
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



cech rozwojowych niemieckich monopoli w okresie imperializmu 
i nie zdawali sobie sprawy ze skutków tego rozwoju dla sytuacji 
klasy robotniczej, partia zaś komunistyczna, jak  to stwierdza au
to r recenzowanej pracy, nie zdobyła się w okresie weimarskim na 
głębsze historyczne względnie teoretyczne ujęcie tego problemu, 
które by wychodziło poza potrzeby aktualnej walki politycznej. 
Już na kongresie SDP we Frankfurcie w 1894 r. znaleźli się mów
cy, którzy w kartelach widzieli korzystny dla położenia klasy ro
botniczej czynnik stabilizacji w kapitalistycznej anarchii. Zaś 
w 1902 r. rewizjonista Bernstein oświadczył w Reichstagu, że syn
dykaty, kartele, trusty są formami gospodarczymi „leżącymi na 
linii społecznego postępu*4, przyspieszającymi „pokojowe w rasta
nie w socjalizm**. Ani nauki pierwszej wojny światowej, ani na
wet genialna praca Lenina o imperialiźmie nie wpłynęły na zmianę 
stosunku SDP do zagadnienia rozwoju wszelkiego rodzaju mono
poli i imperializmu. „Przywódcy Socjaldemokracji i Związków 
Zawodowych spełniali... najwierniejsze ideologiczne służby dla 
narodowych i międzynarodowych interesów monopolistów**, 
stwierdza J. Kuczyński. Wypowiedzi tych przywódców wskazują 
brak zrozumienia nie tylko istoty imperializmu, ale również hi
storii Niemiec w I-szej połowie XX w. Jak bowiem można w yja
śnić należycie zjawisko kryzysów, czy ekonomiczne podstawy fa 
szyzmu, skoro widzi się w monopolach czynnik wywierający 
„uzdrawiający wpływ na działalność gospodarczą** i chwali się 
dążenie niemieckich monopolistów do stworzenia „środkowoeuro
pejskiego kompleksu gospodarczego** ? A że poglądy tego rodzaju 
nie należą bynajmniej do przeszłości, o tym świadczyć mogą a r
gumenty schumacherowskiej propagandy w Niemczech Zachod
nich.

W dzisiejszej sytuacji Niemiec, w okresie wzmożonej walki 
z reakcją, szczególnie ważnym staje się postulat wysunięty na in
nym miejscu przez autora, recenzowanej tu taj pracy: „Chodzi 
więc o to, aby pod politycznym przewodem klasy robotniczej roz
wijać w Niemczech naukę marksistowsko-leninowską**. W dzisiej
szej sytuacji konieczne jest również poznanie wroga, zrozumienie 
przez większość narodu niemieckiego odpowiedzialności niemiec
kiej reakcji, niemieckiego imperializmu, niemieckich monopoli
stów za dwie kolejne wojny światowe. A w tym celu, jak stwier
dza w przedmowie Kuczyński, „koniecznym jest napisanie histo
rii niemieckiego imperializmu od jego początków, aż do końca 
faszystowskiej dyktatury**. Oczywiście tego rodzaju praca może 
być jedynie wynikiem zbiorowego wysiłku całego kolektywu 
uczonych. Recenzowana książka stawia sobie o wiele skromniej
sze zadania: przedstawić zasadnicze linie rozwojowe niemiec
kiego imperializmu i na podstawie najbardziej charakterystycz
nych przykładów zobrazować, zachodzące w nim procesy. I to 
również są zagadnienia, które trudno pomieścić w ramach jednej



książki, stąd w I-szym tomie autor przedstawia jedynie monopole 
i związki przedsiębiorców, zarówno w przemyśle, jak i handlu, 
bankowości czy rolnictwie. Przy czym ogranicza się jedynie do 
omówienia organizacji o charakterze gospodarczym. Natomiast 
finansowane przez kapitalistów związki o charakterze politycz
nym, jak „Alldeutscher Verband“, „Deutsche Kolonialgesell- 
schaft“ czy ,,Flottenverein“ zostaną omówione w tomie na
stępnym.

