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Recenzja dorobku naukowego w postgpowaniu habilitacyjnym dr Ewy Rogalewskiej

Biografia intelektualna dr Ewy Rogalewskiej jest SciSle zwiqzana z Bialymstokiem i
okolicami - tutaj studiowala, tutaj pracowaNa (Muzeum w Tykocinie Oddzial Muzeum
Okrggowego

w

Bialymstoku, Oddziat IPN

poSwigcila teZ gros swych prac

i

w

Bialymstoku), dziejom Bialostocczyzny

aktyvmoSci naukowych, kt6re zresztq

w

znakomitej

wigkszoSci publikowala w miejscowych, bialostockich pismach i wydawnictwach.
T rueba

uSciSlid od razu, 2e Habilitantkg interesuj e przede wszystkim tematyka zaglady

Zyd6w polskich w okresie

II wojnie, a od pewnego czasu

takze dzieje martyrologii

mieszkaric6w Bialostocczyzny przeciw okupantom niemieckiemu

i

i

oporu

sowieckiemu. Bez

w4tpienia dominuje jednak problematyka ZagNady, czego efektem byla obroniona w roku
2007, wydana rok p6Zniej, wznowiona w wersji poszeuonej w roku 2013, rozptawa
doktorska Getto bialostockie. Doiwiadczenie Zaglady

-

iwiadectwa literatury

i

2ycia.

Ksi42ka ta byla udan4 pr6b4 szczeg6lowej rekonstrukcji dziej6w bialostockich Zyd6w w
czasie

II wojny, analizy ich doSwiadczenia w oparciu o zachowane

Swiadectwa literackie,

przede wszystkim literaturg dokumentu osobistego. Praca ta umiejgtnie lqczyla perspektywg

historyczn4 i literaturoznawczq, oparta zostala teL na obszernych materialach Zr6dlowych, w
tym archiwalnych, i stanowila dow6d wielkiej pracowito5ci orazwnikliwoSci Autorki.
Od chwili obrony doktoratu, a wigc w ciqgu ostatnich 12lat, dorobek dr Rogalewskiej

powigkszyl sig o jedn4 ksi4ZkE autorsk4, w przypadku jednej byla wsp6tautork4, oglosila teZ

13 artykul6w,

w tym 12 punktowanych, a jeden

opublikowano

w jgzyku niemieckim.

Habilitantkabyla teZ wsp6lredaktork4 15 ksi4Zek, w tym obszernej pracy zbiorowej pary2
Londyn

-

Monachium

-

-

Nowy Jork. Miejsce Drugiej Emigracji Niepodlegloiciowej na mapie

kultury nie Qlko polskiej (dwa tomy

w latach 2009-2016), a

takae autork4 licznych

biogram6w

i

tecenzji' Nale2y to ocenii jak najbardziej pozytywnie,
choi warto doda6, iz - jak
wspomnialem - wigkszoSd tych publikacji ukazuje sig w Bialymstoku,
w tym w pismach i
wydawnictwach IPN, co nie podwuzaoczywiScie ich wartoSci,
ale wskazuje trochg na lokalny

wymiar

i

zasiggtej aktywno$ci.

PodkreSli6 nalezy

wsp6lorganizatorki

i

tez du4q,

wrQcz niezwykl4 aktywnoSd Habilitantki jako

uczestniczki ricznych konferencji naukowych,

w

tym

migdzynarodowych (Wilno, Berlin), a dalej autorki wystaw, uczestnika
projekt6w naukowych
we wsp6lpracy m. in. z Instytutem Yad Vashem czy Niemieckim Instytutem
History cznym,
uczestniczki sta2u w Yad Vashem w Jerozolimie, a wreszcie inicjato
rki dziaNanedukacyjnych
kierowanych do Polak6w na Litwie

i

Bialorusi, tw6rcy projekt6w teatralnych, organizatora
Marsz'6w Pamigci Sybiru. Lista tego rodzajujest bardzo dtuga,
imponuj4ca i budzi szacunek
dla dzialalno sci naukowej oraz or ganizacyjnej Habilitantki.

