
rem, L. Dubiela nad powstaniem nowej struktury społecznej wsi leżących na te
renach górniczych, M. Suboczowej nad organizacją spółek brackich.

Stwierdzić należy, że omówione wyżej badania są przedsięwzięciem jak naj
bardziej zasługującym na poparcie. Z niedostatków dotychczasowych wyników sami 
autorzy zdają sobie sprawę i dlatego zgłaszają dalsze propozycje. Na zebraniach 
PTL zapadły odpowiednie uchwały. Ale możliwości i kompetencje jednego towa
rzystwa naukowego nie wystarczają do rozwiązania tego problemu w skali kra
jowej, tym bardziej że Zakład Etnografii IHKM PAN w Krakowie pod kierunkiem 
Kazimierza Dobrowolskiego prowadzi badania nad kulturą klasy robotniczej K

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w Czechosłowacji badania nad kulturą 
robotniczą prowadzone są przez wiele placówek Akademii Nauk, a w r. 1956 
odbyła się konferencja etnografów czechosłowackich poświęcona specjalnie temu 
zagadnieniu.

B. G.

J. P o p k i e w i c z ,  F. R y s z k a ,  PRZEMYSŁ CIĘŻKI GÓRNEGO ŚLĄSKA 
W GOSPODARCE POLSKI MIĘDZYWOJENNEJ (1922—1939), Instytut Śląski 
w Opolu, Ossolineum, Opole 1959, s. 504 +  1 mapka +  2 wykresy.

Śmiałość inicjatywy i ambicja erudycyjna towarzyszyły Autorom w kilku
letnich studiach przygotowawczych, które przypadły na okres burzliwych dyskusji 
dotyczących historiografii dziejów najnowszych. Od fazy nadmiernego optymizmu 
w kwestii warunków badania dziejów najnowszych przeszliśmy do fazy pesymizmu, 
któremu oto zaprzecza obszerny tom omawianej monografii. Tom ten, o fundamen
talnym charakterze dla dziejów okresu międzywojennego, wywoła niewątpliwie 
obszerną merytoryczną i metodyczną dyskusję wśród specjalistów. Wzbudzi też 
zapewne zainteresowanie społeczne nie tylko ocenami przeszłości, ale i wnikliwą 
analizą ekonomiczną wielu zagadnień doniosłych dla dalszych perspektyw rozwoju 
Śląska.

Sam charakter opracowania może być przedmiotem sporu: synteza czy mo
nografia?

Dla historii regionu, co podkreślono przez zakres terytorialny tematyki, a także 
firmę wydawniczą: Instytut Śląski w Opolu, to poważny dorobek w dziedzinie 
syntezy. Stanowi on także świadectwo, że badania regionalne mogą odegrać pio
nierską rolę w rozwiązywaniu problemów ogólnej historii Polski najnowszej-.

Ze względu na reprezentatywny charakter okręgu górnośląskiego w skali całego 
państwa Autorzy określili swe dzieło jako „syntezę wstępną“ dziejów przemysłu 
ciężkiego Polski okresu międzywojennego. Wyprzedzili bowiem tryb studiów przy
gotowawczych zespołowych w zakresie historii gospodarczej i ogólnych dziejów 
Polski okresu międzywojennego. Musieli więc zastosować szereg rozwiązań i tez 
roboczych wszędzie tam, gdzie analizowali sytuację przemysłu górnośląskiego na 
tle całokształtu gospodarki narodowej.

Omawiane wydawnictwo stanowi także studium monograficzne nad dziejami 
kapitału monopolistycznego na Górnym Śląsku zarówno w okresie jego przyna
leżności do Niemiec, jak -i w dobie podziału politycznego po pierwszej wojnie świa
towej. Ten trzeci zakres badań łączy się z tematyką powszechnodziejową; niełatwa 
była selekcja tych elementów sytuacji międzynarodowej, które nie mogły być 
pominięte w opracowaniu, lecz z konieczności ujęto je w sposób jak najbardziej 
zwięzły. 1

1 Zob. D. D o b r o w o l s k a ,  Górnicy salinarni w W ieliczce i ich kultura w la
tach 1880—1939 (Etnografia Polska, t. I, 1958, s. 288—314).



