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Długo oczekiwany drugi tom Historii gospodarczej Polski czo

łowego badacza naszych dziejów gospodarczych, jakim był prof. 
Rutkowski ukazał się w druku dopiero po śmierci Autora. W yda
nia niezupełnie wykończonego rękopisu pozostawionego przez 
Zmarłego podjął się J. Deresiewicz, który w krótkiej przedmo
wie zaznajamia czytelnika z trudnościami, jakie napotkał i ostrze
ga przed usterkami i błędami, które mogły wyniknąć z tych trud
ności. Przedrukowano również przedmowę Autora do II t. nie
stety nie dokończoną i nie zachowaną w całości.

Nie tu miejsce na omówienie znaczenia pracy Rutkowskiego; 
chodzi jedynie o zasygnalizowanie materiału śląskiego zawartego 
w podręczniku.

Konstrukcja t. II jest podobna do konstrukcji t. I w wyda
niu powojennym. W poszczególnych epokach wysunięto na czoło 
najbardziej charakterystyczne —zdaniem Autora — dla danego 
okresu zjawiska. Czasokres objęty t. II. podzielono na 3 podokresy 
stanowiące odrębne rozdziały. Są to : rozdział V (całości pracy) 
„Epoka wielkich reform włościańskich (1772— 1870), rozdział 
VI „Rozkwit kapitalizmu" i rozdział VII „Gospodarka w Polsce 
podczas pierwszej wojny światowej". W przeciwieństwie do 
przedwojennych wydań t. I. książka nie zawiera odrębnych roz
działów czy podrozdziałów poświęconych ziemiom zachodnim. 
Materiał dotyczący Śląska mieści się w ogólnych rozdziałach po
święconych zaborowi pruskiemu. W rozdziale V obejmującym 
jak wspomniano okres 1772— 1870 znajdujemy dane cyfrowe do
tyczące wzrostu zaludnienia (co prawda jedynie dla Śląska Gór
nego i Cieszyńskiego) oraz podobne dane dotyczące kolonizacji 
fryderycjańskiej. Nieco szerzej uwzględnił Autor Śląsk omawia
jąc politykę rolną rządu pruskiego na ziemiach polskich. Punkt 
zwrotny stanowił tu rok 1807, kiedy zniesiono poddaństwo oso
biste chłopa. Autor podkreśla że zasadniczy edykt z 1807 r. wcho
dzący w życie zresztą jedynie etapami zawierał w sobie wiele 
elementów kompromisu w stosunku do interesów wielkiej własno
ści. Drugim takim podstawowym edyktem był edykt z r. 1807 
umożliwiający włościanom nabycie własności rolnej, również zre
sztą zmieniany i ograniczany pod naciskiem wielkiej własności. 
Znaczenie tych rozporządzeń dla całego zaboru pruskiego oma
wia Autor dość szeroko; odnośnie do zagadnień śląskich podkre
śla, że dzięki staraniom wielkich właścicieli ziemskich ukazały 
się specjalne ustawy dla śląska z lat 1811 i 1827 utrudniające 
znacznie przeprowadzenie regulacji i zatrzymuje się nieco dłu
żej nad położeniem zagrodników na Śląsku Górnym, których 
w okresie 1827— 46 uwłaszczono zaledwie 10. Rutkowski pod
kreśla istnienie silnego niezadowolenia wśród ludności wiejskiej,



jednak ruch rewolucyjny chłopów śląskich omawia dopiero 
w związku z wypadkami z r. 1848. Podkreśla że ruch ten miał 
wówczas znaczną samodzielność, mimo że dużą według Autora 
rolę odegrała inteligencja miejska- W dalszym ciągu omawia Rut
kowski ustawy regulacyjne wydane w 1. 1848— 50 a obejmujące 
i Śląsk, w których zniesiono bez odszkodowania szereg uprawnień 
dworu i rozszerzono zakres gospodarstw włościańskich podlega
jących regulacji. Trudności istniejące mimo to dla włościan ślą
skich porusza podręcznik raczej ogólnikowo. Na str. 77— 80 ze
stawiono cyfry dotyczące uwłaszczenia ziemi również na Śląsku.

Drugim ważnym zagadnieniem w dziejach rozwoju gospo
darczego Śląska w omawianym okresie, którego dotyka podręcz
nik Rutkowskiego, to rozwój górnictwa i przemysłu górnośląskie
go. Autor podaje charakteryzujący ten rozwój wzrost liczby ro
botników, która w r. 1827 wynosiła 618 osób a w r. 1867 —  44.000. 
Podkreśla wzrost liczby kopalń (1800 —  18; 1873 —  129) ale 
równocześnie i wzrost produkcji (przeciętna wydajność kopalni 
wzrosła z 2.000 na 62.000 ton rocznie). Zagadnienie ruchu robot
niczego na Śląsku porusza Rutkowski jedynie w ramach ogólnych.