z lektuty wymienionych

ksi4Zek i artykul6w wynika, iz dr Rogalewska po doktoracie

konsekwentnie wracala do problematyki Zaglady Zyd6w bialostockich,
ale tez - co jest
poszetzeniem jej badafi - wileriskich. Nowymi w4tkami
w jej dorobku s4 losy bialostockiego
ziemiaristwa' historia oblawy Augustowskiej i dzieje
,,Solidarnosci" na Bialostoccz y|nie,
a

wreszcie literatura

i

kultura emigracyjna. Prace te

i2 perspektywa
literaturoznawcza coruz wru2niej ustgpuje tych badaniach przed.perspektyw4
historyczn4, a
nawet btograftczn4. Dominowac tutakle specyficzna mikrohist
oria, zducha personalist yczna,
bo uwaga dr Rogalewska skupia sig zwykle na okreSlonym, stosunkowo niewielkim
geogtafrcznie obszatze XX-wiecznej historii ujmowanej przede
wszystkim z perspektyvrry
pokazuj

E

zaruzem.

los6w jednostkowych.

Tak jest moim zdaniem w ksi4Zce Wartoi7 pamigci. Szkice o ludziach

i idei w XX
wieku' Praca ta jest zbiorem, czternastu artykul6w, publikowanych w wigks
zo1ci wczesniej w
pismach naukowych lub tomach zbiorowych, mniej (l0-stronicowy
tekst o Ninel KamerazKos) lub batdziei obszemych (28-stronicowe uwagi o Stra2nikach pamigci,
orgdownikach
sprawiedliwo1ci.'.).

Z

reguly utrzymane s4 one w poetyce rozbudowanego biogramu albo
portretu, prezentujqcego Zycie i dokonania tytulowego bohatera/bohaterki.
Jest nim zwykle
pewna interesuj4ca Autorkg indywidualno66 np. Icchak Arad czy
Maria Renata Mayenowa,
ale czasem otrzymujemy portret potr6jny (wspomniany juz tekst Stra2nicy pamigcl...)
lub
zbiorowy np. arlykul o losach rodzin Oblawy Augustowskiej czy artystach
i intelektualistach
Zydowskich w getcie wileriskim. Dyskurs naukowy, kt6rego elementem
s4 cytaty, liczne i
czasem obszeme (np. calostronicowy na s.42), r6wnie liczne przypisy,Nqczy
signiekiedy

z

dyskursem eseistycznym, bo Autorka powoluje sig czasem
na wlasne wspomnienia (np. s.
45), a czasem u|ywa literackiej ftazy w rodzaju,,w jedn4
z bezsennych nocy Halina podjgla

w swym

kluczow4

Zyciu decyzjg" (s.

al)

albo

- o listach Tenenbauma i

Winickiei-

Klinbariskiej -,,szybuj4 ku ideom" (2Ig).

Po lekturze Wartoflci pamigci nie ma w4tpliwoSci, iz jest ten tom
podtytulem

-

zgodnie z

- zbiorem szkic6w o ludziach. Ludziach rrznaczonych dramatyczn4 historiA XX
wieku, przede wszystkim doswiadczeniem II wojny oraz XX-wiecznych totalitaryzm6w.
Gl6wnie Zyd6w i Polak6w, aIe te| ziemian, artyst6w, uczonych, a wreszcie
,,zwykJych,,
mieszkaric6w Wilna i Bialegostoku.

W jakim sensie s4 to jednak ,,ludzie idei"? Przyznarn, ze

od,

tej strony artykuly dr

Rogalewskiej pozostawily we mnie spory niedosyt. Autorkg bardziej
interesuj4 biografie jej
bohater6w, mniej za| thtmaczy owe biografie ideami, kt6re
- jak rozumiem - owi
bohaterowie mieli by ucielesniad lub kt6rymi mieliby sig kierowai.
Tu Habilitantka zadawala

sig rzucanymi zwykle en passant haslami typu syjonizm (np.
,,bili sig o najdrozs z4 ideg
niepodleglosci, jak4 byl dla nich syjonizm,,, s. 10g) albo og6lnikami
w rodzaju ,,postawa
Wandy Wachnowskiej byla zapewne
wrazemjej formacji duchowej, ufnoSci w braterstwo

