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Polonia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus 
ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis 
concessorum. Provincia Gnesnensis – Archidioecesis Gnesnensis, Dioeceses Posnanien-
sis, Cracoviensis, Wratislaviensis, Plocensis, Wladislaviensis et Lubucensis, Pomerania 
– Dioecesis Caminensis exempta, congessit Waldemarus Könighaus, Gottingae: In aedibus 
Vandehoeck et Ruprecht, 2014 (Regesta Pontificum Romanorum), ss. XXII, 4 nlb., 227.

Inicjatywa udostępnienia nauce wszystkich dokumentów odzwierciedlających stosunki 
między papiestwem a poszczególnymi krajami chrześcijańskimi liczy już 120 lat. Jest ona 
realizowana głównie przez historyków niemieckich pod auspicjami Getyńskiej Akademii 
Nauk, do której w 1931 r. dołączyła Fundacja Piusa XI. Pierwotny zamiar opublikowania 
wszystkich dokumentów do początku pontyfikatu Innocentego III (1198), wobec ogromu 
materiału źródłowego, został zastąpiony z czasem pomysłem ogłoszenia tylko regestów. 
To z kolei nawiązuje do monumentalnego, jednak już mocno zdezaktualizowanego wy-
dawnictwa, którego inicjatorem był Philip Jaffé – od niego zresztą wywodzi się tytuł serii, 
w której ukazał się recenzowany tom1. Tak jak z początku zainteresowania wydawców kon-
centrowały się na krajach wchodzących w skład Cesarstwa Rzymskiego (Italia, Niemcy), 
tak w obecnych działaniach – oprócz przygotowania nowego, trzeciego już wydania dzieła 
Jaffégo – nacisk kładzie się na opracowanie materiałów wcześniej słabo bądź w ogóle nie-
uwzględnianych, tj. dotyczących Półwyspu Iberyjskiego oraz szeroko rozumianej Europy 
Wschodniej (prowincje Polonia, Bohemia, Hungaria, Dalmatia-Croatia). Z interesującej 
z polskiego punktu widzenia części Europy w ostatnim czasie ukazało się opracowanie 
poświęcone diecezjom praskiej i ołomunieckiej, przygotowane przez getyńskiego historyka 
Waldemara Könighausa2, notabene stałego współpracownika „Sobótki”.

Również wynikiem jego prac jest omawiany tu tom poświęcony Polsce. Historia jego 
powstania, zwięźle przedstawiona przez W. Könighausa we wprowadzeniu (s. IX–X), liczy 
niemal pół wieku. Splotła się ona z tak wybitnymi postaciami polskiej mediewistyki, jak 
Eugeniusz Wiśniowski, Aleksander Gieysztor, Jerzy Kłoczowski, Stanisław Kuraś, Jadwi-
ga Karwasińska czy Jerzy Wyrozumski, aż w końcu trafiła do rąk Przemysława Nowaka, 
który m.in. zgromadzonym materiałom nadał wersję elektroniczną. Ostatecznie w 2011 r. 
materiały przejął W. Könighaus, który doprowadził prace do szczęśliwego finału.

1 Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 1198, 
ed. Philippus Jaffé, Berolini 1851; wyd. 2 popr. i uzup. Guilielmus Wattenbach, Bd. 1–2, Lipsiae 
1885–1888.

2 Germania pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante 
annum MCLXXXXVIII Bohemiae et Moraviae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis 
concessorum, congessit Waldemarus Könighaus, Gottingae 2011 (Regesta pontificum Romanorum. 
Provincia Maguntinensis. Pars 7: Dioeceses Pragensis et Olomucensis).
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Tom Polonia pontificia został przygotowany zgodnie z założeniami serii. Otwiera go 
przedmowa (w językach niemieckim i polskim) pióra Klausa Herbersa, sekretarza na-
ukowego Fundacji Piusa XI. Po wspomnianym wprowadzeniu W. Könighausa następują 
dwa wykazy porządkujące cały publikowany materiał źródłowy. W pierwszym, w ujęciu 
chronologicznym, zostały zestawione imiona papieży i innych postaci związanych z kurią 
rzymską (kardynałów, legatów), którzy byli wystawcami dokumentów uwzględnionych 
w tomie. W drugim zostały ujęte osoby, które ze strony polskiej albo w sprawach polskich 
prowadziły korespondencję z papieżami albo odwiedzały Stolicę Apostolską, czego kon-
sekwencją były bądź miały być wystawiane dokumenty.

Cały materiał dokumentowy został uporządkowany według odbiorców dokumentów, 
w zasadzie zgodnie ze strukturą polskiej organizacji kościelnej. Wyjątek stanowi ogólna 
część pierwsza, zatytułowana Polonia, w której znalazły się regesty dokumentów stano-
wiących ślady kontaktów ze Stolicą Apostolską polskich książąt i królów (Duces ac reges) 
oraz możnych (Proceres et laici). W dalszym ciągu następują regesty dokumentów zwią-
zanych z arcybiskupstwem gnieźnieńskim oraz biskupstwami poznańskim, krakowskim, 
wrocławskim, płockim, włocławskim, lubuskim, a także pomorskim (kamieńskim). W ra-
mach rozdziałów dotyczących biskupstw wyodrębniano też części poświęcone położonym 
na ich terenie klasztorom, których stosunki ze Stolicą Apostolską znalazły odzwierciedlenie 
w dokumentach. Ponadto Addenda zawierają regesty fikcyjnych dokumentów opracowa-
nych na podstawie informacji Jana Długosza oraz dwa regesty dokumentów błędnie ko-
jarzonych z Polską. Całości dopełnia mapa diecezji na ziemiach polskich i na Pomorzu, 
wykaz skrótów oraz wykaz prac cytowanych w skrócie.

Poszczególne części zostały zredagowane jednolicie. Otwiera je zestawienie biblio-
graficzne z podziałem na źródła i opracowania na temat danej jednostki administracyjnej 
/ instytucji (w porządku chronologicznym), krótkie przedstawienie jej dziejów z uwzględ-
nieniem charakterystyki archiwów i bibliotek, wykaz specyficznych skrótów, po czym 
następują zestawione w kolejności chronologicznej regesty. Nadano im własną numerację, 
zaznaczając, czy oryginał jest zaginiony (deperditum, oznaczony symbolem *), sfałszo-
wany lub podejrzany (spurium, oznaczony †) bądź wątpliwy (oznaczony ?). Każdy regest 
składa się z datacji, streszczenia dokumentu oraz dokumentacji podzielonej na informacje 
o oryginale, kopiach, wydaniach, regestach i opracowaniach. Spotkać tu czasem można 
również próby włączania się Wydawcy w dyskusję naukową związaną z danym regestem, 
a nawet oceny, z których pewne wydają się nazbyt uproszczone (np. „innumerabilia spectant 
studia”, s. 13; „Quot studia, tot etiam opiniones [...] existunt”, s. 14).

Ta ostatnia opinia odnosi się do regestu Dagome iudex (Polonia, nr *3). Wydawca za-
datował oryginalny dokument na czas pontyfikatu papieża Jana XV (połowa sierpnia 985 
– marzec 996 r.). Mimo braku jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o datację oryginalne-
go dokumentu, dotychczasowa dyskusja pozwala jednak na zawężenie jej do ostatnich lat 
panowania Mieszka I. 

W omawianym tomie Polonia pontificia zostały zarejestrowane łącznie 342 dokumenty. 
W tej liczbie znajduje się 115 fikcyjnych dokumentów, które na karty swoich Annales seu 
cronicae i katalogów biskupów polskich wprowadził Jan Długosz. Choć oczywiście można 
by się zastanawiać, czy takie mnożenie liczby dokumentów jest postępowaniem słusznym, 
warto jednak przypomnieć, że o ich uwzględnienie w przyszłej Polonia pontificia w swoim 
czasie upominało się polskie środowisko mediewistyczne3. Jeśli odjąć materiały zmyślone 

3  Jerzy Wyrozumski, Stanisław Szczur, Jan Długosz und die Polonia Pontificia, [w:] Hundert 
Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz – Methoden – Perspektiven. Akten eines Kolloquiums zum 
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przez Jana Długosza, pozostaje 227 dokumentów. Wśród nich Wydawca oznaczył jako 
deperdita aż 160 (przeszło 70%), jako spuria – 55 (niespełna 25%), a jako wątpliwe – 19 
(8,4%, przy czym możliwa jest przynależność danego dokumentu do każdej z tych katego-
rii). Pod względem chronologicznym około 63% regestów odnosi się do XII w.

Jedynie 53 regesty oparte są na oryginalnych przekazach. Należy jednak zastrzec, że 
niektóre z regestów odnoszą się do tego samego oryginału, albowiem dokumenty dotyczące 
większej liczby biskupstw były regestowane przy każdym z nich, przy czym redagowano je, 
biorąc pod uwagę związek z danym biskupstwem. Inaczej brzmi na przykład regest doku-
mentu z 4 VI 1133 r. zredagowany z punktu widzenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (nr 
11), a inaczej biskupstwa wrocławskiego (nr 9). Sprawia to, że liczba regestów sztucznie 
wzrasta. W tym ostatnim przypadku ten sam dokument jest regestowany również w czę-
ściach dotyczących Polski (nr 30), Poznania (nr 10), Krakowa (nr 19), Płocka (nr 6), Wło-
cławka (nr 7), Lubusza (nr 6) i Pomorza (nr 14), a zatem łącznie aż dziewięciokrotnie. 

Powodem sztucznego zawyżania liczby regestów jest również domniemywanie ist-
nienia dokumentów nie tylko w każdym uchwytnym źródłowo, lecz również w każdym 
mniej lub bardziej prawdopodobnym „polskim” kontakcie ze Stolicą Apostolską. Tytułem 
przykładu legendarna sprawa starań o koronę królewską dla polskiego księcia (Mieszka 
I albo Bolesława Chrobrego), rzekomo utraconą na rzecz króla węgierskiego Stefana I, 
znana wyłącznie z późniejszej tradycji historiograficznej (począwszy od Kroniki węgier-
sko-polskiej), w ujęciu W. Könighausa była podstawą do stworzenia pięciu regestów (Po-
lonia – Duces..., nr nr *†?2, *†?7, *†?9, *12; Kraków, Episc., nr *7). Podobnie rzecz się 
ma ze sprawą legendarnego mnichostwa Kazimierza Odnowiciela – rzekoma interwencja 
możnych u papieża w sprawie zwolnienia z klasztoru i zgody na małżeństwo Kazimierza 
Odnowiciela stała się okazją do zredagowania pięciu regestów (Polonia – Duces..., nr nr 
*†16, *†17, *†18, *†19, *†20), z których cztery zostały powtórzone w kolejnej części 
(Polonia – Proceres..., nr nr *†1, *†2, *†3, *†4, *†20). Ich podstawą była, podobnie jak 
i w poprzednim przykładzie, jedynie późniejsza tradycja kronikarska. Według Polonia 
pontificia tzw. testament Bolesława Krzywoustego miał być zatwierdzony być może przez 
papieża Innocentego II (Polonia – Duces..., nr *?32, zob. też s. 8), co ma wynikać z do-
kumentu papieża Innocentego III z 9 VI 1210 r., adresowanego do nieznanego z imienia 
księcia śląskiego. Mało tego, to zatwierdzenie miało być reakcją na prośbę Bolesława 
Krzywoustego (Polonia – Duces..., nr *?31). Tymczasem ten tzw. testament najpewniej 
nigdy nie przybrał formy pisemnej – o takowej wspomina jedynie Wincenty Kadłubek, 
i to przeszło pół wieku po śmierci Bolesława Krzywoustego. Tym samym przybywają dwa 
regesty, powstałe w związku z dokumentem, który najpewniej nie istniał.

Można by postawić pytanie o adekwatność przyjętego podziału materiału w omawia-
nym tomie Polonia pontificia, zgodnego wprawdzie z założeniami serii, jednak nie całkiem 
odpowiadającego specyfice polskich biskupstw, których kontakty ze Stolicą Apostolską 
w porównaniu na przykład z Niemcami były dużo skromniejsze. Należy też zauważyć, 
że pod względem objętości zachwiane są proporcje między częściami wstępnymi (biblio-
graficznymi i historycznymi), które zajmują nadspodziewanie wiele miejsca, a niekiedy 
przytłaczają regestowany materiał źródłowy, jak w przypadku klasztorów, gdzie czasem 
znajduje się tylko jeden regest.

hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum vom 9.–11. Oktober 1996 in Göttin-
gen, hrsg. von Rudolf Hiestand, Göttingen 2003, s. 219–228.
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Cały tom, z wyjątkiem pierwszej z przedmów, został opracowany w powszechnie zrozu-
miałym w kręgu zainteresowanych czytelników języku łacińskim. Pewnym zaskoczeniem 
(choć z polskiej perspektywy nieistotnym) jest odejście od łaciny i wprowadzenie języka 
niemieckiego w tłumaczeniach tytułów polskich opracowań zamieszczonych w bibliogra-
fiach. Zaskakują też polskie elementy w tytułach niektórych podrozdziałów, jak Poznań, 
św. Michała, dein św. Jana Jerozolimskiego (s. 71) czy Wrocław, NMP na Piasku (s. 113), 
pewnie czytelnik spoza Polski nie w pełni je zrozumie i spodziewałby się określeń łaciń-
skich. Parę uwag można zgłosić do stosowanego nazewnictwa łacińskiego. Według tradycji, 
ale też zgodnie ze standardowymi opracowaniami, łacińska nazwa rzeki Odry to Viadrus 
(nie Viadrina, s. 105, 151)4. Widać brak konsekwencji w stosowaniu łacińskiego określenia 
Pomorza (Pomeria, s. X, Pomerania, s. 160 nn.). Standardem w omawianym tomie stało się 
– wbrew gramatykom łacińskim – odejście od pisowni wielką literą łacińskich przymiotni-
ków i przysłówków urabianych od nazw własnych (typu Polonicus, Germanice).

Mimo widocznej staranności, z którą Wydawca przeprowadzał korektę, nie udało się 
uniknąć pewnych potknięć, jak chociażby błędne przeniesienia nazwisk i nazw polskich, 
np. Wierzbowski (s. 1), Brzetysław (s. 19), Józefowiczówna (s. 56), Trzemeszno (s. 56–57), 
średniowieczny (s. 60, 72), Przeszłość (s. 150). Zdarzają się też zwykłe błędy literowe (np. 
s. 5 – Zbigniwe, s. 109 – bibiliotheca). Z innych dostrzeżonych potknięć można by wskazać 
błędne przytoczenie (na s. 117) nazw oddziałów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
– nie Dział Manuskryptów, lecz Oddział Rękopisów, nie Dział Inkunabułów, lecz Oddział 
Starych Druków. Wydaje się ponadto, że adekwatniejszym tłumaczeniem tych nazw na 
łacinę byłoby odpowiednio Sectio Librorum Manuscriptorum (zamiast Pars Manuscrip-
torum) oraz Sectio Librorum Typis Impressorum (zamiast Pars Incunabulorum). Chociaż 
zestawienia bibliograficzne zostały opracowane solidnie i cechuje je walor reprezentatyw-
ności, można by sugerować pewne uzupełnienia, jak uwzględnienie prac: Karola Buczka 
o początkach biskupstw polskich, Ryszarda Grzesika dotyczących Kroniki węgiersko-pol-
skiej (zwłaszcza w regestach Polonia – Duces..., nr nr *†?2 i *†?7) czy Józefa Mandziuka 
o historii Kościoła śląskiego.

Prezentowany tom Polonia pontificia jest nie tylko dopełnieniem serii Regesta ponti-
ficum Romanorum, lecz również stanowi kapitalny przegląd wiedzy źródłowej oraz kom-
pendium dokumentujące stosunki Polski z papiestwem w pierwszych dwóch i pół wiekach 
istnienia Kościoła i państwa polskiego. Zrządzeniem losu wydane w przededniu 1050. 
rocznicy chrztu Mieszka I, dzieło to znakomicie wpisuje się w obchody rocznicowe.

Wojciech Mrozowicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w śred-
niowiecznej Nysie, Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2014, ss. 494, 2 il. cz.-b.

