
śladów działalności organizacji robotniczych, osobliwie zaś organizacji o cha
rakterze klasowym. Wciąż jeszcze bardzo mało wiemy o początkach ruchu socjali
stycznego na Górnym Śląsku, co skłania nas do przyjmowania poglądu (w grun
cie rzeczy niczym nie uzasadnionego), że ruch socjalistyczny rozwinął się dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych. Absolutnie nie można sugerować czegoś wbrew 
faktom i doszukiwać się na siłę ruchu socjalistycznego, ale też z drugiej strony 
nie wolno nam rezygnować z takich poszukiwań. Do niedawna okres walk kla
sowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był w historiografii prawie 
nie zapisaną kartą. Dziś sporo już zmieniło się na lepsze, do czego w niemałym 
stopniu przyczynił się artykuł S. Walczaka. Jednak wciąż jeszcze stanowczo za 
mało wiemy o kierunkach ideologicznych w środowisku robotniczym Górnego 
Śląska. Ciągle jeszcze obracamy się w schemacie: Miarka — „Katolik“ — Cen
trum — reakcja pruska, a schemat ten niemal wyklucza wszystko inne. Skąd 
zatem tak nagle rozwinął się tu ruch socjalistyczny, skąd nieoczekiwane sukcesy 
wyborów parlamentarnych u schyłku stulecia? Recenzowany artykuł nie przyczy
nia się do wyświetlenia prawdy. A szkoda. Podniosłoby tc ogromnie jego (i tak 
zresztą niewątpliwe) wartości.

Można by jeszcze posprzeczać się z Autorem o niektóre zbyt kategorycznie 
wartościujące sformułowania. I tak np. nie wydaje się ani słuszne, ani potrzebne 
potępienie działalności charytatywnej Miarki (s. 74). Na swój sposób pragnął on 
przecież ulżyć ciężkiej doli polskiego ludu. Nie zgodziłbym się także z oceną 
związków hirsch-dunckerowskich, które w pewnym okresie spełniły pozytywną 
rolę jako pierwsza szkoła organizacji robotniczych. W każdym razie trzeba te 
sprawy rozstrzygać w ujęciu historycznym. Przykładów tego rodzaju znaleźć można 
więcej w recenzowanym artykule. Przyznajmy jednak lojalnie, że był to (oby 
można już mówić w czasie przeszłym!) grzech nas wszystkich i wszyscy do nie
dawna tak właśnie pisaliśmy. Spojrzenie na przeszłość przez okulary apriorycz
nych schematów ogromnie zaszkodziło właśnie w historii Śląska i czas już najwyż
szy odrabiać dawne błędy. To wszakże temat sam dla siebie.

Jeśli chodzi o artykuł S. Walczaka, to mimo tych czy innych niedociągnięć 
jest on pozytywmym wkładem w nasz „śląski“ dorobek historyczny. Autorowi po
zostającemu poza kręgiem osób związanych organizacyjnie z historią Śląska na
leży się od nich szczególna wdzięczność.

Sr.

J. M a r c h l e w s k i ,  PISMA WYBRANE, t. II, Książka i Wiedza, Warszawa 
1956, s. XXXV +  817.

Publicysta, ekonomista, historyk. Do działalności pisarskiej Juliana Marchlew
skiego odnieść można wszystkie te określenia. Pasja badawcza naukowca, która 
znalazła swój wyraz przede wszystkim w Stosunkach społeczno-ekonomicznych 
w ziemiach polskich zaboru pruskiego, nie mogła mieć pełnego, nieskrępowanego 
ujścia wobec codziennych zadań proletariackiego rewolucjonisty. On sam pisał 
o tym: „Miejsce marksistów, nawet jeśli posiadają skłonności do pracy naukowej, 
jest w redakcjach gazet robotniczych, w zarządach związków zawodowych, 
w parlamentach — a nie w gabinetach naukowych“1.