blianichi wiary w ludzi" (s. 23), ,,zideamiharcerstwa Nqczyly sig powinnoSd wobec
ojczyzny,
kontynuacja romantycznych wzorc6w" (s. 245), ratowanie przez polsk4
inteligencjg i
duchowieristwo Zyd6w bylo wrazem,,braterstwa, obrony idei wolnoSci,
sprzeciwu wobec
okupanta" (s. I72)? Jak Autorka jednak rozumie idee, czy sqtak2e synonimem
,,Zyciowych
zasad - prostych, jasnych i ufnych" ze s. 2g? co to wlasciwie sq
,,awangardowe idee
spoleczne" ze s' 90? WlaSciwie malo tu o komunizmie jako idei bliskiej
wielu Zydowskim
bohaterom ksi4zki Habilitantki, a w4tek ten wraca nieustannie, np., gdy
sig okazuje , ie imiE
Ninel Kameraz-Kos to anagram nazwiska Lenin, albo LeTurek wsp6lpracowal
z NKWD. Czy
Turek byl czlowiekiem idei czy nie? Jakiej?

Slowem: w4tek,,idei"
postawiony

iiej

zwiqzkuz losem jednostki wydaje mi sig malo precyzyjnie

i

rczsttzygnigty. By6 moZe chodzi tu po prostu o potoczne rozumienie
,,idei,,, jak
synonimu czegol szlachetnego, wznioslego.

Niedosl't pozostawia teZ kwestia pamigci i jej wartoSci. Sygnalizuje jq t5rtul, potem
pamig6 pojawia sig w tytule jednej z czgsci tomu (Strainicy pamigci)
oraz w tytulach kilku
artykul6w. Jak wiadomo problematyka pamigci obrosla ogronm4 literatur4 przedmiotu,
w
kuizdy

rok przynosi wlaSciwie nowe prace na temat pamigci. Habilitantka w

przekonaniu zby pospiesznie

i

skr6towo analizuje to

- podstawowe

dla niej

-

moim

zagadnienie,

odwoluj4c sig przy tym do literatury stosunkowo skromnej, przywolywanej
znowuz haslowo,
a przy tym mezaktualizowanej. WlaSciwie uwagi Autorki s4 skr6conym
powt6rzeniem

-

tego, co napisala o pamigci w rozprawie doktorskiej.

-

W Wartoici pamigci wla6ciwie nie

wkracza poza tamte ustalenia i tamtq literaturg przedmiotu. Co gorsza, w tekst ach z
recenzowanej tu pracy kwestia pamigci pozostaje niesproblematyzowana. jest jakby
oczywista i nie wymagajqca glgbszych analiz. Tak jest zkategori1
,,analitycznej pamigci,, w
szkicu o J6zefie Muszkacie albo w przypadkupojEcia
,,stra2nik6w pamigci,,. Ostatecznie nie
wiem, na czym polega ty'tulowa ,,wartos6 pamigci", czy jest ni4takke np. mitologizacja,
o

kt6rej wspomina Autorka prszEc
dotyczyNa teZ Swiadk6w Zaglady?

o

pamigtnikach polskich ziemian?

A jeSli nie, to dlaczego?

Z

Czy mitologizacja

pracy wynika, ze pamig6 jest

wazna, cenna' warto5ciowa w potocznymznaczeniu, ale to chyba zbyl
oczywiste. Autorka nie

problematyzuje spraw ciekawych,

a

zatazem kontrowersyjnych,

wspomnieniach (pamigci) Arada jego wsp6lpracy

np. nieobecnoSci

z NKWD w walce z

we

podziemiem

antykomunistycznym.

Przyznarntel,2e nie bardzo rozumiem w kontekScie calej ksi4zki kr6tkiego
wyznania
ze s. 13, i2 metodologicznq inspiracj4 dla Autorki byly
,,fenomenologiczne wizje czlowieka

wg Romana Ingardena, Hansa-Georga

Gadamera

i

Paula Ricoeura". Nie jest

to

wyjaSnione (przywolana w przypisie zostaje np. Egzystencja i hermeneutyka p;1coe1ra

Prawda

i

metoda' Zarys hermeneutyki fitozoficznej Gadamera

-

anj

or7

podkreSlenia moje).