Każdy z wymienionych trzech aspektów książki J. Popkiewicza i F. Ryszki 
zasługuje na osobną recenzję. Korzystając z prawa generalnego sprawozdawcy, 
zatrzymamy się na niektórych tematach, które charakteryzują ten potrójny układ.

Historia gospodarcza Górnego Śląska była domeną historyków niemieckich, 
także w nowszej historiografii europejskiej w latach międzywojennych; archiwa 
przedsiębiorstw i władz oficjalnie niedostępne dla badaczy uchylały przecież swych 
tajemnic apologetom miejscowych potentatów finansowych obcych nacji. W tej 
sytuacji skromny był wkład polskiej historiografii. Gdy po 1945 r. dokonał się 
przewrót rewolucyjny także w działaniu służby archiwalnej Polski Ludowej i Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej, historycy polscy uzyskali znakomite szanse 
rozszerzenia bazy źródłowej do badań nad dziejami Górnego Śląska i wniesienia 
poważnego twórczego wkładu do nauki europejskiej.

W jakiej mierze Autorzy wyzyskali te szanse?
Brak jest, niestety, w książce wykazu badanych zespołów archiwalnych. Nie 

wystarczy tu odwołanie się do ogólnego przeglądu materiałów źródłowych (J. Ja 
rosa), zwłaszcza że ogranicza się on do zasobu jednego, chociaż najważniejsze
go — Archiwum Wojewódzkiego w Katowicach1, pośrednio tylko, z przypisów, 
można odczytywać, do jakich akt ponadto Autorzy sięgali: m. in. do archiwaliów 
zachowanych przy przedsiębiorstwach, do wybranych zespołów WAP we Wro
cławiu oraz Archiwum Akt Nowych.

Kwerenda w D eutsches Z entralarchiv  (Abteilung II) w Merseburgu była za
pewne dość skąpa. Dalsze badania archiwalne przynieść więc mogą w przyszłości 
szereg uzupełniających faktów.

Jak każdy historyk dziejów najnowszych, stanęli Autorzy wobec konieczności 
decyzji: czy oczekiwać na wyniki wieloletniej kwerendy zespołowej, która by 
objęła ogromną masę źródeł archiwalnych niemieckich i polskich, czy dokonać 
wyboru samodzielnie, ograniczając się z konieczności do wyzyskania najbardziej 
podstawowych. Ta druga droga poszukiwań, nieodzowna dla zapoczątkowania badań 
w wielu dziedzinach, była dla Autorów praktycznie jedynie dostępna.

Oparli się Oni głównie na ciągłych seriach źródeł drukowanych: statystycznych, 
sprawozdawczych, normatywnych, zarówno urzędowych, jak i nieurzędowych, 
i uzyskali w ten sposób podstawę do analizy zjawisk w szerokim zakresie chrono
logicznym.

W dziedzinie literatury przedmiotu, której pełny przegląd opublikował nieco 
wcześniej J. Jaros w zbiorze „Studiów z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa“ (t. I ) 1 2, 
ograniczyli się do uwag polemicznych w stosunku do tendencji krytycznych panu
jących w najnowszej historiografii polskiej. Protest Autorów przeciw negowaniu 
w sposób generalny rzetelności przedwojennych urzędowych materiałów druko
wanych miał swe uzasadnienie. Jednak z kolei generalna rehabilitacja tej literatury 
wydaje się zbyt pochopna.

Warto zwrócić uwagę na zmieniające się historyczne warunki, stanowiące 
współczynnik rzetelności czy fałszerstwa urzędowych publikacji statystycznych 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po maju 1926 r. wydano szereg ma
teriałów ujawniających „błędy“ okresu* poprzedniego z całym bogatym aparatem

1 J. J a r o s ,  M ateriały arch iw alne do historii górnictw a i hutnictw a w zbiorach  
WAP w K atow icach  i w arch iw ach  podleg łych  (Studia z Dziejów Górnictwa i Hut
nictwa, t. I, Wrocław 1957, s. 465—478).

