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nie tylko historyków i germanistów, ale także studentów i osób
interesujących się losami antynazistowskiej emigracji literackiej
z Niemiec po 1933 r.

ANDRZEJ M. BRZEZIŃSKI

Uniwersytet Łódzki

Katyń. Mart 1940 g. - sientiabr' 2000 g. Rasstrieł. Sud'by żywycłl. Echo Kalyni.
Dolcumienty. Wydawnictwo "Wies' Mir", Moskwa 2001. ss.687

W nakładzie 2 tys. egzemplarzy Wydawnictwo "Wies' Mir" udo-
stępniło rosyjskojęzycznemu czytelnikowi fundamentalną publikację
poświęconą zbrodni katyńskiej. Firmują ją: Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych RP, Federalna Służba Archiwalna Rosji, In-
stytut Historii Powszechnej i Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej
Akademii Nauk, Instytut Historii Wojskowej Ministerstwa Obrony
Federacji Rosyjskiej oraz Centralne Archiwum Federalnej Służby
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Całość przygotowano dzięki
finansowemu wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
RP i Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem odpowiedzialnym tomu
jest osoba od lat wybitnie zasłużona w dziele odkrycia odpowiedniej
dokumentacji archiwalnej i upowszechniania prawdy o zbrodni
NKWDna jeńcach polskich - Prof. Natalia S. Lebiediewa z Rosyjskiej
Akademii Nauk.

Należy przypomnieć, że omawiana publikacja nieoczekiwanie sta-
nowi kontynuację źródłowego wydawnictwa Katyń. Plenni1ci nieobja-
wlennoj wojny. Dokumienty i matieriały (Moskwa 1997). W myśl
bowiem ustaleń służb archiwalnych Rosji i Polski z 1992 r. opraco-
wany był projekt wspólnego przygotowania i wydania (odrębnie po
polsku i po rosyjsku) czterotomowego zbioru dokumentów, wszech-
stronnie prezentującego zarówno tragiczne losy jeńców polskich (od
chwili znalezienia się ich w niewoli radzieckiej we wrześniu 1939 r.J.
jak i sprawy katyńskiej - aż do czasu uroczystego otwarcia cmen-
tarzy zamordowanych jeńców w Charkowie, Katyniu i Miednoje
w 2000 r. O ile jednak strona polska wydała już trzy tomy tej serii
(Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1-3, Warszawa 1995, 1998, 2001),
to w Rosji przeszkodziły w ich opublikowaniu kłopoty finansowe.
Z tego powodu trzeba było zrezygnować tam z pełnej realizacji
pierwotnych zamierzeń wydawniczych. Początkowo ograniczono się
zaledwie do jednego, wspomnianego wcześniej, woluminu (1997),
ale następnie zdecydowano jednak o druku dodatkowego, zbiorczego
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tomu. Koncepcja układu i zawartości tego ostatniego uwzględnia
konieczność pomieszczenia w nim wyboru tych reprezentatywnych
źródeł, które przewidywano wcześniej dla tomów 2-4. W tej sytua-
cji jego poszczególne części - to skrócone warianty tychże tomów,
co zapowiada także tytuł publikacji.

Na jej treść składają się: słowo od autorów wyboru dokumentów,
wykaz skrótów i trzy obszerne części, które kolejno są poświęcone
odrębnym kwestiom, dotyczącym różnych aspektów historii zbrodni
na jeńcach polskich z obozów NKWD. Każda z tych części zawiera
solidne merytorycznie wprowadzenie (autorstwa prof. Natalii Lebie-
diewej i prof. Wojciecha Materskiego) oraz najważniejsze i najbardziej
interesujące dokumenty. Są one opatrzone obszernymi przypisami,
zawierającymi także istotne treści z tych archiwaliów, które tu
z konieczności pominięto. Pierwsza część zbioru (s. 17-186) dotyczy
przebiegu mordu na jeńcach polskich (1940), druga (s. 187-417)
odzwierciedla losy ocalałych (1940-1943), trzecia (s. 419-591) rejes-
truje echa Katynia (1943-2000).