Kwestia ,,fenomenologicznych wizji czlowieka" nie pojawi sig ani razu w dalszych
rozwalaniach Habilitantki pozajednym passusem: ta s. 29 cz5rtamy o
,,widzeniu wedlug
fenomenolo grcznej zasady

- wychodz4c od tego, co jest dane", ale mimo to po raz kolejny

pozostaje wraZenie niedosytu, a nawet poczucie, ze cytowana uwaga ze
s. 13 jest czyms w

rcdzaju (metodologicznego) kwiatka do kozucha, ze r6wnie dobrze zamiast
fenomenolo grcznej wizji czlowieka Autorka moglaby napisad o wizji
hermeneuty cznej,
personalistycznej czy egzystencjalistycznej. Jak to ma sig zresztqdo
,,ludzi idei,, w XX wieku,

nie batdzo wiem, tak samo jak nie rozumiem zamykajqcego wstgp zdania, ze w pracy
,,przedmiotem badari jest nie tylko tekst, lecz tak2e znaki przestrzeni,' (s. 13). Ciekawe
zresztq, 2e w ksiqhce doktorskiej Habilitantka odcinala sig od fenomenolo gii,
zauwa1ajEc slusznie - 2e badarre przez ni4 doSwiadczenie Zaglady nie jest
,,czystym do6wiadczeniem
fenomenolo gtcznym".

Gdy mowa o wspomnianych ju2 czternastu artykulach skladaj4cych sig na Wartoit
pamigci, to niew4tpliwie doceni(, nalely dokladnoS6, sumienno Sd, szczeg6lowoSi,
z iakq

Autorka odtwarza losy interesuj4cych j4 bohater6w. sQ to postaci
z punktu widzeniahistorii
przez du2e H z teguly malo znane. marginaln e, zapomniane,
nieznane nawet, a ptzectez i w
ich biografiach odbija sig owa ,,wielka" historia. Na pewno wigc
ustalenia Habilitantki s4
cenne szczeg6lnie dla historyk6w zajmuj1cych siE

Autorka sigga do wielu

II wojn4, alete|dziejami lokalnymi.

w tym takZe archiwalnych, np. w portrecie Mayenowej
czy Muszkata.Innarzecz, 2e czasempojawiaj4 sig co prawda
rozwinigte w4tki poruszone
ZrodeL,

-

w doktoracie. Tak jest w przypadku Menachema Turka, kt6remu dr Rogalewska
poSwigcila
kilka stron w Getcie bialostockim, albo list6w Tenenbauma i Klibariskiej.
Dodam w tym
miejscu, iz sumiennoSd Autorki w opatrywaniu swych ustaleri przypisarni
wydaje
sig nieco

przesadna,

bo np. uwa2a ona za stosowne obszernie

objaSnia6,

kim byli dipisi, albo

przypomnie6 dzieje Uniwersytet JanaKazimierza we Lwowie (przypis
na s. 277). Dziwi tez
passus o Junga pojmowaniu roli sn6w w przypisie do
zdania, iz wiedza o ofiarach Oblawv
Augustowskrej ,,znalazla sig w snach,, ich rodzin (sic!).

Do tego pewne w4tki wracaiq, czasem w tym samym tekscie, np. uwaga,

ze

Wachnowska-skorupska dedykowala wspomnienia synom pojawia
sig na s. 21 i 22, o tym ze
po Sierpniu 1980 wr6cono do poszukiwafl ofiar Oblawy
Augustowskiej czytamy na s. 64 i 6g,
ze Jasiewicz wyhczyl og6ln4 rolg ofiar oblawy na

2 tysiqce na s. 57 i 72,2e Margolis byla

bibliotekark4w getcie ipartyzantk4 na s. 90 i 130, etc. etc. Te powroty
czasem wprowadzajq
konfuzjg' Na s' 206 czytamv' ze Tenenbaum popelnil samob6jstwo,
a na s. 210 2e zostaL
zamordowany. Gdy czytam na s. 22, 2e 16 Yrrr 1944 do Bialegostoku
na uroczystosci
obchod6w pierwszej rocznicy likwidacji getta przybyli te| Zydzi
zWarszaw, zastanawram,
czy byli w6wczas w Warszawi e Zydzi i jak dotarh z walczqcego
w powstaniu miasta? Na s.
225 pojawia sig informacja,2e w czasie strzelaniny w Sokalu zginglo
siedem os6b,

