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Dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski
Instytut Nauk Politycznych Akademii im J. Dlugosza
w Czestochowie

Czestochowa dnia 23 XII 2012 r.

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Dariusza Libionki

Podstawa wszczecia przewodu habilitacyjnego sa monografie: Zydzi w powstanczej
Warszawie.(Warszawa 2009) i Bohaterowie, hochsztaplerzy, historycy. Wokól Zydowskiego
Zwiazku Wojskowego (Warszawa 2011) oraz cykl studiów na temat stosunku Polskiego

Panstwa Podziemnego do Holokaustu opublikowanyw latach 2006 - 2011. Zgodnie z
oswiadczeniem Pani dr hab. Barbary Engelking, prof. IFiS PAN, wspólautorki ksiazki Zydzi
w powstanczej Warszawie wklad do wspólnie przygotowanego tekstu wynosi 50%. Pani
Barbara Engelking w oswiadczeniu stwierdzila, ze jest autorka nastepujacych rozdzialów
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ksiazki: rozdzial IV Zydzi cywile w Powstaniu Warszawskim, rozdzial V Warszawscy
Robinsonowie. Rozdzial I Przed Powstaniem zostal napisany wspólnie przez dr hab. Barbare
Engelking, prof. IFiS PAN i dr Dariusza Libionke. Wspólautorka ksiazki dr hab. Barbara.
Engelking, prof. IFiS PAN, zgodnie z oswiadczeniem napisanym w Warszawie w dniu
20 czerwca 2012 roku potwierdzila równiez, iz: "Autorstwa Dariusza Libionki sa rozdzialy
ksiazki dotyczace obecnosci Zydów i Polaków pochodzenia zydowskiego w róznych
formacjach powstanczych (rozdzial II), a takze rozdzial III pt. "Kontrowersje", majacy za
przedmiot m.in. kwestie antysemityzmu w szeregach powstanczych oraz wywolujace
ogromne emocJe przypadki mordów na Zydach". Wspólpraca autorska dr hab. Barbary

Engelkingprof. IFiS PAN - z wyksztalceniapsychologa, z historykiem dr D. Libionka
zaowocowala

h

interesujacym

podejsciem

do

koncepcji

metodologicznej

podjetego

przedsiewziecia badawczego.
Owocem wspólpracy autorskiej jest równiez druga monografia Bohaterowie,
hochsztaplerzy, opisywacze. Wokól Zydowskiego Zwiazku Wojskowego. Tym razem
dr Dariusz Libionka wspólpracowal z dr Laurence Weinbaum'a. W oswiadczeniu napisanym
w Jerozolimie w dniu 14 czerwca 2012 roku dr Laurence Weinbaum oszacowal swój wklad
pracy w stosunku do calosci ksiazki na 1/3. Stwierdzil, ze przeprowadzil "kwerende w
archiwach i bibliotekach w Izraelu Gak np.: Archiwum Wlodzimierza Zabotynskiego w
Tel Awiwie, Archiwum Centrum Menachema Begina w Jerozolimie i w Bibliotece

Narodowej- a takze razem z dr Libionkaw Yad Vashemi w ArchiwumKibucuBohaterów
Gett), jak równiez w niektórych bibliotekach archiwach w Polsce: w Bibliotece Narodowej,
Centralnej Bibliotece Wojskowej, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum
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Glównym Biblioteki Lekarskiej, Wojskowym Biurze Badan Historycznych)". Jego zadaniem
bylo równiez "zebranie literatury przedmiotu w j. angielskim, hebrajskim i w niektórych
przypadkach, w j. polskim oraz przetlumaczenie jej [...]". Napisal "rozdzial o apokryfach
zydowskich i fragmenty innych rozdzialów jak np.: "Literatura i zródla", "Izraelka w
Warszawie", "Majorów dwóch", "Druzyna Pierscienia", "Szarlatan", "Rewizjonisci w
Polsce", "Przystanek Wilno", "Epizod hrubieszowski", "Zaglada Hrubieszowa", "Magen
David", "Ha Medina", "Wilno i Bialystok", "Tajemnica Pawla Frenkla", "Kontrowersje
wokól tunelu pod ulica Muranowska", oraz wstepu i zakonczenia". Niektóre czesci ksiazki
zostaly opracowane i napisane wspólnie przez obu autorów. Dr Laurence Weinbaum jest
takze wspólautorem ogólnej koncepcji publikacji i bral czynny udzial w pracach redakcyjnych
polskiej edycji. W przypadku tej monografii wspólpraca historyków polskiego dr. Dariusza
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Libionki i zydowskiego (izraelskiego) dr. Laurence Weinbauma okazala sie zabiegiem bardzo
pozytecznym przyczyniajac sie do wieloaspektowej, rzetelnej i zobiektywizowanej analizy
zródel.
Trudno dokladnie ocenic wklad pracy Habilitanta do obu monografii. Kazda z nich
stanowi jednolita calosc. Jestem przekonany, ze w przypadku kazdej z monografii wspólpraca
autorów nie tylko sprowadzala sie do napisania okreslonych czesci ksiazki, lecz wspólnej
redakcji calosci.
Dr Dariusz Libionka uzyskal tytul magistra historii w 1991 roku w Instytucie Historii
na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kontynuujac
swoje zainteresowania praca naukowo badawcza uczestniczyl w studiach doktoranckich w
Szkole Nauk Spolecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Studia, wspólpraca z prof. dr

