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A. He j n a, ARCHEOLOGICKY VYZKUM HRADU VIZMBURKA (Archaeologia
historica I, 1976, s. 177-186). 

Na artykulik ten warto zwrócić uwagę z dwóch powodów: jest on kolejnym 
potwierdzeniem przydatności szeroko rozumianej metody archeologicznej do badań 
późnośredniowiecznych, dostarcza szczegółowych danych o kształtowaniu się 
osadniczego i politycznego limesu między Czechami a Sląskiem w rejonie górnego 
biegu Metuji. Autor, który jest archeologiem-mediewistą z akademickiego Insty
tutu Archeologii w Pradze, referuje wyniki prowadzonych od 1972 r. poszukiwań 
w ruinach zamku Vizmburka, znajdujących się nad środkową Upą (dopływ 
Metuji) w powiecie trutnowskim. Prace te są wycinkiem programu badań nad 
obronnymi rezydencjami epoki przemyślidzkiej, a zarazem nad początkami osad
nictwa w północno-wschodnich Czechach. 

Vizmburk zbudowano najprawdopodobniej w II poł. XIII w. Zamek powstał 
jako ośrodek wpływów politycznych i jedno z centrów akcji kolonizacyjnej znacz
nego r�du feudałów herbu „strzemię" (byli wśród nich przemyślidzcy kasztelanowie 
Kłodzka, zmarły zaś w 1304 r. Tas z Vizmburka był komornikiem Wacława II 
i starostą Małopolski, Kujaw i Pomorza). U schyłku XIII w. był opodal również 
teren ekspansji śląskiej, której przejawem było założenie zamku Bolkov, związanego 
z działalnością Bolka I świdnickiego. 

Badania pozwoliły odtworzyć zasadnicze cechy architekttfry obiektu, nawią
zujące do form wczesnogotyckich, a także dostarczyły licznych okazów wyposa
żenia militarnego, ceramiki itd. Żródła pisane rejestrują kolejne zmiany właści
cieli, z których ostatnim był Jirik z Dube - jeden z przywódców ruchu husyc
kiego w tej części kraju. Wtedy też Vizmburk stał się ważnym ogniwem systemu 
obronnego przeciwko najazdom ze Sląska, a jednocześnie oparciem dla husyckich 
wypraw odwetowych. Stało się to przyczyną jego zburzenia przez wojska śląskie 
w 1447 r. Można sądzić, że dokładniejsza kwerenda źródłowa uzupełni w szcze
gółach zarysowaną przez Autora historię zamku. Nasuwa się refleksja, że 
dzieje tego odcinka pogranicza czesko-śląskiego, a w tym rola centrów poli
tyczno-militarnych i osadniczych w rodzaju Vizmburka, mogłyby stanowić 
wdzięczne pole współpracy nauki czeskiej i dolnośląskiej. 

Na koniec warto podkreślić opatrzenie artył:cułu w instruktywne zdjęcia i r�e
telne streszczenie w języku niemieckim. 

Ryszard Gladkiewicz 

8 - Sobótka 1977, z. 4 
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PRACA PRZYMUSOWA POLAKÓW POD PAN OWANIEM HITLEROWSKIM 
1939-1945. Wybór źródeł. i opracowanie A. Konieczny i H. Szurgacz (Documenta 

Occupationis, t. X), Poznań 1976, ss. 562. 

W ostatnich latach ukazało się kilka wartościowych publikacji monograficz
nych (w tym próba syntezy, pióra Cz. Łuczaka 1) i źródłowych na temat pracy 
przymusowej Polaków w okresie II wojny światowej. Można w związku z tym 
wyrazić przekonanie, że ten nurt dziejów Polski 1939-1945 doczekał się już sto
sunkowo pełnego i wielostronnego opracowania. Najnowszą pozycją z tego zakresu 
jest recenzowany wybór źródeł, opracowany przez dwóch wrocławskich historyków 
prawa i wydany w ramach znanej serii dokumentalnej Instytutu Zachodniego w Poz
naniu. Stanowi on ilustrację hitlerowskiej polityki, w szczególności prawno-admi
nistracyjnej praktyki, której celem było pełne zrealizowanie w stosunku do Polaków 
przymusu pracy oraz drobiazgowa reglamentacja sytuacji prawnej i faktycznej 
robotników polskich. 

