
sposób dojścia H itlera do władzy stworzył sytuację, w której przywódcy politycz
nego katolicyzmu śmiało mogli powołać się na dogmat katolickiej doktryny spo
łecznej, w myśl której w s z e l k a  władza pochodzi od Boga. Rzecz raczej w tym, 
że po całej serii „społecznych” encyklik papieskich, a zwłaszcza po ogłoszonej 
w 1931 r. „Quadragesimo anno”, powstała dla katolicyzmu i nazizmu wspólna 
platform a porozumiewawcza w sprawach przezwyciężenia coraz ostrzejszych kon
fliktów klasowych oraz w sprawie organizacji przyszłego „państwa porządku 
i ładu”. Hasło „ugody k las” było wspólne dla obu stron. Nie negując wcale istnienia 
mniej lub bardziej subtelnych różnic w sposobie ujmowania tych problemów przez 
obie strony, można wszak powiedzieć, że zalecały one stosowanie tego samego 
„panaceum” na wszelkie bolączki społeczne owych czasów w postaci utworzenia 
systemu korporacji zawodowych zrzeszających ludzi wszelkich „stanów”, biednych 
i bogatych, robotników i fabrykantów, służbę folwarczną i hrabiów. Nie był to 
jedyny punkt styku między obu w istocie swej równie totalitarnym i ruchami 
i św iatopoglądam i19 20. Dla jednych i drugich aktualnie najważniejszym problemem 
było „pokonanie bolszewizmu”. W tej mierze dokumenty są zupełnie jednoznaczne.

Z jednej strony kościół bezkompromisowo walczący o zachowanie swych pozycji 
światopoglądowych, z drugiej — absolutne uznanie państwa hitlerowskiego i jego 
politycznych celów. Jedno i drugie było świadome, determinowane zasadniczymi 
względami, którym i kierował się i kieruje kościół katolicki.

Czyż zatem nie ńiogą narodzić się wątpliwości? Jakież muszą się wydawać 
owe szczytne, nienaruszalne wartości etyczne, w których obronie tysiące księży 
katolickich ginęło w obozach koncentracyjnych, jeśli katolicyzm jako całość godził 
się ze zbrodniami. To prawda, że episkopat protestował przeciw programowi eutha- 
nazji, że podniósł nawet swój głos w sprawie obozów koncentracyjnych, notabene 
późno, fatalnie późno. Ale prawdą jest także, że kościół milczał, gdy w 1933 r. 
tysiącami mordowano komunistów, socjalistów, pacyfistów i przekonanych, kon
sekwentnych demokratów. Kościół milczał, gdy w kwietniu 1933 r. zaczęto zabijać 
pierwszych Żydów7 2n. Biskupi jedynie protestowali przeciw temu, by rasistowskie 
praktyki hitlerowców odnosiły się także do konwertytów. W tym czasie obradujący 
w Fuldzie biskupi niemieccy nawoływali wiernych do posłuszeństwa nowej władzy 
i chwalili H itlera za jego deklarację wyrażającą gotowość oparcia się na „pozytyw
nym chrześcijaństwie”. Te fakty, przypomniane i uściślane przez zbiór Muellera, 
określają dziś nasz pogląd w sprawie współodpowiedzialności politycznego katoli
cyzmu za rozwój wydarzeń niemieckich w latach trzydziestych.

Julian Bartosz

M. B r o s z a t ,  NATIONALSOZIALISTISCHE POLENPOLITIK (Schriftenreihe 
der V ierteljahreshefte für Zeitgeschichte, S tu ttgart 1961, z. 2, s. £00).

Praca M. Broszata jest pierwszą w historiografii zachodnioniemieckiej, a chyba 
i zachodnioeuropejskiej, próbą syntetycznego przedstawienia hitlerowskiej polityki 
wobec narodu polskiego. Zresztą i u nas wciąż jeszcze przeważają ujęcia mono
graficzne, a ujęcia syntetyczne noszą raczej charakter popularnonaukowy. W NRF 
tem atykę hitlerowskiej polityki okupacyjnej na ziemiach polskich podejmował już

19 Tak arcybiskup Freiburga Groeber w kwietniu 1933.
20 AAW, I A 25, k. 135. Wymiana depesz z 3 i 4 IV 1933. Na prośbę berlińskiej 

Rady Współpracy Wyznań kardynał Bertram przeprowadził telegraficzny sondaż 
u 5 pozostałych arcybiskupów w sprawie zachowania kościoła wobec bojkotu 
Żydów. Wszystkie odpowiedzi brzmiały: nie ingerować!



