woroszyłow, Mikojan, Kalinin, Kaganowicz). Jak wiadomo, przestępcze dzia-
łania polityczne dla osiągnięcia celów czysto ideologicznych nie jeden raz miały 

21 M. Bębenek, Socjalizm, [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000, s. 215–222.
22 St. Swianiewicz (1899–1997) profesor ekonomii, prawnik i sowietolog, kształcił się w carskiej Rosji, po 

rewolucji wrócił do Polski, uczestniczył w walkach z bolszewikami w 1920 r. i w kampanii wrześniowej, 
potem był w niewoli sowieckiej. Zrządzeniem losu jako jedyny z tysięcy polskich oficerów transporto-
wanych pociągiem więziennym z obozu w Kozielsku do lasu katyńskiego ocalał w ostatnim momen-
cie, decyzją władz skierowano go do więzienia na Łubiance.

23 Audycja Jacka Kalabińskiego. Rozmowa J. Kalabińskiego i Witolda Zadrowskiego z emerytowanym 
oficerem armii amerykańskiej, który został zabrany przez Niemców wraz z trzema innymi oficerami 
z obozu jenieckiego do Katynia aby zobaczyć zbiorowe groby pomordowanych polskich oficerów; 
www.polskieradio.pl [dostęp: 10.04.2018].
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miejsce w XX stuleciu. Dość wskazać na masowe mordy i zbiorowe egzekucje „wrogów 
klasowych”, jakich dopuszczali się fanatyczni przywódcy innych państw komunistycz-
nych, jak chociażby ideolog maoizmu i dyktator komunistycznych Chin Mao Tse-Tung, 
czy Pol Pot przywódca Czerwonych Khmerów i dyktator Kambodży. 

Ostatnia sprawa, gdy idzie o pewne niedostatki w naszej wiedzy, dotyczy udziału 
dziennikarzy Zachodu w propagowaniu sowieckich kłamstw o Katyniu. W ostatnich 
latach zajęła się tym publicystyka historyczna. Natomiast w naukowej literaturze bra-
kuje gruntownego opracowania tego interesującego tematu. Dlatego może warto 
przybliżyć jej ciekawsze ustalenia. Tytułem wprowadzenia krótki opis wielkiej mistyfi-
kacji dokonanej przez rząd sowiecki.

Początki kłamstwa

Po odkryciu zbiorowych mogił polskich oficerów w lesie katyńskim przez żołnierzy We-
hrmachtu Grupy Armii „Środek”, stacjonującej w kwietniu 1943 roku w Smoleńsku, 
radio berlińskie natychmiast poinformowało o tym w komunikacie prasowym, póź-
niej każdego dnia relacjonowano odkrycia w lesie katyńskim. 

Szef Ministerstwa Propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels bezbłędnie dostrzegł, że 
ujawnienie prawdy o jeńcach wymordowanych przez Sowietów będzie szokiem dla 
opinii publicznej w krajach demokratycznych. Oto okazało się, że Stalin jest takim 
samym zbrodniarzem jak Adolf Hitler rok Czarno-biały obraz wojny, w której dobry 
Związek Radziecki wsparty przez Zachodnich aliantów walczy o wolność i demokrację, 
rozpadł się na kawałki24.

Z kolei moskiewska „Prawda” po publicznym ujawnieniu sprawców zbrodni od 
razu zaprzeczyła oskarżeniom i jednocześnie wskazała na „faktycznego” sprawcę: 
wojsko hitlerowskie stacjonujące w Smoleńsku. Od razu też podważyła zaufanie 
aliantów do rządu gen. Sikorskiego, by izolować go na arenie międzynarodowej 
„Ohydne wymysły Goebbelsa i spółki na temat rzekomego masowego mordu na 
polskich oficerach dokonanego przez władze sowieckie w 1940 roku zostały pod-
chwycone przez ministerialne kręgi rządu gen. Sikorskiego”25. Równocześnie władze 
Kremla w sekrecie zaczęły przygotowywać propagandową kontrofensywę, pole-
gającą na dezinformacji, czyli podaniu opinii publicznej fałszywej wersji zdarzeń 
w sposób mający pozory prawdy. Kierownictwo NKWD (W. Mierkułow i L. Rajchman) 
tworzyło niejawną komisję wstępnego śledztwa w celu przygotowania gruntu dla 
komisji oficjalnej, która miała udowodnić, że sprawcami masakry katyńskiej są hi-
tlerowcy. W związku z tym funkcjonariusze NKWD aresztowali wszystkie miejscowe 
osoby, które w lesie katyńskim brały udział przy niemieckiej ekshumacji zwłok lub 
miały jakieś informacje na ten temat. Po przesłuchaniu większość aresztantów de-
portowano na Syberię i do Kazachstanu, resztę rozstrzelano bez sądu. Specjaliści 
odpowiednio przygotowali pięciu fałszywych świadków zbrodni, by na spotkaniach 
z korespondentami zagranicznymi przekonywali, że to właśnie Niemcy w 1941 roku, 

24 A. Krajewski, Tajna wojna o Katyń, „Newsweek”, 11.04.2010, s. 17.
25 Polskie Radio, 12.01.2015.
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podczas pochodu w głąb Rosji, wymordowali polskich oficerów przetrzymywanych 
w obozach. Ponadto spreparowane przez ekspertów „dowody” zbrodni: notes bur-
mistrza Smoleńska, fragmenty gazet, kwity, listy, zostały podrzucone do grobów, by 
świadczyły o zbrodni niemieckiej26. 

Kiedy mistyfikacja była ukończona, 13 stycznia 1944 roku Biuro Polityczne KC KPZR 
oficjalnie powołało Komisję Specjalną „do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrze-
lania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim oficerów pol-
skich”. Komisja ta miała działać pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki, członka 
KPZR, naczelnego chirurga Armii Czerwonej, zarazem profesora Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Moskiewskiego oraz osobistego lekarza Józefa Stalina. W skład komisji 
weszła grupa lekarzy biegłych sądowych, którą kierował prof. Wiktor Prozorowski27. 
Został do niej włączony także metropolita Kościoła prawosławnego Nikołaj, jak rów-
nież Aleksiej Tołstoj (1883–1945) znany pisarz, arystokrata, a także komunistyczny 
propagandzista i gloryfikator Stalina, który z uwagi zwłaszcza na płynną znajomość 
języka angielskiego, miał rozwiewać wątpliwości zagranicznych korespondentów. Ko-
misja Burdenki ekshumowała 925 zwłok i w oparciu o wyniki badania zwłok oraz do-
kumentów i dowodów rzeczowych, które odnaleziono przy zwłokach i w grobach, jak 
również w oparciu o zeznania świadków z miejscowej ludności dotyczące okoliczności 
zbrodni, wydała komunikat28, że ponad wszelką wątpliwość zbrodni dokonali żoł-
nierze z 537 batalionu roboczego, dowodzonego przez płk. Arnesa jesienią 1941 roku. 

