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Odkrycie masowych grobów  
w  Katyniu oraz problematyka 
polska w  prasie Protektoratu 
Czech i Moraw w  okresie 

od kwietnia do czerwca 1943 roku
Problem atyka dziennikarstwa w  okresie Protektoratu  Czech i M oraw  nie zo

stała dotychczas w  pełni opracow ana z wyjątkiem próby komunistycznego dzien
nikarza Vojtecha D olejsiego1. Książka zawiera w  sumie obiektyw ną faktografię 
wym ieszaną z kom unistyczną in terpretacją  h istorii prasy czechosłowackiej do 
1948 r. O d lat sześćdziesiątych X X  w. niektórym i wydarzeniam i dotyczącymi 
legalnej prasy zajmował się historyk Tomas Pasak2. D opiero w  2003 r. ukazała 
się jedna z podstawowych publikacji3 umożliwiających analizę wpływu okupan
tów  niemieckich na legalną prasę czeską na obszarze Protektoratu  Czech i M o 
raw, k tóra zawiera protokoły odpraw  prasowych W olframa von W olmara z lat 
1939-1941.

N a  ogół liberalne środow isko czechosłowackiego dziennikarstw a zaczęło 
się w yraźnie zm ieniać po M onachium  1938 r. Pod naciskiem  nazistow skich 
N iem iec stopniow o w prow adzono cenzurę. Po pow staniu  P ro tek to ra tu  Czech 
i M oraw  (oficjalnie nastąpiło  to  dzień po zajęciu resztek obszaru Republiki 
Czecho-Słow ackiej, 16 m arca 1939 r.) okupanci pozostaw ili dotychczasowe 
praw odaw stw o, w łącznie z ustaw am i, k tó re regulow ały funkcjonow anie pra- 2 3 7  
sy. Funkcje cenzorskie pełn iła C entrala  Służby N adzoru  nad Prasą (U stredi ti- 
skové dozorci sluSby, UTDS), k tó ra  w ydaw ała swoim pracow nikom  (cenzo-

1 V. Dolejsi, N o vin y  a novinâri, Praha 1963.
2 Zob. T. Pasak, Cesky periodicky tisk na pocà tku  okupace ve sv ftle  censury a jejtch opatrent [w:] 
Z  p o m ocnych  v fd  historickych III, „Acta universitatis C arolinae. Philosophica et historica” 1975, 
n r 8, Praha 1975, s. 1 4 7 -1 7 8 ; idem , Problem atika protektorâtn iho tisku a form ovant tzv. skupiny  
aktiv istickych novindrä na p o fâ tk u  okupace  [w:] „Prispevky k dejinam  KSC” 1967, n r 1, s. 5 2 -8 0 . 
Szczegółowe opracow anie na  tem at sterow ania prasą w  Protektoracie we w stępie do książki Pasa- 
ka: Soupis legalntch novin, casopisii a ùredntch vestn tkii v  ceskych zem tch z  let 1 9 3 9 -1 9 4 5 , Praha 
1980 [dalej: Soupis legalntch novin].
3 J. Koncelik, B. Köpplova, J. K ryspinova, Cesky tisk pod  vlàdou W olfanga W olframa von W olm a
ra. Stenografické zapisy A n ton ina  Fingera z  protektorâtnich tiskovych porad 1 9 3 9 -1 9 4 1 , Praha 
2003 [Dalej: Cesky  tisk].



Pavel Suk

rom ) regularne i szczegółowe instrukcje4. 17 m arca 1939 r. niem ieccy naziści 
w ydali zarządzenie o nowej organizacji służby prasowej i uregulow ali pozycję 
UTDS5. W  późniejszym  okresie funkcjonow anie prasy P ro tek to ratu  było kil
kakro tn ie zm ieniane w  w yniku w ydaw anych zarządzeń oraz innych przepisów  
praw nych6.

Decydującą pozycję w  prasie Protektoratu zajmował wydział kulturalno-poli
tyczny Urzędu Protektora Rzeszy (Kulturne politické oddeleni U radu risského 
protektora). N a czele grupy Prasa od 12 czerwca 1939 r. stał Wolfgang Wolfram 
von Wolmar. Zaczął on organizować cotygodniowe odprawy dla redaktorów  na
czelnych i redaktorów  działów politycznych ze wszystkich gazet i czasopism, 
którzy otrzymywali instrukcje dotyczące form ułow ania artykułów  oraz orienta
cji poszczególnych tytułów. Z  kolei po upływie tygodnia naziści inform owali 
dziennikarzy, w  jakim stopniu są zadowoleni z ich pracy7. Oprócz tego redakto
rzy naczelni otrzymywali codzienne instrukcje dotyczące kom entow ania bieżą
cych wydarzeń8. 17 września 1939 r. zaczął obowiązywać Souborny prehled po- 
kynu pro tiskovou prehlidku  (Kompletny przegląd instrukcji w  zakresie kontroli 
prasy), który regulował funkcjonowanie legalnej prasy aż do upadku Protektora
tu. Naziści ograniczali też liczbę wydawanych gazet i czasopism. W  latach 
1939-1945 zniknęło 1887 tytułów 9.

W  świadczenie usług na rzecz nowego reżimu zaangażowało się stopniowo 
kilku redaktorów  naczelnych. W  1940 r. pow stała tzw. aktivistickà sedmicka  
(siódemka aktywistów), k tórą tworzyli: Vladimir Krychtalek, Emanuel Vajtauer, 
Vladimir Ryba, Jaroslav Kremen, Vaclav Crha, Karel W erner i Karel LaSno- 
vsky10. Z  pełną świadomością na rzecz nowego reżimu zaczął pracować Em anu
el Rudolf M oravec, były oficer i dziennikarz, a od stycznia 1942 r. m inister 
szkolnictwa i oświaty narodowej. Przez cały okres Protektoratu  starał się kształ
tować poglądy jego mieszkańców w  cotygodniowych wystąpieniach radiow ych 
oraz artykułach wstępnych publikowanych (od 1943 r. co niedzielę) w  dzienni
ku „Lidové noviny”. W pływ na młodzież miała wywierać now o pow stała orga
nizacja Kuratorium  ds. W ychowania M łodzieży w  Czechach i na M oraw ach (Ku
ratorium  pro vychovu mladeSe v Cechach a na M oravë).

W  badaniach nad obrazem  masakry katyńskiej w  prasie Protektoratu  wyko
rzystałem następujące dzienniki z okresu od połowy kwietnia do końca czerwca 

2 3 8  1943 r.: wydawane przez M elantrich „Ceské slovo”11, „VeSerni Ceské slovo”

4 Soupis legalntch novin, s. 45.
5 Ibidem , s. 44.
6 Ibidem , s. 4 8 -5 3 .
7 W stęp w: Cesky tisk.
8 Soupis legalntch novin, s. 54, 61.
9 Ibidem , s. 61, 64, 78.
10 T. Pasak, Pod ochranou Rise, Praha 1998, s. 2 7 0 -2 7 1 .
11 „Ceské slovo” i jego niedzielne w ydanie („NedSlni Ceské slovo”) ukazało się po  raz pierwszy 
1 III 1907 r. Pierwszym w ydaw cą i redak torem  był Vaclav Jaroslav KlofaS, założyciel i jedna z naj
wybitniejszych postaci partii socjalistyczno-narodow ej. O d 1940 r. funkcję redak to ra  naczelnego 
objął przedstawiciel aktyw istów  Karel L aznovsky, a po  jego śm ierci Frantisek Jaroslav Prokop. 
„Ceské slovo” (oprócz wydania niedzielnego) zostało zawieszone 1 IX  1944 r. w  związku z tzw. 
ostrym i ograniczeniam i wojennym i (to ta ln i vâlecné nasazent).
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(mutacja Pilzno)12 i „A-Zet”13; pierwotnie związane z partią agrarną „Venkov”14 
i „Vecer”15, a ponadto: „Lidové noviny”16, „N arodni politika”17, „N arodni prace”18, 
„N arodni stred”19, „Poledni list”20 oraz wydawane w  Pilznie: „Cesky denik”21