Książka Kuczyńskiego ma znaczenie nie tylko, jak zaznacza 
autor, dla dalszych monograficznych już prac nad historią nie
mieckiego im perializm u; nie mniej ważkie znaczenie ma ona bo
wiem dla publicysty czy historyka polskiego, badającego stosunki 
polsko-niemieckie ostatniego stulecia. Dzisiaj gdy aktualny staje 
się postulat rewizji poglądów polskiej historiografii burżuazyjnej 
na te stosunki, książka, pozwalająca zrozumieć ekonomiczne, kla
sowe podłoże polityki Niemiec staje się szczególnie potrzebna. 
Specjalne znaczenie posiada praca Kuczyńskiego dla historyków, 
zajmujących się dziejami Śląska w latach 1870— 1945. Aczkol
wiek autor nie poświęca zagadnieniom śląskim zbyt wiele miejsca, 
tym niemniej Śląsk, wchodził w tym okresie w skład Rzeszy Nie
mieckiej (z wyjątkiem części śląska w okresie 20-lecia), stąd na 
gospodarczym położeniu śląska, jak również na położeniu tu te j
szej klasy robotniczej, odbijały się wszelkie strukturalne czy or
ganizacyjne przemiany życia gospodarczego Niemiec, a więc 
przede wszystkim postępująca wciąż monopolizacja przemysłu, 
która jest właśnie jednym z tematów omawianej tu książki.

Omawiany tom składa się z trzech rozdziałów : I. omawia or
ganizacje monopolistyczne, II. zwiąki przedsiębiorców, III. rolni
cze związki o charakterze kapitalistycznym. Rozdział pierwszy 
podzielony jest na trzy części: 1) teoria monopoli, 2) historia mo
nopoli w Niemczech, 3) teorie i ideologie kartelowe. We wstępie 
autor rozróżnia trzy okresy rozwoju kapitalizmu przemysłowego 
w ogóle: okres wczesnokapitalistyczny, odznaczający się gospo
darką ekstenzywną, okres kapitalizmu przemysłowego — gospo
darką intensywną, okres kapitalizmu monopolowego (imperia
lizm). Okres I-szy kończy się w Niemczech stosunkowo późno, 
bo dopiero w latach 60-tych XIX wieku podczas gdy w Anglii 
i Francji okres ten kończy się już w okresie Wiosny Ludów, okres 
drugi trw a mniej więcej do końca XIX w., a od r. 1900 we wszyst
kich niemal większych krajach kapitalistycznych rozpoczyna się 
okres trzeci —  monopolistyczno-imperialistyczny.

We wstępie do tego rozdziału zostały również wymienione 
specyficzne cechy imperializmu niemieckiego, które zostaną 
szczegółowo omówione w kolejnych tomach wydawnictwa. Jak 
już wspomniałem wyżej, część I-sza rozpoczyna się od omówienia 
marksistowskiej teorii monopoli w oparciu o „Imperializm jako 
najwyższe stadium kapitalizmu" Lenina i Ill-ci tom „Kapitału"