Wielka mistyfi kacja 

Gdy dobiegły końca prace inscenizacyjne, radziecki MSZ zaprosił do Katynia 17 kore-
spondentów zachodnich (11 Amerykanów, 5 Brytyjczyków i jednego Francuza), którzy 
do ZSRR odnosili się z wielką sympatią i byli przekonani, że zbrodnia katyńska jest pro-
pagandową manipulacją Josepha Goebbelsa. Z chwilą, gdy do grupy zachodnich ko-
respondentów dołączono córkę amerykańskiego ambasadora w Moskwie, Williama 
A. Harrimana, 25-letnią Kathleen Harriman, władze radzieckie postarały się, by dele-
gacji zapewnić luksusowe warunki pobytu w Rosji. 22 stycznia 1944 roku eksperci ko-
misji Burdenki zaprezentowali delegatom potworny obraz zbiorowych mogił polskich 
oficerów, po czym odbyła się konferencja prasowa z komisją profesora Burdenki. Pre-
zentacja otwartych grobów odbyła się nie przy ich otwieraniu, ale po ekshumacji. Oka-
zane przez ekspertów „dowody” zbrodni niemieckiej oraz relacje „świadków” u więk-
szości korespondentów wzbudziły wątpliwości, czy rzeczywiście sprawcami zbrodni 
katyńskiej byli Niemcy. Jednak żaden z nich nie ośmielił się zadać komisji takich pytań. 
Również w swoich relacjach z Katynia żaden korespondent prasy zachodniej29 tego 

26 Katyń: historia kłamstwa, www.HistMag.org [dostęp: 10.04.2018].
27 Wkrótce radziecki świadek na procesie głównych zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, toczący 

się od 20 grudnia 1945 do 1 października 1946 roku, podczas którego Sowieci usiłowali zbrodnię ka-
tyńską przypisać Niemcom.

28 Fragmenty komunikatu cytuje Aleksander Szumański w tekście Wtórne kłamstwo katyńskie z Norym-
bergą w tle, www.aleksanderszumanski.pl [dostęp: 15.04.2018].

29 T. Urban, Korespondencje z Katynia, „AleHistoria. Tygodnik Historyczny”, 20.06.2016. Autor, kore-
spondent zagraniczny „Süddeutsche Zeitung”, w zeszłym roku opublikował książkę Katyń 1940. Hi-
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rodzaju wątpliwości nie ujawnił. Ograniczali się do faktograficznych opisów, bez 
próby odpowiedzi na kluczowe pytanie, kto jest sprawca masowego mordu: Niemcy 
czy Sowieci. Natomiast pięciu z nich przekonywało, że polskich jeńców na pewno za-
mordowali Niemcy. „Ich późniejsze publikacje zdominowały opinię światową, tym 
bardziej, że ich koledzy zmilczeli o swych podejrzeniach, ograniczając się do suchych 
relacji z konferencji”. Z kolei „ambasador Harriman przesłał do Białego Domu raport 
córki, którą przekonały argumenty komisji Burdenki”. Autor tej relacji podkreśla, że 
zachodni korespondenci znali argumentację rządu polskiego na uchodźstwie, według 
której masakra polskich oficerów miała miejsce wiosną 1940 roku, przed agresją Nie-
miec na ZSRR (22 czerwca 1941 roku). Jednak z faktu, że nad tą argumentacją do po-
rządku przeszedł rząd brytyjski oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, wyciągali 
oni wniosek, iż zbrodnia katyńska to propagandowa manipulacja Josepha Goebbelsa 
obliczona na rozbicie sojuszu antyhitlerowskiego. W rezultacie „jedynym efektem od-
krycia grobów katyńskich było zerwanie stosunków dyplomatycznych między ZSRR 
a rządem gen. Sikorskiego”30. 

Dla oceny postaw dziennikarzy zachodnich – jak powiada Thomas Urban – istotne 
znaczenie ma także to, że pomimo różnorodnych wątpliwości, co do sprawców 
zbrodni katyńskiej i pomimo posiadania wiedzy o bezprawiu oraz represjach wobec 
zwykłych obywateli, jakie mają miejsce w Związku Radzieckim, zachodni korespon-
denci kreślili jego wyidealizowany obraz: szczęśliwej rodziny wielu narodów, które 
pod wodzą genialnego Stalina tworzą nowy ład społeczny stanowiący wzór dla przy-
szłości. Przekonuje zatem konkluzja jego artykułu, że z całą pewnością pięciu zachod-
nich korespondentów przez wiele lat wprowadzało w błąd opinię publiczną Zachodu, 
propagując sowiecką wersję zbrodni katyńskiej i wychwalając komunistyczną Rosję 
oraz rządy Stalina. Nawiasem mówiąc, nie tylko dziennikarze, ale też znani zachodni 
politycy, literaci i artyści mieli swój udział w oszukiwaniu opinii publicznej Zachodu 
oraz podtrzymywaniu katyńskiej mistyfikacji. Słowa prawdy o czasach stalinizmu, cza-
sach pogardy dla życia człowieka i dla jego naturalnych praw z wielkimi oporami toro-
wały sobie drogę do umysłów ludzi Zachodu, a także jego politycznych przywódców. 

Inna sprawa, że z punktu widzenia przywódców Zachodu problem tkwił w tym, 
że niedawny sojusznik III Rzeszy, Stalin, był nie tylko przywódcą jednego z najpotęż-
niejszych mocarstw militarnych świata, ale też był filarem Wielkiej Trójki (F.D. Roose-
velt – prezydent USA, W. Churchill – premier Wielkiej Brytanii oraz J. Stalin – przy-
wódca ZSRR), która stała na czele antyhitlerowskiej koalicji i była świadoma tego, że 
bez militarnego potencjału Armii Czerwonej niełatwo byłoby aliantom złamać po-
tęgę sił zbrojnych Niemiec. Co więcej istniały realne obawy, że jeżeli sprawdzą się 
domysły, jaka jest prawda i zostanie ona ujawniona, to konsekwencje tego będą 
dramatyczne, może dojść do zerwania przez Sowiety sojuszu militarnego, a nawet 
do odwrócenia przymierzy, tj. zmiany systemu sojuszy. Dopiero klęska militarna 

storia zbrodni, która w Polsce ma się ukazać w tym roku. W swoim artykule Th. Urban kreśli sylwetki 
pięciu korespondentów prasy zachodniej na usługach Sowietów – Jerome Davis „Toronto Star”, Ri-
chard Lauterbach tygodnik „Time”, Edmund Stevens „Christian Science Monitor”, Alexander Werth, 
BBC, „Sunday Times”, Homer Smith, Associated Negro Press, oraz ich motywacje zachowań oraz po-
wojenne losy. Warto dodać, że dominującym motywem był strach przed utratą pracy i pozycji spo-
łecznej, bądź też z obawy przed surowymi represjami ze strony NKWD.

30 Th. Urban, Katyń w Norymberdze, „AleHistoria, Tygodnik Historyczny”, 4.04.2015, s. 6.
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i bankructwo ideologii III Rzeszy, a przede wszystkim proces głównych zbrodniarzy 
wojennych w Norymberdze, toczący się od 20 grudnia 1945 do 1 października 1946 
roku stwarzał szanse na rozpoznanie i wyjaśnienie zbrodni katyńskiej w sposób obiek-
tywny. Do czego walnie przyczynił się sam Kreml, wnosząc pod obrady Trybunału 
w Norymberdze sprawę Katynia, jako zbrodni wojennej popełnionej przez hitlerow-
skie Niemcy. 

Śledztwo emigracyjnego rządu polskiego 

Usilne starania rządu polskiego na uchodźstwie, by wyjaśnić tajemnicze zaginięcia 
tysięcy polskich oficerów–jeńców na terytorium Związku Radzieckiego, nie były 
znane szerokiej opinii publicznej krajów zachodnich. Prawda materialna o ich losach 
i o sprawcach zbrodni wychodziła na jaw powoli, cząstkowo i okazywała się wstrzą-
sająca. W czasie zawieruchy wojennej trudno było w nią uwierzyć. Józef Czapski we 
wspomnianej poprzednio publikacji, w podrozdziale Pierwsze potwierdzenie ponu-
rych domysłów pisał: 

Mijają letnie miesiące roku 1940. Wypadki wojenne do tego stopnia absorbują zainte-
resowania całego świata, że nikomu na myśl, by nie przyszło interesować sie losem 15 
tysięcy jeńców polskich, nawet gdyby wiadomość o ich tajemniczym zniknięciu z reje-
strów więziennych Związku Sowieckiego dotarła do szerokiej opinii państw demokra-
tycznych. Zniknęli? Znajdą się! Przecież piętnaście tysięcy ludzi w mundurach obcego 
państwa, internowanych na terenie innego państwa, zarejestrowanych, zaprowianto-
wanych, korespondujących z rodzinami, nie może zapaść się pod ziemię!31. 

