OŚWIADCZENIE
Wobec agresji kłamstw, oszczerstw i manipulacji oraz wobec brutalnych ataków płynących ze
strony państwowej telewizji i prawicowych portali internetowych, chciałbym złożyć krótkie
oświadczenie.
1.
W Paryżu w dniach 20—22 lutego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. La
nouvelle école polonaise d’histoire de la shoah, merytorycznie przygotowana przez Judith
Lyon-Caen (École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Audrey Kichelewski (Université
de Strasbourg), Annette Wieviorkę i Jean-Charles Szurka z Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Claire Zalc z Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS). Organizatorzy
poprosili o wykłady wprowadzające prof. Jean-Charles Szurka i mnie. Poczytuję to sobie za
zaszczyt. Mówiłem o dorobku polskiej szkoły badań nad Zagładą (tekst mojego wystąpienia
przesyłam na ręce Dyrektora IBL i Przewodniczącej Rady Naukowej IBL). Mój wykład był
wyklaskiwany, wytupywany, zagłuszany okrzykami. Również inne referaty spotykały się z
pomrukami i okrzykami niezadowolenia. Musiałem podnosić głos, by przebić się przez te krzyki.
Była to atmosfera wiecowa, a nie akademicka. Po obradach, na ulicy, zostałem obrzucony
stekiem obrzydliwych wyzwisk. Podobnie było w mediach społecznościowych. Ale przede
wszystkim dostałem bardzo dużo wyrazów wsparcia i solidarności. Wszystkim za to bardzo
dziękuję.
2.
W moim wystąpieniu nie było niczego, czego bym już nie opublikował w czasie blisko
ćwierćwiecza pracy nad doświadczeniem Zagłady. Za każde słowo opublikowane czy wygłoszone
w ciągu tego czasu, a także 21 lutego w Paryżu, biorę pełną odpowiedzialność. To nie ja mam się
wstydzić swoich słów, ponieważ to nie wypowiadane przeze mnie słowa obrażają Polskę.
Chciałem bardzo mocno podkreślić, że konferencja w Paryżu była zorganizowana przez
najwyższe autorytety francuskiej nauki. Konferencję otwierał rektor EHESS prof. Christophe
Prochasson, dyrektor Memoire de la Shoah prof. Philippe Allouche oraz ja. Francuscy uczeni byli
zszokowani całą sytuacją, podkreślali, że takiego ataku na wolności akademickie historia EHESS
nie zna. Ale zarazem mówili publicznie z najwyższym uznaniem o pracach polskich badaczy, o
Polskiej Akademii Nauk, z której większość polskich uczestników konferencji się wywodzi.
Odebraliśmy wszyscy wyrazy uznania, szacunku i solidarności.
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