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carskie społeczeństwo. Publikacja ta nie jest odkrywcza pod względem poznawczym
i jej autorka, Marianne Ludwig, oparła się tutaj w dużym stopniu na swojej dy
sertacji doktorskiej: „Der polnische Unabhängigkeitskampf von 1863 und die
Schweiz”, która to praca została wydana drukiem w 1968 r.
Zdziwienie m usi budzić brak wśród autorów książki Haliny F l o r k o w s k i e j F r a n ć i ć , docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest przecież autorką k il
ku monografii i kilkunastu artykułów dotyczących szwajcarskiej Polonii. Szkoda, że
nie wykorzystano możliwości przybliżenia źródłowych badań H aliny Florkow skiejFranćić niemieckojęzycznemu odbiorcy.
Książka została bardzo starannie wydana. W szystkie części pracy są w języku
niem ieckim. Są one pozbawione przypisów i tylko na końcu poszczególnych arty
kułów umieszczono wskazówki bibliograficzne. N iew ątpliw ie ta popularno-naukowa
książka przybliża rodzimemu czytelnikow i dzieje Szwajcarii a odbiorcy helw eckiemu historię Polski. Zasadne byłoby jednakże w przyszłości, naszym zdaniem, pod
jęcie próby zaprezentowania w yników badań autorów, którzy się specjalizują w ba
daniu kontaktów polsko-szwajcarskich.
M.A.
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Rzadko pisze się w tym m iejscu o pracach popularnonaukowych. Praca pani
L e s s e r nie w nosi nic nowego dla specjalistów, zajmujących się konspiracyjnym
szkolnictwem w yższym w Polsce. Omawia bowiem skądinąd znane koncepcje narodowo-socjalistycznej polityki akademickiej i jej realizację, powstanie i działalność
podziemnego Uniwersytetu Jagielońskiego, dzieje poszczególnych fakultetów w la
tach 1942—1944 a kończy się przypom nieniem otwartych pytań badawczych, nie
analizowanych ani przez historiografię polską ani przez niemiecką; książkę uzu
pełnia skromny aneks dokumentalny. Jej podstawę źródłową stanowią opubliko
w ane wspom nienia kombatantów i przyczynki monograficzne, m niejszą rolę od
grywają krakowskie archiwalia.
Narracja najeżona jest faktami, zestawieniam i i nazwiskami. Autorka stara się
ogarnąć całość podjętego tematu, od zewnętrznych uwarunkowań tajnego nauczania
przez jego formy, treści i w yniki aż po próbę um iejscowienia oporu na terenie uni
w ersyteckim na szerszym tle sporu o kooperację/kolaborację. N ie to jednak każe ją
wyróżnić. W rosnącej liczbie popularnonaukowych poloników książka odznacza się
po pierwsze znakomitą czytelnością, stałą — i skuteczną — troską o maksymalną
komunikatywność przekazywanych treści. Po drugie nie ma w niej — częstego w
podobnych publikacjach — zachłyśnięcia się egzotyką, powierzchownej egzaltacji,
powielającej najgorsze wzory rodzimej publicystyki. Trudny dla czytelnika-am atora
tem at został mu przedstawiony w e wzorowy sposób.
W.B.
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