Minęło kilka lat od czasu, gdy obroniona na Uniwersytecie Opolskim dysertacja Ewy 
Wółkiewicz przybrała postać drukowanej książki. Liczne związane z tą pracą pomniejsze 

4  Por. Johann Georg Theodor Graesse, Friedrich Benedict, Orbis Latinus. Lexikon lateinischer 
geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, großausgabe, bearb. und hrsg. von Helmut 
Plechl , Bd 3: N–Z, Braunschweig 1972, s. 602.
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publikacje Autorki1 tylko rozbudzały apetyt na danie główne, którego przygotowania 
podjęło się krakowskie wydawnictwo Avalon. Monografia nie przynależy do żadnej 
serii, jest – rzec można – bytem samoistnym, autonomicznym. Jakkolwiek wydana 
w Małopolsce przez badaczkę związaną obecnie z mazowieckim ośrodkiem naukowym, 
praca E. Wółkiewicz wyrasta z tradycji i doświadczeń mediewistyki śląskiej, stanowiąc 
bez wątpienia ważne w jej ramach dokonanie.

Książka skonstruowana jest klasycznie – chwała jej za to – i dzieli się na dwa rozdziały 
wstępne (Wstęp ze stanem badań, sumarycznym omówieniem źródeł i wprowadzeniem 
w problematykę książki oraz rozdział pierwszy Nysa: miasto biskupów wrocławskich), 
ponadstustronicowy rozdział drugi, będący omówieniem poszczególnych instytucji kościel-
nych miasta w ujęciu chronologicznym, oraz dwa kolejne, liczące łącznie ponad 130 stron 
rozdziały, wnikające w funkcjonowanie tych instytucji: w rozdziale trzecim w relacjach 
z organami władz miejskich, a w rozdziale czwartym – pod kątem form pobożności. Dodano 
tu dwa ekskursy o – rzec można – instytucjonalno-pobożnościowych powiązaniach Nysy 
i nysan ze światem zewnętrznym. Taki trzon ksiażki, podsumowany krótkim zakończeniem, 
dopełniają aneksy z wykazami kaplic i altarii w kościołach św. Jakuba i św. Jana, zesta-
wieniem duchownych nyskich, darowizn i fundacji, legatów, dóbr, patrociniów et cetera 
– w sumie 32 czasem wielostronicowe tabele, nadto schematyczny plan Nysy i fary nyskiej 
(ten drugi autorstwa proboszcza nyskiego Padewitza, z 1693 r.). Po tym następuje wykaz 
skrótów, źródeł i opracowań. Nie ma natomiast oczekiwanych w pracy naukowej indeksów 
czy obcojęzycznego streszczenia. Można, rzecz jasna, dyskutować, czy prozopograficz-
ne zestawienia nie rekompensują braku indeksu osobowego, poświęcenie zaś monografii 
jednemu ośrodkowi miejskiemu istotnie wymusza istnienie indeksu topograficznego. Jest 
jednak pewne, że na ich obecności książka by tylko zyskała. Nie ułatwia korzystania z niej 
także system wewnętrznych odsyłaczy z tekstu do aneksów, np. na s. 255 w przyp. 441 
i 443 Autorka odwołuje się do aneksu 1, ale aneksy nie są w książce ponumerowane, za to 
jest ich wiele i mają one swoje wewnętrzne podziały (np. wspomniane tabele). O ile Au-
torka mogła (choć nie powinna) taki niuans przeoczyć, o tyle redakcja była zobowiązania 
zachować tu czujność. 

Podstawa źródłowa rozprawy to efekt kwerend głównie w archiwach i bibliotekach 
Wrocławia (Archiwum Archidiecezjalne i Archiwum Państwowe, Biblioteka Uniwersy-
tecka), Opola (Archiwum Państwowe), Pragi, Opawy i Jeseníka. Wykaz źródeł, mimo iż 
podawano w zasadzie tylko nazwy zespołów archiwalnych, nie jest całkiem przejrzysty 
(czy Mszał rękopiśmienny z kościoła św. Barbary w Nysie w archiwum opolskim znajduje 
się poza zespołem?), a w przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej zapomniano o zaznaczeniu, 
że wymienione sygnatury odnoszą się do Oddziału Rękopisów tejże. W przypadku archi-
wum w Jeseníku warto też może było zaznaczyć, że jako archiwum powiatowe jest ono 
oddziałem archiwum krajowego w Opawie. Bazy źródłowej dotyczy też zdanie na s. 23: 
„Wyjątkowo nieliczne pozostają materialne świadectwa dewocji mieszkańców Nysy”, 
gdzie przypis odsyła do pracy na temat ruchomaliów pozyskanych w toku dawnych badań 

1 Na przykład w swoim czasie zelektryzowało badaczy dawnej sztuki odkrycie E. Wółkiewicz, któ-
re pozwoliło na ustalenie tożsamości tzw. Mistrza Ołtarza Świętej Barbary, jednego z najważniejszych 
malarzy czynnych w krajach Korony Czeskiej (Wrocław, Nysa, Legnica?, Kłodzko) w połowie XV w.; 
por. Ewa Wółkiewicz, Twórcy retabulum w kościele św. Jakuba w Nysie. W kwestii wyposażenia 
wnętrz kościelnych w połowie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 52, 2004, 4, 
s. 453–460.
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archeologicznych. Ale czyż materialnym świadectwem tej pobożności nie są zachowane 
do dziś kościoły Nysy oraz ich wyposażenie z badanego okresu? Odpowiedź pozytywną na 
to pytanie przynosi sama książka, w której tak wiele uwagi poświęcono farze jakubskiej, 
do czego jeszcze przyjdzie powrócić. 

Struktura pracy jest przejrzysta i zasadna, pozostaje przy tym w harmonii z tytułem ca-
łości, ale ma trzy dysonanse. W rozdziale drugim podrozdział pierwszy nosi tytuł Kościoły, 
a podporządkowane mu mniejsze segmenty tekstu zawierają w tytułach przeważnie słowo 
parafia. Innymi słowy, do rangi instytucji urosły kościoły (budowle), a im podporządkowane 
zostały parafie, choć to parafie (lub kapituła) są instytucjami i im podlegają kościoły jako 
budowle. Poprawnie natomiast skonstruowane są kolejne podrozdziały dotyczące wspólnot 
zakonnych, szkół, szpitali i przytułków. Wybiegając ku rozdziałowi trzeciemu o formach 
pobożności, warto wszakże postawić pytanie, czy omówione tam bractwa nie są elementem 
instytucjonalizacji życia religijnego i czy nie powinny być omówione w rozdziale drugim. 
I jeszcze jedna wątpliwość: czy do omówionych w podrozdziale ósmym rozdziału trzeciego 
kultów świętych można zaliczyć kult eucharystyczny? Moim zdaniem nie.

Celem pracy jest – jak to ujęła Autorka – „możliwie wszechstronne przedstawienie form 
pobożności mieszkańców późnośredniowiecznej Nysy oraz ich relacji z funkcjonującymi 
w mieście instytucjami kościelnymi” (s. 23). Ramy czasowe, jakie przyjęto, to okres nieco 
ponad trzech stuleci – od powstania miasta (datowanego tu na przełom XII i XIII w.) do 
1520 r., czyli początków reformacji luterańskiej. Zaznaczmy przy tym, że nie całkiem po-
krywa się to z terminem „późnośredniowieczny”, albowiem wiek XIII zwykło się jeszcze 
zaliczać do dojrzałego średniowiecza. Jest wszakże faktem, że gros źródeł i analizowanych 
zagadnień pochodzi z XIV–XV w. i dotyczy tego okresu, a zwłaszcza XV stulecia. 

Sporo uwagi Badaczka poświęciła kwestii początków Nysy (s. 27–31). Znacznie mniej 
miejsca zajmuje podrozdział Dzieje Nysy do czasów reformacji (s. 31–33), co jest dość 
zaskakującą dysproporcją. Odnosząc się w dalszej części recenzji do niektórych tylko frag-
mentów książki, trzeba koniecznie stwierdzić, że monografia E. Wółkiewicz jest pracą tak 
bogatą w znakomicie zanalizowany materiał źródłowy, że nie sposób wyczerpać jej wkładu 
w stan wiedzy nawet na poziomie omówienia poszczególnych rozdziałów, co musiałoby 
przybrać postać rozprawy samej w sobie. Zwrócę jedynie uwagę na pewną paralelę, jaką 
dla tej książki stanowi wydana kilka lat wcześniej monografia Dagmary Adamskiej na te-
mat religijności szlachty księstw świdnickiego i jaworskiego w tym samym okresie2. Obie 
książki stanowią dopełniające się sondy dotyczące dwóch stanów. Stwierdzając ten fakt, 
można dodać, że historycy, o dziwo, stosunkowo mało interesują się duchowością samych 
duchownych. Powstające na ich temat prace – a dwie takie monografie ma na koncie także 
E. Wółkiewicz3 – dotyczą, najogólniej rzecz ujmując, instytucji i prozopografii. Treść ży-
cia religijnego, jeśli tak to można nazwać, przeważnie schodzi na plan dalszy i pojawia się 
w opracowaniach dotyczących liturgii lub homiletyki, niestety, niezbyt licznych. Czasem 
też pobożność ta analizowana jest przez historyków sztuki.

Bardzo ciekawie brzmią przedstawione wyniki kwerend dotyczące odpustów, szcze-
gólnie tych z pierwszych lat schizmy zachodniej (s. 223). Także one wskazują na zupełną 

2 Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w śred-
niowieczu, Poznań–Wrocław 2005.

3 Ewa Wółkiewicz, Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje – organizacja 
– skład osobowy (1386–1477), Opole 2004; eadem, Kapituła kolegiacka św. Bartłomieja w Głogówku 
(1379–1500), Opole 2005. 



 Artykuły recenzyjne i recenzje 153

wyjątkowość kościoła farnego w Nysie w jego ideowych powiązaniach z Rzymem czasów 
Bonifacego IX, papieża budującego niemal od nowa prestiż Stolicy Piotrowej w opozycji 
do Awinionu. Nyskiej farze, przy uwzględnieniu kontekstu Korony Czeskiej (wojna piwna), 
przypada tu szczególna rola manifestowania sankcji dla władzy biskupa wrocławskiego za-
kotwiczonej w tradycji apostolskiej uosabianej przez konstantyńskie bazyliki memorialne, 
z których jedną (św. Apostołów) fara nyska niejako kopiuje i przenosi w trzeci wymiar4. 

Kwestia budowy tego kościoła zajęła Autorkę bardziej niż w przypadku innych świątyń, 
co nie zaskakuje wobec zarówno wielkości i rangi architektonicznego dokonania czasów 
biskupów Wacława i Konrada, jak i liczby źródeł pisanych, jakie się do niego odnoszą. 
Ale wielość źródeł przynosi tu wielość ich interpretacji, do tego całkowicie sprzecznych, 
i stan ten po wydaniu książki E. Wółkiewicz jeszcze się pogłębił. Zasadniczo dylematy 
sprowadzają się do tego, czy zaczęta w 1382 lub około tego roku budowa powstawała od 
wschodu czy od zachodu; czy słowo „kor” winno być odnoszone do chóru, czyli prezbite-
rium, czy do chóru muzycznego w zachodniej części świątyni. Elementem dyskusyjnym 
staje się przy tym chronologia powstawania kaplic przy nawach bocznych i ambicie świą-
tyni. Nie podejmuję się w niniejszej recenzji włączania w tę dyskusję, bo rozsadziłoby 
to proporcje tej wypowiedzi. Inne niż ostatnio prezentowane przez Jarosława Jarzewicza 
stanowisko w tej sprawie E. Wółkiewicz wnosi nowe elementy do dyskusji, która jednak 
powinna uwzględniać wszystkie głosy, jakie w niej padły. Pisząc to, mam na myśli absencję 
w recenzowanej książce nowszego artykułu wspomnianego poznańskiego badacza, który 
szczegółowo przyjrzał się kwestii przykościelnych kaplic. Jego brak (i brak przytoczonych 
tam argumentów) w recenzowanej książce zaskakuje o tyle, że tom, który go pomieścił, 
zawiera także opracowanie E. Wółkiewicz5. W zaisniałej sytuacji dyskusję należy uznać 
za wciąż otwartą.

Ma z pewnością rację E. Wółkiewicz, wskazując na wyjątkowy pod względem udziela-
nych Nysie odpustów okres rządów biskupich Rudolfa, który – wbrew twierdzeniu Anto-
nína Kalousa6 – pozostał po wyborze na wrocławski stolec biskupi aktywny jako papieski 
legat (s. 228–229). Ważniejszym osiągnięciem Autorki jest to, że podważyła zasadność 
wiązania kościoła Panny Marii w Różach z osobą biskupa Jodoka z Rożemberku (s. 83). 
Przytoczone przez nią argumenty na rzecz wcześniejszego datowania tej świątyni są, rzec 
można, nieubłagane i z efektownymi skojarzeniami wezwania świątyni z herbem biskupa 
należy się rozstać. Z kolei na pewne interesujące zjawiska Badaczka zwróciła uwagę na 
s. 170 – gdzie skonstatowała „wykorzystywanie kasy kościelnej na potrzeby samej gminy”. 
Czy w tym upowszechniającym się w ciągu XV w. przekonaniu mieszczan, że fundusze 
kościoła farnego są ich majątkiem, nie widać jakiegoś wpływu sekularyzacji majątków 
kościelnych dokonanego w pohusyckich Czechach i na Morawach? 

Zaskakuje odnoszenie Nysy do realiów Królestwa Polskiego (np. s. 34), nie za bardzo 
uzasadnione dla czasu, gdy miasto znajdowało się w ramach Korony Królestwa Czech 
powstałej w 1348 r. Przez ponad 150 lat okresu ujętego w pracy to Korona Czeska stanowi 

4 Pisałem o tym kilkakrotnie: Bogusław Czechowicz, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku 
u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005, s. 327–329, ostatnio idem, Z Biblią w tle. Prace z historii 
kultury Europy Środkowej, Wrocław 2015, s. 57–67.

5  Jarosław Jarzewicz, Biskupi i mieszczański – kościół św. Jakuba w Nysie, [w:] Nysa. Sztuka 
w dawnej stolicy księstwa biskupiego, red. Ryszard Hołownia, Mateusz Kapustka, Wrocław 2008, 
s. 75–85.

6  Antonín Kalous, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě 
na konci středověku (1450–1526), Brno 2010, s. 213–214.
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najważniejszy kontekst i punkt odniesienia dla zjawisk nyskich, nawet jeśli diecezja wro-
cławska należała do metropolii gnieźnieńskiej. Czasem zresztą to „polonizowanie” nyskiej 
historii prowadzi na manowce. Oto bowiem na s. 110 Badaczka odnosi nyską fundację 
obserwancką do realiów „monarchii Jagiellonów”. Ale fundacja ta powstała w czasach, 
gdy Władysław Jagiellończyk zasiadał już na tronie w Pradze i jego czeskie władztwo sta-
ło się kolejną monarchią Jagiellonów, z literatury zaś w stosownym przypisie wynika, że 
E. Wółkiewicz chodzi o Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie (zatem, tak na 
marginesie, o dwie, nie jedną monarchię). 

I jeszcze kilka korekt, z zastrzeżeniem, że książki, która by ich nie wymagała, chyba 
jeszcze nikt nie napisał. Władysław Jagiellończyk, wracając z Wrocławia w 1511 r., przez 
Nysę nie jechał do Czech – w czasie tej wizyty w ogóle Czechy ominął – ale przez Mo-
rawy podążał na Wegry7 (s. 33). Na s. 50 napisano, że sklepienia sieciowe fary nyskiej 
są wynikiem prac z 1542 r. – tym samym bez jakiejkolwiek dyskusji zakwestionowano 
całą literaturę na temat tych przekryć, widzącą w nich dokonanie prekursorskie w skali 
środkowej Europy, to rzecz jasna przy uwzględnieniu ich XV-wiecznej genezy8. I jeszcze 
drobiazg – chyba nie można określać księżnej głogowskiej Katarzyny mianem księżnej 
trzebnickiej (s. 210). 