Pod względem chronologicznym wybór obejmuje cały okres wojny, przy czym 
najwcześniejszy dokument nosi datę 12 IX 1939 r., ostatni zaś 23 XI 1944 r. Po.d 
względem zasięgu terytorialnego obejmuje nie tylko Rzeszę i tereny wcielone, gdzie 
praca przymusowa ludności polskiej „uzyskała w latach wojny najpełniejszy 
kształt" (s. IX) i na których koncentrowała się dotychczas uwaga badaczy tego 
problemu, lecz także i ziemie Generalnego Gubernatorstwa. W wypadku H. Szur
gacza dowodzi to godnej podkreślenia konsekwencji, ponieważ podobne ujęcie za
stosował już przed paru laty w swojej monografii 2• Jak piszą Autorzy, umożliwia 

ono ukazanie pełniejszego obrazu polityki hitlerowskiej w dziedzinie pracy przy
musowej. Zwracają równocześnie uwagę na to, że badania nad okupacyjnym pra
wem pracy w GG potwierdzają „słuszną tezę" prof. Madajczyka o zasadniczej jed
nolitości zamierzeń, jakie III Rzesza realizowała wobec Polaków na wszystkich 
trzech wymienionych obszarach. Decydując się na takie poszerzenie terytorialnego 
zasięgu swojej publikacji autorzy uznali za celowe ograniczyć ją pod względem 
rzeczowym „do kilku wybranych i niewątpliwie najistotniejszych zagadnień" (s. IX),

starając się równocześnie o możliwie szerokie ich naświetlenie. Kierowali się tu 
przekonaniem, że postęp osiągnięty w badaniach nad problematyką pracy przymu
sowej Polaków pozwala już na taką selekcję zagadnień. 

W wyborze znalazły się 232 dokumenty o zróżnicowanej objętości i charakte
rze, zamieszczone w języku oryginału i z reguły w całości. Pochodzą one zarówno 
od władz centralnych, jak i lokalnych, przy czym w tym ostatnim wypadku stano
wią zwykle „konkretyzację zasad ogólnych oraz ilustrację stosowania owych zasad 
w praktyce" (s. X). Całość dzieli się na pięć działów odpowiadających najważniej
szym, wyodrębnionym przez Autorów zagadnieniom. Tworzą one strukturę opiera
jącą się w części na kryterium terytorialnym, w części zaś rzeczowym. Trzy 
pierwsze - ,,Dozór policyjny", ,,System represji" (najobszerniejszy) oraz „Praca 

przymusowa a niektóre zagadnienia polityki narodowościowej" zawierają doku
menty dotyczące Rzeszy oraz ziem wcielonych. Dwa ostatnie odnoszą się do Gene
ralnego Gubernatorstwa (,,Wywóz na roboty przymusowe i zatrudnienie Polaków ... " 
oraz „Warunki pracy i egzystencji"). Układ zastosowany przez autorów w obrębie 
poszczególnych działów wydaje się nieco mniej przejrzysty, będąc kombinacją po
rządku chronologicznego (data dok�mentu) i, w pewnym stopniu, hierarchi<!znego 
(ranga organu, od którego dokument pochodzi). 

