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Chodzi o artykuł Mashy Gessen, który ukazał się w piątek. Autorka pisze o niedawnym procesie 

Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Uczeni mają przeprosić za nieścisłość w swojej książce 

"Dalej jest noc", która opowiada o postawach Polaków wobec Żydów w trakcie II wojny 

światowej. 

Sędzia Ewa Jończyk orzekła, że naukowcy mają na stronie Instytutu Badań nad Holocaustem 

umieścić oświadczenie. Mają w nim napisać, że przepraszają Filomenę Leszczyńską, bratanicę 

opisanego w "Dalej jest noc" Edwarda Malinowskiego, za "naruszenie jego czci" poprzez "podanie 

nieścisłych informacji" o tym, że w czasie wojny ograbił Żydówkę i przyczynił się do śmierci 

Żydów, którzy ukrywali się w lesie. Takie oświadczenie mają też wysłać w liście do Leszczyńskiej. 

W następnych wydaniach książki fragment o Malinowskim ma być zmieniony. 

Grabowski zapowiedział, że razem z Engelking odwołają się od wyroku.  

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-historians-under-attack-for-exploring-polands-role-in-the-holocaust?fbclid=IwAR1NL1vEQVwkjnJGidra4ggp8LzzdpBcN2Tjh4aNTg0JVX_4Jly0FBBebjs
https://wyborcza.pl/7,75398,26770985,wyrok-na-engelking-i-grabowskiego-za-dalej-jest-noc-przeprosiny.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26770985,wyrok-na-engelking-i-grabowskiego-za-dalej-jest-noc-przeprosiny.html
https://wyborcza.pl/7,82983,26772629,prof-grabowski-przyjmuje-z-pokora-wyroki-sadu-kierujemy-sprawe.html


We wprowadzeniu do tekstu Gessen czytamy: "Aby uniewinnić naród z morderstwa trzech 

milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania naukowców za zniesławienie". Dalej 

autorka "New Yorkera" napisała: "Kłopoty prawne dwóch historyków wynikają z nieustannych 

wysiłków polskiego rządu, aby oczyścić Polskę, zarówno Polaków, jak i państwo polskie, ze 

śmierci trzech milionów Żydów w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej. Kiedy fakty staną na 

przeszkodzie temu rewizjonistycznemu wysiłkowi, historycy płacą cenę". 

Cywiński: Masha Gessen powinna milczeć 

W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze do artykułu odniósł się dyrektor Muzeum 

Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Zaznaczył, że "całkowicie szokujące jest założenie, że to 

naród (wyraźnie wymieniony w tym samym zdaniu, które odnosi się do polskiego rządu) 

odpowiedzialny jest za zamordowanie trzech milionów Żydów". 

Cywiński stwierdził, że "sprowadzenie całej Polski do historii kolaborantów, szantażystów, 

donosicieli czy morderców jest historycznym kłamstwem". "Nie wiem, jaka jest wiedza autorki na 

temat drugiej wojny światowej i Holocaustu, ale tak jak ja nie wypowiadam się o fizyce kwantowej 

(bo niewiele o niej wiem), tak i Masha Gessen powinna milczeć" - napisał. 

   

Dodał, że "historia była bardzo złożona", ale redukowanie wszystkich Polaków do "kolaborantów, 

szantażystów czy morderców" jest kłamstwem historycznym.  

Na publikację zareagowało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Próba stworzenia obrazu, 

w którym przypisuje się Polakom odpowiedzialność za śmierć 3 mln Żydów, jest czymś 

niebywałym. Ta manipulacja będzie przedmiotem zdecydowanej reakcji polskiej dyplomacji" - 

napisał na Twitterze wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk. 

   

Oświadczenie wydał również Komitet Żydów Amerykańskich na Europę Środkową (AJC Central 

Europe). "Skrytykowaliśmy polski rząd za lukrowanie prawdy o postawach Polaków wobec Żydów 

w czasie II wojny światowej. Ale twierdzenie, że Polska rozumiana jako wspólnota etnicznych 

Polaków i państwo polskie są winne śmierci 3 milionów Żydów jest wypaczeniem Holocaustu" - 

czytamy. 

   

"Tysiące Polaków szantażowało, denuncjowało, a nawet mordowało Żydów własnymi rękami. 

Tysiące Polaków pomagało Żydom, ryzykując życie swoich rodzin. Czy my zaryzykujemy nasze? 

Nie, Polska okupowana przez Niemców nie była zarządzana przez państwo polskie. Obarczanie 

Polski zbiorową winą za Holocaust jest błędem" - twierdzi AJC. 

 

https://twitter.com/user/status/1375884223136038915
https://twitter.com/user/status/1375869339526651906
https://twitter.com/user/status/1375818532592705536