Ramy chronologiczne wydawnictwa wyznacza z jednej strony
decyzja członków Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.
o rozstrzelaniu jeńców polskich i części więźniów, z drugiej - cere-
monia otwarcia memorialnego kompleksu cmentarnego w Miednoje
(wrzesień 2000). Na potrzeby tej serii źródłowej przeprowadzona
została szczegółowa kwerenda odpowiednich zespołów akt przecho-
wywanych w następujących placówkach: Rosyjskie Państwowe Ar-
chiwum Historii Społeczno-Politycznej, Państwowe Archiwum Fede-
racji Rosyjskiej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Central-
ne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej,
Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz Archiwum
Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Z tysięcy pozyskanych w nich do-
kumentów formalnie zakwalifikowano do opublikowania w recen-
zowanym tomie 241 - tych najbardziej znaczących i reprezentatyw-
nych. Zamieszczono je w porządku chronologicznym. Są wśród nich
zarówno odpowiednie decyzje najwyższych władz partyjnych i pańs-
twowych; korespondencja między głównymi postaciami ówczesnej
elity politycznej ZSRR; resortowe (NKWD)dyrektywy, rozkazy, roz-
porządzenia, informacje, jak i rozmaita dokumentacja instancji te-
renowych z tych obszarów, na których dokonano zbrodni na oby-
watelach polskich. Ich istotnym uzupełnieniem są akta resortu
spraw zagranicznych ZSRR i Kominternu. Ogromna większość ma-
teriałów jest opublikowana po raz pierwszy, prawie wszystkie - bez
jakichkolwiek skrótów, co najlepiej świadczy o fundamentalnym
znaczeniu poznawczym tej publikacji. Całość została opracowana
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według najnowszych zasad archeografii, opisanych szczegółowo
w słowie od osób, które dokonały wyboru dokumentów do druku.

Część I jest zatytułowana: Rozstrzelanie. Mąj-czenviec 1940 r.
Ów maj w tytule znalazł się zapewne przez pomyłkę, gdyż faktycznie
chodzi o marzec. Prezentacja dokumentów rozpoczyna się przecież
od wyciągu z protokołu Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca
1940 r. Ogółem na 102 opublikowane w części I dokumenty - daty
majowo-czerwcowe nosi tylko 35 tekstów. Czytelnik ma okazję do-
kładnie prześledzić, jak od strony organizacyjno-technicznej przygo-
towywano i kto realizował zbrodniczą decyzję władz partii bolszewic-
kiej ("operacja rozładowania" obozów i więzień), kto zarządził kwiet-
niową (1940) deportację około 66 tys. członków rodzin osób repres-
jonowanych. kiedy i w jaki sposób zlikwidowano jenieckie obozy
pracy NKWDw trzech obwodach południowo-wschodniej Ukrainy.
Dowiadujemy się o instruktażowych naradach uczestników zbrod-
niczej akcji i poufnych roboczych przygotowaniach do dokonania
mordu na jeńcach, zarówno w gabinetach w Moskwie. jak i w tere-
nie, w tym w obozach specjalnych - w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie. Publikowana dokumentacja odzwierciedla również
nastroje. panujące wśród jeńców tuż przed ich odjazdem z obozów.
Szkoda. że nie zostały tu odsłonięte (choć znamy je wciąż jeszcze
zaledwie częściowo) tajemnice, dotyczące ostatniego etapu jenieckiej
tragedii. czyli między innymi "technologii" egzekucji osób, przewie-
zionych z obozów do miejsc kaźni, i ich pogrzebania w zbiorowych
mogiłach. Lektura dostępnych zeznań, złożonych rosyjskim proku-
ratorom w śledztwie przez oprawców z NKWD- Dmitrija Tokariewa
oraz Mitrofana Syromiatnikowa, jak i zapisków odnalezionych w ka-
tyńskich grobach ofiar. stanowi wstrząsające świadectwo zbrodni.
Dobrze byłoby więc, gdyby choć w części mógł poznać je wreszcie
także czytelnik rosyjskojęzyczny. Zarazem bez szkody dla merytory-
cznej wartości tego zbioru należało zrezygnować z zamieszczania
w nim np. aż kilkunastu jednorodnych, lakonicznych dokumentów
o wykonaniu egzekucji danego dnia (nr nr 25. 26, 37, 43, 49. 50.
55-58. 60. 67, 75, 76, 88). Wyłącznie w celu przykładowego ukaza-
nia specyfiki języka, używanego do zakamuflowania działań zbrod-
niarzy. wystarczyło pozostawić 2-3 takie meldunki.