Marksa. Już w związku z tymi teoretycznymi rozważaniami udo
wadnia autor, że Niemcy były krajem  szczególnie podatnym dla 
szybkiej monopolizacji przemysłu. Monopolizacja jest najsilniej
sza w tych gałęziach produkcji, gdzie technika produkcji wymaga 
jak największej koncentracji kapitału. W Niemczech zaś, zjedno
czonych dzięki trzem zwycięskim wojnom, specjalną uwagę zw ra
cano na rozwój przemysłu zbrojeniowego, ciężkiego, a więc wy
magającego szczególnie silnej koncentraji kapitału. Równocześnie 
Niemcy Wilhelmińskie, jako kraj agresywny potrzebowały szcze
gólnie silnego aparatu państwowego; państwo jako narzędzie wy
zysku klas posiadających interweniowało częściej i silniej niż 
w innych krajach. Dotyczyło to również kartelizacji przemysłu. 
Państwo wywierało często nacisk na daną gałęź produkcji, aby 
przyspieszyć jej monopolizację. Tak np. w 1901 r. Sejm Pruski 
żąda wprost, aby „specjalnie w górnośląskim Zagłębiu Przemy
słowym zostało przeprowadzone pod kierunkiem fiskalnym stwo
rzenie wspólnego zjednoczenia sprzedaży wszystkich produktów 
(syndykat) ; zjednoczenie to winno być dokonane przy pomocy 
wszystkich środków, wpływów, jakimi tylko rozporządza pań
stwo". Po omówieniu celów i rodzajów monopoli, oraz pochodzenia 
monopolistycznego zysku i ich tendencji rozwojowych („Mono
pole schaffen neue Monopole") Kuczyński wykazuje, że mono
pole ham ują rozwój sił produkcyjnych, przytaczając przykład 
dortmundzkiego monopolu ceglanego, gdzie na przełomie XIX 
i XX w. procent wykorzystania sił produkcyjnych nieustannie spa
dał — z 92% w latach 1888— 1894 do 36% w latach 1909— 1913. 
Dalej zaś obala poglądy burżuazyjnych ekonomistów, którzy 
w monopolach widzieli czynnik stabilizacji cen i wysokości pro
dukcji w okresach kryzysów, porównując zmonopolizowany nie
miecki przemysł żelazny i niezmonopolizowany tekstylny. W okre
sie ogólnoświatowego kryzysu w latach 1928— 1932 w przemyśle 
żelaznym ceny spadły o 19%, podczas gdy produkcja o 71%, 
w przemyśle tekstylnym zaś ceny —  61 %, produkcja o 20 % . Oczy
wiście to utrzymywanie poziomu cen odbywało się kosztem kon
sumenta, a więc klasy robotniczej, chłopskiej, oraz drobnego czy 
średniego kapitalisty. Po krótkim omówieniu zagadnienia sto
sunku monopoli do ceł, handlu zagranicznego i eksportu kapitału 
(powstawanie kapitału finansowego) udowadnia autor szcze
gólną reakcyjność monopoli. Monopole opierają swoje dochody na 
nadzwyczajnych (tj. osiągniętych poza wartością dodatkową) zy
skach, które wymagają specjalnego zabezpieczenia. I tutaj mono
poliści mają do wyboru dwie drogi: 1) dążenie do rozkładu i ko
rupcji sił postępowych, 2) drogą gwałtu. Pierwsza z nich, to two
rzenie lepiej płatnej, robotniczej arystokracji, zależnych od mo
nopolistów związków zawodowych (tzw. „żółtych") czy przecią
ganie na swoją stronę oportunistycznych przywódców ruchu ro
botniczego. Druga z tych dróg to faszyzm. Oczywiście dopiero



wewnętrzne osłabienie sił postępu umożliwia wprowadzenie fa 
szyzmu. ,,Dążenie do zorganizowania faszystowskiej dyktatury 
należy bezwzględnie ocenić, jako oznakę słabości monopolistów, 
pisze Kuczyński (str. 77), równocześnie jednak siła ich może 
wzróść groźnie, jeżeli uda im się tę dyktaturę zaprowadzić". Pod
kreśla również autor, że jedynym czynnikiem, zdolnym przeciw
stawić się zaprowadzeniu faszyzmu jest klasa robotnicza. Wszyst
ko zależy od jej wewnętrznej konsolidacji i od jej roli w społe
czeństwie — w jakim stopniu zdolna jest prowadzić do walki 
z monopolistami inne, wyzyskiwane przez nich klasy społeczne.

Pierwsze formy monopolizacji produkcji (kartele, syndykaty) 
powstały w Niemczech według dotychczasowych wiadomości w la
tach 30-tych XIX w., aczkolwiek według Kuczyńskiego brak ja 
kichkolwiek dokładniejszych badań źródłowych w tej dziedzinie 
pozwala przypuszczać ,,że wcześniej już możemy spotkać mono
polistyczne dążenia i związki" (str. 81). Słuszność tego przypu
szczenia potwierdza nieznany autorowi fakt kartelowej umowy 
z ostatnich lat XVIII w. pomiędzy berlińską i wrocławską rafine
rią cukru. Umowa ta  przewidywała rozdział rynków zbytu, wspól
ne określanie wysokości cen i wielkości produkcji. Oczywiście tego 
rodzaju związki nie miały żadnego wpływu na rozwój monopoli
zacji niemieckiego przemysłu z tego chociażby powodu, że po roz
poczęciu produkcji cukru buraczanego, cukier trzcinowy przestał 
odgrywać dotychczasową rolę. W ogóle zresztą monopolizacja 
przemysłu środków konsumcji nie postępowała tak szybko i nigdy 
nie odgrywała takiej roli jak w przemyśle środków produkcji, 
czy w przemyśle zbrojeniowym, a więc w przemyśle ciężkim. 
Wśród 345 założonych przed 1897 r. karteli (najstarsze z nich 
powstały w latach 1857— 65) na przemysł żelazny przypadało 80, 
na górnictwo —  76, podczas gdy np. na przemysł skórzany za
ledwie 5, a na żywnościowy 12.