H. Roos, który dał jednak raczej zestawienie faktograficzno-informacyjne, nie wolne 
zresztą od tendencyjności '. O sprawach tych pisał również R. Herzog, jednakże 
w sposób zbyt pobieżny, często wręcz nieścisły 2.

Już z tych chociażby względów praca M. Broszata zasługuje na szczególną 
uwagę. Są jednak i inne jeszcze przyczyny naszego zainteresowania. Książka po
wstała w ramach badań prowadzonych przez monajchijski Institu t fü r Zeitgeschichte, 
placówki o poważnych zasługach w dokumentacji i naukowym opracowaniu dziejów 
hitleryzmu. Sam Autor, który od dawna już zajmuje się tem atyką hitleryzmu, znany 
jest ze swej naukowej rzetelności; jak najbardziej daleki od antypolskiego szowini
zmu, już w jednej ze swoich wcześniejszych publikacji niedwuznacznie oceniał 
hitlerowską politykę okupacyjną w Polsce 3. Co rozumiemy w tym wypadku przez 
naukową rzetelność? Przede wszystkim wszechstronne wykorzystanie literatury  
i źródeł, w tym również m ateriałów i opracowań polskich, co w historiografii 
zachodnioniemieckiej nie zdarza się często, zwłaszcza przy pracach z historii n a j
nowszej. I choć M. Broszat daleki jest od pełnej znajomości naszych prac o okresie 
okupacji (o czym niżej), to jednak sam fakt jej równorzędnego traktow änia wska
zuje na przełamanie pewnych kompleksów czy oporów. Autor nie cofa się również 
przed wnioskami niewygodnymi, dla tzw. dobrego imienia (oczywiście, swoiście 
pojmowanego) narodu niemieckiego i racji politycznych obecnych rządów NRF. 
Wreszcie potrafi na politykę hitlerowską lat 1939—1945 spojrzeć także oczyma 
Polaków, wytłumaczyć takie czy inne reakcje oraz resentymenty społeczeństwa 
polskiego.

Mimo to M. Broszat nie zdołał wyłamać się spod wpływu pewnych ujęć czy 
raczej legend, osłabiających odpowiedzialność i winę takich instytucji, jak  W ehr
macht czy adm inistracja cywilna (łączy się to z pewnym przejaskrawieniem jej 
antagonizmu wobec SS i policji, a także z próbą obrony dobrego imienia starych 
tradycji niemieckiej biurokracji). Podobne zastrzeżenia nasuwa również ujęcie 
tzw. krwawej niedzieli bydgoskiej. Autor daje tu taj raczej wiarę relacjom nie
mieckim (co prawda w ich złagodzonej wersji) aniżeli pełnej dokumentacji, wydanej 
przez K. M. Pośpieszalskiego w „Documenta Occupationis”, mimo iż przy innych 
sprawach niejednokrotnie opiera się na tej właśnie serii źródeł

Mimo to polityczna waga książki, i to właśnie w duchu zrozumienia przez 
niemiecką opinię publiczną istoty zbrodni hitlerowskich i ich konsekwencji, jest 
olbrzymia. Autor zresztą zdaje sobie z tego w pełni sprawę: „Rezultat niemieckiej 
polityki wobec Polaków w drugiej wojnie światowej ... — podkreśla we wstępie — 
jest przerażający. Chodzi o to, aby przyjąć go do wiadomości bez prób moralnego 
porównywania z własnym, niemieckim, losem powojennym” (s. 7). Niemniej jednak 
sam sugeruje w pewnym sensie, jaki byłby wynik tego rodzaju „rozrachunku”: 
„narodowosocjalistyczna polityka wobec Polaków spowodowała nie tylko swój 
własny upadek, ale i u tratę historycznych podstaw prawnych niemieckich pozycji 
na Wschodzie” (s. 192).

1 H. R o o s ,  Polen in der Besatzungszeit (Osteuropa Handbuch — Polen, wyd. 
W. Markert. Köln—Graz 1959, s. 167—193); por. też F. R y s z k a ,  Najnowsza historia 
Polski w historiografii zachodnioniemieckiej (Kwartalnik Historyczny, 67, 1960, 
zwłaszcza s. 397).

