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I. Posiadane tytuly naukowe i przebieg pracy zawodowej:
(\

Dr Dariusz Libionka ukonczyl historie w Instytucie Historii na Wydziale

Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po odbytych Studiach Doktoranckich w Szkole Nauk Spolecznych Instytutu

Filozofii i Socjologii PAN obronil rozprawe doktorskapt: Kwestia zydowska w

prasie katolickiej w Polsce w latach 30. XX wieku, przygotowana pod

kierunkiem prof. dr hab. K. Kersten w Instytucie Historii PAN.

W 1998 r. uzyskal stopien doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,

nadanego uchwala Rady Naukowej Instytutu Historii PAN.

W swej pracy zawodowej pracowal poczatkowo jako asystent w Pracowni~

Dziejów Polski po 1945 f. WInstytucie Historii PAN, pózniej jako adiunkt,

w latach 1999 -2007 jako Glówny Specjalista w Oddzialowym Biurze Edukacji

Publicznej Oddzialu IPN w Lublinie.

Od 2005 r. dr D. Libionka pracuje w Zakladzie Badan nad Zaglada Zydów w

Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Prócz wymienionych zajec, dr Libionka jest redaktorem naczelnym rocznika

"Zaglada Zydów. Studia i Materialy" oraz kierownikiem Dzialu Naukowego

.
"

I

Panstwowego Muzeum na 1\1ajdanku.
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II. Przedkladam Komisji Habilitacyjnej ocene publikacji dr Dariusza

Libionki, stanowiacych podlstawe wniosku habilitacyjnego.

Najnowszym, monograficznym opracowaniem Habilitanta jest ksiazka

napisana we wspólpracy z izraelskim historykiem L.Weinbaumem:

Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokól Zydowskiego Zwiazku

Wojskowego, D.Libionka, L.Weinbaum,(red.) Stowarzyszenie Centrum Badan

nad Zaglada Zydów WarSZaHI'Q2011

Ten niezwykle opasly tom (635 str.) powstal w wyniku zmudnych badan

n prowadzonych w wielu archiwach.

Praca stanowi próbe nowatorskiego spojrzenia na dzialalnosc Zydowskiego

Zwiazku Wojskowego, podvraza wczesniejsze opinie, naswietla tlo historyczne

dokonywanych manipula~ii i znieksztalcen.

Krytyczna ocena materialu zródlowego pozyskanego w archiwach polskich i

izraelskich, analiza ogromnjej juz literatury przedmiotu, pozwolila na

rekonstrukcje dzialania tego zwiazku - rekonstrukcje wolna od obowiazujacej

w róznych okresach polityki historycznej.

Nie jest to latwa lektura. Doceniajac olbrzymi wklad pracy, zawartosc

ksiazki, starannosc opisów, odwolania do dokumentów, recenzent czytajac te
(\

prace niestety nie wie, które rozdzialy napisal Habilitant, co nie zmienia

pozytywnej oceny.

Niezwykle wazne miejscE:w tej czesci dorobku zajmuje praca pod red.

B.Engelking i D.Libionki - Zydzi w Powstanczej Warszawie, Stowarzyszenie

Centr.umBadan nad .lag/adr::.Zydów, Warszawa 2009.

Dr Libionka jest autorem rozdzialu II i III tej publikacji.

W rozdzialach tych kolejno przedstawia: udzial Zydów w szeregach

powstanczych w strukturach Zydowskiej Organizacji Bojowej, Armii Krajowej,

Armii Ludowej i Polskiej Armii Ludowej czy Narodowych Sil Zbrojnych
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(rozdz. II) oraz problemy stosunku do Zydów - powstanców, pojawiajace sie i

powstale w chwilach walk i po ich ustaniu.

Bardzo obszerny rozdz.II (s.41-158) to opracowanie oparte na ogrommej

literaturze przedmiotu, prasie powstanczej, zbiorach archiwalnych ZIH,

dokumentach. bedacych w posiadaniu Archiwum Yad Vashem, Instytutu

Pamieci Narodowej, takze pamietnikach i spisanych wspomnieniach - zarówno

Zydów, jak i Polaków.

Nie jest to tekst latwy w czytaniu. Gehenna zydowskich powstanców i

brutalnosc niemieckiego okupanta, zobrazowane na przykladzie dokumentów i

r_elacji,czytelnika wprost porazaja.n
Olbrzymia ilosc analizowanych danych i opisów o osobach pochodzenia

zydowskiego bioracych uaz::al w Powstaniu, wywoluja chwilami brak

mozliwosci ogarniecia przeds~:awionychmaterialów i dokumentów.