Zasadzie tej hołdował przez całe swoje życie, bo też trudno było wówczas 
działaczowi tej miary odejść od codziennej, praktycznej działalności w szeregach 
ruchu robotniczego. Ale „symbioza“ działacza i naukowca leżała u źródeł po

1 Cyt. za J. K a c z a n o w s k ą ,  Bibliografia prac Juliana Marchlewskiego, 
Łódź 1954, s. VIII („Przedmowa“ pióra B. Krausego).



wstania olbrzymiej ilości mniejszych i większych artykułów, które rozsiane od 
monachijskiej „Münchener Post“ do> moskiewskiej „Trybuny Komunistycznej“2 
dają częstokroć krótką, lapidarnie ujętą, acz w pełni naukową, nie zatrzymującą 
się na powierzchni analizę określonego zjawiska.

Wybór artykułów i broszur publicystycznych Marchlewskiego zawarty w dru
gim tomie Pism wybranych udostępnia czytelnikowi wprawdzie niewielką tylko 
część jego nadzwyczaj bogatej, liczącej tysiąc kilkaset pozycji, spuścizny dzienni
karskiej i naukowej, tym niemniej stanowi on wraz z tomem pierwszym dość 
trafny w zasadzie przekrój jego twórczości. Stosunki ekonomiczne w Stanach 
Zjednoczonych3, Duma carska i bezprawie wyborcze4, O nędzy górnośląskiej5 * *. 
Rosja proletariacka a Polska burżuazyjnaB — oto garść tytułów wybranych na 
chybił trafił ze spisu rzeczy.

Szeroki zakres zainteresowań i wiedza Marchlewskiego, powodują, że tematyka 
jego artykułów dotyczy tak spraw ekonomicznych, jak i bieżących wydarzeń po
litycznych. Obok drobnych artykułów w prasie codziennej widzimy w jego twór
czości większe prace naukowe i popularnonaukowe, opublikowane w postaci arty
kułów i broszur (oprócz niektórych już wymienionych, np. Imperializm czy so
cjalizm)'.

Omówienie całego bogactwa problematyki, jakie zawiera nawet zamieszczony 
w omawianym tomie wybór artykułów Juliana Marchlewskiego, przekroczyłoby 
znacznie ramy zwykłej recenzji. Baczniejszą uwagę trzeba więc zwrócić na jedno 
tylko zagadnienie, a mianowicie na problem, w jakiej mierze w utworach 
Marchlewskiego, działacza polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, znalazły 
odzwierciedlenie sprawy ludności polskiej w Niemczech, szczególnie w państwie 
pruskim, oraz na problem stosunku do nich niemieckich i pruskich władz pań
stwowych. Można wprawdzie wyrazić żal, że w recenzowanym tomie zabrakło 
np. artykułu Das „Kulturwerk‘‘ der preussischen Polenpolitik, w którym Marchlew
ski sprzeciwia się nacjonalizmowi prawicowych socjalistów niemieckich w spra
wach polskich8 *, tjrm niemniej reprezentację w nim wymienionego poprzednio za
gadnienia uznać należy za zadowalającą.

Na plan pierwszy wysuwają się dwie grupy problemów. Pierwsza — to spra
wy obrony języka polskiego, ucisku narodowego czy fałszerstw pruskich w od
niesieniu do problematyki ludności polskiej, druga — zagadnienia ksżtałtującego 
się polskiego ruchu narodowego i rozwoju ruchu robotniczego na ziemiach pol
skich w granicach ówczesnych Prus.

„W wypadku Glogau, Bomst, Meseritz — idzie o nazwy nadane tym miejsco
wościom przez bezmyślnych pruskich urzędników administracyjnych“ — woła 
Marchlewski protestując przeciw szykanom poczty pruskiej wobec adresują
cych listy w ojczystym języku Polaków". Ze wszech miar godnym uwagi jest nadto 
fakt, że już w tym artykule, opublikowanym w 1901 r., broni on nie tylko polskości 
Babimostu czy Międzyrzecza, ale i leżącego ' na zachód od zwartego etnicznie 
obszaru polskiego Głogowa.

2 Nie wspominamy już tu np. o artykułach w prasie chińskiej, o których 
istnieniu pisze K a c z a n o w s k a ,  op. cit., s. XI.

3 Rec. praca, s. 94—103.
* Ibid., s. 239—263. *
3 Ibid., s. 453—458.
• Ibid., s. 743—786.
1 Ibid., s. 471—494.
8 K a c z a n o w s k a ,  op. cit., s. 106, poz. 1111.
B Rec. praca, s. 87 (art. Nagonka antypolska).