2 R. H e r z o g ,  Grundzüge der deutschen Besatzungsverwaltung in den ost- und 
südost-europäischen Ländern während des zweiten Weltkrieges. Tübingen 1955,

3 M. B r o s z a t ,  Verfolgung polnischer, katholischer Geistlicher 1939— 1945 
(Gutachten des Instituts fü r Zeitgeschichte, München 1959, wyd. hektografowane).

4 Stanowiska M. Broszata w tej sprawie nie omawiamy bliżej, ponieważ dys
kutował z nim już w recenzji z Nationalsozialistische Polenpolitik M. W o j c i e 
c h o w s k i  (Przegląd Zachodni, 17/1961, t. II, s. 158—159).



Oczywiście Autor niemiecki patrzy na hitlerowską politykę wobec Polaków 
pod innym kątem  aniżeli historycy polscy. Nas interesują przede wszystkim kon
kretne przejawy tej polityki w naszym kraju  i bezpośredni oraz pośredni wpływ 
na losy narodu polskiego. M. Broszat, nie rezygnując z pewnych aspektów takiego 
właśnie ujęcia, główną uwagę zwraca jednak na inny moment, mianowicie na poli
tykę na tzw. ziemiach wcielonych i w Guberni Generalnej w całokształcie polityki 
hitlerowskiej, na jej założenia i metody.

Co w tej polityce było ogólnego, typowego dla hitleryzmu w ogóle, a co spe
cyficznego? Czego Niemcy hitlerowskie od tej polityki oczekiwały i co im przy
niosła? Rezultaty tego rodzaju — nazwijmy je „ogólnoniemieckiego” — podejścia 
są dla nas szczególnie odkrywcze i nowe, wskazują bowiem na ważką rolę naszych 
ziem w wykształcaniu się hitlerowskich metod rządzenia. Autor sprowadza ją do 
dwóch przede wszystkim spraw:

1. W GG po raz pierwszy i na skalę przedtem nie spotykaną rozwinęły się 
rządy (a także prymat) policji i SS (por. zwłaszcza ustęp „Teritorialregime der SS 
und Polizei”, s. 57 i nn.). W późniejszych latach podobne stosunki zapanują także 
i w innych krajach okupowanych, ale nigdzie w takim  nasileniu, jak w Polsce.

2. Rola NSDAP we wszystkich dziedzinach życia wystąpiła natom iast naj
silniej na obszarach wcielonych do Rzeszy (Pomorze, Poznańskie, Górny Śląsk, 
okręg ciechanowski), o wiele silniej niż w tzw. prowincjach starych (Altreich), 
silniej niż na obszarach okupowanych, gdzie ze względu na ich przyfrontowy 
charakter liczył się jednak i W ehrmacht (s. 118). Tak np. w okręgach wcielonych 
od r. 1939 regułą było personalne łączenie kierowniczych stanowisk w partii, admini
stracji oraz sądownictwie, co w tzw. prowincjach starych nastąpiło dopiero w ostat
nich latach wojny, zwłaszcza po zamachu na H itlera (20 VII 1944 r.).

Autor wielokrotnie podkreśla, że hitlerowska polityka na ziemiach polskich 
nie była monolitem. Wydaje się jednak, że przejaskrawia tę wielotorowość, a raczej 
przecenia jej znaczenie5. Jednakże samo spojrzenie na wewnętrzne tarcia wśród 
władz okupacyjnych jest ciekawe i wymaga nowego podejścia do niektórych aspek
tów historii GG. M. Broszat widzi dwie niejednolitości, dwa źródła przeciwieństw 
i niezgodności hitlerowskiej polityki na ziemiach polskich: a) przeciwstawienie 
,,głupiego” terroru  z pobudek ideologiczno-rasowych, realizowanego przez SS i po
licję, „wrodzonej rzeczowości i sumienności niemieckich urzędników i ekspertów 
gospodarczych” (s. 25); b) kompetencyjne spory między instancjami, które niekiedy 
łączyły się ze sporami koncepcyjnymi (jak np. we wrześniu i październiku 1939 r. 
dyskusje nad prawnoustrojowym charakterem  GG — „Reststaat” państwa polskie
go czy „Nebenland’’ Rzeszy). Według M. Broszata trzy instancje: W ehrmacht 
(zwłaszcza w pierwszych latach okupacji), adm inistracja cywilna oraz SS i policja 
działały na wpół niezależnie. Różne były założenia i zakres ich działalności, a tam 
gdzie zakres ten zaczynał się pokrywać, dochodziło zwykle do zatargów. Różni byli 
również berlińscy mocodawcy: stacjonujące w GG oddziały W ehrmachtu podlegały 
Oberkommando der Wehrmacht, adm inistracja cywilna — M inisterstwu Spraw 
Wewnętrznych i Kancelarii Rzeszy, SS i policja — Reichs Sicherheits Haupt Amt 
(Himmler), znanemu lepiej pod skrótem RSHA. Ze sporami kompetencyjnymi łączy
ły się również animozje i ambicje personalne, jak np. głośny antagonizm między 
Frankiem  a komendantem SS i policji w GG, Krügerem.