Do nader ogólnej refleksji skłania sam tytuł książki: Kościół i jego wierni. Należy 
sądzić, że słowo „Kościół/kościół” nie odnosi się do budowli, lecz do instytucji. Rodzi 
się jednak niejasność, czy Autorka miała tu na myśli Kościół (rzymski) jako całość, czy 
kościoł lokalny lub nawet subloklany – nyski. Na to drugie wskazuje druga część tytułu, 
choć nie do końca wyklucza pierwsze. Jeśli jednak to drugie, to warto spytać o to, czymże 
jest w mieście Kościół zatomizowany na parafie, kolegiatę i klasztory. Czy miasto może 
się jawić jako struktura nadkościelna? Nie są to pytania, których stawianiem chciałbym 
deprecjonować książkę E. Wółkiewicz. Wręcz przeciwnie. W monografii z narracją do-
prowadzoną do przedednia reformacji luterańskiej, kiedy to miasta (jak wcześniej w Cze-
chach) istotnie zawłaszczały wpisane w nie struktury kościelne, kwestie te nabierają szcze-
gólnego znaczenia, zwłaszcza że za nami sześćsetlecie spalenia Jana Husa, a przed nami 
– pięćsetlecie wystąpienia Martina Luthera. Książka E. Wółkiewicz trafia zatem w bardzo 
ważny moment naszej refleksji nad sensem reform, jakie wstrząsały Kościołem tego czasu. 
Wspomniana na wstępie recenzji kilkuletnia zwłoka z wydaniem dysertacji także i z tego 
powodu ma swoje plusy.

Bogusław Czechowicz
(Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego)

Wojciech Kiełkowski, Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 
(1873–2013), Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn, 2013, ss. 320.

Mniej lub bardziej okrągłe rocznice istnienia różnych instytucji często owocują pu-
blikacjami poświęconymi ich dziejom. Poziom tych prac jest bardzo zróżnicowany. 
Niekiedy w trakcie lektury monografii placówek oświatowych ma się wrażenie, jakby to 

7  Mlada Holá, Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném 
novověku (1437–1617), Praha 2012, s. 70.

8  Z bogatej literatury: Mieczysław Zlat, Sztuki śląskiej drogi od gotyku, [w:] Późny gotyk. Studia 
nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych. Materiały Sesji SHS, Wrocław 1962, Warszawa 
1965, s. 204, 214; Danuta Hanulanka, Sklepienia późnogotyckie na Śląsku, Wrocław 1971, s. 95.
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była przeredagowana kronika szkolna. Recenzowana książka znajduje się na przeciwnym 
biegunie – jest to opracowanie naukowe, którego napisanie poprzedziła rozległa kweren-
da. Wprawdzie dotyczy wycinka z historii lokalnej i, pomijając mieszkańców tytułowego 
Mnicha, zainteresuje głównie badaczy historii Śląska Cieszyńskiego, ale pod względem 
warsztatowym powinna stać się lekturą dla wszystkich, którzy przymierzają się do napi-
sania tego rodzaju monografii.

Wojciech Kiełkowski, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, idzie dro-
gą najlepszych historyków regionalistów. Z jednej strony zajmuje się historią lokalną, 
na której polu może pochwalić się znakomitym opracowaniem Chybie – dzieje gminy 
od czasów najdawniejszych do współczesności (Chybie 2009). Z drugiej zaś, mając już 
bardzo dobrą znajomość źródeł i literatury, zaczyna podejmować tematy bardziej ogólne, 
jak działalność Związku Śląskich Katolików (organizacja polityczna powstała w 1883 r., 
reprezentująca początkowo polskich i czeskich katolików na Śląsku Cieszyńskim, później 
katolickie skrzydło w polskim ruchu narodowym)1. Trudno się powstrzymać od dygresji, 
że tego typu historyków jest stosunkowo niewielu. Problemem w historiografii regionalnej 
nie są badacze, którzy ograniczają się do rejestracji faktów, bo ich prace zwykle mają przy-
najmniej wartość dokumentacyjną. Problemem jest za to grono autorów, którzy rezygnują 
ze żmudnych badań nad historią lokalną i bez znajomości źródeł próbują ujęć ogólnych. 
W efekcie ograniczają się do powtarzania twierdzeń sformułowanych już w literaturze, 
często zresztą błędnych.

Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (1873–2013) należą do nurtu 
„lokalnego” w twórczości W. Kiełkowskiego. Mnich (gmina Chybie, pow. cieszyński) to 
miejscowość położona w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego. Po upowszech-
nieniu obowiązku szkolnego na początku XIX w. dzieci z tej miejscowości uczęszczały 
do szkoły w pobliskim Chybiu, aż w 1873 r. władze Mnicha zdecydowały się na otwarcie 
własnej szkoły.

Publikacja jest oparta na rozległej kwerendzie źródeł, pochodzących m.in. z archiwum 
szkolnego, Archiwów Państwowych w Katowicach, Bielsku-Białej i Cieszynie, a także 
z wiedeńskiego Kriegsarchiv. W. Kiełkowski wykorzystał również metryki parafii rzym-
skokatolickiej św. Barbary w Strumieniu (w której granicach znajdował się Mnich), prasę 
oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły. Jeśli chodzi o literaturę, to Autor jest 
na bieżąco, o czym świadczy chociażby wykorzystanie wydanej na początku 2013 r. waż-
nej pracy Marzeny Bogus Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na 
początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe (Czeski Cieszyn–Częstochowa 
2013).

Książka, nie licząc wstępu i zakończenia, składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy, Pod 
rządami Habsburgów, zawiera krótki zarys historii miejscowości od pierwszej wzmianki 
w 1621 r. do drugiej połowy XIX w. (czyli trochę zahacza o czasy Piastów rządzących 
w Księstwie Cieszyńskim do 1653 r., ale zastosowany w tytule rozdziału skrót myślowy 
można potraktować jako uzasadniony). Kolejne dotyczą już dziejów szkoły odpowiednio 
w czasach austriackich (do 1918 r.), w okresie międzywojennym, w czasie okupacji hitle-
rowskiej i od 1945 r., który jako najobszerniejszy jest podzielony na podrozdziały. Ostatnim 

1 Działalność Związku Śląskich Katolików jest tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej 
Wojciecha Kiełkowskiego. Już po wydaniu recenzowanej monografii ukazała się książka z historii 
wojskowości, której był współautorem: Wojciech Kiełkowski, Grzegorz Kasztura, Batalia o Śląsk 
Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku, Zebrzydowice 2014.
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rozdziałem jest wyczerpujący biogram Pawła Kojzara (1883–1961), kierownika szkoły 
w Mnichu, który w 2001 r. został jej patronem.

Dzieje Szkoły... są dobrze napisane, Autor osadza jej historię nie tylko w kontekście 
historycznym, ale i prawnym. Podaje też sporo informacji biograficznych dotyczących 
kierowników, a później dyrektorów szkoły. Lekturę urozmaicają liczne ilustracje, w ogóle 
książka pod względem edytorskim prezentuje się bardzo dobrze (twarda okładka, zszy-
wane kartki).

Mam jednak kilka drobnych uwag. Jeśli chodzi o układ, to wspomnienia absolwentów 
i nauczycieli, wtłoczone w rozdział traktujący o latach 1945–2013, można było wydzie-
lić w postaci swoistego dodatku na wzór biogramu P. Kojzara. Nie wiem, czy fortunnym 
rozwiązaniem jest używanie niemieckiej wersji imienia Paula (Pawła) Franka, kierownika 
szkoły od 1904 r. (s. 26 i następne). Rzecz jasna, w dokumentach urzędowych figurował 
w wersji Paul, jednak pochodził z etnicznie polskiej rodziny (urodził się w Ropicy) i po-
pierał polski ruch narodowy. Z tego powodu raczej wskazane byłoby używać polskiej 
wersji, co Autor czyni w przypadku innych polskich nauczycieli z tego okresu, np. Jerzego 
Tomanka czy P. Kojzara. Szkoda, że nie podano pełnego nazwiska renegata z okresu nie-
mieckiej okupacji, Romana S. (s. 62). Być może dobrym dopełnieniem książki byłby aneks 
w postaci listy absolwentów, chociaż z drugiej strony znacząco zwiększyłby jej objętość, 
a równie dobrze można byłoby go zamieścić na stronie internetowej szkoły. Z uwag czysto 
technicznych – jeden z przypisów został zdublowany (przypis 150 i 151).

Podsumowując, historiografia regionalna wzbogaciła się o bardzo dobrze udoku-
mentowaną publikację na temat historii wiejskiej szkoły. Zawarte tam informacje można 
wykorzystać jako materiał do badań nad różnymi zagadnieniami z historii Śląska, jak np. 
środowisko nauczycielskie w XIX i na początku XX w. czy szkolnictwo w okresie oku-
pacji hitlerowskiej. Pod względem warsztatowym jest to pozycja wzorcowa dla autorów 
przyszłych monografii szkolnych nie tylko z dawnego Księstwa Cieszyńskiego – i z tego 
powodu warto zwrócić na nią uwagę.

Michael Morys-Twarowski
(Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie)

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. 
Szkice i studia, red. Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska, Katowi-
ce–Gliwice–Opole: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach, 
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2014, ss. 192.

Już zbliżanie się 100. rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny 1914–1918 przyniosło na Gór-
nym Śląsku wiele konferencji poświęconych temu konfliktowi, zwłaszcza zaś w aspekcie 
jego odbicia w regionie (uderza, że prawie nie ma podobnych na Dolnym Śląsku!). Obec-
nie mamy wysyp publikacji będących pokłosiem tych konferencji. W omawianym tomie 
zawarto referaty z dwu konferencji: Wielka wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa 
w górnośląskiej perspektywie (z 9 V 1913 r., Katowice) oraz Koniec starego świata – począ-
tek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). 
Źródła i metody (21–22 VI 2013 r., Gliwice). Tak naprawdę tom zawiera większość refe-
ratów z pierwszej i tylko trzy referaty z drugiej konferencji. Wprawdzie wydawcy piszą 
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o „popularyzatorskich zadaniach” stawianych przed pierwszą z nich, jednak można by 
oczekiwać od wydanego niedawno dziełka większych ambicji. 

Wprowadzający, dobrze przemyślany referat Bernarda Linka Górny Śląsk w cieniu 
wojny. Węzłowe problemy badawcze przypomina, że wciąż można dostrzec brak nowszych 
badań nad tym okresem i deficyt kompleksowych ujęć. Długo ciążyło lekceważenie tego 
okresu lub ujmowanie go jedynie w aspekcie losów ludności polskiej. Nawet w najnowszej 
Historii Górnego Śląska poświęcono tej wojnie raptem dwie strony. W historiach miast 
górnośląskich problem ten też jest zlekceważony. Linek słusznie zwraca uwagę, że jest to 
błąd, gdyż właśnie ta wojna staje się przełomem w dziejach Górnego Śląska. Rozważając 
wykorzystywane dotąd kategorie źródeł, podkreśla, że dotychczas sięgano po nie bardzo 
selektywnie, a jeśli już, to najczęściej po prasę czy wspomnienia, albo polskie, albo nie-
mieckie. Patrząc z perspektywy późniejszych (już hitlerowskich) realizacji, widzi daleko-
siężne znaczenie idei Mitteleuropy. Dostrzega początki kryzysu inwestycji już w czasie 
wojny (w świetle późniejszego referatu Frużyńskiego chyba niesłusznie). Mało wiemy 
wciąż o konsekwencjach społecznych wojny w tym regionie. 

Nie można jednak nie zwrócić uwagi na niektóre nieścisłości. Przykładowo, choć tekst 
Konrada Fuchsa w tomie Schlesien pod red. Norberta Conradsa rzeczywiście wyszedł po 
przełomie 1989 r. (s. 15), to jednak, podobnie jak teksty jego kolegów, powstawał wiele 
lat wcześniej w ramach wydawnictwa Deutsche Geschichte im Osten Europas, którego 
inicjatorem był znany z zaangażowania w antypolską politykę nazistowską Werner Con-
ze. Kolejnym nieporozumieniem jest też wiązanie otwarcia wrocławskiej Hali Stulecia 
z bitwą pod Lipskiem (s. 19). Chodziło przecież o uczczenie miejsca, w którym rodziła się 
„wojna wyzwoleńcza” przeciw Napoleonowi. Nie wiem też, skąd przekonanie Autora, że 
organizacje typu Ligi Morskiej (Flottenverein) były w Niemczech otoczone „powszechnym 
uwielbieniem” (s. 20). Badałem kiedyś te sprawy i nie znalazłem nigdzie tego typu opinii. 
Co więcej, jak wynika z archiwaliów, często można było mówić o presji wywieranej na 
urzędników, aby zapisywali się do DFV i tym samym świecili przykładem innym.

Drugi referat w dziale zatytułowanym Militaryzacja społeczeństwa to tekst Krzysztofa 
Gwoździa pod nieco przydługim tytułem: Sytuacja górnośląskich bractw strzeleckich oraz 
ich udział w militaryzacji kultury w przededniu i w trakcie pierwszej wojny światowej. Czy-
tając go, zastanawiałem się, czy nie zbyt pochopnie Autor uznaje je za „ważny” czynnik 
(s. 29) militaryzacji społeczeństwa niemieckiego. Przecież towarzystwa strzeleckie istniały 
już od stuleci. Co innego skupianie mieszkańców regionu wokół dynastii Hohenzollernów, 
stąd też nadawanie im przez monarchów pruskich sztandarów i orderów. Pod tym względem 
rzeczywiście odgrywały zupełnie inną rolę niż wcześniej i liczebnie rozwinęły się dopiero 
w XIX w. Prawda, że zawody strzeleckie miały na ogół charakter wielkich festynów, obcho-
dzone były bardzo uroczyście, że często organizowano je w dniach świąt traktowanych jak 
święta narodowe, takich jak Dzień Sedanu czy urodziny Wilhelma II. Fakt też, że w czasie 
wojny pomagały w zbiórkach finansowych oraz w szkoleniu strzeleckim młodzieży. 

Niekiedy można mieć zastrzeżenia do tłumaczeń z języka niemieckiego. Razi mnie na 
s. 33 i 35 sformułowanie „Korpus Strzelców Wolnoręcznych” (Freihand-Schützen-Korps). 
Po polsku na pewno lepiej brzmiałoby sformułowanie „Korpus Strzelających z Wolnej 
Ręki”. Podobnie źle brzmi określenie „monarcha strzelecki” (s. 34), choć „król strzelców” 
(nie „król strzelecki”!) już dawno się przyjęło. Z kolei „broń izbowa” (s. 40) chyba też myli 
czytelnika, bo chodzi przecież o strzelnicę w pomieszczeniu zamkniętym.

Chyba najbardziej zawodzi czytelnika artykuł Grzegorza Bębnika Rola wojska w rejen-
cji opolskiej przed 1914 rokiem. Ten niewielki tekst, gdy chodzi o konkrety, daje zaledwie 
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wykaz jednostek wojskowych i ich rozlokowania w rejencji opolskiej. Liczebność tego 
wojska trzeba już sobie na podstawie normatywnych stanów jednostek samemu obliczyć. 
Co prawda Autor zastanawia się nad jego znaczeniem gospodarczym i społecznym, ale nie 
wychodzi poza ogólniki powszechnie znane. Nie wspomniał, że oficerowie garnizonów 
śląskich odgrywali wcale niemałą rolę kulturalną, będąc często trzonem stowarzyszeń gro-
madzących żądne wiedzy elity miast, a młodsi oficerowie szukali licznych kontaktów towa-
rzyskich także na dworach lokalnych junkrów. Dodajmy, że to chyba jedyny artykuł w tym 
tomie, w którym Autor nie odwołuje się do żadnej literatury, żadnych źródeł. A przecież 
oprócz znanych literaturze monografii pułków śląskich dysponujemy dziś bardziej szcze-
gółowymi pracami, nawet jeśli trudniej dostępnymi, jak choćby monografia raciborskiego 
garnizonu pióra Piotra Sputa. Redaktorzy niestety zlekceważyli swoje zadanie.