Autor wielokrotnie pc.daje.przyklady mordów na Zydach dokonanych w

czasie Powstania rekami polskich pO'Nstanców(s.45), zachowuje przy tym

daleko posunieta ostroznosc - czesto konstatujac - "trudno jednoznacznie

wskazac". Przytacza takze p~zypadkiodmowy przyjecia do AK, czy okazywanej

niecheci bedacej wyrazem polskiego antysemityzmu. Dostajemy takze

,...
informacje o szantazach i denuncjacjach wobec ukrywajacych sie w ruinach

Warszawy Zydów.

Bardzo wazny w tej pra\:yjest sposób rozumowania Autora - czesto bowiem

zastrzega, ze analizowane materialy uniemozliwiaja podanie z calkowita

pewnoscia np. liczby ZydÓ\v,,~,zyPolakóviTpochodzenia zydowskiego bedacych

w AK (s.61).

Habilitant zadcl sobie 1rrJd; by w bardzo licznie opisywanych przypadkach

udzialu Zydów w Powstaniu, zestawiac relacje skladane w róznych okresach -

by próbowac ustalic, który opis jest najbardziej prawdopodobny.
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Czesto podkresla

autobiograficznych

biografii"(s.79).

Habilitant rozprawia sie ZE;stereotypem, ze Zyd to "antyteza zolnierza",

"W wielu przypadkach lapidarnosc przekazów

uniemozliwia dokladniejsza identyfikacje powstanczych

1

dostarcza ogromniej ilosci przykladów mestwa, bohaterstwa i oddania sprawie

wolnosci, prezentowanych przez zydowskich bojowców.

Karty opracowania pelne sa przykladów meczenskiej smierci, bezimiennych

pochówków i grobów z nieprawdziwym, bo przyjetym - polskim nazwiskiem.

Rozdzial III tej ksiazki - autorstwa Habilitanta, to - jak wspomniano wyzej

bardzo ostrozna próba opisu antysemityzmu w czasie Powstania,{"\

przejawiajacego sie w postrzl::ganiu Zydów jako potencjalnych szpiegów czy

kolaborantów, akty wrogosr..:iczy tylko podejrzliwosci, takze przejawy zwyklego

bandytyzmu przejawiajacegc' sie w morda~h na Zydach (s.160,183).

I tu znów Autor zastrzega, ze opisy przywolywanych sytuacji maja rózna

wartosc pozna.jt(;za, z,vla,~.2c:la,ze w polskiej dokumentacji jest ich bardzo

malo.

Relacje polsko-zydowskie Vi.-czasie Powstania byly bardzo pogmatwane,

niejasne, niej ednoznaczn e, choc mamy udokumentowany opis brutalnego

'"
zabicia przez oddzial pow:..tallczykilkunastu ukrywajacych sie Zydów (11/12 IX

1944 ).

Dla prowadzonej od 'wI;;lujuz lat w Polsce naukowej dyskusji o postawach

Polaków wobec Zydów w '~zasachZaglady i po jej zakonczeniu, a takze w

czasie Powstania \Varszav,' ,;kiego, tekst te:njest bardzo wazny.

W qramatycznei scenerE T-\:.wstania pokazuje Autor zróznicowane spektrum

postaw - od okazywanej t;!cywajacym ~.ieZydom pomocy, angazowaniu ich w

walke zbrojna, do moroÓvi, szant8Zll) szmalcownictwa, - a w najlepszym

przypadku tylko niecheci, PGgardy czy 'wyzszosci.

Bardzo wazne jest spostrzezenie Autora) ze niektórzy dzialacze zydowskiego

podziemia przeby-wajacy"pc aryjskiej stronie", wiazali sie z komunistami (np.
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A.Berman), CO rzutowalo w okresie Powstania na postrzeganie Zydów, czy

powielany juz po wojnie stBreotyp "zyc-okomuny".

Kolejnym, obszernym opracowaniem Habilitanta jest rozdzial zatytulowany

(s.15-140) : ZWZ-AK i Delegatura R.zadu RP wobec eksterminacji Zydów

polskich w ksiazce: Polacy: Zydzi pod Qkupacjaniemiecka 1939-1945, Studia i

materialy A.Zbikowski (red.) J7arszawaIPN, 2006.

Tekst Habilitanta oparty zostal na bardzo licznych materialach archiwalnych,

bedacych w zbiorach zarówno w Polsce, jak i za granica.