Nieco dłuższy ustęp poświęca podręcznik Śląskowi przy oma
wianiu stosunków kredytowych. W r- 1870 powstało na Śląsku 
Ziemstwo Kredytowe, które podobnie jak  inne ziemstwa kredy
towe w zaborze pruskim przeznaczone było dla wielkich właści
cieli ziemskich, którym udzielało nisko procentowych pożyczek. 
Po pokoju w Tylży nastąpił kryzys ziemstw kredytowych, jednak 
nie przestały one istnieć i odgrywać określoną rolę w polityce 
klasowej rządu pruskiego.

W okresie 1870— 1914 nazwanym przez autora jak  już za
znaczyliśmy okresem rozkwitu kapitalizmu następuje silny wzrost 
miast i gęstości zaludnienia na ziemiach polskich. Odnośnie do 
Śląska Rutkowski podaje cyfry dotyczące stosunków górnoślą
skich. Gęstość zaludnienia w latach 1861— 1910 wzrosła tu z 86 
na 197 osób. Autor omawia związane z tym zjawisko emigracji 
i jej kierunki. Zmierza ona początkowo do Ameryki, zaś po roku 
1893 do zachodnich prowincji Prus. Upada natomiast rozwijająca 
się w pierwszej połowie XIX w. emigracja do Saksonii. Obok sa
mego faktu zagęszczenia się ludności (dla którego przeciwwagę 
stanowiło zresztą zwiększanie się zapotrzebowania na robotników 
w górnictwie), autor podaje jako drugą przyczynę emigracji ze 
Śląska fakt, że płace w całym zaborze pruskim były niższe niż 
na zachodzie państwa.

Na dalszych kartach książki podkreśla Rutkowski, że na Ślą
sku następuje najsilniejsza ze wszystkich ziem zaboru pruskiego 
koncentracja przemysłu. Wr. 1873 byku na Śląsku 124 kopalń wę
gla produkujących 7,8 milionów ton a w r. 1891 tylko 56 kopalń, 
z których wydobyłto 17,7 milionów ton. W raz z rozwojem przemy
słu wzrastała liczba proletariatu fabrycznego. I tak liczba robot-



Zdobyty tą drogą bogaty materiał źródłowy umożliwia do
kładne i wszechstronne rozpracowanie wszystkich etapów roz
woju niemieckiego kapitalizmu i położenia niemieckiej klasy ro
botniczej. Są to następujące etapy: 1800— 1850 czyli okres wcze
snego kapitalizmu, 1850— 1870 czyli okres przejściowy, 1870— 
1900— 1914 okres dojrzałego i skazanego na upadek kapitalizmu, 
1914— 1932 okres rozkładającego się kapitalizmu i wreszcie 
1933— 1945, okres faszyzmu. Każdy z tych okresów charaktery
zuje się swoistymi odrębnościami w stosunku do etapów wcze
śniejszych jak i późniejszych. Odrębności te uwydatniają się 
m. in. w postaci zmian, zachodzących w położeniu klasy robotni
czej w Niemczech.

Podkreśla najpierw autor za Engelseln pewną ogólną, chara
kterystyczną cechę procesu kształtowania się niemieckiego kapi
talizmu w przeciwieństwie do rozwoju, np. kapitalizmu francus
kiego. Polega ona na tym, że w Niemczech, które nie przeszły re
wolucji burżuazyjnej, mimo to rozwój gospodarki kapitalistycz
nej w I połowie XIX w. postępował bez porównania szybciej niż 
w uwolnionej z więzów feudalizmu Francji. Czym tłumaczyć, że 
wolna od tych więzów Francja wkrótce prześcignięta została 
przez kraj, w którym feudalizm względnie półfeudalizm pozostał 
na długo jeszcze systemem panującym pod względem politycz
nym, w którym mimo coraz wyraźniejszego przesuwania się pun
ktu ciężkości życia ekonomicznego na Zachód junkrzy pruscy ze 
Wschodu nadal zdołali utrzymać swą dominującą rolę w płasz
czyźnie politycznej ? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy 
w specyfice niemieckiego półfeudalizmu. Oddajmy tu głos auto
rowi: „Stworzenie proletariatu wiejskiego przy jednoczesnym 
osłabieniu rzemiosła skutkiem zniesienia całego szeregu feudal
nych przepisów ochronnych, których nie zastąpiły przepisy po
stępowe, umożliwiło junkrom założenie szeregu specjalnych ga
łęzi przemysłu wiejskiego i w ten sposób, dzięki przejściu na sy
stem kapitalistycznej gospodarki rolnej i przemysłowej, (pozwo
liło im) potężnie wzmocnić swą pozycję gospodarczą i wspaniale 
podbudować materialnie przewagę polityczną" (s. 30). Sukces 
ten o tyle był ułatwiony, że burżuazja niemiecka, politycznie nie
dojrzała i niejednolita, nie zdolna była stawić junkierstwu poważ
niejszego oporu, zadowalając się osiągnięciami w dziedzinie czy
sto ekonomicznej. Tę politykę burżuazji niezwykle trafnie i lapi
darnie charakteryzuje Hebbel, stwierdzając, że „nawet w wy
padku rewolucji Niemcy usiłowaliby wywalczyć sobie jedynie 
zwolnienie od podatków, nigdy wolności myśli".

