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–НЕСАМОЗАСРБЕ

Сажетак

У ра ду се раз ма тра Ка тињ ски слу чај, је дан од нај тра
гич ни јих и још увек не раз ја шње них до га ђа ја из Дру гог свет
ског ра та, као и ње го ве слич но сти са Сре бре ни цом. По ка зу је 
се да и по ред при зна ња кри ви це од стра не нај ви ших зва нич
ни ка СССР, од но сно Ру си је, још увек по сто ји мно го не по
зна ни ца и мно го ва жних и зна чај них ар гу ме на та ко ји ма се 
оспо ра ва зва нич на (Ге бел со ва) вер зи ја до га ђа ја у Ка ти њу. На 
кра ју се за кљу чу је да су (зло)упо тре бе оба слу ча ја ре зул тат 
стра те шких ин те ре са За па да, а они су мно го стал ни ји и ду
го роч ни ји и не за ви се од тре нут них до га ђа ња на про сто ри
ма Ру си је и Ср би је и њи хо вих окру же ња.
Кључ не ре чи: Ка тињ, зло чин, вер зи ја, Ср би, лек ци је, исто ри

ја, па ра ле ле, фал си фи ка ти, стра те шки ин те
ре си.

Историја је пуна недовољно проучених, нејасних и
противречнихдогађаја.Тоганисупоштеђенанесамодрев
навремена,окојимапоправилунемадовољнодокуменатаи
другихматеријалнихсведочанстава–честосенасличанна
чин(не)можеговоритиниодогађајимаизрелативноблиске
прошлости.Једанодтаквихконтроверзнихдогађаја,смного
тајниинеразјашњенихдетаља,ипоредчитавихбрданапи
санихкњигаичланакапочасописима(уновијевремеина
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интернету),свакакојеДругисветскират.Аједаноднајпро
тивречнијих догађаја повезаних сДругим светским ратом,
догађајакојивећседамдесетгодинанепрестанопобуђујепа
жњу,којиизазивапротивречнатумачења,алииврложестоке
истраснеспоровејестетрагичнасудбинапољскихофицира,
војникаидругихзаробљеника,којисусенасамомпочетку
ратанашлиуСССРуикојимасенегдеупролеће1940.губи
траг.

УправотутемудотакаојеСтефанКаргановић,идобрим
деломкористиокаоосновзасвојтекст„ЛекцијезаБошњаке
(инесамоњих)изКатинскешуме”1,којијеобјављеннасајту
Но ве срп ске по ли тич ке ми сли 15. августа2012.Уњему ау
тор,позивајући сена студијуфранцускогновинараФреде
рикаСајоаКа тињ: ко ри шће ње ма са ка ра,2разматрапроблем
политичкихдезинформација,правећипаралелуизмеђу(код
наснедовољнопознатог)случајастрадањапољскихофицира
ивојниказаробљеникаизпериодапролеће1940.(илијесен
1941?)инетакодавних,намадобропознатих(дали?),дога
ђајауСребреници.Аутороватезаје,некамибудедозвољено
упрошћавање, врло једноставна: Запад („западни фактор“)
заступаувексамополитичке,анеморалне,ставове,његови
јавниставовинеморајубитиодразњиховихстварнихубеђе
њаи,штојејошважније,сазнања,инаосновутогатренут
нањегованаклоњеностједнојодстранау(билоком)сукобу
неморада значии трајнуувереностиопредељеност за ту
страну.Осуштиниоветеземождаинемапотребеполемиса
ти,барсмосемисамиудобардеотихствариуверили,или
ималиприликудасеуверимо.Оноштоуауторовомтексту
изазивапажњу,иштојеврлобрзоизазвалодостаодјекана
сајту,представљапоменутапаралела,каоипоукекоје,према
аутору,требадаизвукуБошњаци(инесамоони).Задржаће
мосеуовомтекстунатеминаведенепаралеле,односнода
будемо прецизнији на случају злочина изКатињскешуме,
какобисмопокушалидасагледамопостојелизаистапарале
леизмеђуовихдогађаја.

1 С.Каргановић,ЛекцијезаБошњаке(инесамоњих)изКатинскешуме,http://
www.nspm.r s/savremenisvet/lek cijezabosn jak einesam on jihizkacinske
sume.h tml.

2 F.Saillot,Ka tyn: de  l’ uti lité des massacres,L’Harmattan,Paris,2010.
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ЗаКатињскислучајпотписниковихредоваозбиљније
сезаинтересоваорелативнонедавно,тачнијеодмоментака
дајечуовестдаје,тадапремијерРусије,ВладимирВлади
мировичПутин7.априла2010.нацеремонијипосвећеној70
ој годишњициКатињске трагедије, изјавио да одговорност
заКатињскизлочинносе„стаљинскоруководствоиНКВД”.
Недугопотом,18.априла2010.тадашњирускипредседник
ДмитријАнатољевичМедведев(ДмитрийАнатольевичМе
дведев), приметио је, у Кракову, на сахрани председника
ПољскеЛехаКачињског (LechKaczyński),да је„Катињска
трагедија–последицазлочинаСтаљинаинизањеговихпо
магача”.Најзад,крајемаприла2010.насајтуРосархивапоја
вилисусе,подирективипредседникаМедведева,документи
из„затвореногпакета№1”.Значењетрећегоднаведенихмо
менатаразумеосамнештокасније, када самсевећ„укљу
чио”упроблем,апрвадвасуузсвунедоумицуиневерицу
(зартосвенетребадаутврђујесуд?)одмахизазвалаасоци
јацијенаоноштосеуправоутовремеодигравалонаовда
шњимпросторима,гдејеједан,такође,председникотишао
накомеморацију,фотографисаосеиспредизвеснебројкеиза
којесустајалетритачке,иизвиниосезапочињенадела.Исте
осећаје,иневерицуинедоумицу,каои„паралелности”,иза
звалајенештокасније,26.новембра2010,вестдајеДржавна
ДумаРускеФедерацијеприхватилаизјаву(декларацију)„О
Катињскојтрагедијиињенимжртвама”,укојојјеконстато
ванодаје„Катињскизлочинбиоизвршенпонепосреднојди
рективиСтаљинаидругихсовјетскихруководилаца”,штоје
фактичкипоновиопредседникМедведевприликомзваничне
посетеПољској6‒7децембра2010.Икаоштосемоглопрет
поставити,детаљнијеупознавањесКатињскимслучајемка
снијејеовајосећајпаралелесамопродубљивао,иакоморам
признатинаједноммалодругачијемнивоуиспомалодруга
чијимзначењемуодносунаконотацијукојуова„паралела”
имакодг.Каргановића.

Пренегоштокренемоуразматрањепроблема,подсе
тимосемалонеспорнефактографије.
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1.Шта је за пра во Ка тињ ски слу чај?

Катињ (Катињски случај, Катињско дело, Катињски
злочинисл.)збирнијеназивзадогађајеповезанестрагич
номсудбиномграђанапредвојне(мислисенаДругисветски
рат)Пољске,којису„нестали”натериторијиСовјетскогСа
веза,наконштосусетамонашли1939.послепочеткаДругог
светскогратаиуласкасовјетскихтрупанаисточнидеоте
риторијеПољске.Премаверзијикојасеупоследњихдваде
сетинештогодинанаметнулакаозванична,несамонапољ
ској,већинасовјетској,односнорускојстрани(акојаноси
незванични називГебелсова),3 сараднициНКВДизвршили
сузлочиннад21.857заробљенихпољскихофицира,полица
јаца,државнихслужбеникаипредставникаинтелигенције,
стрељавшиихупролеће1940.уКатињскојшумикодСмо
ленска,алииуКалињину(Твер),Харковуидругим,засада
неутврђенимместима.4Премаовојверзији,убијеноје14.552
пољскихофицираиполицајацазаробљенихсептембра1939.
и држаних у разним логорима и затворимаНКВД (4.421 у
Козељскомлогору–стрељаниисахрањениуКатињскојшу
миподСмоленском,надвакмодстаницеГњоздово;6.311у
Осташковскомлогору–стрељаниуКалињинуисахрањени
уМедном,и3.820уСтаробјељскомлогору–стрељанииса
храњениуХаркову)и7.305ухапшенихдржанихузатворима
западнихобластиУкрајинскеССРиБелорускеССР,стреља
них,„очигледно”,уКијеву,Харкову,ХерсонуиМинску,мо
гућеиудругимнеутврђенимместиманатериторијиБССР
иУССР. 5

Оваверзијадогађајазаснованаје,заправо,још1943,ка
дасусеНемцијошувекналазили,каоокупатори,напоме
нутимтериторијама,којесузапоселиуврлократкомроку(6
дана)попочеткуратаНемачкепротивСССРа21.јуна1941.
ЈавностјезаКатињсазнала13.априла1943,кадајеберлин
скирадиообјавиоодговарајућесаопштење,укомесесветска

3 Немачкиминистарпросветеипропагандеод1933.до1945.годинеПаулЈозеф
Гебелс(Paul Joseph Goebbels,Göbbels).

4 ПремаподацимаШељепиновебелешке.Видетиобелешцинапредутексту.
5 Международное общество «Мемориал», Катынское дело, 6. 8. 2009, http://

www.urokiistorii.ru/katyn/2009/08/katynskoedelo.
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јавностобавештавадајеублизиниСмоленскапронађенама
совнагробницасасахрањенихоко10.000пољскихофицира
којисууфебруару–марту1940.усточнимвагонимапреве
зениизКозељскауСмоленскаотудауКосогори(КозјеГоре),
где су их побили бољшевици.На ово саопштење одмах је
реаговаласовјетскастрана–15.априла1943.уследилојеса
општењеСовинформбироа„Гнуснеизмишљотиненемачко
фашистичкихџелата”,6укомеседемантујунаводисупротне
странеиизносеоптужбенањенрачун.Такојенасталаводо
делница,или„паралелни”Катињскисвет,којисмањимили
већиминтензитетомтраједоданашњегдана.

Догађајикојисуодмахпотомуследиликаодасуопре
делилинепомирљивостставовадвестране–совјетскесјед
неипољске(!)сдруге.Пољскавладауемиграцијиподржала
јенемачку(Гебелсову)верзијуи16.априласодговарајућим
коминикеом иступио је министар одбранеПољске генерал
МаријанВлођимјежКукел(MarianWłodzimierzKukiel),а17.
априла пољска влада је, не саопштившиништа свом тада
шњемсавезнику,СССРу, и упркос захтевимаВеликеБри
танијеиСАД,поднеланотуМеђународномЦрвеномкрсту7 
уЖеневио„истразисовјетскихзлочина”,истовременосис
тимтаквимзахтевомнемачкевладе.СССРјенатореаговао
25.априлапрекидомодносаспољскомвладомуемиграцији.

