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Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską
komisją Maddena w latach 1951–1952, tom 1
Wiosną 1940 r. NKWD ZSRS, na mocy decyzji Biura Politycznego WKP(b),
wymordowało w Katyniu i innych miejscach ZSRS blisko 22 tysiące obywateli
Rzeczypospolitej, w tym oficerów Wojska Polskiego.

W 1951 r. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych powołała do życia Specjalną Komisję
Śledczą do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim, od nazwiska
przewodniczącego określaną jako komisja Maddena. Do końca 1952 r. komisja przeprowadziła
drobiazgowe śledztwo, gromadząc dowody rzeczowe oraz przesłuchując przeszło stu świadków – w
Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech. Przed komisją zeznawali:
Amerykanie, Niemcy, Polacy, Rosjanie, Węgier, Chorwat, Włoch, Szwajcar, Duńczyk i Szwed.
Dochodzenie zaowocowało przyjęciem przez Izbę Reprezentantów raportu końcowego,
stwierdzającego, że Związek Sowiecki ponosi odpowiedzialność za mord popełniony na Polakach w
Katyniu w 1940 r. Prace komisji odsłoniły też mechanizmy zatajania w USA prawdy o zbrodni
katyńskiej.

W 1952 r. w Waszyngtonie opublikowano siedem tomów protokołów przesłuchań przed komisją, a
także raport wstępny i raport końcowy. Wszystko pod zbiorczym tytułem The Katyn Forest Massacre
(Mord w Lesie Katyńskim). Niniejszym tomem inaugurujemy polskie wydanie dorobku komisji
Maddena. Edycja IPN obejmuje przesłuchania świadków i większość dowodów rzeczowych, po raz
pierwszy prezentując polskim czytelnikom cały unikatowy materiał zgromadzony przez amerykańskich
kongresmenów.

Nawet po ujawnieniu w latach dziewięćdziesiątych XX w. części dokumentów z archiwów rosyjskich
protokoły komisji stanowią cenne źródło do dalszych badań. Ponieważ jak dotąd nie przeprowadzono
dochodzenia w sprawie zbrodni katyńskiej, zakończonego wyrokiem sądowym, raport komisji
Kongresu Stanów Zjednoczonych pozostaje najważniejszym formalnoprawnym orzeczeniem
potwierdzającym winę ZSRS za mord na Polakach.
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