Ale mimo porażek na gruncie politycznym rozwój kapitali
stycznych form gospodarczych trwał, jak to wyżej już wspomnia
no, w całej pełni.

Wraz z nim zaś rosła równie gwałtownie liczba robotników 
najemnych. Trudno co prawda przytoczyć tu dokładniejsze cyfry,



niemniej jednak wzrosła ona na przestrzeni połowy XIX w. co 
najmniej dziesięciokrotnie z liczby ok. 85 tys. w r. 1800 do ok. 
900 tys. w r. 1848. Zarobki realne robotnika w I połowie XIX w. 
aż do ostatnich niemal lat tego okresu w ykazują tendencję spad
kową — zgodnie z podstawową cechą wczesnego kapitalizmu 
w postaci uprawiania wyzysku tzw. prymitywnego lub eksten
sywnego.

Stosując tę formę wyzysku usiłuje przedsiębiorca zapewnić 
wzmożenie produkcji przez maksymalne pod względem liczeb
nym zatrudnienie robotników oraz równie maksymalne przedłu
żenie czasu ich pracy. Powstające wskutek zwiększenia liczby 
pracowników ,,straty" rekompensuje sobie przy pomocy obniże
nia płacy, nakładania wszelkich możliwych kar, zakładanie skle
pików przyfabrycznych oraz szeregu innych, nieraz wyrafinowa
nie złodziejskich metod (np. wypłata wynagrodzenia w postaci 
bezużytecznych dla robotnika produktów, np. jedwabiu, które ro
botnik zmuszony jest z kolei sprzedać, przeważnie temu samemu 
fabrykantowi, ale już po cenie znacznie niższej).

Czas pracy na początku XIX w. nie przekraczał przeważnie 
12 godzin; praca nocna i świąteczna stanowiła rzadkość. Stop
niowo przestaje to być rzadkością, jednocześnie zaś dniówka 
przedłuża się —  bez różnicy między kobietami i mężczyznami —  
do 13, 14 a w końcu półwiecza do 16 i 17 godzin na dobę. żąda
nie utrzymania 12 godzinnego dnia pracy nazywało się naówczas 
radykalizm em ; żądanie obniżenia tej normy do 10— 12 godzin 
uchodziło za ,,całkiem dzikie". Nie ma tu miejsca, by szczegóło
wiej przedstawić uwagi autora na tem at warunków mieszkanio
wych i odzieżowych robotników. Należało to do nie mniej ponu
rych mroków życia robotnika. Brak dostatecznego wyżywienia, 
mieszkania i odzieży kazał szukać „rozgrzewki" i dachu nad 
głową w utrzymywanej przez przedsiębiorcę knajpie. Nędza i pro
paganda sprzedawanego tam  alkoholu zrobiły swoje: o ile na po
czątku XIX w. konsumcja alkoholu wśród robotników rolnych nie 
stanowiła zjawiska częstego, o tyle w latach trzydziestych i czter
dziestych w dniach wypłaty przeobraziła się w powszechny 
zwyczaj.

Brutalność i okrucieństwo metod wyzysku w dobie wczesnego 
kapitalizmu najdotkliwiej jednak odbijały się na położeniu dzieci 
robotniczych, pracujących często w takim  samym wymiarze go
dzin jak dorośli, jedynie z dłuższą przerwą obiadową, przezna
czaną zresztą nieraz na przymusowe nauczanie w fabryce. 
Wkrótce stan zdrowotny młodzieży robotniczej spadł na taki po
ziom, że dopiero interwencja kół wojskowych w obawie braku re
kruta spowodowała wydanie minimalnych zarządzeń ochronnych, 
znoszących pracę nocną i świąteczną dla dzieci, ustalających 
dolną granicę wieku dzieci zatrudnianych na lat 9 itp. (r. 1839).