Zagadkowe okoliczności sprawiły, że rząd polski na uchodźstwie rozpoczął po-
szukiwania32. Jednak wielokrotne interwencje ambasadora polskiego w Sowietach, 
w sprawie poszukiwań zaginionych, były bezowocne. 15 października 1941 roku 
gen. Sikorski wystosował pismo do ambasadora radzieckiego w Londynie, na które 
otrzymał odpowiedź, że wszystkich jeńców zwolniono. Podczas audiencji u Stalina 
ambasadora Tadeusza Romera, Stalin nie podał żadnych informacji odnośnie do za-
ginionych. W grudniu 1941 roku gen. Sikorski interweniował w tej sprawie u Stalina, 
ale ten odparł, że poszukiwani jeńcy uciekli do Mandżurii33. Łączna liczba pism do 
władz Związku Sowieckiego w sprawie wyjaśnienia losu zaginionych oficerów prze-
kroczyła dwieście. 

Sprawa Katynia przed Trybunałem w Norymberdze 

Pierwsze sądowe postępowanie karne przeciwko głównym zbrodniarzom wojennym 
III Rzeszy toczyło się przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norym-
berdze od 20 listopada 1945 do 1 października 1946 roku. Trybunał został powołany 

31 J.K. Zawodny, Zbrodnia Katyńska, Londyn 1944, s. 47.
32 Idem, Death in the forest.The story of Katyn Forest Massacre, Kalifornia 1980, s. 15.
33 Stenogram rozmowy Sikorski – Stalin, w: J.K. Zawodny, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 81.
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do życia z inicjatywy czterech mocarstw: Wielkiej Brytanii, Francji, USA i ZSRR na kon-
ferencji londyńskiej 8 sierpnia 1945, gdzie uzgodniono też kwestie sporne i opraco-
wano kartę (umowę) podpisaną przez cztery wielkie mocarstwa. Do umowy, oprócz 
czterech mocarstw, przystąpiło 20 państw; Polska podpisała porozumienie 25 wrze-
śnia 1945 roku. Proces poprzedzony był gromadzeniem materiału dowodowego. 
W akcie oskarżenia przeciwko niemieckim przestępcom wojennym strona radziecka 
umieściła materiał oparty na „naukowych” ustaleniach komisji Burdenki. Znalazł się 
tam punkt mówiący o rozstrzelaniu 11 tysięcy polskich oficerów w lesie katyńskim we 
wrześniu 1941 roku. Znawca dziejów zbrodni katyńskiej – Witold Wasilewski cel tego 
przedsięwzięcia tak interpretuje: 

Strona sowiecka, włączając do aktu oskarżenia sprawę mordu na polskich oficerach, 
chciała przypieczętować swoją wersję na forum międzynarodowym. Liczyła na zasadę 
zaufania między członkami Międzynarodowego Trybunału Wojskowego. Zakładała, że 
trybunał przyjmie sowieckie ustalenia i nie będzie głębiej badał sprawy34. 

Wydawało się, że fałszerstwo może się powieść, bo w 1945 roku dezinformu-
jący raport Burdenki był jedynym, dostępnym opinii publicznej i rozpowszechnianym 
w mediach dokumentem o Katyniu. Gdyż raporty amerykańskich oficerów, którzy 
w 1943 roku, jako jeńcy niemieccy znaleźli się na miejscu zbrodni, razem z dołączo-
nymi do raportów fotografiami z miejsca ekshumacji oraz z pieczątką „tajne” skie-
rowano do archiwów. Jak się okazało później, te raporty w tajemniczych okoliczno-
ściach zaginęły35, a ich autorzy otrzymali kategoryczny zakaz wypowiadania się na ten 
temat. 

W tym miejscu odnotować warto artykuł Thomasa Urbana: Katyń w Norym-
berdze, poświęcony sprawie zakulisowej batalii wokół zbrodni katyńskiej, jaka rozgry-
wała się podczas procesu w Norymberdze. Zwraca w nim uwagę zwłaszcza historia 
trzech oficerów Wehrmachtu Grupy Armii „Środek”, stacjonującej w Smoleńsku, 
uczestników spisku na życie Hitlera, którzy znali prawdę o Katyniu i swą relację prze-
kazali głównemu oskarżycielowi amerykańskiemu Robertowi Jacksonowi. W kon-
sekwencji przyczynili się do „nieprzyjęcia przez delegację amerykańska sowieckiej 
wersji przebiegu zbrodni katyńskiej”36. 

Zeznania świadków niemieckich zręcznie wykorzystała obrona niemiecka, by wy-
kazać bezpodstawność oskarżenia o zbrodnię wojenną w Katyniu. Anglicy i Amery-
kanie zorientowali się wówczas, że nie można bezkrytycznie przyjąć wersji sowiec-
kiej. Wobec tego uznali, że dołączony do akt sądowych raport komisji Burdenki „nie 
może zamknąć sprawy”. Gdy 1 października 1946 roku zapadły wyroki na głównych 
nazistowskich zbrodniarzy wojennych, okazało się, że w akcie oskarżenia nie znalazła 
się sprawa odpowiedzialności za mord w Katyniu. Zdarzenie to tak komentuje po-
przednio wspomniany badacz problemu: 

34 Sprawa Katynia w Norymberdze, Portal Historyczny, www.dzieje.pl [dostęp: 14.04.2018]
35 Rozmowa Jacka Kalabińskiego z emerytowanym oficerem armii amerykańskie (płk John): Polskie Ra-

dio.pl – Historia – Informacje: Katyń – w obronie prawdy. Patrz też: Th. Urban, Katyń w Norymber-
dze…, op. cit.

36 Th. Urban, Katyń w Norymberdze…, op. cit.
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Było oczywista, że jeżeli nie udowodniono winy Niemcom, to zbrodnię popełnili So-
wieci. Zarzut, że w wyroku nie przypisano Sowietom odpowiedzialności za mord 
w Katyniu jest uzasadniony z etycznego punktu widzenia. Proces toczył się przeciw 
niemieckim zbrodniarzom, więc – niezależnie od uwarunkowań politycznych – z po-
wodów formalnoprawnych nie można było oskarżać ani sądzić nikogo innego

– powiada W. Wasilewski, znawca dziejów zbrodni katyńskiej.

Konkluzja raportu Komisji Maddena 

Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych w roku 195137 powołała spe-
cjalną komisję do przeprowadzenia śledztwa w sprawie masakry w lesie katyńskim, 
której przewodniczył Ray J. Madden, prawnik i kongresmen z ramienia Partii Demo-
kratycznej ze stanu Indiana. Prace komisji finalizował raport końcowy, zawierający 
orzeczenie o prawdzie materialnej w badanej sprawie. Brzmiało ono jednoznacznie: 

Komisja jednomyślnie i ponad wszelką wątpliwość (beyond any question of resonable 
doubt) stwierdza, że sowieckie NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) po-
pełnił masowe morderstwo na polskich oficerach i przywódcach intelektualnych (in-
tellectual leaders) w Katyniu koło Smoleńska38. 