Znany już z wcześniejszych publikacji brytyjski badacz James Bjork w referacie 
Katolickie parafie na Górnym Śląsku w czasie pierwszej wojny światowej podjął próbę 
przedstawienia, jak wojna wpłynęła na zachowania religijne ludności górnośląskiej. Nie-
stety okazało się, że archiwalnych źródeł do tego tematu właściwie nie ma. Jedynie na 
podstawie pośrednich relacji wysuwa wniosek, że dla duchownych miejscowych „wierność 
pruskiemu/niemieckiemu państwu wydawała się równie naturalna, jak polskim patriotom 
w Galicji wierność monarchii habsburskiej” (s. 53). W niektórych parafiach obserwowa-
no zmniejszoną liczbę młodych uczestników nabożeństw, ale gdzie indziej zwiększoną. 
Zarówno starsi, jak i młodsi księża mieli mieszane uczucia co do tego, czy wojna raczej 
wspomagała, czy niszczyła więzi Górnoślązaków z Kościołem katolickim. Faktem jest, że 
wzmagały się nastroje lewicowe, co niepokoiło duchownych. 

Joanna Popanda w artykule Codzienność szkolna podczas pierwszej wojny światowej 
w świetle kronik szkolnych z terenu dzisiejszych Katowic zdecydowała się przebadać, jakie 
nowe informacje dotyczące codzienności wojennej przynoszą te właśnie kroniki. Słusznie 
zauważając, jak bardzo w wojnę zaangażowane było całe społeczeństwo, sprawdza, jak 
wiele można wyciągnąć z tych kronik. Ponieważ kiedyś sięgałem do podobnego źródła, nie 
zaskoczyło mnie, że przedstawiają one w bardzo zbliżony sposób funkcjonowanie szko-
ły. Czy należy je uznać za jedno z najlepszych źródeł do tego tematu, miałbym poważne 
wątpliwości. To, że sporo nauczycieli było powoływanych do armii, wiadomo i skądinąd, 
a musiało to skutkować np. ograniczaniem godzin lekcyjnych. To, że liczne szkoły prze-
znaczono czy to na lazarety, czy magazyny, też nie jest niczym nowym. Skargi na młodzież 
zdemoralizowaną wobec braku ojców powoływanych na front – to fakt znany z literatury. 
Ważniejsza jest informacja o dużym niedożywieniu dzieci. Uroczyste obchodzenie zwy-
cięstw niemieckich było oczywiście żelaznym punktem propagandy wojennej. Może mniej 
znane jest masowe zaangażowanie dzieci i młodzieży w zbieranie surowców wtórnych.

Piotr Hojka, korzystając z doświadczenia zdobytego w swoich poprzednich publika-
cjach, postanowił przedstawić Wodzisław w czasie pierwszej wojny światowej. Na wstępie 
brakowało mi podstawowych danych typu skład narodowościowy czy wyznaniowy miesz-
kańców miasta. O dziwo informacje tego typu można znaleźć dopiero na końcu artykułu 
w sumiennych tabelkach, w których jednak nie podano źródła zawartych w nich danych. 
Niewątpliwie ciekawe są natomiast wykorzystane przez Autora wspomnienia mieszkańców 
miasta ilustrujące ich przeżycia na frontach wojny. Autor zauważa, że większość poległych 
z Wodzisławia zginęła na froncie zachodnim. Okoliczny przemysł węglowy cierpiał oczy-
wiście na brak siły roboczej, co starano się złagodzić zatrudnianiem jeńców wojennych. Po-
dobnie jak na innych terenach nasiliła się tu przestępczość – a więc okradanie domów, tym 
bardziej że osłabła na skutek mobilizacji ochrona policyjna, a kobiety były mniej skuteczne 
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w obronie dobytku domowego przed rabusiami. Dziwi, że ani słowem nie wspomniano 
w artykule o tym, że żywność i produkty podstawowej potrzeby były na kartki. Sporo miej-
sca poświęcono natomiast skutkom grypy hiszpanki. Za cenne należy uznać zestawienie 65 
żołnierzy z Wodzisławia poległych w czasie wojny, choć bardzo brakuje podania źródła, na 
podstawie którego je sporządzono. I tu redaktorzy tomu nie spełnili oczekiwań.

Niewątpliwie ciekawą przygodę opisał Grzegorz Bębnik w artykule Do Chin i z po-
wrotem. Wojenne losy Viktora Wollnego z Mikołowa. Jednak o losach wojennych swojego 
bohatera (na podstawie materiałów archiwalnych) pisze nad wyraz skromnie, więcej miej-
sca poświęcając samej kolonii niemieckiej w Chinach (Kiauczou), a potem niewątpliwie 
niemieckiej postawie Viktora Wollnego w latach późniejszych.

Sporo spodziewałem się po dziale Przemysł, tym bardziej że pierwszy referat pt. Prze-
mysł w górnośląskim okręgu przemysłowym w czasie pierwszej wojny światowej przedstawił 
Adam Frużyński, znany z publikacji o przemyśle węglowym. Na wstępie, opierając się na 
literaturze, omawia przygotowania gospodarcze do wielkiego konfliktu, w tym zwłaszcza 
gospodarowanie surowcami i siłą roboczą, narzucanie profilu produkcji itp. Warte uwagi 
są naprawdę rozległe inwestycje, jakie w wyniku potrzeb wojennych podjęto na Górnym 
Śląsku. Autor wylicza też szczegółowo sprzęt produkowany na potrzeby wojny. Wszystkie 
te dane przytoczone są na podstawie publikowanych statystyk. Można powiedzieć, że jest 
to jeden z najbardziej konkretnych i cennych referatów przedstawionych w tomie.

Zbigniew Gołasz z kolei zajął się Produktywizacją jeńców wojennych na terenie Za-
brza w latach pierwszej wojny światowej. Niestety bardzo brakuje tu szerszego tła. Autor 
podkreśla na wstępie, że temat ten jest prawie nieopracowany. Nic dziwnego, że większość 
informacji Gołasz podaje za literaturą ogólną, rzadko powołując się na miejscową prasę czy 
wspomnienia Pawła Dubiela. W wielu miejscach musi odwoływać się do przypuszczeń. 
Nie udało mu się podać sumarycznej liczby jeńców pracujących w Zabrzu.

Ciekawym pomysłem było załączenie do tomu działu Wojna opowiedziana, w którym 
pokazano, jak opisują wojnę żołnierze frontowi, jakie postawy zajmuje wobec niej prasa 
oraz literatura piękna. Dział otwiera referat Sebastiana Rosenbauma, który zwraca uwagę, 
że w tym wypadku nie chodzi o fakty, lecz o „badanie narracji”, co wymaga jednak od-
woływania się do doświadczeń językoznawstwa i literaturoznawstwa. Autor dzieli grupy 
tekstów narracyjnych na materiały prasowe, dokumenty życia osobistego oraz teksty lite-
rackie. Tych pierwszych było szczególnie dużo, jednakże cenzura mocno wpływała na ich 
treść. Gdy chodzi o dokumenty prywatne, zwraca uwagę, jak wiele jest nieopublikowanych 
wspomnień czy dzienników w Leo Beck Institute w Nowym Jorku.

Obszerny tekst Joanna Tofilska poświęciła tematowi: Wojna w korespondencji. Wokół 
wojennych pocztówek Antoniego Przybyły. To już wielokrotnie powracający temat, także 
znany dziś z osobnych publikacji1. Czy referat ten, w całych partiach dokładnie powtarza-
jący tekst już wcześniej wydany, był w tym tomie konieczny, mam wątpliwości. Fakt, że 
Przybyła poznał dużo nowych krajów, że jego wrażenia zarówno z nowo poznanych krajów, 
jak i z wojny są ciekawe, a Autorka starała się pokazać i jedno, i drugie.

S. Rosenbaum zajął się z kolei prasą, już w tytule pokazując istotę swoich rozważań 
– Między „błogosławioną wojną” a „szaleńczą kąpielą w ludzkiej krwi”. Dyskursy wojen-

1  Pocztówki z Wielkiej Wojny. Korespondencja wysyłana pocztą polową (1915–1918) ze zbiorów 
Antoniego Przybyły z Janowa, red. Joanna Tofi lska, Sebastian Rosenbaum, Muzeum Historii 
Katowic, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Oddział w Katowicach, Katowice 2013.
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ne na łamach katowickiego miesięcznika „Oberschlesien” (1914–1918). Przypomniał na 
wstępie znaczenie tego pisma w propagowaniu dziejów Górnego Śląska, jak również jego 
specyfikę mało znaną Niemcom. Jednocześnie jednak nie pominął postawy politycznej, 
konserwatyzmu, nacjonalizmu, niechęci do katolicyzmu i Polaków, przy akcentowaniu 
także regionalizmu. Rosenbaum zauważa, że pismo to w czasie wojny nie ograniczyło 
się do propagandy, a stosunkowo wcześnie pokazało także przerażający wymiar wojny. 
O ile początkowo akcentowano w nim wątki patriotyczne i entuzjazm, o tyle potem sporo 
pisano o oddziaływaniu światowego konfliktu na region. Publikowano też na jego łamach 
listy z frontu, mogące budzić przerażenie czytelnika. Nacisk kładziono wyraźnie na ko-
nieczność obrony regionu (a nie całych Niemiec!). Często upamiętniano bohaterów tej 
wojny. Od 1916 r. coraz częściej zastanawiano się nad sensem wojny i pytano, kiedy się 
ona skończy. W gruncie rzeczy jednak pomijano tematykę uciążliwości dnia codziennego, 
niezadowolenia społecznego.

Ostatni referat przygotował germanista Krzysztof Żarski, przedstawiający Obraz Wiel-
kiej Wojny w powieści Karola Okońskiego (Karla Okonsky’ego) „Z karabinem na bakier”. 
Autor powieści, wyraźnie wpisujący się w krąg niemieckiego dziedzictwa kulturowego, 
miał ciekawą biografię. Pochodził z rodziny wielkopolskich robotników rolnych, którzy 
w poszukiwaniu lepszej pracy przenieśli się do Berlina, dorastał w Brandenburgii, nie znał 
języka polskiego, potem pracował we Wrocławiu w redakcji gazety socjaldemokratycz-
nej. Co ciekawe, jego książka, opierająca się na zachowanych wspomnieniach z I wojny 
światowej, została przetłumaczona na język polski i wydana w Katowicach, a autorowi 
w 1963 r. dano członkostwo Związku Literatów Polskich. Przyczyn można szukać w wyraź-
nym pacyfizmie autora, w jego zdecydowanej niechęci do poznanych wcześniej działaczy 
niemieckiej socjaldemokracji.

Podsumowując wydany tom, trzeba jasno powiedzieć, że publikowane tu teksty są 
bardzo nierówne. Obok zdecydowanie wartościowych, niektóre znalazły się chyba przez 
przypadek lub ze względu na wyjątkowe sympatie dla autorów. Jeszcze raz trzeba krytycz-
nie odnieść się do pracy redaktorów, którzy, nie wiadomo z jakich przyczyn, przepuścili 
referaty pozbawione aparatu naukowego, pisane wyraźnie „na odczepne”, po to tylko, aby 
w ogóle dana tematyka znalazła się w książce.

Marek Czapliński 
(Wrocław)

Yaman Kouli, Wissen und nach-industrielle Produktion – Das Beispiel der geschei-
terten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014, 
(Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 226), ss. 320.

W serii naukowej „Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte” ukazała 
się obroniona rok wcześniej na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz rozprawa doktors-
ka autorstwa Yamana Kouli pod tytułem Wissen und nach-industrielle Produktion – Das 
Beispiel der gescheiterten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956. Opublikowało ją 
renomowane wydawnictwo ze Stuttgartu – Franz Steiner Verlag, specjalizujące się w druku 
prac o tematyce społecznej, historycznej i ekonomicznej.

Y. Kouli specjalizuje się w historii gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na ana-
lizę procesów zachodzących w ekonomii oraz powiązanych z nimi zjawisk społecznych. 
W swych badaniach koncentruje się na okresie od końca XIX do drugiej połowy XX w. 
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Szczególne zainteresowanie Y. Kouliego wzbudza kapitał niematerialny w dobie postin-
dustrialnej. Do najważniejszych dotychczasowych publikacji tego Autora należą: Europäi-
sche Integration 1870–1914 – Ein Vorbild für die Gegenwart?, Economic Policy and the 
Movement of Factories in the Eastern German Territories i omawiana tutaj praca, której 
tytuł należałoby przełożyć na język polski jako: Wiedza i przemysł – aspekty rozwoju go-
spodarczego na przykładzie nieudanej rekonstrukcji Dolnego Śląska 1936–1956.

W książce Y. Kouli przedstawił szersze spojrzenie na kwestię osadzenia ścisłej wiedzy 
technologicznej w realiach niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku oraz efekty przepły-
wu tej wiedzy po wymianie ludności, która dokonała się w 1945 r. Co istotne, publikacja 
ta naświetla również rolę spuścizny niemieckiej wiedzy technologicznej w uruchomieniu 
powojennej produkcji polskiej – już w stalinowskich realiach planu trzy- i sześcioletniego. 
Ciekawym wątkiem, który został poruszony w pracy, jest też ewakuacja i translokacja co 
cenniejszych urządzeń przemysłowych dokonana przez Wehrmacht oraz akcja demontażu 
poszczególnych fabryk prowadzona przez specjalne oddziały Armii Czerwonej, zamienia-
jąca się niekiedy w pospolity rabunek oraz dewastację mienia.

Należy podkreślić, że poruszona przez Y. Kouliego problematyka przesiedleń niemiec-
kiej ludności dokonanych pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu należy do 
tematów mocno eksponowanych w niemieckiej historiografii, wzbudzających spore zainte-
resowanie i emocje. Autor książki pokazał jej wymiar dolnośląski oraz wpływ tego procesu 
migracyjnego na ponowne uruchomienie, już w polskich realiach, instalacji i kompleksów 
przemysłowych pozostawionych przez Niemców, które – choć częściowo zdemontowane 
czy zniszczone – nierzadko bywały urządzeniami niewiadomego przeznaczenia dla nowo 
przybyłej kadry pracowniczej.

Analiza zawartych w książce Kouliego problemów została oparta, oprócz szeroko 
wykorzystanej literatury przedmiotu, na rzetelnej i wyczerpującej kwerendzie przeprowa-
dzonej w niemieckich archiwach przechowujących materiały źródłowe dotyczące okresu 
funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu Zbrojeniowego III Rzeszy (Archiv 
Berlin-Lichtenfelde), a także Ministerstwa Federalnego ds. Gospodarki i Handlu w czasach 
powojennych (Bundesarchiv Koblenz). Dodatkowo wykorzystano także zasoby archiwum 
w Bayreuth (Lastenausgleicharchiv – Ostdokumentation), dotyczące kwestii migracyjnych. 
Autor nie zaniedbał też, co bardzo ważne, zbadania zasobów polskich archiwów. Korzystał 
m.in. ze zbiorów warszawskiego Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu. 

Omawianą pracę należy uznać za nowatorską z kilku powodów. Jednym z ważniejszych 
jest to, że Autor do analizy prezentowanych zagadnień wykorzystuje zarówno metody hi-
storyczne, jak i ekonomiczne, a efektem tego jest postawienie co najmniej kilku ciekawych 
tez, z których wymienić trzeba te najbardziej interesujące. 

Na wstępie pracy Autor postawił kluczowe pytanie o zasadność i rolę zgromadzonej 
i wykorzystywanej wiedzy naukowej w procesie przemysłowym we wskazanym w tytule 
okresie. Frapujące jest, że to pytanie coraz częściej pojawia się również w publikacjach 
innych badaczy szeroko rozumianej historii gospodarczej z tego okresu. W postawionym 
pytaniu problemowym nie pominięto również istotnej determinanty, jaką było przejęcie 
w 1945 r. niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku przez niewykwalifikowaną często 
polską kadrę pracowniczą, która niejednokrotnie nie mogła poradzić sobie z zaawansowa-
niem technologicznym przejętych zakładów. Co może być interesujące, Kouli pokazał na 
tym przykładzie, jaka jest zależność między materialnymi faktorami produkcji a dobrem 
niematerialnym, jakim jest kapitał wiedzy.
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Autor książki, pokazując ostatnie lata niemieckiego przemysłu na Dolnym Śląsku 
i pierwsze jego lata w polskich realiach, postawił też inne ważne pytanie. O to, czy nabyte 
w innych pod każdym względem realiach umiejętności można było w jakiś sposób skumu-
lować czy wręcz zmagazynować. Przekonująco Kouli przedstawił w tym przypadku istnie-
jące zależności między społecznością ukształtowaną w ramach industrializacji niemieckiej 
(nowoczesne metody nauczania na poziomie zawodowym, przekaz wiedzy praktycznej, 
warsztaty i szkolenia) a przemysłem całego regionu Dolnego Śląska. Zwrócił przy tym 
również uwagę na zdolności praktyczne wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 
traktowanej jako swoiste „human resources”. 