12 Koncern prasow y M elantrich  zaczął w ydaw ać „VeSerni Ceské slovo” w  1919 r. M iało  ono am bi
cje funkcjonow ania jako gazeta bezpartyjna i stopniow o stało się najbardziej popularnym  dzienni
kiem  w  kraju. W  m arcu 1941 r. jego redak torem  naczelnym  m ianow ano Em anuela Vajtauera, od 
sierpnia do kw ietnia 1943 r. funkcję tę pełnił J ind rich  Bartos, a następnie Karel W erner. D ziennik 
przestał się ukazywać 5 V 1945 r., w  dniu w ybuchu pow stania praskiego.
13 „A -Zet” ukazywał się od 1936 r. pod tytułem  „R anni A -Z et” oraz „VeSerni A -Z et” . R edaktorem  
naczelnym  od m arca 1941 r. aż do zawieszenia gazety 1 IX  1944 r. był Jaroslav Krem en.
14 „Venkov” założony przez A ntonina Svehlę stanow ił centralny dziennik nieistniejącej już w tedy 
partii agrarnej. Ukazywał się od 1 IV 1906 r. O d 1938 r. jego redak torem  naczelnym  był R udolf 
H alik, który  utrzym ał się na  tym  stanow isku aż do końca sierpnia 1944 r. O d 1 IX  1944 r. redak
to rem  naczelnym  m ianow ano V ladim ira Krychtalka, który  przeszedł z zawieszonego ty tu łu  „Vecer” . 
D ziennik przestał się ukazywać 5 V 1945 r.
15 „Vecer” stanow ił p ierw otnie, zgodnie ze swoją nazwą, w ieczorne w ydanie centralnego dziennika 
„Venkov” i stopniow o przybrał charakter gazety raczej bulw arow ej. Ukazywał się od 1914 r. Pod
czas okupacji aż do jego zawieszenia 1 IX  1944 r. stanow isko redak to ra  naczelnego pełn ił Vla
dim ir Krychtalek, przew odniczący działającego w  Protektoracie N arodow ego Zw iązku D ziennika
rzy (N arodni svaz novinârû).
16 „Lidové noviny” ukazały się po raz pierwszy 16 XII 1893 r. i jako jedyny dziennik centralny 
w  Czechosłowacji nie ukazywały się w  stolicy, ale w  Brnie. Jego założycielem  i właścicielem  był 
Adolf Stransky. Do gazety pisywali znani pisarze, m .in. Karel Ciapek, Karel PolaSek i Eduard Bass 
(redaktor naczelny do 1938 r.). Już  w  latach trzydziestych publikow ał tutaj Em anuel M oravec, k tó 
ry na  łam ach gazety posługiw ał się, oprócz swojego nazwiska, także pseudonim em  Stanislav Yester. 
Po aresztow aniu redak to ra  naczelnego Selepy zastąpił go Leopold Z em an, który  pozostaw ał na tym 
stanow isku od 1 VII 1941 r. aż do ostatniego w ydania dziennika 5 V 1945 r. Pod koniec P ro tek to 
ra tu , ze względu na zbliżający się fron t, gazeta była w ydaw ana w  Pradze.
17 D ziennik „N arodn i po litika” zaczął w ydawać w  1883 r. Z akład  Drukarsko-W ydawniczy (Ti- 
skarsky a vydavatelsky zavod) Politika. Już od początku zaliczany był do prasy konserw atyw nej. Po 
upadku popieranej przez gazetę partii tzw. staroczechów  „N arodn i po litika” zaczęła budow ać sw o
ją ponadparty jność. Z apew niło  to jej pozycję najpoczytniejszego dziennika w  Czechosłowacji. Od
1938 r. gazetą kierow ał Vaclav C rha, 1 V 1943 r. zastąpił go Jan  Scheinost, k tóry  u trzym ał się na 
tym  stanow isku do 5 V 1945 r. D ziennik przestał się ukazywać 11 V 1945 r.
18 „N arodn i p race” zaczęła ukazywać się 1 I 1939 r. jako następczyni socjaldem okratycznej gazety 
„Pravo lidu”, k tó ra  dobrow olnie przestała wychodzić pod koniec 1938 r. Początkowo stanow iła 
centralny dziennik now o powstałej N arodow ej Partii Pracy (N arodni strana prace), a po 15 III
1939 r. główny organ N arodow ej C entrali Z w iązków  Z aw odow ych (N arodni odborova ùstredna  
zam Sstnanecka). Przez cały okres okupacji funkcję redak to ra  naczelnego pełnił V ladim ir Ryba, k tó 
ry w  dzienniku „Pravo lidu” w  drugiej połow ie lat trzydziestych pracow ał jako kierow nik  działu n ie
politycznego.
19 „N arodn i s tred ” zaczął ukazywać się jako dziennik partii rzemieślniczej w  1932 r. O d 1939 r. 
jako jedyny dziennik w  Protektoracie m iał dw óch redak to rów  naczelnych -  inż. Jana Vrbę oraz Kar
la C halupę. Z ostał zawieszony 1 IX  1944 r. w  związku z tzw. ostrym i ograniczeniam i wojennym i.
20 „Poledni list” w ydaw ał od 1928 r. koncern  Tem po, k tórego założycielem i właścicielem  był były 
m inister z partii socjalistyczno-narodow ej J ir i S tribrny w spólnie ze sw oim  bratem  Frantiskiem . 
W  niedzielę ukazywał się pod  tytułem  „N edSlni list” , a w  poniedziałek jako „PondSlni list” . W  okre
sie P ro tek toratu  na  jego czele stali Frantisek Paulus (1 939-1941), Karel W erner (1 9 4 1 -1 9 4 3 ), a od 
1 V 1943 r. aż do zawieszenia ty tu łu  A ntonin  Jarom il KoSisek. D ziennik przestał istnieć 6 V 1945 r.
21 „Cesky den ik” był pierw otnie dziennikiem  partii narodow o-dem okratycznej na  zachodnie Cze
chy i m iał swoją d rukarnię  w  Pilznie. Zaczął ukazywać się w  1912 r. Podczas okupacji na jego cze
le stał A ntonin  Bouchal, który  pracow ał też jako redak to r w  dzienniku „Poledni list” , a po  zawie
szeniu gazety „Cesky den ik” 1 IX  1944 r. publikow ał do maja 1945 r. swoje artykuły w  piśmie 
„VeSerni Ceské slovo”.
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i „Nova doba”22. Z  tygodników przejrzano „Svet”23 i „Tyden rozhlasu”24, a z m ie
sięczników: „Pritom nost”25, „Vladni vojsko”26 i „Znova”27.

Podczas studiów  nad om awianą prasą korzystałem  ze swoich zbiorów  pryw at
nych, kolekcji Biblioteki Naukow ej W ojew ództwa Pilzneńskiego (Studijni 
a vedecka knihovna Plzenského kraje) oraz Biblioteki N arodow ej (N arodni kni- 
hovna) w  Pradze. Kopie wszystkich artykułów  przechowuję w  swoim osobistym 
archiwum. Tylko w  jednym analizowanym tytule, miesięczniku „Vladni vojsko”, 
nie znalazłem żadnego artykułu dotyczącego Katynia. Interesujące było również 
stwierdzenie, że przez kilka dni w  maju 1943 r. „Nova doba” i „Cesky denik” 
miały całkowicie identyczne wydania.

1 maja 1943 r. doszło do wymiany kilku redaktorów  naczelnych. D oktor 
Vaclav Crha (dotychczas redaktor naczelny dziennika „N arodni politika”) objął 
dziennik „Ceské slovo” (włącznie z wydaniem  „N edelni Ceské slovo”), Frantisek 
Jaroslav Prokop (dotychczas „Ceské slovo” i „N edelni Ceské slovo”) przeszedł 
do gazety „Lidové listy”, a Jan  Scheinost (dotychczas „Lidové listy”) do dzienni
ka „N arodni politika”, następnie Karel W erner (dotychczas „Poledni list”, „N e
delni list” i „Pondelni list”) przeszedł do dziennika „Veeerni Ceské slovo”, a An
tonin Jarom il Kozisek (dotychczas „M oravské noviny”) do gazety „Poledni list”. 
W  pozostałych omawianych dziennikach nie było żadnych zmian w  kierow nic
twie redakcji. Do ostatniej wym iany redak to rów  naczelnych doszło dopiero  
1 września 1944 r. w  związku z zawieszeniem tytułów: „N arodni stred”, „A-Zet”, 
„Veeer”, „Ceské slovo” (w dalszym ciągu ukazywało się raz w  tygodniu „N edelni 
Ceské slovo”) oraz „Cesky denik”. Dzienniki te zostały zawieszone wskutek tzw. 
ostrych ograniczeń wojennych (to tâ ln i vâ le fné  nasazeni).

22 „N ova doba” zaczęła ukazywać się w  1898 r. w  Pilznie jako zachodnioczeski dziennik socjalde
mokratyczny. W  1943 r. na jego czele stanął red. J ir i Kutvirt, k tóry  prow adził go aż do ostatniego 
w ydania 5 V 1945 r. O d połow y kw ietnia 1945 r. w  dzienniku tym  nie pojawiały się już żadne ko
m entarze jego redaktorów , lecz przedrukow yw ano jedynie kom entarze oficjalnych agencji, najczę
ściej „Prager Zeitungs D ienst” .
23 „Svet” w yszedł po  raz pierw szy w  Z lin ie  w  1942 r. i naw iązyw ał do ukazującego się wcześniej 
tygodnika  „ Z lin ”, czasopism a dla w spó łp raco w n ik ó w  zak ładów  B at’a. N ależał do n a jp o p u la r
niejszych tygodn ików  w  P ro tek to racie . N a  jego czele stał przedstaw icie l ak tyw istów  Jaroslav  
Pelisek.
24 „Tyden rozhlasu” stanow ił tygodnik program ow y Radia Czechosłowackiego (Ceskoslovensky 
rozhlas), ukazywał się od 1934 r. Przeznaczony był dla mniej zam ożnych odbiorców . Początkowo 
w ydaw ano go rów nolegle z bardziej obszernym  oraz  lepszym  jakościow o tygodnikiem  „N âs ro z 
hlas” (wcześniej „R adiojournal”), który został zawieszony w  1941 r. O statni num er pism a ukazał się 
5 V 1945 r.
25 „P ritom nost” była zw iązana przed w ojną z nazwiskiem  red ak to ra  naczelnego Ferdinanda Perout- 
ki. Tytuł zawieszono w  1939 r. M inister Em anuel M oravec przyw rócił go w  październiku 1942 r. 
i na czele m iesięcznika postaw ił Em anuela Vajtauera, odw ołanego redak to ra  naczelnego dziennika 
„Veeerni Ceské slovo”. O statni num er pism a ukazał się 1 V 1945 r.
26 „Vladni vojsko” był to początkow o m iesięcznik przeznaczony dla „żołnierzy” now o u tw orzone
go W ojska Rządow ego (Vladni vojsko). Z aczął ukazywać się w  1939 r., pod koniec Pro tek toratu  
przekształcił się w  dw utygodnik.
27 „Z nova” założony po  M onachium  1938 r. tygodnik, a od początku lat czterdziestych m iesięcz
nik, który  był wydaw any i kierow any przez słynnego oszusta (na początku lat trzydziestych X X  w. 
udało  się m u „sprzedać” zabytek narodow y -  zam ek Karlstejn) oraz skrajnie praw icow ego dzienni
karza H a rry ’ego Josefa Jelinka. Pismo przestało istnieć w  1944 r.
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Legalna prasa P ro tek to ratu  publikow ała przeważnie urzędow e w iadom ości 
niemieckie oraz kom entarze „Prager Zeitungs D ienst”28. Inform ow ała nie tylko
0 samej m asakrze w  Katyniu, ale także o konflikcie m iędzy em igracją polską 
w  Londynie a przyw ództw em  sowieckim . Często też w ykorzystyw ała sprawę 
Katynia do propagandy przeciwko czechosłowackiemu rządowi emigracyjnemu 
w  Londynie.

Obraz problem atyki katyńskiej w  prasie Protektoratu podzieliłem  na następu
jące części: niemieckie instrukcje dla prasy, przegląd dokum entów  i artykułów 
w  prasie codziennej, przegląd tygodników  i miesięczników, a na zakończenie wy
kaz najważniejszych opinii pojawiających się w  kom entarzach poszczególnych 
dziennikarzy i redaktorów  naczelnych.

W  zachowanych protokołach z „regularnych cotygodniowych odpraw  redak
torów  naczelnych czeskiej prasy codziennej” z 1943 r. nie odnalazłem zapisu od
prawy, podczas której Wolfram von Wolmar poinform owałby redaktorów  naczel
nych o odkryciu masowych grobów w  Katyniu. M ożliwe, że nastąpiło to za 
pośrednictw em  wspom inanych już codziennych instrukcji dla prasy, zapewne jesz
cze przed 13 kwietnia 1943 r., ponieważ tego dnia w  czasie spotkania z redakto
rami naczelnymi von Wolmar m ówił o „Katyniu” jako o znanej już sprawie.