l--'\.

hab.KrystynaJasinska- Kerstenoraz z pracownikaminaukowymiz polskichi zagranicznych
osrodków naukowych przyczynily sie do doskonalenia warsztatu badawczego mgr Dariusza
Libionki, a tym samym przygotowania rozprawy doktorskiej Kwestia zydowska w prasie
katolickiej w Polsce w latach 30 XX wieku. Stopien naukowy doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii zostal nadany mgr Dariuszowi Libionce uchwala Rady Naukowej
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w dniu 15 grudnia 1998
roku.
W kregu zainteresowan badawczych dr Dariusza Libionki znalazla sie tematyka

zydowska,a w szczególnoscistosunkipolsko - zydowskiew XIX i XX wieku.Zajmujesie
on takze postawa Polaków wobec Zaglady i historia PRL. Proces doskonalenia wlasnego
warsztatu badawczego odbywal sie w dalszym ciagu pod kierunkiem i w wyniku wspólpracy
ze znakomitymi w tym wzgledzie mistrzami z Polski, jak i zza granicy. Aktywny udzial w
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dzialalnosci naukowej i licznych debatach wokól trudnych problemów w dziejach panstwa
polskiego sprzyjal wpisaniu sie Habilitanta do grona rozpoznawalnych juz polskich autorów
prac zwiazanych z problematyka zydowska minionego stulecia. Niebanalne podejscie do
podejmowanych tematów badawczych stalo sie znakiem rozpoznawczym pisarstwa
naukowego, jak i popularno- naukowego dr. Dariusza Libionki.
Dr Dariusz Libionka uczestniczyl w dyskusji wokól polskiego wydania ksiazki
Ronalda Modrasa Kosciól katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933 - 1939.
Zamieszczona w marcowym numerze z 2005 roku w "Tygodniku Powszechnym" recenzja
ksiazki R. Modrasa jest rzeczowym, dobrze udokumentowanym stanowiskiem recenzenta.
Przewija sie w niej postawa charakterystyczna dla calej twórczosci naukowej dr. Dariusza
Libionki, to znaczy:
l--"-

1) podejmowanie trudnych i kontrowersyjnych tematów w debacie publicznej,
2) przelamywanie stereotypowych i zmitologizowanych postaw narracji historycznej,
sluzacych najczesciej okreslonym interesom ideologicznym i politycznym,
3) tworzenie narracji historycznej w oparciu o nowe badania przeprowadzane z mniej
emocjonalnym, a bardziej racjonalnym wartosciowaniem faktów i interpretacja zródel,
co dotyczy szczególnie wspomnien i relacji ustnych,
4) poslugiwanie

SIe

narzedziami

badawczymi

charakterystycznymi

dla

nauk

humanistycznych, ale takze korzystanie z dorobku metodologicznego szeroko
pojetych nauk spolecznych.
Wyrazem postawy dr. Dariusza Libionki, nie tylko w przypadku tej recenzji, jest
stwierdzenie: "Z pewnoscia ksiazka nie nalezy do pozycji dzialajacych kojaco na pamiec
0

zbiorowa. Przeciwnie - powstala, by sluzyc przezwyciezaniu stereotypów i prowokowac do
krytycznej

refleksji

nad przeszloscia".

Przezwyciezanie

stereotypów,

prowokowanie

i

krytyczna refleksja nad przeszloscia stanowia glówny cel podejmowanych przedsiewziec
II

.

badawczych dr. D. Libionki.
Postawa ta ma szczególne znaczenie we wspólczesnej rzeczywistosci. Problem
mniejszosci narodowych, etnicznych i religijnych stal sie jednym z tych, które w przestrzeni
politycznej

zajmuje

coraz

wiecej

miejsca.