1 Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej, 

Poznaf, 1974. 
2 Przymusowe zatrudnianie Pol.aków przez h.itierowskiego o�upanta w latach 

1939-1945, Wrocław 1971. 
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Obszerny i interesujący wstęp (także w językach: rosyjskim, angielskim i nie

mieckim) zawiera zwięzłe, ale wnikliwe omówienie głównych nurtów w badaniach 

nad pracą przymusową oraz dobre wprowadzenie w problematykę tego przed

miotu. Wypada jednak sprostować uwagę, iż materiały procesów norymberskich 

nie uwzględniały „istotnych różnic w traktowaniu członków określonych narodo

wości" (s. VI) - np. wyrok w procesie Kruppa dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. 

W zakończeniu znajdują się indeksY. (nazwisk i miejscowości) oraz dwujęzyczny 

(także po niemiecku) spis dokumentów, w którym autorzy słusznie poprzestali na 

tytułach merytorycznych, sygnalizujących w sposób czytelny treść. 

Recenzjowany wybór jest kolejnym, udanym przykładem rozwijanych we Wro

cławiu badań, których przedmiotem jest polityka okupanta hitlerowskiego wobec 

narodu polskiego ukazywana przez pryzmat jego własnych urzędowych aktów 

prawnych. 

Adam Basak 

ZAMOJSZCZYZNA - SONDERLABORATORIUM SS. ZBIÓR DOKUMENTÓW 

POLSKICH I NIEMIECKICH Z OKRESU OKUPACJI HITLEROWSKIEJ pod re

dakcją Cz. Madajczyka, t. I-II, Warszawa 1977, ss. 530, 560. 

Prezentowany zbiór dokumentów dotyczy jednego z najbardziej tragicznych 

rozdziałów okupacyjnej martyrologii polskiej, zarazem jednego z najbardziej <;ha

rakterystycznych przykładów praktycznej realizacji hitlerowskich koncepcji ekspan

sji terytorialnej i ludnościowej, które znalazły wyraz w Generalnym Planie 

Wschodnim. Wydawcy niezwykle trafnie dobrali tytuł. Jak pisze Autor wstępu, 

prof. Madajczyk, ,,Nazwy Sonderlaboratorium SS nie użyto w żadnym z doku

mentów ... [ale] wynika on z roli, jaką wyznaczono Zamojszczyźnie - obiektowi 
eksperymentowania metod kolonizacji nazistowskiej na obszarach całkowicie nie
niemieckich 1, którym hitleryzm wyznaczył rolę niemieckiej przestrzeni życio

wej" (s. 8). 

Zespół wydawców {F. Cieślak, S. Lewandowska, Cz. Madajczyk i T. Tarno

grodzki) podjął trud, którego skali dowodzi sam wykaz polskich i obcych archi

wów objętych kwerendą. Zdołał też zgromadzić komplet dostępnych obecnie źródeł 

niemieckich, spośród polskich zaś zabrakło jedynie dokumentacji znajdującej się 

w Archiwum Polski Podziemnej w Londynie (wyzyskano natomiast zasoby Insty

tutu Historycznego im. Sikorskiego). W sumie zbiór obejmuje 414 dokumentów 

archiwalnych, które z reguły nie były jeszcze ogłaszane drukiem, uzupełnionych 

zamieszczonymi w aneksach (osobna numeracja i odrębny rodzaj czcionki) 63 frag

mentami wspomnień, relacjami i zeznaniami sądowymi, w większości już publi

kowanymi, które miały przede wszystkim wypełnić lukę, jaką spowodował nie
dostatek materiałów archiwalnych typu wojskowego. 

Zamieszczone w zbiorze w porządku chronologicznym dokumenty wykazują 

dość dużą różnorodność. Wśród niemieckich przeważają urzędowe akta - wytyczne, 

protokoły posiedzeń, raporty, memoriały i korespondencja (spotyka się jednak także 

publikacje z prasy okupanta oraz powojenne zeznania). Ukazują one genezę i mo

tywy wysiedleń, organizacyjne zabiegi, które im towarzyszyły, nieporozumienia 
i spory kompetencyjne, jakie na tym tle wynikały pomiędzy administracją cywilną 

a SS, wreszcie stosunek do wystąpień polskiego ruchu oporu na Zamojszczyźnie. 

