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Szanowny Panie Prezydencie,  

 

Piszę w imieniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego, aby, z całym szacunkiem, 

wyrazić nasze zaniepokojenie wydarzeniami mającymi miejsce w Polsce w odniesieniu do 

badań historycznych, a zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnego postępowania sądowego 

przeciwko naszemu koledze Janowi Tomaszowi Grossowi. Postrzegamy poważne zagrożenie 

wolności akademickiej, wolności słowa, oraz bezstronnej historycznej pracy naukowej w 

Pana kraju. Jako główna organizacja historyków w Stanach Zjednoczonych licząca niemal 

12.000 członków czujemy się w obowiązku ostrzec Pana, że wydarzenia te mogą poważnie 

wpłynąć na pozycję Polski w światowej opinii i na zasłużoną pozytywną reputację Pana kraju 

jako obrońcy prawdy i wolności.  

Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy zaniepokojeni ustawą procedowaną obecnie w polskim sejmie, 

zgodnie z którą każdy, kto zostanie skazany za przypisywanie polskiemu narodowi lub 

państwu odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko ludzkości, które sami prokuratorzy 

przypisują innym sprawcom – głównie Trzeciej Rzeszy, będą podlegać surowym karom. 

Jesteśmy przekonani, że ustawa ta pozwoli policji i władzom sądowniczym unieważniać 

oceny doświadczonych historyków i zagrozi możliwości prowadzenia przez nich 

bezstronnych badań, które mogą doprowadzić do odkrycia faktów uznanych przez te władze 

za kłopotliwe [„niewygodne”|]. Żaden naród nie ma nieskażonej przeszłości i Polska nie 

przysporzy sobie sympatii w oczach światowej opinii przyjmując tak restrykcyjny i szkodliwy 

akt legislacyjny.  

W szczególności i w trybie pilnym chcemy wyrazić zaniepokojenie działaniami podjętymi w 

stosunku do profesora Princeton University Jana Tomasza Grossa, który od czterdziestu lat 

wykonuje wzorową pracę w dziedzinie historii Drugiej Wojny Światowej i Zagłady w Polsce. 

Podjęte kroki mające na celu odebranie profesorowi Grossowi Krzyża Kawalerskiego Orderu 

Zasługi, którym zasłużenie został odznaczony przez Polskę za swoją pracę historyczną. 

Obecnie prokuratura w Katowicach unieważniła decyzję prokuratora o nie wnoszeniu 

przeciwko Grossowi zarzutów za twierdzenia o zabijaniu Żydów przez Polaków podczas II 

Wojny Światowej. Jeśli zarzuty przeciwko Grossowi zostaną wniesione – a zwłaszcza jeśli 

zostanie skazany—reputacja Polski bardzo ucierpi.  

 

Zwracamy się więc do Pana i do przywódców państwa polskiego o podjęcie wszelkich 

możliwych kroków mających na celu zapewnienie, że omawiana ustawa nie wejdzie w życie i 

że profesor Gross—naukowiec, z którego Polska ma powody być dumna – nie będzie 

oskarżony za poszukiwanie prawdy historycznej, co zawsze stanowiło bodziec jego pracy 

naukowej.  

 

Z poważaniem,  

 

Patrick Manning  

Prezes  

Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego  