Interesujące są też dokumenty, dotyczące powodów, dla których
zdecydowano darować życie wyselekcjonowanym przez władze bez-
pieczeństwa 395 jeńcom (ulokowani początkowo w obozie juchnow-
skim). Niestety, historycy wciąż nie mają dostępu do podstawowej
dokumentacji sławetnej "trójki": Wsiewołod Mierkułow, Bachczo
(Bogdan)Kobułowi Leonid Basztakow, która z woli władz partyjnych
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"wyrokowała" w sprawie polskich jeńców i więźniów. To samo doty-
czy materiałów o przygotowaniu i przebiegu operacji zamordowania
więźniów z zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR i Białoruskiej
SRR. Z tego powodu te ostatnie sprawy znajdują ledwie symboliczne
odbicie w omawianym tomie.

Druga jego część dotyczy Losów żywych. Lipiec 1940-kwiecień
1943 r. Została poświęcona nie tylko dalszym dziejom grupy ocala-
łych z trzech jenieckich obozów specjalnych, ale także tych, którzy
dotychczas byli przetrzymywani w jenieckich obozach pracy (rówień-
ski i lwowski. jeleno-karakubski. krzyworoski. zaporoski), oraz pol-
skim żołnierzom. przejętym przez NKWD w lecie 1940 r. z obozów
internowania na Litwie i Łotwie (ulokowanym w obozach kozielskim
i juchnowskim). To właśnie wszyscy oni stali się w przyszłości bazą
rekrutacyjną Armii Polskiej w ZSRR, tworzonej przez gen. Włady-
sława Andersa. Zanim jednak to nastąpiło. przeżyli oni między
innymi rozmaite przemieszczenia i trudny pobyt w nowych miejscach
rozlokowania (obóz w Griazowcu, Północny Obóz Kolejowy, obóz
ponojski. Suzdal i Talice). Szczególnie tragiczna okazała się ewakua-
cja jeńców z obozu lwowskiego do Starobielska - już po niemieckim
ataku na ZSRR. Sporo miejsca poświęcili autorzy tego tomu źródeł
na ukazanie, w jaki sposób władze NKWD starały się prowadzić
ideologiczną, ,obróbkę" jeńców polskich. pozyskiwać ich do własnych
celów politycznych ("willa rozkoszy" w Małachówce pod Moskwą)
i wykorzystać do sformowania w ZSRR polskiej jednostki wojskowej.
Niezwykłą wymowę mają te dokumenty, które dotyczą starań rodzin
zamordowanych jeńców. by dowiedzieć się o losie swoich bliskich,
z którymi nagle urwał się im kontakt. Po nawiązaniu z ZSRR sto-
sunków dyplomatycznych oficjalne działania w tej sprawie podjęły
także władze polskie.

Odnotować trzeba opublikowanie osobliwego rozkazu Ławrientija
Berii z 26 października 1940 r. (s. 275-279), w którym wyszczegól-
niono nazwiska osób nagrodzonych "za pomyślne wykonanie spec-
jalnych zadań". Są to funkcjonariusze NKWD z Moskwy oraz z ob-
wodów: charkowskiego. kalinińskiego i smoleńskiego. uczestniczący
w operacji rozstrzelania polskich jeńców i więźniów.

Za ważne i ciekawe uważam też te dokumenty, które odnoszą
się do ..amnestii" dla obywateli polskich na terytorium ZSRR,
do tworzenia tam armii gen. Andersa i do decyzji o ponownym
narzuceniu obywatelstwa radzieckiego obywatelom polskim w ZSRR.

W tej części wydawnictwa zdecydowanie dominują materiały źród-
łowe z lat 1940-1941. Okresu 1942-1943 dotyczy zaledwie 8. a pra-
ktycznie 7 tekstów. Sądząc z numeracji. w tomie brakuje dokumen-