2 T e n ż e ,  Stan badań  nad historią górnictw a i hutnictw a na z iem iach  polskich  
w latach 1870—1945 (ibid.). Por. H. R i s t e r, B ibliographie zur Sozial- und W irt
schaftsgesch ichte des gesam tobersch lesischen  Industriegebietes 1935—1951, Neu- 
markt/Opf. 1952.



dokumentacji źródłowej. M. in. cenione przez Autorów Sprawozdania Komisji An
kietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz wymiany (powołanej 22 XII 
1926) służyły z pożytkiem i najnowszym badaniom krytycznym.

W następnych latach pomyślnej koniunktury 1926—1928 istotnie nie było z kolei 
powodów do fałszowania statystyki produkcji, jednak należy ujawniać z reguły 
deformację dochodów i zysków przedsiębiorstw.

Generalne tendencje nierzetelnej informacji statystycznej urzędowej występują 
w miarę pogłębiania się kryzysu 1929 r. Zrozumiały więc jest krytycyzm badaczy 
dziejów gospodarczych Polski, sięgających do źródeł tego okresu i lat następnych. 
Ich argumentacja poparta jest dowodami3.

J. Popkiewicz i F. Ryszka, dążąc do ścisłego przestrzegania rygorów nauko
wych, nieufni wobec uogólnień niedostatecznie dokumentowanych, stosowali przede 
wszystkim metody analizy ilościowej, co z naciskiem podkreślili we wstępie. Jednak 
w praktyce uniknęli jednostronności w tej dziedzinie i wyzyskali szeroko analizę 
źródeł opisowych, zwłaszcza w badaniu struktury własnościowej.

Dualizm autorski — historyka i ekonomisty — okazał się bardzo płodny dla 
udoskonalenia stosowanych metod4. Szczególnie interesujący z punktu widzenia 
doboru przedmiotowego i techniki opracowania jest zestaw tablic statystycznych. 
Nowatorstwo stosowanych ujęć polega przede wszystkim na równoległym śledzeniu 
zmian ilościowych i jakościowych w produkcji, zbycie i konsumpcji wytworów 
podstawowych gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce. Ukazanie współzależności 
ilościowych elementów zmian technicznych, wydajności pracy i stanu zatrudnienia 
pozwala głębiej wniknąć w treść historycznego procesu koncentracji i centralizacji 
przemysłu. Próby rozszyfrowania ’ przez analizę statystyczną form centralizacji ka
pitału finansowego i jego struktury własnościowej są szczególnie cenne. Ponadto 
na przykładzie stosowanych metod badania „cyklów rozwoju kapitalizmu“ we 
wstępnej części opracowania oraz „koniunktury gospodarczej“ w dalszych częściach 
(s. 133 i in.) uważny czytelnik dostrzeże etapy dyskusji metodycznych oraz auto- 
korektur, jakie wprowadzali Autorzy. Miejscami występują próby symbiozy metod 
badawczych stosowanych np. przez Instytut Gospodarstwa Społecznego czy Główny 
Urząd Statystyczny (przed 1939 r.) oraz krytycznych metod marksistowskich.

Znamienne, że początkowa cezura chronologiczna całego studium (r. 1922) wy
nika z kryteriów normatywno-prawnych. Właściwe studium historii gospodarczej 
Polski międzywojennej poprzedził jeden z Autorów (F. Ryszka) interesującym 
wywodem prawno-historycznym, opartym na analizie dokumentów prawa mię
dzynarodowego i warunków jego kształtowania się w ówczesnej sytuacji.

Tak więc płodna współpraca historyka i ekonomisty została wzbogacona przez 
specjalizację, która pogłębiła i dalszą analizę źródeł normatywno-gospodarczych: 
statutów przedsiębiorstw i zrzeszeń monopolistycznych umów handlowych i kre
dytowych, dokumentów ustawodawczych z dziedziny polityki interwencyjnej pań
stwa itp.

