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Z upoważnienia władz Polskiej Akademii Nauk, w związku z toczącą
się w środowiskach polonijnych dyskusją na temat historycznych tablic
z dawnego Domu Polskiego, a dokładnie: z istniejącej w latach
pierwszej wojny światowej do 1920 roku kaplicy w Domu Polskim,
pozwalam sobie oświadczyć, co następuje.
Dwie kamienne tablice o wymiarach 1,60 x 1,0 m z napisami w języku
polskim, przechowywane w PAN Stacji Naukowej w Wiedniu od czasu
ich odkrycia podczas remontu budynku i demontażu w latach
osiemdziesiątych XX wieku, decyzją władz Polskiej Akademii Nauk,
jako prawnego następcy Fundacji „Dom Polski” i właściciela posesji
przy Boerhaavegasse 25, na mocy podpisanej umowy darowizny,
zostały przekazane do Muzeum Historii Polski w Warszawie. Decyzja
ta podyktowana była przekonaniem, że tablice te mają ogromną wartość
dla historii Polski i zwłaszcza sprawy polskiej podczas pierwszej wojny
światowej. Ze względów technicznych nie istniała i nie istnieje
możliwość ich odpowiedniego wyeksponowania w Wiedniu. Taką
możliwość, w tym dostęp do tablic licznych zwiedzających, także
Polaków z całego świata, daje w przekonaniu władz PAN powstające
Muzeum Historii Polski.
Polska Akademia Nauk oświadcza, że z należytym szacunkiem traktuje
historię i tradycję budynku, dawnego Domu Polskiego, w którym
znajduje się siedziba jej Stacji Naukowej w Wiedniu. Świadczą o tym
liczne działania Stacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim (w
tym na przykład prezentowana w 2016 roku wystawa na temat historii
Domu Polskiego). Stacja prowadzi intensywne badania na temat
skomplikowanej historii Domu Polskiego, które nie są łatwe ze względu
na fragmentaryczny stan zachowania materiału źródłowego.
W odniesieniu do tablic aktualny stan wiedzy na ten temat prezentuje
artykuł opublikowany wiosną 2016 roku w czasopiśmie POLONIKA
(http://www.polonika.at/index.php/miesiecznik/historia/1477-jubileuszi-tablice). Dalsze publikacje ukażą się w miarę postępu prac
badawczych. W tym kontekście PAN ze zrozumieniem podchodzi także
do zgłoszonej podczas Walnego Zjazdu Forum Polonii 3 marca 2017
roku idei, by fakt istnienia tablic udokumentować w pomieszczeniach
Stacji, po zakończeniu wspomnianych badań, stosownym materiałem
informacyjnym.
Polska Akademia Nauk jednocześnie z ubolewaniem przyjmuje fakt, że
sprawa tablic jest używana do dzielenia Polonii oraz do tworzenia barier
między Polonią a Ojczyzną.
Prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu

