
Część poświęconą epoce kapitalizmu otwiera omówienie badań nad historią 
gospodarczą i społeczną pióra E. Giersiepen. Pięć kolejnych artykułów poświęcono 
poszczególnym okresom dziejów ruchu robotniczego od jego zaczątków aż po 
r. 1918. Literaturę traktującą dzieje ruchu robotniczego do r. 1852 omawiają 
H. Forder i W. Schmidt; okres 1852—'1871 H. Gemkow; okres 1871—1900 H. Ber
tel; wreszcie okres 1900—1918 H. J. Bernhard i D. Fricke, W dalszym artykule
II. Kobe przedstawia stan badań nad rewolucją listopadową 1918 r. i powstaniem 
KPD. Okres republiki weimarskiej ujęto od strony badań nad polityką burżuazji 
(W. Rugę) i nad dziejami ruchu robotniczego (L. Berthold). W dalszych artyku
łach H. Schumann i W. Wehling omawiając stan badań nad antyfaszystowskim 
ruchem oporu, a G. Forster nad dziejami drugiej wojny światowej. Badania nad 
okresem po r. 1945 omawda ogólnie W. Bartel. Osobno H. Randt charakteryzuje 
pracę nad dziejami uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych.

Osobny cykl stanowią prace obrazujące wysiłek historyków w NRD, a więc 
nad dziejami krajów demokracji ludowej (B. Spiru), nad dziejami powszechnymi, 
a to nad dziejami Rosji i stosunków niemiecko-rosyjskich do-r.  1917 (H. Lemke 
i E. Winter), nad dziejami stosunków niemiecko-radzieckich w okresie republiki 
weimarskiej (A. Anderle i G. Rosenfeld), nad kolonializmem i ruchem narodowo
wyzwoleńczym krajów kolonialnych (kolektyw pod redakcją G. Markowa).

Nie zapomniano wreszcie i o zestawieniu publikacji dotyczących dziejów szkół 
wyższych (G. Stieger, M. Straube), jak i o omówieniu działalności Muzeum für 
deutsche Geschichte (E. Ullmann i H. J. Bernhard) oraz Deutsche Historiker Ge
sellschaft (R. Rudolf).

Omówienia są krytyczne, podkreślają światła i cienie, wychodząc przy tym 
z określonych marksistowskich pozycji. Wydawnictwo daje niewątpliwie ciekawy 
obraz najnowszej nauki niemieckiej. Pokusić się jednak na tej podstawie o jej 
syntetyczną ocenę przechodzi możliwości jednego badacza. Niezależnie jednak od 
wartości książki, dla historii historiografii i dla dalszego kształtowania się nie
mieckiej nauki historycznej ma ona dużą wartość praktyczną dla czytelnika pol
skiego, spełniając rolę rozumowanej bibliografii, co w pełni umożliwiają bardzo 
bogate przypisy i dodany na końcu indeks wymienionych autorów.

E. M.

HISTORIA CZECHOSŁOWACJI OSTATNIEGO STULECIA W „ČESKOSLO
VENSKÝM ČASOPISIE HISTORICKlM” (R. VI—VIII, 1958—1960).

Szeroko pojęta problematyka dziejów ziem czeskich od połowy XIX w. zaj
muje z reguły większą część czołowego czeskiego kwartalnika historycznego. W cią
gu ostatnich trzech lat prawie 2/3 artykułów dotyczyło tego okresu. Największą 
uwagę zwrócono przy tym na okres międzywojenny (z 23 artykułów zajmuje się 
nim 12), poza tym mniej więcej jednakowa ilość prac dotyczy okresu przed 
1918 r. (6 pozycji) oraz po 1939 r. (5 pozycji). Tego rodzaju rozkład ilościowy 
artykułów świadczy, że badania nad historią najnowszą prowadzone są z dużym 
nasileniem i dają rezultaty w postaci prac drukowanych.

Pod względem tematyki ruchowi robotniczemu poświęcono 7 prac, innym 
zagadnieniom politycznym 13 prac (niektóre z nich zahaczają zresztą silnie o dzieje 
ruchu robotniczego), wreszcie historii gospodarczej 3 prace. Widoczna więc jest 
przewaga problematyki politycznej nad gospodarczą.