Obecnym  na odpraw ie redak to rom  naczelnym  w ydano instrukcję, k tó ra  
uznawała za bezwzględnie „konieczne -  i jest to  ściśle tajne -  ukierunkow anie 
prasy czeskiej w  sposób jasny i jednoznaczny jako narzędzia antysemickiego. To 
znaczy, że na przyszłość w  interesie nowej i antysemickiej Europy będzie bezwa
runkow o konieczne, by prasa czeska każdem u [... ] nieustannie i w  przekonujący 
sposób opisywała niebezpieczeństwo żydostwa. N ie będzie się to jednak odby
wać w  formie artykułów  ociekających krw ią [...], ale na poważnie, z wykorzysta
niem  przykładów z przeszłości i teraźniejszości. [...] Szczególnie jasno należy [...] 
nieustannie opisywać w  formie poważnej i dokum entalnej bolszewizm, który 
przejawił się zbrodnią w  Katyniu”29.

16 kwietnia W olfram von W olmar przedstawił w  obszernym referacie polece
nia dotyczące treści artykułów  na tem at Katynia: „podkreślić żydowskie pocho
dzenie tej okrutnej zbrodni [...], dow odu na to  [...] zaleca się szukać w  tych wy
darzeniach [...], k tóre wiążą się z powstaniem  m iędzynarodowego marksizmu
1 kom unizm u [...], w  związku z masową zbrodnią katyńską podkreślać jej żydow
skie źródło oraz przywódczą rolę Żydów  w  bolszewizmie i plutokracji [...], zale- 2 4 1  
cam, byście w  swoich rozpraw ach [...] porów nali zwięźle sposób tego m ordow a
nia (strzał w  tył głowy) ze sposobem, w  jaki zostały dokonane w  Protektoracie
oba zabójstwa GRU, o których niedaw no pisano obszernie w  prasie czeskiej”30.

29 kwietnia W olfram von Wolmar poinform ow ał obecnych, że „jutro praw 
dopodobnie o godz. 20.45 w  radiu czeskim przem ówi na tem at swoich wrażeń

28 „Prager Z eitungs D ienst” („PZD ”) był to  pow ielany dziennik ukazujący się w  Pradze w  latach 
19 3 9 -1 9 4 5 , przeznaczony dla redakcji prasy P ro tek toratu . W ydaw ano go w  wersji niemieckiej i cze
skiej. O kupanci niem ieccy publikow ali w  nim  artykuły dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i m i
litarnej, przedrukow yw ane w  większości następnego dnia przez prasę codzienną. O statni num er 
czeskiego w ydania „PZ D ” ukazał się 4 V 1945 r.
29 Statni ù stredn i archiv [dalej: SÙA], fond Patzak, AM V 5, 5-69-8, k. 70.
30 Ib idem .
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z Katynia pisarz Frantisek Kozik”. Jednocześnie nakazał redaktorom , „by odstą
pili od publikow ania kolejnych uwag o zbiorow ym  grobie pod Odessą31. Z e
zwoliliśmy wpraw dzie na publikację drobnych sugestii, jednak obecnie należy 
najpierw  poczekać na informacje urzędowe, nim  przystąpi się do kolejnych pu- 
blikacji”32.

Tydzień później, 6 maja, Wolfram von Wolmar skrytykował redaktora „ważnej 
praskiej gazety”, który w  artykule poświęconym świadectwu dr. Hajka napisał 
m.in.: „Sowietom nie opłacało się deportow ać oficerów polskich w  głąb kraju, 
kiedy wojsko niemieckie zbliżało się do Smoleńska. Feralny kwiecień 1940...” 
itd.33 W  kwietniu 1940 r. Niemcy i Rosja Radziecka nie znajdowały się jeszcze 
w  ogóle w  stanie wojny. „Co ma powiedzieć czytelnik, który sam dostrzeże, że to, 
co zostało tu napisane, to wymysł? Nie mówiąc o tym, że w  tym szczególnym 
przypadku m ożna by stosownie do okoliczności dostrzec bardzo paskudny i nie
dobry zamiar, który jest całkowicie w  myśl agitacji sowieckiej. M ówi ona bowiem 
o tym, że tych polskich oficerów zabili Niemcy. Właśnie dlatego została tam  za
proszona komisja m iędzynarodowa, by ustalić term in masowej zbrodni, a jedno
znaczne stwierdzenia ekspertów międzynarodowych, którzy przedstawili swoją 
opinię, są podaw ane przez wielu czytelników w  wątpliwość wskutek lekkomyśl
nego i niezręcznego sposobu, w  jaki redaktor napisał o sprawie”. Wolfram von 
Wolmar karał i ostrzegał: „Jestem zmuszony udzielić właściwemu redaktorow i 
ostrej nagany i niech przyjmie do wiadomości, jeśli dojdzie do tego raz jeszcze, to 
zostanie usunięty z zawodu dziennikarskiego. Ostrzegam przed takimi przypad- 
kam i”34. Później tem atyka Katynia nie pojawiła się już w  protokołach z odpraw.

Pewnego rodzaju przygotow anie czytelników  na zbliżającą się dom inację 
w  prasie Protektoratu problem atyki polskiej stanowił dzień 11 kwietnia 1943 r., 
kiedy to „N edelni list” oraz pilzneński „Cesky denik” opublikowały niepodpisa- 
ny artykuł Zrazeni a prodâni (Zdradzeni i sprzedani)35. Stwierdzono w  nim, że od 
powstania emigracyjnego rządu polskiego w  Londynie jego stosunki z Rosją Ra
dziecką znajdują się w  nieustannym  kryzysie. Stalin nie tylko odmawia inform a
cji, gdzie znajduje się 1,8 mln deportow anych Polaków, ale przede wszystkim od
m awia gwarancji odnowienia państwa polskiego w  dotychczasowych granicach.

Czytelnicy prasy dowiedzieli się o odkryciu masowych grobów zam ordowa
nych Polaków z informacji niemieckiej agencji prasowej DNB opublikowanej już 

2 4 2  14 kwietnia 1943 r. w  dzienniku „Vecerni Ceské slovo” oraz wydaniu trzecim (pra
skim) gazety „Poledni list”36. Pozostałe dzienniki przedrukowały następnego dnia 
obszerną depeszę agencyjną w  tym samym brzmieniu, lecz pod innymi tytułami.

31 N p . Ing. J. Vrba, K atynské hroby zalujt (Groby katyńskie oskarżają), „N aro d n i s tre d ”, 29 IV 
1943, s. 1.
32 SÙA, fond Patzak, AM V 5, 5 -69-8 , k. 70.
33 M ow a tu o artykule F. Frolika Po ceském  basntku cesky ucenec  (Po czeskim poecie czeski nauko
wiec), „Poledni list” , 5 V 1943, s. 1.
34 SÙA, fond Patzak, AM V 5, 5 -69-8 , k. 70.
35 Zrazeni a prodâni, „Cesky denik”, 11 IV 1943, s. 1-2 .
36 Les vydal straslivé ta jem stv i  (Las w ydał straszliwą tajem nicę), „VeSerni Ceské slovo”, 14 IV 1943, 
s. 1 -2 ; H rom adné popraviste 10 .000 polskych düstojntkii. Bolsevickà bestialita v  p ln é  hruze (Zbio
row e miejsce straceń 10 000 polskich oficerów. Koszmar bolszewickiego bestialstwa), „Poledni list” , 
14 IV 1943, s. 1, 3.



Odkrycie masowych grobów w  Katyniu oraz problematyka polska w  prasie

16 kwietnia prasa opublikowała z kolei fragmenty artykułów  z gazet europej
skich o orientacji proniem ieckiej37, a także inform acje o zeznaniach robotn ika 
Aleksieja Sladkowa, Iwana Andriejewa i Parfeona Kiesielowa, rzekom ych świad
ków  wydarzeń w  Katyniu38. N astępnie w ydrukow ano świadectwo polskiego p i
sarza Emila Skiwskiego, k tóry  odw iedził miejsce odnalezienia grobów 39, oraz 
pod różnymi tytułam i ten sam artykuł G. Slovenckoika40.

W  późniejszych dniach czytelnicy zostali poinform ow ani o wizycie w  Katyniu 
delegacji oficerów polskich wziętych do niewoli w  Niemczech41, o liście zidenty
fikowanych dotychczas ofiar42, oświadczeniu Polskiego Czerwonego Krzyża43, 
zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Związkiem Radzieckim a polskim 
rządem  emigracyjnym w  Londynie44 oraz odzewie tego zdarzenia w  proniem iec
kiej prasie europejskiej45. N a ludziach wierzących największe wrażenie miała zro
bić wiadom ość o zam ordowanym  kapelanie Janie Ziółkowskim  z Jarosławia46.

O planach rządu sowieckiego wobec emigracji polskiej w  M oskwie, w  szcze
gólności związanych z osobą Wandy Wasilewskiej, prasa poinform ow ała pod ko 
niec kwietnia47 i w  połowie maja48. Ironizowano, że armię polską w  ZSRR zor
ganizowano pod patronatem  wroga Rosjan, Kościuszki49.