Kartele, powstające w początkowym okresie monopolizacji 
miały, jak to już stwierdza Lenin, efemeryczny zwykle żywot. 
Potwierdza to przykład Niemiec, gdzie z owych 345 karteli około 
1/3 została rozwiązana już przed rokiem 1897. Niektóre z nich 
jedynie utrzymały się dłużej, przetrwały lata I-szej wojny świa
towej, a nawet trw ają do dziś jak np. słynny I. G. Farbenindustrie. 
Niemniej Kuczyński wykazuje, że już pod koniec XIX w. większa 
część niemieckiego przemysłu ciężkiego była zmonopolizowana. 
Pod tym względem kapitalizm niemiecki wyprzedził kraje Za
chodniej Europy, a nawet USA. Dalsze lata przynoszą nieustanny 
postęp monopolizacji, szczególnie silny w okresie I-szej wojny 
światowej, kiedy to państwo celem usprawnienia i zcentralizowa
nia gospodarki wojennej wprowadza często kartelizację przymu
sową. Umożliwiało to monopolistom w rodzaju Kruppa, Stinnesa 
czy IG Farben zwalczanie „outsiderów" wchłonięcie przedsię
biorstw drobniejszych, oraz stworzenie branżowych związków



przemysłowców, w których oczywiście wielcy monopoliści odgry
wali decydującą rolę. Do wzrostu potęgi tych potentatów przy
czyniła się również inflacja, która umożliwiała olbrzymie zyski 
na spłatę długów i przeprowadzenie szeregu udanych kombi
nacji kredytowych. W 1923 r. Stinnes usunął naczelnego dyrektora 
swojego koncernu, gdy ten ostatni poparł środki, zmierzające do 
zwalczenia inflacji. Wobec takich sukcesów rewolucja 1918/19 
była tylko nic nie znaczącym epizodem, który z łatwością udało 
się zlikwidować dzięki porozumieniu z oportunistycznymi przy
wódcami SPD i związków zawodowych, oraz dzięki interwencji, 
prowadzonych przez junkrów oddziałów wojskowych. Na przy
kładzie koncernu Stinnesa (,,Vereinigte Stahlwerke") widać, jak  
bezwzględnie potrafił on wykorzystywać wszystkie okoliczności 
dla swoich celów, wbrew żywotnym interesom niemieckiego na
rodu. W 1927 r. ,,Ver. Stahlwerke" obejmowały 105 karteli, zaś 
łączna suma posiadanych przez nie kapitałów (kapitał własny, 
oraz zainwestowany w innych przedsiębiorstwach) wynosiła 
6.637,077.000 Marek.

Dyktatura faszystowska nie przynosi zasadniczych zmian 
w tej sytuacji, liczba karteli utrzymuje się na dotychczasowym 
poziomie tj. 1.700— 2.200, tyle jedynie, że sytuacja monopolistów 
zostaje poważnie wzmocniona, ich władza nad przemysłem zostaje 
usankcjonowana ustawodawczo (,,W irtschaftflihrern“ ) co po
zwala na zlikwidowanie niewygodnych konkurentów. Niemcy są 
już w zupełności opanowane, teraz można rozpoczynać podbój 
świata! W latach 1938— 1942 opanowuje niemiecki kapitał mo
nopolistyczny całą niemal Europę. Po roku 1945 w ładza monopo
listów zostaje we wschodniej części Niemiec zupełnie zlikwido
wana, natomiast przebieg wydarzeń na Zachodzie wydaje się 
wskazywać na jej restauracje. Autor pisał swą pracę w latach 
1947 ewentualnie 1948, późniejszy przebieg wydarzeń w zupeł
ności potwierdził powyższe przypuszczenie.

Z kolei omówione zostały związki monopolistyczne w poszcze
gólnych gałęziach produkcji. Przemysł ciężki (węgiel, żelazo, 
stal) skoncentrowany był przede wszystkim w okręgach zachod
nich, stąd autor główną uwagę poświęca tamtejszym monopolom. 
Wspomina co prawda również i o organizacjach górnośląskich 
jak np. założony w 1901 r. ,,Oberschlesisches Roheisensyndikat“ 
w Bytomiu czy rozszerzony i wzmocniony znacznie w 1904 r. 
,,Stahlwerksverband“ (walcownie). Górnośląskie organizacje mo
nopolistyczne nie odgrywały jednak w życiu gospodarczym Nie
miec takiej roli, jak ich zachodni konkurenci: po pierwsze inwe
stowane tutaj kapitały były o wiele niższe, z drugiej zaś strony 
przedsiębiorstwa górnośląskie były często zależne od swych za- 
chodnio-niemieckich akcjonariuszy. Przemysł chemiczny to wła
ściwie dzieje IG Farben, które zresztą doczekały się ostatnio osob
nego omówienia. Wreszcie, omawiając koncentrację kapitału