Obszerny wywód prawno-analityczny dotyczy postanowień Rady Ambasadorów 
o podziale Śląska (z 20 X  1921 r.) oraz zobowiązań narzuconych stronie polskiej 
przez K onw en cję gen ew ską  z 1922 r. (w rozdz. II). Stanowi on podstawę do roz
winięcia w dalszych częściach opracowania zasadniczej tezy o deformacji rozwoju

3 L. G r o s f e l d ,  P olska w latach  kryzysu gospodarczego, Warszawa 1952; por. 
recenzję W. Kuli i jego krytykę publikacji Instytutu Badań Koniunktur Gospodar
czych i Cen oraz GUS (Kwartalnik Historyczny, 1953, nr 1, s. 270—271).

4 Por. zbyt pobieżną, nie odpowiadającą w swej treści tytułowi, recenzję 
T. A f e l t o w i c z a ,  Owocna w spółpraca ekonom isty z h istorykiem  (Życie Gospo
darcze, 1959, nr 51—52).



gospodarki Górnego Śląska w okresie międzywojennym na skutek podziału poli
tycznego między Polskę (52% obszaru), Niemcy (33%) i Czechosłowację (15%). 
Jakkolwiek Polsce przypadło około %  ogólnych zasobów ciężkiego przemysłu, 
to jednak pozostał on własnością kapitału niemieckiego, reprezentowanego przez 
potężne ośrodki finansowe i polityczne z drugiej strony granicy i chronionego 
przez centralne władze republiki weimarskiej. Ponadto Autorzy wykazali, że gwa
rancje międzynarodowe K on w en cji g en ew skie j chroniły prawa własności kapitału 
niemieckiego, a jego przedstawiciele wyzyskali je znakomicie do paraliżowania 
rozwoju górnośląskiego górnictwa i hutnictwa w granicach Polski (por. tabl. 
X X V —XXVI).

Zaskakuje nieco czytelnika skąpe ujęcie w rozdz. II doniosłej sprawy włą
czania przemyski śląskiego w polską gospodarkę narodową, i to prawie wyłącznie 
na gruncie unifikacji ustrojowo-administracyjnej. Rozważania na temat trudności 
wynikających z odrębności ekonomicznej dawnych dzielnic Polski (s. 122—124) 
nie uwzględniają zmian, jakie wywołało przyłączenie Śląska w całości struktury 
przemysłu polskiego, a także oddziaływania na bardzo złożony układ stosunków 
na rynku wewnętrznym. Niektóre z tych zagadnień omówiono jeszcze i w dalszych 
rozdziałach, lecz zawsze zbyt fragmentarycznie.

Jakże wymowne są np. zestawienia ilościowe stanu zatrudnienia w przemyśle 
polskim w okresie najwyższej koniunktury. Maksymalny stan zatrudnienia (w paź
dzierniku 1928 r.) kształtował się w sposób znamienny: na ogólną liczbę 855,1 tys. 
robotników przemysłowych 206,1 tys. robotników, tj. 24,1%, przypadało na gór
nictwo i hutnictwo, pozostałe zaś 75,9% — na przemysł przetwórczy i budownictwo. 
Gdyby nawet liczbę tę zwiększyć przez włączenie ilości zatrudnionych w prze
myśle przetwórczym metalowym, niewiele zmieni się obraz rzeczywistości; nawet 
po włączeniu Górnego Śląska utrzymała się uderzająca przewaga gałęzi przemysłu 
środków spożycia (głównie włókiennictwa) w stosunku do gałęzi wytwórczości środ
ków produkcji. Brak w książce ogólnego szkicu struktury gospodarki narodowej 
odczuwa się tym dotkliwiej, że literatura dziejów gospodarczych Polski po 1918 r. 
jest wciąż nader skąpa5.