a nas.234
2e sze(('. Skladam to jednak na karb nie doSi starannej redakcji ksipki. podobnie
traktujg
zresztq potknigcia w todzaju nazwania bojownik6w zydowskich

w

,,opozycjonist6w" (s. 205), albo stwierdzenia

getcie mianem

w rodzaju: ,,Motyw przewodni stanowila

parabola warloSci bliskich pramatkom lzraela" (54),
,,Arad jest jedn4 z prominentnych os6b

socjety Swiatowych srodowisk 2ydowskich-

(rr2),

,,Turek

po zamordowaniu zyd6w

tykociriskich w sierpnit l94l r. udal sig z bratem Moj2eszem do getta,, (230),,,[Arad]
pracuje
na?ywej tkance" (263).
Najwigkszy jednak

i

wrgcz fi.rndamentalny problem mam z literaturoznawcz4 stron4
Wartoici pamigci, wszak dr Rogalewska aspiruje do stopnia doktora habilitowanego
w
dyscyplinie literaturoznawstwo. Zd.ajg sobie sprawg, jak szeroko obecnie rozumianaiest
sama

',I^h^

literatura

i

jak to2nych uzywa sig narzgdzi do jej badania.
w moim jednak przekonaniu

recenzowana tu ksi4Zka, a poniekqd

i

caly dorobek Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora

zasadniczo nie ma charakteru literaturoznawczego. owszem, sqw
WartoSci pamigct kr6tkie
fragmenty o tw6rczo6ci literackiej internowanych kobiet oraz
r6wnie2 skr6towa,
odwoluj4ca siq ztesztq wyN}cznie do klasycznego studium
o liScie Skwarczyriskiej - analiza
korespondencji Tenenbauma z Klibarisk4, ale w moim
przekonaniu sQ owe analizy
powierzchowne' nawet nieporadne, i jest ich zbfi malo,
by ksi4zka ta mogla stanowi6
podstawg do starari o stopieri w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Bardziej w dyscyplinie
historia, ale tu z kolei nizej podpisany nie stosownych kompetencji.

Autorka korzysta

z

tozmaitych tekst6w, gl6wnie wspomnieri, ale traktuje je jako

swiadectwa historyczne , z tegttNy po prostu j e sfteszczaj4c
lub cytuj 4c, by ostatec znie u1oiy(, z
nich narracjg biograficzn}. Gdy Habilitantkarzucauwagg,
ze Balberyszski opisuje likwidacjg

getta wileriskiego ,,w spos6b malarski" (s. I32), nie
uwa?a za stosowne rozwija6 tego,
interesuj?cego dla literaturoznawcy, spostrzezenia. w
ciekawym sk4din4d szkicu o
Muszkacie czytamy, 2e wydal on w Londynie w 1968 ksi4zkg precz
ze mnq! Miniatury
drapiezne, ale wigcej na ten temat sig nie dowiemy. pisz4c
Ponarskiei z 7996 roku na ten temat jako pierwszej, w kt6rej

o

,,grozie ponar,,

i

ksi4zce

,,szeroko opisano tg zbrodnig,, (s.

168), Habilitantka zapomina
opublikowano

w

o

slynnym reportazu Jozefa Mackiewic za ponary Baza
roku 1945, a potem wielokrotnie przedrukowanego i anaiizowanego,

ostatnio ptzez Adama Fitasa.

Z tego ptzede wszystkim wzglgdu, ale takke maj4c na uwadze wspomniane
niedostatki
metodologiczne ksiq2ki dr Ewy Rogalewskiej, po dlugim namysle,
majqc SwiadomoS6
wspomnianych juz innych niew4tpliwych osi4gnig6 Habilitantki,
zwlaszcza tego, ze wykazuje
sig znaczn4 aktywnoSci4 naukow4, ostatecznie

n e g a t y w n i e oceniam Jej dorobek

uznajqc, 2e nie wnosi on znacznego wkladu w rozw6j literuturoznawstwa.
Wnioskujg wigc o
niedopuszczame dt Ewy Rogalewskiej do dalszych etap6w przewodu
habilitacyjnego.
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