W większości artykułów widoczna jest tendencja do możliwie szerokiego wy
zyskiwania materiału źródłowego, autorzy opierali się z reguły na licznych ar
chiwaliach zarówno praskich, jak prowincjonalnych. Choć niepodobieństwem jest 
dla nas ocenić kompletność podstawy źródłowej poszczególnych prac, ta cecha 
charakterystyczna wydaje się ważna. - Tu i ówdzie pojawiają się wzmianki nie
obojętne dla historii Polski. Dodać także warto, że niektóre artykuły pisane są 
w języku słowackim.

Dla okresu przed 1918 r. na plan pierwszy wybijają się artykuły J. Purśa 
i J. Křižka. Pierwszy z nich w obszerniejszej pracy (1958/2—4) Tabory w czeskich 
ziemiach w latach 1868—1871 (przyczynek do problematyki ruchu narodowego) 
zajął się przebiegiem ruchu wieców na wolnym powietrzu, tak typowych dla 
działalności stronnictw czeskich w tych latach. Według Jego obliczeń wieców 
takich odbyło się około 1440 (z tego 960 w Czechach), a udział w nich wzięło 
półtora miliona ludzi (2/s w Czechach). Ogólne wnioski o ruchu taborowym nie
kiedy zbyt są wtopione w imponującą liczbę faktów o poszczególnych wiecach, 
niemniej Autor zwrócił uwagę także na programy i przemiany ideologiczne, w tym 
również na proces wyłaniania się ruchu robotniczego z radykalnego ruchu bur- 
żuazyjnego.

J. Křížek, który w 1955 r. ogłosił książkę T. G. Masaryk a nasza klasa ro
botnicza, zajął się w dwóch artykułach stanowiskiem czeskich polityków burżu- 
azyjnych wobec sprawy czeskiej w latach 1900—1916 (1958/4 i 1959/4). Artykuły 
te są zwrócone niewątpliwie przeciwko dawnym twierdzeniom c roli poszcze
gólnych ugrupowań mieszczańskich przy odzyskaniu niepodległości. Przed 1914 r. 
Autor dostrzega tylko niewielką grupkę, która śmielej mówiła o niepodległości. 
Za to w motywach gospodarczych (konkurencja z Niemcami sudeckimi, ekspansja 
ekonomiczna na Bałkany) widzi przyczyny tendencji do utrzymania Austro-Węgier 
przy jednoczesnym powiększeniu wpływów słowiańskich w państwie. Politycy 
czescy chcieli zachowania neutralności przez monarchię, a upadku jej bali się 
także ze względu na niebezpieczeństwo wzrostu wpływów niemieckich. Różnice 
w orientacji polegały na wiązaniu się niektórych bardziej z Francją, a innych — 
z Rosją. Dopiero wybuch wojny wysunął problem rozwiązania sprawy czeskiej 
z Austrią czy też przeciw niej. Przy na ogół małej aktywności polityki czeskiej 
pojawiły się jednak plany daleko posuniętych aneksji (Górny Śląsk, Łużyce, część 
Dolnej i Górnej Austrii). Bardziej samodzielna była emigracja czeska we Francji, 
natomiast poza tym politycy czescy ciągle wahali się między programem trializmu 
a panslawizmem. Pojawiły się jednak także próby nawiązania kontaktów z Anglią 
(Masaryk i Benesz).

Z. Solle w dłuższej pracy Z dziejów początków ruchu robotniczego w Pradze 
(1957/4, 1958/2, 1959/1) przedstawił rozwój ruchu robotniczego w jednym z naj
ważniejszych okręgów przemysłowych. Materiał dały Autorowi akty policyjne 
i prasa, a artykuł obejmuje okres do utworzenia partii socjaldemokratycznej. 
Jednym z najważniejszych przy tym problemów było wyodrębnianie się ruchu 
robotniczego z radykalnego ruchu młodoczeskiego. Ubocznie tylko dziejów Czech 
dotyczy artykuł J. Kořalki o stosunku eisenachczyków w 1869 r. do sprawy 
austriackiej (1959/3). Chodzi tutaj o wyłowienie momentu załamania się idei wiel- 
koniemieckiej w niemieckim ruchu robotniczym i zwycięstwa tendencji do utwo
rzenia dwóch partii. Był to według Autora jeden z fragmentów początków two
rzenia się samodzielnego narodu austriackiego.

