
kosztem w ludziach i materiałach osiągano sukcesy o nader ograniczonym za
sięgu. Tymczasem Autor, nie starając się wcale o szersze umotywowanie swego 
zdania, uznaje teren Włoch za najważniejszy w planach dowództwa Wehrmachtu, 
ponieważ tędy właśnie nadchodziło największe niebezpieczeństwo dla obszaru 
właściwych Niemiec. Tym też względem tłumaczy Aubrée skierowanie do Italii 
marsz. Kesselringa i wyborowych jednostek niem.eckich odznaczających się szcze
gólnie w działaniach zimowych 1943/44 r.

Czy książka tego typu nie kwalifikuje się po prostu do przemilczenia. Mimo 
wszystko — chyba nie. Przenikające bowiem książkę tendencje proniemieckie są 
tak silne, że konieczne się staje wskazywanie na ich niebezpieczne skutki. Nie
bezpieczne m. in. także i dla ojczyzny Autora.

Aubrée nieustannie podkreśla wysokie morale niemieckiego oficera i żołnierza 
tak w okresie zwycięstw, jak i w obliczu nadchodzącej klęski. Jeśli na tym 
świetnym monolicie ukazują się niekiedy jakieś rysy, to wynikają one z wpro
wadzania do Wehrmachtu elementów SS lub SA. To byli ci, których postępowa
niem najniesłuszniej obarczano armię. Autor podkreśla, że np. we Francji armia
III Rzeszy uległa wyraźnie czarowi kultury francuskiej i dążyła do nawiązania
przyjaznych stosunków z miejscowym społeczeństwem. Chętnie przypominano, że 
wielu Francuzów emigrowało do Niemiec po odwołaniu edyktu nantejskiego lub 
w okresie rewolucji.

Najważniejszym jednak dowodem moralnej wartości Wehrmachtu jest dla 
Aubréego jego postawa w ostatnim okresie wojny, kiedy żołnierzowi niemieckiemu 
wypadło „bronić ziemi ojczystej najechanej przez wroga”. Oto jeszcze jeden fał
szywy skrót myślowy: armia hitlerowska, która najechała i zniszczyła tyle krajów, 
dokonując tam mnóstwa zbrodni*, — zasłaniajaca Niemcy przed najeźdźcą...

Ci „najeźdźcy” zostali przez autora potraktowani bardzo pobieżnie i schema
tycznie. Po prostu dzieli ich na dwa odłamy: ze Wschodu — niewstrzymany potok
skośnookich mas, od Zachodu — górujące liczebnością i uzbrojeniem dywizje
anglo-amery kańskie.

* *
*

Wydawnictwo paryskie Scorpion, którego nakładem wys:ła omówiona tutaj 
książka, nazywa Aubrée wybitnym znawcą współczesnych Niemiec. Lektura nato
miast tej książki zdaje się prowadzić do zupełnie odwrotnego wniosku. Tertium 
non datur.

Pcweł de Laval

J. F a v i e r, LES ARCHIVES, Presses Universitaires de France, Paris 1959, 
s. 129.

W ramach szeroko zakrojonej serii niedużych publikacji, zwanej „Que sais-je?”» 
popularyzującej osiągnięcia z różnych dziedzin współczesnej nauki, ukazała 
się książeczka poświęcona archiwistyce. Autor rozprawki, Jean Favier, pracownik 
naukowy Archiwum Narodowego w Paryżu, znany jest jako zwolennik idei jak 
najszerszego udostępnienia archiwów młodzieży uczącej się. Omawiana książeczka 
również ma służyć temu celowi.

Po krótkim wstępie, w którym zdefiniowano i omówiono najbardziej podsta
wowe terminy archiwalne, jak zespół, kolekcja, zasada proweniencji itp., zwraca 1

1 Por. Sz. D a t n e r ,  Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II w o j
nie św iatow ej, Warszawa 1961, s. 410.