5 Por. w tej sprawie polemiczne uwagi K. M. P o s p i e s z a l s k i e g o ,  Odpo
wiedzialność naczelnych zwierzchników administracji terenowej za zbrodnie w ojen
ne w okupowanej Polsce (1939—1945) (Przegląd Zachodni, 18^1962, n r 3, zwłaszcza 
s. 11 i 23).



Przede wszystkim jednak uwypukla M. Broszat spór o cele okupacji ziem pol
skich: już nie o status prawny, ale samą rację istnienia GG, co łączy się ze sprawami 
omówionymi w pkt. b. Kierownicy polityki ekonomicznej Rzeszy (w tym również 
Göring, komisarz gospodarki wojennej) pragnęli politykę okupacyjną podporząd
kować celom gospodarczo-kolonialnym — maksymalnej eksploatacji surowcowych, 
przemysłowych i ludzkich zasobów GG. W tym wypadku jednak niepotrzebny był 
nadmierny terror, terror dla samego terroru, a konieczne byłoby uregulowanie po
zycji Polaków i zaprowadzenie określonego ładu prawnego, aby umożliwić nieza
kłócone funkcjonowanie gospodarki. Z drugiej strony koncepcja narodowosocjali- 
stycznych fanatyków — zwłaszcza Himmlera, do której skłaniał się zresztą i H it
ler — stawiająca na plan pierwszy cele polityczno-narodowe, a więc wyniszczenie 
Polaków, podważenie podstaw naszej egzystencji narodowej. Jej zwolennicy prze
ciwstawiali się wewnętrznej stabilizacji GG, a za przewodnią zasadę polityki w tym 
rejonie uznawali zasadę: im gorzej (dla Polaków), tym lepiej.

Wydaje się, że trudno pomijać te różnice, zwłaszcza w pierwszych miesiącach 
okupacji, ale też trudno je przeceniać. Tutaj chyba tkwi błąd rozumowania 
M. Broszata: nie stawia On wyraźnej granicy, gdzie spory się kończyły, nie 
wyróżnia spraw (spraw zasadniczych), co do których wszystkie instancje były zgod
ne. Przekonująco ujął to Cz. Madajczyk, który nie negując pewnych różnic, np. 
w programach wobec GG Franka i Himmlera, wskazuje na zgodność ich kon
kretnych poczynań na tym terenie 6.

Natomiast ocena hitlerowskiego terroru  na ziemiach polskich jest u M. Bro
szata jednoznaczna: nazywa go „dumm und hemmungslos”. Nie widać u Niego 
tych tendencji, co u niektórych zachodnioniemieckich historyków drugiej wojny 
światowej, którzy starają się wykazać, że terror był konieczny, był odpowiedzią 
na ruch oporu, sabotaże i tp .7 Według M. Broszata przeciwnie; dopiero masowy 
terror wobec wszystkich i wszędzie stworzył bazę masowego ruchu oporu. Począt
kowe szanse na lojalność, a nawet przychylność, jeśli nie całego społeczeństwa 
polskiego, to przynajmniej jego niektórych w arstw  (zwłaszcza chłopów na ziemiach 
b. zaboru austriackiego), zostały wkrótce zmarnowane (por. szczególnie s. 179—180).

Do koncepcji naszych historyków, a zwłaszcza prawników, zbliżone jest ujęcie 
przez M. Broszata zagadnienia odpowiedzialności za terror. W Niemczech za
chodnich nie tylko w historiografii, ale również w orzecznictwie sądowym wystę
pują dwa poglądy: a) winne są władze zwierzchnie (i to raczej te najwyższego rzę
du), które opracowywały nieludzkie programy i wydawały nieludzkie rozkazy; 
bezpośredni wykonawcy, egzekutorzy, tylko je spełniali, musieli je spełniać, zwykle 
nie zdając sobie sprawy z pełnego zasięgu i charakteru tych zarządzeń; b) terror, 
zbrodnie okupacyjne — to tylko wyskoki poszczególnych nadgorliwych dowódców, 
zwłaszcza policji i SS.