W dalszej części konkluzji liczbę zamordowanych jeńców z Kozielska, Starobielska 
i Ostaszkowa39 określono na 15 tysięcy. Natomiast w samym Katyniu, zdaniem ko-
misji, pogrzebano tylko jeńców z Kozielska. Warto dodać, że wnioski komisji dla Kon-
gresu co do dalszego postępowania z rozpoznaną prawdą materialną – polegające na 
propozycji, by sprawę katyńską postawić na forum ONZ i osądzić ją przed Międzyna-
rodowym Trybunałem Sprawiedliwości – nie zostały zastosowane w praktyce. Mimo 
to komisja Kongresu USA w dziejach kłamstwa katyńskiego odegrała przełomową 
rolę w tym sensie, że odtąd opinia świata zachodniego nie mogła zbrodni w Katyniu 
ignorować. 

W reakcji na raport Komisji Maddena władze sowieckie przygotowały i przepro-
wadziły intensywną kampanię propagandową w bloku wschodnim40. Rozpoczęła się 
ona w lutym 1952 roku i objęła europejskie kraje komunistyczne, głównie Polskę 
i Związek Radziecki. Jej celem była z jednej strony obrona wersji o niemieckim spraw-
stwie zbrodni, z drugiej strony dyskredytowanie dorobku komisji Kongresu USA, jako 
amerykańskiej „prowokacji” wobec Związku Radzieckiego.

 Władze PRL w sprawie Katynia posługiwały się kłamstwami lub przemilczeniami. 
W latach stalinowskich skazano na kary więzienia co najmniej kilkanaście osób za 

37 W związku z atakiem komunistycznych Chin na Koreę Południową w 1950 roku stosunki USA ze 
Związkiem Radzieckim i całym obozem komunistycznym weszły w fazę otwartego konfliktu. Ideolo-
giczne oraz informacyjne względy wymusiły na Stanach Zjednoczonych przerwanie milczenia w spra-
wie sowieckich zbrodni wojennych.

38 W. Wasilewski, Ludobójstwo…, op. cit., s. 148–150.
39 Ibidem.
40 Sumienny i wnikliwy jej opis znajduje się w cytowana wyżej pracy W. Wasilewskiego, ibidem, s. 151–

176.
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rozpowszechnianie prawdy. Po odwilży październikowej, w 1956 roku, Władysław Go-
mułka zajął stanowisko, że polska racja stanu wymaga, aby milczeć w sprawie Katynia. 
Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych sprawa katyńska stała się jednym z waż-
niejszych wątków działalności opozycyjnej. Przełom w stanowisku władz radzieckich 
nastąpił dopiero 13 kwietnia 1990 roku, wraz z komunikatem TASS, iż zbrodni katyń-
skiej dokonało NKWD na zlecenie władz radzieckich wysokiego szczebla. 

Udział Wiktora Sukiennickiego (1901–198341) w sprawie 
Katynia

W literaturze naukowej42 poświęconej problemowi zbrodni katyńskiej nie ma prac, 
które by przedstawiały lub przynajmniej w przybliżeniu określały wkład Wiktora Su-
kiennickiego w demaskowanie kłamstwa katyńskiego. Są tylko nieliczne wzmianki. 
Na uwagę zasługuje zwłaszcza wypowiedź Jana Nowaka Jeziorańskiego, który upo-
mniał się o miejsce dla Wiktora Sukiennickiego wśród ludzi zasłużonych w walce 
z kłamstwami sowieckimi: 

Prokuratorowi brytyjskiemu przed Trybunałem Norymberskim sir Hartleyowi Shaw-
crossowi rząd polski w Londynie przekazał odpowiadający wszelkim wymogom 
prawnym akt oskarżenia udowadniający na podstawie bogatego materiału dowodo-
wego winę sowiecką. Ten liczący kilkaset stron memoriał opracowany przez Wiktora 
Sukiennickiego, profesora prawa Uniwersytetu Wileńskiego, miał wymowę tak miaż-
dżącą, że wbrew naciskom sowieckim Anglicy nie zgodzili się na to, by Katyń został 
włączony do oskarżeń wytoczonych przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom wojennym 
w procesie norymberdzkim. Dzięki temu katyńskie kłamstwo nie zyskało nigdy są-
dowej sankcji43. 

Z kolei w opracowaniu Władysława Stępniaka, historyka i archiwisty, znajduje się 
informacja, że 

gen. Marian Kukiel, po ogłoszeniu informacji na temat grobów katyńskich zlecił opra-
cowanie tej sprawy prof. Wiktorowi Sukiennickiemu (Uniwersytet Wileński) i profe-
sorowi Marianowi Heitzmannowi (Uniwersytet Jagielloński). Opracowanie liczące aż 
454 ss. nie mogło przyciągnąć znacznej liczby czytelników, dlatego też postarano się 
o publikację wersji skróconej, 31 ss., którą opublikowano w 700 egzemplarzach pt. 
The mass murder of Polish prisoners of war in Katyń44. 

41 Certificate of death, State of California, wydany 12 kwietnia 1983 roku, [w:] Archiwum Hoovera, Uni-
wersytet Stanford, USA.

42 W książce Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta, Kraków 2000, zamieszczono 
biogram W. Sukiennickiego oraz wybrane fragmenty z jego pracy Marksowsko-leninowska teoria 
prawa opublikowanej w Wilnie w 1935 roku

43 J. Nowak-Jeziorański, Anglicy milczeli, bo się bali, „Gazeta Wyborcza”, 12.05.2003.
44 W. Stępniak, Dokumentacja losu Polaków na Wschodzie w czasie II wojny światowej, w tym ofiar 

zbrodni katyńskie – w zbiorach Instytutu Hoovera, [w:] Sześćdziesiąta Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2000, s. 37.
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Także profesor Swianiewicz wspomina Wiktora Sukiennickiego w książce W cieniu 
Katynia: 

szczegółowe opracowanie warunków pobytu w obozie kozielskim, jak również topo-
grafii zostało dokonane przez profesora Wiktora Sukiennickiego. Widziałem to cenne 
opracowanie jedynie w maszynopisie, mniej więcej dwadzieścia pięć lat temu. Nigdy 
nie słyszałem żeby ono potem ukazało się w druku45.

Informacja o wkładzie Sukiennickiego w demaskowanie kłamstwa katyńskiego 
znajduje się także w artykule dra Macieja Siekierskiego, wieloletniego współpracow-
nika, doktora University of California, kuratora zbiorów wschodnioeuropejskich In-
stytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanford, 

Po zwolnieniu z łagru Sukiennicki pracował w Ambasadzie RP w Kujbyszewie […] 
głównie nad relacjami i zeznaniami byłych więźniów i deportowanych Polaków. 
W ostatnich latach wojny pracował na zlecenie rady Ministrów nad obszernym me-
moriałem o mordzie katyńskim. Dzieło to ukazało się w lutym 1946 roku […]. Materiał 
ten posłużył Januszowi Zawodnemu do napisania swojej książki o Katyniu46.

