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OKUPACYJNE LOSY WŁADYSŁAWA KONOPCZYŃSKIEGO 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie okupacyjnych losów znakomitego hi-
storyka Władysława Konopczyńskiego (1880–1952). Podstawą źródłową ustaleń jest 
obejmujący lata 1895–1952 dziennik uczonego, który znajduje się w prywatnym archi-
wum Rodziny Konopczyńskich w Warszawie. Obejmuje on około 7 000 stron tekstu 
w  formacie 10 x 16 cm. Zawiera przede wszystkim (ok. 90%) informacje dotyczące 
życia rodzinnego historyka i zarządu majątku w Młyniku. Resztę zapisków wypełnia 
praca naukowo-dydaktyczna, działalność polityczna i społeczna. Jeśli chodzi o dzia-
łalność naukowo-dydaktyczną to obejmuje ona zagadnienia związane z kwerendami 
archiwalnymi, lekturą książek, opracowywaniem fragmentów rozpraw, prowadzeniem 
seminariów i wykładów, a także aktywność w krakowskim Oddziale PTH, Komisji Hi-
storycznej PAU i redakcji PSB. Dziennik jest pisany w formie krótkich lakonicznych 
zdań i niezwykle rzadko zawiera odautorskie oceny. Wpisy dzienne liczące od 15 do 20 
wierszy zajmują zazwyczaj pół strony. Zapiski często były pisane z pewnym opóźnie-
niem, nawet miesięcznym, przez co niekiedy zawierają błędy i nieścisłości dotyczące 
dat opisywanych zdarzeń. Każdy zapis zaczyna się od podania dnia tygodnia i daty 
dziennej. Oprócz dzienników w pracy wykorzystano materiały źródłowe rozproszone 
w różnych krajowych archiwach i bibliotekach, m.in. Archiwum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, prace naukowe Konopczyń-
skiego, artykuły wspomnieniowe i pamiętnikarskie, a także literaturę przedmiotu.    

Druga wojna światowa zmieniła życie uczonego i  jego rodziny. Po silnym bom-
bardowaniu, 6 września 1939 roku, wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. Konop-
czyński ze zgrozą obserwował przez okno wkraczające kolumny wojska i przelatujące 
nad miastem samoloty. Niemal od razu pojawiła się niemiecka policja polityczna – 
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gestapo. Rozpoczęły się rewizje mieszkań profesorskich i przymusowe eksmisje. Przy 
okazji dochodziło do licznych pobić, szykan i kradzieży1. 

Tuż przed zajęciem przez Niemców Krakowa, profesor wraz z żoną wszedł w skład 
utworzonego z inicjatywy Stanisława Kutrzeby i abpa Adama Stefana Sapiehy Oby-
watelskiego Komitetu Pomocy. Powołano go w  Kurii Metropolitalnej w  Krakowie 
3 września 1939 roku, podczas spotkania, w  którym oprócz Konopczyńskich wzię-
li udział m.in.: Stanisław Kutrzeba, Stanisław Rymar, Ludwik Piotrowicz i Zygmunt 
Lasocki. Komitet którego zadaniem było udzielanie pomocy materialnej uchodźcom, 
podzielono na trzy sekcje: propagandowo-prasową, charytatywną i finansowo-gospo-
darczą. Działał do wiosny 1940 roku, kiedy został włączony do nowoutworzonej Rady 
Głównej Opiekuńczej (RGO)2. 6 września członkowie Komitetu zostali zatrzymani 
przez wojsko niemieckie – w charakterze zakładników – na czas przemarszu idącej na 
wschód armii. Z listy aresztowanych wyłączono metropolitę krakowskiego3.

17 września 1939 roku w domu Konopczyńskiego zjawił się niespodziewanie Wła-
dysław Studnicki, 

 ...aby omówić potrzebę natychmiastowego pokoju i utworzenie rządu po stronie nie-
mieckiej. Mówił o swym memoriale z maja t. r., gdzie przepowiedział pogrom, zapowia-
dał wkroczenie Sowietów i jako jedyny ratunek wskazywał ów rząd proniemiecki. 

Komentując w dzienniku wypowiedź gościa, Konopczyński ze wzgardą stwierdził: 

...gotowy Gauleiter na Polskę. Teraz próbuje swej nieomylnej polityki z Sapiehą, Kutrze-
bą, różnymi profesorami – wszędzie odsyłany jak maniak. Szuka endeków i ludowców – 
na próżno. Odpowiedziałem mu, że polityką czynną od dawna się nie zajmuję, że ludzi 
muszą mu dostarczyć ci, co Polską ostatnio rządzili4. 

Komentując przystąpienie sowietów do wojny, Konopczyński proroczo przewidy-
wał, że „po zwycięstwie demokracji zachodnich” nad Niemcami „trzeba będzie wy-
dzierać Polskę z objęć bolszewizmu”5. Informację o ucieczce marszałka Edwarda Ry-
dza-Śmigłego do Rumunii skomentował we właściwy dla siebie sposób: 

Cały ten Rydz moralnie nie istnieje. Marszałkiem został za ucieczkę z Kijowa przed 
Budionnym, marszałkiem być przestanie za milionową ucieczkę przed czołgami wroga 
do Rumunii6.    

Wieść o kapitulacji Warszawy, uczony przyjął z ulgą, gdyż „to było nieuniknione”, 
a poza tym nikt z rodziny nie zginie „od bomby lub szrapnela” – pisał w dzienniku7. 
Konopczyński nie wiedział jeszcze wówczas o śmierci Karola Lutostańskiego. Cho-
ry na cukrzycę szwagier został podczas bombardowania stolicy raniony odłamkiem 
w szyję; rana nie chciała się goić i brat żony zmarł z upływu krwi8. Informacje o sku-
pieniu „wszystkich Żydów w getcie na Stradomiu i Kazimierzu” uczony przyjął z obu-
rzeniem, przewidywał, że towarzyszyć temu będzie wywłaszczenie ze sklepów, domów 
i mieszkań. „To kryminał, niegodziwość i wstęp do bolszewizmu” – konstatował9.                      



Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego 9

W połowie września Konopczyński jako dziekan włączył się w przygotowania do 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najpierw 
dokonał przeglądu wszystkich zakładów Wydziału Filozoficznego. Idąc ul. Grodzką 
do Instytutu Geografii widział „pierwsze popisy antysemickie Niemców”, konfiskowa-
nie żydowskich sklepów i wywożeniu skrępowanych ekspedientów w nieznane10. 

Mimo napiętej sytuacji nie zaniedbywał też pracy naukowej, robiąc z  Janiną 
Bieniarzówną indeksy dla PSB i Ostatnich lat Stanisława Augusta Waleriana Kalinki. 
„W ten sposób uciekamy z roku 1939 w lata 1773–88” – pisał w dzienniku11. Rozważał 
pisanie życiorysów dla PSB i  sprawdzanie przepisanych już tekstów traktatów mię-
dzynarodowych, ale miał wątpliwości „czy po tym strasznym Ragnarök będą jakieś 
traktaty, czy będzie kontynuacja słownika?”12. Na początku października zabrał się do 
pisania biogramów, starał się przekonać Kutrzebę „do wyznaczenia pieniędzy na ho-
noraria dla współpracowników i sięgnięcia może poza literę F”13. W połowie miesiąca 
wyjechał na kilka dni do Warszawy, aby uporządkować i zabezpieczyć zrujnowane po 
niemieckim bombardowaniu mieszkanie rodziców na ul. Moniuszki. Podczas pobytu 
w  stolicy spotykał się ze szwagierką Aleksandrą Rząśnicką, Elżbietą Widerszalową, 
Antonim Olszewskim, Włodzimierzem Antoniewiczem, Józefem Tretiakiem, Adamem 
Lewakiem i Romanem Rybarskim, który dał mu do przeczytania rękopis niedrukowa-
nej pracy o Skarbie i pieniądzu w latach 1648–9614.          

2 października 1939 roku rektor Tadeusz Lehr-Spławiński pod naciskiem więk-
szości senatu tj. profesorów: ks. Tadeusza Glemmy, Władysława Woltera, Feliksa 
Rogozińskiego, Janusza Supniewskiego i Władysława Konopczyńskiego zdecydo-
wał o rozpoczęciu roku akademickiego w dniu 13 listopada. Podczas posiedzenia 
senatu, na którym zapadła ta decyzja, uczony stwierdził, że „trzeba robić swo-
je, wtedy się też więcej znaczy, wtedy się ma rację bytu i  może rację żywności”. 
Natomiast „co do Żydów” postulował, aby nie wprowadzać «numerus clausus», 
„bo toby zakrawało na kokietowanie okupantów”15. Podczas posiedzenia Rady 
Wydziału Filozoficznego w  dniu 6 października Konopczyński zadeklarował, że 
otwarcie wykładów „to nasze powołanie, nasz obowiązek wobec kraju i  zwłasz-
cza wobec młodzieży”. Z  jego wnioskiem zgodziła się przytłaczająca większość 
zebranych, co uczony powitał z satysfakcją stwierdzając, że „Rada zrobiła dobre, 
krzepiące wrażenie”16. 

Na kilka dni przed ustaloną datą rozpoczęcia zajęć, rektor otrzymał zawiado-
mienie, że Obersturmbannführer Bruno Müller zaprasza profesorów na wykład do 
Collegium Novum w dniu 6 listopada. W przeddzień zjawił się u Konopczyńskiego 
Ignacy Chrzanowski, radzić się, czy jako emeryt powinien iść na ów wykład. Po krótkiej 
naradzie obaj doszli do wniosku, że pójdą, aby nie zawieść rektora, który prosił o jak 
najliczniejszy udział, tak aby nie urazić prelegenta i nie stworzyć wrażenia bojkotu. 
Decyzję Chrzanowski przypłacił życiem w  obozie koncentracyjnym17. Na wykładzie 
Müller powiedział m.in.: 
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Panie i Panowie. Doszło do naszej wiadomości, że przystępujecie do pracy naukowej 
[...] rozpoczynacie wykłady [...] urządzacie egzaminy [...]. Jak widać nie zdajecie sobie 
sprawy z waszego i naszego położenia. Otóż takie postępowanie jest dla Niemiec ak-
tem wrogim i złośliwym; zresztą Uniwersytet Krakowski był zawsze głównym ogniskiem 
naukowej walki z niemczyzną. Ogłaszam wam, że gmach ten jest otoczony, uniwersytet 
zamknięty, i to zarządzenie ma obowiązywać co najmniej na czas trwania wojny – a wy 
wszyscy jesteście aresztowani i zostaniecie przeniesieni do obozu jeńców, gdzie będzie-
cie mieli czasu dość, by się zastanowić nad swym postępowaniem18. 

Do dyskusji Müller nie dopuścił, wskazując rektorowi drzwi na korytarz, gdzie 
esesmani krzyczeli i popychali uczonych kolbami karabinów. Ogółem zaaresztowano 
183 osoby, w tym Konopczyńskiego19.

Z uniwersytetu przewieziono więźniów na Montelupich, gdzie przetrzymywani byli 
dobę. Tam też udały się żony i rodziny zatrzymanych. Jak wynika ze wspomnień córki 
Konopczyńskiego, Haliny: 

Okna więzienia zasłonięte były od ulicy zasłonami z blachy, ale na wyższym piętrze było 
kilka okien bez zasłon, zauważyli nas aresztowani. Żeby umożliwić wszystkim wza-
jemne pożegnanie bodaj wzrokiem, aresztowani profesorowie ustawili się na tle okna 
i niezauważeni przez pilnującą przy bramie straż niemiecką zaczęli przesuwać się na tle 
okna także każda z nas mogła zobaczyć ojca, czy męża. I tak ciągnął się ten korowód 
cieni20.     

W nocy profesorowie przewiezieni zostali do koszar 20. pułku piechoty na ul. Ma-
zowiecką. Rankiem rodziny aresztowanych przyniosły do koszar paczki z ciepłą odzie-
żą i przyborami toaletowymi. Według Haliny Haitzmanowej:

...zaczęły się przewlekłe pertraktacje między delegacją rodzin a  komendą niemiecką. 
Pertraktacje prowadzone w niepokoju, że czyjś nieostrożny okrzyk przerwie dalsze roz-
mowy. Wreszcie po dłuższych konsultacjach Niemcy ustąpili. Kazano nam ustawić się 
w dwuszeregu i po zgłoszeniu nazwisk pozwolono wejść na teren zamkniętego dzie-
dzińca. Z koszar wysunął się dwuszereg szarych niewyspanych, nieogolonych postaci 
i ustawił się naprzeciwko naszego dwuszeregu. Gdy ktoś wywoływał nazwisko areszto-
wanego, wtedy z naszych linii występowała żona, dzieci i tak na milcząco spotykaliśmy 
się na przestrzeni pustej, uściskali się, podawali paczuszkę i dalej milcząco wstąpili na 
swoje miejsca. Czekających przejmował lęk, czy Niemcy nie przerwą tego spotkania. 
Gdy opróżniono z nas dziedziniec, a aresztowani wrócili do budynku, pociągnęłyśmy 
ku domowi21. 

W koszarach Konopczyński mieszkał w sali ze Stanisławem Leszczyckim i Lechem 
Haydukiewiczem22. Okoliczności aresztowania Haydukiewicza przedstawił we wspo-
mnieniach profesor prawa Jan Gwiazdomorski: 

W  sekretariacie Wydziału Filozoficznego przetrzymano stud.[enta] fil.[ozofii] Lecha 
Haydukiewicza, którego prof. Konopczyński przedstawił jako swojego asystenta, czym 
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wyrządził mu najgorszą przysługę, bo ta właśnie prezentacja zadecydowała o jego uwię-
zieniu23. 

Nie miał on tego mistrzowi za złe, w obozie w Sachsenhausen wiele razy się spoty-
kali i rozmawiali na tematy historyczne. Konopczyński uważał, że Haydukiewicz „bar-
dzo grzeczny i rozsądny chłopak”, z którym warto spędzać czas24. 

Po wizycie w koszarach delegata Polskiego Czerwonego Krzyża Mariana Ciećkie-
wicza uczeni przypuszczali, że po rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległoś ci 
– 11 listopada – zostaną wypuszczeni na wolność25. „Wtedy nikt jeszcze nie znał praw-
dy o dokonywanych przez hitlerowców zbrodniach” – wspominała najmłodsza córka 
uczonego Wanda26. Jednak na trzeci dzień zostali wywiezieni do Wrocławia i  przez 
dłuższy czas nie było z nimi żadnego kontaktu. Pierwsza wiadomość nadeszła z Wro-
cławia przed Bożym Narodzeniem. W liście do żony, matki i córek z 17 listopada 1939 
roku, Konopczyński pisał:

...jestem jako tako zdrów, tylko ze snem i kolanem niezupełnie dobrze. Różnych rzeczy 
brak, ale na to nie ma rady. Dziś dopiero dostałem ten arkusik papieru, a poza tym 
o papier dla pracy naukowej prosimy bez skutku. Jedzenie trzy razy na dzień, proste ale 
wystarczające. Dużo chleba, kawy, kartofli. Raz na dzień godzinny spacer na podwórzu. 
[…] Na resztkach papieru robię notatki. Obmyślam, rozmyślam, aby nie stracić wprawy 
do pracy umysłowej. Dla równowagi ducha zacząłem szkicować swą autobiografię. […] 
Trzymamy się nieźle, o ile wiem nikt poważnie nie choruje (oglądamy siebie nawzajem 
na przechadzce). Co z nami będzie dalej, nie wiemy, ani tu nikt zapewne nie wie27.