37 H ruzné ta jem stv i ka tynského lesa: vrazda dilem  „zhovadilych m ethod  v la d d  Kremlu, k te r i  touto  
barto lom fjskou  noc chystali pro celou E vropu” (Straszna tajem nica lasu katyńskiego: zbrodnia dzie
łem „bestialskich m etod w ładców  Krem la, którzy tę noc św. B artłom ieja szykowali dla całej E uro
p y ”), „N aro d n i po litika”, 17 IV 1943, s. 2.
38 c t, S v fd e c tv io p ftserném  zlocinu. V yp o v fd i domactch lidt o za v ra z d fn ipolskych dtistojntkii. Od- 
porné  zprâvy o nestoudnosti a zvrhlosti zidovskych  ka tu  (Świadectwo potw ornej zbrodni. Z eznania 
miejscowych osób o zam ordow aniu  polskich oficerów. O hydne w iadom ości o bezwstydności i zwy
rodnien iu  żydowskich katów ), „Venkov”, 16 IV 1943, s. 1-2 .
39 D oklad neslychané surovosti zidovskych  vrazednych ze t  (Dow ód niesłychanej brutalności ży
dow skich p lu tonów  egzekucyjnych), „N aro d n i p race”, 18 IV 1943, s. 3.
40 G. Slovenckoik, Hranice m ezi c lovzkem  -  a zv n e te m  (Granica między człowiekiem  -  a zw ierzę
ciem), „N arodn i p race”, 27  IV 1943, s. 2.
41 Vyzet:ro v d n tstraslivého zlo zin u  bolsevikü u K atynu  (W yjaśnianie straszliwej zbrodni bolszew ików 
pod  Katyniem ), „Pondelni N aro d n i po litika”, 19 IV 1943, s. 1-2 .
42 Vrahové v  Kremlu netusili, ze  jejich zin  bude jednou objeven. Padelané seznam y, které  Stalin ode- 
vzdal Sikorském u  (M ordercy na  Krem lu nie sądzili, że ich czyn zostanie kiedyś ujawniony. Sfałszo
w ane listy, k tó re  Stalin przekazał Sikorskiem u), „N arodn i s tred ” , 19 IV 1943, s. 2.
43 Polské svedec tv i o hruze u K atynu. Pripis ùstredniho vyboru  Polského Cerveného krize  (Polskie 
św iadectw o o zgrozie pod Katyniem. Pismo Kom itetu C entralnego Polskiego C zerw onego Krzyża), 
„Veeerni Ceské slovo”, 22 IV 1943, s. 1.
44 Sovzty  prerusily styky  s polskou emigrantskou organisaci v  L o n d yn z  (Sowieci zerwali kontakty 
z polską organizacją em igracyjną w  Londynie), „N arodn i po litika”, 29 IV 1943, s. 1-2 .
45 Veliky ohlas roztrzky  m ezi Sovety a Polàky v  tisku  (Wielki odzew konflik tu  między Sowietam i 
i Polakam i w  prasie), „N arodn i po litika”, 30 IV 1943, s. 1.
46 D u ch o vn i m ezi o be tm i v  ka tynském  lese (D uchowny w śród ofiar w  lesie katyńskim ), „Veeerni 
Ceské slovo”, 28 IV 1943, s. 2.
47 Polâci sk em ra ji u vrat vrahti z  K rem lu  (Polacy żebrzą pod  bram am i m ord ercó w  z K rem la), 
„Veeerni Ceské slovo”, 30 IV 1943, s. 2.
48 vl, Polska kom edie na pokracovdnt. Bolsevici zneuztvajt i jm éna Kosciuzskova  (Polska kom edia 
w  odcinkach. Bolszewicy nadużywają także nazwiska Kościuszki), „N arodn i politika”, 15 V 1943, 
s. 2; ka, Prestâvka v  polsko-sovetském  sporu. Kariéra W asilevské a Berlinga (Przerwa w  konflikcie 
polsko-sow ieckim . Kariera Wasilewskiej i Berlinga), „N arodn i politika” , 23 V 1943, s. 2.
49 vl, Polska kom edie na pokrafovάnt. Bolsevici zneuztvajt i jm éna Kosciuzskova, „N aro d n i po liti
ka” , 15 V 1943, s. 2.
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Ekspertyza lekarzy sądowych i kryminologów zaproszonych przez Niemców do 
Katynia została opublikowana we wszystkich dziennikach, w  gazetach „VeSer” 
i „Vecerni Ceské slovo” jeszcze 4 maja 1943 r., a w  pozostałych następnego dnia50.

Spory artykuł został także poświęcony konferencji prasowej Andrieja Wy
szyńskiego, k tórą zorganizował w  M oskwie dla dziennikarzy zagranicznych. N a 
niej, wedle stw ierdzenia propagandy Protektoratu, przyznał się do odpow iedzial
ności sowieckiej za zbrodnię w  Katyniu51.

Oryginalna inform acja prasow a52 zawierająca apel Timoszenki do żołnierzy 
polskich z 1939 r., by pozbyli się swoich dowódców, została po kilku dniach po 
twierdzona przez opublikowanie zdjęcia oryginału tego dokum entu53. O d 16 kwiet
nia do 8 maja przedrukow ano także pięć artykułów  „PZD ” dotyczących proble
matyki katyńskiej54.

Oficjalnie Katyń odwiedzili dwaj obywatele Protektoratu: prof. dr Frantisek 
Hajek jako uznawany autorytet czeskiej medycyny sądowej (brał udział w  p ra
cach m iędzynarodowej komisji lekarzy sądowych i krym inologów) oraz wybitny 
pisarz dr Frantisek KoSik. Obaj wskutek swoich świadectw, które prezentowali 
w  radiu i prasie, mieli po 1945 r. problem y z reżimem komunistycznym.

O Frantisku Koziku wspom inały dwa typy publikacji55. Sam Kozik wystąpił 
następnie 30 kwietnia 1943 r. o godz. 20.45 w  radiu56, a dla tygodnika „SvSt” 
napisał dokum entalną, czy raczej reportażow ą, relację z wizyty w  Katyniu, za
kończoną swoistą własną m odlitwą: „A oprócz wrażeń gorzkich i wstrząsają
cych, pozw olę sobie na wyrażenie przekonania, jak piękną możliwość tym, k tó 

50 M ezinarodnt zjistent o Katynu. Posudek soudnich lékaru z  12 evropskych ze m i  (M iędzynarodowe 
ustalenia o Katyniu. Opinia lekarzy sądowych z 12 krajów Europy), „N arodni politika”, 5 V 1943, 
s. 1-2.
51 Sovety zakryte  dozndvajt K atyn. Prekvapenizahranicnich  novinâru v  M oskve  (Sowieci potajem 
nie przyznają się do Katynia. Zaskoczenie dziennikarzy zagranicznych w  M oskw ie), „Cesky denik”, 
10 V 1943, s. 1.
52 Tim osenkovo k rva véprovolant (Krwawy apel Tim oszenki), „Vecerni Ceské slovo”, 4 V 1943, s. 2.
53 Tim osenkova vyzva  k  vrazde  (Tim oszenko zachęca do m orderstw ), „VeSerni Ceské slovo”, 29 V 
1943, s. 1.
54 Svetovà bestie v  pancézi (Światowa bestia w  pancerzu), „PondSlni N aro d n i p race”, 19 IV 1943, 
s. 1; M anévr s K atynem  (M anew r z Katyniem ), „N ova doba” , 23 IV 1943, s. 1 -2 ; Spojeni Anglie 
s M oskvou. Poueent z  katynského p ftpadu  (Sojusz Anglii z M oskwą. W nioski ze sprawy katyńskiej), 
„VeSer” , 4 V 1943, s. 2; K atyn a svedom t sveta  (Katyń a sum ienie św iata), „Cesky denik”, 6 V 1943, 
s. 2; Benesova cesta do severnt Ameriky. F inanzm  transakce a osobn i za jisten t jednim  z  hlavnich  
duvodu  (Podróż Benesa do Ameryki Północnej. Transakcje finansow e i gwarancje osobiste jednym  
z głów nych pow odów ), „N ova doba”, 8 V 1943, s. 2.
55 Pierwszy typ artykułów : To je nàs svet, k tery  hdjim e! Evropsti bdsnici v  K atyn i (To jest nasz 
św iat, k tórego bronim y! Poeci europejscy w  Katyniu), „N ova doba”, 27  IV 1943, s. 1. Drugi typ re
prezentują: E vropstisp isova telé  v  K atynu. Byli o c ity m i svzdky exh u m a c ia identifikace m rtvo l obztt 
(Pisarze europejscy w  Katyniu. Byli naocznym i św iadkami ekshum acji i identyfikacji ofiar), „Vecerni 
Ceské slovo”, 29 IV 1943, s. 2 ; Cesky spisovatel svzdkem  zverstev bo lseviku  N dlez u K atynu  otrdsl 
svzdom im  Evropy  (Czeski pisarz św iadkiem  bestialstw  bolszewików. O dkrycie pod  Katyniem 
w strząsnęło sum ieniem  Europy), „N ova doba”, 29 IV 1943, s. 1.
56 Cały tekst zob. np.: Cesta do K atynu. Cesky spisovatel dr. K ozik  ltzt cestu na m isto  strasného  
zlo zin u  GPU  (Podróż do Katynia. Czeski pisarz dr Kozik opisuje podróż na miejsce strasznej zbrod
ni GRU), „Poledni list” , 1 V 1943, wyd. 3, s. 1 -2 ; Cesky bdsnik u hrobu za vra zd fn ych  polskych  
düstojnikü. Frantisek Kozik: Cesta do K atynu  (Czeski poe ta  przy grobie zam ordow anych polskich 
oficerów. Frantisek Kozik: Podróż do Katynia), „A -Zet PondSlnik ran n i” , 3 V 1943, s. 2.
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rzy usłyszeli wezwanie czasu, daje zjednoczona Europa, ocalona przez wojsko 
niemieckie... Losie, pozwól, niech mój naród wyciągnie naukę z tych okrutnych 
doświadczeń, które zostały mu oszczędzone, i pozwól, by także bez nich znalazł 
w  swojej integralności prostą drogę do prawdy, do prawdy, k tóra stanowi jego 
now ą historię, przyszłość, jego dzieci, jego życie”57.

Rozm owę z prof. F rantiskiem  H ajkiem  opublikow ał redak to r dziennika 
„Vecerni Ceské slovo” Bohuslav A rnold58. Jej fragmenty zostały przedrukow ane 
następnego dnia w  większości dzienników. Sam Hajek opublikował następnie 
swoje dokum entalne świadectwo w  m iesięczniku „P ritom nost”59. Tylko jeden 
czeski dziennik i tylko w  jednym przypadku opublikow ał reakcję obywateli cze
skich na odkrycie masowych grobów  pod Katyniem60. Z brodnia katyńska poja
w iła się też w  oficjalnej kronice filmowej Protektoratu „A ktualita”, wyświetlanej 
w  kinach od 7 maja 1943 r.61

W  czerwcu sprawa katyńska znika stopniowo z łam ów prasy, mimo to czytel
nicy mogli się jednak zapoznać z opisem traktow ania Polaków wziętych do nie
woli w  Związku Radzieckim zawartym  w  świadectwie dziennikarza rosyjskiego 
Siergieja Szyrokowa62. Propaganda niemiecka opublikowała też niektóre frag
menty z zarekwirowanych archiwów  GRU63. Pod koniec czerwca prasa przynio
sła z kolei świadectwa Iwana Gonczorowa, R icharda Linkego, A ntonina Lange
go, Franza Felskowskiego i Ernsta Jansena64.

Tygodnik program ow y radia „Tyden rozhlasu” opublikow ał na tem at zbrod
ni katyńskiej dwa kom entarze oraz dwie fotografie.