У другој половини априла па све до јуна 1943. трају
ексхумације у масовним гробницама. Поред немачких ис
тражитеља, предвођених доктором Герхардом Буцом (Ger
hard Buhtz), активно учешће уњима узимају и међународ
накомисијамедицинскихсудскихексператасастављенаод
представника земаља под немачком окупацијом и једног
представникаизШвајцарске,8каоитехничкакомисијаПољ

6 Гнусныеизмышлениянемецкофашистскихзахватчиков,Красна я Звез да , №
89(5460),16апреля1943,стр.1.Текстобајусаопштењанаведену:Е.А.Пру
дниковаиИ.И.Чигирин.Ка тынь. Ло жь, ста вшая и сторией,2011,стр.11‒
13.

7 ТребалиподсећатидасеМеђународниЦрвеникрстозбиљнодискредитовао
токомДругогсветскограта,кадасуњеговипредставницивршилиинспекције
нацистичкихконцентрационихлогора.

8 Комисију су чинили: РејмондШпелерс (Reimond Speleers, Белгија),Марко
Марков (Марко Марков, Marko  Markov, Бугарска), Хелге Трамсен (Helg e 
 Tra msen,Данска),АрноСаксен(Arno  Sax én,Финска),ВинћенцоМариоПалм
ијери(Vincen zo  M ar io Palmie ri,Италија),ЕдвардЛукасМилославић(E dward 
Lucas Mi los la vich,Хрватска),ХерманМаксимилијандеБурле(HermanMax
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скогЦрвеногкрста,подпредседништвомКазимјежаСкар
жињског(KazimierzSkarżyński).којајерадилаод17.априла
до7.јуна1943.Врлобрзо,истегодинеуБерлинујеобјављена
књигаотимископавањима,односноуопштеоцеломслуча
ју.9

Смоленскјеослобођен25.септембра1943.авећ26.у
град је дошао чланЧГК10НиколајНиловичБурденко (Ни
колайНиловичБурденко),заједносасарадницимакомисије
исудскомедицинскимекспертима.ПоналогуЧГКуСмо
ленскујеод5.октобра1943.до10.јануара1944.радилапо
себнакомисијасастављенаодпредставникапосебнихоргана
(НКГБ‒НКВД).Каорезултатрадаовекомисијенастаојетај
ниизвештај,Справка,којајепрвипутобјављенатек1990.11 
Након упознавања с овим извештајем, ЧГК је 12. јануара
1944. донела одлуку о образовањуСпецијалне комисије за
установљавањеиистраживањеоколностистрељањанемач
кофашистичкимосвајачимауКатињскојшумизаробљених
пољскихофицира.12

imilien  d e  Burlet, Холандија),ФрантишекХајек (František Hájek, Протекто
рат Боемија иМоравска),Александер Биркле (Alexander Birkle, Румунија),
ФрансоаНавил(François Naville,Швајцарска),ФрантишекШубик(Fran ti šek 
Šubík,Словачка),ФеренцОршош(Fe renc Orsós,Мађарска),арадовимасуу
саветничком својству присуствовали и Герхард Буц (Ger hard Buhtz,Немач
ка)иКостедо(Co ste do at,Француска).(Am tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von 
Katyn,1943,114.)ИзвештајнијепотписаоКостедо.КаочланКомисијебиоје
одређениПига(Pi ga)изШпаније,алијеонпоприспећууБерлиноболеои
нијемогаоданаставипут.

9 Am tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von Katyn,1943.
10 Ванредна државна комисија (Чрезвичайная государственная комиссия по

установлениюирасследованиюзлодеянийнемецкофашистскихзахватчиков
иихсообщниковипричиненногоимиущерба гражданам,колхозам,обще
ственным организациям, государственным предприятиям и учреждениям
СССР),основанаОдлукомПрезидијумаВрховногСавета2.новембра1942.
ЊенпредседникбиојеНиколајМихајловичШверник(НиколайМихайлович
Шверник),секретарВЦСПС–Савезницентралнисаветпрофесионалнихса
веза,централниорганпрофесионалнихудружењауСССР(Всесоюзныйцен
тральныйсоветпрофессиональныхсоюзов).

11 Справкаорезультатахпредварительногорасследованиятакназываемого«Ка
тынскогодела»,Во ен ноисто ри че ский жур нал,1990,№11.

12 Комисију јепредводиоакадемикБурденко,ањеничлановисубилимитро
политКијевскииГалицкиНиколај(Јарушевич)(НиколайЯрушевич),писац
АлексејНиколаевичТолстој(АлексейНиколаевичТолстой),председникСве
словенског комитетаАлександрСемјонович Гундоров (АлександрСемёно
вичГундоров),председникизвршногкомитетасаветадруштваЦрвеногкрста
иЦрвеногполумесецаС.А.Кољесњиков(С.А.Колесников),наркомпросвете
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 Обекомисијеиздалесуодговарајућасаопштења,сва
љујући кривицу, наравно, на другу страну.13Оба извештаја
имала су,даоставимопостранинеизоставанпропагандни
део,иодређенеобјективненедостаткенакојесууказивали
(иуказују)непристрасниистраживачи.

2.Шта се зна о пољ ским за ро бље ни ци ма?

Другисветскират започео јенакрају1930их, али је
целатадеценијапротеклазаправоуприпремамазаратиу
покушајимадасеонизбегне.ТокомтихгодинауЕвропи(и
несамоуЕвропи)малтенејесвакосасвакимсклапаомиров
неспоразумеипактовеоненапању,узајамнојпомоћиисл.
ТакавспоразумималисуПољскаиСССР,од25. јула1932.
(најпренатригодине,дабипотомонбиопродужензаде
сет година),Француска је закључила 1935. војни споразум
саСССРоодбраниЧехословачкеодНемаца,Пољскајеима
лавојнисавезсРумунијомусмеренпротивСССР(ијошсе
1932.обавезаладајојуслучајуратасаСССРдостави60ди
визија),8.марта1933.Мусолинијепредложиотзв„Пактче
творке“(Италија,Француска,НемачкаиВеликаБританија),
којијеипотписан15.јуламаданикаднијеступионаснагу,
26.новембра1936.потписанјеАнтикоминтерновскипакт–
споразумНемачкеиЈапанаозаједничкимакцијамапротив
Комунистичке Интернационале (фактички против СССР)
комесекасније,1937,придружилаИталија,итд.Немачкаје
ималаморскиспоразумсЕнглескомиспоразумоненапада
њусФранцуском,иобајераскинула28.априла1939.даби
23.августасклопиласпоразумоненападањусаСССР.

НемалуулогуусвојтојигриималајеиПољска.Поред
споразума саСССРом,Пољска је имала и споразум сНе

РСФСРВладимирПетровичПотјомкин(ВладимирПетровичПотёмкин),на
челникглавневојносанитарнеуправеЈефимИвановичСмирнов(ЕфимИва
новичСмирнов),председниксмоленскогоблисполкомаР.Ј.Мељњиков(Р.Е.
Мельников).

13 КомиссияБурденко.СообщениеСпециальнойКомиссии(Бурденко),24янва
ря1944г.ИзвештајпрофесораБуцаобјављенјенајпремаја1943.уштампи,а
затимсептембраукњизиAm tlic hes Ma te rial zum Mas sen mord von Katyn,1943,
стр.38‒94.Наинтернетусеможепронаћискраћенитекстовогизвештајана
рускомјезику:ОтчётпрофессорамедициныдоктораБутца,http://katyn.codis.
ru/butz.htm.
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мачком(декларацијаопријатељствуиненападању),потпи
сан26. јануара1934,акојијеХитлер28.марта1939,након
што јеПољска одбила да испунинемачке захтеве у вези с
Данцигом(Гдањском),прогласионеважећим.31.марта1939.
премијерВеликеБританијеАртурНевилЧемберлен(Art hur 
Ne vil le Cham ber lain)уимеенглескеифранцускевладеизја
виоједаћедатисвумогућупомоћПољској,акоњенабезбед
ностбудеугрожена.15.маја1939.био јепотписанпољско
францускипротокол,покомесуФранцузиобећалидапочну
наступањетокомдвенедељепослемобилизације.25августа
1939.уЛондонујеконачнобиооформљененглескопољски
савезуобликуСпоразумаоузајамнојпомоћиитајногспора
зума.ПотписалисугаминистариностранихпословаВели
кеБританијеЕдвардХалифакс(Ed ward Ha li fax)иамбасадор
ПољскеуВеликојБританијигрофЕдвардРачињски(Ed ward 
Raczyński).14

Очигледно, рат је припреман и „висио” је у ваздуху.
Питањејебилосамокоћепрвинапасти,икога.

Каошто је познато, званична историографија сматра
да јеДруги светски рат започео 1. септембра 1939, када је
НемачкаизвршилаагресијунаПољску.15Нећемоовдеулази
тиуразматрањепитањазаштојезаузеттакавстав,имајући
у виду да је пре тога (13. марта 1938)Немачка анектирала
Аустрију,дасуНемачка,ПољскаиМађарска15.марта1939.
окупирале и раскомадалеЧехословачку,16 и да је 22. марта

14 Овајспоразум,познатикаопактХалифакс–Рачињски,можесепронаћиу
пољскомпреводунаинтернету:Układ o po mocy wza jem nej między Pol skąa 
Wi el kąBryta nią(1939),http://pl.wi ki so ur ce.org/wi ki/Układ_o_po mocy_wza jem
nej_między_Pol ską_a_Wi el ką_Bryta nią_(1939).

15 Каоштосмовидели,ПољскајебилавезанаспоразумимасВеликомБритани
јомиФранцуском,анесамосаСССРом.СтогачудноинејаснозвучикадаС.
Каргановићнапише:„СклапањемспоразумаоненападањусаСтаљином,Хи
тлерјеусептембру1939.добиоодрешенерукедасаза па да и се ве ра(!под
вукаоР.Б.)нападнеПољску.”(С.Каргановић,ЛекцијезаБошњаке(инесамо
њих)изКатинскешуме,http://www.n spm.rs/savremenisve t/lekcij ezabos nj ake
inesamon jihizk ac inskesum e.html).Значилитодајепостојаоинекакавдог
оворизмеђуВеликеБританијеиФранцускесједнеиСССРасдругестране,
покомепрведвенећеиспуњаватисвојеобавезеизспоразумасПољскомако
СССРда„одрешенеруке“Немачкој?