Dynamika

narastajacych

konfliktów

y
I

narodowosciowych i religijnych nie tylko w Europie nasila sie wraz z narastaniem

I

homogenicznie jednorodnym narodem tytularnym posiadaja juz wymiar historyczny.

I

I

spolecznych skutków

kryzysu

ekonomicznego. Koncepcje

panstw

narodowych

z
I

Róznorodnosc w panstwie demokratycznym nie moze byc zaprzeczeniem zasady "swojskosci
-

obcosci". Problemy badawcze Habilitanta opieraja sie wprawdzie na kontekscie
I

I

I

J
-

I
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historycznym stanowia jednak przeslanie ostrzegajace przed ksztahowaniem swiadomosci

j-

L__-

spolecznej i realizowaniem polityki tylko w wymiarach "swój" i "obcy". Mozna stwierdzic,
ze cele badawcze dr. Dariusza Libionki przeciwstawiaja sie etnocentrycznemu podejsciu do
narracJI.
Zywa w narodach Polskim i Zydowskim pamiec o traumatycznych wydarzeniach z
okresu II wojny swiatowej nie pozostala obojetna dla formulowania zalozen ideologicznych i
artykulowania interesów politycznych partii i ugrupowan róznych nurtów dzialajacych w
zróznicowanej przestrzeni politycznego wspóluczestnictwa w Polsce, Izraelu czy Stanach
Zjednoczonych. Stosunek do historii wlasnego narodu i panstwowosci dla wielu zarówno
polskich jak i zydowskich, partii/ugrupowan politycznych stal sie elementem wymiarów
wlasnej tozsamosci politycznej.
{"-

W Polsce, tradycja i przeszlosc mieszaja sie ze wspólczesnymi procesamI
modernizacyjnymi. Miedzy Bugiem a Odra weryfikacji ulegaja uksztahowane przez wiele
pokolen stereotypy wzajemnego postrzegania narodów zamieszkujacych terytorium panstwa
polskiego. Kazde pokolenie

ma prawo ksztahowac

wlasny osad otaczajacej go

rzeczywistosci, ma takze prawo przekazywac swoje doswiadczenia mlodszym wstepujacym
w aktywne zycie spoleczne i polityczne, nastepnym pokoleniom. Kazda generacja postrzega
takze zachodzace procesy przemian u siebie i u innych. W dorobku naukowym dr. Dariusza
Libionki prezentacje wydarzen historycznych poprzez wymiar indywidualnych postaw ich
uczestników w kontekscie ówczesnych uwarunkowan sa nie tylko prostym wyjasnianiem
lub/i poszukiwaniem prawdy historycznej, ale wskazuja przede wszystkim na metode oceny
owych postaw jak i ich mechanizmów sprawczych.
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Wszechstronna kwerenda archiwalna i analiza stanu badan dokonywana na biezaco
umozliwila dr. Dariuszowi Libionce wypracowanie obiektywnej narracji. Co oznacza, ze
autor dokonuje czesto istotnych korekt, a nawet przewartosciowan ustalen obecnych w
dotychczasowej historiografii. Do osiagniec w tym zakresie nalezaloby zaliczyc chociazby
prace napisane wspólnie z dr hab. Barbara Engelking prof. IFiS PAN, Zydzi w powstanczej
Warszawie, czy z Laurencem Weinbaumem Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokól
Zydowskiego Zwiazku Wojskowego.
Obszerna praca monograficzna pod tytulem Zydzi w powstanczej

Warszawie

przygotowana wprowadza do obiegu naukowego nowe materialy zródlowe i wiedze o
nieznanych szerzej epizodach. Autorzy przyjmujac uklad chronologiczno problemowy, w
pieciu czesciach przedstawili losy Zydów w okupowanej przez Niemców Warszawie od
upadku Powstania w Getcie az do wyzwolenia miasta w styczniu 1945 roku.

.
~
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W dziejach narodów polskiego i zydowskiego ów czasokres wydawac sie moze
stosunkowo krótkim. Dla wspólczesnych mieszkanców Warszawy do opisywanych wydarzen
okres ten byl kolejnym traumatycznym zmaganiem sie o zycie wlasne, jak i najblizszych. Dla
wiekszosci narodu polskiego w powojennej swiadomosci spolecznej Powstanie Warszawskie
stalo sie synonimem meczenstwa, ale i bohaterstwa w walce o niepodleglosc. Wydarzenia te
wpisaly sie w romantyczny i zmitologizowany obraz polskiego patriotyzmu. Obraz ten stal sie
kolejnym istotnym elementem budowy tozsamosci narodowej, a dla wielu wspólczesnych
ugrupowan politycznych takze tozsamosci politycznej.
Dla "Ocalonych" Zydów Powstanie Warszawskie bylo ostatnim krwawym epizodem
okupacyjnych dziejów mieszkajacej w tym miescie spolecznosci zydowskiej. Ich losy po
upadku Powstania w Getcie stanowia interesujacy, aczkolwiek trudny obszar badawczy.
(\

