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RECENZJE

Anna Nawrocka, Roland Kiper, Francja i Francuzi na Œl¹sku. La France et

les Français en Silésie, prze³. A. Berchet, J. Szêszo³, M. Trygar, Opole 2010,

313 ss.

Osiemnastego listopada 2010 roku w Muzeum Œl¹ska Opolskiego odby³a siê
promocja ksi¹¿ki zatytu³owanej Francja i Francuzi na Œl¹sku – autorstwa Pro-
fesor Uniwersytetu Burgundzkiego Anny Nawrockiej (kierownik Katedry Jêzy-
ków S³owiañskich i wyk³adowca jêzyka i kultury polskiej na Uniwersytecie Bur-
gundzkim w Dijon) oraz doktoranta Uniwersytetu Wroc³awskiego Rolanda Ki-
pera. Autorka znana jest przede wszystkim jako badaczka relacji polsko-francu-
skich, szczególnie zaœ œl¹sko-burgundzkich1. Roland Kiper (absolwent Wy-
dzia³u Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Burgundzkiego) jest doktorantem
Uniwersytetu Wroc³awskiego (pracuje tak¿e jako archiwista w biurze UNESCO
w Pary¿u) i przygotowuje rozprawê na temat: „Polskie i francuskie systemy ar-
chiwalne – stan obecny i perspektywy wspó³pracy”.

Omawiana publikacja sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej z nich (autor-
stwa Nawrockiej) otrzymujemy prezentacjê sylwetek Francuzów, którzy ode-
grali znacz¹c¹ rolê w historii Górnego Œl¹ska do czasów I wojny œwiatowej.
Druga zaœ (napisana przez Kipera) dokumentuje ich obecnoœæ w czasie powstañ
œl¹skich i plebiscytu. Zakoñczenie autorstwa Nawrockiej sumuje niejako pod-
jêt¹ w obu czêœciach problematykê, a jednoczeœnie podkreœla, i¿ kontakty
Œl¹ska z Francj¹ i Francuzami nie nale¿¹ tylko do przesz³oœci, s¹ bowiem nadal
¿ywe i okreœlaj¹ aktualn¹ politykê kulturaln¹ polskiej i francuskiej spo³ecznoœci.

Zbli¿enie danych historycznych unaocznia wzajemne relacje i ich znaczenie
dla kszta³towania siê polsko-francuskich relacji (Francuzi na Œl¹sku, ale te¿

1 Profesor Anna Nawrocka jest równie¿ autork¹ ksi¹¿ek: Szlakami wiêzów polsko-burgundzkich, Opole
2004; La Bourgogne et la Pologne à travers les siècles, Dijon 2002; autork¹ przedmowy oraz wspó³redak-
tork¹ wraz z prof. F. Claudone ksi¹¿ki zatytu³owanej Paul Cazin, 1881–1963, wydanej w Dijon w 1998 r.; au-
tork¹ przedmowy i redaktork¹ ksi¹¿ki Kosciuszko et son insurrection. Vérité et légende równie¿ wydanej
w Dijon w 1997 r. oraz autork¹ licznych artyku³ów.



obecnoœæ potomków Piastów, jak choæby W³adys³awa Bia³ego, na terenie Fran-
cji, zw³aszcza w regionie Burgundii, w Dijon). Œwiadectwo wp³ywów francus-
kich odnotowuje autorka tak¿e w muzyce (w XIV i XV wieku: dominacja poli-
fonii burgundzkiej, która – obok niderlandzkiej – silnie zaznacza sw¹ obecnoœæ)
oraz architekturze Górnego Œl¹ska (kaplica zamkowa w Raciborzu i jej podo-
bieñstwo do Sainte-Chapelle czy romañski portal wmurowany w œcianê ko-
œcio³a œw. Marii Magdaleny we Wroc³awiu). Historycznie dokumentowana nar-
racja odsy³a do epoki królów elekcyjnych (Henryk Walezy i jego b³azen: Jan
Krasskowski) oraz do postaci Marii Ludwiki Gonzagi, ksiê¿niczki burgundz-
kiej, W³adys³awa IV Wazy, a tak¿e Stanis³awa Leszczyñskiego – którzy ode-
grali znacz¹c¹ rolê w kontaktach francusko-œl¹skich. Podkreœla, i¿ pod koniec
XVIII wieku oraz na pocz¹tku XIX Œl¹sk by³ nie tylko przystani¹ dla Francu-
zów, lecz tak¿e drog¹ Napoleona I na wschód. Katalog postaci zwraca tak¿e
uwagê na lata 1806–1807, czyli „epokê Napoleona”. Pokazuje dzia³ania brata
Napoleona, Hieronima Bonapartego, oraz genera³ów, którzy mu towarzyszyli2.
Opisuje tak¿e plany taktyczne Napoleona I dotycz¹ce Œl¹ska, jak równie¿ od-
wrót Wielkiej Armii Napoleoñskiej i jego konsekwencje.