16 Поформалномкритеријуму(извршенавојнаагресија),инеразматрајућипи
тање да ли је рат био објављен, овде како се сматра вероватно не би било
потребеспоритизваничностановиште.Сасуштинске,пак,можесепоставити
барем питање какво место и значај у контексту Другог светског рата има
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1939.НемачканаконултиматумаЛитванијиушлауКлајпед
скуобласт17,апосебнонеразматрајућидогађајеуАзијикоји
суисвемунаведеномпретходили.

Док је у започетом рату отпор Пољске сламан, њено
руководство је6. септембраизВаршавепрешлоуЛублин,
затим9.уКременец,а13.уЗалешики,градблизурумунске
границе,даби16.септембра1939.напустилоземљуипре
шлоуРумунију.17.септембраСССРјеушаосвојимтрупама
на територију истока Пољске (некадашње руске територи
јеЗападнеУкрајинеиЗападнеБелорусије, које суРишким
договоромиз1921.додељенеПољској).Овојеуисторијској
науципознатоспорноместо–западниисторичари(укључу
јућиипољске,каоиједандеоруских),сматрајудајеречо
окупацијиПољске,позивајућисепресвеганаспоразумРи
бентроп–Молотовод23.августа1939,односнонањеговтај
нидопунскипротокол,18 док супротна страна сматрада су
тимесамовраћенетериторијекојесупоменутимспоразумом
неправедноодузетеРусији(СССРу),причемусеисампро
токолсматрафалсификатомпроистеклимиз„познатефалси
фикаторскекухињеГорбачовЈаковљев”.19

ПољскавладајућаелитанашласезатимуФранцускоји
30.септембра1939.оформилајеуАнжерупољскуемигрант
скувладуначелусгенераломВладиславомСикорским(Wł
adysław Sikorski). Ова влада је потчинила себи оне делове
пољскеармијекојисуотишлиизземље,азатимјеусамој

окупацијаикомадањеЧехословачке.ОпштејепознатодајеНемачка,наосно
вуМинхенскогспоразумаНемачке,ВеликеБританије,ФранцускеиИталије
од29.септембра1938,већ1.октобра1938.окупиралаСудетскуобласт.Мање
је познато,међутим,да јеодмахнаконтогаПољсканапалаЧехословачкуи
отела одње Тешинску област.При томе, док је Немачка, макар формално,
деловалаускладусаспоразумомибезвојнеагресије,услучајуотимањаТе
шинскеобластиобанаведенаелементанепостоје–немаспоразума(макакав
онбио),асдругестранепостојивојнаагресија.

17 Закључактужилаштва наНирнбершкомпроцесу истичекаопрвеактеагре
сијеуЕвропиосвајањаАустријеиЧехословачке.(К.П.Горшенинидр.(ред.)
Н ю рнб ер гский  п ро цесс. Сборн ик  мате ри алов. Том I,1954,стр.44.)

18 Узваничнојисториографијиисписанојенагомилепапираоовомспоразуму
(ињеговомтајномпротоколу),аликаоштосмовиделитоком1930ихширом
Европе(исвета)непрестаносусклапаниоваквидоговори.Заштосеоњима
малопишеиговори,једнајеодтајните,званичне,историографије.Апосе
бно,опактуНемачкеиПољске.

19 Видети:Ю.И.Мухин, Кто  на самом  деле раз вя зал  Вторую  Мирову ю  войну? ,
2010,стр.107.идаље.
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Пољскојпочеласформирањемпартизанскихвојнихједини
цаодкојихјестворенаАрмијаКрајова.Послесвегамесеци
нештоемигрантскавлада јеобјавиларатСССРу,налазећи
каоповододлукусовјетскогруководстваоофицијелномпри
кључењуВиленске областиЛитванији. То семорало одра
зитинастатусинтерниранихпољскихвојникаиофицира.20 

Тајстатусјошвишејепогоршанкадајепољскаемигрантска
владаодлучиладапошаљевојнупомоћФинској,којасетада
налазилауратусаСССРом:29. јануара1940.пољскавла
да једаласагласностзато,а9.фебруарапочело јеформи
рањепосебнепланинскестрељачкебригадезатесврхе.Као
резултаттаквогтокасовјетскопољскиходноса,3.децембра
1939.ПолитбироЦКВКП(б)утврдио јепредлогНКВДуо
хапшењусвихофицирабившепољскеармије.Следећегда
на уОсташковски логор упућена је истражна бригада која
јеималазадатакдадокрајајануараприпремиистражнаде
лаитужбенезакључкезацеоосташковскиконтингентида
гапредаПосебномсавету(Особоесовещание,ОСО),органу
вансудскерасправе.Допочеткафебруаратребалојезаврши
тиистрагуиувезисофициримаиздругадвалогора–Ко
зељскогиСтаробјељског.

Касније,јуна1940.пољскаемигрантскавладапрешла
јеуЛондон.РатностањесаСССРомонајеукинулатекпо
штојеНемачканапалаСССР22.јуна1941,а30.јула1941.за
кљученјеспоразумизмеђуСССРипољскевладеоузајамној
помоћи,ипотомспоразумууСССРујепочелоформирање
пољских војних јединица будућеАндерсове армије (Влади
славАндерс,WładysławAnders).

Као резултат брзог пораза у рату с Немачком, као и
практичногнепостојањаозбиљнијеготпорасовјетскимтру
пама,Пољскајеималавеликегубитке–иубијенихирање
них,каоизаробљених.Бројзаробљенихнијепознатиоце
њујесеувеомавеликомраспону,од150.000допреко450.000,
међуњимаискоро19.000официра.Поподацимаиз1939,ко
јисемеђуделомрускихисторичарауосновисматрајудовољ
нопоузданим,Пољскајеосталабез450хиљадазаробљених
иинтерниранихљуди.Коликојеодњихзавршилоунемач
ком,аколикоусовјетскомзаробљеништву,нијетачнопозна

20 Нежелимовдедаулазимуразматрањаправногстатусапољскихграђанакоји
сусенашлиуСССРунаконштојеСССРприсајединиоЗападнуУкрајинуи
ЗападнуБелорусијуипроменекојејетомстатусудонелаобјаваратаСССРу.
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то.Оценесеитудајуувеомавеликомраспону.Јажборовска
идр.уједномодчестоцитиранихистраживања21наводеза
Украјинскифронтбројкеод341.729,385.004ичак392.334(до
2.октобра),азаБелорускифронт60.202(до30.септембра),
позивајућисенаархивскедокументеобјављене1993,алиис
тичућиисамиусловносттихбројева.Уодређенимруским
круговима,очигледнонаклоњенимдругој,незваничнојвер
зији,сматраседасеузаробљеништвууСССРунашло150
хиљадапољскихљуди,22доксамапољскастранаподижету
бројкудо240‒250хиљада,међуњимаиоко10.000официра,
счимјесагласаниједандеорускихисторичара,међуњима
иониокупљениуорганизацијамакојесебавепроучавањем
руско(совјетско)–пољскиходноса.23

Премадокументимаобјављенимтокомпоследњихде
сетакинештогодиназаснованимнаподацимаНКВДследида
јеЦрвенаармијаулогорезазаробљеникеиинтерниранекоје
је организоваоНКВДпредала 130.242 човека.24 У очекива
њувеликогбројазаробљеника,упрвојполовинисептембрау
СССРујебилаприпремљенановаУредбаовојнимзаробље
ницима(уместопретходнеиз1931),ивећ19.септембра,пре
негоштојеовауредбаусвојена,наркомунутрашњихпосло
ваЛаврентијПавловичБерија(ЛаврентийПавловичБерия)
издаојенаредбу№0308Оорганизацијилогоразавојнеза
робљенике(«Оборганизациилагерейвоеннопленных»),чи
јомсепрвомтачкоморганизујеУправазазаробљене(УПВ)
приНКВД.ЗаначелникаУПВименованјемајорПетарКар
повичСопруненко (ПётрКарповичСопруненко).У складу
снаредбом№0308начелнициУНКВД(УправлениеНарод
ного комиссариата внутренних дел) Калињинске, Смолен

21 И.С.Яжборовская, А.Ю.Яблоков,В.С.Парсаданова.Катынский с индром в 
советс копольс ких и ро сс ийскопольских отношениях,2001,стр.91.

22 Ю.Н.Жукову:В.И.Илюхин,Кра сн ый про кур ор,2012,стр.213.
23 У историјској литератури често се наводи немачки генерал Типелскирх,

којијеукњизииз1954.(К.Типпельскирх,Ист ори я Второ й Мир овой  во йны  
1939‒194 5,1999,стр.42.)истакаода је за18данасептембарског рата бил
о заробљено 694 хиљаде пољских војника од странеНемацаи 217 хиљада
одстранеСовјета (упериодуодпреласка границе до21. септембра,Ис то ,
стр.44).ТребаиматиувидудасуборбеурејонуЛавоватрајаледо26,аза
Варшавучакдо28.септембра,штоиТипелскирхконстатује.Отпорпољских
јединицатрајао је, заправо,сведо6. октобра,кадасусепредалепоследње
јединице.(М.И.Мельтюхов,СоветскоПо ль ские войны,2004.)

24 Ю.И.Мухин,  Ис то,стр.190.Такође:Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,
стр.360.
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ске,Черњиговске,Полтавске,Ворошиловградске,Ивановске
иГорковскеобластибилисуобавезанидаорганизујуосам
логоразавојнезаробљеникеидаихдо1.октобрадоведудо
могућностиприхвата68.000људи:25Осташковски–капаци
тет10.000заробљеника(наострвуСтолбовоје,најезеруСе
лигер,Калињинскаобласт),Јухновски–10.000(набазипро
сторијасанаторијума„ПавлишчевБор”,настанициБабињи
но Западнежелезничке пруге),Козељски – 10.000 (на бази
просторијадома заодморим.Горког,настанициКозељск,
железничкепругеим.Ђержинског),Путивљски–10.000(на
базипросторијабившегСофронјевскогоманастираитресе
тишта,настанициТеткино,МосковскоКијевскежелезнич
кепруге),Козељшански–10.000(набазипросторијабившег
Козељшанског манастира, при станици Козељшино, Јужне
железничкепруге),Старобјељски–8.000(пристанициСта
робјељск,МосковскоДонбаскажелезничкапруга), Јушки–
6.000(набазипросторијадечјераднеколонијеНКВДнаста
нициВјазники,Севернежелезничкепруге),Орански–4.000
(набазипросторијабившегОранскогманастира,пристани
циЗименки,Казањскежелезничкепруге).