Wszelkie podejmowane próby uogólnien lub jednoznacznych "skrótowych" ocen czy
"wyjasnien" kryly w podtekscie próby ksztaltowania lub/i umacniania swiadomosci
historycznej

oraz

tak

zwanych

"slusznych"

postaw

dla

lansowanych

koncepcji

ideologicznych, czy osiagania zamierzonych celów politycznych. Zjawisko instrumentalnego
wykorzystania do walki politycznej narracji historycznej nie jest i nie bylo obecne wylacznie
w historiografii narodu polskiego. Narastaniu tego zjawiska w znacznym stopniu sprzyjala
walka polityczna dwóch systemów, w uksztaltowanym po II wojnie swiatowej bipolarnym
ukladzie stosunków miedzynarodowych.
Po wnikliwym zapoznaniu sie z lektura recenzowanej monografii rodzi sie pytanie,
dlaczego dopiero teraz, w 2009 roku dokonana zostala wszechstronna i poglebiona analiza
problemu obecnosci Zydów w powstanczej Warszawie? Oczywiscie moglibysmy wytoczyc
(\

caly

arsenal

ideologicznych

i

politycznych

uwarunkowan

utrudniajacych

lub/i

uniemozliwiajacych publikowanie zobiektywizowanych badan. Wsród wielu nasuwajacych
sie determinantów nie sposób pominac faktu, iz w miare uplywu lat wzrasta dystans do oceny
wlasnych przezyc. Poszerzaja sie mozliwosci korzystania z archiwów i dostepnosc do
gromadzonych w róznych okresach powojennej historii zbiorów relacji i wspomnien. Po
t~aumatycznychwydarzeniach zyciowych wielu z uczestników tych wydarzen decyduje sie na
opublikowanie swoich wspomnien. Jedno z istotnych utrudnien stanowily problemy
L

metodologiczne. Miedzy innymi nalezalo rozstrzygnac kryterium "kogo obejmujemy
okresleniem "Zyda"". Autorzy slusznie przyjeli definicje Krystyny Jasinskiej

- Kersten:

"

...Zydem jest ten, kto sie za Zyda uwaza, posiada poczucie przynaleznosci do zydowskiej
wspólnoty wyznaniowej (i) narodowej dajac temu wyraz postawa i zachowaniami."
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Stosujac owa definicje autorzy zwrócili uwage na "pulapki i trudnosci interpretacyjne"
w jej stosowaniu przy identyfikacji jednostkowych postaw. Ta trudnosc to miedzy innymi
okreslenie statusu Polaków pochodzenia zydowskiego, którzy "nie tylko identyfikowali sie z
polskoscia, ale równiez nie czuli zadnych zwiazków ze swiatem zydowskim". To takze
koniecznosc odwolania sie do okupacyjnych uwarunkowan, które rodzily rózne postawy w
stosunku do spolecznosci zydowskiej jak równiez postawy wewnatrz niej. Nalezalo
uwzglednic fakt, iz znaczna czesc Zydów uczestniczacych w walkach powstanczych ukrywala
swoja tozsamosc. Wynikalo to chociazby z doswiadczen w walce o przetrwanie po "aryjskiej
stronie", takze po likwidacji przez hitlerowców getta.
W wielu przypadkach, szczególnie wówczas gdy mamy do dyspozycji tylko jedno
zachowane zródlo informacji, jakimi sa wspomnienia i relacje - bez odwolania sie do
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psychologii, socjologii, historii czy politologii trudno dokonac jego analizy. Jak w kazdym

spoleczenstwie zyjacym

w

ekstremalnie trudnych

uwarunkowaniach

wojennych i

okupacyjnych postawy ich czlonków sa zróznicowane, a w wielu przypadkach trudne do
jednoznacznej oceny szczególnie przez tych, którzy nie doznali tych doswiadczen. Autorzy
slusznie zwrócili uwage na potrzebe rozpatrywania kazdego z przypadków z punktu widzenia
losów jednostki, podkreslajac fakt, iz zarówno w okresie poprzedzajacym powstanie jak i
podczas dwumiesiecznych walk powstanczej Warszawy oraz w popowstaniowym okresie,
losy kazdego "ocalonego" Zyda mialy swój jednostkowy wymiar. O sukcesie, czyli
uratowaniu wlasnego zycia, decydowalo wiele uwarunkowan, czesto takze przypadek i