Broszat obciąża odpowiedzialnością i górę, i doły. Wyższe instancje zlecały 
przeprowadzenie różnych akcji, zwykle zresztą w samym założeniu niezgodnych 
z prawem międzynarodowym (np. wysiedlania z Poznańskiego i z Zamojszczyzny, 
przymusowa wysyłka robotników do Rzeszy), nie instruowały jednak, jak je prze
prowadzać, jakie sposoby wolno stosować, zarazem wyznaczały tak  krótkie te r 
miny i dostarczały tak ograniczonych środków, że wprost zachęcały do metod naj- 
brutalniejszych. I bez tego zresztą wykonawcy wybierali zwykle drogi najgorsze,

6 Cz. M a d a j c z y k ,  Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, 
Warszawa 1961, s. 60.

7 Por. przykłady tego rodzaju poglądów: A. J. K a m i ń s k i ,  M ilitaryzm nie
miecki. Główne zagadnienia społeczne i polityczne, Warszawa [1962], s. 225—229.



przy czym motywem wyboru mogły być: szowinizm ideowy, narodowy, „rasowy”, 
karierowiczostwo, dążenie do własnych korzyści m aterialnych. Tak np. krótkie, 
kilkugodzinne, term iny wysiedleń powodowały zgoła przypadkowe dobieranie rze
czy osobistych, uniemożliwiały zabranie większej części ruchomości, z czego ko
rzystał aparat wysiedlający (s. 38—39).

Tytuł pracy, Polityka narodowosocjalistyczna, a więc nie H itlera czy „nie
miecka”, nie jest przypadkowy. Autor stara się bowiem przedstawić politykę wobec 
Polaków przede wszystkim jako przejaw ideologii hitlerowskiej, na plan pierwszy 
wysuwa aspekty ideologiczno-polityczne, stara się uchwycić „narodowosocjalistyczną 
treść niemieckiego panowania w Polsce” (s. 6), wobec czego uważa się zwolniony 
od obowiązku omawiania strategicznych, międzynarodowych i gospodarczo-społecz
nych aspektów tego panowania. Pomija również rozwój ruchu oporu, postawę 
Żydów i sprawę ukraińską. Wszystkie te zagadnienia uwzględnia tylko w tym 
zakresie, w jakim  łączą się bezpośrednio ze sprawami polityki narodowosocja- 
listycznej, nie uwzględnia ich nawet jako tzw. tła.

Moim zdaniem pominięcie aspektów gospodarczo-społecznych, a raczej przed
stawienie ich w zbyt skromnym zakresie, utrudnia niekiedy uchwycenie wszyst
kich powiązań, motywów i rezultatów narodowosocjalistycznej polityki na zie
miach polskich. Tak np. często mówi się w pracy o gospodarczych celach okupacji, 
ale Autor nie wyjaśnia właściwie, czego Niemcy oczekiwały w tej dziedzinie od 
Generalnej Guberni oraz czy osiągnęły to, czego oczekiwały, a jeśli nie osiągnęły, 
to co czyniły, aby sytuację poprawić. Nawiązuje do tych spraw tylko przy omawia
niu poszczególnych konkretnych zagadnień (np. wywóz robotników do Rzeszy). 
Stąd trudno uzmysłowić sobie, ile „kosztowała” Niemcy rezygnacja z prym atu mo
tywów gospodarczych w polityce okupacyjnej. Powstaje również wątpliwość inna: 
czy mimo wszystko obydwa motywy w jakiś sposób nie korelowały, czy z dąże
niem do wyniszczenia narodu polskiego nie łączył się program szybkiej, rabunkowej, 
nieodwracalnej eksploatacji gospodarczej tych ziem, która podrywając podstawy 
rozwojowe przemysłu, zmieniając strukturę GG na zdecydowanie agrarną, stwo
rzyłaby w arunki realizacji hitlerowskich planów osadniczych.