Należał do nielicznej grupy Polaków, sowietologów, których losy naukowe i oso-
biste splotły się trwale ze sprawą Katynia. Na Sorbonie w 1925 roku uzyskał dok-
torat z zakresu teorii i filozofii prawa La souverainete des etats en droit international 
modern, opublikowany w formie książki w Paryżu (1927). Za pracę naukową O pod-
stawie obowiązywania prawa narodów (1929) otrzymał tytuł docenta na Wydziale 
Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W tymże roku, 
po profesorze Jerzym Lande, objął stanowisko profesora wraz z wykładami z teorii i fi-
lozofii prawa. Gdy w Wilnie ok. 1930 roku powstał Instytut Europy Wschodniej, przy 
którym utworzono Szkołę Nauk Politycznych Sukiennicki, zorganizował tam studia ba-
dawcze i sam rozpoczął intensywne badania nad problematyką prawno-polityczną 
Związku Radzieckiego. Jej efektem były między innymi prace: Marksowsko-leni-
nowska teoria prawa (1934), Konstytucja stalinowska a ustrój radziecki (1937), Ko-
lektywizacja rolnictwa w ZSRR w okresie pierwszej pięciolatki (1937). Bez wątpienia 
był jednym z pierwszych polskich sowietologów, ekspertów od problematyki ustro-
jowej Związku Radzieckiego. Podczas wojny wykładał na tajnym uniwersytecie wi-
leńskim i został przez NKWD aresztowany (czerwiec 1941), następnie wywieziony 
do obozu pracy przymusowej Krałag w rejonie Krasnojarska na Syberii. Po zawarciu 
porozumienia Sikorski-Majski z mocy „amnestii” opuścił obóz i dotarł do ambasady 
polskiej w Kujbyszewie, gdzie od 21 stycznia 1942 roku pełnił funkcję Kierownika 
Referatu Interwencyjnego, zajmując się poszukiwaniem i zwalnianiem Polaków za-
ginionych bądź przetrzymywanych w więzieniach ZSRR. Z jego korespondencji wy-
nika, że już w 1942 roku sprawa zaginionych oficerów polskich według opinii pracow-
ników Ambasady była przesądzona: „[...] kto wie czy nie należy pogodzić się z myślą, 
że Kozielszczan, Starobielszczan i Ostraszkowców około 10 000 liniowych oficerów 

45 S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Paryż 1976, s. 95.
46 M. Siekierski, Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim, Stanford 2013, s. 6.
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Wojska Polskiego, nigdy nie zobaczymy”47 pisał do Wacława Komarnickiego. Dodajmy 
jeszcze, że w tym czasie48 na zlecenie Rządu RP w Londynie zredagował memoriał 
Sprawa Żydów Obywateli Polskich w Rosji Sowieckiej. 

Z Rosji wraz z armią gen. Andersa dotarł do Teheranu (wrzesień 1942 roku) 
i w poselstwie polskim w Iranie pełnił funkcję sekretarza. Potem w Ośrodku Stu-
diów Ministerstwa Informacji i Dokumentacji RP na Bliskim Wschodzie zbierał od ty-
sięcy ocalałych z zesłania osób dowody przeżytych cierpień. Po zakończeniu wojny 
przybył do Londynu, ale jako profesor–emigrant polityczny nie mógł znaleźć stałej 
pracy. W latach 1945–1947 kierował tzw. polskim Wydziałem Prawa przy Uniwer-
sytecie Oksfordzkim, później (1950–1959) współpracował z Radiem Wolna Europa 
w Monachium i z Instytutem Literackim w Paryżu. W końcu wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, zainstalował się na stałe przy Instytucie Hoovera w Stanford, 
w Kalifornii, by móc kontynuować badania naukowe. Część powojennego dorobku 
pisarskiego zajmują prace sowietologiczne, m.in.: Komunizm sowiecki (1957), Kolum-
bowy błąd (1959), Pół wieku sowieckiej „rewolucji” (1967/68). Jako ceniony przez 
ośrodki opiniotwórcze sowietolog49 przez lata odgrywał ważną rolę w procesie odsła-
niania prawdy o sprawie katyńskiej. 

Z początkiem 1946 roku gen. Marian Kukiel, historyk, minister obrony narodowej 
w rządach emigracyjnych (1942–1949) zlecił jemu oraz prof. Marianowi Heitzmanowi 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego50 sekretną misję – napisania udokumentowanej pracy 
naukowej poświęconej sprawie Katynia. Powstała praca licząca 454 strony, zatytuło-
wana Facts and documents concerning Polish prisoners of war captured by the USSR 
during the 1939 campaign. Jej egzemplarz korektorski z lutego 1946 roku znajduje się 
w zbiorach archiwalnych Sukiennickiego w Instytucie Hoovera, opatrzony adnotacją 
TOP SECRET oraz adnotacją „for private circulation ony, Londyn”. W niepublikowanej 
biografii Sukiennickiego, autorstwa jego żony Haliny Zasztowt-Sukiennickiej, znajduje 
się stwierdzenie, że 

jego opracowanie w Sprawie Katyńskiej było niewątpliwie pierwszym zbiorem doku-
mentacji i komentarzy. Jeżeli nie wyzyskał swego autorstwa, to było to wynikiem jego 
drażliwości wobec faktu, że wykonał pracę będąc pracownikiem władz polskich a nie 
niezależnie51. 

47 W. Sukiennicki, List do Wacława Komarnickiego, datowany na 23 czerwiec 1942 rok, Kujbyszew, [w:] 
Zbiór Archiwalny Profesor dr Wiktor Sukiennicki, Sygn arch. KOL.214, Teczka nr 2, Instytut Sikorskiego 
w Londynie.

48 Memoriał podpisany: Kujbyszew, 11 sierpnia 1942 roku.
49 Memoriał ten szczegółowo opisywał nastroje radzieckie i ich stosunek do wyznania żydowskiego, 

w jednym z podrozdziałów znalazła się nawet adnotacja Sukiennickiego o chęci strony radzieckiej do 
ograniczenia prawa obywatelstwa polskiego wyłącznie dla Polaków. Sukiennicki pisze także o wielo-
krotnych interwencjach w Związku Radzieckim o uwolnienie obywateli polskich z więzień i obozów 
oraz zwolnienie Żydów, jednak bezskutecznie. Władze sowieckie manipulowały informacją, choćby 
w sprawach zwolnień z obozów: „To nie my was trzymamy, to wasz rząd. Nie nasza wina, że Sikorski 
was nie chce”, w: Odpis memoriału profesora Sukiennickiego na temat Sprawy Żydów Obywateli Pol-
skich w Rosji Sowieckiej, przesłany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Ambasady 10 listo-
pada 1942 roku.

50 W. Sukiennicki, List do Wacława Komarnickiego…, op. cit.
51 H. Zasztowt-Sukiennicka, Nieopublikowany szkic biografii Wiktora Sukiennickiego, [w:] Archiwum 

Wiktora Sukiennickiego w Instytucie Sikorskiego w Londynie.
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Skrócona wersja tej publikacji, licząca 31 stron, została udostępniona w marcu 
1946 roku pod tytułem the mass Murder of Polish Prisoners of War (most secret). Zo-
stała opublikowana w Waszyngtonie w 1952 roku w Katyn Forest Massacre na stro-
nach 1636–1801. 

Pośród trzydziestu archiwalnych pudeł52, które znajdują się w kolekcji Sukiennic-
kiego w Archiwum Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda, odnajdujemy do-
kumenty, skrypty, publikacje, maszynopisy, odręczne mapy, wycinki z gazet, kopie 
artykułów, zeznania świadków dotyczące masowej eksterminacji polskich żołnierzy 
w Katyniu. Ponadto w archiwach znajdują się relacje świadków i odpisy z kieszon-
kowych kalendarzy jeńców najczęściej zaczynające się od wpisów „1 września – wy-
buch wojny z Niemcami”53. Całość archiwalnych zbiorów w kolekcji zdominowała 
tematyka Katynia – materiały niezbędne do przygotowania opracowania, m.in. ma-
szynopis profesora dra Adama Straszyńskiego z Polskiego Wydziału lekarskiego przy 
Uniwersytecie w Edynburgu z pobytu w niewoli bolszewickiej54, raport Porucznika 
Bronisława Młynarskiego z pobytu w niewoli od 30 września 1939 roku do 10 maja 
1940 roku55, poufne sprawozdanie Kazimierza Skarżyńskiego o całokształcie udziału 
Polskiego Czerwonego Krzyża w procesach ekshumacyjnych w Katyniu pod Smoleń-
skiem, wraz z kilkunastoma zdjęciami planów grobów grzebanych zwłok.