Po otrzymaniu listu od męża Jadwiga Konopczyńska przesłała wiadomość do 
przebywającej w Młyniku teściowej28. 

We wrocławskim więzieniu uczeni zostali zamknięci w pojedynczych celach. Profe-
sor przebywał w celi nr 479, o której żartobliwie pisał: „bitwa pod Platejami”29. Konop-
czyński planował wtedy napisanie tomu dotyczącego czasów saskich, a także starał się 
ukończyć indeks do protokołu delegacji traktatowej 1773–1775 roku30.

 Po dwudziestu dniach pobytu we Wrocławiu, profesorowie zostali przewiezieni 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen pod Oranienburgiem, mniej więcej 40 
kilometrów na północ od Berlina31. W obozie odebrano im ubrania, zegarki, pieniądze 
i kosztowności. Potem rozebrano wszystkich do naga dla oględzin lekarskich, ostrzy-
żono głowy, ogolono twarze i polewano gorącym prysznicem, a następnie przebierano 
w obozowe pasiaste stroje. Klerykom i księżom odbierano brewiarze, krzyże i medaliki. 
Konopczyński wspominał, że „trudno było się nie śmiać z tych osmyczonych twarzy, 
jak wyglądał Chrzanowski bez swojej stalowosrebrnej czupryny, jak Siedlecki bez ma-
jestatycznej brody, Kutrzeba bez wąsów!”32. 

W obozie profesorowie stanowili oddzielną grupę aresztowanych. Obóz był oto-
czony murem i drutem kolczastym pod napięciem, baraki były szarozielone z pochy-
łymi dachami, izby mieściły po kilkanaście osób leżących na ziemi na cienkich sienni-
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kach. Przenikliwe zimno powodowało, że wszyscy kaszleli i kichali, panowała grypa. 
W całym obozie przetrzymywano ponad 13000 więźniów. Jak wspominał Konopczyń-
ski, hitlerowcy szczególnie ostry terror stosowali wobec księży: 

...esesman pyta, czy jest wśród obecnych jakiś ksiądz. Wskazują mu rektora, księdza 
Michalskiego. Władza wywołuje go z szeregu, urąga od Polaków i klechów [...] i pięć 
czy sześć razy wali go pięścią w brzuch, aż ksiądz profesor zwija się z bólu. Waliłby go 
Niemiec po twarzy, ale się boi pokaleczyć dłoń okularami księdza33. 

W obozie pastwiono się nad chorymi, ludzi w gorączce polewano zimną wodą, 
tak że umierali na mrozie w  ciągu kilkunastu minut. Obozowi lekarze nie udzielali 
pierwszej pomocy, a  sanitariusze byli opryskliwi i  ordynarni. Chorego na zapalenie 
płuc, kaszlącego i gorączkującego Ignacego Chrzanowskiego bito po głowie mokrymi 
ręcznikami, za to tylko, że poszedł w nocy po szklankę wody34. 

We wspomnieniach Konopczyński pomieścił słowa dezaprobaty dla zachowanie 
niektórych, niewymienionych z nazwiska kolegów: 

Były wprawdzie duchy słabsze, które sądziły, że coś można osiągnąć pokorą i posłu-
szeństwem; ci upajali się hasłem: nie wolno, zatapiali się w bezczynności i we wspo-
mnieniach, unikali rozmów na tematy wojenno-polityczne, jak gdyby ktoś, ktokolwiek 
z nas, miał doznać ulgi w nagrodę za uległość. Były przykłady apatii i melancholii35. 

W dzienniku uczony zapisał, że jego najbliższy współpracownik z redakcji Pol-
skiego Słownika Biograficznego Kazimierz Lepszy „trochę razi sobkostwem [...] Cie-
kawym bardzo jaki będzie Lepszy w stosunku do mnie po obozie: bo w Sachsenhau-
sen raczej ode mnie stronił”36. Natomiast Stanisław Kutrzeba pobity przez esesmana 
przestał się odzywać i pogrążył w „depresji”37. Milczenie przerwał na krótko, wygła-
szając referat o tym, jak został historykiem prawa i wspomnienie pośmiertne o Sta-
nisławie Estreicherze 38.   

Konopczyński z pomocą profesorów: Stefana Kołaczkowskiego, Adama Heydla 
i Stanisława Skowrona zorganizował serię pogadanek na różne naukowe tematy. Opo-
wiadał o polityce kardynała Richelieu, Janie Zamoyskim, Szymonie Askenazym, kon-
federacji barskiej i losach Serbii. Adam Heydel w ciągu kilku dni opowiedział o swojej 
podróży do Ameryki, Zygmunt Bielski o metodach wierceń naftowych, Kazimierz Sto-
łyhwo o swoich podróżach do Azji, Kazimierz Lepszy o Wacławie Sobieskim, a Michał 
Siedlecki o Stanisławie Wyspiańskim i Adamie Asnyku39. Największą popularnością 
cieszyły się tzw. przeglądy prasowe wygłaszane przez Kazimierza Piwarskiego. Polega-
ły one na streszczaniu wiadomości zawartych w prasie z dnia poprzedniego40. Prelekcji 
mogło słuchać jednocześnie tylko 10–20 uczestników, aby nie zwracać uwagi Niem-
ców. Prawdopodobnie to właśnie Konopczyński miał największy udział w  wymyś-
leniu takiego spędzania czasu. Dowodzi tego nie tylko relacja żony, wedle której to 
mąż „zainicjował pogadanki koleżeńskie, aby uchronić siebie i towarzyszy od upadku 
ducha”41, ale także żartobliwy tytuł „rektora uniwersytetu oranienburskiego”, nada-
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ny historykowi przez kolegów, współtowarzyszy niedoli42. O jego harcie ducha w tych 
trudnych miesiącach świadczą wspomnienia innych współuczestników niewoli, którzy 
postrzegali go jako człowieka odważnego o bardzo twardym charakterze43. 

Od grudnia 1939 roku do lutego 1940 roku z wycieńczenia i  chorób zmarło 19 
krakowskich uczonych. Konopczyński w dzienniku odnotował śmierć kilku Stanisła-
wa Estreichera, Michała Siedleckiego, Stefana Kołaczkowskiego i  Ignacego Chrza-
nowskiego44. Pod wrażeniem odejścia kolegów uczeni zaczęli myśleć o testamentach, 
powierzając sobie nawzajem decyzje „Kutrzeba powiedział, że na krakowski Oddział 
PTH przeznacza 10 000 zł” – Konopczyński odnotował w dzienniku45. „Lepszy zako-
munikował swoją ostatnią wolę: wszystko dla żony”46. Konopczyński na rzecz PTH 
przeznaczył 10 000 zł, wyrażając nadzieję, że „co do papierów może Czapliński i Feld-
man w potrzebie udzielą rad”47.    

8 lutego 1940 roku, po przeszło trzech miesiącach więzienia, 102 starszych wiekiem 
profesorów Niemcy zwolnili. Pozostało w obozie 43 młodszych uczonych, którzy nie 
ukończyli jeszcze czterdziestego roku życia. W tym m.in.: Kazimierz Piwarski, Henryk 
Batowski, Władysław Semkowicz, Lech Haydukiewicz, Józef Wolski i Kazimierz Lep-
szy, którzy spędzili w obozie jeszcze kilka miesięcy, zaś nieliczni przeżyli jeszcze roczne 
piekło w bawarskim obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Pozwolono nam spędzić cztery godziny w baraku, pożegnać się z młodszymi i z resztą 
towarzyszy. Notatki zostawiłem pod opieką Leszka, resztki zapasów i całe konto u Vi-
lima Frančicia zostawiliśmy na użytek biedaków tu zostających, wraz z pociechą, że za 
nami podążą48 – pocieszał się Konopczyński 

Z obozu historyk powrócił po całonocnej podróży do Krakowa 9 lutego 1940 roku 
rozpoczynając od wizyty w siedzibie gestapo na Montelupich. Musiał tam podpisać 
oświadczenie, że nie poniósł uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w obozie. Na 
wieść o powrocie profesorów na dworzec wybiegła żona i córka Wanda, która wspomi-
nała, że nie poznała ojca, był tak fizycznie wymizerowany. Po podpisaniu oświadcze-
nia Konopczyński udał się na ul. Krzywą, gdzie po eksmisji z kamienicy profesorskiej 
przy al. Słowackiego mieszkała jego rodzina. Uczony był tak bardzo osłabiony, że po 
przybyciu do domu od razu położył się do łóżka i poprosił o kartofle. Jednak nie mógł 
ich otrzymać, gdyż w ciągu trzech miesięcy stracił 20 kilogramów wagi i miał tak skur-
czony żołądek, że trzeba było mu dozować pożywienie49. Aby go wzmocnić, znajomi 
przynieśli kurczaka, kartofle, wino i butelkę tranu50. Na szczęście historyk miał silny 
organizm i szybko się zregenerował, energicznie zabierając się do pracy naukowej. Na 
początek poszło gromadzenie materiałów „do wykładów o  współczesnych dziejach 
Polski”51. Co prawda Kutrzeba mówił mu, że przygotowuje nowe wydanie Polski Odro-
dzonej dochodzące do 1939 roku, „ale na pewno obok jego oświetlenia przyda się też 
intensywniejsze moje” – konstatował w dzienniku52.    

Władysław Czapliński wspominał, że gdy po raz pierwszy odwiedził mistrza 
w domu, zastał go: 
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...już objuczonego książkami, w które zaopatrzył się u swych znajomych. Po krótkim 
przywitaniu, nie bawiąc się w opowiadanie przeżyć obozowych, spytał mnie, nad czym 
pracuję. Byłem wówczas w stanie dość poważnej depresji i przyznałem, że w ogóle nie 
pracuję naukowo. Profesor był oburzony. «Wy krakowianie uważacie, że można praco-
wać tylko w warunkach wygodnych i normalnych». Przekonałem się rychło, że nie były 
to puste słowa, albowiem profesor, mimo niesprzyjających warunków, zabrał się zaraz 
po powrocie z obozu do pracy naukowej. Raz jeszcze miałem stwierdzić, że trudno ko-
goś przekonywać, a znacznie łatwiej pokazać mu, jak się coś robi. Porwany przykładem 
profesora, zabrałem się również do roboty i jemu też zawdzięczam, że czasów okupacji 
nie zmarnowałem bezproduktywnie53.

W czasie, gdy Konopczyński był więziony, jego rodzina została – już 10 listopada 
1939 roku – wyrzucona z mieszkania przy al. Słowackiego. Według Haliny Heitzma-
nowej: 

...dwóch gestapowców zapowiedziało ostrym głosem, że do godziny 6-ej mieszkanie ma 
być opróżnione – wolno wziąć tylko rzeczy osobiste. I o tem wiadomość natychmiast 
rozeszła się po mieście. Podczas gdy ja zwijałam toboły z obrusów i koców, wrzucając 
w nie co się dało z mojego dobytku, matka moja i siostra robiły to samo z rzeczami 
rodziców. W półgodziny po gestapowcach zjawiła się gromadka niedaleko mieszkają-
cych znajomych moich Klimaszewskich, którzy objęli komendę nad kuchnią i spiżarnią 
i spakowali nam rzeczy, o których zupełnie zapomniałyśmy. O 6-ej ze schodów zaczę-
li schodzić obładowani mieszkańcy. W naszej grupie na czele kroczyła babcia, matka 
mojego ojca, dźwigająca poduszki i koce. Liczyłyśmy (i słusznie) na to, że jej tego nie 
odbiorą. Przed domem profesorskim zgromadziła się gromadka ludzi, nadjeżdżały fia-
kry, z których jeden (za bardzo słoną opłatą) zawiózł nas do pp. Surzyckich, którzy 
mieszkali najbliżej54.         

W mieszkaniu Konopczyńskich zakwaterował się:

...dziki pijak i rozpustnik dr Fritz Fischeder, który sam, czy też do spółki ze swą lubą 
panną Morgenroth strzelał do Voluminów Legum i  innych szanownych ksiąg, brał na 
podpałkę niektóre papiery (np. wszystkie konsygnacje interesujących mnie rękopisów); 
dzieła niemieckie i słowniki grabił sam, a poetów polskich rozdawał na handel ulicznym 
dziewkom55. 

Na szczęście, dzięki pomocy zaprzyjaźnionego dozorcy i byłej służącej, Heitzma-
nowej, udało się wynieść ważniejsze papiery ojca oraz pisane przez całe życie dzienniki. 
Po powrocie z obozu, również Konopczyński zabrał potajemnie z mieszkania pozosta-
jące w maszynopisie książki Pierwszy rozbiór Polski, Konfederacje w rozwoju dziejowym 
i  inne drobniejsze prace56. Dopiero półtora roku później – 1 maja 1941 roku – po 
samobójstwie Fischedera nowy lokator, inspektor policji Pollnau, za namową zarząd-
cy domu profesorskiego, Genka Berezowskiego – pozwolił zabrać Konopczyńskiemu 
niektóre książki57. Przeniesiono je do rodzinnego folwarku w Młyniku koło Ojcowa, 
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w którym przebywał uczony po zwolnieniu z obozu koncentracyjnego58. Rodzina pro-
fesora podczas jego pobytu w  obozie koncentracyjnym mieszkała najpierw u  Marii 
Kamienieckiej na ul. Krzywej, a od lutego 1940 roku u Ksawerego i Stanisławy Lew-
kowiczów na ul. Krowoderskiej59. Kiedy po powstaniu warszawskim wielu krewnych 
znalazło schronienie w Krakowie, „pani Lewkowiczowa pożyczała nam pościel, żeby 
nasi bliscy mogli chociaż na podłodze przespać się w czystym mieszkaniu” – wspomi-
nała Jadwiga Konopczyńska60. 