w bankowości i jej wzajemne związki z przemysłem, dochodzi 
autor do wniosku, że „zlanie się wielkich kapitalistów i wielkich 
bankierów w jedną monopolistyczną oligarchię zostało ukończone' 
już w latach przed I-szą wojną światową". Zarazem skończony 
został proces, który Lenin określił, jako „powstanie kapitału fi
nansowego". Imperializm niemiecki osiągnął pełną dojrzałość. 
Odbiło się to również w dziedzinie ideologicznej, gdzie spotykamy 
coraz więcej piewców „postępowej" roli karteli, koncernów i tru 
stów. Wspominałem już wyżej o socjaldemokratycznych obroń
cach monopoli. Natomiast postępowi publicyści burźuazyjni je 
szcze na przełomie XIX i XX w. zdawali sobie sprawę ze szkodli
wej roli karteli w życiu gospodarczym. Po pierwszej wojnie świa
towej opozycja ta cichnie i wszystkie burżuazyjne dzieła, arty
kuły czy odczyty ekonomiczne zachwalają zgodnym głosem za
sługi monopoli i erę „zorganizowanego kapitału". Natomiast 
w okresie hitlerowskim milkną nawet i te głosy. O monopolach 
mówi się i pisze coraz mniej. Prawdziwi władcy Niemiec wolą po
zostać w ukryciu. Natomiast postępowi działacze na emigracji 
zaczynają zdawać sobie sprawę ze swoich błędów, zaczynają zaj
mować się zagadnieniami monopoli i ich rolą w życiu gospodar
czym Niemiec. Ukazuje się szereg prac na powyższe tematy.

Wspominałem już wyżej, że monopoliści nie zadawalali się 
nieograniczoną władzą w danym kartelu, koncernie czy truście — 
starali się o osiągnięcie władzy nad całym przemysłem niemiec
kim. Temu celowi służyły związki przedsięborców. O ile kartele, 
syndykaty, koncerny czy trusty zajmowały się regulowaniem kon
tyngentów produkcji czy cen w poszczególnych branżach, o tyle 
związki przedsiębiorców „dbały ogólnie o dobro klasy kapitali
stów" (str. 161). „Dobro" to miało być zabezpieczone w trojaki 
sposób: przez wywieranie wpływu i kontrolę państwowych zarzą
dzeń wobec przemysłu, przez walkę z organizacjami robotniczy
mi, przez dążenie do całkowitej jednolitości poczynań wszystkich 
przedsiębiorców.

Związki przedcsiębiorców są starsze niż kartele, stąd począt
kowo służyły one rzeczywiście interesom przedsiębiorców. Naj- 
starze z nich powstały już w latach 20-tych XIX w. głównie 
w przemysłach lekkich. Dopiero w połowie XIX w. powstają tego 
rodzaju związki w przemyśle ciężkim m. in. i na Górnym Śląsku 
(1861 — „Berg- und Hlittenmannisches Verein“ ). Do tej katego
rii należy też zaliczyć, powstające już w początkach XIX w. izby 
przemysłowo-handlowe (Kolonia 1803, Wrocław 1849), które 
jednak z czasem poświęciły się wyłącznie sprawom handlowym. 
W latach 1870— 79 powstaje szereg związków o charakterze 
branżowym, które w tym okresie prowadzą walkę o wprowadze
nie ceł ochronnych. Ta właśnie walka jednoczy w 1875 r. wszyst
kie ważniejsze związki branżowe w potężny ogólno-niemiecki 
„Centralverband Deutscher Industrieller". W alka ta zakończyła