Obrona polskości nie ogranicza się jednak u Marchlewskiego do spraw szcze
gółowych, nie dotyczących bezpośrednio ludności polskiej. Warto zwrócić uwagę 
i na takie artykuły, jak Nagonka antypolska a statystyka10, w którym demaskuje 
fałszerstwa narodowościowej statystyki pruskiej i poddaje analizie gospodarcze 
przesłanki zwiększania się procentu ludności polskiej w miastach Pomorza, Wiel
kopolski i Górnego Śląska. A przede wszystkim wymienić tu trzeba Sprawę pol
ską w pruskim Landtagu11. Gdy z trybuny tego „przedstawicielstwa społeczeń
stwa“ padają słowa o niepolskości mówiących „wasserpolnisch“ Ślązaków, Marchlew
ski replikuje: „gwara »wasserpolska« powstała w wyniku tego, że rozwojowi kul
turalnemu ludności Śląska stawiane były przeszkody polegające na tym, że 
w szkołach, w sądach narzucano siłą język niemiecki...“12

Sprawy ruchu robotniczego i narodowego znajdują więc odzwierciedlenie 
w ścisłym powiązaniu ze sobą. Słusznie przewiduje Marchlewski, iż przyjdzie czas, 
gdy proletariat wyzwoli się spod wpływu polskich działaczy mieszczańskich i pój
dzie własną, rewolucyjną drogą. Rzecz inna, że zbyt optymistycznie widzi termin 
tego przejścia, nie docenia bowiem siły wpływów nacjonalistycznych. Mimo tego 
jednak z całą precyzją wskazuje na właściwe, społeczno-gospodarcze źródła roz
plenienia się ideologii „różnych Korfantych“13.

Drobnomieszczanin i robotnik — stwierdza Marchlewski — wstępują na arenę 
polityczną w warunkach ucisku narodowego, „przeto jest zrozumiałe, iż pierw
szą rzeczą, której dają wyraz, jest opór przeciwko polityce ucisku narodowego, 
przeciwko polityce wynaradawiania“14.

Naszego zdania o twórczości Marchlewskiego odnoszącej się do ziem polskich 
pod zaborem pruskim, a będącej pierwszym marksistowskim, naukowym i po
pularnym przedstawieniem problematyki tych terenów, nie zmienia w niczym 
fakt, że w niektórych artykułach występują na jaw błędne, niesłuszne ujęcia, 
będące wyrazem ideologicznych wahań Marchlewskiego jako działacza SDKPiL. 
Zaliczyć do nich należy w pierwszym rzędzie niedocenianie zasięgu i głębokości 
wpływów ruchu narodowego, odzwierciedlające się nawet w daleko idącym upra
szczaniu rzeczywistego stanu rzeczy, gdy mówi, że wpływy endecji wśród klasy 
robotniczej możliwe były tylko w zacofanych przemysłowo Galicji i Poznań- 
skiem15 * 17.

Nie to'jednak jest charakterystyczne dla artykułów i większych prac Juliana 
Marchlewskiego. Nicią przewodnią jest w nich nieugięte dążenie do internacjo- 
nalistycznej walki proletariatu różnych państw i narodów, tak zrozumiałe u Po
laka — działacza polskiego, niemieckiego i rosyjskiego lewicowego ruchu robot
niczego. Kiedy w artykułach publikowanych w niemieckich pismach socjaldemo
kratycznych przedstawia ciężką dolę ludności polskiej w Prusach, nie zapomina 
o wykazaniu wspólnych interesów polskich i niemieckich klas uciskanych. „Prze
śladowanie Polaków w jakiejkolwiek formie może się zgadzać z interesami klasy 
panującej w Niemczech, nie może być nigdy zgodne z interesami wydziedziczo- 
nych...“ifi Kiedy pisze o działalności przedstawicieli polskich klas posiadających1',

11 Ibid., s. 156—162.
11 Ibid., s. 35—39.
12 Ibid., s. 36.
13 Ibid., s. 457.
14 Ibid., s. 89.
15 Ibid., s. 164.
15 Ibid., s. 323.
17 Ibid., s. 401—409 (art. Gorzałka a patriotyzm Koła Polskiego).



wykazuje sprzeczność interesów klasowych w łonie ludności polskiej i wskazuje 
na naturalnego sojusznika polskich mas ludowych — proletariat niemiecki.