Najdłuższą z ogłoszonych w piśmie prac jest artykuł wspomnianego już 
J. Křižka o znaczeniu kryzysu cukrownictwa w latach osiemdziesiątych dla roi-



nictwa (1956/2—3, 1957/3, 1958/1). Omawia On to zjawisko od końca lat sześćdzie
siątych do połowy osiemdziesiątych, a na tle kryzysów (zwłaszcza kryzysu 1873 r. 
oraz kryzysu rolnego) rysuje zarówno ekonomiczne przemiany rolnictwa (np. wy
równywanie taniości zboża przez powiększanie uprawy buraków), jak zmiany spo
łeczne (rosnące znaczenie gospodarki wielkochłopskiej i rozwarstwienie wsi) i poli
tyczne (wpływy młodoczechów w okolicach „buraczanych”). Artykuł jest bogato 
udokumentowany i zaopatrzony w liczne tabele.

Wśród artykułów dotyczących okresu międzywojennego na uwagę zasługują 
prace V. Olivovej, która w dużej mierze w oparciu o akty praskiego MSZ na
świetliła pewne fragmenty z dziejów dyplomacji. W jednym scharakteryzowała 
stanowisko Czechosłowacji wobec prób restauracji Habsburgów na Węgrzech 
w 1921 r. (1959/4), w drugim przedstawiła dyplomację czeską w okresie kryzysu 
ruhrskiego w 1923 r. (1958/1). W pierwszym wypadku Autorka postawiła pewien 
znak zapytania nad twierdzeniami o sukcesie czeskiej dyplomacji, choć oczywiście 
uznala zasadniczo jej powodzenie. Skłonna jest przypisać niepowodzenie Karola 
ogólniejszym zjawiskom w Europie, zastępowaniem starych form działania ugrupo
wań reakcyjnych przez budzący się faszyzm; Czechosłowacja, najaktywniejszy prze
ciwnik restauracji Habsburgów, nie osiągnęła zamierzonego osłabienia Węgier. 
W sprawie Ruhry dyplomacja czeska mimo popierania Francji starała się także 
o zachowanie swobody manewrowania między Paryżem a Londynem, przez co 
łatwiej było jej znieść porażkę, którą poniosła dyplomacja francuska w rozwią
zywaniu sprawy niemieckiej w 1923 r.

Dwudziesta rocznica Monachium musiała z natury rzeczy wywołać poważny 
oddźwięk w publicystyce i historiografii czeskiej. Na temat tak nieszczęsnego 
dla państwa czeskiego faktu powstały osobne prace, a także na łamach „ČSČH” 
pojawiły się dwa artykuły. Jeden z nich, V. Krala Czechosłowacja a Monachium 
(1959/1), ma charakter bardziej ogólny, a przez naświetlenie całej sytuacji mię
dzynarodowej i wewnętrznej prowadzi Autora do stwierdzenia, że można się było 
bronić przed rozbiorem. Drugi, R. Kvačka (1958/3), oparty na różnych wydawni
ctwach źródłowych, stanowi bardziej faktograficzne zestawienie wypadków (choć 
Autor nie uchyla się także od ich oceny) między 21 kwietnia a 19 września 
1938 r., tzn. od umiędzynarodowienia kwestii sudeckiej do' decyzji mocarstw
0 oddaniu Sudetów Niemcom.

Wobec roli, jaką w Czechosłowacji okresu międzywojennego odgrywała partia 
agrariuszy, zagadnienia związane z rolnictwem pojawiają się także stosunkowo 
często na łamach „ČSČH”. M. Otáhal, przeważnie na podstawie publicystyki, 
pedał szereg wiadomości o programach i projektach wysuwanych przez poszcze
gólne ugrupowania w okresie walki o reformę rolną do wydania ustawy z 16 kwie
tnia 1919 r. (1960/4). Problem posiada już obfitą literaturę, ale Autor starał się 
podkreślić genezę reformy, która stanowiła zwycięstwo zasad agrariuszy i umo
żliwiła im następnie wywieranie tak wielkiego wpływu na stosunki społeczne
1 polityczne. Dwaj inni autorzy, J. César i B. Černý, przedstawili ideologię 
agraryzmu czeskiego (1959/2). Sięgnęli przy tym do okresu przed 1914 r. dla 
nakreślenia genezy tej ideologii, która stanowiła eklektyczny zespół zasad 
agraryzmu niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Główny nacisk położyli je
dnak na lata dwudzieste, gdy partia uzyskała wielki wpływ na stosunki wewnętrz
ne w Republice. W końcu tego dziesięciolecia pojawiły się tendencje faszystowskie, 
które spowodowały odchodzenie w latach trzydziestych od zasad demokratycznych 
i republikańskich.