1 W tekście podano pomyłkowo „niemieckich". 
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Dokumenty niemieckie zamieszczone zostały w języku oryginału (niekiedy w po
staci fotokopii) oraz w polskim tłumaczeniu. W kilku jednak wypadkach podano 
tylko wersję polską z zaznaczeniem, że wydawcy nie byli w stanie dotrzeć do 
oryginału (nry 36, 37 i 58). Nasuwa się pytanie, co stało się z oryginałami tych 
dokumentów, skoro istnieją polskie tłumaczenia, opublikowane zresztą po raz 
pierwszy w „Biuletynie GKBZHwP" w 1947 r. 

Materiały polskie to w większości odnoszi\Ce się do Zamojszczyzny fragmenty 
okresowych sprawozdań komórek Delegatury (w tym wypadku nie zaznaczano, od 
kogo dokument pochodzi - por. nry 84, 99, 112, 127, 140, 151, 171 i inne) oraz dzia
łającego legalnie Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Bogato reprezentowana jest 
także prasa konspiracyjna, obejmująca - co warto podkreślić - wszystkie waż
niejsze nurty polityczne, przy czym, jak pisze Madajczyk, .,podano informacje naj
bardziej dla tych nurtów ... reprezentatywne, pomijając powtarzające się" (s. 10). 
Czytelnik znajdzie też stosowne dla tematu fragmenty „Dziennika działa1\" oraz 
protokoły posiedzeń rządu emigracyjnego. 

Wydawcy nie uniknęli pewnych usterek warsztatowych. Zdarzają się np. 
przypisy, w których w różny sposób podawane jest to samo źródło (por. w tej 
sprawie dok. nr 2 i 3, w których źródło określone zostało jako „AGKBZH, Proces 
norymberski, VIII, t..." itd., gdy w dok. nr 15, 26, 153 nosi ono .nazwę: .,AGKBZH, 
ATW, VIII, t ... " itd. Por. także dok. nr 36 i 37). Obok przypisów merytorycz
nych, uzupełniających lub weryfikujących zawarte w dokumentach dane, spotyka 
się też sporadycznie niezbyt fortunne uwagi polemiczne w stosunku do formuło
wanych tam ocen. Informacja podana w przypisie do dok. nr 15 (s. 45), w dodatku 
z powołaniem się na liczbę strony w Wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojs
kowego w Norymberdze, iż za organizacje przestępcze uznał on nie tylko Gestapo, 
SD, SS i korpus kierowniczy NSDAP, co miało miejsce, lecz także SA, Gabinet 
Rzeszy, Sztab Generalny i Naczelne Dowództwo Sil Zbrojnych, nie odpowiada 
oczywiście prawdzie. 

W sumie jednak są to usterki drobne, bez wpływu na zasadniczą wartość pu
blikacji. Można i należy ją ocenić wysoko. 

Adam Basak 

BY P AMIĘC TRWAŁA WIECZNIE, MIEJSCA W ALK I MĘCZEŃSTWA RA
DZIECKICH ŻOŁNIERZY I ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH NA OPOLSZCZYZ
NIE 1941-1945, Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono
micznej w Opolu, Opole 1977, ss. 189. 

NEKROPOLIA RADZIECKIE W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM, pod red. 
F. Serafina, Katowice 1976, Uniwersytet śląski, ss. 228.