Antysemita Pachmayer w  obszernym artykule opisał najpierw  odkrycie gro
bów, a następnie zajął się głównie „związkami” Katynia z m iędzynarodowym  ży-

57 Co jsem  videl v  K atynu. Pro „Sve t” napsal dr. Frantisek K ozik  (Co w idziałem  w  Katyniu. Dla 
„SvSta” napisał dr Frantisek KoSik), „SvSt” 1943, n r 18, s. 3.
58 Co videl, poznal a zjistil pri p itv z  v  K a tyn u ? N e jh ro zn ê jr tdojem  v  myslich vrech kulturnich  lidi. 
R ozhovor s prof. dr. H àjkem  (Co w idział, poznał i ustalił podczas sekcji w  Katyniu? Najstraszniejsze 
w rażenie w  um ysłach wszystkich kulturalnych ludzi. Rozm ow a z prof. dr. Hajkiem ), „VeSerni Ceské 
slovo”, 5 V 1943, s. 1-2 .
59 Prof. dr. F. Hajek, Cesta do K atynu  (Podróż do Katynia), „P ritom nost” 1943, n r 9, s. 3 -4 .
60 P rosti i v zd é la n i h o v o n  o K atynu. D ê ln tk  i ucenec na jedné  fronte proti bolrevikiim . Jak  
étenâri sled u jia  p o su zu jib o lrev ickézloc iny  (Prości i wykształceni m ów ią o Katyniu. R obotnik i na
ukow iec na jednym  froncie przeciw ko bolszew ikom . Jak czytelnicy obserw ują i oceniają zbrodnie 
bolszewickie), „Vecerni Ceské slovo”, 7 V 1943, s. 2.
61 N a d  obrazy hräzy i vystrahy. A n i u nàs by bolrevici a sovétskà  GPU nejednali jinak. F ilm ové  
sn im ky  z  desivych hrom adnych ka tynskych  sachet (Nad obrazam i przerażenia i przestrogi. Także 
u nas bolszewicy i sow iecka GRU nie postępow aliby inaczej. Zdjęcia film owe z przerażających ka
tyńskich grobów  m asowych), „VeSerni Ceské slovo”, 7 V 1943, s. 3.
62 els, O cim a N o véE vropy: Svédectviruského novinâre o zachâzen is Polàky v  SSSR (Oczami Nowej 
Europy: Świadectwo dziennikarza rosyjskiego o traktow aniu  Polaków w  ZSRR), „N arodni politika” , 
9 VI 1943, s. 2.
63 Ptsmeno „K” znacilo  popravu. S p ic lo véposilali kam arâdy na sm rt. Ukoristéné archivy GPU vydâ- 
v a ji svédec tv i (Litera „K” oznaczała egzekucję. Szpicle wysyłali kolegów  na śmierć. Z dobyte  archi
w a GRU wydają św iadectwa), „Vecerni Ceské slovo”, 10 VI 1943, s. 1.
64 els, N ova  svédec tv i o ka tynskych  zloéinech. Také p o ls ti  vo jen rti lékari m ezi obetm i. N elidské  
zachâzen i se zajatci. Péstené ruce a upravené hlavy poukàzkou  na sm rt. N ezn â m y  osud ceskych ro
din z  o ko li D ubna  (Now e św iadectwa o zbrodniach katyńskich. Polscy lekarze w ojskow i rów nież 
w śród ofiar. N ieludzkie trak tow anie  jeńców. Pielęgnowane dłonie i zadbane głowy skierow aniem  
na śm ierć. N ieznany los rodzin  czeskich z okolic D ubna), „N aro d n i po litika”, 23 VI 1943, s. 1.
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dostwem, ponieważ zbrodnia „została popełniona w  pełni zgodnie z żydowską 
receptą. [...] Żydzi, rządzący całym im perium  sowieckim, zarządzili i przygoto
wali tę krwaw ą łaźnię”65. Wyraził nadzieję, że ostatnie wydarzenia otworzyły 
oczy również „ostatnim  durniom  wierzącym w  dem okratyczne m etody Sowie
tów ” i ostrzegł naród czeski przed podobnym  losem, w  którym  „żydobolszewic- 
cy wilkołacy potrafiliby w ym ordow ać całe narody, których siedziby zatopiłyby 
hordy stepowe Stalina” . Jedyną obronę według autora stanowi arm ia niemiecka 
oraz uczciwa praca wszystkich Czechów na rzecz wojny totalnej.

Z  kolei Bedrich Vit w  artykule z okazji 1 maja 1943 r. stwierdzał, że nie m a już 
wątpliwości, iż zbrodni w  Katyniu dokonał bolszewizm, szczególnie kiedy zostało 
udowodnione, że Polacy zostali podstępnie zastrzeleni od tyłu. Anglia będzie pra
cować na rzecz pacyfikacji Polaków, by zadowolić roszczenia sowieckie. Swoje 
wywody zakończył apelem do Czechów: „Przeciwko bolszewizmowi i przeciwko 
plutokracji także czeskie osiągnięcia, najwyższy wysiłek czeskiego człowieka, męż
czyzn i kobiet, oto nasze majowe hasło, nasz cel!”66. W  tym samym numerze tygo
dnika opublikowano zdjęcie Frantiska Kozika w  grupie poetów  i pisarzy w  Katy
niu67. Frantisek Kozik pojawił się na zdjęciu w  tygodniku „Tyden rozhlasu” raz 
jeszcze, wspólnie z prof. Hajkiem, z okazji ich dyskusji z dziennikarzami prasy Pro
tektoratu68. Później już tematyka Katynia nie była poruszana w  tym piśmie.

Tygodnik „SvSt” po raz pierwszy zajął się odkryciem katyńskim w  num erze 
szesnastym. N a stronie pierwszej zamieścił artykuł wstępny redaktora naczelne
go Jaroslava Peliska69. Zgodnie z linią niemiecką stwierdził on, że bolszewizm 
pozostaje ciągle taki sam, co potw ierdza jego „zwierzęcy wyczyn” w  Katyniu, 
i podkreślił, że „bolszewicy to bezwzględna, kierow ana przez Żydów  warstwa 
narodu rosyjskiego”. O udziale żydowskim oraz dotychczasowych ustaleniach 
inform ował później artykuł redaktora publikującego pod kryptonim em  „-afk”70. 
Ten sam autor zajął się także aktualną problem atyką polską71 w  num erze osiem
nastym, w  którym  ponadto  zamieszczono świadectwo pisarza Kozika72.

Sprawa katyńska pojawiła się jeszcze w  numerze dziewiętnastym, w  którym opu
blikowano artykuł wstępny redaktora naczelnego73. Zawierał on ostrzeżenie dla cze
skich „patriotów ” wierzących w  ideę słowiańską, że komisarzy z GRU z rewolwe
rem w  ręce nie będzie interesować, czy Czesi wierzą w  ideę słowiańską i nienawidzą 
Niemców. W  tym samym numerze „SveSta” na stronie siódmej wydrukowano frag-

65 J.P  [J. Pachmayer], Krvavà zidobolsevickà  làzen u Smolenska. GPU povrazdila 12 000 byva lych  
polskych dästojnikä  (Krwawa żydobolszewicka łaźnia pod Sm oleńskiem . GRU zam ordow ało 
12 000 byłych polskich oficerów ), „Tyden rozhlasu” 1943, n r 17, s. 2.
66 B. V it, Vykon pro vàlku  a novou budoucnost n a si cti! ]a rn i heslo evropskych ndrodii (Wysiłek na 
rzecz w ojny i nowej przyszłości naszym  honorem ! W iosenne hasło n a ro d ó w  Europy), „Tyden roz
hlasu” 1943, nr 19, s. 2.
67 Ib idem , s. 5.
68 „Tyden rozhlasu” 1943, n r 21 , s. 5.
69 J. Pelisek, Slovansti bratri (Bracia słowiańscy), „SvSt” 1943, n r 16, s. 1.
70 -afk, Tragicky konec ilusi. H râzné svedectv i ka tynské  (Tragiczny koniec złudzeń. Przerażające 
św iadectwo katyńskie), „SvSt” 1943, nr 16, s. 7.
71 -afk, Vystrazny polsky pripad. O tdzka stale stejne palrivà: tonâz  (Polski przypadek stanowi 
ostrzeżenie. Ciągle paląca kwestia: tonaż), „SvSt” 1943, n r 18, s. 1.
72 Co jsem  videl v  K atynu. Pro „Svet” napsal dr. Frantisek Kozik, ibidem , s. 3.
73 J. Pelisek, M y jsm e m usili... (Myśmy m u s ie l i .) ,  „SvSt” 1943, n r 19, s. 1.



menty książki włoskiego dziennikarza M ario Appelio Tricetidenni vàlka -  Tragédie 
Polska (Wojna trzydziestodniowa -  Tragedia Polski) o wojnie polsko-niemieckiej 
w  1939 r.74 W  późniejszych num erach tematyka katyńska, pomijając nieznaczne 
wzmianki w  niektórych komentarzach, nie pojawiła się już więcej w  tym tygodniku.

Miesięcznik „Z nova” poświęcił uwagę problem atyce zbrodni katyńskiej tylko 
w  num erze lipcowym. Interesujące jest, że pismo, które od m om entu powstania 
jesienią 1938 r. miało jednoznacznie antysemicki charakter, nie wykorzystało 
okazji odkrycia masowych grobów  zam ordowanych Polaków do kam panii anty
żydowskiej. Oprócz nieudanego wiersza Q uido Papeza75 w  miesięczniku opubli
kow ano artykuł Katynsky pripad ve svetle historickych fakt (Sprawa katyńska 
w  świetle faktów  historycznych)76, który jednak w  90 proc. w  kontekście grobów 
katyńskich „fachow o” opisuje proces rozkładu ciała na przykładach podobnych 
odkryć z Czech i M oraw.

Miesięcznik „Pritom nost” w  swoim num erze czerwcowym opublikował su
chy opis dokum entalny prof. Hajka poświęcony jego pracy podczas oględzin 
zwłok odnalezionych w  Katyniu77, a w  kolejnym num erze z lipca pojedynczy ko 
m entarz, w  którym  A ntonin M ares rozwinął tezę Raschofera o „polskim M ona
chium ”, opisał sytuację emigracji polskiej w  Londynie i wiele miejsca poświęcił 
stosunkowi dr. Benesa do Polaków, szczególnie jego nagłem u odstąpieniu od ich 
rządu emigracyjnego, oraz projektow i konfederacji polsko-czechosłowackiej. 
O publikow ano też „tajną część rosyjsko-angielskiego paktu o sojuszu z 26 maja 
1942”, na podstawie którego przyszła Czechosłowacja znalazła się w  sowieckiej 
strefie w pływ ów 78. W  kolejnych num erach miesięcznika „Pritom nost” nie poja
wiły się już kom entarze dotyczące sprawy Katynia.