szczescie.Trudno równiez rozpatrywacówczesne stosunki polsko - zydowskie z pozycji
tylko porozumien i deklaracji podejmowanych przez organy przedstawicielskie Polskiego

n

Panstwa Podziemnego, czy dowódców oddzialów powstanczych. Ksztaltowaly sie one
bowiem w codziennej praktyce zycia ludnosci cywilnej i zolnierzy walczacej Warszawy.
Przyjeta koncepcja zaprezentowania w ksiazce dwóch obrazów jednego zwracajacego uwage
na udzial Zydów w walce, a drugiego na losy ludnosci cywilnej w ogarnietej powstaniem
Warszawie oraz tych, którzy po kapitulacji zdecydowali sie pozostac w gruzach miasta
uwazam ze wszech miar sluszna. Pozwolil on autorom wyeksponowac pozyskane nowe

iI

informacje zródlowe, jak

i wplyw zmieniajacych sie uwarunkowan na postawy

Warszawiaków, a szczególnie tych posiadajacych pochodzenie zydowskie i doswiadczonych
traumatycznymi wydarzeniami zwiazanymi z dyskryminacja i unicestwieniem przez
Niemców.
Autorzy

zebrali

i wykorzystali

znaczny

material

dokumentujacy

doswiadczenia

swiadków i uczestników powstania, zolnierzy i osób cywilnych, "robinsonów" ukrywajacych

!:
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sie az do wyzwolenia w gruzach zrujnowanego miasta. Oprócz materialów wspomnieniowych
i pamietnikarskich, zarówno tych spisanych zaraz po zakonczeniu wojny, jak i tych
pochodzacych z pózniejszych okresów, badacze siegneli do dokumentów zgromadzonych
miedzy innYmiw archiwach Zydowskiego Instytutu Historycznego, Yad Vashem, Archiwum
Akt Nowych, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego oraz relacji
znajdujacych sie w Instytucie Pamieci Narodowej.
Na szczególne podkreslenie zasluguje rozdzial trzeci omawianej publikacji w którym
autorzy opracowania uwypuklili, jak sami stwierdzaja "na potrzeby pracy", katalog
negatywnych postaw powstanców wobec Zydów: "postrzeganie Zydów jako potencjalnych
szpiegów i dawnych kolaborantów", "wrogosc wobec zydowskich towarzyszy walki", "akty
bandytyzmu i mordy na Zydach". Zarówno w tym jak i w pozostalych rozdzialach zebrany
I"

material poddany zostal weryfikacji z zastosowaniem koncepcji badawczej, która umozliwila
stworzenie takiego "sita" przez które elementy konfabulacji czy "wybielania" wlasnej
postawy trudno przechodzily. Dr hab. Barbary Engelking, prof. IFiS PAN i dr Dariusz
Libionka przywolali glos tych uczestników wydarzen, o których czesto zapomina sie w
oficjalnej, polskiej, narodowej wersji opisu wydarzen z powstanczej Warszawy. Tym samym

przyczyniajasie oni do obalanianaroslychmitówwokólrelacjipolsko- zydowskich.
Dla swiatowej spolecznosci zydowskiej powstanie w getcie warszawskim jest
symbolem heroizmu i zródlem inspiracji w sporach z powszechnie utrwalonym przekonaniem
o bezradnosci i biernosci Zydów w obliczu eksterminacji. Tym samym wszelkie publikacje
podkreslajace aktywny udzial Zydów w walce z hitlerowskimi Niemcami nabieraja
szczególnego znaczenia, bowiem w znacznej mierze sprzyjaja budowaniu swiadomosci
I"