31-stronnicowy dokument The Mass Murder of Polish Prisoners of War in Katyn 
(most secret), z marca 1946 roku, opatrzony jest wstępem, który wskazuje, iż owe 
opracowanie stanowi skróconą wersją publikacji Facts and Documents concerning 
Polish Prisoners of War captured by the U.S.S.R. in the 1939 Campaign56, następnie 
dołączone są dwa odręcznie wykonane szkice map europejskiej części Związku Ra-
dzieckiego. Jeden z adnotacją Map of the European Part of the U.S.S.R. showing main 
camp where Polish Prisoners of war were hold in 1939–1941 and Katyń where mass 

52 Szerszy opis zasobów archiwalnych Instytutu Hoovera, w: O. Kotulska, Polskie zasoby archiwalne do 
historii najnowszej w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” 2015, nr 4, s. 167–174.

53 W zbiorach pojawiają się takie nazwiska, jak: Profesor Komarnicki, Zięcina Józef, Trepiak Józef, Profe-
sor Pieńkowski, Tomasz Siwicki, Doktor Jakubowicz, major Adam Sokolski, Włodzimierz Wajda, Wa-
cław Kruk, podporucznik Bronisław Wajs, Augustyn Dyjas. Cytowany fragment pochodzi z dziennika 
żołnierza. 

54 15-stronnicowy maszynopis z 25 kwietnia 1946 roku zawiera szczegółowe informacje dotyczące oso-
bistych przeżyć w okresie wojny polsko-bolszewickiej, aż do chwili dostania się do niewoli. Relacja 
dotyczy obozu w Kozielsku, szczegółowych dat, charakterystyki obiektu, nazwisk więzionych, życia 
w obozie oraz czasu likwidacji obozu „od samego początku powstania Ambasady Polskiej w Moskwie 
dręczył nas wszystkich niepokój o los naszych kolegów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszko-
wie […] zaczęliśmy sporządzać listy zaginionych kolegów […] generał Sikorski i profesor Kot wręczyli 
taką listę ułożoną przez nas ocalałych jeńców, premierowi Stalinowi”.

55 Niezwykle skrupulatny raport porucznika Młynarskiego datowany na 1 listopada 1941 roku trafił do 
generała Andersa „Melduję posłusznie, że w związku z zaginionymi oficerami A.P. z obozu jeńców wo-
jennych w Starobielski […] poczuwam się do obowiązku przytoczyć kilka faktów i danych, które mogą 
okazać się pomocnymi w akcji odszukiwania i ratowania tych ogromnych szeregów Armii Polskiej […] 
nie dopatrując się innych dziś intencji u władz sowieckich jak tylko lojalnego wykonywania warunków 
zawartych umów z Rządem R.P. przypuszczać wolno, że dalsze przetrzymywanie w niewoli polskich 
jeńców wojennych jest spowodowane chyba jedynie techniczno-administracyjnymi trudnościami”.

56 W tekście skrótowym autor odsyła do głównego opracowania, podając szczegółowo pozycję lub 
stronę, gdzie dany aspekt opisany jest szerzej i szczegółowo. 
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graves were found, przedstawiający rozmieszczenie geograficzne głównych obozów 
z polskimi jeńcami wojennymi oraz położenie miejscowości, gdzie znajdują się ich 
zbiorowe groby. Nazwy miejscowości: Katyń, Ostaszków, Griazowiec, Pawliszczew Bor, 
Kozielsk, Starobielsk są wyraźnie podkreślone. Do mapy jest dołączony schemat kie-
runku transportu jeńców. W dużych prostokątach, opatrzonych strzałkami, znajdują 
się szacunkowe dane informujące, że: z obozu w Kozielska do Katynia, w okresie od 
listopada 1939 do maja 1940 roku, wywieziono ok. 4500 oficerów i kadet-oficerów, 
a ciał odnaleziono 4143. W tym samym okresie ze Starobielska w kierunku prawdo-
podobnie Charkowa wywieziono 3920 oficerów i kadet-oficerów, zaś z Ostaszkowa 
w kierunku Wiaźmy – 6500 oficerów policji, żandarmerii wojskowej i straży granicznej. 
Znaki zapytania, postawione przy miejscowościach Charków i Wiaźma oznaczają, że 
los tych jeńców nie jest znany. Schemat pokazuje również drugi kierunek wywózki 
polskich jeńców z tychże trzech obozów (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków), miano-
wicie: do miejscowości Pawliszczew Bor – od kwietnia do czerwca 1940 roku – 448 
oficerów i żołnierzy oraz z Pawliszczew Boru do Griazowca – od czerwca 1940 do 
września 1941 roku – 350–400 oficerów. 

Jeżeli dzisiaj porównać dane ogólne i dane szczegółowe dotyczące obozów i miejsc 
kaźni, jakie ustalił Sukiennicki, z najnowszymi wynikami badań, które umieszczono na 
szkicu mapy Obozy i miejsca kaźni, w wydaniu specjalnym Tygodnika Historycznego 
„aleHistoria”, nr 37, 14 września 2015, okazuje się, że Sukiennicki – zgodnie ze stanem 
faktycznym – wskazuje cztery radzieckie obozy jenieckie: Griazowiec, Ostaszków, Ko-
zielsk i Starobielsk. Natomiast niezupełnie ściśle określa liczbę jeńców transportowa-
nych z obozów do miejsc egzekucji. Poza tym, co zrozumiałe, nie zaznaczył wszyst-
kich miejsc egzekucji, jak również domniemanych miejsc egzekucji i domniemanych 
miejsc ukrycia zwłok. Chodzi o Miednoje, Kuropaty, Bykownię, Piatichatki, Chersoń.

Wraz z mapą występuje dodatkowo schemat Main Camps of Polish P.OW. in 
US.S.R. 1939–1941, który bezpośrednio związany jest z Rozdziałem II–IV (strony ra-
portu 24–151). Legenda wyjaśnia użycie znaków i koloru czerwonego w oznaczeniu 
skrótu P.O.W (officers, police, mil. police). Schemat wyjaśnia szczegółowo drogę wy-
wozu więźniów. Wynika z niego, iż z obozu w Kozielsku, w okresie od listopadado 
maja 1940 roku, przewieziono do Katynia ok. 4500 oficerów i kadetów, a ciał odna-
leziono 4143. Schemat ukazuje także, iż tylko 213 mężczyzn przewieziono do Paw-
liszczewa. Ponadto określono tym samym schematem transport, w okresie listopada 
1939 do maja 1940,w przybliżeniu 3920 więźniów ze Starobielska do Charkowa, 
z wyraźnym oznaczeniem braku danych co do liczby odnalezionych w Charkowie 
ciał. Podkreślono, że tylko 79 mężczyzn przewieziono do Pawliszczewa Boru. Ana-
logicznie oznaczono trzeci: obóz w Ostaszkowie, gdzie Sukiennicki oznaczył najlicz-
niejszy transport w liczbie około 6500 (officers, policemen, MP, Frontier Guards, etc.) 
przewieziony został do Wiaźmy, bez żadnej adnotacji, co do liczby odnalezionych ciał. 
Charków i Wiaźmo zostały oznaczone znakami zapytania. Oznaczono przetransporto-
wanie zaledwie 124 mężczyzn do Pawliszczewa Boru. Schemat ukazuje, iż w okresie 
od kwietnia do czerwca 1940 roku z Pawliszczewa Bor do Griazowiec przewieziono 
448 więźniów, tym samym ukazując wysoką liczbę zaginionych.