Po wojnie na łamach „Tygodnika Powszechnego” Konopczyński przedstawił 
hipotetyczne powody zwolnienia profesorów z obozu w Sachsenhausen61. Z po-
ufnych danych wynika, że o zwolnienie uczonych krakowskich zabiegali Szwedzi. 
Jednak na ich protesty Niemcy pozostali głusi. Lepiej natomiast powiodło się Wę-
grom, których konsul generalny, Niklos Schabl, ujął się za dwunastu profesorami, 
ale uzyskał zwolnienie z więzienia we Wrocławiu jedynie dwóch profesorów: Zyg-
munta Sarny i Jana Dąbrowskiego. O  interwencji ze strony zastraszonych uczo-
nych niemieckich nie mogło być mowy, jedynie dyrektor Instytutu Słowiańskiego 
na Uniwersytecie w  Berlinie i  członek Polskiej Akademii Umiejętności, Max Va-
smer, zdobył się na odwagę i w liście z 10 stycznia 1940 roku prosił radcę Marti-
na Schliepa z niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych o  zwolnienie czterech 
profesorów: Ignacego Chrzanowskiego, Kazimierza Nitscha, Władysława Semko-
wicza i Władysława Konopczyńskiego62. Jego prośba nie przyniosła jednak żadne-
go rezultatu. W tej sytuacji zaczął on zbierać podpisy niemieckich uczonych pod 
petycją do nazistowskich władz w obronie uwięzionych i z prośbą o ich zwolnie-
nie. Choć akcja ta nie przyniosła żadnego skutku, to była wymownym dowodem 
życzliwego stosunku Vasmera do polskich uczonych, a także czynem świadczącym 
o jego niezwykłej odwadze cywilnej, gdyż mogła go narazić na wywiezienie do obo-
zu koncentracyjnego63. W  sprawie uwięzionych interweniował również nuncjusz 
papieski w  Rzeszy, lecz najprawdopodobniej najskuteczniejszą inicjatywę w  celu 
uwolnienia profesorów przedsięwziął sojuszniczy rząd włoski. Naciski na Rzym 
wywierane były przez uczonych tego kraju, papieską kurię, rodzinę królewską i am-
basady polskie przy Watykanie i Kwirynale. To wszystko razem mogło spowodować 
zwolnienie profesorów, jednak – jak podkreśla sam Konopczyński – są to jedynie 
niepotwierdzone domysły. Profesor nie wiedział, że w jego sprawie interweniowała 
też ambasada hiszpańska w Berlinie. W nocie z 7 lutego 1940 roku podkreślano, że 
Konopczyński jest chory na dusznicę bolesną64. 

Wiemy również, jakie kroki na rzecz uwolnienia Konopczyńskiego podejmowali 
jego najbliżsi. Zaraz po aresztowaniu, Jadwiga Konopczyńska udała się do sekretarza 
poselstwa szwedzkiego w Warszawie Svena Grafströma z prośbą o ustalenie miejsca 
pobytu męża i uzyskanie zezwolenia na dostarczenie mu odzieży i żywności65. 9 grudnia 
1939 roku sekretarz poselstwa interweniował w sprawie zwolnienia Konopczyńskiego 
w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych u barona Johana Beck-Früsa66. Ten 
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z kolei przesłał 16 grudnia informację o uwięzieniu profesora do posła szwedzkiego 
w Berlinie, Arvida Gustawa Richtera. W liście czytamy: 

Wśród tych, których aresztowano, znajduje się profesor Władysław Konopczyński, 
będący członkiem zagranicznym Królewskiej Akademii Literatury, Historii i Starożyt-
ności. Jest on również kawalerem orderu Gwiazdy Polarnej oraz członkiem zarówno 
Królewskiego Towarzystwa do spraw publikowania rękopisów dotyczących historii 
Skandynawii, jak i Towarzystwa Naukowego w Lund. Zgodnie z informacją został on 
podczas samego aresztowania ciężko pobity67. 

23 stycznia 1940 roku poselstwo szwedzkie w Berlinie wystosowało notę do nie-
mieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych, w której pisano: 

Akademia dowiedziała się, że profesor Konopczyński został aresztowany lub interno-
wany. Ze względu na łączące ją z nim związki Akademia oczekuje, że jeśli to możliwe, 
będzie można dla niego coś zrobić68.

W odpowiedzi na notę Niemcy przesłali 21 lutego 1940 roku informację, że Ko-
nopczyński powrócił już do miejsca zamieszkania69. 

Po pomoc w  uwolnieniu ojca 24 stycznia 1940 roku udała się do Włoch Hali-
na Heitzmanowa. Znała dobrze język włoski, gdyż na przełomie lat 1929–1930 roku 
mieszkała na stancji u sióstr urszulanek w Rzymie70. Również po powrocie utrzymy-
wała stały kontakt z kolonią włoską w Krakowie i działała w Towarzystwie Przyjaźni 
Polsko-Włoskiej Dante Alighieri. Jechała przez Wiedeń do Mediolanu. Stamtąd udała 
się do Rzymu, gdzie zamieszkała w Stacji Naukowej PAU w pałacu Doria-Pamfili przy 
Piazza Venezia. Zaraz po zakwaterowaniu spotkała się z dyrektorem stacji Józefem 
Michałowskim, który zwołał zebranie przybywających w mieście polskich uczonych 
i zorganizował komitet dla spraw aresztowanych71. 

Po uprzedniej rekomendacji Józefa Michałowskiego i Macieja Loreta Heitzmano-
wa odwiedziła szereg włoskich osobistości świata naukowego i politycznego, opowia-
dała o aresztowaniu krakowskich uczonych i prosiła o zorganizowanie interwencji na 
rzecz ich uwolnienia. Odwiedziła ambasadora przy Watykanie Kazimierza Papéego 
i ambasadora przy Kwirynale gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Obaj moc-
no poruszeni obiecali dalszą akcję na rzecz uwolnienia uczonych. Spotykała się też 
z członkami rodziny królewskiej oraz włoskimi naukowcami Enrico Damianim i Gio-
acchino Volpe. Zazwyczaj spotkania odbywały się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, 
choć niekiedy dochodziło do zgrzytów i nieporozumień wynikających z lęku pewnych 
osób przed faszystowskim reżimem72. 

Ważną rozmowę odbyła z  Prezesem Włoskiego Związku Inwalidów Wojennych 
Carlo Delcroix. Był on inwalidą z czasów pierwszej wojny światowej, w czasie walk 
z Niemcami stracił wzrok, obie nogi i rękę. Przed wybuchem drugiej wojny światowej 
usiłował powstrzymać Mussoliniego od wiązania się z Niemcami sojuszem. Zdaniem 
Heitzmanowej Delcroix jako bohater narodowy, cieszył się ogromną popularnością 



Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego 17

wśród sfer rządowych i jego głos mógł mieć decydujące znaczenie w zwolnieniu kra-
kowskich uczonych. Jak wynika z relacji Heitzmanowej:

Carlo Delcroix głęboko poruszony zadawał pytania szczegółowe, musiałam opowie-
dzieć mu nie tylko o aresztowaniu, o pochodach rodzin pod koszary na wrocławską, 
o ostatnim pożegnaniu na dziedzińcu więzienia; wypytywał o szczegóły wypędzenia nas 
z domu, potem o warunki życia codziennego, o dzieci w Polsce, o wszystko. W końcu 
ściskając mi rękę na pożegnanie zapewnił wzruszonym głosem, że zrobi co będzie mógł 
i poprosił o podanie nazwisk kilku osób na uwolnieniu których najbardziej mi zależy. 
Jeśli nie będzie mógł dopomóc wszystkim, to może tych kilku uda się uwolnić73. 

Po tej rozmowie 8 lutego 1940 roku Heitzmanowa opuściła Włochy i udała się do 
Paryża, a później do Angers. Tam dowiedziała się od Stanisława Kota, że część profe-
sorów krakowskich, w tym jej ojciec, została zwolniona z Sachsenhausen74. 

W chwili wybuchu wojny Konopczyński miał na warsztacie naukowym dwie prace 
zbiorowe, wydawnictwo źródłowe i dwie własne monografie. Był to piąty tom Polskiego 
Słownika Biograficznego, rozdział do zbiorowej historii Polski (panowanie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego), niewykończone wydawnictwo polskich traktatów między-
narodowych XVII–XVIII wieku, studium o pierwszym rozbiorze Polski i konfederacje 
w rozwoju dziejowym. Podczas nalotów niemieckich na Kraków i w następnych tygo-
dniach ułożył indeks do Protokołu Delegacji Traktatowej 1773–75. Chcąc wykończyć 
prace i napisać nowe historyk pomijając zakazy okupacyjne wkradał się do Biblioteki 
Jagiellońskiej i korzystając z pomocy Fryderyka Papée’go i Władysława Pociechy wer-
tował tomy zakazanych książek. Pociecha wspominał, że Konopczyński:

...czuł się w  bibliotece jak u  siebie w  domu lub w  czytelni profesorskiej za polskich 
czasów, co raz o mało nie spowodowało katastrofy. Gdy prof. Konopczyński otoczony 
górą książek, papierów i mocno roznegliżowany pracował koło mnie na górze, zjawił 
się jak duch Banka całkiem niespodziewanie, stąpając tak cicho, że na czas nie mogłem 
zauważyć, ów osławiony [Paul] Brzózka i z groźną miną zapytał mnie, wskazując na 
Konopczyńskiego: «kto to jest?» Odpowiedziałem spokojnie, nie odrywając się od pi-
sania mojej «Bony»: «Prof. Konopczyński». Na to Brzózka rozkładając ręce: «a cóż on 
tutaj robi?» Odwróciłem się lekko w jego stronę i wybuchając śmiechem powiedziałem: 
«a skądże ja mogę wiedzieć, co czytają moi czytelnicy. Zapewne prof. Konopczyński za-
głębia się w heraldyce» (za jego plecami była szafa z heraldyką polską). Moja pewność 
siebie tak dalece speszyła Brzózkę, że nie ośmielił się żądać od niego w mojej obecności 
pokazania legitymacji, czy jest uprawniony do korzystania z biblioteki75. 

Do zamkniętej Biblioteki Czartoryskich Konopczyński dostawał się za sprawą 
ucznia Eugeniusza Latacza, a do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie – 
dzięki przyjacielowi Adamowi Lewakowi. W jego pracy badawczej z okresu okupacji 
można wyróżnić trzy podstawowe nurty. Pierwszy obejmował badania nad dwudzie-
stoleciem międzywojennym, drugi stanowiły studia nad wiekiem XVIII, trzeci pozosta-
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wał w ścisłym związku z wydarzeniami współczesnymi i poświęcony był rozważaniom 
nad problematyką stosunków polsko-niemieckich76. 

W latach 1940–1942, w oparciu o odzyskaną prywatną bibliotekę, wywiady z ludź-
mi biorącymi aktywny udział w życiu politycznym sanacji, komplet gazet narodowych 
(w tym przede wszystkim „Głos Narodu”), wybór pism marszałka Piłsudskiego, steno-
gramy i druki sejmowe, opracował dwutomowe dzieło pt. Piłsudski a Polska. Uzasad-
niając wybór tego tematu profesor pisał: 

Studia nad Piłsudskim nie leżały w  programie moich prac. Resztę sił zamierzałem 
poświęcić zagadnieniom ważniejszym. Ścisła metoda i własna tradycja kazały w mia-
rę możliwości wyczerpywać podstawę źródłową każdego tematu, a  tu o wyczerpaniu 
nawet rzeczy dostępnych nie mogło być mowy. [...] Wojna przeważyła szalę decyzji 
w kierunku pisania. Przede wszystkim najazd zniszczył na długo zarówno publiczny 
warsztat mojej pracy, jak i warsztacik prywatny. Niemcy zasiedli na moich książkach 
i papierach. Jedynym polem badań pozostała, choć w zakresie bardzo ograniczonym, 
historia współczesna77. 

Do pisania książki o Piłsudskim Konopczyński zabrał się w kwietniu 1940 roku78. 
Równolegle szkicował dzieje Polski w latach 1918–193979. „Będzie się ona miała do 
projektowanych pierwotnie dziejów współczesnych mniej więcej tak jak Pułaski do 
konfederacji barskiej” – konstatował80. Pracował bardzo intensywnie po osiem go-
dzin dziennie, segregował materiał, układał chronologicznie „Gazetę Warszawską”, 
a przede wszystkim pisał81. Młodość Marszałka opracował na podstawie książek Wła-
dysława Poboga-Malinowskiego i Leona Wasilewskiego, dochodząc do przekonania, 
że ten okres w życiu Piłsudskiego naprawdę mu się podoba82. Następnie zabrał się do 
opisywania lat 1919–1920. Sądził, że gdy dojdzie do swoich czasów poselskich, pój-
dzie mu jeszcze łatwiej, „bo w ogóle ta historia współczesna to bardzo wygodna para 
kaloszy”83. W dwa miesiące później, pisał już o Berezie Kartuskiej i zaczynał się zasta-
nawiać, skąd weźmie pieniądze na przepisanie rękopisu na maszynie84. Jesienią 1940 
roku zabrał się do opracowywania przypisów, aby książka miała „zewnętrzny wygląd 
monografii źródłowej, jakby chodziło o wiek XVIII a nie XX”85. 

W zimie 1941 roku rozpoczął serię wywiadów z politykami i działaczami społecz-
nymi dwudziestolecia międzywojennego. Spotykał się m.in. z Romanem Rybarskim, 
Witoldem Staniszkisem, Zygmuntem Lasockim, Jerzym Gościckim i Stanisławem Mi-
chalskim86. We wrześniu 1941 roku, gdy wykańczał ostatnie przypisy, zastanawiał się, 
czy cała jego praca „ujrzy światło dzienne”87. W połowie stycznia 1942 roku stwierdził, 
że „można uznać «Piłsudczyznę» za skonstruowaną, chociaż uzupełnień, poprawek 
i dodatków będzie tam dużo”88. Stworzona w ten sposób książka, składająca się z 20 
rozdziałów, licząca 40 arkuszy, ze względu na cenzurę powojenną nie została wydana 
i po dziś dzień pozostaje w maszynopisie. 

Kolejnym ważnym dziełem powstałym podczas wojny były Konfederacje w rozwoju 
dziejowym. Do tej pracy Konopczyński zabrał się już wcześniej, pierwsze wzmianki na 
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ten temat w dzienniku pochodzą z 1937 roku. Autor planował napisać pracę w dwóch 
tomach, z których pierwszy obejmowałby problematykę powszechno-dziejową, drugi 
poświęcony byłby konfederacjom polskim. W połowie 1942 roku powrócił do zawie-
szonych na kilka lat prac; zaczął pisać o „konfederacjach w Niemczech”. Stwierdził, 
że „będzie tego na jakieś 50 stronic druku, ale to się musi ogromnie rozwinąć”89. Na-
stępnie przystąpił do tworzenia fragmentu o konfederacjach polskich, jednak niewiele 
mógł w Młyniku zdziałać „póki nie przyjdzie waliza z książkami”90. W lipcu 1942 roku 
przystąpił „do pisania o  rokoszu Zebrzydowskiego, mając pod ręką tylko Schmitta 
i cenną rozprawkę Strzeleckiego”91. Po powrocie do Krakowa godzinami przesiadywał 
w Bibliotece Czartoryskich „nad tekami Naruszewicza dotyczącymi konfederacji san-
domierskiej i nad rękopisem 576 do konfederacji dzikowskiej”92. Natomiast w domu 
czytał pracę Józefa Feldmana o wojnie północnej. Od lektury oderwała go na krótko 
wizyta „młodego miłośnika dziejów Józefa Gierowskiego, ucznia Jana Pazdura”93. 