Co istotne, Nawrocka jako pierwsza pisze o interesuj¹cej biografii Napoleona I,
która znajduje siê w filii Biblioteki Publicznej w Opolu na zamku w Rogowie
Opolskim. Zwraca uwagê na Polaków, który byli zwi¹zani z Burgundi¹3. Nie
zapomina równie¿ o £ambinowicach, gdzie znajduje siê cmentarz jeñców fran-
cuskich. Autorka podkreœla, ¿e na Œl¹sku najbardziej widoczny wp³yw stylu
francuskiego na architekturê mo¿na zauwa¿yæ w XIX wieku. Przy tej okazji
wymienia pa³ace w Pszczynie i Œwierklañcu. Pisze o ¯aganiu i widocznych tam
wp³ywach francuskich.

Celem tej czêœci ksi¹¿ki by³o, jak pisz¹ autorzy: „[...] poprzedzenie zasadni-
czej czêœci opracowania informacjami, które mia³y uœwiadomiæ, ¿e bardzo rzad-
ko wydarzenia i wa¿ne decyzje rodz¹ siê spontanicznie”4. Wykazano, ¿e udzia³
Francuzów w Miêdzynarodowej Komisji Sojuszniczej nie by³ pierwszym istot-
nym i niezale¿nym od przesz³oœci pobytem przedstawicieli Francji na terenie
Œl¹ska, co umo¿liwi³o g³êbsze zrozumienie kolejnej czêœci ksi¹¿ki.

W drugiej czêœci publikacji Kiper prezentuje Górny Œl¹sk w okresie powstañ
i plebiscytu. Wprowadza czytelnika do tematu, szkicuj¹c ogóln¹ sytuacjê w Pol-
sce, nastêpnie skupia siê na Górnym Œl¹sku. Wyjaœnia, dlaczego w³aœnie ten re-
gion by³ istotny nie tylko dla Polaków, wskazuje, ¿e podejmuj¹c decyzje do-
tycz¹ce tego terenu, brano pod uwagê interesy polityczne i ekonomiczne. Ukazu-
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2 „Dominique Joseph Rene Vandamme, Gabriel Marie Joseph d’Hedouville i Charles Lefebvre-Desnouet-
tes”. A. Nawrocka, R. Kiper, Francja i Francuzi na Œl¹sku, Opole 2010, s. 49.

3 Wymienia genera³a Józefa Hauke-Bossak, Antoniego Klobukowskiego czy Teofila Kwiatkowskiego.
4 A. Nawrocka, R. Kiper, op. cit., s. 74.



je motywacjê oraz proces powstawania Miêdzysojuszniczej Komisji Rz¹dz¹cej
i Plebiscytowej na Górnym Œl¹sku. Wymienia Ÿród³a, dziêki którym mo¿na po-
znaæ historiê tego okresu w dziejach Górnego Œl¹ska, a tak¿e dzia³anie Komisji.
Zwraca uwagê na stan literatury dotycz¹cej omawianego tematu oraz formu³uje
cele: „zdecydowaliœmy zaprezentowaæ na wstêpie rolê Francuzów w Komisji,
jej cz³onków oraz osobistoœci. Nastêpnie przedstawimy wspólne relacje pomiê-
dzy Brytyjczykami i W³ochami, a tak¿e pomiêdzy Niemcami i Polakami. Na za-
koñczenie poruszymy ogólnie temat relacji francusko-polskich w okresie po-
wstañ narodowych”5. Kiper pisze o misji Miêdzysojuszniczej Komisji, skrótowo
opisuje jej prace i charakter dzia³ania (skomplikowane relacje miêdzy stronami;
stosunki francusko-angielskie; pozycja W³ochów; relacje z miejscow¹ ludnoœ-
ci¹; kwestie powstañ œl¹skich).