historycznej stanowiacej wazny element zydowskiej tozsamosci narodowej w panstwie Izrael.
W opublikowanej w 2011 roku ksiazce Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze
Wokól Zydowskiego Zwiazku Wojskowego, dr Dariusza Libionka i dr Laurence Weinbaum
zainteresowali sie Powstaniem w Getcie Warszawskim a scislej historia Zydowskiego
Zwiazku Wojskowego (ZZW), jednej z dwóch obok Zydowskiej Organizacji Bojowej,
organizacji bojowych Warszawskiego Getta. Juz we wstepie autorzy stwierdzili, iz "historia
falszerstw i manipulacji popelnionych nie tylko w Polsce, lecz takze w Izraelu, Stanach
Zjednoczonych czy nawet Australii stanowi integralna a zarazem warta dokladnego
przesledzenia czesc interesujacego nas tematu."
ZZW wywodzacy sie z przedwojennego zydowskiego ruchu narodowego "Betaru" byl
róznie postrzegany, zarówno przez inne zydowskie ugrupowania polityczne, jak i partie lub/i
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ugrupowania polityczne panstw w których przebywala diaspora zydowska. Czlonkowie ZOB
-u, wsród nich takze Marek Edelman, okreslali ich jako "zydowskich faszystów".
Ksiazka sklada sie z dwu czesci pierwsza zatytulowana jest, Dekonstrukcja sklada sie
z: I Literatura i zródla, II Polskie apokryfy, III W strone dekonstrukcji, IV Apokryfy
zydowskie. W czesci pierwszej autorzy zwrócili uwage na stan badan oraz baze zródlowa
odnoszaca sie do ZZW, uwarunkowania obiektywne oraz splot róznych interesów i celów
sprzyjajacy powstawaniu apokryfów. Skapa dokumentacje archiwalna jaka pozostala po
dzialalnosci ZWZ uzupelnia dokonana przez autorów analiza relacji swiadków wydarzen.
Posród wielu poddanych analizie relacji i wspomnien na podkreslenie zasluguje malo znana,
opublikowana po raz pierwszy na lamach naukowego czasopisma "Dapim" w jezyku
hebrajskim, dopiero w 1987 r. relacja "Rudego Pawla" spisana w czerwcu 1943r.
Druga czesc Rekonstrukcja posiada siedem rozdzialów: V Organizacja. VI Wobec

(\

wiesci o zagladzie, VII Wokól genezy ZZW; VIII Funkcjonowanie ZZW; IX Powstanie

-

w

orbicie Placu Muranowskiego, X Inne oddzialy ZZW ifinal walk powstanczych, XI Epilog. W
tej czesci ksiazki autorzy starali sie krytycznie odniesc do historii organizacji syjonistów
rewizjonistów. Zwrócili uwage na jej dzialalnosc w okresie II Rzeczypospolitej, problemy
kontynuacji tej dzialalnosci w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej, powstania jesienia
1942 roku organizacji bojowej. Krytycznie' odniesli sie takze do funkcjonujacych w
dotychczasowej literaturze przedmiotu faktów zwiazanych: z kontaktami ZZW z
przedstawicielami polskiej konspiracji, udzialem tej organizacji bojowej w walkach podczas
Powstania w Getcie oraz losami poszczególnych bojowców.
Liczaca 635 stron ksiazka rozwija postawione przez autorów hipotezy:
(\

1)

rzutowanie okreslonych uwarunkowan politycznych na tworzenie sie swiadomosci
historycznej pod wplywem polityki historycznej zgodnej z "biezacymi potrzebami
gry politycznej" partii/ugrupowan politycznych zarówno w wymiarze lokalnym
(Polska, Izrael) jak i wymiarze miedzynarodowym,

2)

wplyw jednostkowych interesów, ambicji na manipulacje, a takze konfabulacje
faktów i wydarzen wprowadzanych do obiegu naukowego,

3)

ugruntowywanie sie mitów i przeklaman w wyniku funkcjonowania w obiegu
naukowym i publicystycznym opartych na apokryfach prac, powielajacych narosle
przez lata bledy i watpliwe schematy interpretacyjne.
Do pozytywów zaliczyc nalezaloby wnikliwosc i trafnosc argumentacji stosowanej

przez autorów oraz staranna i umiejetnie prowadzona analize malo znanych i nieznanych
zródel.

L
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W obu monografiach, których wspólautorem jest dr Dariusz Libionka z punktu
widzenia politologa zwrócic mozna uwage na wyartykulowanie: znaczenia kontekstu
historycznego przy analizach wspólczesnych uwarunkowan politycznych, wplywie owego
kontekstu do wspólczesnej praktyki zycia politycznego i ksztaltowania sie tozsamosci partii
lub/i ugrupowan politycznych, mechanizmów manipulacji i wprowadzania apokryfów dla
osiagniecia okreslonych celów i interesów politycznych oraz osiagania efektów, nie zawsze
zgodnych z zamierzonymi celami, w wyniku prowadzonej niewlasciwie polityki historycznej.
Dokonujac oceny ilosciowej dorobku naukowego Habilitanta, juz przy wstepnej
analizie przeslanej bibliografii mozna stwierdzic, ze jest on znaczny i wskazuje na rozlegle
zainteresowania badawcze autora oscylujace wokól trudnej problematyki stosunków polskozydowskich a scislej: w okresleniu stosunku Polskiego Panstwa Podziemnego do
(\