Profesor szybko doszedł do wniosku, że bez wyjazdu na zachód nie uda się mu 
uzupełnić pierwszego tomu poświęconego konfederacjom poza Rzeczpospolitą94. 
Z tego powodu całą uwagę skupił na konfederacjach polskich; zabrał się do pisania 
o  czasach wojny północnej i  konfederacji warszawskiej z  1704 roku, aby następnie 
przejść do „Radomia, Baru i Targowicy”95. Jesienią 1942 roku przedstawił dzieje kon-
federacji Spytka z Melsztyna, którą opracował na podstawie monografii Antoniego 
Prochaski96. Po sześciu dniach pracy „rozdział o konfederacjach średniowiecznych był 
tymczasowo gotowy”97. Stworzony w ten sposób tom drugi nie został jednak wydany 
i po dziś dzień pozostaje w maszynopisie. Przyczyną był „czarny zapis” PRL-owskiej 
cenzury na nazwisko Konopczyńskiego. Natomiast tom pierwszy poświęcony konfede-
racjom poza Polską, z powodu braku kwerendy zagranicznej pozostał niewykończony. 

Następnym ważnym dziełem Konopczyńskiego, był podręcznik do metodologii 
pt. Historyka98. Na pomysł opracowania tego zagadnienia, które od lat dwudziestych 
omawiał na swoich uniwersyteckich wykładach, uczony wpadł w  listopadzie 1942 
roku, po zakończeniu prac nad konfederacjami99. W  styczniu 1943 roku nakreślił 
pierwszy „rozdział metodologii o ocenie prac historycznych”100. Pisanie postępowało 
szybko, tak że na początku lutego autor „kończył rozdział o stylach i językach u histo-
ryków”. Planował „takich dodatkowych rozdziałów […] kilka, jeszcze o  organizacji 
badań, o historii współczesnej, o biografiach; może i sąd historii w streszczeniu się 
tutaj wsadzi”101. Przy pisaniu Historyki za szczególnie pomocną uznał Encyklopedię 
nauk pomocniczych Władysława Semkowicza; samokrytycznie stwierdzał, że „daleko 
mu do takiego wykończenia metodologii”102. Jego pesymizm co do Historyki był dale-
ko posunięty; zapewne mając w pamięci chłodne stosunki z Handelsmanem, wyrażał 
obawę, że „gdyby ją kiedyś ogłosił w  stanie niedoskonałym, łatwo sobie wyobrazić 
odwet p. Marcelego [Handelsmana]”103. W marcu uczony pisał „o  formie poznania 
historycznego”104, a następnie „o rozwoju metody historycznej według [Ernsta] Bern-
heima”105. W kwietniu zastanawiał się, co będzie robił po ukończeniu metodologii106. 
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Po krótkim namyśle doszedł do wniosku, że weźmie się do „wykańczanie przedwojen-
nych rozpraw o Anglii i Polsce w XVIII wieku oraz o Anglii wobec pierwszego rozbio-
ru, potem pójdzie Surzycki, a potem?”107. Historyka ze względu na wspomniany wyżej 
zapis cenzury, nie została wydana. Opublikował ją, z obszerną przedmową, Maciej 
Janowski, siedemdziesiąt lat po ukończeniu dzieła przez autora, nakładem Instytutu 
Historii Nauki.  

W  trakcie prac nad Historyką doszła do Konopczyńskiego „straszna nowina 
o masakrze tysięcy polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem w 1940 roku”108. 
Historyk nigdy nie wątpił ani w „tę straszną prawdę”, że za mord odpowiedzialni są 
sowieci, ani w to „żeby o niej nie wiedziały czynniki zainteresowane”109. Po otrzą-
śnięciu się z szoku uczony zabrał się do pisania biogramu wieloletniego przyjaciela 
Stefana Surzyckiego. 

Zaczął od czasów „czernihowskich Surzyckiego”110, potem przerabiał jego działal-
ność polityczną z lat 1894–1906111. Zdając sobie sprawę z niedostatku źródeł, plano-
wał przeprowadzić wywiady „z Rymarem, Surzycką, Rowińskim, Grabowskim” na te-
mat „różnych szczegółów i dat z lat 1906–1914” dotyczących zmarłego przyjaciela112. 
Korzystając z własnych dzienników Konopczyński „doszedł z Surzyckim do światowej 
wojny”113. Lektura dzienników okazała się dlań frapująca, jako „niezła kronika fachu 
historycznego w Krakowie”114. Ostatni okres życia Surzyckiego, „zgryzoty i protestu”, 
uczony pisał „głównie z własnej pamięci, ilustrując rzecz pozostałymi po nim [tj. Su-
rzyckim] dokumentami”115. Pod koniec maja 1943 roku biogram był prawie gotowy, 
także Konopczyński zabrał się więc do wykańczania przypisów i uzupełnień116. „Szpe-
rałem w papierach Surzyckiego rewidując pierwsze rozdziały”117. W trakcie przepisy-
wania „niektórych listów politycznych do Surzyckiego” doszedł „do przekonania, że 
ma do czynienia z Dmowskim”118. Podczas robienia korekty stwierdził, że „dużo jesz-
cze trzeba będzie pracować nad stylem, aby był swobodniejszy, gawędziarsko-wspo-
minkowy”119. 

Po Surzyckim, którego odłożę na bok – planował Konopczyński – [trzeba] wykończyć 
jak potrafię „Anglię a Polskę”, potem uzupełnię konfederację, a potem chyba sprepa-
ruję fragmenty autobiografii. [...] Wyglądałoby to tak: Jak zostałem historykiem, Sejm 
bez obsłonek, „Smutna historia dziejów”, „Geneza i wzrost Polskiego Słownika Biogra-
ficznego”, „Uniwersytet w obozie”, a poza tym co? Sporty? Flinty? Udział w polityce? 
W ruchu społecznym? Pisząc o Surzyckim nieraz się myśli o sobie120. 

Walkę pomysłów wygrał wiek XVIII, do badań nad którym uczony ponownie po-
wrócił121.

Relację o  tym należy rozpocząć od monografii pt. Pierwszy rozbiór Polski, która 
klamrą spina dwa wcześniejsze dzieła uczonego – Konfederacje barską i Genezę i usta-
nowienie Rady Nieustającej. Praca składająca się z  18 arkuszy, ukazała się dopiero 
w  sześćdziesiąt lat po napisaniu staraniem wydawnictwa „Arcana” w  opracowaniu 
Zofii Zielińskiej122. Czasom stanisławowskim i udziałowi Polek w konfederacji barskiej 
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poświęcił nasz badacz popularnonaukową książkę pt. Kiedy nami rządziły kobiety; ze 
względu na PRL-owską cenzurę została ona wydana dopiero w 1960 roku nakładem 
katolickiego ośrodka wydawniczego „Veritas” w Londynie. Trzeci nurt reprezentowały 
dzieła: Fryderyk Wielki a Polska (1947) i Kwestia bałtycka do XX wieku (1947). Pierwsze 
z nich, pisane z demaskatorską pasją, obciążone pewną jednostronnością spojrzenia 
i czytelną emocją, ale oparte na gruntownej znajomości Politische Correspondenz Frie-
drich’s der Grossen, mimo braku przypisów przedstawia duże walory naukowe i do dziś 
jest pozycją niezastąpioną. 

Do monografii Kwestii bałtyckiej przygotowywał się Konopczyński od piętnastu 
lat, planował opracować ją wspólnie z  Leonem Koczym autorem Polityki bałtyckiej 
Zakonu Krzyżackiego „abyśmy viribus unitis takie opus opracowali, obficie też z jego 
studiów korzystam. Cóż kiedy nie wiadomo, gdzie on się teraz podziewa i czy w ogóle 
egzystuje”123. Gdy to się nie powiodło, sam napisał rozdziały ujmujące czasy średnio-
wieczne i  najnowsze. Dopełniając wcześniej powstałe partie w  czasie wojny, myślał 
już o  powrocie Polski nad Morze Bałtyckie. Na wysokim poziomie pracy zaważyła 
m.in. znajomość języków skandynawskich, dzięki której – jak autor pisał – „mogłem 
uwzględnić literaturę polską, szwedzką, duńską, norweską, rosyjską, niemiecką, anglo-
saską, francuską, holenderską, poniekąd finlandzką, łotewską, estońską”124. 

Do pisania Konopczyński zabrał się w  sierpniu 1943 roku, kiedy otrzymał od 
Adama Lewaka „notaty do spraw polskich na Bałtyku w XIX wieku”125. Praca bardzo 
go „pociągała”, ale czuł, że „obecny szkic trzeba będzie gruntownie przemyśleć” wy-
chodząc z założenia, że „czytelnik nic nie wie, niczego się nie domyśla”126. Gdy pisał 
o osiemnastym wieku, żył „pod znakiem rosyjskiej hegemonii na Bałtyku z angielskiej 
łaski”127. Z początkiem września [1943] „w pisaniu dochodzę do pokoju paryskiego 
i przekraczam go”128. W listopadzie 1943 roku dał do przepisania na maszynie brulion 
i praca powędrowała do szuflady129. 

W 1947 roku Kwestia bałtycka do XX wieku, została wydana przez Instytut Bałtycki, 
jednak nie w postaci zaplanowanej przez Konopczyńskiego. W trakcie prac redakcyj-
nych dyrekcja Instytutu zaczęła zgłaszać zastrzeżenia do ostatniego rozdziału, w któ-
rym autor opisywał okres dwudziestolecia międzywojennego. Przyczyn tych grymasów 
łatwo się było domyśleć – znalazły się w nim krytyczne uwagi na temat polityki sowie-
tów względem państwa bałtyckich: przesądziło to o losie tej części dzieła. W całości 
książka ukazała się dopiero w 2014 roku, wydana staraniem Ośrodka Myśli Politycznej 
i Muzeum Historii Polski130. 

Po zakończeniu prac nad Kwestią bałtycką, Konopczyński zabrał się do pisania 
popularno-naukowych Dziejów Inflant, czyli dziejów trzech narodów: Łotyszów, Es-
tończyków i Niemców Batyckich, na które otrzymał zamówienie od prywatnego wy-
dawcy Stefana Kamińskiego. W połowie grudnia 1943 roku zaczął pisać „o Inflantach 
w XIII wieku”131. Posiłkował się zbiorowym dziełem pt. Polska a Inflanty, pod redakcją 
Józefa Borowika, wydanym przez Instytut Bałtycki w 1939 roku132. W styczniu 1944 
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roku kreślił historię Łotwy w XIX wieku133, po tym powrócił do wieku XVIII134. Sądził, 
że „z pisaniną inflancką bliżej niż dalej”135 oraz że „inflancka kobyła rozrośnie się, ale 
nie powinna przekroczyć 6 arkuszy druku”136. Podążając za ustaleniami Ernsta Se-
raphima137 pisał o reformacji w Inflantach, zaś na podstawie artykułu Arvida Taubego 
„o zmartwychwstaniu Estonii”138. Oceniał dzieło bardzo optymistycznie, uznając, że 
„będzie to praca zbyt solidna jak na popularyzację”139. Z końcem stycznia 1944 roku 
uczony przystąpił do pisania „o  wojnach inflanckich 1558–1660 pod kątem widze-
nia zmiany granic i  postaw ludności”140, następnie przeszedł do pisania „rozdziału 
o Kurlandii”141. Dalsze prace nad książką przerwała śmierć matki (12 II 1944). Do-
piero pod koniec marca 1944 roku badacz przystąpił do „obrabiania ustępu końco-
wego z  lat 1939–1940”142. W  maju oddał do przepisania na maszynie tekst książki, 
która liczyła po przepisaniu 110 stron143. Na skutek zamknięcia księgarni nakładowej 
Stefana Kamińskiego, praca nigdy nie ukazała się drukiem w serii „Biblioteczki Hi-
storycznej”144. Obecnie jest ona przygotowywana do wydania przez Ośrodek Myśli 
Politycznej w Krakowie.       

Równolegle profesor tworzył wiele drobniejszych szkiców i popularnonaukowych 
syntez m.in.: Krótki zarys dziejów Polski, Polska w dobie pierwszego rozbioru i biogra-
my Stanisława Dunin Karwickiego, Józefa Sawy Calińskiego, Andrzeja Zamoyskiego 
i  Ferdynanda Naxa145. Tylko część z  tych dzieł ukazało się drukiem. Do prac istot-
nie wzbogacających infrastrukturę nauki trzeba zaliczyć Chronologię sejmów polskich 
1493–1793 (1948) i Reformę elekcji – czy naprawa Rzeczypospolitej. (Wybór źródeł 1630–
2) (1949).

W czasie wojny Konopczyński uporządkował swój dziennik, pisany od 1895 roku 
aż do śmierci w 1952 roku. Obok adnotacji o twórczości zawiera on przede wszystkim 
informacje dotyczące życia rodzinnego profesora i zarządu majątku w Młyniku. Resz-
tę zapisków wypełniają uwagi o pracy naukowo-dydaktycznej, prowadzeniu semina-
rium i wykładów, działalności organizacyjnej na uniwersytecie, aktywności politycznej 
i społecznej. W dzienniku uczony odnotował prowadzone kwerendy archiwalne, wra-
żenia z lektury książek. Często zapiski sporządzał autor z opóźnieniem niekiedy nawet 
miesięcznym; wówczas posiłkował się pamięcią zwołanej rodziny i wspólnie przypo-
minano sobie, co zdarzyło się danego dnia. „Było przy tym dużo wesołości – wspomi-
nała córka Wanda – ponieważ ojciec robiąc zapiski, wprowadzał dużo humoru w życie 
rodzinne”146. Jednak przez te kilkudniowe lub kilkutygodniowe opóźnienia, niektóre 
zapisy zawierają błędy i nieścisłości, dotyczące głównie dat dziennych opisywanych 
zdarzeń. 

Na podstawie swojego dziennika profesor miał 

...ochotę napisać rodzaj autobiografii. Ale dla kogo? Córkom na niewiele się to przyda, 
a syna nie mam, więc pisać nie warto. Zakrawałoby to zresztą na megalomanię. A że 
syna nie mam, to mała szkoda: pewno byłby epigonem, jak przeważnie tutejsze profe-
sorskie syny: Morawski, Zoll, Hoyer147. 
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W innym fragmencie dziennika uczony powątpiewał w możliwość jego wykorzysta-
nia: „czyż ja zdążę w ogóle kiedyś przeczytać swoje dzienniki? Bo jeżeli ja nie zdążę, to 
już na pewno nikt inny studiować ich nie będzie”148.  