Слика1.Логориукојимасудржанипољскизаробљеници

25 Видети:Поляки не были растреляныСталиным.Аргументыифакты, 5. 6.
2011,htt p://mikle1.livej ou rnal.com/1826457.html.
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УправоувремеформирањаУПВ,19.септембра,поче
лисудапристижупрвизаробљеници.Брззавршетакратних
дејставаипотпуникрахпољскеармиједовелисудоогром
ногбројазаробљеникаипроблемасњиховимсмештањеми
организацијомлогора,такодасуодмахпредузетеодређене
активностиутомсмеру.Такојеизмеђу25.и28.септембра
једандеомобилисанихсељакаЗападнеУкрајинеиЗападне
Белорусијеослобођен,пасекрајемсептембрадошлодонаве
денебројкеод130.242заробљеног.Ипак,логориипријемни
пунктовибилисупрепуњени,чакибезобзираштосууме
ђувременуоформљенајошдвалогорауВологодскојобласти
–ВологодскииГрјазовецки.Стогаје3.октобраПолитбиро
донеоодлуку«Овоеннопленных»,орастерећењупренасеље
нихлогорапремакојојсесвивојницистериторијаЗападне
УкрајинеиЗападнеБелорусијеослобађају.Одлукајепредви
ђаладапреостализаробљеницибудуразмештениулогори
манаследећиначин:а)генерале,потпуковнике,високевој
неидржавне чиновникеи све остале официре разместити
у Старобјељски логор, б) обавештајце, контраобавештајце,
жандаре,полицајцеизатворскеслужбеникеуОсташковски
логорКалињинскеобласти,и в) заробљеневојникечија се
отаџбинаналазилаунемачкомделуПољскеуКозељскило
горСмоленскеобластииПутивљскилогорСумскеобласти.
(Видетислику1.)Каорезултат„растерећења”,урокуоддва
месецаослобођенојеиупућеноузападнеобластиУкрајине
иБелорусије 42.400и токомдругеполовинеоктобраино
вембрапредатоНемцима,попостигнутомспоразумуодсре
динеоктобра,нањиховуиницијативу,заразмену(наоснову
изјавасагласности)42.492људи.Такојеодоко125.000заро
бљеникаколикоихјебило19.новембраосталооко40.000.
Међуњимасубили8.500официраи6.500обавештајацаитд.,
даклеукупно15.000људикојинисумоглибитиослобођени,
и10.400људикојисурадилиупредузећимаНаркомчермета
(Народногкомесаријатацрнеметалургије)и14.600уРовен
скомлогорукојисуградилипут.Премазваничнимподаци
ма,улогоримаједо3.октобра1941.умрло389људи,штони
језначајнијесмањилобројзаробљених.26Поредтога,током

26 Сви овденаведениподаципрема:Е.А.Прудниковаи И.И.Чигирин.Ис то,
стр.360.
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1940.и1941.било јепредатоНемцима562заробљенихин
валида,становникабившеПољскекојајеприпалаНемцима,
лицанемачкенационалности,атакођеипозахтевиманемач
кеамбасаде.ПреосталисупредатинарасполагањеУНКВД
преко1.спецодељењауаприлу–мају1940(15.131)иупућени
напунктовеформирањапољскеармијеуоктобру–новембру
1941.(25.115).27

Прематоме,поредраднихлогоразаредовеиподофи
цире, почетком 1940. заробљеници су били размештени у
три спецлогора  Козељски, Старобјељски иОсташковски.
Надан8.априла1940.уњимасеналазило:уОсташковском
6.364(9.децембра1939.билоје5.963људи,алисуовамоза
тимпребацивализаробљеникеиздругихлогора,будућида
су једино у овомлогору радиле истражне бригадеНКВД),
уСтаробјељском 3.894 и уКозељском 4.599, дакле укупно
14.857људи.28Изсвакогодлогоразатимје(премадокументу
датираномсрединоммаја) једандеопредатнарасполагање
УНКВД,ито:изОсташковског6.287(уКалињин),изКозељ
ског4.404(уСмоленск)иизСтаробјељског3.896(уХарков),
даклеукупно14.587,аосталисуупућениуЈухновскилогор:
112,205и78,односноукупно395.Умеђувремену,прекинута
јепрепискасазаробљеницима.

Званично се сматралода сепољским заробљеницима
овдеизгубиосвакитраг,штојепоофицијелнојверзијипо
средан,алисвакаковрлојак,доказдасуониизгубилижи
воте(билистрељани)упролеће1940.Тоје,какосмовидели,
засновано на почетном немачком саопштењу, и заступа га
пољскастрана,азаједносњомизваничнипредставницисо
вјетске,тј.рускедржаве,почеводГорбачова,прекоЈељцина,
доПутинаиМедведева,инизаистакнутихдржавнихделат
ника,појединачноилиуоквируодговарајућихинституција,
каоштојерецимоГлавновојнотужилаштво.

27 Супруненко,Справкаобыв.военнопленныхпольскойармии,содержавшихся
влагеряхНКВД.3октября1941г.(Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,
стр.380.)

28 Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,стр.382,392.
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3.Ка ко је об но вљен Ка тињ ски слу чај?
Вододелница настала одмах по првом сазнању о Ка

тињскомслучајузаправоникаднијепрестајаладапостојии
дасепотхрањује.Виделисмодајепољскаизбегличкавлада
уЛондонуодмахпообјављивањупрвогсаопштењасталана
странуте,данасзваничне,верзије.Какојетомогуће,упита
ћесесвакинепристрасанчовек.Каквајетосазнањамоглада
поделипољскавладауЛондонуснепријатељскомземљом,
скојомсууратубилииПољскаиЕнглеска?Алинесамо
тоС.Каргановићпише:„Већ24.маја1943,даклебуквално
неколикодананаконштосуоткопавањаиобдукцијеуКа
тинскојшумибилизавршени(!?–прим.Р.Б.),уповерљивој
комуникацијиОмалисасвимреалноизлажеИднутадавећ
познате доказе који су указивали на кривицу Стаљиновог
режима.”29НежелећиовдедаправдамивеличамЧерчила,
самоћупоставитипитањеС.Каргановићу(иФ.Сајоу):чија
јепозицијаразумнија–пољскеемигрантскевладеибритан
скогамбасадорапритојвлади,којисутакобрзоинеопозиво
дошлидозакључкада јеГебелсовосаопштењеистинитои
нашлинеобориведоказеокривициСтаљинаиСССРа,или
Черчилова(чакикадабисмоузелиуобзирмогућностдаона
нијеискрена),којиуодговорунаСтаљиновупосланицутим
поводом каже: „Разумије се да ћемо семи енергично про
тивитибилокаквој„истрази”Међународногцрвеногкрижа
или било ког другог органа на било којем територију који
сеналазиподњемачкомвлашћу.Такваистрага значилаби
обману,ањезинирезултатибилибипостигнутизастраши
вањем.”30

29 ЛекцијезаБошњаке(инесамоњих)изКатинскешуме,http://www.ns pm.rs/sa
vremenisvet/l ek ci jezab os njakeinesa monjihi zk acinskesume.html. Приме
тимонајпредасуископавањаокојимајеречтрајалаупериодуод29.марта
до7. јуна1943,такодатоочемусеовдепише(„Британскиамбасадорпри
пољскојизбегличкојвладиуЛондону,серОвенО`Mејли(Owen O’Malley),у
истомпериодудоставиојесвомешефу,министруспољнихпословаАнтони
Идну,најмањедваисцрпнаизвештајакојанеостављајупросторазасумњуда
суБританциосвемубилисавршенообавештени.”)нијеуследилонеколико
дананаконштосуоткопавањаиобдукцијезавршени,већмногопретога.Али,
идајебило„неколикодананакон”,далибитонештопроменилоусуштини?
КакојетоО`Мејлиуспеодаутокуоткопавањаприпремиипредасвомшефу
„најмањедваисцрпнаизвештаја”,итостакочврстимзакључцима?

30 Tajna prepiska Churchill – Staljin 1941‒1945,1965,стр.135.
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Првивеликиподстрекпослератазадаљеразбуктавање
случајадаојевећНирнбершкисуд.Супротноочекивањима
совјетскестране,Судјеразматрајућиовопитањеуданима
1‒3јул1946.одбионаосновуодлукечлановаСудаизтрију
западнихземаљадаутекстзавршнепресудеукључии„ка
тињскуепизоду”.Иакотонијеаутоматскизначилоиодбаци
вањесовјетскеиприхватањесупротневерзије,ипакјеоста
вилозначајнепоследиценадаљиразвојслучаја.Чињеница
даје,наконЧерчиловог(ВинстонСпенсерЧерчил,Win ston 
Spen cer Chur chil)говорауФултону5.марта1946,ујекубило
разгоревање„хладног”рата,мождасеможедовестиунеку
везусоваквомодлукомСуда,алићеипакпребитидајесо
вјетскастрананапроцесдошланедовољноприпремљена,да
некидокументинисууопштекоришћени, и да сепревише
верепоклањалоизвештајуБурденковекомисије,безобзира
наслабостикојесугакарактерисале.31

КонгресСАДформирао је18.септембра1948.специ
јалнукомисијузаистраживањеКатињскогзлочина.32којаје
завршила рад 22. децембра 1952. Као одговор уСССРу је
1952.оформљенаКоординационакомисијаоКатињскомде
лу приМинистарству иностраних послова. О резултатима
радаМеденовекомисијесведочи7томова,33докјеактивност
совјетскестране,каоиумногимдругимстварима,недовољ
нопознатајавности,иакојеонаурадиламного.34Међутим,
послесмртиСтаљинаихапшењаистрељања(илиубиства)
групеБерија–Меркулов,35делатностовекомисијејепреки
нута,ањениосновниматеријалиизархиваилинисудоступ
ниистраживачимаиливишенепостоје.

КаорезултатрадакомисијаКонгресаСАДпрогласила
јекривицуСССРуКатињскојтрагедији,истакавшикаоос
новзазакључкеследећефакте:36

31 Видетиотоме,рецимоВ.Н.Швед,Катынь. Современная история вопроса,
2012,стр.39.идаље.

32 КомисијајепознатакаоМеденовакомисија(РејЏонМеден,Ray John Madden).
33 The Katyn Forest Massacre. Hearings Before the Select Committee to Conduct an 

Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances  of the Catyn Forest Mas
sacre,1952,Parts1‒7.

34 В.Н.Швед,Исто,стр.43.
35 ВсеволодНиколајевичМеркулов(ВсеволодНиколаевичМеркулов),совјетски

државниипартијскиделатник,вишеструкиминистар
36 Видети:РасследованиеКатынскогодела комиссиейКонгрессаСША,http://

www.katynbooks.ru/rassledovaniya/komissijakongressaSShA.html
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 покушаји да се омета рад међународне комисије у
1943.години;

 одбијањеприсутстванезависнихпосматрачанарас
копавањима,којајеспроводилакомисијаБурденка;

 недостатак аргумената у корист кривице Немачке,
представљенихнаНирнбершкомпроцесу;

 одбијањепомоћикомисијиКонгреса,чакикадасе
комитет званичнообратиовластимаради тражења
сарадње;

 многобројнасвидочанствабившихзаточеникапољ
скихлогора,атакођезакључциексперата,кримина
листаипосматрача;

 одбијањеМолотова, Берије и Стаљина до пролећа
1943.даодговарајунаофицијелнапитањаосудби
низаточеникалогораизЗападнеУкрајинеиЗападне
Белорусије.

