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Instytut Pamięci Narodowej wydał w formie
osobnej publikacji dołączonej do
najnowszego numeru „Biuletynu
IPN” artykuł dr. Tomasza
Domańskiego „Korekty ciąg dalszy.
Odpowiedź redaktorom i współautorom
książki »Dalej jest noc. Losy Żydów w
wybranych powiatach okupowanej
Polski«, red. B. Engelking, J. Grabowski,
Warszawa 2018”.

W 2018 r. Stowarzyszenie Centrum Badań
nad Zagładą Żydów, działające przy
Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, opublikowało dwutomową
pracę Dalej jest noc. Losy Żydów  w
wybranych powiatach okupowanej Polski
pod redakcją Barbary Engelking i Jana
Grabowskiego. Książka ta spotkała się z
niezwykle żywym zainteresowaniem opinii
publicznej oraz wielu badaczy. Ukazało się
szereg jej recenzji i omówień, w tym także w
2019 r. obszerna recenzja Tomasza
Domańskiego zatytułowana Korekta obrazu?
Refleksje źródłoznawcze wokół książki Dalej
jest noc. Losy Żydów  w wybranych
powiatach okupowanej Polski, t. 1–2. W
odpowiedzi na przygotowaną przez
Domańskiego recenzję redaktorzy oraz
autorzy Dalej jest noc przedstawili swoje
polemiczne teksty.

Korekty ciąg dalszy jest repliką T. Domańskiego na uwagi i zarzuty zawarte w
odpowiedziach badaczy Centrum. Tomasz Domański swoje refleksje podzielił na część
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ogólną, gdzie odniósł się do wątków wspólnych, oraz na części szczegółowe, w których
odpowiada na uwagi poszczególnych autorów. Zarówno w części poświęconej generaliom,
jak i w szczegółowych odpowiedziach, krok po kroku, wykazuje bezzasadność większości
zarzutów formułowanych wobec jego recenzji. Co ważne, wskazuje nowe przykłady tych
samych mechanizmów korzystania ze źródeł, które szczegółowo opisał w Korekcie, i
budowanie na tej podstawie kolejnych mitów czy stawiania fałszywych tez.
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