Odrębne miejsce zajmuje szkic pt.: Smutna historia, ukazujący kulisy działalności 
historyków polskich w  latach 1917–1939149. Profesor poświęcił go ponad dwudzie-
stoletnim wysiłkom zmierzającym do wydania zbiorowej syntezy dziejów ojczystych. 
6 marca 1917 roku Konopczyński, jako sekretarz redakcji, zawarł umowy dotyczą-
ce opracowania historii Polski z  kilku autorami: Władysławem Semkowiczem, Ma-
rianem Łodyńskim, Kazimierzem Tymienieckim, Witoldem Kamienieckim, Oskarem 
Haleckim, Ludwikiem Kolankowskim, Wacławem Sobieskim i Wacławem Tokarzem. 
Lecz żaden z nich nie wywiązał się ze zobowiązania. Historycy usprawiedliwiali się 
przeciążeniem zajęciami dydaktycznymi i pracą naukową. Prawda była jednak taka, 
że nie doceniali znaczenia planowanej przez Konopczyńskiego wielotomowej książki. 
Profesor z żalem pisał, że „zasiadłszy na katedrze Szujskiego zyskałem nieco auto-
rytetu, ale straciłem sporo sympatii”150. W  celu kontynuowania zamierzonej dzieła, 
badacz próbował do niej włączyć jeszcze kilku innych uczonych m. in.: Franciszka 
Bujaka, Romana Grodeckiego, Władysława Pociechę, Józefa Kostrzewskiego, Jana 
Dąbrowskiego i Kazimierza Lepszego, ale i te usiłowania nie przyniosły pozytywnych 
rezultatów. Skończyło się na szumnych deklaracjach i niespełnionych zobowiązaniach. 
Ostatecznie uczony własnym nakładem wydał swoją część dzieła obejmującą czasy 
nowożytne151. Po drugiej wojnie światowej sprawa upadła ostatecznie, gdyż jak pisał 
Konopczyński: 

Wiatr od wschodu niszczy dawną i sieje nową kulturę (cenzura czuwa). Pragnienia moje 
i usiłowania z okresu lat trzydziestu kilku leżą. Ktoś może powiedzieć tragizm losów 
Polski. Nie. Tragizm polskiego niedołęstwa152. 

Były to słowa gorzkie, ale jakże prawdziwe. Konopczyński wyraził w testamencie 
życzenie „aby tę relację ogłosić dopiero po śmierci”153. Do dziś Smutna historia nie 
ukazała się drukiem. 

W odniesieniu do wojennego pisarstwa profesora istotne zastrzeżenie wniósł Wła-
dysław Czapliński: 

W pracach pisanych w czasie wojny i bezpośrednio po niej – konstatował badacz dzie-
jów Władysława IV – styl jego, dawniej nieco trudny, stał się jaśniejszy i prostszy. Rów-
nolegle uległ zmianie jego stosunek do ludzi. Ten surowy, twardy Konopczyński umiał 
obecnie znaleźć jakieś cieplejsze nuty, w kontaktach osobistych starał się o to, by nie-
potrzebnie nie urażać bliskich, odważał nieraz uważnie słowa swej korespondencji154. 

W styczniu 1943 roku, po przebytym zawale serca, Konopczyński sporządził te-
stament naukowy. Uważał, że wszystkie jego prace napisane podczas wojny powinny 
zostać opublikowane. W pierwszej kolejności rekomendował do druku książkę pt. Pił-
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sudski a Polska, sugerując w razie konieczności wydanie jej nawet nakładem własnym. 
Przedtem jednak 

...ktoś kompetentny powierzyłby sprawdzenie różnych szczegółów i nawet całych dzia-
łów (np. finansowych i gospodarczych) specjalistom. Na to trudno liczyć. Jako mini-
mum proponuję zgodnie z praktyką Polskiego Słownika Biograficznego. Aby książkę 
o Piłsudskim w jej obecnym stanie przejrzało kilku ludzi należących do różnych obo-
zów, a mających zrozumienie dla prawdy historycznej i osobiście niezależnych (takimi 
mógłby być prof. Stefan Dąbrowski, Zygmunt Lasocki, gen. Marian Kukiel, prof. Fran-
ciszek Bujak) – po czym kilku z moich uczniów np. Władysław Czapliński z pomocą Le-
cha Haydukiewicza, gruntownie rozważywszy ich rady i uwagi krytyczne, wykończyłby 
to dzieło i oddał je do druku. Nakładcy na „Piłsudskiego a Polskę” w tej chwili nie widzę, 
ale sądzę, że przy dobrych chęciach można go będzie znaleźć. 

Drugą w kolejności był Pierwszy rozbiór Polski, który uczony proponował wydać 
pod firmą Polskiej Akademii Umiejętności lub Kasy im. Józefa Mianowskiego w War-
szawie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opiekę nad 
tym maszynopisem polecił Helenie Waniczkównie, która miała przeprowadzić jeszcze 
uzupełniającą kwerendę w  Warszawie. Trzecią pracą kwalifikującą się zdaniem Ko-
nopczyńskiego do druku były dwutomowe Konfederacje w rozwoju dziejowym. Uczony 
zwracał jednak uwagę, że obydwa tomy są w  niejednakowym stopniu opracowane. 
Doradzał przyszłemu wydawcy: 

aby wykończyć część pierwszą powszechno-dziejową, odbył podróż naukową co naj-
mniej do Paryża, Wiednia i Londynu, może pojechać do Hiszpanii, Włoch, Pragi i Bu-
dapesztu, pogrzebać w opracowaniach, sięgnąć do źródeł. 

Zdając sobie sprawę z ogromu tej pracy proponował, aby zajął się tym:

historyk o szerokich horyzontach z prawnym wykształceniem, znający obce języki, który 
zdecydowałby się poświęcić temu zagadnieniu 6–12 miesięcy pracy (ewentualnie na 
prawach współautorstwa). 

Natomiast drugi tom – według Konopczyńskiego – wyczerpywał materiał w 80%. 
W  tym wypadku należałoby przeprowadzić jedynie niewielkie prace uzupełniające, 
zwłaszcza nad konfederacjami wojskowymi z lat 1612–1614, konfederacją tyszowiecką 
i warszawską. Jako historyka, który dałby sobie radę z opracowaniem obydwu tomów, 
wskazywał Władysława Czaplińskiego lub Kazimierza Piwarskiego. Na wydanie za-
sługiwało też, według autora, dzieło Fryderyk Wielki a Polska; napisane w popularnej 
formie, mogłoby zainteresować nie tylko fachowców, ale także „wykształconego czy-
telnika niespecjalistę”. Wydaniem tej pracy mógłby się zając najbardziej kompetentny 
w tej dziedzinie badacz, Józef Feldman155.  

Zapisane w testamencie „życzenia i rady co do spraw majątkowych i naukowych” 
zawierały postulaty, aby nie sprzedawać czterdziestohektarowego majątku w Młyniku: 
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z  murowanym dworem, zabudowaniami gospodarczymi, ogrodami, lasami, polami 
i  łąką”, które zapisał żonie i  dzieciom. Gdyby jednak musiało to nastąpić, nabywcą 
powinien zostać Uniwersytet Jagielloński, który miał się zobowiązać do przekształcenia 
willi w dom wypoczynkowy dla pracowników naukowych „na podobieństwo «Mądrali-
na» Kasy Mianowskiego nad Świdrem. 

10% swojego majątku Konopczyński zapisał na rzecz krakowskiego Oddziału 
PTH, „przeznaczając go na fundusz wydawniczy, z którego odsetek wychodzić będą 
prace krakowskich historyków”. Gdyby zaś PTH „po dwóch latach po zawarciu pokoju 
nie przejęło powyższego zapisu, ofiarowany przeze mnie fundusz przejdzie na wła-
sność Uniwersytetu Jagiellońskiego z przeznaczeniem na druk rozpraw doktorskich 
młodych krakowskich historyków”. 

Prawa autorskie do swoich prac, zarówno wydanych jak i pozostających w ręko-
pisie, uczony przekazał żonie, która wedle uznania miała dzielić się zyskami z córka-
mi „zwłaszcza z najstarszą Haliną Heitzmanową, jeżeli pracować ona będzie dalej 
na polu historii”. W sprawach naukowych proponował, aby jego następcą na sta-
nowisku redaktora naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego został Aleksander 
Birkenmajer, zaś kontynuację wydania polskich traktatów międzynarodowych z XVII 
i XVIII wieku chciał powierzyć Kazimierzowi Piwarskiemu. Wykonawcą testamentu 
uczynił żonę, a następnej kolejności bliskich krewnych – Jana Obrąpalskiego i Tade-
usza Strumiłłę156.                              

Podczas wojny Konopczyński zaangażował się w tajne nauczanie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Za sprawą Mieczysława Małeckiego od połowy października 1942 
roku objął kierownictwo nad studiami historycznymi. Było to zajęcie bardzo niebez-
pieczne, za które groziła śmierć lub zesłanie do obozu koncentracyjnego. Część pro-
fesorów z lęku odmówiła współpracy m.in. Jan Dąbrowski, który jednak, gdy szybki-
mi krokami zaczęła się zbliżać „klęska Trzeciej Rzeszy, na plantach zrobił gwałtowną 
scenę Konopczyńskiemu, że do wykładów i egzaminów z dziejów średniowiecznych 
zaprosił Józefa Widajewicza ze Lwowa, a nie jego”157. Do tych nielicznych, którzy pod-
jęli współpracę z Konopczyńskim w tajnym nauczaniu uniwersyteckim, należeli m.in.: 
Władysław Czapliński, Kazimierz Piwarski, Józef Wolski, Zofia Kozłowska-Budkowa 
i Karol Buczek.

Zajęcia, na które przychodziło początkowo 19 osób, odbywały się w prywatnym 
domu Marii Traczewskiej, nauczycielki historii w jednym z krakowskich liceów158. Te 
wykłady zachował uczony w jak najlepszej pamięci: 

Na każde dwugodzinne zebranie jeździłem lub chodziłem pieszo z odległego o 26 km 
Młynika, ale nie żal mi było tej fatygi dla młodzieży wyjątkowo dobranej. Zachowałem 
z tych zebrań, zwłaszcza z pierwszych w mieszkaniu p. Marii Traczewskiej, jak najlep-
sze wspomnienia, tętniące echem naszych konspiracyjnych kółek samokształceniowych 
z poprzednich lat czterdziestu kilku, z doby apuchtinowskiej159. 
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Na zajęciach pierwszego roku odbywały się wykłady z metodologii historii pro-
wadzone przez Konopczyńskiego, a  także nowożytnej historii Polski wykładanej 
przez Władysława Czaplińskiego oraz ćwiczenia z paleografii i nauk pomocniczych 
historii, którymi kierowała Zofia Kozłowska-Budkowa. Na drugim roku studenci słu-
chali wykładów Józefa Wolskiego z historii starożytnej, Konopczyńskiego: „Fryderyk 
Wielki a Polska” i „Kwestia bałtycka przez wieki”, Kazimierza Piwarskiego z historii 
powszechnej nowożytnej, Karola Buczka z historii średniowiecza polskiego i geogra-
fii historycznej. Na trzecim roku oprócz nowych studentów pojawili się też nowi wy-
kładowcy jak: Kazimierz Lepszy, Zdzisław Kaczmarczyk, Rudolf Jamka i  Józef Wi-
dajewicz160. Przez tajny uniwersytet przewinęło się wielu przyszłych uczonych m.in. 
Emanuel Rostworowski, Andrzej Wyczański, Antoni Franaszek, Zofia Dydówna, Anna 
Owsińska, Anna Żeleńska, Przemysław Smolarek i Mirosław Frančić161. 

Studenci przygotowywali się do egzaminów najczęściej z wykładów, ale jak wspo-
mina Frančić: 

Zapobiegliwy prof. Konopczyński posiadał u siebie pewną ilość podręczników i po kilka 
z nich udostępniał studentom poszczególnych grup, dodając również monografie jego 
pióra. Były to książki «Polska a Szwecja» oraz «Polska a Turcja». Ja sam uzyskałem 
egzemplarz z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami autora, co było nader poży-
teczne, bo z samego tekstu drukowanego nie zawsze się można było zorientować o do-
kładnej dacie rocznej jakiegoś doniosłego faktu historycznego”162. 

Po ukończonym kursie uczony egzaminował z historii nowożytnej, jednak niewielu 
studentów przystępowało do tego egzaminu z powodu przemęczenia pracą zarobko-
wą, licznych łapanek i godziny policyjnej ograniczającej wychodzenie z domu. Frančić 
wspominał, że 

egzaminy u Konopczyńskiego odbywały się nieraz w sytuacjach osobliwych. Słyszałem, 
że miały one charakter «perypatetyczny». Profesor mieszkał na przemian w Krakowie 
i swoim mająteczku w Młyniku koło Ojcowa. Jednego razu, wybierając się pieszo do 
Ojcowa, umówił się z Anną Owsińską i  egzaminował ją w  trakcie drogi. Naturalnie, 
że nie trwało to do samego Młynika, oddalonego od Krakowa o przeszło 20 km, lecz 
skończyło się w Toniach, skąd już Anka mogła wrócić do Krakowa163.

Podczas wojny sytuacja materialna rodziny Konopczyńskich była bardzo trudna; 
pozbawiony pracy ojciec pozostawał na utrzymaniu młodszych córek, które zamęczały 
się na głodowych posadach u Niemców. Najstarsza z nich Halina wraz z mężem prze-
bywała w Anglii, skąd wysyłała rodzinie paczki żywnościowe i z odzieżą. Co cenniejsze 
rzeczy były kradzione na poczcie przez niemiecką straż celną. Nie chcąc obciążać ro-
dziny, profesor coraz więcej czasu spędzał na wsi w Młyniku. Tam, na jarskim wikcie, 
wśród pracy umysłowej i  fizycznej, z  dala od znienawidzonych Niemców, żyło mu 
się znacznie spokojniej, niż w Krakowie. Zakłóciła ten spokój jednak masakra Żydów 
w pobliskiej Skale, hekatomba Koppego w Krakowie i pacyfikacja Woli Justowskiej. 
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Pod koniec wojny, od roku 1943 Młynik zaczęły nachodzić podejrzane bandy. Po raz 
pierwszy 15 lipca 1943 roku – była to zbrojna grupa „Wolność”, która ukradła żywy 
inwentarz za 15 – 20 000 zł, kolejna bezimienna banda którejś nocy ukradła świnię, 
a na koniec, 31 maja 1944 roku Armia Ludowa skonfiskowała 1000 zł164. 

Jednak najdramatyczniejszym zdarzeniem w czasie okupacji była śmiertelna cho-
roba matki, której stan na przełomie 1942–43 roku bardzo się pogorszył – była przez 
wiele tygodni półprzytomna165. Zmarła w domu Zygmunta i Marii Konopczyńskich 
na Słonecznej Górze, 12 lutego 1944 roku, około trzeciej w nocy, w wieku 91 lat166. Po 
jej śmierci Konopczyński napisał wzruszające wspomnienie, zaczynające się od słów: 

Nie bije już na Słonecznej Górze Jej serce do chłopców. [...] Chodziło się tam o różnych 
porach dnia i  roku, w upał i w mróz, w szarugę i wichurę co dzień, najczęściej parę 
razy na dzień, dawniej aby pogawędzić, pograć na pianinie, posprzeczać się, potem by 
odpowiadać aż do utraty tchu, na te same dziesięć razy powtarzane pytania, później 
aby się pokazać na oczy, lub raczej zaznaczyć swą obecność głosem i Jej głos kochany, 
śliczny usłyszeć, wreszcie, aby popatrzeć na gasnące powieki i już nie słyszeć, ostatnio, 
aby całować zimne jak lód ręce i czoło”167. 

