Komunikat prasowy EHESS
École des hautes études en sciences sociales zorganizowała 21 i 22 lutego we współpracy z Fundacją
Pamięci o Shoah międzynarodowe sympozjum na temat nowej polskiej szkoły historii Holokaustu.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat ważne prace prowadzone przez polskich historyków na nowo
przybliżyły zrozumienie historii Zagłady, rzucając światło na kwestię stosunków polsko-żydowskich w
czasie II wojny światowej. Zapoznanie się z badaniami wykonywanymi w Polsce jest we Francji
wymogiem intelektualnym, moralnym i politycznym.
W tygodniach poprzedzających otwarcie sympozjum wywierano liczne naciski telefoniczne i mailowe
na organizatorów sympozjum oraz Prezydencję École des hautes études en sciences sociales. Pierwszy
dzień konferencji upłynął pod znakiem nieodpowiednich zachowań, mających na celu zakłócenie jej
normalnego przebiegu. Granica zachowań nieakceptowalnych została przekroczona przez
antysemickie wypowiedzi.
École des hautes études en sciences sociales z najwyższą stanowczością potępia te niedopuszczalne
naruszenia wolności myśli i wolności akademickiej, które wpisują się w niepokojący kontekst
zastraszania badań i naukowców w wielu krajach europejskich. Szkoła bada możliwość podjęcia kroków
prawnych wobec tych faktów.

Oświadczenie, które zaszokowani francuscy organizatorzy, po pierwszym dniu i „występach
prawdziwych Polaków", przygotowali i odczytali na rozpoczęcie drugiego dnia kolokwium.
Godne pożałowania incydenty wydarzyły się w dniu wczorajszym w tej sali, oraz później w sali College
de France. Usłyszeliśmy wówczas wypowiedzi niegodne, niektóre o charakterze antysemickim, słowa
żywcem wzięte z starego słownika antysemitów. Jakakolwiek dyskusja była tu niemożliwa. Chcę
dodać, że niektórzy spośród nas dostali - i to nawet przed rozpoczęciem konferencji – e-maile, oraz
telefony, czasem wręcz wizyty od ludzi, którzy chcieli prowokować. Pojawiły się naciski, przekleństwa,
próby gróźb, słyszeliśmy określenia “kłamstwo!” na określenie prac naszych kolegów. Wiem, że wielu
z Was, drodzy przyjaciele, przywykło już do tego wrzasku, który nazywa się “patriotycznym”. Na ten
wrzask nie ma tu miejsca, jest to kolokwium, nie meeting. Wobec tego żądam od tych, którzy przyszli
tu po to, żeby bronić [polskiej] “polityki historycznej”, która neguje bezpośrednie i pośrednie
uczestnictwo Polaków w mordach na współobywatelach -Żydach podczas wojny, tych którzy negują
fakt mordów, przemocy, denuncjacji, rabunku, żądam, żeby opuścili salę. Nie ma tu miejsca na taką
dyskusję. Przypominam, że bez zgody rektora EHESS nie wolno nagrywać ani filmować obrad: nie
możemy dopuścić do tego, aby obrazy i dźwięk tu zarejestrowane odnalazły się, w zmanipulowanej
formie, na stronach internetowych skrajnej polskiej prawicy nacjonalistycznej czy też tzw.
“patriotycznej”. Wszystkich pozostałych, którzy chcą bronić odważnej i wzorowej pracy naszych
kolegów, proszę o czujność.