« się zwycięstwem przedsiębiorców —  w latach 1878/79 cła ochron
ne zostały wprowadzone. Lecz związki m ają również i inne zada
nia — walkę z wrastającym ruchem zakodowym i socjaldemokra
tycznym. Aby wypełnić te cele powstają specjalne związki praco
dawców, których liczba w ciągu 10-lecia 1879— 89 wzrosła z 2-ch 
do 25. Najpotężniejszy z nich, powstały w 1887 r., „Gesammtver- 
band Deutscher Metallindustrieller“ stawia jako jeden z punktów 
swojego programu walkę z „nieuzasadnionymi dążeniami praco
biorców". Związki starają  się także wpłynąć na to, aby lanso
wane przez Bismarcka ustawodawstwo socjalne nie za bardzo 
ociążało kieszenie przedsiębiorców, przede wszystkim zaś starają  
się niedopuścić, aby ktokolwiek czy to państwo, czy organizacje 
robotnicze mieszały się do wewnętrznych spraw przedsiębiorstw 
(czas pracy, higiena, płace itp.). Niezwykle charakterystyczna 
jest tu wypowiedź Buecka jednego z przywódców wspomnianego 
już Związku Metalowców: „..wobec prawa są wszyscy Niemcy 
równi. Jednakże przenosić to równouprawnienie w dziedzinie ży
cia społecznego i gospodarczego jest nonsensem". W zrastający 
ruch zawodowy i polityczny klasy robotniczej — strajki, manife- 
stcje prowadzą w r. 1904 do zjednoczenia wszystkich związków 
pracodawców. W alka klasowa staje się coraz ostrzejsza. Z jednej 
strony przedsiębiorcy usuwają organizatorów czy uczestników 
strajków oraz innych działaczy robotniczych, tworząc specjalne 
czarne listy „politycznie niepewnych", których zorganizowani 
w związki przedsiębiorcy nie m ają prawa zatrudniać, z drugiej 
zaś starają się osłabić jednolity front klasy robotniczej, tworząc 
tzw. „żółte", powolne przedsiębiorcom związki zawodowe, oparte 
często na elementach lumpenproletariackich. Jednakże „żółte" 
związki nie odegrały nigdy większej ro li; dopiero faszyzm stwo
rzył jeden wielki, przymusowy „żółty" związek zawodowy „Deut
scher Arbeits Front", spełniając „najśmielsze sny monopolistów 
w tej dziedzinie". Lata wojny światowej i republiki weimarskiej 
były okresem harmonijnej współpracy związków pracodawców 
z oportunistycznymi przywódcami ruchu robotniczego, co spo
wodowało kompromis, a więc zdradę interesów robotniczych 
w walce z wyżej wymienionymi związkami kapitalistów. Już 
przy omawianiu karteli i innych organizacji monopolistycz
nych podkreślał Kuczyński decydującą rolę magnatów cięż
kiego przemysłu, jako głównych opiekunów hitleryzmu. Teraz, 
omawiając działalność związków przedsiębiorców i analizując 
protokoły ich obrad podkreśla role tych instytucji jako prekurso
rów faszyzmu również i pod względem ideologicznym. Przytacza 
on szereg przykładów z obrad czy działalności wydawniczej tych 
związków z lat 1915— 31, z których wyraźnie wynika ich rola jako 
propagatorów faszyzmu i podżegaczy wojennych. Dalej zaś po
daje autor dane o ścisłej współpracy monopolistów z partią hitle
rowską. Ojcowie i synowie wielkich kapitalistycznych rodów nie



ograniczają się wyłącznie do finansowego poparcia NSDAP, ale 
często są również jej aktywnymi członkami. „Tak więc szereguje 
się generacja za generacją wielkich kapitalistów, a w ostatnim 
półwieczu monopolistów, którzy z ojca na syna albo z mistrza na 
ucznia dziedziczą swoje wspólne rzemiosło" — konkluduje autor 
na zakończenie II-giej części.

Obok jednak zachodnio-niemieckich rodzin kapitalistycznych 
niemniej złowieszczą rolę w historii Niemiec odegrały wschodnio- 
niemieckie rodziny junkierskie. Działalności związów gospodar
czych i politycznych stworzonych przez tą klasę poświęcona jest 
III-cia, ostatnia część pracy Kuczyńskiego. Przez junkrów rozu
mie on „obszarników ze wschodnich i centralnych prowincji 
Prus", oraz podaje następujące cechy odróżniające ich od pozo
stałych niemieckich obszarników:

1) Rozwój gospodarczy tej klasy w XIX w., to używając ter
minologii Lenina „pruska" droga rozwoju kapitalizmu w rolnic
twie — polegająca na powolnym upadku ustroju feudalnego i na
rastaniu kapitalistycznych stosunków, przy zachowaniu decydu
jącej roli feudalnych obszarników. Cecha ta  występuje zresztą 
i w innych ziemiach niemieckich (Saksonia, Hannower).