Sam Autor przyznaje, że w postępowaniu SS i policji wobec ludności polskiej 
czy żydowskiej, a więc tego czynnika, który w pierwszym rzędzie realizować miał 
cele „narodowo-polityczne”, na plan pierwszy wysuwały się czasem motywy ekono
miczne (s. 65—67). Mogły one przyśpieszać albo opóźniać akcje eksterminacyjne. Tak 
np. wywożenie do obozów zagłady i gazowanie ludności żydowskiej niekiedy przy
śpieszano, co łączyło się ze specyficznymi kryteriam i selekcji — wybierano ludzi 
bogatszych, aby zagarnąć ich rzeczy. W innych wypadkach akcje tego rodzaju — 
czasem wbrew odgórnym dyrektywom i „planom” — zawieszano na czas dłuższy, 
szczególnie tam, gdzie SS albo prowadziła oparte na robotniku żydowskim (oczy
wiście bezpłatnym) przedsiębiorstwa własne (DEST, DAW, OSTI), albo sprzeda
wała jego siłę roboczą niemieckim przedsiębiorcom prywatnym. Zdarzały się 
również wypadki, kiedy masowe aresztowania i transporty Polaków do obozów 
koncentracyjnych — tłumaczone względami politycznymi — miały faktycznie na 
celu zdobycie bezpłatnej siły roboczej. Osławiony gestapowiec Müller, zarządzając 
masowe aresztowania w GG w grudniu 1942 r., instruował tamtejszą policję, aby 
zatrzymywać głównie ludzi młodych, „vor allem nur arbeitsfähige” (s. 184).

Ciekawą ewolucję przechodziła niemiecka polityka przemysłowa w GG. 
W pierwszych miesiącach okupacji rozpoczęto wywożenie urządzeń fabrycznych, 
następnie wywożenie to wstrzymano, starając się równocześnie uruęhomić wszyst



kie zakłady użyteczne dla gospodarki wojennej 8. Cz. Madajczyk wskazuje, że owa 
zmiana metod łączyła się z decyzją utrzymania GG przy Rzeszy, ostatecznego zer
wania z planami traktow ania jej wyłącznie jako przedmiotu dyplomatycznych prze
targów. Moment wyznaczony przez ten pośredni-wskaźnik (innego, bezpośredniego, 
bezwzględnie wiarogodnego wciąż brak, bowiem archiwa dyplomatyczne kryją 
jeszcze niejedną tajemnicę) otwiera zarazem okres, kiedy w polityce okupacyjnej 
zwyciężyło ostatecznie założenie priorytetu motywów polityczno-narodowościowo- 
-rasow ych9. Oczywiście w dalszej konsekwencji one właśnie prowadziły do poważ
nego ograniczenia przemysłu w GG, ale już w sposób bardziej długofalowy, dopa
sowany do ogólnych planów hitlerowskich wobec tego rejonu.

Praca składa się z 6 rozdziałów: I. Koncepcje narodowosocjalistycznej polityki 
wobec Polski i Polaków; II. Stworzenie faktów  dokonanych (tzn. opanowanie ziem 
polskich, ich podział, zaprowadzenie niemieckich rządów); III. Organizacyjna i per
sonalna struk tura  niemieckiej adm inistracji; IV. Przesunięcia ludności (Bevölke
rungstransfer); V. Nowy porządek (Neuordnung) narodowosocjalistyczny i narodo
wy na ziemiach polskich; VI. Polityka wobec Polaków w Generalnej Guberni.

Wydaje się, że powyższy układ pracy jest realizacją założenia, aby badać 
„narodowosocjalistyczną treść niemieckiego panowania w Polsce”. Autor przedsta
wia najpierw, jak  ta treść powstała (rozdz. I), jakie były czynniki jej realizacji 
(rozdz. II i III) oraz jak działały te czynniki w praktyce i jakie dały rezultaty 
(rozdz. IV, V i VI). W ujęciu tym  brak, jak się wydaje, jednego ogniwa: omawia
jąc realizację polityki hitlerowskiej w Polsce, pisząc o przeszkodach, jakie reali
zacja ta  napotykała, uwzględnia głównie przeszkody powstałe z błędów samej poli
tyki oraz z nieudolności i skłócenia jej realizatorów — aparatu  administracyjnego, 
policyjnego, sądowego etc. Zbyt mało pisze natom iast o przeszkodach spowodowa
nych postawą narodu polskiego, a więc o przedmiocie tej polityki. Sądzę, że spraw 
tych nie można oddzielać, że dopiero na tle bardziej pełnego i wszechstronnego ob
razu postawy społeczeństwa polskiego w latach okupacji można wyjaśnić tru d 
ności, jakie napotykała polityka hitlerowska na „ziemiach wcielonych” czy w GG, 
a także wyjaśnić prżyczyny niektórych sporów kompetencyjnych i zmian metod 
hitlerowskiej administracji.