Zdecydowanie najbardziej aktywnym dziennikarzem, pod względem wykorzy
stywania tematyki Katynia w  swoich komentarzach i artykułach wstępnych, był 
Karel Werner, który uczynił to jedenastokrotnie. Kilka miesięcy później Werner 
wziął aktywny udział w  powstaniu Czeskiej Ligi Antybolszewickiej (Ceska liga pro- 
ti bolsevismu), a po wojnie za swoją dobrowolną i szczerą działalność został ska
zany na karę śmierci i stracony. Właśnie w  czerwcu 1943 r. po powrocie z „mię
dzynarodowego” zjazdu dziennikarzy w  W iedniu ponownie sformułował zadania 
czeskich aktywistów: „Tak zwani czescy aktywiści nie są sami. Także wśród wszyst
kich pozostałych narodów  europejskich rosną silne grupy aktywistów, które p ra
cują na rzecz tego samego celu, mają ten sam program  i tę samą misję: wybudowa- 2 4 7  
nia nowej Europy. Ten program  i misja są tak wielkie i tak piękne, że warto dla 
nich żyć, pracować, bić się choćby i z przeważającą siłą oraz ponosić ofiary”79.

Pod względem częstotliwości poruszania tematyki katyńskiej możemy po Wer
nerze wymienić inż. Jana Vrbę oraz Antonina Bouchala z Pilzna (obaj „tylko” po
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74 jd, Polsky epilog. Casovà vzpom inka  na sovetskou okupaci (Epilog polski. Aktualne w spom nie
nie okupacji sowieckiej), ib idem .
75 Q. Papez, K atyn  (Katyń), „Z nova” 1943, n r 7, s. 99.
76 J. Terringer, K atynsky pripad ve svrtle  historickych fa k t  (Sprawa katyńska w  świetle faktów  hi
storycznych), ib idem , s. 9 9 -1 0 4 .
77 F. H ajek, Cesta do K atynu  (Podróż do Katynia) „P ritom nost” 1943, n r 9, s. 3 -4 .
78 A. M ares, Cesta k  tre tim u  M nichovu  (Droga do trzeciego M onachium ) „P ritom nost” 1943, 
nr 10, s. 8 -10 .
79 K. W erner, N ejsm e sam i (Nie jesteśmy sami), „Vecerni Ceské slovo”, 29 VI 1943, s. 1.
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sześć komentarzy). Interesujące, że jedynym spośród redaktorów  naczelnych na
leżących do tzw. siódemki aktywistów, który w  omawianym okresie ani razu nie 
poruszył w  swoich kom entarzach sprawy Katynia, był Emanuel Vajtauer.

Analizowane artykuły wstępne i kom entarze różnią się także pod względem 
środków  stylistycznych zastosowanych przez autorów. U dziennikarzy, którzy 
w  latach 1918 -1 9 3 9  pracow ali w  renom ow anych dziennikach, takich jak: 
„N arodni politika”, „Lidové noviny”, „Ceské slovo” lub „Venkov”, nie pojawia
ją się zwroty tego rodzaju, że zbrodnia w  Katyniu to  zwierzęcy wyczyn80 gang
sterów 81, opraw ców  żydowskich82 lub bestii bolszewizmu83. Posługiwali się nimi 
przede wszystkim dziennikarze, którzy jeszcze przed 1938 r. pracowali w  redak
cjach gazet o charakterze raczej bulwarowym , jak np. „Poledni list” i „N arodni 
s tred”. Najwięcej artykułów  antysemickich wychodziło spod pióra dawnych re
daktorów  pisma „Vlajka” -  Pachmayera i Sourka oraz program ow ego antysemi
ty Rudolfa Novaka. Jego „Arijsky boj”84 pom inąłem  w  niniejszym opracow aniu 
ze względu na jednostronną orientację tego pisma.

Najwięcej kom entarzy na tem at Katynia jednego dnia pojawiło się 5 maja 
1943 r., z tego dwa w  dzienniku „N arodni politika”85.

Omawiając najważniejsze opinie prezentow ane w  artykułach wstępnych i ko 
m entarzach, należy podkreślić, że najczęściej -  27 razy -  pojawił się pogląd, iż 
bolszewizm w  Rosji nie zmienił się od 1917 r. i ciągle jest taki sam. Często tak
że występowały opinie, że W ielka Brytania zdradzi Polaków, ponieważ ważniej
sze dla niej jest utrzymanie sojuszu z M oskw ą (21 razy). N a trzecim miejscu zna
lazło się ostrzeżenie dla narodu czeskiego, że Katyń stanowi lekcję tego, co 
czekałoby Czechy pod rządam i bolszewickimi (17 razy), wreszcie czternastokrot- 
nie pojawiło się stwierdzenie, że arm ia niemiecka na froncie w schodnim  broni 
i chroni Europę przed rozprzestrzenieniem  się bolszewizmu. Ze względu na 
ograniczoną objętość niniejszego artykułu w  poniższym wykazie najważniejszych 
opinii zawartych w  artykułach wstępnych i kom entarzach będę cytować zawsze 
pierwszy tekst, w  którym  pojawił się dany pogląd.

80 J. Pelisek, Slovansti bratri, „SvSt” 1943, n r 16, s. 1.
81 A. Bouchal, Em igranti nemajt nic k  ocekavant (Emigranci nie m ają czego oczekiwać), „Cesky 

2 4 g  denik”, 30 IV 1943, s. 1.
82 F. Petrovicky, K atyn otrâsl svêdom tm  sveta  (Katyń w strząsnął sum ieniem  świata), „Poledni list” , 
6 V 1943, wyd. 3, s. 1.
83 Ing. Jan  V rba, Stalin -  velm istr lzi (Stalin -  arcym istrz kłam stwa), „N arodni s tred”, 7 V 1943, s. 1.
84 Tygodnik „Arijsky boj” ukazywał się w  latach 1 9 4 0 -1 9 4 5 , ostatni num er wyszedł w  dniu w ybu
chu pow stania praskiego 5 V 1945 r. Był doskonałą analogią pism a „D er S türm er” Streichera, a je
go jedyną zaw artość stanow ił najbardziej ordynarny i w ulgarny antysem ityzm.
85 els, Zidovskà snaha um léet ka tynsky zlocin  (Żydowska próba  przem ilczenia zbrodni katyńskiej), 
„N arodn i po litika” , 5 V 1943, s. 2 ; vl, Vsichni jsm e svedky a soudci (Wszyscy jesteśmy świadkami 
i sędziami), „N aro d n i politika” , 5 V 1943, s. 2 ; J. Bartos, Evropsti vedci usvedcujt Stalina (Na
ukowcy europejscy dow odzą Stalinowi), „VeSerni Ceské slovo”, 5 V 1943, s. 1; A. Bouchal, K atyn  
nent v y jim ko u  (Katyń nie jest wyjątkiem ), „Cesky den ik”, 5 V 1943, s. 1; G. Pergl, Zrada vedle zra- 
dy  (Z drada za zdradą), „Ceské slovo”, 5 V 1943, s. 1; F. Frolik, Po éeském  basntku éesky ucenec, 
„Poledni list” , 5 V 1943, s. 1; K. C halupa, Velké svédectvi pred oéim a celé E vropy  (Wielkie świa
dectw o na oczach całej Europy), „N arodn i s tred ”, 5 V 1943, s. 1; -afk, Vystrazny polsky pripad. 
O tâzka stâle stejné palcivà: tonâz, „SvSt” 1943, n r 18, s. 1; Co jsem  vidél v  K atynu. Pro „Své t” na- 
psal dr. Frantisek K ozik, „SvSt” 1943, n r 18, s. 3.
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W  analizowanej prasie nie spotkałem  się z tak cynicznym wyrazem niemal ra 
dości wobec losu Polski, jak w  przypadku głównego redaktora naczelnego dzien
nika „N arodni s tred” Karla Chalupy, który utożsam ił postawę rządu polskiego 
jesienią 1938 r. z całym narodem : „Powiedzmy sobie w prost, że my jako Czesi 
nie mamy szczególnych powodów, by w  chwili, kiedy dopełnia się zasłużony los 
Polaków, być tym losem jakoś szczególnie dotknięci. N ie mamy i nie możemy 
mieć owych pow odów  dlatego, ponieważ człowiek czeski i ogólnie naród czeski 
doznał na własnej skórze, jaka jest polska m egalomania, dokąd prowadzi i jakie 
są środki, którym i jest w  stanie się posługiwać. Jeśli kiedykolwiek potw ierdziło 
się prastare powiedzenie, że »pycha chodzi przed upadkiem«, to na sto procent 
sprawdziło się ono w  przypadku dawnej Polski i w  ogóle Polaków. Wszystkie 
brutalności i krzywdy, których w  przeszłości dopuścili się na Czechach i sprawie 
czeskiej, są zbyt żywe, by m ożna ich było nie dostrzegać w  całej ich wywrotowej 
prawdzie historycznej”86.

Po odkryciu masowych grobów w  Katyniu Polacy wiedzą obecnie, co stało się 
z ich żołnierzam i wziętymi do niew oli87, którzy zostali zam ordow ani w  czasie 
pokoju, a nie wojny88, przez agentów GRU strzelających do nich od tyłu89. M a
sakra katyńska jest porów nyw alna z „barbarzyństwem ” lotników  anglo-amery- 
kańskich, zrzucających z sam olotów  ołówki i wieczne pióra, w  których znajdują 
się materiały wybuchowe, mordujące dzieci90. Dziennikarze zwracali uwagę na 
absurdalne tw ierdzenia sowieckie o rzekomym porozum ieniu N iem ców  i Pola
ków  z kręgu rządu emigracyjnego w  Londynie, którzy współpracują przy anty- 
sowieckiej kam panii prasowej91. Szczególnie ośmieszane było twierdzenie so
wieckie, że w  Katyniu odkryto wykopaliska z epoki kamiennej, co przypom ina 
znane powiedzenie o złodzieju, który krzyczy: „Łapcie złodzieja!”92.

W ydarzenia katyńskie to symbol systemu, który od przejęcia władzy w  Rosji 
w  1917 r. pozostaje ciągle taki sam -  bolszewizmu93. Stanowi on wykrystalizo
waną formę żydowskiego dążenia do panow ania nad światem94, a towarzyszą mu 
masowe zbrodnie95, podobnie też m ożna przyrównać bolszewizm do terro ru96.

