Od redakcji
Od poczàtku lat 80. dzieje polskich ˚ydów, w tym równie˝ najtragiczniejszy ich okres, jakim jest dokonane przez Niemców ludobójstwo, sà istotnym fragmentem polskiej historii. Z roku na rok pojawiajà
si´ nowe teksty naukowe poÊwi´cone Zag∏adzie. Sà to zarówno t∏umaczenia prac zagranicznych, jak i coraz liczniejsze ksià˝ki i artyku∏y autorów polskich. Odbywajà si´ liczne konferencje, organizowane cz´sto
we wspó∏pracy krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, których przedmiotem jest albo sama Zag∏ada, albo tematy wojenne i okupacyjne, wÊród których eksterminacja ˚ydów stanowi aspekt niezwykle
istotny. Okazuje si´ równie˝, ˝e kontakty mi´dzy historykami polskimi a zagranicznymi (niemieckimi,
amerykaƒskimi i przede wszystkim izraelskimi) sprowadzajà si´, z zachowaniem ró˝nic i odmiennoÊci wynikajàcych ze specyfiki i zaawansowania badaƒ w danym kraju, do merytorycznej wymiany poglàdów
z pomini´ciem resentymentów i nastawieƒ ideologicznych. Mimo ˝e perspektywa powszechnej zgody,
nawet ograniczonej tylko do Êrodowiska historyków, na wzi´cie w nawias kontekstu politycznego jest nadal, z ró˝nych zresztà powodów, stosunkowo odleg∏a (vide dyskusja o zbrodni w Jedwabnem wyzwalajàca pot´˝ny ∏adunek l´ków i emocji parali˝ujàcych dzia∏alnoÊç poznawczà czy formu∏owane ostatnio w formie kategorycznej ˝àdania prowadzenia przez paƒstwo polityki historycznej), to w przesz∏oÊç zdaje si´
odchodziç cià˝àca nad naszym ˝yciem naukowym doktryna podporzàdkowania badaƒ naukowych bie˝àcej polityce paƒstwa i oczekiwanie od badaczy „dawania odporu” rzeczywistym czy wyimaginowanym
– w ÊwiadomoÊci takich czy innych decydentów – zagro˝eniom.
Na szcz´Êcie, gdy˝ wiele jest do odrobienia. Warunki panujàce w PRL – niesprzyjajàcy klimat polityczny, istnienie cenzury, brak kontaktów roboczych z historiografià zachodnià, zerwanie ciàg∏oÊci
w krajowych badaniach nad Zag∏adà spowodowane destrukcyjnà dzia∏alnoÊcià w roku 1968 i nast´pnych
– wszystko to spowodowa∏o zastój i marginalizacj´ polskich badaƒ nad losem ˚ydów w drugiej wojnie
Êwiatowej. Z tych samych wzgl´dów – poza wàskim gronem specjalistów – Polsk´ omin´∏y najwa˝niejsze spory dotyczàce genezy i realizacji „Ostatecznego Rozwiàzania”. W tym samym okresie badania zagraniczne, dotyczàce zarówno sprawców, jak i ofiar, uleg∏y pog∏´bieniu i intensyfikacji zarówno na gruncie socjologii, jak i historii. Nie znaczy to bynajmniej, ˝e nie ma miejsca czy zapotrzebowania na polskie
badania. Od lat koncentrujà si´ one, z powodów równie oczywistych co koniecznych (waga tematu, dost´pnoÊç êróde∏), g∏ównie wokó∏ trudnej do jednoznacznego opisania kategorii bystanders, którà w j´zyku polskim, w du˝ym uproszczeniu, zamyka si´ w poj´ciu „Êwiadkowie”. Jak pokazuje doÊwiadczenie
wyniesione z okresu PRL oraz debata wokó∏ zbrodni w Jedwabnem, materia to jest niezwykle skomplikowana i delikatna, a zarazem s∏abo rozpoznana, co powoduje, ˝e przez wielu przyjmowana bywa niech´tnie i z oporami.