Zakres tematyczny badań wytyczyli Autorzy według czterech podstawowych 
elementów rozwoju przemysłu górnośląskiego, a mianowicie produkcji, warunków 
zbytu, poziomu sił wytwórczych oraz stosunków własności i organizacji przedsię
biorstw. W omawianych 9 gałęziach przemysłu6 śledzą te elemepty porównawczo 
w kolejno wyodrębnionych okresach chronologicznych: 1922—1928, 1929—1933
i 1934—1939. Każdy z tych okresów poprzedzony jest krótką charakterystyką „ko
niunktury gospodarczej“, zarysowaną w oparciu o dwa podstawowe wskaźniki: 
stanu produkcji i zatrudnienia, z pominięciem wskaźników rynkowych — cen i kur
sów giełdowych — jako mało istotnych w obrotach wewnętrznych normowanych 
przez zrzeszenia monopolistyczne.

5 Po opracowaniach w.w. z lat 1951—1952 dopiero w 1958 r. wydano studium 
K. O s t r o w s k i e g o ,  Polityka finansow a P olski przedw rześn iow ej, oraz równo
cześnie z recenzowanym wydawnictwem R. G r a d o w s k i e g o ,  P olska 1918— 
1939. N iektóre zagadnienia kapitalizm u m onopolistycznego, Warszawa 1959. R. Gra
dowski charakteryzuje przemysł G. Śląska wyłącznie na podstawie druków, częścio
wo wyzyskuje rozprawę J. P o p k i e w i c z a  i F. R y s z k i ,  G órnośląski przem ysł 
c iężk i w latach 1922—1929 (Kwartalnik Historyczny, 1956, nr 4—5).

0 Tj. górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali, walcownie, pro
dukcja żelaza zlewnego oraz wyrobów gotowych, hutnictwo cynku i ołowiu, walcow
nie blach cynkowych. Pominięto górnictwo rud żelaza ze względu na znikomy 
udział surowca krajowego w hutnictwie G. Śląska.



To ostatnie zastrzeżenie nie jest zresztą generalne, a uzasadnione tylko w od
niesieniu do rynku wewnętrznego, i to dopiero po osiągnięciu względnej stabilizacji 
gospodarczej, tj. po 1924 r., gdy możliwa była polityka „sztywnych cen“.

Natomiast w okresie inflacji koszty produkcji i ceny sprzedażne ulegały zna
cznym wahaniom; występowała przy tym wyraźna zmiana proporcji w strukturze 
elementów kosztów produkcji: malejący udział płacy roboczej, a stała tendencja do 
wzrostu zysków.

Ograniczenie zakresu przedmiotowego badań do wymienionych czterech ele
mentów rozwoju przemysłu górnośląskiego zastosowali Autorzy konsekwentnie dla 
systematyzacji niezwykle bogatej problematyki. Nie poddali się jednak temu sche
matowi. Ukazali w porządku chronologicznym wszystkie zygzaki linii rozwojowej 
w pełnym świetle złożonych układów ówczesnej rzeczywistości, uwzględniając wielo
kierunkowe związki przyczynowo-skutkowe.

Nie zatrzymuję się tu nad rozdziałem I (1869—1922), gdyż ogłoszony znacznie 
wcześniej był już przedmiotem dyskusji, dotyczącej dziejów kapitalizmu na zie
miach polskich X IX  i początków X X  w.

Przegląd 143 tablic statystycznych, opartych na urzędowych materiałach nie
mieckich, a następnie polskich oraz nieurzędowych danych organizacji przedsię
biorców, świadczy o szerokiej dokumentacji ich wniosków rzeczowych.

Ustalenie pozycji wyjściowych z 1921 r. ma dużą wagę dla oceny sytuacji 
G. Śląska w granicach Polski; zbyt często jego stan gospodarczy z późniejszych lat 
porównywano bezkrytycznie tylko z r. 19137.

Autorzy podważają tezę przyjętą na ogół w naszej historiografii, że lata 1924— 
1928 stanowiły okres przejściowej stabilizacji kapitalizmu. Wyodrębniają w nim 
dwie fazy: lata 1924—1926 traktują jako „kryzys“ stabilizacyjny, który po reformie 
skarbowej spowodowany był skutkami wojny celnej z Niemcami i osiągnął dno 
w początkach 1926 r. Dopiero od trzeciego kwartału 1926 r. wraz z fazą ożywienia 
gospodarczego datują początek stabilizacji gospodarczej.