Autor oparł się przede wszystkim na źródłach drukowanych, archiwalnych 
i relacjach bezpośrednich. L iteraturą posługuje się jedynie w pomocniczym zakre
sie. Wydaje się, że stanowi to zarówno zaletę, jak  i wadę pracy. Zaletę, ponieważ 
Autor unika sądów jaskrawo szowinistycznych, spotykanych w niektórych szcze
gółowych pracach historyków NRF, a także sformułowań zbyt pochopnych, częs
tych w literaturze powstałej w pierwszych latach powojennych, których autorzy 
nie mieli możliwości dostatecznie szerokiej dokumentacji źródłowej. Wadę, gdyż 
przy swoim syntetycznym raczej ujęciu Autor nie ma oparcia w badaniach 
monograficznych, co powoduje, że pewne sprawy zostały całkowicie niemal pomi
nięte (np. szkolna polityka okupanta w GG czy pewna ewolucja stosunku do 
więźniów Polaków w obozach koncentracyjnych), inne zaś przedstawione jedynie 
pobieżnie (np. próby wygrywania antagonizmów narodowościowych w GG). Wy
daje się zresztą, że mimo podkreślonego wyżej wykorzystania polskich publikacji 
źródłowych Autor w słabym tylko stopniu wykorzystał polską literaturę, zwłaszcza 
monograficzną. Uderza to np. w rozdz. IV, p k tb : „Verschickung polnischer 
Zivilarbeiter ins A ltreich”, gdzie należało chyba sięgnąć do gruntownego studium

8 W. J a s t r z ę b o w s k i ,  Gospodarka niemiecka w Polsce, 1939—1944, W ar
szawa 1946, s. 127.

,J M a d a j c z y k, op. cit., s. 34—36.



W. Rusińskiego 10 11, czy w rozdz. V, pkt. a: „Das System völkisch-rechtlicher Eindeut
schung und Aussonderung. Deutsche Volksliste und W iedereindeutschungsverfah
ren”, gdzie Autor nie wykorzystał dość obfitej przecież literatury  o liście narodowej 
na Śląsku n , ograniczając się do prac omawiających stosunki w Poznańskiem i na 
Pomorzu, przez co sprawę tę przedstawia nieco jednostronnie — oczywiście w sen
sie terytorialnym  — pomija specyfikę rejonu, gdzie Volkslista przybrała największy 
zasięg i najbardziej zróżnicowany charakter. Wydaje się, że niedostateczne wyko
rzystanie literatury  polskiej, chociażby pam iętnikarskiej, powoduje, że M. Broszat 
mylnie moim zdaniem interpretuje hierarchię oddziaływań poszczególnych środków 
terroru  na społeczeństwo polskie. Zä główne źródło nienawiści uważa wywożenie 
na roboty do Niemiec, gdy w rzeczywistości największe oburzenie wywoływały 
chyba egzekucje i obozy koncentracyjne. Autor nie podkreśla grozy obozów kon
centracyjnych i ponurej (niestety prawdziwej) legendy, jaka je otaczała, znanej 
chyba całemu społeczeństwu 12.

Autor czerpał najwięcej z dokumentów norymberskich, zarówno opublikowa
nych w tzw. niebieskiej serii, jak i nie publikowanych. Na drugim miejscu wy
mienić należy (co jest godne podkreślenia) dokumenty opublikowane w Polsce: 
„Biuletyny Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich” oraz „Documenta 
Occupationis Teutonicae”. Dlaczego w takim  razie w tak  wąskim zakresie wyko
rzystał naszą literaturę? Może zaważył tu  wzgląd, że powoływanie się na opraco
wania polskie nie przekonałoby czytelnika niemieckiego? Charakterystyczne, że 
cytując jeden z tomów „Documenta Occupationis” podkreśla, iż tekst niemiecki 
podany tam  jest w fotokopiach oryginałów.