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Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nast´puje zmiana podejÊcia do tematu Zag∏ady i wià˝àcej si´ z nià nierozerwalnie problematyki stosunków polsko-˝ydowskich. Dà˝enie do zmiany
paradygmatu naukowego jest nie tylko skutkiem przezwyci´˝enia ró˝nego typu ograniczeƒ i zale˝noÊci,
ale przede wszystkim wymusza je pojawienie si´ nowych lub przez lata ignorowanych êróde∏, które prowokujà do stawiania nowych pytaƒ i wymagajà nowego sposobu narracji. Nie bez znaczenia jest równie˝
i to, ˝e do g∏osu dochodzi nowe pokolenie badaczy (studentów, doktorantów, m∏odych pracowników naukowych) kszta∏càcych si´ w ró˝nych oÊrodkach naukowych pod okiem przedstawicieli Êredniego i starszego pokolenia badaczy. Nie wolno zmarnowaç tego potencja∏u badawczego i ogromnego zainteresowania historià tego fragmentu wspólnej przesz∏oÊci. Pojawia si´ nadzieja na pog∏´bienie dyskursu naukowego, tematycznie zwiàzanego z eksterminacjà ˚ydów i stosunkami polsko-˝ydowskimi, a przede wszystkim
wyjÊcie poza tradycyjnà polemik´ mi´dzy podejÊciem krytycznym i apologetycznym.
Dlatego te˝ cz∏onkowie powo∏anego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Centrum Badaƒ nad Zag∏adà ˚ydów zdecydowali si´ stworzyç rocznik poÊwi´cony w ca∏oÊci tematyce zwiàzanej z zag∏adà ˚ydów.
Celem naszego wydawnictwa jest próba zagospodarowania istotnej luki na rynku wydawniczym. W naszym przekonaniu tego rodzaju inicjatywa wychodzi naprzeciw zarówno zapotrzebowaniu odbiorców, jak
i potrzebie stworzenia forum dla zajmujàcych si´ tà tematykà badaczy reprezentujàcych ró˝ne dyscypliny naukowe. K∏adziemy nacisk na interdyscyplinarnoÊç – kompletnym nieporozumieniem jest bowiem
g∏oszenie prymatu socjologii nad historià i odwrotnie w analizach okupacyjnej rzeczywistoÊci. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujàcych si´ Zag∏adà, lecz tak˝e do studentów i wszystkich
zainteresowanych tym tematem. Eksterminacja polskich ˚ydów czy mord ˚ydów europejskich na ziemiach polskich nie dokonywa∏y si´ w spo∏ecznej czy politycznej pró˝ni – sà fragmentem historii drugiej
wojny Êwiatowej, który mia∏ bezpoÊrednie i d∏ugofalowe skutki dla dziejów Polski.
Ka˝dy z numerów naszego rocznika zosta∏ pomyÊlany jako monograficzny. Pierwszy, który oddajemy
do ràk Czytelnika, dotyczy g∏ównie stosunków polsko-˝ydowskich podczas niemieckiej okupacji. Znalaz∏y si´ tu zarówno omówienia dokonaƒ polskiej i zagranicznej socjologii oraz historiografii na temat Zag∏ady, jak i studia poÊwi´cone zagadnieniom szczegó∏owym. Autorzy tych publikacji reprezentujà ró˝ne
pokolenia i podejÊcia badawcze. Wspólnym mianownikiem ∏àczàcym ich teksty jest waga, jakà przywiàzujà do sprawy traktowania i krytyki êróde∏ historycznych. Same prezentowane w tym numerze materia∏y êród∏owe sà nieco nietypowe. Obok odnalezionych niedawno listów Emanuela Ringelbluma pisanych w okresie ukrywania si´ przezeƒ po „aryjskiej stronie” Warszawy, zamieszczamy wywiady z trzema
wybitnymi historykami zajmujàcymi si´ Zag∏adà i stosunkami polsko-˝ydowskimi. Dotyczà one jednak nie
spraw zawodowych, lecz ich wspomnieƒ z okresu okupacji.
Wa˝nà cz´Êcià naszego pisma jest rozbudowany dzia∏ omówieƒ i recenzji. Mamy do czynienia ze
swoistym paradoksem. Prace na temat Zag∏ady czy stosunków polsko-˝ydowskich, nawet te najbardziej
wybitne, albo przechodzà bez echa lub sà skutecznie i natr´tnie zag∏uszane przez produkcje pseudonaukowe czy prezentujàce daleki od obiektywizmu punkt widzenia. Tendencja ta domaga si´ odwrócenia.
Nie chodzi nam jednak tylko o funkcj´ informacyjnà. Zale˝y nam na popularyzacji najnowszej literatury
ukazujàcej si´ w kraju i za granicà dotyczàcej Zag∏ady i na inicjowaniu krytycznej wymiany poglàdów pomi´dzy poszczególnymi badaczami czy Êrodowiskami naukowymi.
Pismo nie ukaza∏oby si´ bez wsparcia finansowego otrzymanego z Task Force for International
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a przede wszystkim bez ˝yczliwoÊci i wsparcia Dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
a szczególnie profesora dr. hab. Henryka Domaƒskiego.
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