
KŁAMSTWO 
KATYŃSKIE

Wkrótce po odkryciu grobów jeńców z Kozielska w Katyniu rząd 
polski próbował wyjaśnić z pomocą Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, kto stał za zbrodnią. Działania premiera Władysława 
Sikorskiego zmierzające do ustalenia winnych mordu na polskich 
wojskowych doprowadziły do zerwania przez Kreml 25 kwietnia 
1943 roku stosunków z Polską.

W styczniu 1944 roku do Lasu Katyńskiego przybyła utworzona 
przez Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej 
bolszewików komisja specjalna. Na przewodniczącego komisji 
wybrano lekarza i Naczelnego Chirurga Armii Czerwonej Nikołaja 
Burdenkę. Sowiecka komisja orzekła na podstawie „zeznań” 
świadków i ekshumacji ponad 900 ciał, że polscy jeńcy zostali 
rozstrzelani przez Niemców jesienią 1941 roku. Raport komisji 
Burdenki był do końca lat 80-tych XX w. oficjalnym stanowiskiem 
Związku Sowieckiego w sprawie zbrodni katyńskiej.

Nikołaj Burdenko

Członkowie komisji Burdenki w czasie prac ekshumacyjnych 
prowadzonych na początku 1944 roku

Sprawę mordu na polskich oficerach Sowieci poruszyli na procesie 
norymberskim. Akt oskarżenia przeciw Niemcom dotyczył rzekomego 
zamordowania przez niemieckie wojsko we wrześniu 1941 roku 11 
tysięcy polskich oficerów w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem. 
W toku przesłuchań udało się jednak oczyścić z tych zarzutów 
niemieckich żołnierzy z 537 pułku łączności. W wyroku, który 
ogłosił Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze, 
całkowicie pominięto oskarżenie o zbrodnie na polskich jeńcach 
zamordowanych w Katyniu. Jednocześnie proces nie wskazał 
sprawców zbrodni.

Władze sowieckie przez ponad 40 lat usiłowały ukryć niewygodną 

prawdę dotyczącą Katynia.

W tym czasie sprawa katyńska była przedmiotem kłamstw, 
matactw, nacisków politycznych i machinacji prowadzonych 
przez rząd sowiecki. Początkowo w PRL-u, zwłaszcza w okresie 
stalinowskim, całkowicie milczano o tej sowieckiej zbrodni. 
Zabraniano nawet publicznego wymieniania nazwy „Katyń”. 
Sytuacja ta zmieniła się wraz z dojściem do władzy Edwarda 
Gierka. Od tej pory o Katyniu można było wspominać, ale 
tylko w wersji zakładającej, że zbrodni dokonali Niemcy 
w 1941 roku. Cenzura działająca w Polsce w latach 70-tych 
i 80-tych  dopuszczała do druku sformułowania: „rozstrzelany 
przez hitlerowców w Katyniu”, lub „zginął” w Katyniu. 

Broszura Zarządu Propagandy 
Wojska Polskiego z 1981 roku 
prezentująca sowiecką wersję 

zbrodni katyńskiej przypisującą 
ją Niemcom (Główny Zarząd 

Polityczny Wojska Polskiego 
- Archiwum Główne Akt Dawnych)

Michaił Gorbaczow
 

I Sekretarz KPZR, który ujawnił, 
że za mordem w Katyniu 
stał Związek Sowiecki 

Prawda o zbrodni katyńskiej została ujawniona dopiero przez 
sowieckiego przywódcę Michaiła Gorbaczowa. 13 kwietnia 1990 
roku władze Związku Sowieckiego oficjalnie przyznały, że 
mordu na polskich jeńcach dokonało NKWD. Dwa lata później 
prezydent Rosji Borys Jelcyn ujawnił pierwsze dokumenty 
dotyczące zagłady polskich oficerów w 1940 roku. 
14 października 1992 roku kierownik służby archiwalnej 
Federacji Rosyjskiej prof. Rudolf Pichoja przyjechał do 
Warszawy i przekazał na ręce prezydenta Lecha Wałęsy kopie 
najważniejszych dokumentów dotyczących zbrodni na polskich 
oficerach w 1940 roku.  