Podobną tezę spotykamy w oficjalnej publicystyce po r. 1926, z tym, że cezurę 
tę przesuwano nieco wprzód dla produkcji przemysłu ciężkiego (na czerwiec 1926 r.), 
notując ją dopiero w trzecim kwartale 1926 r. na rynku siły roboczej8. Badania 
nad sytuacją w innych gałęziach przemysłu (np. włókiennictwie) zaważą niemało 
na ostatecznym ustaleniu cezury chronologicznej i wynikających stąd ogólnych 
wnioskach do określenia faz rozwojowych gospodarki narodowej.

W granicach Polski najwyższą dynamikę rozwojową wykazywała produkcja 
węgla kamiennego (zwłaszcza w latach 1926—1929). W hutnictwie w przeciwień
stwie do innych krajów Europy, a zwłaszcza ZSRR, zaznaczał się ilościowy postęp 
znacznie słabiej, a w okresie wielkiego kryzysu nastąpił głęboki i trwały regres. 
Tak więc ukształtował się kierunek rozwoju przemysłu ciężkiego w Polsce o pro
filu surowcowym. Tendencje te występujące na G. Śląsku na tle gospodarki świa
towej obrazuje w zarysie zestawienie danych z kilku tablic, zawartych w książce9.

Dla okresu wielkiego kryzysu 1929—1933 Autorzy przyjmują te daty z daleko 
posuniętymi zastrzeżeniami, wynikającymi ze zróżnicowania wskaźników według 
różnych gałęzi przemysłu. Uznając, że początki kryzysu zaznaczyły się w Polsce 
wcześniej niż w innych krajach (już w drugiej połowie 1928 r.), wykazali, że glo

7 P o p k i e w i c z ,  R y s z k a ,  op. cii., s. 55.
8 Por. z tych lat K. B a r t e l ,  W ykresy charakteryzu jące rozw ój życia gospodar

czego Polski w l. 1924—1927, Warszawa 1928; t e n ż e ,  W ykresy n iektórych danych  
statystycznych odnoszących się do życia gospodarczego Polski w l. 1924—1928, War
szawa 1929; S t a r z y ń s k i ,  R ok 1926 w życiu gospodarczym  Polski, Warszawa 1927.

9 P o p k i e w i c z ,  R y s z k a ,  op. cii., tabi. XXVII, s. 116; tabi. L , s. 221; 
tabi. CXXIII, s. 368.



balne wskaźniki ilościowe produkcji podniosły się na skutek korzystnej koniunk
tury dla górnictwa węglowego na rynku europejskim.

Mimo powściągliwości w formułowaniu negatywnych ocen Autorzy znaleźli 
w obszernym materiale statystycznym potwierdzenie tez o groźnym zacofaniu 
techniki produkcji, o upadku sił wytwórczych w latach 1929—1933 i o stagnacji ich 
w następnym okresie.

Charakterystyka ostatniego cyklu, 1934—1939 r., jest znacznie bardziej opty
mistyczna niż w dotychczasowej historiografii. Autorzy poddają krytyce tezę
0 „depresji szczególnego rodzaju“ w tych latach i na podstawie analizy statystycz
nej wywodzą, że przejawia się stopniowo ożywienie gospodarcze, które w połowie 
1939 r. zbliża się do fazy rozkwitu, tzn. przekroczenia poziomu sprzed kryzysu.

Spór o charakterystykę tego okresu na podstawie wskaźników ilościowych 
splata się ostatnio z dyskusją nad interwencyjną polityką państwa o tendencjach 
militarnych przed 1939 r . 10 11.