2) Drugą cechą, którą Kuczyński uważa za najistotniejszą, 
to fakt, że jeszcze „przeszło 100 lat po zniesieniu poddaństwa 
włościan, po przemianie rolnictwa w gospodarkę kapitalistyczną 
junkrzy mogli panować feudalnie jako kasta". Oni jedynie nie
mal obsadzali najwyższe stanowiska na dworze, w armii, w admi
nistracji. Stąd określano społeczeństwo niemieckie jeszcze i po 
1870 r. jako nawpół feudalne — „produkcja prowadzona była sy
stemem kapitalistycznym, rządzono natomiast feudalnie tzn. wed
ług stanów, według kast". Dzięki temu junkrzy, pomimo, że pod 
względem gospodarczym byli słabsi od wielkich kapitalistów, sta
nowili w Niemczech Wilhelmińskich drugą, równą im potęgę.

Nie od razu jednak stosunki między monopolistami, a jun- 
krami układały się harmonijnie. „Myśl o dalszym przemysłowym 
rozwoju kraju napawała strachem Agrariuszy ze wschodu" — pi
sze w latach 70-tych jeden ze współczesnych. Potym jednak część 
junkrów inwestuje kapitały w przemyśle, z drugiej zaś strony we 
wszystkich niemal spornych kwestiach dochodzi do ugody. I tutaj 
właśnie wyraźnie występuje specyficzne położenie Górnego Ślą
ska, gdzie ziemia i zakłady górniczo-hutnicze znajdują się w tych 
samych rękach, gdzie junkier jest równocześnie kapitalistą. Ku
czyński nie rozpatruje tego problemu właśnie wskutek jego lokal
nej specyficzności. Dla nas jednak jest to problem szczególnie in
teresujący w art szeregu studiów specjalnych. Autor omawia na
tomiast powstałe na wschodnich ziemiach Niemiec m. in. i na Ślą
sku związki obszarników, wskazując, że w rolnictwie nie wystę
puje tak charakterystyczny dla przemysłu na przełomie XIX 
i XX w. proces koncentracji i centralizacji kapitału. Natomiast



związki obszarników odegrały znaczną rolę polityczną i gospo
darczą. Autor omawia tu przede wszystkim działalność założo
nego w 1893 r. „Bund der deutschen Landwirte“. Obok partii kon
serwatywnej był to drugi ośrodek politycznej działalności jun- 
krów. Już w inauguracyjnej odezwie z 1893 r. nawołują przy
wódcy związku do utrzymania nawpół feudalnych stosunków na 
wschód od Łaby, podkreślając, że wielcy obszarnicy (tj. junkrzy) 
są na tych ziemiach opoką kultury, cywilizacji i Niemczyzny, zaś 
owe ziemie są opoką tronu Hohenzollernów.

Z drugiej strony Związek popierał wszelkie akcje antypol
skie tak bowiem nakazywał interes klasowy junkrów. Interes ten 
wskazywał jednak również, aby walka ta  miała pewne granice. 
Zwalczał więc związek wydziedziczenie wielkiej własności pol
skiej, aby „nie otwierać drzwi i okien niesprawiedliwości" tzn. 
naruszeniu prawa własności, które kiedyś mogłoby się odbić i na 
niemieckich obszarnikach. Z chwilą jednak gdy rugi zostały już 
rozpoczęte związek występował w 1909 roku, aby przy podziale 
polskiej ziemi nie pominięto przypadkiem junkrów. W czasie zaś 
wojny światowej w 1915 r. związek nawiązując do zadań kapi
talistów wystąpił z wnioskiem, aby podobnie, jak  kapitalistom 
niemieckim fabryki w Belgii czy Francji, tak junkrom na okupo
wanych obszarach wschodnich przyznane były m ajątki ziemskie. 
Jeszcze w maju 1914 r. występuje Związek z wnioskiem, aby 
„wyżywienie naszego narodu uniezależnić od zagranicy i już 
w okresie pokoju usprawniać gospodarkę niemiecką". Rasizm, 
przygotowania do wojny i gospodarcze wykorzystanie wojennych 
zdobyczy oto cechy, które stawiają junkrów, jako drugą grupę 
prekursorów hitleryzmu, choć oczywiście nie odegrali oni przy 
jego powstaniu takiej roli jak nadreńscy kapitaliści. Aczkolwiek 
lata 1918/19 zniosły pół-feudalizm na terenach wschodnich i przy
niosły pewne prawa robotnikom rolnym, to jednak junkrzy utrzy
mali swoje pozycje. Stworzona w latach 1924— 29 przez socjal
demokratyczne rządy tzw. Osthilfe przyniosła junkrom pokaźne 
subwencje. Wreszcie narodowy socjalizm stworzył instytucje 
„Reichsnahrstand", która podobnie jak  monopolistom w przemy
śle dawała junkrom kierownicze stanowisko nad całym rolnictwem 
Rzeszy, hitlerowskie zaś podboje na wschodzie ziściły marzenia 
z 1915 r. Rok 1945 — reforma rolna w strefie radzieckiej —  li
kwiduje gospodarczą rolę junkrów. Z kolei autor omawia rozwój 
karteli w przemyśle rolnym, przede wszystkim spirytusowym, któ
rego głównymi ośrodkami były Dolny Śląsk i Poznańskie. Kartele 
te jednak nie odgrywały większej roli w całokształcie gospodar
czego życia Niemiec.