Książka Y. Kouliego cechuje się zwartą konstrukcją o układzie chronologicznym. 
Napisana jest fachowym i dość trudnym językiem, co niewątpliwie nie ułatwia kontaktu 
z prezentowanymi w niej treściami i co uznać można za mankament omawianej pracy.

Całość rozprawy podzielona została na osiem rozdziałów, z których pierwszy jest 
rozdziałem wprowadzającym, w drugim zaś mamy do czynienia z opisem problematyki. 
W rozdziale trzecim Autor opisał stan przemysłu Dolnego Śląska w przededniu II wojny 
światowej oraz jego znaczenie dla gospodarki i wojskowości III Rzeszy, a ponadto intere-
sujący aspekt zdobywania przez zatrudnionych w nim robotników potrzebnych kwalifika-
cji. Autor książki nie przeoczył tu także ważnego dla zainteresowanych tą problematyką 
momentu przełomowego w historii przemysłu dolnośląskiego, jakim było pojawienie się 
nowego szefa resortu Uzbrojenia i Amunicji Rzeszy Alberta Speera, który zastąpił tragicz-
nie zmarłego w lutym 1942 r. Fritza Todta, oraz ogłoszenia przez Goebbelsa niemal rok po 
tym, w początku 1943 r., „wojny totalnej”.

W części czwartej został opisany przemysł Dolnego Śląska już w powojennych realiach, 
od tzw. godziny zero do zajęcia całości terytorium tej prowincji przez Armię Sowiecką. 
Autor przedstawił tu różne sposoby przejmowania przez Rosjan tutejszego parku maszy-
nowego, pokazał demontaże fabryk, działania specjalnych grup operacyjnych i wytyczne, 
jakie one otrzymywały. Następnie, w kolejnych dwóch rozdziałach, Y. Kouli przeszedł do 
analizy problematyki przymusowych przesiedleń i ich oddziaływania na rozwijającą się 
w latach późniejszych polską produkcję przemysłową. Produkcję ściśle uwarunkowaną, 
może po części poza pierwszym okresem do 1947 r., dyrektywami płynącymi od central-
nych władz komunistycznych.

Trudno odmówić Y. Kouliemu podjęcia próby znalezienia odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze w sposób przejrzysty i klarowny. Niektóre z ustaleń Autora dają niewąt-
pliwie asumpt do dalszych badań i dociekań nad problematyką przemysłu dolnośląskiego 
przed 1945 r. i w okresie późniejszym. A niektóre z postawionych przez Kouliego pytań 
pozostają nadal bez odpowiedzi. Przykładem może być choćby nie do końca wyświetlo-
na kwestia stopnia integracji niemieckich robotników z polskimi załogami konkretnych 
przedsiębiorstw, czy nie w pełni wyjaśniona, a raczej tylko zasygnalizowana problematy-
ka tworzenia się w przekazywanych zakładach po 1945 r. tzw. siatek przekazu informacji 
i niemiecko-polskiej wymiany doświadczeń w procesach produkcyjnych. 

Omawiana książka Y. Kouliego stanowi bardzo dobry i w dużej mierze pionierski fun-
dament dalszych badań nad rozwojem dolnośląskiego przemysłu w przełomowych latach 
1936–1956. Dodatkowo, oprócz zagadnień przepływu i wykorzystania wiedzy technolo-
gicznej w produkcji przemysłowej, praca pokazuje znakomicie, jak już przed wybuchem 
II wojny światowej dominował wyraźnie w niemieckiej gospodarce sektor zbrojeniowy, co 
wprost prowadziło do ogłoszenia w 1943 r. „wojny totalnej” – zmuszającej cały niemiecki 
przemysł do nadzwyczajnej mobilizacji. 
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Za jeden z największych walorów pracy Kouliego uznać należy także to, że przedstawia 
ona losy przemysłu dolnośląskiego po 1945 r., a większość niemieckich badaczy kończy 
swe rozważania nad tą problematyką wraz z zakończeniem wojny. Niniejsza rozprawa jest 
jedną z nielicznych, która wpisuje się w nieśmiało pojawiającą się w niemieckiej histo-
riografii tendencję do całościowego traktowania dziejów Dolnego Śląska, a nie urywania 
narracji w momencie, gdy administrację nad tą krainą przejęli Polacy. Jest to szczególnie 
istotne dla uzyskania na niemieckim gruncie nowego spojrzenia na historię tego regionu.

Patrick Starczewski
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Opole: Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 2015, ss. 223.

Monografia Danuty Kisielewicz stanowi bardzo pożyteczne opracowanie poświęcone 
polskiemu życiu jenieckiemu podczas II wojny światowej. Autorka recenzowanej książki 
od wielu lat zajmuje się badaniem tej tematyki1 i ma w swoim dorobku naukowym mono-
grafię pt. Oflag VII A Murnau (ss. 214), wydaną w 1990 r., jednak w nakładzie zbyt ma-
łym, aby zaspokoić potrzeby czytelnicze osób zainteresowanych tą tematyką. Po upływie 
ćwierćwiecza D. Kisielewicz postanowiła ponownie zaprezentować „trudno dostępną” 
monografię w nowej szacie graficznej i pod zmienionym tytułem oraz – co najważniejsze 
– zawierającą najnowsze ustalenia badawcze Autorki związane z organizacją jenieckiego 
życia w oflagu w Murnau.

Autorka przeprowadziła szeroko zakrojoną kwerendę źródłową, zwłaszcza archiwal-
ną (trzy archiwa zagraniczne i cztery archiwa polskie, tj.: Instytuty Józefa Piłsudskiego 
w Londynie i Nowym Jorku; Studium Polski Podziemnej w Londynie; Archiwum Akt 
Nowych; Centralne Archiwum Wojskowe; Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach-Opolu; Archiwum Muzeum w Koszalinie), która pozwoliła na 
zdobycie bogatych materiałów niezbędnych do zaprezentowania obozowego życia w oflagu 
VII A Murnau. Wykorzystała także liczne oficerskie relacje (niektóre pozostające w jej pry-
watnych zbiorach) oraz opublikowane wspomnienia i dzienniki. Dzięki nim treść nabiera 
większej wartości, w narracji bowiem pogłębiają one obraz niezwykle skomplikowanego 
problemu, jakim było egzystowanie Polaków w obozie jenieckim. Wartość książki podnoszą 
inne źródła, w tym prasa, ale Autorka nie pokusiła się o próbę dotarcia do prasy obozowej 
i przeanalizowania jej. Nie przejrzała też zasobów Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Si-
korskiego w Londynie, a niektóre tamtejsze materiały pozwalają niekiedy inaczej spojrzeć 
na pewne wątki, które pojawiają się w recenzowanej pracy. Przede wszystkim dotyczące 
życia generalicji przetrzymywanej w oflagu w Murnau, co postaram się w dalszej części 
recenzji pokazać.

1  Jej autorstwa ukazały się m.in. prace: Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II 
wojny światowej, Opole 1998, ss. 329; Generałowie polscy w niewoli niemieckiej, „Łambinowicki 
Rocznik Muzealny”, 1997, t. 20, s. 119–128; Echa zbrodni katyńskiej w oflagach Trzeciej Rzeszy, 
ibidem, 1992, t. 15, s. 117–122; Powrót oficerów polskich z niewoli niemieckiej do kraju w latach 
1945–1947, ibidem, 2002, t. 25, s. 121–134. 
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Książka Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau ma bardzo przejrzysty układ. Składa 
się z siedmiu rozdziałów (I. Organizacja Oflagu VII A Murnau; II. Traktowanie jeńców 
przez Wehrmacht; III. Życie codzienne w Oflagu; IV. Działalność oświatowa; V. Aktyw-
ność kulturalna i twórczość artystyczna; VI. Jeniecka konspiracja wojskowa; VII. Koniec 
niewoli), podzielonych na kilku- lub kilkunastostronicowe części.

W rozdziale I, pisząc o organizacji Oflagu VII A Murnau, Autorka postarała się o za-
prezentowanie podstawowych informacji o obozie, ogólnej strukturze organizacyjnej nie-
mieckiego systemu jenieckiego, danych statystycznych związanych z liczebnością pol-
skich oficerów w całym okresie jego istnienia 1939–1945. Przedstawiła także nazistowską 
strukturę administracyjną obozu i „polski samorząd jeniecki” (s. 34). Powołując się na art. 
43 konwencji genewskiej z 1929 r., Autorka podkreśliła, że „przewidywał [on] tworzenie 
w obozach własnego samorządu jenieckiego na czele ze starszym (najstarszym obozu) 
[...] i mężem zaufania [...], zatwierdzonymi przez komendanta niemieckiego”. Jednak-
że zastosowanie w tym przypadku terminu „samorząd” nie wydaje się trafne, ponieważ 
w przywoływanym przepisie konwencji genewskiej (DzU RP 1932, nr 103, poz. 866) 
„samorząd” w ogóle nie występuje. Rozdział 2 Sekcji V tego aktu prawnego umożliwiał 
jedynie wyznaczenie przedstawicieli jeńców wojennych, których nie można określić jako 
samorząd. Z materiałów źródłowych wynika, że „samorząd” (jak to określali sami jeńcy 
polscy) występował jedynie obok tzw. głównego męża zaufania, a tworzyli go: ten ostatni 
(choć niewykluczone, iż była to inna osoba określana mianem męża zaufania) wraz z ko-
misją odwoławczą mężów zaufania i podległe im gremia: m.in. międzyblokowa komisja 
mężów zaufania czy mężowie zaufania bloków2. Na tej samej stronie Autorka informuje, 
że „Starszy [najstarszy – takie nazewnictwo stosowali też jeńcy w oflagach] obozu i mąż 
zaufania powoływani byli do prezentowania potrzeb i interesów jeńców wobec władz woj-
skowych i państwa opiekuńczego oraz w stosunkach z towarzystwami – Międzynarodowym 
Komitetem Czerwonego Krzyża i Związkiem Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej”. Infor-
macja ta nie jest ścisła, ponieważ w świetle tej samej normy (tj. art. 43 konwencji genew-
skiej) przewidywano wyraźny rozdział kompetencji pomiędzy „mężami zaufania” (termin 
ten występuje w liczbie mnogiej, co może sugerować, że istniała możliwość powołania 
ich w większej liczbie, choć w praktyce tę funkcję pełniła jedna osoba3) oraz Najstarszym 
Obozu. Pierwsi – wyznaczeni przez jeńców – przyjmowali funkcje reprezentacyjne całego 
środowiska jenieckiego przed władzami wojskowymi lub Mocarstwami Opiekuńczymi. 
Byli również odpowiedzialni za przyjmowanie i rozdział przesyłek zbiorowych oraz nad-
zorowali dobrowolnie zorganizowane przez jeńców „pewne formy wzajemnej pomocy”. 
Drugi natomiast – Najstarszy Obozu (którym zostawał oficer „najstarszy wiekiem spośród 
najwyższych rangą”) – stanowił jedynie ogniwo pośredniczące pomiędzy władzami obozu 
a jeńcami oficerami. W tym celu mógł on wybrać jednego z oficerów, jeńców, który towa-
rzyszył mu „w roli tłumacza, w czasie konferencji z władzami obozu”. Z recenzyjnego obo-
wiązku zmuszony jestem również do sprostowania innej nieścisłości, która „wkradła się” 
na s. 38, gdzie podano, że Oficerskie Sądy Honorowe funkcjonujące w oflagu w Murnau 
orzekały „na podstawie Kodeksu Honorowego Boziewicza”. W istocie jednak Oficerskie 

2  Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu [dalej: 
ACMJW], sygn. 17, Materiały i Dokumenty [dalej: MiD]. VII Okręg Wojskowy, Organizacja obozu, 
polskie władze i instytucje WVKR. II. 

3  Szerz. Marian Flemming, Jeńcy wojenni: Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000, 
s. 98–100.
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Sądy Honorowe działały i wydawały wyroki4 na podstawie Statutu Oficerskich Sądów 
Honorowych z 1927 r.5 Do Kodeksu Boziewicza odwoływano się dopiero wówczas, gdy 
zatargów honorowych nie udało się rozwiązać na podstawie Statutu6. 

W rozdziale II D. Kisielewicz, pisząc o traktowaniu jeńców przez Wehrmacht, zaprezen-
towała w interesujący sposób prawnomiędzynarodowy status jeńców wojennych. Opierając 
się na różnorodnych zachowanych źródłach, Autorka wnikliwie opisuje przypadki łamania 
praw jenieckich. Powołując się na wspomnienia świadków obozowych wydarzeń, przybli-
ża z wielką erudycją konkretne incydenty, np. szczegółową rewizję baraków prowadzoną 
przez niemieckie straże i konfiskatę przez nie przedmiotów potencjalnie pomocnych pod-
czas ucieczek. Wskazuje także na próby zatrudnienia jeńców i na przejawy specjalnego 
traktowania oficerów polskich żydowskiego pochodzenia. Przy omawianiu tych kwestii 
na pierwszy plan przebija się ogromna więź oficerska Polaków oraz wsparcie dla osób, 
które „podpadły” niemieckim władzom obozowym. Można jedynie żałować, że Autorka 
– opisując wątek wizytowania Oflagu VII A Murnau przez delegatów Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża (rozdz. I, s. 18–20, oraz rozdz. II, s. 55) – nie pokusiła się 
o próbę dotarcia do wyników tych kontroli i ewentualnych ich konsekwencji wpływają-
cych na obozowe życie. Zagadnienie to godne było autorskiej uwagi, gdyż, jak słusznie 
zauważa D. Kisielewicz (s. 19), lokalizacja Oflagu VII A Murnau blisko granicy szwajcar-
skiej (gdzie w Genewie znajdowała się siedziba MKCK) stymulowała (a może powinna 
stymulować) władze niemieckie do przestrzegania konwencji genewskiej i właściwego 
traktowania jeńców. 

W kolejnym, III rozdziale monografii przedstawiono życie codzienne w obozie. Jest to 
tematyka bardzo rozległa i skomplikowana, gdyż wiąże się ją zarówno z interpersonalnymi 
stosunkami wewnątrz środowiska oficerskiego, jak i stworzeniem warunków do zachowa-
nia odpowiedniego stanu psychofizycznego odizolowanych od świata oficerów. Trzeba 
przyznać, że D. Kisielewicz poradziła sobie z tą problematyką doskonale. Przedstawiając 
bowiem organizację obozowej codzienności jeńców (np. jak wyglądał rozkład dnia), zwró-
ciła również uwagę na ich stan zdrowia, życie religijne czy uprawianie sportu. Wyekspo-
nowała m.in. problematykę wyżywienia w Oflagu VII A Murnau, która stała się bodźcem 
do rozwijania handlu oraz wymiany towarowej w obozie. Zgodzić się należy z Autorką, 
że obóz można przyrównać do małego miasteczka, które posiadało własną pocztę, a także 
quasi-przedsiębiorstwa świadczące usługi niezbędne do poprawy bytności jenieckiej, jak 
np. naprawa butów, odzieży itp. Wyeksponowała też funkcjonujący w nim swoisty system 
pomocy jenieckiej. Oficerowie bowiem, zgodnie z konwencją genewską, pobierali żołd, 

4  W Oflagu VII A Murnau wydawano wyrok na podstawie § 97 Statutu Oficerskich Sądów 
Honorowych, tzn. nagany, surowej nagany lub wykluczenia z korpusu oficerskiego – zob. ACMJW, 
sygn. 5005, Fototeka, Rozkaz nr 11 Najstarszego Oficerskiego Obozu Jeńców VII A płk. Józefa Ko-
ryckiego z dn. 20 III 1941 r. Murnau; ibidem, sygn. 5006, Rozkaz nr 14 Najstarszego Oficerskiego 
Obozu Jeńców VII A płk. Józefa Koryckiego z dn. 10 IV 1941 r. Murnau. 