86 K. C halupa, M aly poh led  nazprt (M ałe spojrzenie wstecz), „N aro d n i s tre d ”, 30 IV 1943, s. 1.
87 Sovrtské  „slovanstvi” a skutky. Konce po lské  vtry v  „bratry” (Sowieckie „słow iaństw o” a czyny. 
Koniec polskiej w iary w  „braci”), „Veeerni Ceské slovo”, 15 IV 1943, s. 1; l.n ., K atynské hroby 
(Groby katyńskie), „Lidové noviny”, 15 IV 1943, s. 1.
88 G., K atynsky hrob (Grób katyński), „A -Zet ran n i”, 17 IV 1943, s. 1.
89 K. C halupa, Velké sved ec tv ip red  ocim a celé E vropy, „N arodn i s tred ”, 5 V 1943, s. 1.
90 E. Sourek, K atynsky les -  vykirirntkem  zid ovské  m stivosti (Las katyński -  przestrogą żydowskiej 
mściwości) „Lidové listy” , 21 IV 1943, s. 1.
91 J. Kohlik, Trapné konce emigrantské politiky. Po bolsevickém  kopanci Poldkäm  (Żenujący koniec 
polityki emigracyjnej. Po bolszewickim  kopniaku w obec Polaków), „A -Zet rann i” , 29 IV 19 4 3 , s. 1.
92 V. Brejnik, Tak by GPU vrazdilo v  E vropr! (Tak GRU m ordow ałoby w  Europie!), „Veeerni Ceské 
slovo”, 17 IV 1943, s. 1-2 .
93 A. Bouchal, K atyn nent vy jim ko u , „Cesky denik”, 5 V 1943, s. 1.
94 J. Bartos, E vro p stived c i usvedcu ji Stalina, „Veeerni Ceské slovo” , 5 V 1943, s. 1.
95 H rom adné  vrazdy priivodntm  zjevem  bolsevism u. K atynské hrom adné hroby davajt nahlédnout 
do osudu 1 480  000 bolseviky odvlecenych Poldku, dosud nezvrstnych . Vsem i silam i proti bolsevi- 
sm u  (M asowe zbrodnie zjawiskiem towarzyszącym  bolszewizmu. Katyńskie groby m asow e pozw a
lają zrozum ieć los 1 480 000 Polaków uprow adzonych przez bolszewików, dotychczas zaginionych 
bez wieści. W szystkim i siłami przeciw ko bolszew izm ow i), „N aro d n i s tre d ”, 23 IV 1943, s. 1-2 .
96 A. Sedlâëek, V yznam né da tum  (Ważna data), „Veeer” , 22 VI 1943, s. 1-2 .
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Z brodnia w  Katyniu, ten zwierzęcy wyczyn97, m ogła narodzić się jedynie w  gło
wach bolszewików98, gangsterów99, którzy stanowią „bezwzględną, kierow aną 
przez Żydów  warstwę narodu rosyjskiego”100. N a przykładzie tej zbrodni widać, 
co spowodują „bestie bolszewizmu wszędzie, gdzie się pojawią”101. Redaktor 
dziennika „Poledni list” Frolik w  dwóch kom entarzach zaprzeczał sobie, tw ier
dząc w  pierwszym z nich, że Katyń to  tylko epizod bolszewizmu102, a kilka dni 
później z kolei, że „Katyń to nie epizod, stanowi nieodzow ny elem ent systemu, 
którego droga jest naznaczona krw ią”103.

Po opublikowaniu pro tokołu  lekarzy sądowych i krym inologów  zawierające
go wyniki badań grobów  masowych z 30 kwietnia 1943 r. nie znajdzie się już 
chyba nikt, kto nie będzie wierzyć w  to, że bolszewizm jest zbrodniczym reżi- 
m em 104. Temu reżimowi pom aga teraz z emigracji w  Ameryce także były prem ier 
Rządu Tymczasowego z 1917 r. Aleksander Kiereński105.

Żydzi najbardziej nienaw idzą Słowian, obecnie bolszewicy wraz z Żydam i 
próbują na now o wzbudzić ich zaufanie za pośrednictw em  moskiewskiego Zjaz
du Słowiańskiego106. Bolszewizm, ten największy m orderca Słowiaństwa, okazał 
braterską miłość w  Katyniu107.

Rozwiązanie M iędzynarodów ki Komunistycznej w  maju 1943 r. stanowiło 
tylko pozorne działanie, które miało odwrócić uwagę od zbrodni katyńskiej108. 
Do jej likwidacji przyczynił się też sukces propagandow y rosyjskich jednostek 
ochotniczych w  Niemczech pod dow ództw em  generała W łasow a109.

I wojna światowa, podobnie jak obecna, stanowiła dzieło Ż ydów 110, którym  
nowoczesną naukę stworzyli Żydzi Lassalle i M arks111. Zawsze przejawiali żądzę 
krwi i m ordow ania112, od nich wywodzą się też terroryzm  i barbarzyństw o113.

97 J. Pelisek, Slovansti bratri, „SvSt” 1943, n r 16, s. 1.
98 Ing. J. Vrba, Vudce (Przywódca), „N arodn i s tred ”, 20  IV 1943, s. 1.
99 A. Bouchal, Emigranti n em aji nic k  ocekavant, „Cesky den ik”, 30 IV 1943, s. 1.
100J. Pelisek, Slovansti bratri, „SvSt” 1943, n r 16, s. 1.
101 Ing. J. Vrba, Stalin -  velm istr lzi, „N arodn i s tred ”, 7 V 1943, s. 1.
102 F. Frolik, Vitali je s kve tinam i (Witali ich kw iatam i), „Poledni list” , 23 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
103Idem , Po zeském  basntku oesky ucenec, „Poledni list” , 5 V 1943, s. 1.
104 J. Sticha, C eskésvedectvt katynského zloeinu  (Czeskie św iadectw o zbrodni katyńskiej), „PondSlni 

2 5 0  list” , 10 V 1943, wyd. 2 , s. 1.
105 els, Ohlas dne: Kerensky! marne o m y và  bolseviky  (Echo dnia: Kiereński na próżno  oczyszcza bol
szewików), „N arodn i po litika”, 9 V 1943, s. 2.
106 J. Bartos, Zidovskà kom edie se Slovany  (Żydow ska kom edia ze Słowianam i), „VeSerni Ceské slo
vo ”, 14 V 1943, s. 1.
107 Dr. V H loch, K atynskà kultura  (Kultura katyńska), „Venkov”, 23 IV 1943, s. 1.
108 K. W erner, D im itrov  to rikal dàvno  (D ym itrow  m ów ił to od daw na), „VeSerni Ceské slovo”, 24 V 
1943, s. 1.
109 G. Pergl, Panama sovetské  po litiky  (Panama polityki sowieckiej), „Ceské slovo”, 29 V 1943, 
s. 1-2 .
110 ls, Gangsterska soustava svetového Zidovstva. Z idé  rozpoutali p rvn isve to vo u  vàlku  a ta ké  n yn ejzi  
ko n flik t je jejich dilem  (Gangsterski system św iatowego żydostwa. Żydzi rozpętali I w ojnę św iato
wą, także obecny konflikt jest ich dziełem), „N arodn i po litika”, 16 V 1943, s. 2.
111V Brejnik, Tak by GPU vrazdilo v E vro p e !, „Vecerni Ceské slovo”, 17 IV 1943, s. 1-2 .
112 J. Pachmayer, Ziduv nuz nebude na hrdle Evropy  (Nóż Żydów  nie będzie na  gardle Europy), „Li- 
dové listy” , 18 IV 1943, s. 1.
113J. D anda, V zk fisen iE vro p y  (Zm artw ychw stanie Europy), „Ceské slovo”, 25 IV 1943, s. 1.
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„Sadyzm, z jakim [zbrodnia] została dokonana, stanowi niezawodny wskaźnik, 
że Żydzi maczają w  niej palce”114. W  sprawie grobów katyńskich, w  których nie 
leży ani jeden Ż yd115, główną rolę odegrali Żydzi z GRU116, których agenci za
strzelili od tyłu swoje ofiary117, a właśnie „strzał w  potylicę jasno wskazuje, że 
m orderstw a dokonali żydowscy opraw cy”118.

Kom entatorzy oraz redaktorzy naczelni zwracali uwagę na książkę Ilji Eren
burga Trust D.E.: Dzieje zagłady Europy, z której np. A ntonin Bouchal przyto
czył poniższy cytat: „Wystarczy jeden rok, by został zniszczony kontynent ze 
swoimi 350 mln ludzi. Resztki narodów  europejskich -  które uszły przed naszy
mi czołgami, naszym gazem i naszymi miotaczami ognia -  i to  nie tylko Niemcy 
-  zostaną wysłane na Syberię jako niewolnicy do kopalni”119.

G enerał Sikorski, dla którego konflikt z M oskwą stanowił wielki cios120, zna
lazł się w  niewoli swojej polityki i będzie musiał ustąpić121. Reżyserem wydarzeń, 
nie tylko w  ZSRR, ale także w  Wielkiej Brytanii i USA, jest żydostw o122. Jego ce
lem jest powalenie Polaków na kolana oraz wym iana polskiego rządu emigracyj
nego w  Londynie zgodnie z potrzebam i M oskw y123. N a Wielkiej Brytanii Polacy 
nie m ogą polegać, ponieważ dla niej ważniejsze jest nadskakiwanie M oskwie 
i przestrzeganie zawartej z nią um owy sojuszniczej124. Dotyczy to także Stanów 
Zjednoczonych125.

Polacy zostali zdradzeni i wyrzuceni za burtę przez W ielką Brytanię (i Żydów) 
już w  1939 r., kiedy to  zostali przez nią wciągnięci w  wojnę z Niemcami, a na
stępnie porzuceni. To była pierwsza zdrada, teraz ze strony Anglików jest to d ru 
ga zdrada126. Anglicy poświęcili Polaków, tak samo jak także nas [Czechów] skła
dają w  ofierze127.

W  tym kontekście w  czerwcu 1943 r. kilkakrotnie w  prasie w  stosunku do po 
lityki Wielkiej Brytanii i USA wobec polskiego rządu emigracyjnego w  Londynie 
pojawił się term in „Polskie M onachium ”. Porównania z wydarzeniami monachij
skimi 30 września 1938 r. użyto już w  dwóch komentarzach w  kwietniu128. Sam

114-afk, Tragicky konec ilusi. H ruzné svédec tv i ka tynské, „SvSt” 1943, nr 16, s. 7.
1151. Lugovoj, Kolem ka tynskych  hrobä  (W okół g robów  katyńskich), „Ceské slovo”, 12 V 1943, s. 1.
116 vk [V Krychtalek], Vrazda (Zabójstwo), „Vecer” , 16 IV 1943, s. 1; Ing. J. V rba, G aran tovanéhro- 
by  (G w arantow ane groby), „N aro d n i s tre d ”, 16 IV 1943, s. 1.
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124 l.n., K atynské hroby, „Lidové noviny”, 15 IV 1943, s. 1; F. Peiger, Bolsevické „spojenectvi na 
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125 K. C halupa, M aly poh led  nazpét, „N aro d n i s tre d ”, 30 IV 1943, s. 1.
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term in zastosował po raz pierwszy prof. dr H erm ann Raschhofer129 w  czerwcowym 
podwójnym numerze miesięcznika „Böhmen und M ähren”130. Termin ten następ
nie wykorzystało w  swoich komentarzach także trzech redaktorów  naczelnych131.

