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Książka Stanisławy Trebuni-Staszel sytuuje się na pograniczu etnologii, 
historii tej dyscypliny i historii jako nauki o dziejach. Jest potrzebna za-
równo badaczom Podhala, jak i Podhalanom, pokazuje przy tym, jak na-
ukę łatwo wykorzystać w celach politycznych.  Etnologia to właściwe 
przykład, bo podobnie działo się (i dzieje nadal) w przypadku języko-
znawstwa, by odnieść się tylko do aktualnej i kontrowersyjnej kwestii 
języków regionalnych, np. postulowanego śląskiego. 

Recenzowana książka dotyczy też historii Podhala z perspektywy górali 
w czasach szczególnie tragicznych. Ważne, że Autorka nie mówi w ich 
imieniu, nie ocenia, ale oddaje im głos, cytując dłuższe wypowiedzi. Ma-
teriały IDO były punktem wyjścia. Kolejne kroki to wejście do społeczno-
ści mieszkańców Szaflar, wiwisekcja, która przyniosła ciekawe i poucza-
jące wyniki. W książce nie ma wątpliwych punktów, wszystko zostało 
zweryfikowane bądź w terenie, bądź w archiwach i na uniwersytetach 
(Berlin, Wiedeń), z których wywodzili się nazistowscy badacze albo gdzie 
trafili po wojnie, zajmując nierzadko ważne, kierownicze stanowiska. Nie 
jest to więc praca, którą można by zaliczyć do etnologii gabinetowej. 
Nie ulega wątpliwości, że dzięki książce „Lud zdolny do życia”. Górale 
podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta wiemy znacznie więcej 
o Podhalu i to nie tylko w czasach wojny.

Dr hab. Maciej Rak
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