Na pogrzeb przyjechało wielu członków rodziny: Ostromęccy, Obrąpalscy i Stru-
miłłowie, którzy w mroźny dzień eksportowali ciało zmarłej do pobliskiego Kościoła 
w Sąspowie168. Pogrzeb odbył się, 16 lutego 1944 roku, na cmentarzu przy kościele 
parafialnym169. 

W  październiku 1944 roku, po upadku Powstania Warszawskiego, schronienie 
w Młyniku znalazła spokrewniona z Konopczyńskimi Elżbieta z Lutostańskich Wi-
derszalowa z córkami Agnieszką (po mężu Janowską) i Marią Ludwiką (po mężu Ba-
zyl), matką Haliną Lutostańską i teściową Eugenią Widerszalową170. Gdy pochodząca 
z żydowskiej rodziny teściowa obawiała się przyjęcia schronienia u Konopczyńskiego, 
historyk napisał do niej list, w którym stwierdził, że „nie taki endek straszny, jakim 
go malują”. Warto przypomnieć, że Elżbieta Widerszalowa, bratanica Jadwigi Ko-
nopczyńskiej, była żoną docenta Ludwika Widerszala – pracownika Biura Informacji 
i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, zastrzelonego 13 czerwca 1944 roku 
z inspiracji nierozpoznanych do końca kręgów podziemia (będąca w dziewiąty miesią-
cu ciąży żona ocalała)171. Miesiąc później Konopczyński otrzymał „okropną nowinę” 
o wydaniu przez wrogów politycznych w ręce gestapo Marcelego Handelsmana, którą 
skomentował krótko: „cóż za zdziczenie”172.

Na przełomie 1943 i 1944 roku z inicjatywy arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, na 
zamku w Pieskowej Skale został zorganizowany dom dziecka. Znalazło w nim schro-
nienie ponad 500 polskich dzieci z kresów wschodnich. Mimo wojennych warunków, 
dzięki wysiłkom kierownictwa i pomocy życzliwych osób, dzieci otrzymywały wystar-
czające wyżywienie. Wśród wspomagających dom dziecka znalazł się mieszkający nie-
opodal w Młyniku Konopczyńskiego, który z uprawianego przez siebie ogrodu dostar-
czał do zamku owoce i warzywa173. 
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Podczas Powstania Warszawskiego, do uczonego dotarły od Karola Buczka 
„straszne nowiny o  losie archiwów i  bibliotek warszawskich, Zamoyscy, Krasińscy 
(z rękopisami Załuskich), namiestnictwa, skarbowe nie istnieją. Ależ ten potwór zaka-
sował Czyngis-chana” – konstatował Konopczyński174. Zdając sobie sprawę ze znisz-
czenia 95% warszawskich zbiorów postanowił „strzec jak oka w głowie wszelkich prac 
i notatek opartych na nieistniejących już warszawskich archiwach”175.    

W styczniu 1945 roku wkraczająca do Generalnego Gubernatorstwa Armia Czer-
wona splądrowała Młynik. Obecny w folwarku Konopczyński usłyszał od majora ide-
owca, że „jako historyk zostanę dobrym marksistą od wyjaśnienia dziejów Polski”176. 
Po opuszczeniu przez czerwonoarmistów Młynika uczony w drugiej połowie stycznia 
1945 roku powrócił do Krakowa, gdzie kontynuował pracę na UJ, Komisji Historycz-
nej PAU, redakcji PSB i w PTH. Nie zrezygnował też z ryzykownej współpracy z tajną 
organizacją Stronnictwa Narodowego. Pisywał polemiczne artykuły do tajnej gazety 
narodowej „Walka”. Szczęśliwie dla siebie uniknął aresztowania, lecz był często prze-
słuchiwany i  pilnie obserwowany przez organy bezpieczeństwa. Jego nieugięta pod 
względem politycznym i  moralnym postawa, była przyczyną jego prześladowania 
przez komunistyczne władze. 

15 lutego 1945 roku Konopczyński został wybrany na przewodniczącego Komi-
sji Historycznej PAU. Po śmierci Stanisława Kutrzeby stanął na czele krakowskiego 
oddziału PTH. Podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTH w Łodzi – 12 kwietnia 
1947 roku – wybrano go na prezesa177. Pomimo piastowania najważniejszych funkcji 
w środowisku historycznym, jego pozycja uległa osłabieniu nie tylko ze względu na 
niezależność poglądów, ale także osobistą niechęć do niego ze strony komunistycz-
nego ministra oświaty Stanisława Skrzeszewskiego. Konopczyński ze zgrozą obser-
wował rozprzestrzeniający się w Polsce system totalitarny, wobec którego nie krył 
pogardy i nie powściągał krytyki. Gdy nakłaniano go do ustępstw wobec komuni-
stycznych dygnitarzy, powiedział podczas konferencji naukowej w auli Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 26 stycznia 1946 roku: „Słychać żądanie, aby nauka służyła życiu. 
Owszem, niech służy, czym może, niech mu przyświeca. Ale niech się nie wysłu-
guje”178. Te poglądy i  niezależność Konopczyńskiego przesądziły o  jego konflikcie 
z  władzą ludową, która wszelkimi metodami starała się go usunąć ze wszystkich 
zajmowanych funkcji. 

Od wiosny 1947 roku rozpoczęła się nagonka na Konopczyńskiego. W maju został 
zmuszony do ustąpienia ze stanowiska prezesa PTH – jak zanotował: 

Skrzeszewski nie dopuścił mnie przed swoje oblicze i odmówił Towarzystwu wszelkiej 
pomocy materialnej, póki mu przewodniczy zoologiczny antysemita. Każdy inteligent-
ny człowiek wiedział, że to jest nonsens, ale też kamień obrazy krył się gdzie indziej: 
zapamiętano w sferach rządowych moje słowa wypowiedziane na konferencji naukowej 
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego 26 stycznia 1946 roku”179. 
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Na wieść o posądzeniu o „zoologiczny antysemityzm” Konopczyński przeszedł w nocy 
z 19 na 20 maja 1947 roku rozległy zawał serca180. Załamany i chory na angina pectoris 
ustąpił z funkcji. 

Po tym przykrym wydarzeniu przyszły kolejne ciosy. 31 października 1948 roku 
wiceminister oświaty Eugenia Krassowska przeniosła go w stan spoczynku181. Na od-
wołanie odpowiedziała odmownie, nakazując odesłać jego akta osobowe do Państwo-
wego Zakładu Emerytalnego. Konopczyński łudził się, że jego następcą na katedrze 
zostanie Władysław Pociecha, autor monumentalnego dzieła o królowej Bonie182. Ja-
kież było jego zaskoczenie, gdy dowiedział się, że na jego miejsce powołano Celinę 
Bobińską, o której pisał: „To wielki postęp: jeżeli ja stanowiłem pozycję tak bardzo 
ujemną, no to postępem jest nawet osiągnięcie poziomu zerowego”183. 

Kulminacją nagonki na Konopczyńskiego była sprawa usunięcia go z funkcji re-
daktora Polskiego Słownika Biograficznego. Pretekstem stało się wstrzymanie przez 
cenzurę druku biogramu Feliksa Dzierżyńskiego. Poufne rozmowy ministra Skrze-
szewskiego z nieprzychylnym Konopczyńskiemu Janem Dąbrowskim i groźba cofnię-
cia subwencji na wydawnictwa doprowadziły do dramatycznego spotkania w dniu 17 
maja 1949 roku prezesa PAU Kazimierza Nitscha i Adama Krzyżanowskiego z Ko-
nopczyńskim184. Po nim uczony złożył pisemną rezygnację ze stanowiska redaktora 
PSB i przewodniczącego Komisji Historycznej PAU185. Stanowczo podkreślił, że „ustę-
puje z przyczyn […] niezależnych, na żądanie jednej z partii politycznych”. O decyzji 
usunięcia go ze wszystkich stanowisk Profesor dowiedział się już tydzień wcześniej od 
Władysława Szafera, który zapewnił, „że w razie usunięcia mnie z PAU on też ustą-
pi”186. W rozmowie z Janem Dąbrowskim Konopczyński poprosił: „niech Pan ich spy-
ta, czy będę aresztowany”187. Gdy padła odpowiedź twierdząca, uczony pod groźbą 
aresztowania ustąpił ze wszystkich stanowisk188. 

Ostatnie lata Konopczyński przeżywał bardzo boleśnie, szukając ukojenia w mo-
dlitwie i spotkaniach z gimnazjalnym przyjacielem – dominikaninem ojcem Jackiem 
Woronieckim, który jako jeden z nielicznych często odwiedzał profesora, podczas gdy 
reszta uczniów i znajomych – powodowana strachem – odsuęła się od niego189. Samot-
ność badacza dobrze ilustrują listy, jakie pisał do mieszkającej w Anglii córki Haliny: 

Obce duchy albo całkiem już się oddaliły, albo składają życzenia imieninowe na piśmie, 
albo przychodzą późno w ciemności. […] Niektórzy byli koledzy przechodzą na druga 
stronę ulicy, żeby «zadżumionego» nie spotkać. Zwłaszcza bolesne to w stosunku do 
byłych uczniów190. 

W liście do Czaplińskiego pisał: 

Ja już jestem zagazowany, zadżumiony, trędowaty... Jako Królewiak epoki apuchtinow-
skiej wyobrażałem sobie jednak, że można odwracać się od pewnych ludzi zewnętrznie, 
a nie odwracać wewnętrznie. Widzę jednak obserwując niektórych znajomych krakow-
skich, że tej królewiackiej umiejętności nie posiadają. Z konieczności dzielę ludzi na 
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takich, co mnie unikają, i takich, co nie unikają. Niektórzy z tamtych woleliby nawet, 
żebym nigdy nie istniał. A ponieważ ja jednak istnieję i będę jeszcze straszył ludzi po 
śmierci, więc tym większa panika...191.  

W zimie 1951–1952 roku stan zdrowia Konopczyńskiego znacznie się pogorszył, 
a  lekarze nie dawali większych szans na poprawę. Pomimo to uczony nie porzucał 
pracy badawczej i leżąc w łóżku, pomiędzy atakami silnych bólów serca, kończył swoje 
dzieła, porządkował notatki, zapoznawał się z nowymi książkami. 6 maja 1952 roku, 
po 160 dniach leżenia w łóżku, wyszedł na pierwszy spacer, odtąd wychodził już co-
dziennie. W lipcu 1952 roku uznał, że krakowskie powietrze mu nie służy i po konsul-
tacji z lekarzem Leonem Tochowiczem wyjechał do Młynika. Tam, nie zwracając uwagi 
na swój stan zdrowia i przebyte zawały serca, zaczął zajmować się sadem i ulami. Tego 
wysiłku serce już nie wytrzymało. Konopczyński zmarł na zawał serca, w nocy z 12 na 
13 lipca 1952 roku, w swym ukochanym Młyniku i został pochowany na cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie. 

Przypisy

1 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w Archiwum Rodziny Konopczyńskich w Warszawie 
(dalej ARKW), zapis z 6 IX 1939, s. 8–9. Dziennik z pierwszych dwóch miesięcy wojny był pisany 
na luźnych ponumerowanych kartkach papieru, ponieważ autor wychodził z założenia, że może 
wydarzyć się jakieś ważniejsze wydarzenie, na którego opisanie będzie potrzebował więcej miejsca. 

2 Szerzej zob. B.  Krol l :  Rada Głowna Opiekuńcza 1939–1945. Warszawa 1985, s. 40–41; 
J .  Wolny: Arcybiskup Adam Stefan Sapieha w obronie narodu i Kościoła polskiego w czasie II 
wojny światowej. [w:] Księga Sapieżyńska. pod red. J .  Wolnego, t. 2, Kraków 1986, s. 229–231; 
G.  Mazur: Z dziejów powstania i pierwszego okresu działalności konspiracji wojskowej. Obszar 
krakowski ZWZ 1939–1941. [w:] Polskie państwo podziemne w okupowanym Krakowie. Materiały 
z sesji naukowej odbytej 14 kwietnia 2012 roku. pod red. J .  Małeckiego,  Kraków 2013, s. 17.

3 W. Konopczyński :  Dziennik… zapis z 6 IX 1939, s. 10. 
4 Tamże, zapis z 17 IX 1939, s. 20. 
5 Tamże, zapis z 27 IX 1939, s. 27. 
6 Tamże, zapis z 1 X 1939, s. 33. 
7 Tamże, zapis z 27 IX 1939, s. 29. 
8 Tamże, zapis z 7 X 1939, s. 37. 
9 Tamże, zapis z 29 IX 1939, s. 31. 
10 Tamże, zapis z 12 IX 1939, s. 16.
11 Tamże, zapis z 13 IX 1939, s. 17–18. 
12 Tamże, zapis z 18 IX 1939, s. 22. 
13 Tamże, zapis z 2 X 1939, s. 33. 
14 Tamże, zapis z 20 X 1939, s. 48. W czasie okupacji odwiedzał Warszawę jeszcze na wiosnę 

1940 i 1941 roku  oraz w sierpniu 1943 roku.   



Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego 31

15 Tamże, zapis z 3 X 1939, s. 34.  Stąd obydwa cytaty. 
16 Tamże, zapis z6 X 1939, s. 36. Szerzej zob. W. Konopczyński : Pod trupią główką. 

Sonderaktion Krakau. Warszawa 1982, s. 8; V.  Frančić:  Profesorowie w Sachsenhausen. [w:] 
Ne cedat Akademia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939–1945. 
oprac. M. i  A.  Zarębowie,  Kraków 1975, s. 39–59. 

17 Wtedy nikt jeszcze nie znał prawdy o  hitlerowskich zbrodniach… Wspomnienia Wandy 
Konopczyńskiej-Mrozowskiej, córki historyka prof. Władysława Konopczyńskiego. „Alma Mater” 
2009, nr 118, s. 31.  

18 Cyt. za: W. Konopczyński : Pod trupią główką… s. 12.
19 Tamże, s. 15. 
20 H.  Heitzmanowa: Wspomnienia. rkps w  Archiwum Rodziny Konopczyńskich 

w Gliwicach (dalej ARKG), s. 31. 
21 Tamże, s. 32. 
22 Z.  Starachowicz:  Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z  akcji przeciwko profesorom 

uniwersyteckim w  Krakowie (6–10 XI 1939). wstęp i  oprac. K.  Starachowicz,  F.  Wasyl . 
Gdańsk 2012, s. 43. 