 Совјетскакомисијајепредложиладаседобијенире
зултатиизнесунаразматрањеуООНидасеорганизујеМе
ђународни трибунал, којиби себавиовојним злочинимаи
злочинима извршеним против човечанства. Председник
САДодбиојепредлог.

 НаконштојеХрушчовнаXXконгресуКПСС(14‒25
фебруара1956.)„критиковао”култличностиСтаљина,обно
вљенисунапоринаЗападудасепоновопокренеКатињско
питање. Августа 1956. шест чланова Представничког дома
КонгресаСАДобратилосеХрушчовупитањемзаштоондо
саданијепризнаокривицуСтаљинаиБеријеза„катињско
убиствоофицирапољскеармије”.37Безобзиранато,угоди
нама„хрушчовљевскоготопљавања”новисовјетскивођапо
кушаојеуантистаљинскојкампањидаискористииКатињ
скислучај.ПредложиојепољскомпредседникуВладиславу
Гомулкидајавнообзнанисовјетскукривицууовомслуча
ју,алијеГомулкатоодбио.Наконтога,узваничнојсовјет
скојпозицијипоовомпитањунаступилојепотпуноћутање.
Совјетскапозицијаналазила јеупориштеупознатојИсто
риј ској справ ци38, којом је заправо унауцинаметано једно,
неприкосновеномишљење,којениједавалоодговорнаниз

37 New York Times,5.8.1956.(Према:В.Н.Швед,Исто,стр.374.)
38 Фальсификаторы истории (Историческая справка),1948.
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питања важних за грађане Пољске (и прибалтичких репу
блика,паисамогСССР),икојенијеуважавалопојавунових
историјскихчињеницаидокумената.Овакавставнијеуздр
маланипозицијаенглескогдомалордова,којије1970.заузео
позицијуаналогнуМеденовојкомисији,атакођенидогађаји
уПољској током1980их, гдесеСолидарностуспињалака
властиделоминаосновукоришћењакатињскетемеидога
ђајаиз1939.

 Све до 1988. у ономешто се обично назива соција
листичкилагероКатињскомслучају званично јепреовла
давалаломишљењезаснованонарезултатимарадакомисије
Бурденка.ВластиНароднеРепубликеПољскеиСССРпот
писале су уМоскви 21. априла 1987. декларацију о сарад
њиуобластиидеологије,наукеикултуре,наосновукојеје
створенамешовитакомисијаоуклањањутзв.„белихмрља”
умеђусобнимодносимаобејуземаља.1.априла1988.пољ
скиисторичаричлановинаведенеКомисије,проанализирав
шидоказеи закључкеБурденковекомисије,прогласилису
ихнезаснованим.Крајем1980ихуПољскојјеупоредосја
чањемутицајаСолидарностирастаоиинтересзарешавање
Катињскогпроблема.ИондајеМихаилСергејевичГорбачов
(МихаилСергеевичГорбачёв)13.априла1990.издаонаредбу
дасеобјависаопштењеТАССукомесепризнаје„одговор
ностзазлоделауКатињскојшумиБерије,Меркуловаињи
ховихпомоћника”.

 Године1992.УставномсудуРусијепредатису,уокви
рупоступказазабрануКП,документиизтзв.Затвореногпа
кета№1,закојисетврдилоданепорециводоказујукривицу
НКВДуКатињскомслучају.Тидокументибилисупредати
ипољскојстрани,ипослужилисукаоповодзановиофан
зивнинаступпристалицаверзијеокривицисовјетскестра
не,безобзираначињеницудаУставнисудтедокументеније
прихватиокаоверодостојне.

 РускипредседникБорисНиколајевичЈељцин(Борис
Николаевич Ельцин) учинио је нови корак у овом случају
1993,кадајеположиовенацнаспоменикКатињскимжртва
ма на варшавском гробљуПовонзки и замолио одПољака
опроштајзаКатињскизлочин.Одтогмоментазваничносе
сматрадајеуКатињскомслучајусвекристалнојасно.
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 Упоредо с овим догађајима, истраживањем случаја
№15939бавилосеГлавновојнотужилаштво,којејепосле14
година рада (1990‒2004) у септембру 2004. прекинуло рад
„збогсмртикриваца”.ПремазакључцимаГлавногвојногту
жилаштваРФ,уделунемафактагеноцида,алијебилооп
штекривичних преступа повезаних с издавањем незакони
тихнаређења,каоипрекорачењапуномоћјаодстранелица
високогранга.Радовогтужилаштвазавршенјеса183тома
материјала,одкојихје116билотајноинијебилодоступно
пољскојстрани.

 Овакав исход истраживања није задовољио пољску
странуионајеинсистираланаобелодањивањутајнихдоку
мената,наштарускастранатокомтригодиненијереаговала.
Пољацисуумеђувременупокушавалидаинтернационали
зујуслучај.Првипут70рођакаофицирапогинулихуКати
њуобратилосеЕвропскомсудуаприла2006.Поштоје29.де
цембра2008.војниколегијумВрховногсудаРФпризнаоза
конитостобустављањакривичногдела№159,пољскастрана
једобилаправодасеобратиСудузаљудскаправауСтразбу
ру.Рођаципогинулихпољскихофицира,несaгласившисес
резултатимарускогистраживања,у2007.и2009.обратили
сусесaжалбамаЕвропскомсудзаљудскаправа,позивајући
сенанарушавањечлана2(правонаживот)Европскеконвен
цијеозаштитиљудскихправа.

 Крајемновембра2009.Судјеприхватиоуразматрање
захтевепородицакатињскихжртава,објединившитужбеи
узевшиихприоритетноуразматрање.Тако јенастаослучај
„ЈановецидругипротивРусије”.ПетасекцијаЕСЉП,уса
ставуседамсудијаизЛуксембурга,Чешке,Словеније,Лих
тенштајна, Русије, Украјине иНемачке донела је одлуку у
априлу2012.40Њомевероватнониједнаодстрананећебити
задовољна,патребаочекиватинаставакидаљезаоштравање
спора.

39 Пуни званичан назив овог кривичног дела је о стрељању пољских војних
заробљеникаизКозељског,ОсташковскогиСтаробјељскоглогораодстране
НКВДуаприлу–мају1940.године.

40 Видети детаљније у: В.Н. Швед, Как Россия проиграла в Страсбурге,
Столетие, 23. 4. 2012, http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/kak_rossija_
proigrala_v_strasburge_864.htm
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4.Шта је спор но?

После свега наведеног, многи ће поставити питање –
штајеуовомеслучајуспорно,односноималинечегначему
бисемоглазасниватиалтернативнаверзија?Показујеседа
ипак има, односно да званична верзија није толико чврста
инепорецива.Уњеномоспоравањукористисевеликиброј
различитихаргумената,такодабиисамоњиховонабрајање
захтеваломного вишепросторанегошто једановакав рад
можедапружи.Стогаћемо се задржати самонанекимод
кључнихаргумената.

Најпретребарећидаовденећемодетаљнијеразматра
типроблемесведокаињиховихизјава,иакојетодоменкоји
јеизазвао(иизазива)достаспорова.Познатоје,наиме,дасе
сведочења,чакикадасудатаискрено,врлочестонепоказују
каореална.Наравно,безтаквихдоказаниједанспорнемо
жедасезамисли,такодасуонинеизоставни.Али,дабисе
показалакаоверодостојна,сведочењасеморајуукрштатис
другимдоказима.41Осведочењимадатимиззленамере,или
подпритискомипретњама,нетребаниговорити.Усведоче
њимакојесукористилеобекомисије(БуцоваиБурденкова),
судећибаремпоспоровимакојисеокоњихиданасводе,има
многонепоузданогинепровереног.42Ипак,некаодсведочења
заслужујумаловећупажњуивероватноповерење.

Једноодтаквихсведочењајезаправониз(тачно,шест)
разговоракојејепознатирускиисторичарАлександарНико
лајевичКолесњик(АлександрНиколаевичКолесник)имаоу
периоду1985‒1991сбившимсовјетскимвисокимруководио

41 Као драгоценматеријал у овом смислуПрудњикова иЧигирин истичу већ
поменуту справку (Справка о результатах предварительного расследования
так называемого «Катынского дела»), тајни документ. Његова садржина и
тајни карактердоводедо логичког ћорсокакапристалице званичне верзије,
потврђујући сведочења дата Специјалној комисија Бурденка. (Видети
детаљнијеу:Е.А.ПрудниковаиИ.И.Чигирин.Исто,стр.38.идаље.)

42 Један од таквих сведока је Парфјон Гаврилович Кисељов (Парфён Гаври
ловичКиселёв), чија два различита сведочења (једно датоНемцима, друго
Совјетима,обаутоку1943)фигурирајууобеверзије.Кисељов,меснижитељ,
према Гебелсовој верзији човек који је „пронашао”пољске гробове, сматра
сеједнимодкључнихсведоказваничневерзије.Али,питањеје‒којејеод
његовихсведочењавалидно?
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цем,чланомПолитбироаЦКВКП(б),ЛазаромМојсејевичем
Кагановичем(ЛазарьМоисеевичКаганович)оразнимисто
ријскимтемама,измеђуосталогиоКатинскомслучају.43 Раз
говорукомејеКагановичпрвипутобјавиоподаткеотачном
бројупогубљенихпољскихграђанаодновембра1939.доју
на1941.одржанје6.новембра1985.44ТомприликомКагано
вичјерекаодајеупролеће1940.совјетскоруководствобило
принуђено да донесе тешку али у тој сложеној политичкој
ситуацијипотпунонеопходнуодлукуострељању3.196гра
ђаназаточеникабившеПољске.Премањему,углавномсуби
лиосуђенинасмртпољскивојнизлочинци,којисуучество
валиумасовномуништавањуу1920‒21годинизаробљених
совјетскихкрасноармејаца,исарадниципољскихказнених
органа,обележенизлочинимапротивСССРипољскоград
ничког покрета у 1920им – 1930им годинама.Осимњих,
билисутакођестрељаникриминалцимеђупољскимвојним
заробљеницима,којисуизвршилинатериторијиСССРте
шке општекриминалне злочине после свог интернирања у
септембру‒октобру 1939. – групна силовања, разбојнички
напади,убистваитд.