W zakończeniu pracy Kuczyński zastanawia się nad histo
ryczną rolą niemieckich klas posiadających: kapitaliści niemieccy 
mogą jedynie wskazywać na swoich ojców lub dziadków „to co 
oni zdziałali, miało przy całym strachu jaki wprowadzały w ży



cie robotniczych rodzin pewien pożytek dla rozwoju", było pod 
pewnym względem postępowe, Już jednak z końcem XIX w. z po
czątkiem rozwoju imperializmu kończy się postępowa rola nie
mieckich kapitalistów. Natomiast postępowa rola junkrów skoń
czyła się w XVIII w., a raczej już w XVI, z chwilą gdy posiadane 
przez nich ziemie winni byli przejąć chłopi. Wrogowie postępu, 
zdrajcy własnego narodu — oto historyczna rola monopolistów 
i junkrów od końca XIX w. Autor podkreśla ponownie koniecz
ność badań historii tych zdrajców. Znajomość ich dziejów „to 
jedna z najważniejszych broni w walce z nimi".

Pierwszy tom „Studiów" Kuczyńskiego nie rości sobie oczy
wiście pretensji do wyczerpującego omówienia tych zagadnień, 
które zostały w nim przedstawione. Niektóre problemy zostały tu 
przedstawione bardziej dokładnie (związki przedsiębiorców i ich 
walka z ruchem robotniczym), inne raczej tylko szkicowo (eko
nomiczny rozwój i rola monopoli). Tym niemniej książka ta sta
nowi zgodnie z zamierzeniami autora cenny wstęp do monogra
ficznych badań nad dziejami niemieckich monopoli, historykowi 
zaś polskiemu pozwoli pod nowym kątem widzenia spojrzeć na 
niejeden problem z historii Niemiec ostatniego 70-lecia.

Wacłam Długoborski

J e r z y  K o w a l e w s k i :  „Jak powstała i czym jest Niemiecka 
Republika Demokratyczna". Z cyklu: Niemcy Demokratycz
ne, zeszyt I. Wyd. Wiedza Powszechna r. 1950.
Drobna ta  i dla bardzo szerokiego ogółu napisana praca za

sługuje jednak na bliższe zapoznanie się z nią historyków Śląska. 
Jej autor jest znanym i doskonałym publicystą politycznym z za
kresu powojennych spraw niemieckich.

Praca nie tylko że wyjaśnia nam jak doszło do powstania 
N. R. D., czym jest N. R. D. obecnie i w swych perspektywach roz
wojowych, ale wychodzi poniekąd poza ramy nakreślone tema
tem i zapoznaje czytelnika z obecną rzeczywistością polityczną 
w całych Niemczech, wskazuje na jej źródła, jest niejako podsu
mowaniem tej rzeczywistości na obecnym etapie jej rozwoju.

W początkowych rozdziałach pracy Kowalewski ujmując kwe
stię rozwoju imperializmu niemieckiego wskazuje na to, że kie
runek tego rozwoju szedł po linii skupiania coraz większej mocy 
ekonomicznej przez monopole niemieckie i po linii systematycz
nego zacieśniania sojuszu junkiersko-kapitalistycznego, co miało 
decydujące znaczenie dla rozwoju kształtowania się stosunku sił 
klasowych w Niemczech i co wywarło katastrofalny wpływ na 
rozwój sytuacji międzynarodowej w okresie ostatnich 60 lat. Wy
nikiem tego rozwoju Niemiec były dwie wojny światowe i dwie 
klęski poniesione przez imperializm niemiecki. Autor wykazuje, 
że klęska irpperializmu niemieckiego 1945 r. dokonała się w sy
tuacji zasadniczo różnej od tej, jaka istniała w r. 1918. Ta róż
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