23 J .  Gwiazdomorski :  Wspomnienia z  Sachsenhausen. Dzieje uwięzienia profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 XI 1939 – 9 II 1940. Kraków 1964, s. 23. 

24 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z 4 XII 1939 r.
25 J .  Gwiazdomorski :  Wspomnienia z Sachsenhausen… s. 38. 
26 Wtedy nikt jeszcze nie znał prawdy… s. 34.  
27 List W. Konopczyńskiego do żony, matki i córek, Wrocław 17 XI 1939 r. rkps w ARKG. 
28 List J. Konopczyńskiej do L. Konopczyńskiej, Kraków 16 I 1940 r. rkps w ARKG. „Od 

Władka miałam znów kartkę, pisze że jest zdrów i czuje się prawie lepiej niż w sierpniu, sypia 
nieźle, śni dużo. Najważniejsze, że żyje, bo kilku jego towarzyszy już nie ma”. 

29 W. Konopczyński :  Pod trupią główką… s. 19.
30 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej AUJ), KHUW-11. Komisja do opracowania 

historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie wojny 1939–45. 
31 J .  Gwiazdomorski :  Wspomnienia z Sachsenhausen… s. 106. 
32 W. Konopczyński :  Pod trupią główką... s. 28. Zob. też W. Konopczyński :  Dziennik. 

rkps w  ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z  28 XI 1939 r. „Odprowadzono nas pod inny budynek 
i wprowadzono grupami, tam nas najpierw rejestrowano […] po czym obliczano za podpisem 
rzeczy, pieniądze, kosztowności, kazano się rozbierać i umyć, golono zarost, strzyżono głowy. 
Mój Boże jak wyglądał Siedlecki, jak Chrzanowski, Kutrzeba!”. 

33 W. Konopczyński :  Pod trupią główką... s. 43. Zob. też W. Konopczyński :  Dziennik. 
rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z 29 XI 1939 r. „Jednak nie uchroniło nas od takiego losu 
jakiego już dziś doznali od esesmanów [Antoni] Hoborski i  [Jerzy] Smoleński (bicie) i  ks. 
[Konstanty] Michalski (czterokrotnie policzkowany)”. 

34 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z 7 XII 1939 r. Zob. też 
J .  Gwiazdomorski :  Wspomnienia z Sachsenhausen… s. 225.   

35 W. Konopczyński :  Pod trupią główką... s. 58. Zob. też P.  Hübner: Siła przeciw 
rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939–1989. Kraków 1994, s. 4.

36 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 141, s. nlb. zapis z 17 I 1941 r.
37 Tamże, z. 139, s. nlb. zapis z 7 XII 1939 r.



32 P. Biliński

38 Tamże, 18 XII 1939 r. 
39 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w  ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z  22 XII 1939 r. 

„Siedlecki „ma w sobie coś z anioła pocieszyciela”. 
40 J .  Gwiazdomorski :  Wspomnienia z Sachsenhausen…. s. 216–217. 
41 Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (dalej BN 

PAU i PAN Kr), rkps 7746. List J. Konopczyńskiej do Teodora Marchlewskiego.
42 AUJ, KHUW-11. Komisja do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie 

wojny 1939–45. Zob. też W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis 
z 22 XII 1939 r. „moich rękach skupiła się cała akcja pogadankowa, więc Heydel nazywa mnie 
rektorem Almae Matris Sachsenhausensis”.  

43 Szerzej zob. Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o  ich losach osobistych 
i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej. oprac.  J .  Michalewicz. Kraków 2005, s. 487.  

44 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z 29 XII 1939 r. „Rano 
ogłosił Frančić śmierć St. Estreichera[…] Przyczyną śmierci uremia zaniedbana w  tutejszym 
skandalicznym rewirze”. Tamże, 20 I  1940 r. „Straszna niespodzianka: Chrzanowski umarł 
w  nocy. […] To obok Siedleckiego największa strata”.   O  zmarłych piszą m.in. S.  Pigoń: 
Wspomnienia z obozu Sachsenhausen 1939–1940. Kraków 1966; S.  Urbańczyk:  Uniwersytet za 
kolczastym drutem (Sachsenhausen–Dachau). Kraków 2014.    

45 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb. zapis z 6 I 1940 r.  
46 Tamże, 8 II 1940 r.  
47 Tamże, 14 I 1940 r. 
48 Tamże, 8 II 1940 r. 
49 Tamże, 9 II 1940 r. 
50 Tamże, 10 II 1940 r. 
51 Tamże, 12 II 1940 r.
52 Tamże, 23 II 1940 r. 
53 W. Czapl iński :  Wspomnienie o Władysławie Konopczyńskim. „Tygodnik Powszech ny”, R. 

8: 1952, nr 36.  
54 H.  Heitzmanowa: Wspomnienia… s. 32. 
55 AUJ KHUW-11. Komisja do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w  czasie 

wojny 1939–45. (Fritz Fischeder był spokrewniony z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem).
56 W. Konopczyński : Dziennik. rkps w ARKW, z. 140, s. nlb. zapis z 7 VI 1940 r.
57 Tamże, z. 142, s. nlb. zapis z 1 V 1941 r. „Pollnau gdym mu pokazał postrzelone książki, 

wyjął kule z zażenowaniem i zabrał. Ale to nic. Mam siedem kul, a tomów podziurawionych coś 
20. Trwała przeprowadzka coś osiem godzin i umęczyła mnie porządnie”.    

58 AUJ KHUW-11. Komisja do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie 
wojny 1939–45.

59 Relacja ustna córki W. Konopczyńskiego, W. Mrozowskiej, Gliwice, 29 IV 1998 roku, 
nagranie w posiadaniu autora.  

60 J .  Konopczyńska:  Wspomnienia. rkps w ARKG, s. nlb. zapis z 1944 r.  
61 W. Konopczyński :  Jak się to stało żeśmy ocaleli ? „Tygodnik Powszechny”, R 3: 1947, 

nr  45.
62 Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Akademii Górniczej (6 XI 

1939). Dokumenty. Wybór i oprac. J .  Buszko,  I .  Paczyńska.  Kraków 1995, s. 181–182.



Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego 33

63 T.  Lehr-Spławiński :  Max Vesmer. „Pamiętniki Słowiański”, t. 13, 1963, s. 244–246.  
64 Podstępne uwięzienie profesorów… s. 254.
65 Tamże, s. 25.
66 Tamże, s. 133.
67 Tamże, s. 142.
68 Tamże, s. 211–212.
69 Tamże, s. 302–303. Zob. też H.  Pierzchała: Pomocne dłonie Europejczyków (1939–1944). 

Kraków 2005, s. 227–234.
70 H.  Heitzmanowa: Wspomnienia… s. 14. 
71 Tamże, s. 34. 
72 Tamże.
73 H.  Heitzmanowa: Relacja. rkps w ARKG. Zob. też H.  Pierzchała:  Pomocne dłonie 

Europejczyków (1939–1944). Kraków 2005, s. 157–158.  
74 H.  Heitzmanowa: Wspomnienia… s. 35. 
75 Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o  ich losach osobistych i dziejach uczelni 

w czasie drugiej wojny światowej. oprac. J .  Michalewicz.  Kraków 2005, s. 908–909.
76 AUJ, KHUW-11. Komisja do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasie 

wojny 1939–45.
77 W. Konopczyński :  Piłsudski a Polska. mps w ARKW.
78 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, s. nlb, zapis z 19 IV 1940 r. 
79 Tamże, 24 IV 1940 r. 
80 Tamże, 29 IV 1940 r. 
81 Tamże, 11 V 1940 r. 
82 Tamże, z. 140, s. nlb. zapis z 21 V 1940 r. W. Pobóg-Malinowski :  Józef Piłsudski 1867–

1901. W podziemiach konspiracji. Warszawa 1935; Tenże:  Józef Piłsudski 1901–1908. W ogniu 
rewolucji. Warszawa 1935; L.  Wasi lewski :  Piłsudski jakim go znałem. Warszawa 1935. 

83 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 139, zapis z 16 VI 1940 r. 
84 Tamże, 14 VIII 1940 r. 
85 Tamże, z. 141, s. nlb. zapis z 7 X 1940 r. 
86 Tamże, z. 142, s. nlb. zapis z 4 III 1941 r. 
87 Tamże, z. 143, s. nlb. zapis z 18 IX 1941 r. 
88 Tamże, z. 145, s. nlb. zapis z 16 I 1942 r. 
89 Tamże, z. 146, s. nlb. zapis z 26 VI 1942 r. 
90 Tamże, 14 VII 1942 r. 
91 Tamże, 15 VII 1942 r. H.  Schmitt :  Rokosz Zebrzydowskiego. Lwów 1858; A.  Strzelecki : 

Sejm z roku 1605. Kraków 1921; Tenże:  Udział i rola różnowierstwa w rokoszu Zebrzydowskiego. 
„Reformacja w Polsce”, R. 7–8: 1935–1936. 

92 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, s. nlb. zapis z 24 VIII 1942 r. 
93 Tamże, 25 VIII 1942 r. 
94 Tamże, 26 VIII 1942 r. 
95 Tamże, 28–30 VIII 1942 r. 
96 A.  Prochaska:  Konfederacja Spytka z Melsztyna. Lwów 1887. 



34 P. Biliński

97 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 147, s. nlb. zapisy z 2–6 XI 1942 r. 
98 Praca W. Konopczyńskiego o  metodologii historii posiada obszerną literaturę zob. 

J .  Maternicki : Władysław Konopczyński i  jego synteza dziejów Polski nowożytnej. [w:] W. 
Konopczyński: Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1996, s. 38–43; R.  Stobiecki : Zapomniana 
«Historyka» Władysława Konopczyńskiego. [w:] Klio Polska. Studia i  materiały z  dziejów 
historiografii polskiej po II wojnie światowej. pod red. A.  Wierzbickiego.  Warszawa 2006, s. 
11–31; D.  Dukwicz: Warsztat badacza wieku XVIII w «Historyce» Władysława Konopczyńskiego, 
[w:] Władysław Konopczyński jako badacz osiemnastego wieku. pod red. Z.  Zie l ińskie j  i   W. 
Kriegseisena.  Warszawa 2014, s. 167–190. 

99  W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 147, s. nlb. zapis z 22 XI 1942 r. 
100 Tamże, 29 I 1943 r. 
101 Tamże, 1 II 1943 r. Stąd obydwa cytaty.  
102 Tamże, 11 II 1943 r. 
103 Tamże, 14 II 1943 r. 
104 Tamże, z. 148, s. nlb. zapis z 19 III 1943 r. 
105 Tamże, 26 III 1943 r. 
106 Tamże, 2 IV 1943 r. 
107 Tamże, 11 IV 1943 r. 
108 Tamże, 14 IV 1943 r. 
109 Tamże, 15 IV 1943 r. 
110 Tamże, 29 IV 1943 r. 
111 Tamże, 1 V 1943 r. 
112 Tamże, 4 V 1943 r. 
113 Tamże, 5 V 1943 r. 
114 Tamże, 6 V 1943 r. 
115 Tamże, 7 i 18 V 1943 r. 
116 Tamże, 27 V 1943 r. 
117 Tamże, 30 V 1943 r. 
118 Tamże, 4 VI 1943 r. 
119 Tamże, 19 VI 1943 r. 
120 Tamże, 11 VI 1943 r. 
121 Tylko część z tych zaplanowanych publikacji została napisana i ukazała się drukiem. Zob. 

W. Konopczyński :  Jak zostałem historykiem. „Znak”, R.10: 1958, nr 52–53; Tenże:  Pod trupią 
główką. Sonderaktion Krakau. posł. E.  Rostworowski , Warszawa 1982; Tenże:  Autobiografia. 
wyd. A.  Biernacki .  „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, t. 26, 1992. 

122 W. Konopczyński :  Pierwszy rozbiór Polski, wyd. Z.  Zie l ińska. Kraków 2010. 
123 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, s. nlb. zapis z 27 IX 1943 r. 
124 W. Konopczyński :  Kwestia bałtycka, Kraków–Warszawa 2014, s. s. 6. 
125 W. Konopczyński :  Dziennik, rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 21 VIII 1943 r. 
126 Tamże, 1 IX 1943 r. 
127 Tamże, 4 IX 1943 r. 
128 Tamże, 8 IX 1943 r. 



Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego 35

129 Tamże, 23 XI 1943 r. 
130 Od wydawcy. [w:] W. Konopczyński : Kwestia bałtycka. przedmowa P.  Żurawski  vel 

Grajewski . Kraków–Warszawa 2014, s. IX–XI.  
131 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 16 XII 1943 r. 
132 Tamże, 19 XII 1943 r. 
133 Tamże, 9 I 1944 r. 
134 Tamże, 11 I 1944 r. 
135 Tamże, 12 I 1944 r. 
136 Tamże, 13 I 1944 r. 
137 E.  Seraphim: Livländische Geschichte von der «Aufsegelung» der Lande zur Einverlebung 

in das russische Land. Reval 1904.
138 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 24 I 1944 r. 
139 Tamże, 26 I 1944 r. 
140 Tamże, 27 I 1944 r. 
141 Tamże, 29 I 1944 r. 
142 Tamże, 21 III 1944 r. 
143 Tamże, z. 149, s. nlb. zapis z 16 V 1944 r. 
144 Tamże, 3 VI 1944 r. Zob. też Umowa wydawnicza zawarta między W. Konopczyńskim 

a S. Kamińskim na wydanie dwóch prac o charakterze lektur szkolnych: Inflant (dzieje trzech 
narodów) i  Polski w  dobie pierwszego rozbioru z  dnia 25 VII 1945 r., znajduje się w  mps 
w ARKG. 

145 W. Konopczyński :  Stanisław Dunin-Karwicki (1640–1724). „Przegląd Historyczny”, t. 
37, 1948, s. 261–275; Tenże: Polska w dobie pierwszego rozbioru, [w:] Tenże:  O wartość naszej 
spuścizny dziejowej. Wybór pism, Kraków 2009, s. 3–116; Tenże:  «Swawolny chłop» – bohater 
narodowy. Józef Sawa Caliński (1740–1771), „Arcana”, nr 28 (4/1999), s. 160–172.

146 Relacja ustna córki W. Konopczyńskiego, W. Mrozowskiej, Gliwice, 29 IV 1998 roku, 
nagranie w posiadaniu autora.

147 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 82, s. nlb. zapis z 26 XI 1921 r. 
148 Tamże, z. 118, s. nlb. zapis z 22 VII 1932 r. 
149 W. Konopczyński :  Smutna historia. O  niedoszłym przed wojną wydawnictwie dziejów 

Polski zbiorowo opracowanych. rkps w ARKW, s. 7.
150 Tamże, s. 6.
151 W. Konopczyński :  Dzieje Polski nowożytnej. Warszawa 1936. 
152 W. Konopczyński :  Smutna historia… s. 22.
153 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 150, s. nlb. zapis z 6 X 1944 r. 
154 W. Czapl iński :  Władysław Konopczyński jakim go znałem. [w:] Portrety uczonych polskich. 

wyd.  A.  Biernacki .  Kraków 1974,  s. 248.
155 Testament naukowy W. Konopczyńskiego, rkps w ARKG. Stąd wszystkie powyższe cytaty. 
156 W. Konopczyński :  Życzenia i rady co do spraw majątkowych i naukowych. Młynik 31 

I 1943, rkps w ARKG. Stąd wszystkie powyższe cytaty. 
157 W. Konopczyński :  Profesor Jan Dąbrowski. mps w ARKW, s. 3–4.
158 S.  Gawęda:  Uniwersytet Jagielloński w  okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945. 