5  Zob. np.: „W dniu 23 V 1943 r. Sąd Honorowy dla Generałów działający w Oflagu VII A Mur-
nau, opierając się o przepisy Statutu Oficerskich Sądów Honorowych, wydalił z korpusu oficerskiego 
gen. Romana Abrahama” – zob. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [dalej: 
IPMS], sygn. A.XII.87/10, Oficerski Sąd Honorowy dla Generałów [dalej: OSHG], Orzeczenie SHG 
w obozie VII A Murnau z 23 V 1943 r., k. 174–184. 

6  Tak było np. w przypadku zatargu honorowego, do którego doszło w Oflagu VII A Murnau 
między gen. Walerianem Czumą a gen. R. Abrahamem – zob. ibidem, Protokół spisany 3 IX 1942 r. 
przez zastępców honorowych gen. Czumy i gen. Abrahama, uzupełniany 4 i 5 IX, k. 11. 
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a dysponując pewnymi środkami, starali się w miarę możliwości pomagać rodakom w oku-
powanym kraju. W tym celu zorganizowali fundusz pośmiertny (1941–1943) wspierający 
wdowy i sieroty, powołali też (5 IV 1941 r.) Komitet Pomocy Internowanym, który czynnie 
wspomagał potrzebujące rodziny. Wiemy obecnie, że dzięki tej organizacji pomoc uzyskało 
ponad 4,5 tys. osób, na łączną kwotę ponad 617 tys. marek niemieckich (s. 70–71). 

 Kolejne dwa rozdziały stanowią rozwinięcie, a zarazem dopełnienie poprzedniego, czyli 
dotyczącego tzw. życia obozowego. Opisują one jeniecką działalność oświatową (rozdz. IV) 
oraz aktywność kulturalną i twórczość artystyczną (rozdz. V). Należało je umieścić w pracy, 
gdyż te właśnie dziedziny najbardziej rozwijały się w Oflagu VII A Murnau, a zachowane 
materiały pozwalają na ich historyczną rekonstrukcję. Organizowane kursy, koła naukowe 
oraz zawodowe stanowiły swoiste antidotum na trapiącą jeńców „chorobę drutów kolcza-
stych”. Dawały też nadzieję i szansę na zdobycie odpowiedniej wiedzy umożliwiającej 
znalezienie pracy w powojennym świecie. Pomocne w tym były organizowane biblioteki 
(s. 106–110), a także wyspecjalizowane instytucje, jak np. Obozowy Instytut Pedagogicz-
ny, który dokształcał przebywających w oflagu nauczycieli (s. 99–103). Ponadto w ramach 
tej „jenieckiej oświaty” odbywały się liczne konkursy, np. z architektury czy literatury. 
W rozdziale poświęconym kulturze i twórczości artystycznej D. Kisielewicz przedstawiła 
funkcjonowanie obozowego teatru, działalność orkiestry, a także rolę malarstwa i poezji. 
Wszystkie wymienione aktywności wpływały na nastroje jeńców. Niewątpliwie warto 
było te zagadnienia zaprezentować, ponieważ pomagały jeńcom utrzymać pogodę ducha 
i przeciwdziałały negatywnym emocjom, np. teatr stanowił jedną z najważniejszych roz-
rywek obozowych. Z kolei wiersze obozowych poetów, które przytacza D. Kisielewicz 
w swojej monografii (s. 121–123), pozwalają lepiej zrozumieć nostalgiczną atmosferę 
obozowego środowiska. Wypada tu zgodzić się z konstatacją D. Kisielewicz, iż „wiersze 
i pisane prozą dzieła literackie, stworzone w Oflagu VII A Murnau – tak jak i w innych 
obozach oficerskich – stały się formą oporu przetrzymywanych w nim jeńców” (s. 124). 
Warto się zastanowić, czy nie należałoby ich odszukać, aby je opublikować. Byłyby uko-
ronowaniem motta, jakie zamieściła D. Kisielewicz w swej monografii: Pamięci polskich 
jeńców wojennych.

Jeniecka konspiracja wojskowa w Oflagu VII A Murnau stanowi treść rozdziału VI. 
Autorka przedstawia w nim to zjawisko w szerszym kontekście, nie tylko zwracając uwagę 
na strukturę konspiracji (s. 129–136), ale ukazując także jej specyfikę zogniskowaną wo-
kół wojskowych szkoleń (s. 136–140). Dzięki nim jeńcy pozyskiwali wiedzę w zakresie 
np. łączności, broni pancernej, strategii i taktyki wojennej. Ich wykładowcy legitymowali 
się doświadczeniem dydaktycznym, gdyż większość z nich przed wojną pracowała m.in. 
w Wyższej Szkole Wojennej czy Wojskowym Instytucie Geograficznym. Obrazu konspi-
racji dopełniają opisywane ucieczki jenieckie oraz sygnalizowane przez Autorkę przygo-
towania do nich, opracowane sposoby opuszczenia obozu i jego konsekwencje. Osobnym 
zagadnieniem są omówione (s. 145–151), pojawiające się w obozie w toku wojny, poglądy 
ideologiczne i opcje polityczne. Postawy sanacyjnej generalicji były jednoznaczne, a nie-
uzasadniona – ich zdaniem – zmiana opcji politycznej, zwłaszcza przez wysokiego rangą 
oficera, mogła skutkować postawieniem konkretnych zarzutów przed oficerskim sądem 
honorowym i wydaleniem z korpusu oficerskiego. Tak było w przypadku gen. R. Abraha-
ma7, który w 1943 r. stał się orędownikiem polityki gen. W. Sikorskiego. 

7 Gen. Antoni Szylling, zeznając przed Sądem Honorowym dla Generałów w Oflagu VII A Mur-
nau, stwierdził, że w trakcie pierwszego pobytu w oflagu w Murnau gen. Abraham pozostawał „poza 
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Ostatni, VII rozdział, zatytułowany Koniec niewoli, może być dla czytelnika mylący, 
ponieważ D. Kisielewicz nie zatrzymała się na 29 IV 1945 r., czyli dniu wyzwolenia Oflagu 
w Murnau, ale przedstawiła też powojenne dzieje obozu oraz losy oficerów polskich. Na 
przykład administracyjne podporządkowanie obozu polskim emigracyjnym władzom woj-
skowym poprzez utworzenie Polskiego Ośrodka Wojskowego, a później Obozu Polskich 
Oficerów w Murnau (s. 167–177). Wtedy też polscy oficerowie (i to nie tylko ci, którzy 
przebywali w oflagach) stanęli przed podstawowym dylematem – powrócić do Polski 
rządzonej przez komunistyczne władze czy pozostać na Zachodzie. W latach 1945–1948 
powróciło do Polski ok. 100 tys. żołnierzy i oficerów (w tym 20 generałów). Kontynuując 
ten wątek, Autorka przedstawiła tragizm „oflagowych repatriantów” w nowej Polsce, któ-
rych w szczególny sposób poddano komunistycznej inwigilacji.

Na zakończenie zmuszony jestem wspomnieć o jednym mankamencie warsztatowym. 
Autorka, opisując Oflag VII A Murnau (s. 38), powołuje się na materiały „Zbioru Józefa 
Kobylańskiego” w ACMJW, sygn. nr 44, tymczasem dokumenty tam zawarte dotyczą Ofla-
gu IV B Dössel. Nadinterpretacją źródłową można nazwać informację o jeńcach, którzy 
jakoby handlowali między sobą spleśniałym chlebem, by go nie wyrzucać, lecz „przera-
biać na nowe pieczywo” (s. 83). Jej konfrontacja z dziennikiem jeńca polskiego, na który 
powołuje się Autorka (wpis z dn. 14 VII 1942 r.), brzmi: „od rana suszyliśmy spleśniały 
chleb, który wykąpaliśmy z pleśni – powstały proszek zużywamy jako dod.[atek] do zupy, 
albo gdy smażymy cuchnącego dorsza”8. Co ciekawe, w adnotacji dnia wcześniejszego 
stwierdzono: „Niestety, chleb całkowicie spleśniały, aż serce się kraje, bo zaledwie urato-
wałem (w ogóle) ¾ kg, reszta do kosza”9. Jak się zatem okazuje – „spleśniałym chlebem” 
nie handlowano i nie przerabiano go na „wtórne” pieczywo. 

 Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau autorstwa D. Kisielewicz jest monografią 
cenną naukowo i merytorycznie wartościową, którą można zaliczyć do najważniejszych 
opracowań na temat życia jenieckiego okresu II wojny światowej. Wypada też liczyć, że 
Autorka, z takim naukowym doświadczeniem, podejmie w niedalekiej przyszłości próbę 
napisania kolejnej monografii, poświęconej innemu oflagowi, np. w Dössel lub Johannis-
brunn, które godne są równie wnikliwego opracowania. Podobnie jak Oflag VII A Murnau, 
stanowią one symbole „polskiej martyrologii oflagowej” okresu II wojny światowej. 

 Grzegorz Kulka
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Relacje wojenne ziemian – perspektywa dwóch pokoleń, wybór i opracowanie Marcin 
Chorązki, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2013, ss. 358, il.

Losy polskiego społeczeństwa w okresie dwóch okupacji doczekały się już wielu cieka-
wych i często niemal całościowych opracowań. Historia życia codziennego w czasie II woj-

naszem gronem [tj. generalskim – przyp. G.K.], obcował w towarzystwie o zabarwieniu komunistycz-
nym [...]. W Johannisbrunnie hołdował nastrojom ludowo-radykalnym. Po powrocie tu do Murnau 
[...] wysunęły się u niego nastroje prawicowe. Stał się wkrótce zwolennikiem gen. Sikorskiego [...]” 
– zob. IPMS, sygn. A.XII.87/10, OSHG, Ciąg dalszy protokołu (13 V) rozprawy przed Sądem Ho-
norowym dla Generałów z 6 V 1943 r., k. 218. 

8 Franciszek Brzeziński, W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera, Opole 2013, 
s. 113.

9 Ibidem, s. 112.
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ny światowej była i jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania historyków dziejów 
najnowszych. Losy ziemiaństwa, które swoją definicję zyskało w XIX w., także zostały 
zasygnalizowane w literaturze1. Wydaje się jednak, że problem represji i prześladowań tej 
warstwy społecznej w latach 1939–1945 jest tematem opisywanym częściej z perspektywy 
lokalnej. Publikacja dr. Marcina Chorązkiego, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN w Krakowie, wpisuje się zdecydowanie w ten nurt. Po wydaniu pracy o lo-
sach wojennych ziemian z województwa krakowskiego2 Autor zajął się edycją wspomnień, 
ich opracowaniem, a także skonfrontowaniem z relacjami uzyskanymi od dzieci ziemian 
i w konsekwencji ukazaniem dwóch perspektyw pamięci. W ten sposób otrzymaliśmy nie-
zwykle interesujące źródło, zestawiające ze sobą wspomnienia dwóch pokoleń. Jak ujął to 
Autor: „Ta perspektywa – w tym czasie osób dojrzałych i małych, a niekiedy dorastających 
dzieci, prowadzi do wykreowania dwóch odmiennych, ale wzajemnie przenikających się 
narracji” (s. 11). Celem większości publikacji źródłowych jest udostępnienie ich przede 
wszystkim historykom. Jednak krakowskiemu badaczowi zależało także, aby opracowane 
w niniejszym tomie relacje zostały wykorzystane przez nauczycieli oraz ludzi zajmujących 
się szeroko pojętą kulturą w celu popularyzacji dziejów ziemiaństwa (s. 11).

Pozycja składa się z dwóch zasadniczych i klarownie wydzielonych części. Pierwsza 
zawiera wspomnienia pokolenia urodzonego pod zaborami, któremu przyszło zmierzyć się 
z wyzwaniami II wojny światowej i okupacji, odpowiadając za swoje rodziny, gospodarstwa 
i zatrudnionych ludzi (s. 21–182). Poznanie doświadczeń ziemian z województwa krakow-
skiego było możliwe dzięki inicjatywie, która zrodziła się 30 lat po wojnie. Grono byłych 
członków paramilitarnej organizacji „Tarcza” – „Uprawa” – „Opieka”, która w okresie woj-
ny współpracowała z AK, podjęło inicjatywę spisania i zgromadzenia wspomnień ukazują-
cych doświadczenia lat niemieckiej okupacji. Historyk w tej części pracy wyselekcjonował 
12 wspomnień osób, które urodziły się przed rokiem 1918. Owe spisane w latach 70. XX w. 
wspomnienia zostały sporządzone według z góry przyjętego klucza, ram tematycznych za-
proponowanych przez inicjatorów tego przedsięwzięcia. Naturalnym spostrzeżeniem jest 
to, że wspomnienia te różnią się pod względem szczegółowości opisu wydarzeń, objętości, 
a także wiarygodności przedstawionych faktów. Niemniej jednak Autor bardzo sumiennie 
i z najwyższą starannością wyjaśnia i opisuje wszystkie niejasne kwestie w nich przedsta-
wione. Niemal każde nazwisko (tam gdzie sporządzenie krótkiej notki biograficznej było 
niemożliwe, Autor zanotował „brak bliższych danych osobowych”), nazwy organizacji 
czy skróty zostały wyjaśnione w przypisach. W źródłach, gdzie głos oddaje się przede 
wszystkim świadkom historii, istnieje ryzyko pojawienia się pewnych błędów (nie tylko 
w datach), uproszczeń, przeinaczeń i subiektywnych – nierzadko nietrafnych – interpretacji 
faktów historycznych. Wszystkie jednak tego typu potknięcia zostały wychwycone przez 
badacza i skorygowane oraz ewentualnie skonfrontowane z literaturą naukową. 

1 Zob. m.in. Jerzy Gapys, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939–1945. Na 
przykładzie dystryktu radomskiego, Kielce 2003; Bogusława Gałka, Ziemianie i ich organizacje 
w Polsce lat 1918–1939, Toruń 1997; Szymon Rudnicki, Ziemiaństwo polskie XX wieku, Warszawa 
1996; Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-
-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941. Studium z dziejów zagłady daw-
nego narodu politycznego, Warszawa 1997, i in.

2  Marcin Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa kra-
kowskiego w latach 1939–1945, Kraków 2010.
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Druga część książki to także 12 relacji, ale zebranych przez Autora współcześnie metodą 
oral history. Zbiór wywiadów jest pokłosiem rozmów z dziećmi ziemian, które urodziły 
się po 1918 r. w II Rzeczypospolitej (s. 183–327). W tej części pracy wyróżniono siedem 
podrozdziałów, w których relacje dotykają życia codziennego lat 1939–1945. Autor wy-
różnił takie aspekty, jak wrzesień 1939 r., opisy przedstawiające okupantów, codzienność 
okupacyjną na dworach, życie na wsi, a także stosunek do ludności żydowskiej podczas 
wojny i czas Holokaustu. Zostały wyselekcjonowane również działalność konspiracyjna 
rozmówców i życie w nowej powojennej rzeczywistości, kiedy to ziemianom na mocy tzw. 
reformy rolnej PKWN z 1944 r. odebrano majątki. Możemy wnioskować, że to właśnie te 
wątki były najczęściej poruszane przez bohaterów owych relacji. Zdecydowanie czas wojny, 
emocje z nią związane i trudy życia codziennego zapadły w pamięci świadków. Niemniej 
jednak, jak Autor sam zauważa, rzadko stosował metodę wywiadu biograficznego, a niemal 
każda rozmowa odbywała się według wcześniej przygotowanego kwestionariusza pytań 
(s. 12). Stąd też taki, a nie inny podział tej części pracy. Autorowi zależało na pozyskaniu 
informacji ściśle związanych z określonymi wydarzeniami wojennymi. Także w tej części 
historyk bardzo starannie poddał krytyce otrzymany materiał, stosując przypisy i wyjaśnie-
nia, tam gdzie były one potrzebne. 

Warto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody Fritza SchützegoWarto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody Fritza SchützegoWarto przypomnieć, iż wywiad biograficzny w postaci metody 3 polega 
na przeprowadzeniu wywiadu narracyjnego składającego się z dwóch zasadniczych części. 
Na początku badacz ogranicza się do zadania jednego, ogólnego pytania. W ten sposób
w narracji autobiograficznej świadek zyskuje możliwość opowiedzenia o tym, co według 
niego jest ważne, opisując przebieg swojego życia, kreując tok narracji i selekcjonując 
świadomie lub nie przekazane informacje. Druga część to zadawanie przez badacza pytań
dotyczących kwestii, które zostały przez świadka pominięte, a które z punktu widzenia 
prowadzącego wywiad mogą zawierać cenne spostrzeżenia. 