Pierwszy rozdział wprowadza dane liczbowe ogółu więźniów przez Sowieckie 
władze. Już na pierwszej stronie Sukiennicki podaje liczbę 250 tysięcy więźniów, 
z czego około 15 tysięcy wysokiej rangi oficerów, policjantów i wojskowych zostało 
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zatrzymanych w trzech obozach, co zostało skrupulatnie naniesione na schematy 
przy mapie. Sukiennicki wyraźnie zaznacza, że 14 500 więźniów nigdy nie zostało 
odnalezionych, pomimo wielokrotnych interwencji Polski w latach 1941–1942. Mo-
mentem przełomowym było podanie przez niemieckie radio, 13 kwietnia 1943 roku, 
informacji o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów. W pierwszym roz-
dziale Sukiennicki wprowadza swoiste kalendarium mistyfikacji sowieckiej, która roz-
poczęła się 15 kwietnia wraz z wydaniem kontr oskarżenia w stosunku do Niemiec. 
Pierwszy rozdział to swoiste podsumowanie stanu wiedzy, podkreślenie, że nikt do 
zbrodni się nie przyznał, a i nikt nie ocalał. Jednak Sukiennicki stawia jasną tezę, że 
zbrodni mogli dokonać tylko Sowieci lub Niemcy: 

The study of the Katyn mass murder is not a search for entirely unknow criminals. The 
most objective judge or observer is by no means in the position of a detective who 
knows nothing and begins by suspecting everyone. Such a mass murder could only be 
carried out by a great organisation with all meaks at its disposal, which, in one way or 
another got several thousand victims into its power- in one word- a state organisation 
[…] there are only two possibilities in considering this mystery: either the murder was 
the work of German authorities […] or it was comitted by Soviet authorities57.

Podsumowanie pierwszego rozdziału to wprowadzenie do porównania dwóch 
dokumentów: raportu sowieckiej Komisji Specjalnej oraz niemieckiego raportu Am-
tliches Material. Autor podkreśla jednak, że jedynymi świadkami są świadkowie 
strony sowieckiej, cytowani w raportach, jednak bez możliwości konfrontacji – ich ze-
znania są mało wiarygodne podczas przygotowywania raportu. Dodatkowo zwraca 
uwagę, iż trzeba szczegółowo zanalizować okoliczności popełnienia zbrodni, aby wy-
jawić sprawcę. 

Rozdział B określa, kto został zamordowany i jaka liczba ciał została ekshumo-
wana. Pojawiają się także zdjęcia z ekshumacji. W dalszej części Rozdziału B widnieją 
konkretne informacje, jako że ponad 80% odnalezionych ciał dopasowane są do list 
zaginionych polskich oficerów zaznacza się także, iż większość zamordowanych po-
chodziła z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielska. Dokonano także analizy 
prywatnych rzeczy odnalezionych przy ciałach – ich wnikliwa analiza tylko utwier-
dzała w przekonaniu, że zamordowani przebywali w obozach sowieckich. Ponadto 
wykazano, iż te trzy wymienione obozy łączyły daty: w tym samym czasie je zało-
żono, w tym samym czasie zapełniono jeńcami, w podobnym czasie zlikwidowano, 
dziwnym zbiegiem okoliczności wywożeni jeńcy zaginęli w tym samym czasie. Od-
tworzono także drogi wywozu jeńców, większość z nich prowadziła nie w stronę 
Polski, lecz Katynia.

W rozdziale B, w podrozdziale 5, została wysunięta hipoteza dotycząca organi-
zacji mordu w Katyniu. „There must have been a plan an organisation established in 
order to carry out the massacre of more than four thousands prisoners of war”58, do-
konano analizy raportów niemieckich i sowieckich, pod kątem organizacji ekstermi-
nacji. Wskazano, że zgodność raportów kończy się ze stwierdzeniem, iż polscy jeńcy 

57 The mass murder of polish prisoners of war in Katyn. Not for published, March 1946, [w:] Archiwum 
Instytutu Hoovera, dokumenty pod hasłem Wiktor Sukiennicki, s. 4.

58 Ibidem, s. 14.
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przybyli w kwietniu lub maju 1940 roku do stacji Gniezdowa. Niemcy twierdzą dalej, 
że jeńcy zostali wywiezieni przez Sowietów do Katynia i rozstrzelani. Sowieci z kolei 
uważają, iż spod stacji przewożono ich do trzech obozów, gdzie pracowali przez około 
16 miesięcy. Naoczni świadkowie zeznawali, że wywóz ze stacji Gniezdowo ciężarów-
kami odbywał się ruchem wahadłowym, co około 30 minut, raport szkicami udo-
wadnia, iż tyle trwał przewóz w miejsce grobów masowych, a nie do oddalonych od 
stacji sowieckich 3 obozów. Co więcej raport wskazuje na kuriozalną sytuację: 

It is quite unthinkable that men who purely by accident happened to travel by the 
same waggons in April 1940 should subsequently have remained together for sixteen 
months in spite of the fact that they had been divided into three camps and survived 
the chaos which must have reigned in the camps at the time when the Germans cap-
tured him? In the face of this difficulty the Soviet thesis cannot be accepted by any 
logical mind. But this problem, too, is immediately solved if we accept the belief that 
the murder was committed by the Soviet authorities59.

Rozdział C traktuje o metodach mordowania jeńców. Opisane są metody egze-
kucji i skrępowanie więźniów 

without exception all the victims whose bodies were found in the Katyn graves were 
shot in the back of the head. It is generally known that this is the typical method of 
carrying out the death penalthy universally, almost officially accepted in the Soviet 
Union60. 

W rozdziale tym pojawia się kwestia amunicji użytejdo rozstrzelania, która uży-
wana była w Polsce i w ZSSR. Podkreślony został także fakt, iż „the Soviet report does 
not use this point as evidence against the Germans”, jest to bardzo istotna konkluzja, 
gdyż Sowieci w swoim raporcie unikali dowodów i argumentów, które w jakikolwiek 
sposób mogłyby zostać użyte przeciwko nim.

Sukiennicki podkreślił, że masowy mord w Katyniu nie był przypadkowym 
działaniem: 

There must have been a plan and an organisation established in order to carry out the 
massacre of more than four thousand prisoners of war61. 

W raporcie w Rozdziale D czas masowego mordu został oznaczony w sposób jasny 
i klarowny, masakry katyńskiej dokonano w kwietniu 1940 roku. Początkowo wysu-
nięte zostały dwie hipotezy: kwiecień–maj 1940 roku – według Niemców, oraz sier-
pień–wrzesień 1941 roku – według Sowietów. Oczywiście powołano się na zapiski 
Międzynarodowej Komisji, która podczas ekshumacji określiła wstępną datę śmierci. 
Podano jak również informację, że wykopanie jednego z masowych grobów nie było 
możliwe w sezonie letnim z uwagi na wysoki stan wód gruntowych. Dodatkowo pod-
kreślono także zdanie ekspertów, iż drzewa zasadzone w miejscu masowych grobów 
miały około trzech lat. Nie znaleziono także żadnych insektów przy ciałach zmarłych, 
co wyklucza hipotezę o letniej porze a wyraźnie przybliża do pory wczesnowiosennej. 

59 Ibidem, s. 16.
60 Ibidem, s. 12.
61 Ibidem, s. 14.
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Wskazano ponadto na szereg listów znalezionych przy ofiarach, a także gazet, które 
datowane są najpóźniej na 1940 roku. 

Konkluzja raportu przedstawia winę sowiecką: 

In the light of the arguments set out in paragraphs B, C and D., we arrive at the conc-
lusion that all evidence points to the Soviet authorities as the perpetrators of the 
murder62. 