Na konferencji przedstawicieli instytutów historii i katedr historycznych uni
wersytetów oraz wyższych szkół pedagogicznych Katowic, Kielc, Krakowa, Opola 
i Rzeszowa, odbytej w kwietniu 1973 r., postanowiono w związku ze zbliżającą się 
wówczas XXX rocznicą wyzwolenia ziem polskich przygotować serię publikacji, 
w której przedstawiono by martyrologię i walkę radzieckich żołnierzy i party
zantów na ziemiach Polski południowej. Proponowany tytuł roboczy dla zamierzo
nych publikacji brzmiał Nekropolia radzieckie. W poszczególnych ośrodkach powo
łano zespoły, które zebrały materiały źródłowe odnoszące się do poległych i po
mordowanych radzieckich żołnierzy, jeńców wojennych. oraz obywateli cywilnych. 
Rezultatem tych badań są m. in. dwa tomy poświęcone nekropoliom radzieckim 
w dwu województwach śli!skich w granicach sprzed 1 VII 1975 r. - katowickie-
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mu i opolskiemu. Ponadto opublikowano· Nekropolia radzieckie w Polsce południo

wej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r.,

red. Andrzej Pilch, Kraków 1976, Uniwersytet Jagielloński. 
Obydwie przedstawione tu publikacje śląskie posiadają podobny układ. W części 

pierwszej przedstawiono najpierw problematykę radzieckich jeńców i robotników 
przymusowych na terenie obydwu rozpatrywanych obszarów w czasie II wojny 
światowej, a następnie wyzwolenie tych terenów w 1945 r. Część drugą stanowi 

. wykaz nekropolii oraz zidentyfikowanych nazwisk poległych i zamordowanych; 
wydawnictwo katowickie podaje odrębny wykaz nekropolii, a odrębnie alfabetyczny 
wykaz nazwisk z informacjami o miejscu spoczynku, podczas gdy wydawnictwo 
cpolskie zamieszcza nazwiska przy opisie poszczególnych miejsc walki, oferując 
dodatkowo ii:ideks alfabetyczny wszystkich nazwisk. Wydawnictwo opolskie zawie
ra ponadto w aneksie skład organizacyjny oraz obsadę personalną stanowisk do
wódczych i sztabowych wojsk radzieckich uczestniczących w walkach o Śląsk 
Opolski, ·a także ze.stawienie stopni wojskowych sił lądowych ZSRR i ich odpo
wiedników w Wojsku Polskim i wreszcie bibliografię. Obydwa wydawnictwa są 
bogato ilustrowane. Wydawnictwo katowickie zaopatrzono w streszczenie w języku 
rosyjskim i angielskim, w tych samych językach przytaczajllC spis ilustracji. 

Wydawnictwa te są rezultatem żmudnych badań archiwalnych i terenowych. 
Dokumentacji nekropolii w województwie katowickim podjęli się członkowie Kola 
Naukowego Historyków Uniwersytetu śląskiego Otylia Pilśniak, Teresa Rduch, 
Jacek Malicki, Wojciech Moś, Jerzy Musiolik i Zbigniew Studencki pod przewod
nictwem dr Franciszka Serafina. Materiał opolski przygotowali pracownicy Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców śląskich doc. dr hab. Elżbieta Hornowa, dr 
Kazimierz Wirski i mgr Stanisław Nicieja oraz pracownicy Instytutu Sląskiego 
w Opolu - dr Stanisław Senft oraz dr Damian Tomczyk; dodajmy tu uzupełnia
jąco, że pracami zespołu opolskiego kierowała i edycję przygotowała E. Hornowa 1, 

o czym czytelnik się, niestety, nie dowiaduje - odczytuje natomiast na odwrocie
karty tytułowej, iż redaktorem jest Stefan Ziarko, autor niespełna dwustronicowej
przedmowy. Podobno przygotowuje się wznowienie tomu opolskiego, więc istnieje
nadzieja, że niedopatrźenie to zostanie - zgodnie z dobrymi obyczajami wydaw
niczymi - usunięte.

Andrzej Brożek 

1 E. H o r n  o w a, Udział Instytutu Historii WSP w Opolu w pracy nad upa
miętnianiem miejsc walk i martyrologii żołnierzy i obywateli radzieckich na Opol
szczyźnie w czasie II wojny światowej (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Peda
gogicznej im. Powstańców Sląskich w Opolu, Historia XIII, Opole 1975, s. 115-117). 
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