Наравно,иовосведочанствосеможеоспоравати,као
исвакодруго.Међутим,ононалазипотврдуудругимсве
дочењима,штовећупозоравадасенесмеолакоодбацити.
Такојесличнубројку(„окотрихиљаде”)навео1986.бивши
председник Савета народних комесара ВјачеславМихајло
вичМолотов (ВячеславМихайловичМолотов), а тач ну бивши
нарком грађевинарстваСемјон ЗахаровичГинзбург (Семён
ЗахаровичГинзбург).Колесњик наводи да суму бројку од
окоилинештовишеодтрихиљадепотврдилиидругивисо
копостављенируководиоциКГБа.45

43 Видети детаљније у:М.Хрусталев,Правду оКатыни не дал обнародовать
А.Н. Яковлев, http://www.km.ru/news/pravdu_o_katyni_ne_dal_obnarodov,
С.Э.Стрыгин,Л.М.КагановичоКатынскомделе,http://www.katyn.ru/index.
php?go=Pages&in=view&id=936

44 Разговор је стенографисала Маја Лазаревна, Кагановичева ћерка, али се
испоставило да га је снимио и КГБ, чији је један сарадник након тога
телефономкатегоричнозабраниоКолесњикудаобјавистенограмразговора.

45 А.Н.Колесник,у:В.И.Илюхин,Исто,стр.264.
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ПажњузаслужујеисведочењегенералаДмитријаСте
пановича Токарјева (Дмитрий Степанович Токарев), бив
шегначелникаУНКВДзаКалињинскуобласт.46Сведочење
89годишњегТокарјевамеђупристалицамазваничневерзије
сматрасеједнимодважнијихдоказа,тимпрештонијепро
нађенниједандокументНКВДкојибиописиваопроцедуру
погубљења.Речјеоњеговојизјавидатој20.марта1991.ис
тражитељуГлавногвојногтужилаштваАнатолијуЈурјевичу
Јаблокову(АнатолийЮрьевичЯблоков).47Међутим,заступ
ници званичне верзије, пре свих Јаблоков, такорећи ћутке
прелазепрекоочигледнихпротивречностиуовомсведочењу
којетоликоупадајууочидапостојимишљењедајеТокарјев
својеиспитивањенамернодовеодоапсурда.48Међутаквим
апсурдниммоментимапосебносеистичеописУНКВД(ад
министративногздања)уКалињину, гдесупоТокарјевље
вимречимадовоженипољскизаробљенициизОсташкова(у
групамаод200‒350људи)у„уунутрашњизатвор”усуте
ренуКалињинскогУНКВДуСовјетскојулициитустреља
ни.Тујепогубљено,поњеговимречима,упериоду5.април
‒ 22. мај, 6.295Пољака, дакле 131 егзекуција дневно (тј. у
токуноћи,поштојеупраксиНКВДбилострогозабрањено
дасестрељањаобављајупридневномсветлу).49Егзекуције
су,премањему,вршененоћу,изнемачкихпиштољаВалтер‒
мајордржавнебезбедностиВасилијМихајловичБлохин(Ва
силийМихайловичБлохин)донеојеизМоскве„цеокофер
немачких „валтера” јер совјетски нагани нису издржавали
–прегревалисусе”.50СамБлохинучествоваојеуегзекуци
јама,заједносгрупомод30људи.Лешевесузатимизносили

46 Катынь. Март 1940 г.  сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Ка
тыни. Документы,Весьмир,Москва,2001,снр.35.идаље.(УдаљемРас
стрел.)

47 В.Н.Шведнаводи(Исто,стр.256)дасупостојаладваиспитивањаТокарјева,
адапрвопристалицезваничневерзијепрећуткују,јерјенањемуТокарјевдао
директносупротнеисказе.

48 Ю.И.Мухин,Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века,2011,стр.
636.идаље.

49 Тужнуинепријатнустатистикукојаизтогаследи,икојапоказујеапсурдност
овихизјава,даојеШвед(Исто,стр.266).

50 Ово је широко распрострањена верзија из Токарјевљевог сведочења, коју
често наводе заступници званичне верзије.Међутим, истичеШвед (Исто,
стр.248),онјенаиспитивањузаправоизјавиодајеБлохиндонеоцеокофер
пиштоља„Валтер”јерсетипиштољибрзохабају!
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кроздруга,задња,вратаиубацивалиихукамионекојису
иходвозилидоместасахрањивањауоколиниселаМедно.
ПоТокарјеву, после довођења осуђеника у здањеНКВД, у
коридор,онисуодвођениутзв.црвениугао(лењинскасо
ба),гдесупровераваниподацииидентитет,азатимусобу
гдејевршенаегзекуција.Испададаје„црвениугао”биона
истомнивоу(сутерен)гдеиулазникоридорисобагдејевр
шенострељање,штоупринципунијебиломогућеатакосе
показалоиуовомслучају‒„црвениугао”увекјеузградама
НКВДбионапрвомспрату.51

Слика2.ПланздањабившегНКВДзаКалињинскуобласт

Из вор: В. Н. Швед Ка ты нь. Со вре мен ная ис то рия во про са, 2012, стр. 
259.

51 ЦитатикојенаводиШведнисуидентичниснаведенимаукњизиРасстрел.
РазлогјештоуРусијиофицијелнасведочењаглавнихсведоканисуобјављена.
Доњихсеможедоћиускраћенојваријанти(Расстрел)илиуаматерскимпре
водима на интернету. (В.Н.Швед,Исто, стр. 247.) Оригинална сведочења
дата су 1998. у другом тому пољског зборника Katyn. Dokumenty zbrodni. 
Zagłada marzec – czerwiec 1940.
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Ипоредзваничногставадасепољскимзаробљеници
маупролеће1940.губисвакитраг,постојеиодређенидоку
ментикојибимогли,опетпосредно,дабудусњимадоведени
увезуидауздрмајутајдоказоњиховомстрељањуупролеће
1940. 52 Постављасе,наиме,питањедалисесмејуодбацивати
посреднидокази,поготовуакојеједанодкључнихмомената
званичневерзијеуправозаснованнапосредномдоказу.Чак
сенаводиидајепослеокупацијеСмоленскаобновљенапре
пискаофицираизКатинскоглогорасаПољском.53

Ипак, најважнији аргументи којима се оспорава зва
ничнаверзијаодносесенаматеријалнедоказе.Ањихније
мало,инеможесерећиданемајуодређенутежину.Овугру
пудоказачинеследећи:

 местосахрањивањаПољака,
 оружјеизкогасуихубили,и
 канапкојимсуједномделустрељанихПољакабиле

везанеруке.
 Задржаћемосенаовимаргументимаипротивдокази

ма,итоумерикојанећепревишеоптерећиватитекст.Оно
штотребаподвућијеследеће:свеовеаргументеидоказеиз
велисусамиНемци,штојеизузетнозначајанмомент,буду
ћидајетимеискљученамогућностоптуживањадругестра
незафалсификовањедоказа.Пођимоодпрвогпротивдоказа,
одместанакојемсупокопаниубијениПољациуКатињу,у
рејонуКозјихГора.

 ПремавећпоменутојСправци,савршенотајномдоку
ментупрвипутобјављеном1990,ПољациурејонуКозјеГоре
нисубилипокопанина територијинеприступачнојмесном
становништву(инесамоњима),местуограђеномбодљика
вомжицом,какосутврдилепристалицеГебелсовеверзије,
већнаместу доступном свима, где сеналазиодомодмора
УНКВДСмоленскеобласти,гдесусеодмарали,шетали,са
купљалипечуркеидрванесамолокалнистановници,игде

52 Одређена документа која би могла, посредно, указивати на то да су
заробљенициипослевременакадасупоовојверзијистрељани,ипакбили
живиида су сеналазилиулогориманаводе сеу:Е.А.ПрудниковаиИ.И.
Чигирин.Исто,стр.395.идаље.

53 С.Э.Стрыгин,МолчитКатынскийлус,Комсомольскаяправда,3апреля1990.
(Наведеноу:Ю.И.Мухин,Исто,стр.498.)
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суорганизованипионирскилогори.54Усуштини,истотомо
жесепронаћииудругимизворима,напримеруописучлана
техничкекомисијеПољскогЦрвеногкрста1943.наистражи
вањукатињскогзлочинаМаријанаВођињског(Ma rian Wod
ziński).55

 Оружјеизкогсуубијенипољскизаробљеницисуне
мачкипиштољикалибра7,65;6,35и9мм.Виделисмодаје
Токарјевусведочењуизјавиодајеречонемачкимпиштољи
матипаВалтер.Совјетскипиштољинаганипроизвођенису
уСССРујошупериоду1918‒1921(око1,7милиона),аодпо
четка1930ихпо100.000нагана(калибар7,62)ипиштољаТТ
(калибар 7,63) годишње.Докније освојена производњаТТ,
СССРјекуповаоуНемачкојпиштоље,алинефирмеВалтер,
већМаузер,итокалибра7,62.Напочетку1940.уСССРује
било око 4милиона нагана иТТ совјетске производње, не
узимајућиуобзирспортскепиштољекалибра5,6ммиџеп
не пиштољеТК калибра 6,35, као ни лично оружје које је
преосталојошизвременаРускеИмперије.Поштоутовреме
бројност совјетске армије није достизала 4милиона војни
ка,испостављаседа језаправо постојаовишакоружја(ба
ремовог,личног).Заштобисеондауиностранствукуповало
оружјетуђепроизводње?56Дајекоришћенонемачкооружјеи
немачкамуниција–патроненемачкефабрикеГеко(чауреко
јесупронађенеумасовнимгробовиматонепобитнопотвр
ђују)признатојеиуизвештајунемачкестранесископавања
у1943.Пронађенисучакиоригиналнипатрони,накојима
јебиоотисакGe co7,65D,атајотисаксемогаопрочитатии
начаурама.Речјеопатронимакојисупроизвођениуфирми
„ГуставГеншовиКо”уДурлахукодКарлсруеа,итоувреме
1922‒1932,дабихемијскаанализапронађенихпатронаомо
гућила прецизирање – патрони потичу из 1930. или 1931.57 
Тосеможесматратикључним,илибаремједнимодкључ
них доказа који подупиру алтернативну, совјетску верзију.
Да ли заступници супротне верзије могу овај аргумент да
оборе?ВећсмоистаклиТокарјевљевосведочењео„прегре

54 Справкаорезультатахпредварительногорасследованиятакназываемого«Ка
тынскогодела»,Военноисторический журнал,1990,№11,стр.27‒28.