Podkreślono rażące kłamstwa Sowietów o uwolnieniu jeńców, wskazano wy-
raźnie na rozmowę Stalina z Sikorskim, datowaną na 14 listopada 1941 roku, kiedy to 
Stalin wskazywał, iż jeńcy mogli uciec do Mandżurii. Ponadto wskazano na rozmowę 
generała Andersa ze Stalinem, który wyraźnie zaznaczył: „I do not know where they 
are. Why should I keep them? It may be that theye were in camps territories taken 
by Germans and were dispersed”63. Publikacja zakończona została jednoznaczną kon-
kluzją: „Alle the above facts, difficulties and doubts find no explenation in the Soviet 
report and they therefore point to Soviet guilt”64. 

W każdym rozdziale wskazane są poszlaki dowodowe obciążające Sowietów za 
zbrodnię, a hipoteza Niemców, jako morderców pojawia się tylko, jako kontrast uwy-
puklający mistyfikacje sowiecką. 

Podsumowanie 

Wiktor Sukiennicki był autentycznym człowiekiem nauki, zawsze wierny etycznemu 
nakazowi służenia prawdzie i opowiadaniu się po stronie dobra oraz sprawiedliwości. 
Połowę życia poświęcił odkrywaniu prawdy o Rosji sowieckiej i zbrodni w Katyniu. 
Drogę do kraju miał przeto zamkniętą. Bliska mu była dewiza generała Władysława 
Andersa, że „z walki o niepodległość nie wolno nigdy zrezygnować, nawet w obliczu 
klęski, bo pokonanym jest tylko ten naród, który sam uznał się za ostatecznie poko-
nanego”65. Dzięki pracy Wiktora Sukiennickiego Sowieci nie dokończyli swojej wiel-
kiej mistyfikacji przed Trybunałem w Norymberdze, a za którą nie otrzymał za życia 
należnego mu uznania, co z pewnością wynikało ze stosunku władz Polski Ludowej 
do zbrodni katyńskiej. Z Testamentu, który po sobie Sukiennicki zostawił wynika, że 
powrót do Polski groziłby mu niebezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę nastawienie 
władz PRL do sprawy Katynia domniemywać można, iż owe niebezpieczeństwo wy-
nikało z pomocy w obaleniu kłamstwa katyńskiego. Życie tułacze uczonego skróciła 
nieuleczalna choroba, zmarł 10 kwietnia 1983 roku w Stanach Zjednoczonych. „Przed 
śmiercią polecił, by prochy jego rozsypać po falach Pacyfiku, skoro nie może być po-
chowany w Wilnie”66.

Władze Rzeczypospolitej na uchodźstwie po wycofaniu im uznania przez główne 
kraje Zachodu pozostały jedynym obrońcą prawdy katyńskiej. Władze PRL w sprawie 

62 Ibidem, s. 23.
63 Ibidem, s. 26.
64 Ibidem, s. 31.
65 J. Nowak-Jeziorański, List otwarty do posła Stanisława Stommy, „Gazeta Wyborcza”, 11.05.2000.
66 S. Swianiewicz, Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 1983, s. 66.
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Katynia stosowały metodą kłamstw bądź milczenia. W latach stalinowskich skazano 
na kary więzienia co najmniej kilkanaście osób związanych z tą sprawą, chociażby 
przez rozpowszechnianie prawdy o winie sowieckiej. Po odwilży październikowej, 
w 1956 roku, Władysław Gomułka twierdził, że polska racja stanu wymaga, aby mil-
czeć w sprawie Katynia. Takie też zalecenia stosowano, a słowo Katyń w literaturze 
nie mogło nawet być publikowane. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych kwestia 
ta stała się jednym z ważniejszych wątków działalności opozycyjnej. Przełom w sta-
nowisku władz radzieckich nastąpił dopiero 13 kwietnia 1990 roku, wraz z komuni-
katem TASS, iż zbrodni katyńskiej dokonało NKWD na zlecenie władz radzieckich wy-
sokiego szczebla.

Z dziejów kłamstwa katyńskiego: o zasługach Wiktora 
Sukiennickiego (1901–1983) w odkrywaniu prawdy 
i paru niepewnych wynikach badań 
(Z badań archiwalnych w Instytucie Hoovera Uniwersytetu 
Stanforda w Kalifornii)
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dziejów kłamstwa katyńskiego, oraz pio-
nierskiej roli, jaką Wiktor Sukiennicki (polski sowietolog, filozof prawa, wykładowca Uni-
wersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Stanforda) odegrał za sprawą opracowania do-
tyczącego mordu katyńskiego. Ów opracowanie zlecone mu zostało przez rząd polski 
w Londynie, a praca miała wymowę tak przejrzystą, klarowną i niepozostawiającą złu-
dzeń, co do sprawcy, że pomimo nacisków sowieckich Katyń nie został wpisany do aktu 
oskarżenia przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom wojennym w procesie norymberskim. 
Wszystkie zebrane materiały pochodzą z badań własnych przeprowadzonych w Instytucie 
Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie znajduje się kolekcja archiwalna 
Sukiennickiego, a także z kolekcji Sukiennickiego znajdującej się w Instytucie Polski im. 
gen. Sikorskiego w Londynie. 
Słowa kluczowe: Mord w Katyniu, Dzieje kłamstwa katyńskiego, Instytut Hoovera, Wiktor 
Sukiennicki

From the Katyń history. The influence of Wiktor Sukiennicki 
in the search for truth and the uncertain research results 
(Archive research at the Hoover Institute at the Stanford 
University in California)
Abstract 
The aim of the present article is to present the history of the lie of Katyń and the pi-
oneering role that Wiktor Sukiennicki (an unknown Polish sovietologist, a law philos-
opher and Professor at the University of Stanford and University of Vilnius) played by 
writing the memorial of the Katyń massacre. The preparation of the memorial was com-
missioned by the Polish government in London and its text was so pregnant in meaning 
and unquestionable about whom the culprit was that, despite the pressure from the So-
viet side, Katyń was not added to the indictment against the Hitler war criminals during 
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the Nuremberg trials. All of the materials collected in the present article are the outcome 
of the thorough research done by the author of the article at the Hoover Institute of the 
Stanford University in California, where the Sukiennicki’s archives collection is situated, 
as well at the Polish Institute and Sikorski Museum in London.
Key words: Katyń massacre, the history of the lie of Katyń, Hoover Institute, Wiktor Suk-
iennicki

«Из истории катынской лжи»: о заслугах Виктора 
Сукенницкого (1901–1983) в раскрытии истины и некоторых 
неопределенных результатах исследований 
(Исследования архива Гуверовского института 
Стэнфордского университета в Калифорнии) 
Резюме 
В настоящей статье представлена истории Катынской лжи и новаторская роль, ко-
торую сыграл Виктор Сукенницкий (польский советолог, философ права, препо-
даватель Вильнюсского и Стэнфордского университетов) – автор исследования 
о катынском расстреле. Провести это исследование ученому поручило правитель-
ство Польши в Лондоне. Впоследствии ученый создал четко аргументированный 
труд, не оставляющий сомнений кто несет ответственность за преступление, бла-
годаря чему, невзирая на советское давление, Катынь не был внесен в акт обви-
нения против гитлеровских военных преступников на Нюрнбергском процессе. Со 
всеми представленными материалами, автор статьи ознакомился во время иссле-
дований, проводимых в Гуверовском институте Стэнфордского университета в Ка-
лифорнии, в котором находится архивная коллекция Сукенницкого, а также в Поль-
ском институте им. генерала Сикорского в Лондоне. 
Ключевые слова: убийство в Катыни, история катынский лжи, Гуверовский ин-
ститут, Виктор Сукенницкий 