Autor uwagę na nowe rodzaje archiwów i materiałów archiwalnych (druki ulotne, 
filmy, taśmy magnetofonowe, płyty i inne), które powstały w wyniku rozwoju 
techniki utrwalania faktów i wydarzeń. Dalsza część książeczki podzielona jest 
na trzy części. Część I zawiera zwięzły zarys dziejów archiwów, część II poświę
cona jest zagadnieniom archiwistyki współczesnej, a część III jest zwięzłym 
i bardzo instruktywnym przewodnikiem po zasobach najważniejszych archiwów 
Europy zachodniej.

Zarys historyczny dziejów archiwów dostosowany jest do periodyzacji historii 
Francji i dzieli się na trzy okresy: 1. starożytność i średniowiecze; 2. okres no
wożytny (do Rewolucji Francuskiej); 3. okres współczesny (po Rewolucji Francu
skiej). Istotnie Rewolucja Francuska odegrała w archiwistyce tego kraju decy
dującą rolę.

W części II zwrócono uwagę na podstawowe problemy archiwistyki współ
czesnej. Problemów takich jest sporo. Jednym z nich jest zagadnienie przekazy
wania archiwaliów do archiwów, innym — dyskutowany projekt mikrofilmo
wania akt przekazywanych na makulaturę. Autor ocenia ten projekt negatywnie, 
twierdząc, że mikrofilmować należy materiały szczególnie wartościowe albo ma
teriały, które mogą w jakiś sposób uzupełnić zasób archiwalny. Przed współ
czesną archiwistyką otwiera się szereg niebezpieczeństw. Do takich zalicza Autor 
zagadnienie „długowieczności” zdeponowanych w archiwach materiałów. Wrogiem 
tej długowieczności jest pismo maszynowe i współczesny atrament, dalej nie ure
gulowane zagadnienie najdogodniejszego stopnia wilgotności powietrza w miejscach 
przechowywania archiwaliów; omówiono również krótko zabezpieczenie przeciw
pożarowe archiwów oraz wady i zalety drewnianego i metalowego wyposażenia 
magazynów archiwalnych. W rozdziale omawiającym zadania archiwów w służbie 
historii zreferował Autor przepisy regulujące sprawę udostępniania i wypożycza
nia archiwaliów.

Ostatnia część omawianej książeczki — to przegląd zasobów najważniejszych 
archiwów Europy Zachodniej, przy czym, oczywiście, najwięcej uwagi poświę
cono archiwom francuskim (zajmuje to połowę objętości tej części). Z powodu 
konieczności ogromnego streszczania omówienia te są bardzo lakoniczne i jak 
najbardziej ogólne. Książeczka spełnia jednak ważną rolę popularyzatorską i słu
żyć może każdemu, kto zechce zdobyć pierwsze podstawowe wiadomości o pro
blemach archiwalnych w ogólności, a o archiwistyce francuskiej w szczególności.

Bronisław Turoń

G. R. C. D a v i s, MEDIEVAL CARTULARIES OF GREAT BRITAIN. A SHORT 
CATALOQUE, Longmans Green Co., New York 1958, s. X X I -f- 182.

Krajem, który obok Francji stosunkowo najlepiej docenił znaczenie kopiarzy 
dla historii, jest Anglia. Zrozumiano, że kopiarze zawierają niejednokrotnie je 
dyny przekaz i jedyną wiadomość o istnieniu i treści bardzo nieraz ważnych do
kumentów. W związku z ogromnymi stratami, jakie dotknęły archiwa klasztorne 
Anglii i Szkocji w okresie reformacji, wartość historyczna kopiarzy jako źródeł 
zastępczych jest tym większa. Dlatego to Royal Historical Society postanowiło 
zarejestrować i opublikować przed ćwierćwieczem katalog znajdujących się w an
gielskich bibliotekach, klasztornych archiwach i w posiadaniu świeckich feudałów 
kopiarzy. Omawiana publikacja jest wykonaniem tego zamierzenia. Autor publi
kacji, pracownik naukowy w Dziale Rękopisów British Museum, podjął rzucony 
przez Towarzystwo Królewskie pomysł i po dziesięciu latach przy pomocy i po
parciu różnych prywatnych mecenasów doprowadził swe dzieło do końca. Katalog