(\

Autor przedstawia w tym opracowaniu rózne aspekty traktowania Zydów w II

JU> przez wojskowy i cywllny pion polskiej konspiracji - jeszcze w czasach

pokoju, pózniej w trakcie tworzenia gett, oraz przeprowadzanej przez

Niemców Zaglady. Opi:~Lij(-i wspiera pr~~olywanymi dokumentami rodzaje

tych zachowa{l. HabiIjt3/r: )okazuje jrk bardzo zlozony byl obraz dzialan

polskiej konspiracji, na kt6",: \vplyw mialy zarówno antypolskie zachowania

czesci Zydów, ItOlskiant) ~~._!dtyzm,jf;~~noczesnieobrazuje pomoc i powazne

dzialania kenspiracji pode,imo'4ane w\)be ~mas zydowskich.

Str.140-207 to ::-,biórdola~'J:'~illychdokllD.cntów ; bardzo slusznie znalazl sie on

w opracowaniu, lektura dcJ:~nmentóvYv/prowadza czytelnika w groze tamtego

czasu i skompEke,wano5(; ':;i~llacji.
f'

Nastepne opracowanie f1~tDrstwa I-Ic.bilitanta to rozdzial zatytulowany:

Polska konspzracja wob~I_~t~ksterminacj! Zydów w dystrykcie warszawskim

znajdujacy sie w pracy: P;-'J'Aiincjanoc. Zycie i zaglada Zydów w dystrykcie

warszawskim, HEgelking, ]Leociak, D..Lbionka, Centrum Badan nad Zaglada

Zydów, WarSZO1,'a2007

Tekst Habi~itant'l stanow1 k.'qtynuacje J(;go badan nad stosunkiem Polskiego

Panstwa Podziermego dClI} :J,-:rminacji :~:,dów.

Znajdziemy w '1im GL:S-~ ~ ~ ~ pogl~1Ó'~.' ZWZ-AK na obszarze dystryktu

warszawskiego\ takze opi ') j'~onspim('yjr,ej prasy Narodowych Sil Zbrojnych,

Polskiej Paliii Robotniczej,1 _~miiLl~dm/I:j wobec kwestii zydowskiej.
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Autor obrazuje i uwiarygodnia przywolanymi dokumentami OPISY

demoralizacji spoleczenstwq polskiego w obliczu Zaglady - przypadki

mordowania Zydów, rabowania pozostawionego mienIa zydowskiego,

denuncjacji i donosicielstwa,

Udzial Polaków w rabunku illJenia wywozonych do obozów Zydów i calkowita

eksterminacja tej spoleczno~:ci ,,[...] oznaczala nowe perspektywy dla ludnosci

polskiej" (s.504). W swietle nowszych, pózniej opublikowanych badan,

konkluzja Autora ma glebokie uzasadnienie.

n
Trafnie tez zauwaza, ze na stosunek do kwestii zydowskiej wplyw wywieral

~akt podzialu polskiego podziemia konspiracyjnego na dwa rywalizujace ze

soba obozy polityczne.

Opracowanie najnowsz{~ HabiEtanta to próba rekonstrukcji przebiegu

Zaglady na terenach wie:j~:ldi~hGeneralnego Gubernatorstwa wraz z opisem -

jak AK i konspiracja wjt?j~ka oceniala stosunek miejscowej ludnosci do

likwidacji gett" zydowskiGh uciekinierów czy kolaboracji. Opracowanie

Zaglada i10 wsi w opty~~<E'polskiej konspiracji,(str.57-138) zamieszczone w

ksiazce: .Zarys krajoblLTzlI Wies polska wobec zaglady Zydów 1942-1945,

B.Engelking(red.), CentrlUll Badan nad Zaglada Zydów, Warszawa 2011.

Do habilitacyjnegO' do:'(:.hku D. Lihk-,nki naleza takze inne opracowania,
(\

publikacje .mniejsze o podohn(~j tematyce. Mozna tu "ymienic artykuly:

Polskie Panstwo Podzieyw!e 1Aiobec eksterminacji Zydów na ziemiach

wcielonych do Rzeszy, Wyd. IPN Warszawa 2008

Obozy pracy (Ra 'Z.,vdów !za r,ubelszc.?yi:nie i ich likwidacja w optyce struktur

Polskie go Pal1StH'(! Podzy:e;l;N<?p-C.Lublin 2009u '

Ciekawy i stE,.cannieOpt.~<c\\'anyjest kolejny tekst Habilitanta - Debatawokól

Jedwabnego(stc 734-773) Hunieszczony VI'pracy zbiorowej Nastepstwa zaglady

Zydów Polska 1944-20-l O,r J}:.:h(red)) Wydawnictwo Uniwersytetu M Curie-

Sklodowskiej oraz ZLfl, [.i/ I/lin 2011
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Czytelnik otrzymuje prz\~ziad róznych reakcji przedstawicieli polskiego

spoleczenstwa na opisy mordu w Jedwabnem zawarte w pracy: Sasiedzi.