Potworne warunki bytu niemieckiego robotnika w I połowie 
XIX w. wywoływały niejednokrotnie reakcję humanitaryzmu 
u badziej postępowego mieszczaństwa. Obliczono, że minimum 
egzystencji 5-osobowej rodziny robotniczej wynosiło rocznie mniej 
niż koszty utrzymania rocznego jednego konia pocztowego na 
służbie państwowej. Początkowo najlepszą radę widziano w znie
sieniu w ogóle systemu wolnej pracy najemnej i przywróceniu 
pańszczyzny. Później akcja tych kół poszła w kierunku zapew
nienia minimalnej opieki prawnej przed wyzyskiem, co jednak 
w I połowie XIX w. nie dało żadnych poważniejszych rezultatów. 
Innego rodzaju była reakcja kapitalistów w innych krajach, dla 
których, jak stwierdza Kuczyński, stosunki niemieckie stanowiły 
najwyższy ideał „właściwego" ułożenia stosunków społecznych 
i w ich krajach (najjaskrawszym przykładem w tym kierunku 
była debata w angielskim parlamencie w sprawie skrócenia dnia 
pracy, kiedy to niektórzy posłowie powoływali się na wzór Nie
miec).

Czemu przypisać to niezwykłe nasilenie wyzysku klasy robot
niczej w Niemczech? Kuczyński tłumaczy to następująco: „Fakt, 
że (Niemcy) konkurowali ze swoim stosunkowo zacofanym, te
chnicznie aparatem  produkcyjnym na rynku światowym, wpędzał 
przedsiębiorców niemieckich na drogę najmniejszego oporu, mia
nowicie podwójnie wzmożonego wyzysku ich robotników. Tu wi
dzimy wpływ politycznego zacofania na stan techniki i wpływ 
poziomu technicznego (fabryk) na położenie robotnika. Przedsię
biorca niemiecki, bity często na rynku światowym przez konku
rentów, bił ich wszystkich techniką i sztuką najbardziej barba
rzyńskiego wyzysku robotników".

Rok. 1848 bynajmniej nie obalił przewagi politycznej prus
kiego junkierstw a; tym niemniej jednak zdało sobie ono sprawę, 
że nieustępliwość posunięta zbyt daleko może doprowadzić do 
niebezpiecznego zbliżenia między liberalną burżuazją i coraz 
liczniejszymi masami robotniczymi. W związku z tym junkrzy idą 
na pewne ustępstwa w dziedzinie gospodarczej, czego wyrazem 
są zmiany przeprowadzone w ustawodawstwie handlowym i fi
nansowym. Dzięki temu młoda burżuazja niemiecka, po hańbie 
1848 r., tym wydatniej oddaje się dziełu dalszego przekształcania 
oblicza gospodarczego Niemiec. Następują —  poza dalszym ży
wiołowym rozwojem przemysłu — znamienne przeobrażenia w sa
mej produkcji. Po raz pierwszy od początków kapitalizmu 
w Niemczech nie tylko w latach pięćdziesiątych produkcja się po
dwaja — czego już później nigdy obserwować nie będziemy —  
ale, co najważniejsze, daje się zauważyć wbrew dotychczasowym 
tendencjom szybszy wzrost produkcji środków produkcyjnych 
niż dóbr konsumcyjnych. Oznacza to, iż tworzą się w Niemczech 
podstawy dla rozwoju przemysłu ciężkiego. Równocześnie po
wstaje coraz więcej spółek akcyjnych, zakładane są pierwsze



wielkie banki, które już w niedalekiej przyszłości owładnąć miały 
niemieckim kapitałem.

Niemiecka klasa robotnicza rosnąc w ślad za przemysłem 
staje się politycznym czynnikiem w obrachunku sił społecznych. 
W nowym okresie następują również doniosłe zmiany w jej po
łożeniu. Po raz pierwszy od wielu lat przestają spadać zarobki 
realne, następują pewne skrócenia dnia pracy. Dlaczego — i co 
się za tym kryje? Kuczyński tak to wyjaśnia: ,,Przedsiębiorcy 
wzmagają wyzysk już nie przy pomocy starych metod ciągłych 
obniżek zarobków. W ydaje się, że dalsze ich obniżanie jest nie
możliwe, o ile nie chce się w ogóle podkopać egzystencji klasy ro
botniczej, która przecież jest obiektem wyzysku- Jeśli system ka
pitalistyczny ma funkcjonować dalej muszą (w miejsce dawnych) 
wejść nowe metody wyzysku... opuszczamy fazę wyzysku eksten
sywnego... na rzecz metod bardziej wyrafinowanych i skutecz- 
niejszych“ (s. 107). Nie sposób tu nie przytoczyć dalszego wy
jaśnienia tego stanu rzeczy, odnoszącego się co prawda do nieco 
bardziej rozwiniętych stosunków kapitalistycznych w Anglii, ale 
doskonale przystającego do stosunków we wszystkich krajach ka
pitalistycznych. Wyjaśnienie to pochodzi od Engelsa: „Ale w tym 
samym stopniu, w jakim  dokonywał się ten postęp, wielki prze
mysł stawał się z pozoru moralny. Konkurencja między fabrykan
tami przy pomocy drobnego okradania robotników nie opłacała 
się już. Przedsiębiorstwa wyrosły już z tak nędznych środków ro
bienia pieniędzy. Tak zniknął z dzielnic fabrycznych system truc- 
kowy, przeszła ustawa o dziesięciogodzinnym dniu pracy i inne 
pomniejsze reformy... Im większe było przedsiębiorstwo przemy
słowe, im więcej zatrudniało robotników, tym większe straty  
i kłopoty powodował każdy zatarg z robotnikami. (Fabrykanci) 
nauczyli się unikać sporów z robotnikami".