W 40 rocznicę powstania lewicy marksistowskiej Z. Karnik nakreślił jej po
czątki (1959/4). Głównym celem Autora było przy tym wskazanie na etapy, przez 
które dochodziło do wyodrębnienia się lewicy z partii socjaldemokratycznej. Nar
racja doprowadzona jest tylko do wystąpienia Czechosłowacji przeciwko rewolucji 
na Węgrzech. Trzy inne artykuły poświęcone są ruchowi strajkowemu. J. Mly
nářík starał się pokazać rolę walk klasowych w rozwoju ruchu robotniczego 
w Słowacji w latach 1918—1920 (1960/3), przeceniając chyba w niektórych sfor
mułowaniach jego znaczenie w tym rolniczym kraju. V. Plevza zajął się strajkiem 
robotników rolnych w Słowacji w maju 1929 r. (1959/2), a K. Kořalková — od
głosem ruchu bezrobotnych w wewnętrznym życiu Czech na początku wielkiego 
kryzysu w latach 1930—1931 (1958/3).

Według B. Cemego (Niektóre gospodarczo-społeczne konsekwencje monopolu 
zbożowego, 1959/4) interwencja państwa w stosunki panujące w rolnictwie w okre
sie międzywojennym przyczyniała się do nasilenia koncentracji w młynarstwie, 
a przez forsowanie eksportu posiadała wpływ na stosunki międzynarodowe (wy
wóz zboża do Niemiec kontynuowany był do końca 1938 r.). W pewnym stopniu 
monopol państwowy stanowił według Autora ostatni etap kapitalizmu i tworzył 
podstawy socjalizmu. J . Kramer po pracach o słowackim przemyśle szklanym 
i żelaznym zajął się teraz papierniczym w latach 1919—1929 (1958/4). Na tle 
skrajnie liberalnej polityki państwa odbywał się zwłaszcza istotny proces prze
chodzenia fabryk z rąk kapitału węgierskiego do rąk czeskiego, przy czym bur- 
żuazja słowacka była zdecydowanie słabszym partnerem.

Z okresu najnowszej historii, od 1939 r., kilka zagadnień znalazło swoje od
bicie na kartach „CSCH”. Jednym z nich był stosunek ZSRR do walki Czechów 
przeciwko okupantowi, opracowany w krótkim artykule przez C. Amorta (1960/2). 
Na podstawie prasy, publicystyki i materiałów archiwalnych Autor nakreślił głó
wne pociągnięcia na polu dyplomatycznym oraz w czasie działań wojennych. 
J. Doležal dał garść informacji o ruchu partyzanckim na ziemiach czeskich 
(1960/3) zwłaszcza od 1941 r., gdy opór bierny zaczął przybierać bardziej aktywne 
formy. Obok opisu działalności poszczególnych oddziałów jest to także próba 
opisu tworzenia władz, co posiadało znaczenie dla późniejszego rozwoju wewnętrz
nego Czech.

Tym późniejszym rozwojem zajął się B. Laštovička, pisząc o programie ko
szyckim z 4 IV 1945 r. (1960/4). Autorowi chodzi przy tym o wykazanie, że choć 
program ten nie miał charakteru socjalistycznego, nie zapowiadał jednak także 
rewolucji burżuazyjnej. Według niego klasa robotnicza stawała na czele rewo
lucji demokratycznej, a sam program był strategicznym i taktycznym posunięciem 
partii komunistycznej.

W pewnym sensie konsekwencją tego stały się wypadki w lutym 1948 r., 
o których napisali artykuł M. Klimeš i M. Zachoval (1958/2). Dla przeciwstawienia 
się twierdzeniom, że wypadki 1948 r. wykazały niepodobieństwo współpracy z ko
munistami, winą za nie obciążyli Oni burżuazję, która chciała na tej drodze za
hamować pokojowy rozwój socjalizmu i przywrócić kapitalizm. Tego samego 
okresu dotyczy także artykuł J. Nedvěda (1960/4), który na tle wypadków 1948 r., 
a w oparciu o archiwum partii zwrócił uwagę na przełamywanie wpływów pra
wicy w socjaldemokracji i wytwarzanie się organizacyjnej i ideologicznej jedności 
ruchu robotniczego.
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