Dla Czechów odkrycie grobów  katyńskich stanowi lekcję tego, co czekałoby 
ich pod rządam i bolszewizmu132. Katyń to prototyp czeskiego cm entarza133. Idea
liści, którzy znali bolszewizm tylko z broszur, dzięki tem u odkryciu zostali za
pew ne w yleczeni134, poniew aż zobaczyli, że bolszewizm najszybciej likwiduje 
inteligencję oraz kwiat narodu135. Świadectwo pro tokołu  lekarzy sądowych i kry
m inologów z 30 kwietnia 1943 r. stanowi cios dla resztek szeptanej propagan
dy136 w  Protektoracie. Także pozostali „wierzący Czesi” pow inni zastanowić się 
nad m asakrą katyńską137. A tych, którzy nadal wierzą w  bolszewizm, „dałoby się 
wyleczyć tylko poprzez doświadczenie. M ożliwe jednak, że później nie byliby już 
świadkami. Albowiem m artw i nie m ów ią”138. Także wierni katoliccy muszą się 
zjednoczyć po ujawnieniu losu księży polskich i rosyjskich pod rządam i bolsze- 
w izm u139. Dzisiaj zasadnicza kwestia dla Czechów brzmi: jesteś z m ordercam i 
albo przeciwko n im 140.

Dzięki wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Rosji Radzieckiej w  1941 r. od 
Europy została oddalona groźba kolejnego Katynia141. Europa musi zewrzeć siły 
przeciw ko bolszewizm owi pod  przyw ództw em  N iem iec142, których „bohater
ska” arm ia wybije plutokratycznych sadystów  i zbrodniarzy bolszew ickich143 
oraz powstrzym a bolszewizm i nas ochroni144.

129 ls, Polsky „M nichov” (Polskie „M onachium ”), „Ceské slovo” , 23 VI 1943, s. 2.
130 „B öhm en und M äh ren ” był to  niem iecki miesięcznik, wydaw any od 1940 r. przez niem ieckiego 
sekretarza stanu (Nem ecky statn i tajem nik), a od 1943 r. niem ieckiego m inistra stanu ds. Czech 
i M oraw  (Nem ecky sta tn i m inistr p ro  Cechy a M oravu) Karla H erm anna Franka. Był luksusow o 
wydaw any na papierze kredow ym ; od 1942 r. częściej ukazywał się w  form ie podw ójnych num e
rów ; przestał istnieć w  1945 r.
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7 V 1943, s. 3.
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144 V Brejnik, M oskva zavrhuje emigranty. Konec podvodu „vlàd” v  L o n d yn e  (M oskwa porzuca em i
grantów . Koniec oszustwa „rządów ” w  Londynie), „Veeerni Ceské slovo”, 16 IV 1943, s. 1-2 .



Odkrycie masowych grobów w  Katyniu oraz problematyka polska w  prasie

Emigracja londyńska, te figury i figurki w  rękach żydostwa145, będzie to lero 
wana, dopóki będzie uległa146. Edvard Benes, który za pośrednictw em  Żyda Ja 
roslava Stranskiego przekazywał Czechom, że będzie propagow ać bolszewizm 
tylko „duchem ”147, podpisał w prawdzie konfederację polsko-czechosłowacką, 
ale z pow odu sporu o Śląsk Cieszyński jego podpis m a takie samo znaczenie jak 
na umowie pittsburskiej. Zresztą Benes prow adzi wszystkie rozmowy tylko pod 
kątem  przyjacielskich stosunków ze Związkiem Radzieckim148. Ale chociaż jako 
pierwszy wyrzucił Polaków za burtę i zdradził ich149, jest już pewne, że dziś ko 
lej na Sikorskiego, a jutro na Benesa150. W ielka Brytania uważa go bowiem  za 
niebezpiecznego panslawistę i rusofila, który czasami może się dobrze przysłu
żyć, ale nigdy nie puści go do Pragi151. Jan  M asaryk, z racji swojego alkoholizmu 
podobny do Ilji Erenburga, jest znaną postacią w  praskich barach i londyńskich 
klubach nocnych152.

N a zakończenie powyższego podsum ow ania najważniejszych opinii legalnej 
prasy Protektoratu przytaczam cytat z interesujących rozważań redaktora naczel
nego Krychtalka, który niestety prawdziwie przewiduje los Rusi Podkarpackiej, 
od 1918 r. najbardziej wysuniętej na wschód części terytorium  Republiki Cze
chosłowackiej: „Kiedy bow iem  tylko Sowieci mieliby byłą Polskę w schodnią 
i dzięki tem u staliby się sąsiadami byłej Rusi Podkarpackiej, to w  imię »pokre
w ieństwa krwi« dowodziliby przede wszystkim praw  do tego obszaru. Dlatego 
kryzys polsko-sowiecki należy postrzegać jako swoisty kam ień probierczy, na 
którym  bolszewicy chcą przekonać się o stałości umów, podpisanych przez »so
juszników«, a szczególnie Anglię, a także o możliwościach Anglii w  kwestii za
chowania rów now agi sił w  Europie”153.

Obywatele Protektoratu w  przeważającej większości nie wierzyli zasadniczo 
w  publikowane dokum enty lub przytoczone wyżej poglądy dziennikarzy należą
cych do grona aktywistów. Dotyczy to  nie tylko okresu od kwietnia do czerwca 
1943 r., ale całego istnienia Protektoratu Czech i M oraw. W  niektórych rozw a
żaniach możemy odnaleźć, z dzisiejszej perspektywy, mniej lub bardziej praw dzi
we tw ierdzenia i prognozy, ale jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że ci 
czescy dziennikarze świadomie i dobrow olnie służyli reżimowi, który stosował

145 hl., Poucent pro m alé nàrody. M oskva a p o ls ti  em igranti (Lekcja dla m ałych narodów . M oskw a 
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Ceské slovo”, 28 IV 1943, s. 1-2 .
147 V. Brejnik, M oskva zavrhuje emigranty. Konec podvodu „vlàd” v  L o n d yn e , „VeSerni Ceské slovo”, 
16 IV 1943, s. 1 -2 .
148 dr C [Dr. V  Crha], Dr. Benes a Sikorski se rozesli. Australie zastupuje „polské zà jm y ” v  M oskve  
(Dr BeneSs i Sikorski się rozstali. Australia reprezentuje „interesy polskie” w  M oskw ie), „CSeské slo- 
vo ”, 29 V 1943, s. 2.
149 J. Kutvirt, K atyn züstdvd na programu  (Katyń pozostaje w  program ie), „N ova doba” , 9 V 1943, 
s. 1-2 .
150 K. W erner, ]e konec, pane Sikorski, „N edSlni list” , 18 IV 1943, wyd. 3, s. 1.
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takie same m etody jak potępiany przez nich reżim stalinowskiej Rosji. Z  bezsku
teczności swoich starań w  zakresie oddziaływania propagandow ego na miesz
kańców Protektoratu  niektórzy aktywiści nie zdawali sobie jednak zapewne spra
wy naw et w  czasie upadku niemieckiego reżimu faszystowskiego w  Czechach 
i na M oraw ach w  maju 1945 r.

Tłum aczenie Tomasz Grabiński

Pa v e l  Su k  (ur. 1970) -  historyk, w  1994 r. ukończył studia na kierunku język 
czeski -  historia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskie- 
go w  Pilznie, od 1994 r. burm istrz M anetina, zajmuje się okresem P rotektora
tu Czech i Moraw, przede wszystkim postacią prezydenta dr. Emila Hachy, po 
litykami tego okresu oraz oficjalną prasą.

The disclosure o f  mass graves in  K a tyn  and  the Polish question in  press o f  the Protecto
rate o f  Bohem ia and  M oravia  between A p r il and  June 1943

A fter the Protectorate o f  Bohemia and Moravia was established, official press was d i
rectly subordinated to the Office o f  the Reich Protector, the head o f  which for a long tim e  
was Wolfgang W olfram von Wolmar. During weekly briefings editors-in ch ie f were told  
w hat inform ation ought to  be published and w hat kind o f  a com m ent on current political 
events was required.

The author has studied all the Prague newspapers and som e o f  the magazines which ca
m e ou t from  m id-April till the end o f  June 1943. The Protectorate press m ostly  published  
official German docum ents, am ong which there was also inform ation about the discove
ry o f  mass graves in Katyn, provided by the D N B  on the 14th o f  April 1943. The report 
prepared by the pathologists and criminologists w ho w orked there appeared in the begin
ning o f  May. The readers could read the testim ony o f  a Polish writer E m il Skiwski and, 
above all, testim onies o f  tw o  witnesses from  the Protectorate, a pathologist Frantisek H a- 
jek and an em inent writer Frantisek Kozik.

H ajek as a m em ber o f  the international group o f  physicians participated in the au top
sy, Kozik visited Katyn together w ith  other European writers. Their testim onies were p u 
blished and, on the 30 th o f  April, Kozik gave a speech on the radio.

The press was occupied m ainly w ith  com m entating  on the relationship between the Po
lish emigrants in London and the Soviet governm ent, w ho exploited the K atyn issue to pu t 
the London emigrants in the shade and rolled o u t the M oscow emigrants under Wanda Wa- 
silewska’s leadership. The m ost involved com m entator was Karel Werner, the redactor-in
-chief o f  the “Poledni lis t” magazine and later the “Vecerni Ceske Slovo” daily paper.

The editorial articles and commentaries differentiate as the em ployed figures o f  speech 
are considered. Journalists w ho w orked in reputable newspapers, while reporting on the fe 
lony, did no t use expressions like “an anim al excess o f  the gangsters,” “Jewish torturers” 
or “the beast o f  Bolshevism .” Those phrases were em ployed by journalists w ho had w or
ked as editorial s ta ff for the tabloid press before 1938. The anti-Semitic articles were w rit
ten m ostly by editors who had previously worked for the “Vlajka” magazine -  Pachmayer, 
Sourek and a keynoter, anti-Sem ite R u d o lf N ovak.

Frequently given opinion (27 times) was tha t Bolshevism had no t changed since 1917  
and was still the same. N o t so rare (21 times) were presumptions tha t Great Britain w ould



betray the Poles because it is far more im portan t for her to  m aintain  the alliance w ith  
Moscow. A  warning tha t Katyn is a lesson o f  w hat w ou ld  happen to  the Czechs under the 
Bolshevik rule was m entioned  17 times. A nd  finally, it was stated 14 tim es that the Ger
m an arm y on the Eastern fron t protected Europe from  spreading o f  Bolshevism.
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