Nasuwa się pytanie jakie były te bardziej wyrafinowane me
tody, o których wspominał Kuczyński. On sam daje na to odpo
wiedź : nowe metody polegały na wyzysku intensywnym, na wy
duszeniu z robotnika wzmożonego wysiłku w ciągu godziny robo
czej. Obok produktywności (której nie należy mieszać z inten
sywnością pracy) najlepszym sprawdzianem w tej dziedzinie jest 
statystyka stanu zdrowia i nieszczęśliwych wypadków podczas, 
pracy. Okazuje się z niej, że pod koniec okresu przejściowego, 
w latach sześćdziesiątych, odsetek nieszczęśliwych śmiertelnych 
wypadków zwiększa się w porównaniu z poprzednim etapem —  
i to mimo skrócenia czasu pracy, mimo lepszego wyszkolenia ro
botników, zmniejszenia się liczby kobiet i dzieci zatrudnionych 
w przemyśle i szeregu innych czynników, po których należałoby 
się spodziewać znacznego ograniczenia nieszczęśliwych wy
padków.

W tej nowej formie wyzysku kryło się jednak jeszcze jedno 
poważne niebezpieczeństwo natury politycznej. Oczywiście bo



wiem takie ulgi, jak skrócenie czasu pracy, podniesienie realnych 
zarobków, wprowadzenie ustawodawstwa socjalnego itp., dostrze
galne i odczuwalne dla każdego robotnika, wywoływały wrażenie, 
że sytuacja idzie ku lepszemu. Trudniej mu było zauważyć, jak 
stopniowo zmusza się do pracy coraz intensywniejszej — proces 
ten rozkładał się przecież na lata i dziesiątki lat —  jak narażany 
jest na coraz większe niebezpieczeństwo życia i zdrowia —  to 
w skali jednostkowej również trudno dostrzec —  że wreszcie li
czyć się winno nie tylko absolutny wzrost zarobku, lecz przede 
wszystkim względny jego poziom, czyli innymi słowy jego stosu
nek do dochodów innych klas społecznych. Przeciętny robotnik 
nie mógł mianowicie zdać sobie sprawy, że mimo absolutnego 
wzrostu jego płacy staje się on na tle wzmagającego się dobro
bytu kapitalistów s t o s u n k o w o  jeszcze biedniejszy niż był kie
dykolwiek. Mimo, że nauka burżuazyjna z reguły usiłowała po
mijać ten niezwykle charakterystyczny szczegół stosunków panu
jących w społeczeństwie burżuazyjnym, udało się autorowi spo
rządzić wielce interesującą tabelkę przedstawiającą tendencję 
rozwojową relatywnych zarobków robotniczych. Okazuje się 
z niej, że wbrew pewnemu wzrostowi absolutnych zarobków ro
botniczych w II połowie XIX w. zarobki relatywne malały w tym 
czasie w zastraszającym tempie, spadając od r. 1860 do r. 1914 
prawie ośmiokrotnie, przy jednoczesnym takim samym mniej wię
cej wzroście (ośmiokrotnym) dochodów przypadających na ka
pitalistę.

Te jednak czynniki, jak  wspomnieliśmy, w przeciwieństwie 
do czasu pracy i innych drobnych ulg, osiągniętych zresztą w trak 
cie zażartej walki z wielkim kapitałem, niełatwo były dostrze
galne. Skutkiem tego niemiecka klasa robotnicza stała się w du
żej swej części łupem rewizjonistów i innych poprawiaczy mark
sizmu.

Przejście w nową fazę kapitalizmu, w jego stadium monopo
listyczne, imperialistyczne dokonało się w Niemczech dzięki gwał
townemu rozwojowi przemysłu ciężkiego, który stanowi najlepszy 
grunt dla rozwoju monopolistycznego szczególnie szybko. W tej 
fazie obserwujemy dalsze zmiany w położeniu klasy robotniczej. 
M. in. zarobki realne w dobie monopolizmu już nie w zrastają i na 
ogół stoją w miejscu przy jednocześnie wzmagającej się w dal
szym ciągu intensywności wysiłku robotnika w ciągu godziny ro
boczej .