Historia Zaglady zydowski,ego miasteczka.

Dla historyka wazna jest charakterystyka i ton

Jedwabnego,j to autor potrafil doskonale uchwycic.

debaty naukowej wokól

Dla badaczy Zaglady wazna jest takze publikacja D.Libionki zaWIerajaca

korespondencje Henryka \VoEnskiego - kierownika referatu spraw zydowskich

w Biurze Informacji i Pror'3gandy Komendy Glównej ZWZ-AK z Adolfem

Bermanem. Opublikowarw Hsty pochodzace z izraelskiego archiwum Kibucu

n .Bohaterów Getta to cenne zródlo do poznawania zydowskiej konspiracji.

Do najnowszych oprac()'\ivan Habilitanta nalezy artykul Narodowa

Organizacj(l fVaiskowa i !'/"!!'I:doweSily Zbrojne wobec Zydów pod Krasnikiem

-korekta cbrazil, (str.23-6? CfiubEko'N3ny w tomie Zaglada Zydów. Studia i

Materialy 201 J, vol. 7.

lIL PozostH~a ~z-tSc dtDyob}.Daau!wwe;g(1,

(\
W obszaze zainteresc,v";j; i badail Habilitanta znalazly sie takze kwestie

zwiazane ze sto~unkiem Kc;;ciola katolk:ciego do Zaglady. I tu znów, jak we

wczesniej em2twianych pn'::::Fl) Habilit:u;t zadaje sobie trud, by weryfikowac

utarte pogIady na te kW(5,"1e Zagadnh:nie to przedstawia miedzy innymi w

tekscie Polska hierarchz>l !r)§cieln.'];wobec ek')terminacji

krytycznego ujecia.

Zydów- próba

Habilitant"idzie jak gdyby ;md prad~~'-,zarzuca Kosciolowi katolickiemu w

Polsce zbyt slabe i lakoniczne informo\vanie swiata o terrorze i eksterminacji

Zydów.
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W 2002 r. Habilitant zm:~~:;szczaswÓj tekst w tomie Wokól Jedwabnego,

przygotowanym przez BiL:o Edukacji Puhlicznej IPN. Poswieca go omówieniu

stanowiska biskupa i ksieLYdiecezji lomzynskiej wokól "kwestii zydowskiej",

analizuje postawy duchuvvnych katolickich wobec mordów na Zydach i

pogromu 1941 L

Rozpatrujac problem zagb.dy Zydów, Habilitant uwzglednia szersze tlo - na

podstawie analizy dokumentÓwwatykanskich i polskich archiwów, kwestionuje

utarta teze o znaczacej roli polskiego Kosciola katolickiego w informowaniu

spolecznosci miedzynarodcv'1Ycho nazistowskiej rozprawie z zydowskimi

n 9bywatelami Polski - Polska hierarchia koscielna wobec eksterminacji Zydów -

próba krytycznego ujecia, 2'109.

Badania doku:cn.~ntówam1)~E8dyFJ> ;~~":?YWatykanie pozwolily Habilitantowi

na kontynuacje tej tema~y>i-- efektem prne bylo cpublikowanie tekstu Pius Xl]

wobec terrO7'lli1(Jziemiach pclskich nc:przelomie 1942/1943.

Osia badan E~:.bilitantaPC\:is.c'stajec3ly Ci'ashistoriografia Zaglady.

W imponujacym rozmian~mi zbiorze tekstów odnajdujemy prace poswiecone

polskiemu :?ismiennict,vu c1ot:iczacemust:mowiska Kosciola katolickiego wobec

eksterminacji Zydów, po]~;,\:11;;:;debacie na temat pomocy udzielanej Zydom w

rl'

okresie okupacji~ czy deb~\~yn.; temat ledw'abnego.

Poswiecone Zagladzie .Zyj ~iNteksty zhmieszczone zostaly miedzy innymi w

publikacji Zagbda Zydc\';:pOIO), Ahit]V!i Reinhardt (jezyk francuski) (2011),

oraz w : Po/ska hldnosc ('i,"::,:"kijanskLlwobec eksterminacji Zydów - dystrykt

lubelski((2004).