Druga metoda, która znalazła uznanie u Autora omawianej tu publikacji, polega na 
wcześniejszym przygotowaniu zestawu pytań wykorzystanych podczas rozmowy ze świad-
kiem. W antropologii kulturowej taka forma interakcji nazywana jest wywiadem etnogra-
ficznym. Polega on na pozyskaniu konkretnych informacji, na których zależy badaczowi, 
właśnie poprzez zadawanie skonkretyzowanych pytań. 

Autor wyraźnie zarysowuje różnice między spisanymi wspomnieniami a wywołanymi 
podczas rozmowy relacjami. Słusznie zauważa, że: „Formy autobiograficznych lub rzeczo-
wych wspomnień pisanych przez ziemian zostały pozbawione tego charakterystycznego 
rysu spontaniczności wypowiedzi, a także wszelkich emocji – zarówno tych okazywanych 
werbalnie w trakcie tworzenia narracji, jak itrakcie tworzenia narracji, jak itrakcie tworzenia narracji, jak pozawerbalnie. Są uporządkowane, przemyśla-
ne, pisane w stylu literackim i nie wybiegają poza ramy narzucone przez konwencję wspo-
mnień lub pamiętników” (s. 15). Brak owej spontaniczności i emocjonalności wypowiedzi,
o których wspomina Autor, najmocniej rozróżnia owe źródła. Trzeba dodać, że niekiedy 
sama redakcja ingeruje w spisane wspomnienia, zmieniając je w łatwy w odbiorze tekst 
literacki, pozbawiony powtórzeń i błędów stylistycznych, co z metodologicznego punktu 
widzenia jest niedopuszczalne. 

Jedyną moją wątpliwość w recenzowanej pracy budzi brak metodologicznej refleksji 
Autora nad autoryzacją wywiadów i ewentualną ingerencją świadków w spisany materiał. 

3  Zob. Alicja Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – ana-
liza biograficzna, Łódź 2002, s. 45–65, 75–88.



170 Artykuły recenzyjne i recenzje

Historyk zaznacza, iż: „Świadkowie po dokonaniu autokorekty wyrazili zgodę na ich wy-
korzystanie w niniejszej edycji” (s. 16). Wcześniej zaś, porównując źródła pisane z wy-
wołanymi, stwierdza, że „język pisany jest zdecydowanie odmienny od nagranego słowa, 
nawet jeśli ono zostało, decyzją świadków, zmienione podczas zabiegu autokorekty po 
transkrypcji wywiadu” (s. 15). W tym miejscu nasuwa się zasadnicze pytanie, jak bardzo 
świadkowie ingerowali w transkrypcję słowa mówionego. Autor nie wyjaśnia, na czym 
polegała autokorekta i w jakim stopniu pozwolił on zmienić zapis, aby otrzymać zgodę na 
wykorzystanie źródła. Zasadniczo historyk, a także autor relacji nie powinni oddziaływać na 
spisany już materiał. Niektórzy podają wspisany już materiał. Niektórzy podają wspisany już materiał. Niektórzy podają wątpliwość ideę samej transkrypcji jako czynności 
zniekształcającej źródło mówione. Jak zauważyła Marta Kurkowska-Budzan: „Przeciwnicy 
[...] podkreślają, iż transkrypcja zabija oralność, nie uwzględnia wszystkich pozawerbal-
nych aktów ekspresji narratora, które przecież dodają znaczenia wypowie dziom”4. Choć 
dla historyków nie to oczywiście jest najważniejsze. W centrum uwagi historyka znajduje 
się poznanie indywidualnego doświadczenia jednostki wpisanej w historię XX w., jej dra-
matycznych losów i osobistych spostrzeżeń czasów minionych. 

W Polsce wciąż pokutuje przeświadczenie o mniejszej wartości źródeł mówionych
i wspomnieniowych. Wywiady i spisane relacje są traktowane przez konserwatywnych 
historyków jako materiały uzupełniające i pomocnicze. W analizach historycznych prym 
wiodą źródła pisane, najczęściej typu urzędowego. Także Autor przyznał, iż początkowo 
miał podobne podejście (s. 15–16). W mojej ocenie takie przeświadczenie mają badacze, 
którzy osobiście nie przeprowadzili wywiadów, nie zagłębili się w metodologię oral history
i nie doświadczyli bogactwa informacji, które można uzyskać podczas rozmowy. Nie ma 
źródeł obiektywnych, stąd też wszystkie materiały, które służą historykom do odtworzenia 
wydarzeń z przeszłości, muszą być poddawane krytyce i analizie. Tak się dzieje w przy-
padku tej książki. Na uwagę i podziw zasługuje staranność, z jaką Autor opracował każdą 
relację, czy to spisaną wcześniej, czy uzyskaną metodą oralną, dokonując przy tym weryfi-
kacji wielu stwierdzeń swoich rozmówców. W ten sposób wszyscy zainteresowani tematyką 
życia podkrakowskiego ziemiaństwa otrzymują gotowe i rzetelnie przygotowane źródła. 
Bardzo cenne do przedstawienia codzienności mieszkańców małopolskich dworów w okre-
sie niemieckiej okupacji oraz tworzenia się po wojnie zrębów władzy komunistycznej. 

Podsumowując, recenzowana praca stanowi bardzo ważne wydawnictwo źródłowe, 
szczególnie istotne, ponieważ przedstawia doświadczenia dwóch pokoleń Polaków. Do-
świadczyli oni tego samego wydarzenia, czyli tragedii II wojny światowej, ale zostało 
ono zapamiętane z dwóch różnych perspektyw – osoby dorosłej i doświadczonej oraz nie-
winnego i nie zawsze do końca świadomego wydarzeń dziecka. Takich publikacji, a tym 
bardziej zestawiających ze sobą dwa odmienne pokoleniowo spojrzenia na wydarzenia 
wojenne jest wwojenne jest wwojenne jest polskiej historiografii stosunkowo niewiele. Tym cenniejsza jest publikacja 
M. Chorązkiego. 

Krzysztof Łagojda
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

4 Marta Kurkowska-Budzan, Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków episte-
mologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 1, 2011, s. 32.
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Marian Rutkowski, Z ziemi świętokrzyskiej na ziemie odzyskane. Wspomnienia, [red.] 
Zygmunt Szkurłatowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
2014, ss. 455.

Wspomnienia prof. Mariana Rutkowskiego bez wątpienia wpisują się w żywy i szeroki 
nurt wspomnień, jaki uaktywnił się w Polsce po 1989 r. W istnym zalewie różnej jakości 
i wartości prac tego typu giną niestety często te, których wartość wykracza poza tylko napi-
sanie czyjegoś, mniej lub bardziej ciekawego, życiorysu. Z tego też powodu warto przyjrzeć 
się pracy znanego wrocławskiego chemika i zastanowić się nad jej treścią.

Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, jest to, że pracą tą Politechnika Wrocławska 
otworzyła nową serię wydawniczą. Zatytułowano ją „Dzienniki, Pamiętniki i Wspomnienia 
Pracowników i Emerytów Politechniki Wrocławskiej”. Jej cele określił w przedmowie do 
omawianej książki prorektor tej uczelni – prof. Jerzy Walendziewski, który napisał: „Nowa 
seria wydawnicza ma umożliwić druk wartościowych dla Politechniki, przy tym ciekawych, 
wspomnień, biografii, zawierających bogate doświadczenia naszych pracowników czy też 
już emerytów, których praca przyczyniła się także do kształtowania dobrego wizerunku na-
szej Uczelni”. Trudno takiej inicjatywy nie pochwalić i nie przyznać, że także w tej kwestii 
wrocławska uczelnia techniczna znów wyprzedziła Uniwersytet Wrocławski.

Recenzowanie wspomnień zawsze jest czynnością trudną i pozornie beznadziejną. Jak 
bowiem odnieść się do czyjegoś życiorysu i to napisanego przez niego samego. Przecież to 
z gruntu rzeczy praca subiektywna, ale w tym subiektywizmie tkwi na ogół wartość takiej 
pracy. Można wprawdzie ocenić wkład pracy redakcyjnej poświęconej na przygotowanie 
wspomnień do druku, ale będzie to raczej ocena formalna, a nie merytoryczna. Trudniej 
ocenić samą treść tak napisanej książki, ale można wychwycić w niej to, na co warto zwró-
cić uwagę odbiorcy. Najpierw jednak redakcja i strona formalna.

Książka M. Rutkowskiego opublikowana została po starannej redakcji wydawniczej 
Zygmunta Szkurłatowskiego. Dzięki temu wolna jest w zasadzie od błędów edytorskich. 
Można by wprawdzie, tak jak niemal zawsze, wskazać na jej drobne mankamenty, bo np. 
w treści są sowieci i jednocześnie Związek Radziecki, a nazwy ulic podawane przez Autora 
w brzmieniu sprzed lat powinny być uzupełnione współczesną nazwą podaną w nawiasie, 
bo skąd młody człowiek ma wiedzieć, że ul. Świerczewskiego to obecnie Piłsudskiego? 
Ale ogólnie uwag tego typu nie zebrało się wiele. Warto natomiast zauważyć, że książka 
zaopatrzona została w indeks osobowy, co znacząco podnosi jej wartość i nie jest stałą 
praktyką w wydawanych pamiętnikach czy wspomnieniach.

Co do wartości merytorycznej, to należy wskazać kilka ciekawych wątków, które sta-
nowią o tym, że po wspomnienia prof. Rutkowskiego warto sięgnąć. Pierwszym z nich 
jest opis rodzinnych Kielc w czasie przed II wojną światową i w trakcie jej trwania, jaki 
zamieścił w książce Autor – wówczas kilkunastoletni chłopak. Możemy dzięki niemu nie 
tylko poznać specyfikę życia tego polsko-żydowskiego miasta przed rokiem 1939, ale też 
wraz z M. Rutkowskim zgłębić tajniki powszechnego w czasie okupacji szmuglu i czar-
norynkowego handlu, w którym uczestniczył Autor aktywnie przez kilka wojennych lat. 
Jako uważny obserwator okupacyjnej rzeczywistości opisał też, obserwując to z bliska, 
powstanie, funkcjonowanie i likwidację kieleckiego getta.

Drugim wątkiem, na jaki warto zwrócić uwagę w książce M. Rutkowskiego, jest bez 
wątpienia jego udział w działaniach zbrojnych w czasie II wojny światowej w ramach 
elitarnej formacji Narodowych Sił Zbrojnych – Brygady Świętokrzyskiej płka Antoniego 
Szackiego „Bohuna”. Autor wspomnień „do lasu” wyruszył wraz z bratem Rajmundem 
9 VII 1944 r., zagrożony aresztowaniem w zakładach kolejowych Kielce-Herbskie, gdzie 
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pracował i gdzie od stycznia 1943 r. działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Obaj bracia, choć do oddziałów NSZ trafili zupełnie 
przypadkowo, szukając jakiegoś partyzanckiego oddziału AK, przeszli wraz z 204. Puł-
kiem Piechoty Ziemi Kieleckiej NSZ cały szlak bojowy tej jednostki i jej odwrót, wraz 
z innymi oddziałami Brygady Świętokrzyskiej, po uzgodnieniu rozejmu z Niemcami, 
na zachód. W związku z ciągłym deficytem rzetelnych opracowań dziejów NSZ relacja 
M. Rutkowskiego, żołnierza, który w Brygadzie Świętokrzyskiej walczył od jej powsta-
nia aż do dotarcia 5 V 1945 r. do jednostek 3. Armii amerykańskiej gen. G.S. Pattona, ma 
wartość dokumentu.

Trzecim wątkiem wspomnień M. Rutkowskiego, na jaki trzeba zwrócić uwagę, jest 
wątek wrocławski, a szerzej – dolnośląski. Na tzw. ziemie odzyskane Autor przybył jesz-
cze w 1945 r., po kilkumiesięcznej „przerwie” spowodowanej aresztowaniem w Kielcach 
i osadzeniem w tamtejszym więzieniu UB. Po wypuszczeniu udał się do Kłodzka, gdzie 
znajdowała się już od lata 1945 r. część jego rodziny. Rutkowski pozostawił dzięki temu 
w swych wspomnieniach ciekawe opisy powojennego Kłodzka, a później, gdy podjął 
w 1947 r. studia na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej – również tego miasta, 
uchodzącego wtedy za „stolicę polskiego Dzikiego Zachodu”. Wartości tych wspomnień 
trudno nie docenić, bo choć nie wnoszą one jakichś rewelacyjnych informacji, to jednak 
są solidną dawką wiedzy nt. niełatwego dnia powszedniego mieszkańców Wrocławia 
odbudowujących zniszczone miasto i zmagających się z wszechobecną po wojnie biedą 
i trudnościami pojawiającymi się w niemal każdej dziedzinie życia.

Autor wspomnień, od 1947 r. nierozerwalnie związany na resztę swego życia z Poli-
techniką Wrocławską, siłą rzeczy w swych wspomnieniach pozostawił ciekawy, często kro-
nikarski zapis funkcjonowania tej uczelni, a zwłaszcza jej placówek związanych z chemią 
– a więc Katedry Technologii Nafty i Paliw Płynnych, gdzie zatrudniony został w 1951 r., 
jeszcze jako student, i Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla, jaki powstał w 1968 
r. po zmianie struktury tej uczelni. Zadziwia podczas lektury tych części wspomnień Profe-
sora jego znakomita pamięć, która pozwoliła mu nie tylko odnotować wiele następujących 
po sobie wydarzeń, lecz także uchwycić i przechować ciekawostki ubarwiające znacząco 
historię tej wrocławskiej uczelni. Jedną z takich ciekawostek jest np. historia „pozyskania” 
przez Politechnikę Wrocławską pierwszych 200-litrowych butli ciśnieniowych na wodór, 
które zainstalowane zostały na terenie uczelni przy ul. Bujwida. Otóż butle te pochodziły 
z zatopionego w marcu 1945 r. u wyjścia z portu gdyńskiego słynnego niemieckiego pan-
cernika „Gneissenau”, którego wrak polscy nurkowie wydobyli na powierzchnię w latach 
1950–1951.

Bez wątpienia ciekawe też będą wspomnienia M. Rutkowskiego dla wszystkich zajmu-
jących się historią polskiej chemii w wieku XX. Placówki chemiczne Politechniki Wro-
cławskiej przez wiele lat jej istnienia w drugiej połowie XX w. uchodziły, i to słusznie, 
za najwartościowszą część tej uczelni, mogącą śmiało konkurować z wieloma podobnymi 
placówkami w Polsce i całej Europie. Widać to wyraźnie po tych częściach wspomnień 
Autora, w których opisuje własne podróże służbowe i zadania, jakim poświęcał się wraz 
z kolegami. Oczywiście problematyka hydrokrakingu ropy i pozostałości ropnych czy 
zagadnienia związane z wytwarzaniem ziem odbarwiających oleje mineralne i roślinne są 
tematami na tyle hermetycznymi, że są one zrozumiałe głównie dla zawodowych chemi-
ków. Ale już relacje M. Rutkowskiego nt. organizacji polskiego życia naukowego w drugiej 
połowie XX w., związków nauki z przemysłem w PRL, czy wreszcie dotyczące zagadnień 
współpracy chemików polskich z ich odpowiednikami z innych krajów bloku wschodniego, 
to obszerne fragmenty sprawnie napisanego tekstu, pełnego szczegółów i ciekawostek.
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Oprócz wskazanych wątków głównych we wspomnieniach prof. Rutkowskiego nie 
brak oczywiście i spraw osobistych, często bardzo dokładnie opisanych. Te partie tekstu 
mają jednak znaczenie, oprócz samego Autora, gównie dla jego rodziny i przyjaciół. Po-
zwalają też szerszemu odbiorcy na poznanie interesującego życiorysu człowieka, który 
bez wątpienia swoje życie spędził aktywnie i „w ciekawych czasach”. To po prostu dobrze 
i ciekawie napisana opowieść.