Ale w dobie monopolizmu na robotnika spadła jeszcze jedna 
plaga, przedtem poza okresami wybitnie złej koniunktury odczu
walna w stosunkowo niewielkim stopniu. Przed r. 1887 brak 
szczegółowych danych co do nasilenia bezrobocia. Od tego roku 
aż do wojny światowej obserwować możemy bezrobocie utrzy
mujące się mniej więcej na równym poziomie, jeśli chodzi o po
szczególne cykle gospodarcze w tym okresie. Ale gdy się porówna



z sobą poszczególne lata w ramach tych cyklów, to obserwujemy 
zupełnie niesłychane skoki w zatrudnieniu. Różnice w liczbie bez
robotnych, sięgające kilku tysięcy procent przestają być niezwy
kłością. Los robotnika nie tylko się pogarsza, ale z każdym rokiem 
staje się coraz bardziej niepewny. I wojna światowa, dzięki któ
rej nastąpiła dalsza koncentracja produkcji w rękach potężnie
jących monopoli, przynosi wraz z wzrostem ich znaczenia jeszcze 
jedno zaostrzenie położenia robotników: teraz bezrobocie docho
dzi do takich rozmiarów, jakie trudno było przewidzieć nawet 
największemu pesymiście przed wojną. Zanim jednak do tego do
szło, przeszła niemiecka klasa robotnicza przez nędzę inflancji, 
po to by po krótkim wytchnieniu lat 1924— 29 popaść w nędzę 
nowej fali bezrobocia, sięgającego w r. 1932 44% ogółu robotni
ków. Sprawdziły się raz jeszcze słowa Lenina, że „ucisk całej 
ludności przez nielicznych monopolistów staje się sto razy cięż
szy, dokuczliwszy, nieznośniejszy".

Dalszy rozwój monopolizmu nasuwa py tan ie: czy faszyzm 
jest nieuchronnym organicznym produktem imperialistycznej fazy 
kapitalizmu, czy powstaje może jedynie w określonych, specy
ficznych warunkach historycznych? Odpowiedź, że jest on pro
duktem organicznym kapitalizmu monopolistycznego zawierałaby 
w sobie twierdzenie, iż zjawiskiem również organicznym, histo
rycznie koniecznym i społecznie naturalnym jest postępujące słab
nięcie głównego wroga faszyzmu, mianowicie sił postępu —  jest 
więc sprzeczne z rzeczywistością historyczną. Nie znaczy to jed 
nak, że faszyzm nie jest produktem kapitalizmu monopolistycz
nego. Nie może on wyrosnąć na innym gruncie — ale, zdaniem 
autora, wyrosnąć nie musi. W Niemczech znalazł on szczególnie 
dogodne warunki rozwoju, w postaci trzech czynników: demora
lizacji politycznej niższych warstw drobnej burżuazji, słabości 
antyfaszystowskiego skrzydła wielkiej burżuazji, przede wszyst
kim zaś rozdwojenia klasy robotniczej —  która najdrożej zresztą 
za to miała zapłacić.

Obok teorii, że jakoby faszyzm jest koniecznym produktem 
kapitalizmu, rozbrajającej moralnie i politycznie klasę robotni
czą, istnieją i inne skrajnie przeciwstawne, wywołujące wszakże 
w konsekwencji ten sam skutek, mianowicie twierdzenia, jakoby 
faszyzm stanowił zupełnie odrębny system, niezależny od kapi
talizmu. Ten pogląd opierał się na spostrzeżeniu, że w ustroju fa 
szystowskim rola i znaczenie państwa dochodzi do rozmiarów nie
spotykanych w „normalnym" państwie kapitalistycznym. Autor 
zbija w sposób przekonywający tę argumentację, wykazując, że 
rola i ingerencja państwa nie zależy od tego czy panuje w nim 
ustrój niewolniczy, czy feudalny, czy kapitalistyczny ani też od 
stopnia ich dojrzałości. W jednym tylko wypadku zawsze rola 
państwa wyraźnie się wzmagała —  w wypadku wojny. I tym się 
tłumaczy rola państwa w fazie faszystowskiej ustroju kapitali



stycznego. Faszyzm bowiem istnieje tylko dla wojny i z niej mógł
by tylko żyć.