Problema~Tce .-~ks<~ermi:12-~;Z:'dÓV1-~YGr'neralnym Gubernatorstwie Habilitant

poswiecil t::.kZf:;rne, ljczr.t:,='pacowania

W kregu 'lajrte?'esov{m~l'iiÓtwczyc': rlr Libionki znalazla sie równiez inna

tematyka, t'?IIlz';:ykaZWia;T:TiHz historia PRL. Zajmowal sie - miedzy innymi

propaganda JJ,~mtysyjonrst: 'c;~nft czy f mkcj onowaniem partyjnego aparatu
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stalinowskiego, wykorzystywaniem kumunistycznej ideologii poprzez znaczki

krajów demo1'.racji ludO'\;vL~.

Budzi watpliwosc Recenzentki fakt, ze Habilitant w swym artykule Znaczki

pocztowe krajów" demokrac;z ludowej" zródlem do analizy propagandy

komunistycznr:.i, nazwe denh)kracja ludowa umieszcza w cudzyslowie, a

przeciez byla to wówczas oficjalnie uzy\v:;manazwa, funkcjonujaca w polityce,

prasie i literaturze ! Równ~eznazwe ~~krajedemokracji ludowej" czy "panstwa

socjalistyczne" - zaopatruje cudzyslowem, a to takze byly, w nieodleglej

przeciez przeszlosci oficjalnie funkcjonujace nazwy ;
********~**************"

Prócz ogromniej, imponujacej ilosci opublikowanych tekstów, Habilitant jest

redaktoren:, kol('jnowyJ.,;J~lDych ':OD'.i~lvVzatytulowanych "Zaglada Zydów.

Studia 1 1\1ateri,3ly, wyda\'\'r.l:o)ch pod auspicjami Centrum Badan nad Zaglada

IFiS PA]\i~ ,)d 2008 tak~;(;'N jezyku ,;mgielskim. Wchodzi w sklad Kolegiów

Naukowych "Zeszytów l\LijdankaJ' i ,3Tl:J.dLubelskiej".

Ponadto Habilitant uczb'-':1:~,czyl h redagowaniu wielu wydawnictw

zbiorm,vych, takze prrygo:G'i7ló:miudo drr.1~umniej znanych tekstów K.Kersten.

Do wa:~n]ej: ccnnej pr:>,..,ydydaktyC/~nejD. Libjonki nalezy zaliczyc Jego

udzial w przygotowYW2;;llU 1 \ ti-. ,l \(',"" zey y ) -;, )
"'

dokumentów o Zagladzie, a

(\
przeznaczony\'h dla stude~l~Ói:Vi nauczycieli historii, takze prowadzenie

wykladów w Instytucie Hiswril UvV.

Wykaz konfcicncji naub'\Jjch)w kt,Scych bral udzial i wyglaszal referaty

wraz z j'ymiJ 1rtóre o;;G',n;:,~()Wf;J,1,yLdczy o ogromnym .zaangazowaniu

H b
'
l' , .' 1", O" -.' 'o"~ "" ,]."a l ltant3,v ;"', "lv ]1,SLl ,I; ,h:."'

***********~********
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Uwzgledniajac ogrom i IÓznorodnosc dorobku naukowego D.Libionki,

biorac pod uwage wysilek badania zbiorów archiwalnych i zasobów bibliotek z

których Habilitant korzystal, zakladam .Tego pelna uczciwosc i rzetelnosc w

prezentowanym dorobku. Jego teksty sa swiadectwem wysokich kwalifikacji

naukowych, umiejetnosci warsztatowych, trafnego stawiania problemów

badawczych, wielkiego naukowego krytycyzmu i rzetelnego wnioskowania.

Dorobek naukowy Habilitanta stanov,ri bogaty wklad w nasza wiedze o

Zagladzie i Pailstwie Podziemnym - zasluguje zatem na bardzo wysoka

()

ocene.

- Rekapitulujac i podsumowujac stwierdzam, ze w moim glebokim

przekonaniu dr D.Libioflka spelnil wszelkie wymogi stawiane kandydatom do

stopnia doktora h2bilitc,-c.v(i[\;goi opo'Niadam sie za dopuszczeniem do dalszych

etapów prOCedUl)'postep)\.':,:-lia habilita<~yjnego.

Wroclaw, g 12013

pICI'.nadzw"dr hab. Ewa Waszkiewicz

/~ [{La4 t0~G;~
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