Nie poprzestając bynajmniej na ogólnej analizie procesów koncentracji i cen
tralizacji w przemyśle górniczo-hutniczym G. Śląska, Autorzy prześledzili jej 
przebieg w przedsiębiorstwach — koncernach i w zrzeszeniach kartelowych — 
zarówno od strony oficjalnej, fasadowej działalności, jak i od strony kulis: tajnych 
umów, kontrahentów, spekulacyjnych transakcji giełdowych, nadużyć w dziedzinie 
zobowiązań skarbowych i wreszcie szantażu politycznego wobec słabego gospo
darczo państwa polskiego. Te partie książki będą pasjonującą lekturą nawet dla 
laików. Zasługą Autorów jest ukazanie tych zagadnień w świetle sytuacji nie tylko 
wewnętrznej kraju, ale ogólnoeuropejskiej.

Wyniki cząstkowych (po 1945 r.) badań monograficznych poprzedników11
1 własnych powiązali Autorzy w syntetycznym przedstawieniu roli potężnych kon
cernów i karteli górnośląskich, które zdołały sobie podporządkować podobne 
zrzeszenia innych dzielnic polskich. Świadczy o tym rola Ogólnopolskiej Konwencji 
Węglowej (od 1925 r.) oraz Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (od 1926 r.). Może 
jeszcze zbyt mały nacisk położono na fakt, że bodźce kartelizacji po 1926 r. inspi
rowane były przez przedstawicieli kapitału niemieckiego w związku z natężeniem 
tych procesów w innych okręgach Niemiec i Europy w tym czasie12.

Drugim ramieniem w działaniu zrzeszeń monopolistycznych były, jak wiadomo, 
organizacje przedsiębiorców o dwóch obliczach: obrońców interesów „zawodowych“ 
owych właścicieli ciężkiego przemysłu w Polsce oraz ich interesów klasowo-poli- 
tycznych. I tu Autorzy — mimo surowo zakreślonych przez siebie ograniczeń 
w przedmiocie badań „ilościowych“ — wkroczyli w dziedzinę historii społeczno- 
politycznej. Na tym gruncie działała głównie długowieczna i nacjonalistyczna or
ganizacja — Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych13. Sprzy
mierzony z Naczelną Organizacją Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej Polski w Po
znaniu wystąpił do walki przeciw warszawskiemu „Lewiatanowi“, Centralnemu 
Związkowi dla Handlu, Przemysłu i Finansów.

10 M. D r o z d o w s k i ,  P olityka gospodarcza Eugeniusza K w iatkow skiego w l. 
1938—1939; krytyczny głos w dyskusji Z. L a n d a u ,  V III Pow szechny Zjazd 
H istoryków  Polskich, z. VI: H istoria gospodarcza, Warszawa 1960, s. 419—428.

11 A. G r o d e k ,  Rozw ój kapitalizm u na Górnym Śląsku, odb. z „Przeglądu Za
chodniego“, 1948, z. 4; K. P o p i o ł e k ,  Rozw ój kapitalistycznego przem ysłu na 
Śląsku (1850—1914) (Konferencja Śląska IH PAN, t. I, Wrocław 1954; s. 191—265. 
Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa, t. I—III).

12 Por. Sprawozdania ekonomiczne urzędów zagranicznych Rzeczypospolitej Pol
skiej, m. in. S. Z i e l i ń s k i e g o ,  konsula generalnego Rzeczypospolitej w Berlinie, 
N iem cy w roku  1926.

13 F. B i a ł y ,  G órnośląski Z w iązek Przem ysłow ców  Górniczo-Hutniczych (1854— 
1914), Zakład Historii Śląska IH PAN (maszynopis, 1960).



Tajemnice działania kapitału obcego na ziemiach polskich w dziedzinie sto
sunków ekonomicznych, społecznych i politycznych ujawniają się w miarę postępu 
badań archiwalnych, sięgających do próbie ityki międzynarodowej14.

Powikłana sieć powiązań kapitału finansi ego, rozszyfrowana przez Autorów 
na załączonych do książki tablicach, wskazuje, jak daleka jeszcze droga do wy
krycia wszystkich sprężyn jego działania. Sprawy polskie stanowią drobną cząstkę 
w rozgrywkach przedstawicieli kapitału wielu krajów rywalizujących o najko
rzystniejsze pozycje po nowym podziale świata dokonanym w wyniku pierwszej 
i w okresie przygotowywania drugiej wojny światowej.