eksterminacji Zydów na ziemiach polskich, konspiracji w Getcie Warszawskim, udziale
Zydów w Powstaniu Warszawskim, zagladzie Zydów postrzeganej z perspektywy Kosciola
katolickiego w Polsce. Dr Dariusz Libionka posiada znaczny wklad w opracowanie historii
Zaglady na ziemiach polskich i czynnie wlacza sie do dyskursu historycznego na ten temat.
Jego zainteresowania badawcze siegaja takze okresu PRL, co dostrzec mozna miedzy innymi
w artykulach: Brakujace ogniwo - sowiecka literatura antysyjonistyczna w Polsce przed i po
marcu 1968, Debata wokól Jedwabnego, Antysemityzm i Zaglada w prasie polskiej w latach
1945 -

1946, Funkcjonowanie na codzien stalinowskiego aparatu partyjnego na

Lubelszczyznie, Znaczki pocztowe krajów" demokracji ludowej" zródlem do analizy
propagandy komunistycznej, Losy Chaima Hirszmana jako przyczynek do refleksji nad

pamieciao Zagladziei powojennychstosunkachpolsko - zydowskich,Polskiepismiennictwo
(\

na tematzorganizowaneji indywidualnejpomocy Zydom(1945- 2008),Ruch mlodziezowyw
PRL, Pomnik Apfelbauma czyli klatwa" majora" Iwanskiego.
Dr Dariusz Libionka jest wspólredaktorem szesciu wydawnictw zbiorowych, autorem
23 artykulów zamieszczonych w wydawnictwach zbiorowych. Cztery sposród nich
opublikowane zostaly w wydawnictwach zagranicznych, w tym dwie w jezyku angielskim w:
The Holocaust and the Christian World, London Kuperard, 2000 r. (5 stron), Antisemitism
and its Opponents in Poland in Modern Poland, London, Ithaca: Cornell University Press,
2005 r. (31 stron); jedna w jezyku francuskim w: Juifs et Polonais 1939 - 2009, Paryz 2009 r.
(17 stron); w jezyku niemieckim w: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen
Gebieten 1939 - 1945, Osnabruck 2010, (18 stron). W czasopismach naukowych Habilitant
zamiescil 27 artykulów w tym: dwa w jezyku niemieckim w: Zeitschriftfur Ostmitteleuropa Forschung 2002 r. (27 stron), Jahrbuch fur Antisemitismusforschung 2004 r., nr 13, (27
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stron); jeden w jezyku hebrajskim w Dapim, Studies on the Holocaust, 2008 r., nr 22, (157

stron),takzejeden w jezyku francuskimw: Revue d'histoire de la Shoah,styczen- czerwiec
2012, nr 196, (38 stron) oraz dziewiec w jezyku angielskim w: Yad Vashem Studies 2004 r. nr
32, (40 stron), Yad Vashem Studies 2006 r., nr 34, (28 stron), Holocaust. Studies and
Materials 2008 r., nr 1, (29 stron), Holocaust. Studies and Materials 2008 r., nr 1, (23 strony),
Holocaust. 8.tudiesand Materials 2010 r., nr 2, (57 stron), Holocaust. Studies and Materials
2010 r., nr 2 (64 strony), wspólnie z Laurencem Weinbaumem opublikowal dwie prace w
jezyku angielskim w: Jewish Political Studies Review 2006 r., 1.18, nr 1-2, (17 stron), Yad
Vashem Studies 2009, nr 37, (23 strony). Dziesiec popularnonaukowych artykulów dr Dariusz
Libionka zamiescil miedzy innymi w: Biuletynie IPN, Karcie, Tygodniku Powszechnym,
Wiezi, Znaku i Mówia Wieki. Magazynie Historycznym. Habilitant jest równiez autorem 13
{\

recenzji naukowych.
Problematyke stosunków Polskiego Panstwa Podziemnego do eksterminacji Zydów
Habilitant poruszyl w trzech artykulach znaczacych zarówno objetosciowo jak i znaczacych.
ze wzgledu na wprowadzone nowe elementy do obiegu naukowego. Jednym z nich jest

artykulpt.: ZWZ - AK i DelegaturaRzadu RP wobec eksterminacjiZydówpolskich artykul
zamieszczony w Polacy i Zydzi pod okupacja niemiecka 1939 -1945. Studia i materialy, red.
Andrzej Zbikowski, Warszawa: IPN, 2006 r. Liczy on (193 strony) i jest studium
prezentujacym etapy Zaglady Zydów obywateli II Rzeczypospolitej oraz reakcji zarówno
Polskiego Panstwa Podziemnego jak i ludnosci polskiej na eksterminacje tej spolecznosci.
Ów artykul zostal takze opublikowany w izraelskim wydawnictwie naukowym "Dapim.
Studies on the Holocaust", redagowanym na Uniwersytecie w Hajfie. Drugim jest artykul pt.:
(\