W podsumowaniu Nawrocka podkreœla, ¿e zakoñczenie prac Komisji na Gór-
nym Œl¹sku nie zamyka drogi do wspó³pracy Francji i Francuzów ze Œl¹skiem:
przywo³uje postaæ Charlesa de Gaulle’a, ale te¿ Jana Cybisa, którego wp³ywy
widaæ zarówno na Górnym Œl¹sku, jak i we Francji. Zwraca uwagê na znacze-
nie istniej¹cego w Opolu od 1958 roku Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Francus-
kiej, dobre relacje miêdzy regionem Burgundii i Œl¹skiem Opolskim, a tak¿e
walor wzajemnej wspó³pracy miêdzy Burgundi¹, Krajem Œrodkowoczeskim,
Nadreni¹-Palatynatem i województwem opolskim6. Przypomina tak¿e o podpi-
saniu umowy o wspó³pracy miêdzy Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem
Burgundzkim, co owocuje mo¿liwoœci¹ pobytu s³uchaczy filologii romañskiej,
w ramach programu Erasmus, na Wydziale Jêzyków i Komunikacji Uniwersy-
tetu Burgundzkiego. Fakty te oznaczaj¹ ci¹g³oœæ kontaktów polsko-francuskich.

W ksi¹¿ce znajdziemy materia³y zbierane przez jej autorów podczas ich po-
bytów w Polsce, ale te¿ z badañ prowadzonych na terenie Francji7. Bogata do-
kumentacja (materia³y Ÿród³owe, fotografie, niepublikowane dot¹d tajne tele-
gramy, listy, notatki wojskowe) zdecydowanie wzbogaci³y treœci zawarte w oma-
wianej ksi¹¿ce.

Cele postawione przez autorów s¹ rzetelnie argumentowane oraz – co naj-
wa¿niejsze – otwieraj¹ tak¿e nowe pola poszukiwañ, zwracaj¹c uwagê na nie-
opracowane albo niewystarczaj¹co opracowane formy obecnoœci Francji i Fran-
cuzów na Górnym Œl¹sku (st¹d propozycje nowych tematów i poszukiwañ
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5 Ibidem, s. 136.
6 Mo¿liwoœæ przyst¹pienia do Konkursu Burgundzkiego skierowana do uczniów trzeciej klasy gimnazjum

lub pierwszej klasy liceum, wymianê doœwiadczeñ miêdzy Wydzia³em Technicznym Uniwersytetu Burgundz-
kiego a Politechnik¹ Opolsk¹, wspó³praca w ró¿nych dziedzinach przemys³u, bezpoœrednie kontakty miêdzy
przedsiêbiorstwami, mo¿liwoœæ organizowania sta¿y, turystyka.

7 Miêdzy innymi z Archives de la Défense a Vincennes, Pañstwowego Archiwum w Opolu, Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Opolu, Muzeum Czynu Powstañczego (oddzia³ Muzeum Œl¹ska Opolskiego na Górze
œw. Anny), Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu.



badawczych). Warto zauwa¿yæ, ¿e Nawrocka w³aœnie dziêki dotarciu do rêkopi-
su anonimowej biografii Napoleona wzbogaci³a istotnie nie tylko ksi¹¿kê, lecz
przede wszystkim wiedzê na temat relacji polsko-francuskich. Te niezwykle in-
teresuj¹ce dane s¹ nieocenionym Ÿród³em informacji, poszerzaj¹ zakres widze-
nia samego przedmiotu badañ. Druga czêœæ, Kipera, uœwiadamia z kolei czytel-
nikom drogê docierania autora do dokumentów, znaczenie, jakie maj¹, i satysfak-
cjê badacza z rezultatów dotarcia do materia³ów Ÿród³owych.

Komunikatywny jêzyk autorów jest wielk¹ zalet¹ omawianej publikacji.
Z powodzeniem mog¹ spotkaæ siê tutaj i historyk – profesjonalista, i czytelnik,
którego dzieje polsko-francuskie zajmuj¹, a nawet uczeñ pragn¹cy poszerzyæ
swoj¹ wiedzê na przedstawiane tematy. Z jednej strony mamy ksi¹¿kê naukow¹
(dokumentacja i komentarz), z drugiej zaœ ksi¹¿kê w pewnym stopniu populary-
zuj¹c¹ wiedzê o wspó³pracy miêdzy Burgundi¹ a Górnym Œl¹skiem. Warto tak-
¿e w tym miejscu podkreœliæ, ¿e jest to wydanie dwujêzyczne, co dodatkowo
otwiera mo¿liwoœci miêdzykulturowych relacji.

Magdalena Kirszniak
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