Związek dziejów polskich i powszechnych narzuca się historykowi dziejów 
najnowszych w sposób nieodparty nawet wówczas, gdy chce stosować rygory ogra
niczające jego przedmiot badań do jednego okręgu przemysłowego. Autorzy uwzglę
dnili tylko niezbędne elementy międzynarodowej sytuacji gospodarczej, charakte
ryzując kolejno cykliczny rozwój kapitalizmu w okresie dwudziestolecia między
wojennego. Unikając metodologicznej interpretacji tez o ogólnym kryzysie świato
wego systemu kapitalizmu, przeprowadzali starannie analizę statystyczną, opierając 
się na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych w sferze produkcji i w sferze 
cyrkulacji w odniesieniu do wybranych gałęzi przemysłu. Wynik generalny tych 
zabiegów badawczych, ujawnionych czytelnikowi w szeregu interesujących erudy- 
cyjnie wywodach metodycznych, okazał się ostatecznie zbieżny z podstawowym 
dorobkiem historiografii marksistowskiej ostatnich lat, jakkolwiek pozostanie jesz
cze szereg dyskusyjnych zagadnień szczegółowych.

KARDYNAŁ BERTRAM A POLSKOŚĆ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO (Świadectwa 
niemieckie, z. V, Zachodnia Agencja Prasowa, Poznań—Warszawa 1959, s. 34,. 
Aneks — Oryginalne teksty niemieckie, s. 13).

Zeszyt V „Świadectw Niemieckich“ zawiera 8 dokumentów omawiających walkę 
z językiem polskim na Śląsku Opolskim. Dokumenty poprzedza rozdział zatytułowa
ny K ardyn ał B ertram  a polskość Ś ląska O polskiego. Trzecia część zeszytu to A n eks  
oryginalnych tekstów niemieckich.

Pierwszy dokument zamieszczony w omawianym wydawnictwie to odpis Memo
riału górnośląskiego duchow ieństw a z 13 lutego 1939 r. w spraw ie posługiwania s ię  
język iem  polskim  przy w ykonyw aniu obow iązków  duszpasterskich  (s. 23). Trzy na
stępne dokumenty to kopie pism arcybiskupa wrocławskiego Bertrama do nad- 
prezydenta i gauleitera Wagnera we Wrocławiu z 14 kwietnia i 18 czerwca; wysła
ne były również do prezydenta rejencji w Opolu. Piąty dokument jest odpisem 
pisma nadprezydenta Wagnera do arcybiskupa wrocławskiego z 27 VI 1939 r. Szósty 
i siódmy — to streszczenia pism nadprezydenta Wagnera do arcybiskupa Bertrama 
z 11 sierpnia oraz kardynała Bertrama do nadprezydenta Wagnera z 16 VIII 1939 r .—  
podane na podstawie pracy Alfreda Kucnera. Alfred Kucner, powołując się w swoim 
artykule na omawiane pisma, podaje ich sygnaturę (Archiwum Archidiecezjalne, 
Wrocław, I A 25 b 113). Mimo to wydawnictwo nie zawiera odpisu tych dokumen
tów, lecz tylko streszczenie, zaznaczając, iż pisma te znajdowały się we wspomnia

14 H. Z i e l i ń s k i ,  Stanow isko m iędzynarodow ego kapitału  finansow ego i ośrod
ków  m iędzynarodow ej rea kc ji oraz burżuazji polsk iej w obec Ś ląska w l. 1917—1945' 
(Konferencja Śląska..., t. II, s. 9—120); Z. L a n d a u ,  Pożyczki zagraniczne w polity
ce rządu polskiego (listopad 1920—grudzień 1923) (Przegląd Historyczny, 1959, nr 4, 
s. 784—807); t e n ż e ,  Polityczne aspekty  działalności angielskiej m isji doradców  
finansow ych E. Hiltona Younga w W arszawie (Zeszyty Naukowe SGPiS, 1959, nr 9).
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