Polska konspiracja wobec eksterminacji Zydów w dystrykcie warszawskim, opublikowany w
wydawnictwie zbiorowym pt.: Prowincja noc. Zycie i zaglada Zydów w dystrykcie
warszawskim, pod redakcja dr hab. Barbary Engelking, prof. IFiS PAN, dr. Jacka Leociaka,
dr. Dariusza Libionki wydany w Warszawie w 2007 roku, liczy on (61 strony). Trzecim jest

artykul pt.: Zaglada na wsi w optyce polskiej konspiracji (1942 - 1945) opublikowany
ró~iez

w wydaniu zbiorowym pt.: Zarys krajobrazu. Wies polska wobec zaglady Zydów

1942

1945 pod redakcja Barbary Engelking, Jana Grabowskiego, w Warszawie w 2011

-

roku, liczy (87 stron).
We

wszystkich

wymienionych

artykulach

Habilitant

zamiescil

wiele

nie

publikowanych wczesniej materialów, dokonal nowych uscislen i ustalen faktograficznych,
zwrócil uwage na motywacje podejmowanych dzialan przez uczestniczace w wydarzeniach
jednostki, poddal krytycznej ocenie wystepujace w literaturze przedmiotu przeklamania i
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zafalszowania, które jego zdaniem: "wynikaly czy to z nadmiernego zaufania do
powojennych wspomnien i relacji, czy tez z przyczyn pozanaukowych".
Autor opierajac sie na dokumentacji konspiracyjnej i materialach powojennych
sledztw oraz procesów sadowych dokonal analizy niektórych przypadków mordów
dokonanych na ukrywajacych sie Zydach przez czlonków lokalnych struktur Narodowej
Organizacji Wojskowej, Narodowych Sil Zbrojnych, Armii Krajowej na Lubelszczyznie i
Kielecczyznie. Sposród kilku publikacji na ten temat autor w autoreferacie sam wyróznil
swoje najnowsze opracowanie: Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Sily Zbrojne

wobecZydówpod Krasnikiem- korektaobrazu.Artykulopublikowanyw 2011 roku w nr 7,
"Zaglada Zydów. Studia i Materialy, liczy (39 stron). Nie omieszkal takze odniesc sie do
problemu przypadków mordowania Zydów po wojnie przez czlonków podziemia

n

antykomunistycznego.
Studiujac dorobek naukowy dr. Dariusza Libionki nasuwa sie pytanie, czy w pelni
aktualnymi sa jeszcze slowa Piotra Kuncewicza, który mówiac o problematyce stosunków.
polsko-zydowskich w poslowiu do polskiego wydania dziela Isaac' a Bashewisa Singera
Niewolnik stwierdzil: "Jestesmy tu na gruncie zarazem grzaskim i sliskim. Rozmowy miedzy
narodami, które zaczynaja sie od zarzutów, przewaznie do niczego dobrego nie prowadza. A
juz dialog polsko-zydowski to niemal same kwasy i nieporozumienia. Polacy moga bardzo
ostro krytykowac siebie samych, ale oczywiscie Zydowi do czegos takiego wara. I na odwrót,
z Zydami przeciez to samo. Singer moze bezkarnie wytykac przerózne wady wspólziomków,
natomiast gdybym ja napisal jedna dziesiata tego, co on w Niewolniku powiedzial o Zydach,
zostalbym antysemita na wieki". Partnerska, efektywna wspólpraca autora z zydowskimi

n

osrodkami naukowo

badawczymi,

sprzyja przeciwstawianiu

sie naroslym mitom,

zafalszowaniom oraz stereotypom funkcjonujacym w narracji historycznej zarówno polskiej
jak i zydowskiej.
W dorobku naukowym Habilitanta wyraznie przewaza kontekst historyczny oraz
stosowane metody badan historycznych, trudno jednak w tak skomplikowanej problematyce
jak stosunki polsko-zydowskie pominac dokladna analize faktów i wydarzen, które czesto sa
obiektem wspólczesnych sporów politycznych.
Uwzgledniajac walory naukowe, organizacyjne i dydaktyczne dr. Dariusza Libionki,
pozytywnie oceniajac jego dotychczasowa, twórczosc naukowa stawiam wniosek o
dopuszczenie dr. Dariusza Libionki do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.
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