Lektura określonych prac Marchlewskiego może więc być lekcją marksistow
skiej analizy splotu problematyki narodowej i społecznej oraz praktycznego usto
sunkowania się doń klasy i partii robotniczej — rzecz jasna — należy jednak pamię
tać o błędności niektórych tez Autora. Dlatego też witając opublikowanie drugiego 
tomu Pism Wybranych wyrażamy zarazem nadzieję, że prędzej czy później wy
dawca Pism (Wydział Historii Partii przy KC PZPR) przystąpi do opracowania 
pełnego zbioru pism Marchlewskiego, w którym i materiały interesujące badaczy 
historii Śląska znajdą szerokie i pełne odzwierciedlenie18.

Julian Raba

Z. R o g o z i ń s k i ,  Z METODYKI STATYSTYCZNEJ BADAN SPOŁECZNYCH 
NA PRZYKŁADZIE ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE, 
Łódź 1955, Zakład Imienia Ossolińskich we Wrocławiu, s. 119.

Rozwiniętą w ostatnim czasie na łamach prasy dyskusję na temat nowego 
podejścia do zagadnienia badań społecznych poprzedziło ukazanie się pracy Z. Ro
gozińskiego Z metodyki statystycznej badań społecznych, wydanej jako tom V 
„Prac z Historii Myśli Społecznej i z Badań Społecznych Uniwersytetu Łódzkie
go“ pod redakcją J. Chałasińskiego. Autor stara się wykazać „przydatność metod 
statystyki analitycznej w badaniach społecznych“ oraz pokazuje „stosowanie tych 
metod na konkretnym przykładzie zbiorowości gospodarstw chłopskich po woj
nie“.

Już na samym wstępie Autor pragnie przekonać czytelnika, że skomplikowane 
w swej naturze problemy społeczne wymagają poznania i stosowania precy
zyjnych metod badawczych, jakimi dysponuje współczesna statystyka. Cytat wpro
wadzający, zaczerpnięty z Wyboru pism naukowych Jana Śniadeckiego, traktują
cy o „rachunku losów“, tzn. o rachunku prawdopodobieństwa, sugeruje, że właśnie 
metody statystyczne w naukach społecznych dają właściwe criterium, veritatis. 
Jednakże analiza statystyczna nie może zastąpić analizy przedmiotowej zjawisk. 
Stwierdzając to Autor słusznie podkreśla leninowską zasadę pierwszeństwa anali
zy jakościowej przed ilościową i ostrzega przed bezkrytycznym stosowaniem me
tod statystycznych do wszystkich zagadnień społecznych.

Podstawowym materiałem źródłowym dla Autora były budżety rodzin chłop
skich opublikowane w Wynikach rachunkowych za rok 1947/48, znajdujące się 
w Instytucie Ekonomiki Rolnej. Spomiędzy istniejących zapisków dochodów i wy
datków Rogoziński wybrał dane dotyczące trzech kategorii wydatków, ponieważ 
w pracy postawił „sobie za zadanie zbadać zależność między wydatkami budżeto
wymi pewnej grupy gospodarstw chłopskich w Polsce po drugiej wojnie świato
wej na zakup mebli i sprzętu (y), na pokrycie potrzeb kulturalnych (z) i na za
kup napojów alkoholowych (w) — ze względu na przynależność tych gospo
darstw do określonego regionu oraz na wielkość obszaru, a następnie uogólnić 16

16 Recenzja nasza nie miała na celu krytycznego omówienia całego tomu wraz 
z ciekawym, na uwagę zasługującym wstępem J. Zawadzkiego, ale tylko zwró
cenie uwagi na kilka węzłowych w twórczości Marchlewskiego problemów do
tyczących zachodnich ziem polskich, ośrodków jego zainteresowania i sposobów 
rozwiązywania przezeń związanej z zaborem pruskim problematyki. Z drobiazgów 
trzeba wymienić kilka ciekawych wzmianek o Kasprzaku i agitacji socjaldemo
kratycznej w języku polskim na Górnym Śląsku (s. 6—7 i 13), krytycznie zaś 
wspomnieć o notce redakcyjnej na s. 35, stwierdzającej, że Centrum to „partia 
wielkiego kapitału w Niemczech“.