Warszawa–Kraków 1979, s. 73. 
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159 AUJ, KHWU, rkps 11. Komisja do opracowania historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w czasie wojny 1939–45.

160 J .  Wolski :  Studia historyczne w tajnym nauczaniu. [w:] Ne cedat Academia. Kartki z dziejów 
tajnego nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim 1939–1945. oprac. M. i   A.  Zarębowie. 
Kraków 1975, s. 228–229.

161 M. Frančić:  Latający Uniwersytet w latach okupacji. [w:] Ne cedat Academia... s. 243
162 Tamże, s. 245.
163 Tamże, s. 245–246. Relacja ustna J. Turowicza, Kraków 21 V 1998 roku, nagranie 

w posiadaniu autora.
164 AUJ KHUW-11; W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 149, s. nlb. zapis z 31 

V 1944 r. 
165 List W. Konopczyńskiego do żony, Młynik 4 II 1944 r. rkps w ARKG. „Zastałem tu u mamy 

znaczne pogorszenie. Nie odpowiada na pytania i powitania, ni może siedzieć na brzegu łóżka, 
nie przyjmuje stałych pokarmów; mniejsze ranki i się zasklepiły, większe się otworzyły. Na twarzy 
lekki obrzęk; nogi nie puchną. Pani Marysia mówi o agonii, ale ten wyraz jeszcze zbyteczny. 
Jutro, jeżeli nie będzie poprawy, zapewne sprowadzimy księdza z Ostatnim Namaszczeniem. 
Moim zdaniem jeszcze możliwe polepszenie, ale prawdopodobnie koniec za jakiś tydzień”.  

166 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 12 II 1944 r. „Zostałem 
ze zmarłą sam na sam, żałość okropna, płacz, może trzeci raz w życiu odkąd jestem dojrzałym 
człowiekiem”. 

167 W. Konopczyński :  Wspomnienie o  matce. rkps w  ARKG, k. 1–4. Zob. też W. 
Konopczyński : Dziennik. rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 13 II 1944 r. „Dziwnie pomyśleć, 
że tam na Słonecznej Górze już nikt mnie nie czeka. Dziś na refleksję i tęsknotę nie było rano 
czasu, bo spieszyłem do Sąspowa. […] Na Słonecznej Górze znalazłem Mamę już złożoną 
w trumnie (choć sam chciałem być przy złożeniu).    

168 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 148, s. nlb. zapis z 15 II 1944 r. „Prowadził 
wikary też sankami. Dziw, że ciężka dębowa trumna nie zwaliła się na serpentynie. Na szczycie 
wikary puścił się kłusem więc piesze towarzystwo nie nadążyło i odpadło przeważnie”.  

169 Tamże, 16 II 1944 r. „Mróz, zadyma, wichura, żegnały dzielną niegdyś dziedziczkę. Aby nie 
zamarznąć dla braku miejsca puściłem się pieszo […] Po mszy nieśliśmy trumnę we czterech ja, 
Hankiewicz, Adam i Zygmunt do krzyża, potem jechała na katafalku. Mróz był taki, że wszyscy 
uciekli z cmentarza. My czterej z Tadziem [Strumiłłą] zostaliśmy do końca. Trumna ułożona na 
okrąglakach w zimnej komorze”. Zob. też J.  Konopczyńska:  Wspomnienia. rkps w ARKG, s. 
nlb. zapis z 1944 r. 

170 W. Konopczyński :  Dziennik. rkps w  ARKW, z. 150, s. nlb. zapis z  11 X 1944 r. 
„W przekonaniu, że nikt nie przyjdzie zabrałem się już po kolacji do spania, kiedy nagle usłyszałem 
za ścianą beczenie dziecka. Była to Maria Ludwika Widerszalowa, przybyła w  towarzystwie 
Agusi, Eli i swojej babki po mieczu. Ulokowałem kobiety na parterze, a sam poszedłem spać 
do pokoju henrykowskiego”. Tamże, 12 X 1944 r. „Istotnie już dzisiaj zajęły się obiadem Ela 
i jej pani matka. O katastrofach osobistych i narodowych staram się z przybyłymi nie mówić”. 
Tamże, 18 X 1944 r. „Babcia Widerszalowa gospodarna, uczynna, muzykalna. Elcia strasznie 
pochłonięta swym macierzyństwem”.      

171 Tamże, z. 149, s. nlb. zapis z 19 VI 1944 r. „Pod wieczór zjawił się Zygmunt ze straszną 
nowiną, którą później uzupełnił Adaś […] że Ludwik Widerszal został zamordowany 
w mieszkaniu na Asfaltowej przez jakiś Polaków, którzy mu zrabowali zegarek i kilka tysięcy 
złotych. Właśnie w tych dniach Ela Widerszalowa miała rodzić”. Szerzej o zabójstwie Ludwika 
Widerszala zob. m.in. A.  Zahorski : Ludwik Widerszal (1909–1944). [w:] Historycy warszawscy 
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ostatnich dwóch stuleci. red. A.  Gieysztor,  J .  Maternicki ,  H.  Samsonowicz.  Warszawa 
1986, s. 477–492; G.  Mazur:  Biuro Informacji i  Propagandy SZP – ZWZ – AK 1939–1945. 
Warszawa 1987, s. 289; R.  Jarocki :  Opowieść o  Aleksandrze Gieysztorze. Warszawa 2001, 
s. 103–120. Relacja ustna M. Janowskiego, Warszawa 19 V 2002 r. nagranie w  posiadaniu 
autora. J .  Marszalec:  Morderstwo na Makowieckim i Widerszalu. Stara sprawa, nowe pytania, 
nowe wątpliwości. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, nr 2, 2006, s. 23–53; S.  Bojemski : 
Likwidacja Widerszala i  Makowieckich, czyli Janusz Marszalec widzi drzewa, a  nie widzi lasu. 
„Glaukopis”, nr 9–10, 2007–2008, s. 364–372; M. Janowski :  Antykomunista Ludwik Widerszal. 
„Rzeczpospolita”, 21–22 XI 2009, nr 273.    

172 W. Konopczyński :  Dziennik, rkps w  ARKW, z. 149, s. nlb. zapis z  23 VII 1944 r. 
Aresztowany przez gestapo, 14 VII 1944 roku, Handelsman przeszedł więzienie w  Radomiu 
i Częstochowie, obóz koncentracyjny Gross-Rosen, po którego ewakuacji znalazł się w obozie 
Dora-Nordhausen. Tam skrajnie wyczerpany chorobą zmarł najpewniej 20 III 1945 roku. Zob. 
T.  Manteuffe l : Handelsman Marceli. PSB, t. 9, 1960–1961, s. 270–271; A.  Gieysztor: 
Posłowie. [w:] M. Handelsman:  Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism. oprac. A. 
Gieysztor.  Warszawa 1966, s. 351–371; S.  Kieniewicz,  Marceli Handelsman (1882–1945), 
[w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A.  Gieysztor,  J .  Maternicki ,  H. 
Samsonowicz,  Warszawa 1986, s. 257–273; P.  Komorowski :  Działalność Marcelego 
Handelsmana w  Towarzystwie Naukowym Warszawskim. „Rocznik Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego”, R. 71: 2008, s. 91; P.  Węcowski :  Marceli Handelsman (1882–1945). [w:] M. 
Handelsman:  Historyka. oprac. P.  Węcowski .  Warszawa 2010, s. 335–346.    

173 S.  Jędrzejek:  Spotkanie z Pieskową Skałą. „Spotkania z zabytkami”, nr 12, 1992, s. 43.  
174 W. Konopczyński : Dziennik. rkps w ARKW, z. 150, s. nlb. zapis z 22 IX 1944 r. 
175 Tamże, 24 IX 1944 r. 
176 Tamże , z. 151, s. nlb, zapis z 22 I 1945 r.
177 Tamże, z. 155, s. nlb. zapis z 12 IV 1947 r.  
178 W. Konopczyńsk i :  Autobiografia. do druku podał A. Biernacki, „Nauka Polska. Jej 

potrzeby, organizacja i rozwój”, t. 26, 1992, s. 118. Słowa te są umieszczone jako motto na jego 
nagrobku.

179 Archiwum Rostworowskich w Krakowie, Kopia listu W. Konopczyńskiego do K. Nitscha.   
180 W. Konopczyńsk i :  Dziennik. rkps w  ARKW, z. 155, s. nlb, zapis z  19–20 V 1947 r. 

„W tejże chwili poczułem pogorszenie ucisk wzmógł się do bólu, nie dając spać, więc w nocy 
na 20 maja o 4 ½ zbudziłem Dusię ona Wandzię, telefon do Tochowicza bezskuteczny. Duś 
sprowadza Olbrychta. «Tajtelbaum» witam go po sportowemu. Poszły w ruch zastrzyki, leki – to 
już Wandzia będzie lepiej wiedziała, jakie coś na P. i nitrogliceryna. O świcie Olbrycht zacny 
odszedł ja leżałem, krótko dając pewne dyspozycje, treści głównie naukowej. Po ósmej rano 
zjawił się ks. Konstanty Michalski wyspowiadał mnie i dysponował na śmierć”.     

181 AUJ, S II 619. Teczka osobowa W. Konopczyńskiego.
182 H. He i t zmanowa:  Profesor Władysław Konopczyński w latach 1939–1952. mps w ARKG, s. 5. 
183 W. Konopczyńsk i :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 163, s. nlb. zapis z 19 IX 1950 r. 
184 W. Konopczyńsk i :  Dziennik. rkps w  ARKW, z. 160, s. nlb, zapis z  17 V 1949 r. 

„Najpierw Nitsch wygłosił swoje z  ubolewaniem, potem Krzyżanowski z  temperamentem 
i swadą. Odpowiedziałem pozytywnie zaznaczając, że być tajnym kierownikiem nie myślę. Byli 
tem trochę zaskoczeni. Opowiedziałem cały przebieg walki z Konopczyńskim (o demokrację, 
czy pokój!). Mówiłem, że przewodnictwo w komisji chętnie bym zatrzymał, ale jak nie można. 
Mówiliśmy o następcach. Trio: Mościcki, Mańkowski, Wyka nie podobało się Nitschowi. Potem 
przeszliśmy na tematy ogólniejsze, oczywiście ekonomiczne”.   
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185 W. Konopczyńsk i :  Profesor Jan Dąbrowski. mps w ARKW, s. 8.
186 W Konopczyńsk i :  Dziennik. rkps w ARKW, z. 160, s. nlb, zapis z 8 V 1949 r. Zob. 

też zapis z 6 V 1949 r. „Minister znów się rzucił na mnie w  rozmowie z Dąbrowskim, żąda 
ustąpienia z  redaktorstwa i prezesury komisji. Pretekstem artykuł w Hist. Tidskrift. Zaraz od 
Smolarka sprowadziliśmy zeszyt, inkryminowanych ustępów nie ma. Napisałem punkt po 
punkcie sprostowanie”. Zapis z 7 V 1949 r. „W Akademii wyciągnąłem Szafera z posiedzenia na 
tymczasową rozmowę. Stawiam warunek wstępny: dokładny przebieg rozmowy Dąbrowskiego 
z trojgiem ministrów. Inaczej niech robią wszystko nad moją głową”. 

187 Tamże, 9 V 1949 r.
188 Tamże, 17 V 1949 r.
189 Tamże, z. 166, s. nlb, zapis z 28 I 1952 r. 
190 H. He i t zmanowa:  Profesor Władysław Konopczyński…, s. 7. 
191 W. Czap l ińsk i :  Władysław Konopczyński jakim go znałem. [w:] Portrety uczonych polskich. 

Wybór A. Biernacki, Kraków 1974, s. 249. 
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OCCUPATION EXPERIENCES OF WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI

During the 2nd World War’s Sonderaktion Krakau operation, Konopczyński was arrested 
by the Germans and sent to Sachsenhausen concentration camp. After returning to Kraków, he 
committed himself in underground educational activities of the Jagiellonian University and be-
came the head of the history faculty. Throughout the period of German occupation, he lived in 
his family’s manor house at Młynik near Ojców, where from 1944 he was hiding a Jewish family. 
He wrote many important scientific worksduring the war, and only part of them was published, 
the rest remained in typescript in his family collection. In the years 1940–1942, Konopczyński 
prepared a two-volume work entitled Piłsudski a Polska and simultaneously drafted the Polish 
history of the years 1918–1939. Then he wrote Konfederacje w  rozwoju dziejowym, which was 
not published at all and until today remains in typescript. The reason it was not published was 
that his name was on the blacklist of the censorship in the Polish People’s Republic. His next 
important work was a methodology manual Historyka, which because of the abovementioned 
censorship at that time was not published as well. Only 70 years after the work had been finished 
by the author it was published by Maciej Janowski, with his detailed introduction, under the 
imprint of the Institute of the History of Science. After finishing this work, Konopczyński got 
down to writing a biography of his long-standing friend, Stefan Surzycki (the typescript of the 
unpublished work is in the PSB editorial office). Next, he wrote a monograph entitled Pierwszy 
rozbiór Polski, which was published only after 60 years, compiled by Zofia Zielińska and thanks 
to the efforts made by the “Arcana” publisher. An academic book entitled Kiedy nami rządziły 
kobiety was devoted to the times of the reign of Stanislaus II and the Confederacy of Bar. It was 
published only in 1960 in London. The third trend in his writing was represented by the works: 
Fryderyk Wielki a Polska (1947) and Kwestia bałtycka do XX wieku (1947). After completing his 
work on Kwestia bałtycka, Konopoczyński got down to writing Dzieje Inflant, i.e. the history of 
three nations: Latvians, Estonians and Baltic Germans, addressed to the general public. Cur-
rently, this typescript is being prepared for publishing by the Center for Political Thought in 
Kraków. Konopoczyński was simultaneously writing numerous minor sketches and syntheses 
for the general public, e.g. Krótki zarys dziejów Polski, Polska w dobie pierwszego rozbioru and 
biographies of Stanisław Dunin Karwicki, Józef Sawa Caliński, Andrzej Zamoyski and Ferdynand 
Nax. Only part of those works went to print. Among the works most vital to the science were: 
Chronologia sejmów polskich 1493–1793 (1948) and Reforma elekcji – czy naprawa Rzeczypos-
politej. (Wybór źródeł 1630–2) (1949).