55 О.В.Яснова(ред.),Катынская драма,1991,стр.31.
56 Свиподациооружјупреузетиод:Ю.И.Мухин,Исто,стр.493‒494.
57 СвенаведеноуБуцовомизвештају.(Amtliches Material zum Massenmord von 

Katyn,1943,стр.73.и даље.)
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вању”наганакаоразлогзанабављањеикоришћењевалтера.
Међутим,доправогапсурдадоводидругипокушајдасесве
наведено„усклади”скоришћењемвалтера.Наводно,совјет
скастрана(НКВД)јенамернокористиланемачкооружјеи
немачкумуницију,какобизамелатрагове.Коришћењене
мачкогоружјаинемачкемуниције„дабисесвалилакривица
наНемце”,подразумевадасу„тупиџелати”изНКВД13ме
сеципрепочеткаратамоглидапредвидедаћеупрвојетапи
будућегратаСССРпретрпетижестокпораз,даћеупаници
предатиСмоленск,даћеНемциокупиратирејонКатињаида
ћетудуговладати,такодаћесепојавитидивнамогућност
дасекривицаприпишењима,алидаћезатобитипотреб
нодаихпоразимоподМосквом,КурскомиСтаљинградом,
дапређемоуконачнуконтраофанзиву,направимопрелому
токурата,отерамофашистесасмоленскетериторије,итри
јумфујућиштосенашгенијалнипланостварио,откријемо
гробовеПољакакојесмострељалииобјавимоцеломсвету
дасеуњиховимпотиљциманалазенемачкимеци.58

Трећидоказугрупиматеријалниходносисенаканап
којимсуједномделупољскихзаробљеникабилевезанеру
ке,аунекимслучајевимаиглаве.Немачкакомисијанијеиз
вршила експертизу канапа који је за то коришћен, само се
констатуједајекоришћенканап(шнур)зазавесе.59Међутим,
сведоцикојисудавалиизјавезаБурденковукомисијуједно
душнисуданијебиоупитањушнурзазавесевећпамучни
конопацнемачкепроизводње.Русијајеодувекбилаизвозник
кудеље,ланаинајпростијихпроизводаодњих–конопца,ла
ђарскеужади,ужадиидебелихужади.Притоме,Смоленска
областјебилацентарпроизводњеконопљеилана,уСмолен
скујебилонеколикофабриказањиховупрераду,ауЈарцеву
јебиоподигнутзатовременајсавременијикомбинат.Зашто
бисеондаканапувозио?

 Свакиодтријунаведенихматеријалнихдоказа,које
нијемогућефалсификовати,какоистичеЈ.Мухин60,предста
вљаапсолутнедоказе,онисудовољниипојединачнодасе
укаженаправезлочинце–наНемце.Утоликопретоважиза
њиховозаједничко,скупнопостојање.

58 С.Ю.Куняев,Поэзия. Судьба. Россия,Наш современник, 2002,№ 5,http://
nashsovremennik.ru/p.php?y=2002&n=5&id=2

59 Amtliches Material zum Massenmord von Katyn,1943,стр.89.
60 Ю.И.Мухин,Исто,стр.495.
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Требапретпоставитидајеснагаоватриаргумента,уз
остало,биларазлогштосузаступницизваничневерзијепо
чев од времена перестројке готово регуларно долазили до
нових,сензационалнихинеоборивихдоказаоисправности
њиховеверзије,односноокривицисовјетскестране.Особи
тупажњуизначајутомеималисудокументиизтзв.„затво
реногпакета№1”,којијепрелазио(илијетакотребалода
буде)одједногдодругоггенералногсекретара.Документи
изовогпакетанаводносуоткривени24.септембра1992.у
АрхивуПредседникаРФ.61Кадсесњимаупознао,Јељциних
јепрекоглавногдржавногархивистаРусијепослаоуПољ
ску,азатимсуњиховекопије(!)упућенеУставномсудуна
комесеуправоразматрао„случајКПСС”,тј.захтевоњеној
забрани.БранилацКПССнатомпроцесузаслужанјештосе
сазналообројутихдокуменатаиоњиховомизгледуика
рактеру:

1. Савршенотајни,набланкуНКВДнаписанреферат
Берије, упућенЦКВКП(б) – другу Стаљину од 5.
марта1940.№794/Б(БеријинописмоСтаљину);

2. ИзводнадвемастранамаизпротоколâПолитбироа,
№144од5.III1946;

3. Строготајнидокументупућентов.Шељепину1959.
године;

4. Другипримеракизводаизпротокола(документ3),
алибезСтаљиновогпотписаибезпечата;и

5. РукомнаписанабелешкаКГБприСМ(Саветмини
стара) СССР на име Никите Сергејевича Хрушчо
ва (НикитаСергеевичаХрущёва), коју је потписао
Александр НиколајевичШељепин (Александр Ни
колаевичШелепин)3.марта1959.

 Уставнисуд јеодбиодапризнаверодостојностових
докумената, после чега се с документима дешавају чудне
ствари:документ1)јепрерађен,документи2)и3)сеуопште
непојављујуујавности,доксудокументи4)и5),заједнос
прерађенимобелодањенитекпослетригодине.

НајзначајнијимеђуовимдокументимајеБеријинопи
смо (видети прву страну писма на слици 3). То се сматра

61 ЗваничнеизјавеГорбачоваиЈељцинасенеподударају:Горбачов јеизјавио
дасестимдокументимаупознао1991.(азаштоне1985?)идаихјепредао
Јељцину,доковајкажедајезањихсазнао1992.
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кључнимдокументомкојипотврђујекривицусовјетскогру
ководства.Већнапрвојстраниовогдокументападајууочи
бардвечуднествари–потписичетворицечлановаПолит
бироа(Стаљин,Ворошилов,МолотовиМикојан),којисусе
упознали с писмом, расположени су слева надесно (што је
нормално)иодгоренадоле(штојепотпуноненормално,и
штосенигденеможесрести).Ставизпоследњезаградепо
тврдићесвакиделатниккојисесусрећесвеликимбројемдо
куменатакојетребапотписатинаконкраткогупознавањас
њиховимсадржајем.Просто,такојеприродно,акочовекдр
жидокументатакодаихможечитати(дакле,управнокасе
би),иакоихутомположајупотписује.Дабиседобилаусме
реностпотписакакоједатонаслици,потребнојеилидаих
човекможечитатикадасууположајударедовидокумента
идувертикално(илискоровертикално)одњега,илидасва
кидокументокрећеза90°наконштогајепрочитао.Мухин
истиче62дајетодовољнодабисевиделодајеовајдокумент
фалсификат.Осимтога,онизносизанимљивупретпоставку
дајеонај(илиони)којефалсификоваопотписе(вероватно,
присилно)желеодаоставитраготомеидајенамернопотпи
сепоставиотакодасевидидајеупитањуфалсификат!

Слика3.БеријинописмоСтаљину 
№794/Бодмарта1940.(првастрана)

62 Ю.И.Мухин,Исто,стр.652.идаље.
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Наравно, овоније јединипоказатељда је писмофал
сификовано,имадаје,каоштојенаведенодовољан,ипакје
занимљиво(иважно)јошмалосепозабавитињиме.Каошто
севидинаслици,писмоимаделоводниброј,алинеидатум
(пишесамо„марта1940”).Самопосебитојеврлочудно63,
алијошјечуднијештојеупрвобитномоблику(датомУстав
номсуду14.октобра1992)написмустајаодатум„5марта”.
Заштојеизпрвобитногдокументаизбачендатум„5”,даби
биодобијенчудандокументбездатума?Показујеседапо
стојинеколикоразлога.СергејЕмиљевичСтригин,коорди
натормеђународногИнтернетпројекта„ИстинаоКатињу”
(«ПравдаоКатыни»),утврдиојејош2006.даписмотребада
имадатум29.фебруар1940,наосновукореспонденцијеупу
ћенеизсекретаријатаНКВДуфебруару1940,поштоипрет
ходнииследећидокументи,793/б,795/би796/б,имајудатум
29.фебруар.Међутим,уписмусеналазепрецизиранистати
стичкиподациобројузаробљенихофицираулогоримаУПВ
НКВД,којисустиглиуМосквуноћуизмеђу2.и3.мартаи
којејезатимуобличиоувиду„Контролнесправке”начелник
УПВНКВДП.К.Сопруненко3.марта1940.Покушајидасе
некако„реши”овајпроблемдовелисудонизачуднихитра
гикомичнихобјашњења,дабисесвезавршилонаформула
цији„1940г.,ранее5”,какостојиукњизиПлен ни ки.64

 Али,заштојеуопштеважандатум„5марта”?Тогда
наодржана јеседницаПолитбироа,накојој је,наводно,на
основуБеријинебелешкедонетаодлукаострељањупољских
официра.Вероватносеутојчињеницикријеитајнапрепра
вљањаовебелешке–наконштосупредставнициКПССна
Уставномсудууказалинапреклапањетадвадатума,упре
прављеномдокументудатумјеједноставноиспуштен.

63 Можда ову чињеницу и не треба прецењивати, пошто су пронађени
документинакојимајеБеријарукомдописиваоизлазнедатуме–мождамује
одсустводатуманаовомдокументупромакло?Ипак,акосеидесилонешто
такво,постављасепитањекакојеондаСтаљиновсекретар,комејестизала
свапреписка,могао себидадозволида грешкунеисправи?Две (огромне)
грешкеуједномслучају?Поштонико(ниБерија,ниСтаљиновсекретар,ани
руководилацсекретаријатацентралногапаратаНКВД)није сносионикакве
последице,логичнојепретпоставитидајеСтаљиндобионормалнубелешку,
датирану29.фебруаром,ида је затим тубелешкуразматраоПолитбиро5.
марта.Самоштојетадатомораладабудедругабелешка.

64 А.Н.Яковлев(ред.),Катынь. Пленники необъявленной войны,1999,стр.374,
Документ207.
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 Совимписмомповезанојејошмногоинтересантних
ипоучнихместа.Тако,например,експертизајепоказалада
супрветристранеписманаписанеједномачетвртадругом
писаћоммашином.Упокушајимадасетообјасни,пристали
цезваничневерзије,каоиуслучајунепостојањадатума,на
водедајеБеријачекаодастигнуновистатистичкиподаци,а
кадасетодесилодаоједасепрештампајупрветристране,
притоменадругојмашини.Ачетвртастрана,којајенаводно
осталанепрештампана,ималајесамопетредова,узпотпис
комесара,од89коликоимацеотекст!Зарјебилотоликоте
шкопрекуцатиитустрану?

 Каоштојевећречено,документе2)и3)заступници
званичневерзијепослеодлукеУставногсудавишенепоми
њу.Документ4)јеисписизпротоколаодлукеПолитбироа,
којидословноодговаратекстуБеријиногписма.