Rozwój produkcji przemysłowej w Niemczech faszystowskich 
rzuca na to zagadnienie jaskrawe światło. W okresie panowania 
faszyzmu wzrosła prawie dwukrotnie produkcja środków produk
cji, gdy jednocześnie produkcja środków konsumcyjnych utrzy
mywała się na ogół na poziomie z r. 1932. W ten sposób system 
faszystowski stał się rajem  dla przemysłu ciężkiego, zwłaszcza 
zbrojeniowego. Wiadomo zaś, że właśnie w przemyśle ciężkim 
najwcześniej i na największą skalę rodzą się monopole. Pomoc 
dla przemysłu ciężkiego oznaczała dalsze wzmocnienie pozycji 
monopolistów — ale nie wszystkich. Stare monopole nie dopu
szczają do tworzenia się monopolistycznej konkurencji. Jeszcze 
w końcu 1933 r. rząd hitlerowski zlikwidował na drodze admini- 
stracyjno-prawnej cały szereg świeżo powstałych monopoli i syn
dykatów, zapewniając w ten sposób nieograniczone wprost moż
liwości rozwojowe monopolom starym. Po raz pierwszy też za 
czasów hitlerowskich dał się zaznaczyć absolutny spadek przed
siębiorstw średnich i mniejszych. Po wywłaszczeniu z wszelkich 
praw i majątku żydów nie wiele już pozostało możliwości dal
szej akumulacji kapitału na forum wewnętrznym. Cechą chara
kterystyczną systemu faszystowskiego jest nawrót do pierwotnych 
form akumulacji kapitału w postaci zagarniania całych przemy
słów, całych systemów gospodarczych (Austria, Czechosłowacja, 
państwa podbite), w rozmiarach nie notowanych po żadnej z do
tychczasowych wojen- Zdawałoby się, że na podstawie tych 
i mnóstwa innych zjawisk niesposób mieć wątpliwości co do roli 
państwa w systemie faszystowskim. Byli wszakże tacy, których 
niektóre posunięcia faszyzmu zdezorientowały. Chodzi tu w szcze
gólności o głośne ograniczenie dywidend w r. 1934; miały one nie 
przekraczać 6%. Kuczyński wyjaśnia, że w wielu wypadkach 
było na rękę monopolistom lokowania dochodu w nowych inwe
stycjach fabrycznych, zamiast rozproszkowywać go po wszyst
kich akcjonariuszach. W ten sposób zarządzenie to kierowało swe 
ostrze przede wszystkim przeciwko drobniejszym udziałowcom, 
główni bowiem udziałowcy wypłacali sobie te dywidendy w in
nej formie, nie stojącej w sprzeczności z rozporządzeniem np. pen
sji dyrektorskich, skoncentrowanych w rękach głównych właści
cieli. A skoro to było niewygodne, monopoliści po prostu wykra
czali przeciwko prawu — i wypłacali dywidendy powyżej 6%- 
Powołując się na urzędową statystykę wykazuje autor, że od 
r. 1938 wysokość przeciętna dywidend przekraczała co roku owe 
nakazane 6%, nie mówiąc już o tym, że w porównaniu z ostatnim 
rokiem przedhitlerowskim, kiedy przeciętna dywidend wynosiła 
2,9% , wysokość ich systematycznie rosła dochodząc w r. 1941 
do 6,6%.



W ciągu poprzedzających hitleryzm bez mała 100 lat nie
miecka klasa robotnicza wyrobiła sobie, zwłaszcza w r. 1918, nie
które prawa i ułatwienia. Najważniejsze z nich to prawo organi
zowania się w związkach zawodowych i partiach politycznych, 
prawo do zebrań i własnej prasy, prawo wyboru delegatów do 
rad zakładowych i inne. Wszystkie te prawa zlikwidowane zo
stały przez dyktaturę faszystowską, ostatnie w r. 1935. Terrorowi 
politycznemu towarzyszył terror gospodarczy w postaci przypi
sywania robotników —  najpierw rolnych, potem metalowych — 
do określonych zawodów, określonych okolic a nawet określonych 
przedsiębiorstw. W czasie wojny, gdy szereg gałęzi przemysłu, 
nie pracującego bezpośrednio dla uzbrojenia, nie mogło produko
wać, ci przypisani robotnicy stanowili najbardziej konkretny ma
jątek przedsiębiorcy. Zaczęto sobie ,,wypożyczać“ robotników 
nie mogąc ich zatrudnić, przy czym wypożyczający oddawał „wła
ścicielowi" pewien procent od zarobków wypłacanych robotni
kowi (s. 216). Rozwinęła się nawet publiczna dyskusja nad stroną 
„etyczną" zagadnienia, czy mianowicie jest to dopuszczalne, wre
szcie, jaka winna być cena za głowę robotnika.