Podsumowując, warto powtórzyć, że wspomnienia prof. M. Rutkowskiego to pozycja 
wartościowa i jej wartość mieści się na kilku poziomach. Po pierwsze, to sprawna w nar-
racji opowieść o interesującym życiu, pełna detali i szczegółów nadających jej wiarygodny 
charakter. Po drugie zaś, to ciekawy przyczynek do kilku wyżej wymienionych wątków 
historycznych: do historii Kielc przed II wojną światową i w jej trakcie, do dziejów NSZ, 
historii powojennych „ziem odzyskanych” z Wrocławiem na czele i wreszcie historii Po-
litechniki Wrocławskiej i szerzej rzecz biorąc – wrocławskiej chemii. W każdym z tych 
wątków znaleźć można we wspomnieniach M. Rutkowskiego ciekawe detale i informacje 
warte odszukania.

Tomasz Głowiński
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2015). 
Katalog wystawy, red. Grażyna Trzaskowska, wprowadzenie Janusz Gołaszewski, 
Wrocław: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 2015, ss. 195.

Wydany w formacie A4, na papierze kredowym, bardzo bogaty w ilustracje tom jest 
katalogiem towarzyszącym ważnemu rocznicowemu wydarzeniu. Ukazał się z inicjatywy 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka i prof. Kazi-
mierza Kozłowskiego, wybitnego znawcy dziejów Pomorza, uczonego o dużym dorobku 
naukowym, wreszcie wieloletniego dyrektora szczecińskiego Archiwum Państwowego. Ku-
ratorem wystawy i redaktorką naukową katalogu jest dr Grażyna Trzaskowska, absolwentka 
Instytutu Historycznego UWr. Od wielu lat stoi ona na czele Oddziału III wrocławskiego 
Archiwum Państwowego, zawierającego archiwalia powstałe od 1945 r., po zakończeniu 
II wojny światowej.

Dyrektor wrocławskiego archiwum dr Janusz Gołaszewski we wprowadzeniu do kata-
logu przypomniał podstawowe fakty z dziejów polskiej służby archiwalnej po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. Przede wszystkim jednak wskazał na specyfikę działań polskich 
archiwistów na terenach wcześniej niemieckich, włączonych w 1945 r. do państwa pol-
skiego. Zawierała się w niej duża skala zniszczeń zasobów archiwalnych – i to często już 
po ustaniu działań wojennych – rozproszenie akt i ich przechowywanie w bardzo różnych 
warunkach, wywiezienie części dokumentów przez Niemców w głąb Rzeszy. I to nawet, jak 
w przypadku Gdańska, już po ustaniu walk. Z tymi faktami musieli się zmierzyć polscy ar-
chiwiści, na domiar złego przeważnie pozbawieni (poza Szczecinem) budynków archiwów. 
Prace utrudniała nie tylko ubogość środków i powojenny ogólny chaos. Tuż po zakończeniu 
koszmarnej, okrutnej niemieckiej okupacji ogół społeczeństwa – co wówczas było zrozu-
miałą postawą – szczerze nienawidził wszystkiego, co niemieckie. Pozostałe po Niemcach 
zwały „papierów” nadawać się mogły przybywającym na Ziemie Zachodnie i Północne 
Polakom jedynie na podpałkę albo jako surowiec wtórny – makulatura. Osobiście w cza-
sie mych kwerend w Archiwum Akt Nowych czy w archiwach terenowych widziałem 
liczne, powojenne polskie dokumenty, które na drugich stronach były wcześniejszymi 
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dokumentami niemieckimi. Przezwyciężenie tych trudności przez polskich archiwistów 
wydawało się niemal niewykonalne. Jednak stopniowo zasoby „poniemieckie” zbierano, 
kwalifikowano, a zarazem przyjmowano nowe, „produkowane” w międzyczasie polskie. 
Dość charakterystyczne dla stanu bazy materiałowej archiwów państwowych były pere-
grynacje lubańskiej filii wrocławskiego Archiwum Państwowego. Przez dłuższy czas miała 
ona siedzibę w koszmarnie zaniedbanym obiekcie, niespełniającym podstawowych norm 
przechowywania (i udostępniania). Czego sam niejednokrotnie doświadczałem podczas 
swych kwerend. Kolejna siedziba w Lubaniu była w budynku dalece bardziej przydatnym 
i łatwiejszym w „użyciu”. Od niedawna – z oczywistą stratą dla rangi Lubania – archiwum 
to mieści się Bolesławcu w dobrze wyremontowanym zabytkowym budynku. Przez cały 
ten czas na jego czele stał absolwent wrocławskiej historii Adam Baniecki. Takich przy-
gód polskie archiwa na „Ziemiach Odzyskanych” miały więcej. Zresztą nie tylko na tych 
terenach. Pamiętam, jak około 30 lat temu podczas kwerendy w AAN „kontentowałem” 
się w środku zimy (a to były inne, prawdziwe zimy...) widokiem wybitego okna w czytelni, 
zasłoniętego gazetą... 

Zasadniczą część tomu wypełnia 14 artykułów charakteryzujących dzień wczorajszy 
i współczesność poszczególnych archiwów. Pierwszy z nich napisał Adam Grzegorz Dą-
browski (Archiwum Akt Nowych w Warszawie skarbnicą materiałów archiwalnych o zie-
miach zachodnich i północnych). Potwierdzam adekwatność tytułu w całej rozciągłości. 
Morze informacji – co wiem z własnego doświadczenia – znajduje się w spuściznach 
Ministerstwa Administracji Publicznej, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Ministerstwa 
Informacji i Propagandy i wreszcie Biura Prezydialnego Krajowej Rady Narodowej. Nar-
racja jest wzbogacona licznymi reprodukcjami dokumentów regulujących funkcjonowanie 
archiwów na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Jest to idealny „bryk” dla adeptów badań 
na dziejami archiwistyki w Polsce.

Trochę szkoda, że w katalogu wystawy nie zostały przywołane zasoby poznańskiego 
Archiwum Państwowego. Jest w nim mnóstwo materiałów na temat sytuacji na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Wszak Poznań już w II Rzeczypospolitej, a także początkowo od 
1945 r. był symboliczną stolicą kresów zachodnich. Tyle że w oczach rządzących (de facto) 
komunistów nieprawomyślną politycznie (za endeckość). Dlatego w latach następnych na 
„stolicę Ziem Odzyskanych” wykreowano Wrocław. W 1945 r. ośrodek poznański nie był 
już „odzyskanym” pograniczem. Podobnie jak i Katowice. Mieszczące się tam Archiwum 
Państwowe zostało przywołane w recenzowanej książce. Zresztą bardzo zasadnie, gdyż 
mieści ono wiele archiwaliów tyczących się inkorporowanej w 1945 r. do Polski niemiec-
kiej dotychczas części Śląska Górnego. 

Grażyna Trzaskowska (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) opisała m.in. drama-
tyczną historię, gdy jeden z najlepszych budynków archiwum w Niemczech padł ofiarą 
fanatycznego nazisty gauleitera Hankego, owładniętego ideą obrony za wszelką cenę Fe-
stung Breslau. Obecnie siedzibą archiwum jest dawny – w czasach niemieckich – Urząd 
Pracy zlokalizowany nad brzegiem Odry. Co było fatalną okolicznością podczas powodzi 
tysiąclecia w 1997 r., gdy uległy zalaniu cenne akta położone na niższych kondygnacjach 
tego ogromnego budynku. Dla wrocławian, a szczególnie dla studentów historii (specjal-
ność archiwalna) na Uniwersytecie Wrocławskim ważna jest możliwość poznania (także 
z reprodukowanych fotografii) zasłużonych, jakże ofiarnych pracowników Archiwum 
Państwowego, którzy nierzadko przez – dosłownie – kilkadziesiąt lat byli oddani służ-
bie archiwalnej. Na jednej z fotografii spostrzegłem Czesława Margasa, wieloletniego 
dyrektora filii wrocławskiego AP w Jeleniej Górze. Naszego kochanego Pana Dyrektora 
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poznałem podczas praktyki archiwalnej w 1979 r. Co myśmy (studenci II roku w Instytucie 
Historycznym UWr) tam wyprawiali, a na co On w swej cudownej wyrozumiałości nam 
pozwalał... Na innej ilustracji znajduje się śp. dr Bronisław Turoń, syn Ziemi Cieszyńskiej, 
słynny krajoznawca i znawca spraw archiwalnych. Opiekun mego roku podczas studiów 
i pozytywny bohater anegdot, które – sami już blisko przed emeryturą – z radością 
(w przeróżnych wersjach) powtarzamy. 

Archiwum wrocławskie jest jednym z największych w Polsce. Jego zasób, szczególnie 
dokumentów średniowiecznych, jest nie do przecenienia.

Kazimierz Kozłowski i Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) wskazali 
na przewrotną kolej losów, gdy pod koniec wojny – w obawie przed bombardowaniami 
alianckimi – archiwalia pomorskie pochowano po obu stronach Odry. Zatem na terenie hi-
storycznego kraju Pommern. Wobec wytyczenia na tejże rzece granicy polsko-niemieckiej, 
akta usytuowane na zachód od niej są obecnie zgromadzone w archiwum w Greifswaldzie, 
te zaś schowane na wschodnim brzegu znalazły się w Archiwum Państwowym w Szcze-
cinie. Dlatego badacze historii sprzed 1945 r. muszą „na okrągło” jeździć to tu, to tam... 
Granicy (na razie) nie ma, więc nie jest to proceder specjalnie uciążliwy.

Lidia Potykanowicz-Suda (Archiwum Państwowe w Gdańsku) opisała kolejną niesa-
mowitą archiwalną „przygodę”. W okresie międzywojennym z Wolnego Miasta Gdańska 
(połączonego rozlicznymi więziami formalnymi z Polską) Niemcy wywieźli dużą ilość 
akt do Berlina. To, co pozostało na miejscu, przeważnie spłonęło w marcu 1945 r. podczas 
walk niemiecko-radzieckich (czy dały jakikolwiek wynik, poza zniszczeniem wielkiego, 
zabytkowego, niemieckiego ośrodka miejskiego?). 

Beata Wacławik (Archiwum Państwowe w Olsztynie) wskazała na akcję pozyskiwania 
dla tamtejszego archiwum akt zachowanych szczęśliwie w zasobach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie i dokumentów otrzymanych (na zasadzie proweniencji) z Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej.

Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach) zwrócił uwagę na zawiłości histo-
ryczno-administracyjne, gdy w 1945 r. do odnowionego województwa śląskiego włączono 
niemiecką dotychczas część Śląska Górnego, zwanego u nas Śląskiem Opolskim bądź 
Opolszczyzną. Skutkiem tego archiwum katowickie stało się miejscem przechowywania 
nader licznych akt tworzonych przez polską administrację w latach 1945–1950. W 1950 r. 
w wyniku kolejnej reformy administracyjnej powstało odrębne województwo opolskie. 

Justyna Sowińska i Barbara Sypko (Archiwum Państwowe w Opolu) wskazały na „świe-
żość” tradycji archiwalnych na tym terenie. Przed 1945 r., w granicach Rzeszy Niemiec-
kiej nie istniało jedno, centralne dla tych ziem wielkie archiwum. Archiwum Państwowe 
zostało powołane po powstaniu w 1950 r. województwa opolskiego. Sporą część jego 
zbiorów z czasów sprzed 1945 r. pozyskano w wyniku intensywnej wymiany z archiwami 
polskimi i zagranicznymi.

Beata Grelewicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) operuje pojęciem Ziemia 
Lubuska. Już dziś – zapewne na trwałe – zadomowionym w mowie urzędowej i potocz-
nej, ale generalnie bardzo świeżego pochodzenia z lat 30. XX w. (teza prof. Zygmunta 
Wojciechowskiego o Ziemiach Macierzystych Polski). Zaraz po wojnie teren obecnego 
województwa lubuskiego znajdował się przede wszystkim w granicach wielkiego woje-
wództwa poznańskiego. To warunkowało organizację archiwów na tym terenie. Reforma 
administracyjna z 1950 r. i powstanie województwa zielonogórskiego zaowocowały po-
wołaniem (nie od razu) osobnego, odnośnego archiwum państwowego. 
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Dariusz A. Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim) opisał ciekawy 
przypadek, gdy powstałe w 1950 r. archiwum (o randze powiatowej) w Gorzowie Wielko-
polskim było zarazem pierwszym archiwum na terenie dopiero co powołanego wojewódz-
twa zielonogórskiego. Podlegało ono – w ciągu następnych dekad – Poznaniowi, Zielonej 
Górze, Szczecinowi, by w końcu zdobyć status samodzielnego Archiwum Państwowego 
podległego NDAP w Warszawie.

Joanna Chojecka (Archiwum Państwowe w Koszalinie) scharakteryzowała działalność 
i zasób kolejnego z polskich archiwów powstałych w efekcie reformy z 1950 r., tworzącej 
zupełnie nowe województwa. Zatem w 1953 r. powstało Wojewódzkie Archiwum Pań-
stwowe (s. 155). Może wynikiem skrótu logicznego jest niejasność informacji, iż „w chwili 
rozpoczęcia działnosci WAP w Koszalinie 1961 r. jego zasób tworzyła dokumentacja pol-
ska” (s. 159). Dla uspokojenia interpretacyjnego dodam, iż chodzi nie o podwójną datę 
utworzenia tego archiwum, lecz o sytuację, gdy przed 1953 r. teren nowego województwa 
został wydrenowany skutecznie ze starszych dokumentów przez archiwistów gdańskich 
i szczecińskich. 

Tomasz Kukowski (Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku) opisał 
dość frapującą historię, gdy powstałe w 1950 r. archiwum ostatecznie zostało ulokowane 
na zamku w Malborku. Przytoczona przy okazji tego wydarzenia opowieść o powojennych 
(po 1945 r.) losach samego zamku jest ciekawym przyczynkiem do dziejów polskiego 
„Dzikiego Zachodu”. 

Archiwa na ziemiach zachodnich i północnych to nie tylko placówki państwowe. Wszak 
te rozległe obszary zostały objęte administracją (a była to bardzo zawikłana historia...) pol-
skiego Kościoła katolickiego. Ks. Leszek Jażdżewski opisał działalność Archiwum Archi-
diecezjalnego w Gdańsku. Entuzjastom genealogii polecam – za autorem – znajdujący się 
tam pokaźny zbiór ksiąg metrykalnych. Pozostając w kręgu archiwów kościelnych, Tadeusz 
Dzwonkowski opisał Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, 
zaś ks. Józef Pater Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, słynne z bardzo starych 
zbiorów, wartością dalece wykraczających poza teren Śląska.

* * *
Celowo przywołałem, choćby w kilku zdaniach, każdy z artykułów zamieszczonych 

w recenzowanym tomie. Każda z tych kilkunastu historii jest inna, choć różnorodności 
nie sprzyjało w powojennym półwieczu otoczenie ustrojowo-geopolityczne. Jednakże 
poszczególne ziemie terenów „odzyskanych” miały swą specyfikę, także ich losy – szcze-
gólnie w pierwszych latach po II wojnie światowej – miały swoje niuanse. Podkreślę, 
iż niepomiernie wzbogaciły rozważania grona autorów nader liczne ilustracje. Ich treść 
– sama w sobie – zawiera komplementarny ładunek wiedzy niezbędnej dla zapoznania się 
z powstaniem i funkcjonowaniem archiwów na ziemiach włączonych. Czytelnik otrzymał 
unikatowy zbiór dokumentów, przydatnych choćby dla studentów i wykładowców przed-
miotów humanistycznych na polskich uniwersytetach. Przypomniane też zostały dziesiątki 
postaci – i tych z najwyższej półki dyrektorskiej, i tych nie mniej zasłużonych, ofiarnych 
archiwistów, którzy nieraz wygrzebywali akta dosłownie z kupy popiołów. Nie pytali 
o „szkodliwe” za pracę w złych i niebezpiecznych warunkach. 

Uważam, iż recenzowana publikacja, aczkolwiek – jak zawsze w takich wypadkach 
– przypudrowana rocznicowym blichtrem, bardzo dobrze spełnia swe cele poznawcze.

Grzegorz Strauchold
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)