 Документ 5) је писмо тадашњег председникаКоми
тетагосбезопасностиА.Н.Шељепинатадашњемпрвомсе
кретаруЦККПССи председникуСавета министараН.С.
Хрушчову.(Видетислику4.)Уписмуједатбројжртавакоји
данасфигуришеузваничнојверзији.Шељепинописујешта
седесилоспољскимзаробљеницима,итд.инакрајуконста
туједајецелисходноуништитисвуевиденцијукојасеодно
синатајслучај,причемусемогуоставитипротоколизасе
дањатројкеНКВДкојајеосудилазаробљененасмрт,каои
актеоизвршењуодлукетројке.Узписмосеприлажепројект
одговарајућеодлукеЦККПСС.

Слика4.ПисмоА.Н.ШељепинаН.С.Хрушчову



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2015, год. XI vol. 23 стр. 53-89

83

Каоштосевиди,писмоносидатум9.март1965,ути
снутнапечатуугорњемдесномуглу,узречи„Подлежитво
зврату” (Мора се вратити).Међутим, писмо је написано 3.
марта1959,какостојинадну,узШељепиновпотпис.Датум
„20III65”налазисенапечатунакрајуписма,сдеснестра
непотписа.Штазначеовидатуми?Акојеписмонаписано
ипослато3.3.1959,апримљеноуЦККПСС9.3.1965(или
20.?),следилобидајеодКГБдоЦККПССпутовалошест
годинаишестдана,штојепростоневероватно.Другихзна
ковадајеписмопримљеноуЦККПССнема.Кадаје,тада
јошжив,Шељепин(комеипоредупорнихзахтеваниједо
стављеноригиналписма)упитаоштазначенаведенипечати,
ситуацијујеузпомоћдржавногархивапокушаодаобјасни
Јаблоков:документод3.мартадугонијерегистрованјерсе
налазиоусефукодруководиоцаопштегодељењаЦККПСС
Владимира Никифоровича Малина (Владимир Никифоро
вичМалин), акада јеМалин1965.одлазиос тедужности,
документјерегистрован9.марта1965подбројем0680уте
кућемделоводникуЦККПСС,а20.марта1965.подбројем
9485предатуАрхивЦККПСС.65

Поредтога,каоиуслучајуБеријиногписмаиовајдо
кумент је преправљан – на документу предатомУставном
судунијебилопечатаудесномдоњемуглу.Самдокумент
садржиимногофактичкихгрешака,штосведоводиупита
њењеговуверодостојност.66

Инакрајукаомализакључакпосвећеннаведенимдо
кументима из „Затвореног пакета№ 1“ само два момента.
Првисеодносинањиховообелодањивање(„увођењеунауч
нипромет“).Већсмовиделидасуони(копије)првопредати
Уставномсуду1992,адаихСуднијепризнаозаверодостој
не.ЧињеницадасудокументепредалиПољацимаидајењи
ховопостојањевећувеликоизрекламирано,приморавалаје
њихове„власнике“даихобелодане.Изаиста,документису
објављени(каоштојеобјашњено,самотриодпетпредатих
Уставномсуду),алитек1994.учасопису„ВојниархивиРу
сије“(«ВоенныеархивыРоссии»).Послепрвогбројаза1993.
годину,укомсудокументиобјављени,вишесениједнање

65 И.С.Яжборовская;А.Ю.ЯблоковиВ.С.Парсаданова.Исто,стр.394.
66 Видетидетаљнијеу:В.Н.Швед,Исто,стр.370.идаље



РајкоБуквић ЛЕКЦИЈЕИЗКАТИЊСКЕШУМЕ

84

говасвесканијепојавила.Иакојеодштампанутиражуод50
хиљадапримерака,самооко600јепослатобиблиотекамана
Западу,асвепреосталоосталојенаскладишту.Поштосуу
часописудатипогрешна(непостојећа)адресаителефонре
дакције,билојепрактичнонемогућедоћидоњега.Ијошје
данситан,пикантандетаљ:супротнозаконуучасописуније
наведенаштампаријакојагајештампала.

Истовремено,оватридокументаобјављенасуучасопи
су„Питањаисторије“(«Вопросыистории»),број1за1993.,
алисеонсведокраја1995.нијепојављиваоникодпретплат
никаниубиблиотекама.

Другимоменткојимтребабарзасадазавршитипричу
одокументимаиз„Затвореногпакета№1“односисенадо
казивањедасуонифалсификати.Иакоје,премапристали
цамасовјетскеверзије,иовомалоштојенаведенодовољно
дасетидокументипрогласезафалсификате,ипаксукрити
чаризваничневерзијеснемаломпажњомприступилињи
ховомтемељномразматрању.Количинаоткривенихзнакова
фалсификовањавећувеликопрелазибројкуоднеколикоде
сетина.67

5. За кљу чак

 Катињскислучајјетрагичанинажалостјошувекне
решен.Инесамото–малесушанседасеонскоро,аможда
ибилокада,реши.Сувишесувеликеигреиинтересиупита
њу,какокадасепосматрајумеђународниодноси,такоикада
јеречоунутрашњојситуацијиуРусији.Заразликуодпољ
скестране,којајеуспеладаоствариконсензусоовомпитању
(вероватноједнимделомзахваљујућичињеницидајеусво
јензаконкојимсезабрањујепропагирањекомунизма),руска
странаједубокоподељена:сједнестраненалазесезванични
представницидржавеиједанбројисторичараидругихнауч
нихрадника,асдругестранедоскораусамљенипојединци
патриотскогусмерења.ПриличнојенеобјашњиводаС.Кар
гановић,којијетоликомного,каопојединац,учиниозара

67 Мухин (Ю.И. Мухин,Подонки истории. Самая зловещая тайна XX века,
2011,стр.694.идаље)наводи37доказадасуонифалсификовани,анасуду
поводомслучаја„ЏугашвилипротивНовегазете”‒49(Ю.И.Мухин,Суд над 
Сталиным,2010бстр.139‒156.)Бројнаравнонијеконачан.
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светљавањесребреничкогслучаја,невидиоваквуситуацију
укатињскомслучају.Апаралелајевишенегоевидентна.

Нажалост (илинасрећу),тошто јереченооперспек
тивамарешавањакатињског,неможерећиизаслучајСре
бреница–сувишесувеликесилеуигридабиимсе једна
малаземљамоглаодупрети,чакикадабибила јединстве
на(аније).ОдатлеможедаследизакључакдаћеКатињски
случајјошдугоживети,докћедругиовдепосматранслучај
силомбитипретворенусудскуодлукукојомћебитизабра
њеноњеговодаљеистраживање.Кадаћесетодесити,зависи
одпроценеоногкојецелуигрусмислиоиспровео,односно
одњеговихпотребаимогућностидатимслучајемуцењујеи
остварујесвојеситне,тренутнеинтересе.

Заштосетосведешавасада,седамдеценијапослејед
ноги деценију ипопосле другог случаја?Тудолазимодо
правесуштинепаралелекојаизмеђуњихпостоји–иујед
номиудругомслучајунаделусунедораслеианационал
неелите,којенисуустањударазумејусуштинуигреида
јојсеодупру.Прихватајућикривицуиизвињавајућисепре
потпуногразјашњавањаслучаја,онесенадајудаћемоћида
променегеополитичкеигеостратегијскеодносеусвету.На
дајуседајенаделууправооношто,мождаинесвесно,каже
аутортекстаокомјеовдереч–дасуставовииинтересиЗа
паданестални,заснованинатренутниминтересима,каоида
семалимаинедовољнојакимаможеисплатитиулагивањеи
потирањесопственихинтереса.Притомесезаборављадаје
управотоједнаодкарактеристикамекемоћикојузападнезе
мљетокомпоследњихдеценијапостижу.Нажалост,илимо
жданасрећу,интересизападнихземаљасузнатносталнији
изнатнодугорочнији,инезависеодтогадалићесенеки
председникзанештоизвинитиилине.Упитањусустрате
шкиинтереси,аонисуподефиницијидугорочни.Астра
тешкиинтересЗападаниједапостојивеликаи јакаРусија
(кажудајеједномприликомШумпетеризјавиодасенеради
окомунизмунегооРусији),истогаћеЗападувекподгревати
ифинансиратиЧеченију,наранџастереволуцијеуокружењу
Русије,инаравноКатињскислучај.

Наистиначин,Западнијебиозаинтересованзапосто
јање(релативно)великеијакеЈугославијеиздушнојепомо
гаоњенорастурање.Акотосхватимо,ондаћеморазумети
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и зашто јеСрбимамораладабудедодељенаулога „лоших
момака”–Србисубили,иувекмогудабуду, (једини)ин
тегративнифакторнапросторимабивше Југославије.Ито
једугорочниинтересЗапада,којине зависиодтогаштаи
какомирадимо.ИкаоштоћесвакаелитауРусијибитипо
државанаодЗападауколикојеслабаианационална,такоће
исвакаелитауСрбијибитиподржаванасамоакообезбеђује
исте такве интересе Запада на просторима бивше Југосла
вије.Истоважи,наравно,изаелитеуокружењу,стимшто
сеоријентацијаЗапада–пријатељскиодносисаземљамау
окружењуРусијеиСрбијенећемењатикадасвакаоделитау
тимземљамабудепотрошена.Постојидовољноразрађених
ипроверенихметодакојимасетаквеелитеврлоједноставно
уклањају.

ИзмеђуКатињаиСребреницезаистапостојипаралела,
алинадамседасеможевидетидајетапаралелаипакнешто
другачија негошто је то видео аутор текста на сајтуНо ве 
срп ске по ли тич ке ми сли.
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Raj ko Bu kvić

LES SONS FROM KATYN WO ODS – NOT 
ONLY FOR SERBS

Re su me

This pa per con si ders the Katyn ca se, one of the most tra
gic and still un cle ar events from the World War II, as well as its 
re sem blan ce to Sre bre ni ca. It pro ves that, re gar dless of the fact 
the hig hest re pre sen ta ti ves of the US SR, that is Rus sia, ad mit ted 
to the re spon si bi lity, the re are still many un re ve a led facts as well 
as nu me ro us and sig ni fi cant ar gu ments that re fu te that of fi cial 
(Go eb bels’) ver sion of the Katyn ca se. Even tu ally, we draw the 
con clu sion that the (ab)use of both ca ses is the re sult of the stra te
gic in te rests of the West, which are much mo re sta ble and in long 
term they do not de pend on the cur rent si tu a ti ons in the ter ri tory 
of Rus sia and Ser bia and the ir sur ro un dings.
Keywords: Katyn, cri me, ver sion, Serbs, hi story, pa ral lels, fal si fi

ca ti ons, stra te gic in te rests.

 Овајрадјепримљен14јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције28.августа2015.године.
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