Inna cecha hitlerowskiej polityki robotniczej to daleko idące 
zróżniczkowanie płac — na korzyść pracujących w przemyśle 
zbrojeniowym. Tak np. płace w przemyśle odzieżowym i spożyw
czym, pracujących dla szerokich mas, nie tylko faktycznie, ale 
nawet nominalnie spadły w latach dyktatury faszystowskiej, gdy 
jednocześnie płace w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym przynaj*- 
mniej nominalnie poważnie wzrosły. Nominalnie, ponieważ pogor
szona jakość wytwarzanych produktów, zwiększone świadczenia 
poboczne i inne obciążenia podwyżkę tę w większości wypadków 
praktycznie neutralizowały do tego stopnia, że jak oblicza autor, 
zarobki realne w przeddzień wojny obracały się w granicach za
robków najbardziej kryzysowego r. 1932 — przy wzmożonej je 
szcze bardziej intensywności pracy i przedłużonym czasie pracy. 
W ciągu pięciu lat, jeszcze więc przed wybuchem wojny, przeciętny 
czas pracy wzrósł o okrągło 10%, odsetek zaś wypadków podczas 
pracy wzrósł od r. 1932 do 1937 o ok. 70% tak, że zakładając iż 
robotnik przeciętnie pracuje zawodowo przez 40 lat, istniało 
prawdopodobieństwo conajmniej dwukrotnego w ciągu życia na
rażania się na nieszczęśliwy wypadek w pracy. Jednocześnie jed
nak przeciętna wypłacanego wsparcia podczas leczenie obniżyła 
się w porównaniu z r. 1932 w r. 1937 ze 100% na 51. Jedyna 
rzecz która w czasach hitlerowskich nie prześladowała robotnika, 
zwłaszcza w późniejszych latach, to bezrobocie. To jednak 
„osiągnięcie" polityki hitlerowskiej najtrafniej naświetlił W alter 
TJlbricht, stwierdzając, że, owszem, zatrudniono 6 milionów bez
robotnych — po to, by pozostawić na gruzach systemu faszystow
skiego grubo ponad 6 milionów trupów i kalek.



Gdyby chcieć w paru słowach zamknąć charakterystykę sy
stemu faszystowskiego w dziedzinie jego stosunku do robotnika, 
należałoby stwierdzić, iż łączy on w sobie najbardziej wyrafino
wane metody wyzysku intensywnego z szeregiem cech wyzysku 
ekstensywnego, cofając w ten sposób stosunki społeczne o wiele 
dziesiątek lat wstecz. 1

Nawet obszerna recenzja nie może pretendować do przedsta
wienia w całej rozciągłości drobiazgowego trudu, jaki zadał so
bie autor aby dotrzeć do wszystkich zakamarków życia robotni
czego na przestrzeni 150 lat. Ale zasługa jego tkwi nie tyle w owej 
drobiazgowej analizie, ile w podziwu godnej umiejętności wyko
rzystania jej dla rozświetlenia szerokich horyzontów problema
tyki robotniczej w ustroju kapitalistycznym. Praca Kuczyńskiego, 
mimo całej swej drobiazgowości nie ma w sobie nic z dłubaniny 
naukowej. To jedna cecha jego metody pisarskiej. Druga -— to 
pasja polityczna znamionująca pracę od pierwszej do ostatniej 
kartki. Daje jej autor wyraz w najrozmaitszej formie, począwszy 
od subtelnie zjadliwej ironii a skończywszy na wyrazach płomien
nej nienawiści czy gorzkiego zawodu. Nie nadweręża to bynaj
mniej w czymkolwiek naukowego charakteru książki, solidnie 
osadzonej w źródłach, pełnej, jak  już wspomniałem drobiazgo
wych analiz, nie cofającej się przed tzw. trudnymi miejscami.

Dzięki tej właśnie wyraźnej postawie politycznej, przebija
jącej w każdym rozdziale dzieła, które bez tego mogłoby wydać 
się ciężkie i nużące swoją drobiazgową gruntownością, mobili
zuje ono ciągle od nowa uwagę czytelnika, zmusza nie tylko do 
pamiętania ale i zajmowania własnego stanowiska politycznego. 
W łączności z tą  cechą metody pisarskiej Kuczyńskiego stoi je 
szcze jedna: stałe dążenie do aktualizacji nauk, dających się wy
ciągnąć z przeszłości. Dla autora bowiem zilustrowanie położenia 
robotników niemieckich nie jest oderwaną kwestią naukową, którą 
należy erudyjnie rozłożyć na pierwiastki, lecz odpowiedzialnym 
zadaniem politycznym postępowego historyka. I dlatego zaraz 
w przedmowie stw ierdza: ,,...nie może być celem niniejszego wy
dania chłodno porównywać, nie zajm ując wyraźnego stanowi
ska... Nie, to wydanie ma na celu osądzić, poddać ostrej samokry
tyce naszą przeszłość, nasze błędy“ .

Henryk Zieliński

J u r g e n  K u c z y ń s k i  : „Studien zur Geschichte des deutschen 
Imperialismus. T. I. — Monopole und Unternehmerverbande“ . 
Berlin 1948'
Burżuazyjni ekonomiści niemieccy dziwnie mało uwagi po

święcali problemowi rozwoju imperializmu niemieckiego, względ
nie definicji samego terminu. Niechęć ta, miała zupełnie realne, 
klasowo uwarunkowane, przyczyny. Zresztą nawet publicyści 
względnie politycy socjaldemokratyczni nie rozumieli istotnych


	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 21
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 22
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 23
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 24
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 25
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 26
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 27
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 28
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 29
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 30
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 31