Niewątpliwą natom iast zasługą Autora jest sięgnięcie do m ateriałów źród
łowych historykom polskim nie znanym, a być może i niedostępnym, znajdują
cych się w Niemieckiej Republice Federalnej, jak: a) Akta M inisterstwa Spraw 
Wewnętrznych i Kancelarii Rzeszy, znajdujące się w Centralnym Archiwum Fe
deralnym  (Bundes-Zentral-Archiv) w Koblencji; b) Akta sekretarzy stanu m ini
sterstw  odpowiedzialnych za poszczególne organa hitlerowskiej adm inistracji 
(Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości itd.), przechowywane w H aupt-Archiv 
Berlin—Dahlem; c) Akta udostępniane historykom polskim, ale dla okresu okupacji 
jeszcze nie wykorzystane, jak archiwum hitlerowskiego M inisterstwa Spraw Zagra
nicznych (przekazane przed paru laty przez USA), znajdujące się obecnie w Bonn, 
oraz akta Reichsführera SS (mikrofilm, przekazany z USA dla Institu t für 
Zeitgeschichte w Monachium).

Wreszcie już specjalnie dla omawianej książki Autor przeprowadził dwa wy
wiady: z gen. Gienanthem, w latach 1940—1941 głównodowodzącym oddziałami 
W ehrmachtu w GG, oraz z kpt. Englem (W ehrmachtsadiutant Hitlera). Ten ostatni 
podał m. in., że propagandowe „pomnożenie” ofiar „krwawej niedzieli” w Byd
goszczy do 58 000 nastąpiło na bezpośredni, osobisty rozkaz H itlera (s. 48).

10 W. R u s i ń s k i ,  Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939— 1945 
na terenie Rzeszy i „obszarów wcielonych”, t. I, Poznań 1950; t. II, Poznań 1955.

11 Por. zwłaszcza Z. I z d e b s k i ,  Niemiecka lista narodowa na Górnym Śląsku, 
Katowice—Wrocław 1946: W. O s ze  l d  a, „Volkslista” na Śląsku  (Przegląd Zachodni, 
4/1948, n r 5, s. 502—508).

12 Napływ wiadomości o stosunkach w obozie oświęcimskim i narastanie po
nurej sławy tej miejscowości można bardzo dobrze prześledzić na przykładzie 
zapisków L. L a n d a  u a, Kronika lat wojny i okupacji, t. I, Warszawa 1962, s. 719, 
747, 796; t. II, Warszawa 1962, s. 346 i 423. Już we wrześniu 1940 r. opinia publiczna 
Warszawy zaczęła się orientować w warunkach panujących w obozie. W latach 
1942—1943 pojawiają się w Kronice wzmianki: „ciężej obwinionych wywozi się do 
Oświęcimia, skąd szansa wyjścia prawie żadna...”



Wpraw.dzie M. Broszat nie zajmuje się osobno polityką hitlerowską wobec 
ludności polskiej na Śląsku, co zresztą mijałoby się z ogólną koncepcją Jego pracy, 
niemniej wnosi On szereg nowych ustaleń i szczegółów, które wzbogacają naszą 
wiedzę o okresie okupacji na tym terenie, zwłaszcza w byłym woj. katowickim, 
włączonym do Rzeszy po kampanii wrześniowej. Pierwsze zagadnienie to różnice 
stanowisk wobec Volkslisty i kryteriów zaliczania do narodu niemieckiego lud
ności tzw. obszarów wcielonych. Spory w tej sprawie Autor rozpatruje na trzech 
płaszczyznach: różnice między poszczególnymi terytoriam i (Pomorze, Wielkopolska, 
Górny Śląsk), wynikające zarówno z historycznej specyfiki, jak i odmiennej w  wie
lu szczegółach polityki ich gauleiterów; różnice i antagonizmy między poszczegól
nymi grupami b. mniejszości niemieckiej na ziemiach polskich, zwłaszcza między 
zdeklarowanymi i aktywnymi (już przed r. 1939) hitlerowcami a tymi Niemcami, 
którzy nie akceptowali całkowicie programu i hegemonii NSDAP; wreszcie zasad
nicze różnice programowe na płaszczyźnie instancji najwyższych, berlińskich.

Dwie pierwsze płaszczyzny sporów były już rozpatrywane także i przez naszą 
historiografię, natomiast różnice stanowisk instancji centralnych przedstawia 
M. Broszat w sposób nowy, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu materiałów 
podsekretarza stanu w M inisterstwie Spraw Wewnętrznych, Pfundtnera. Tak np. 
w memoriale z 23 VIII 1940 r. krytykowało M inisterstwo dotychczasowe metody 
zaliczania do narodowości niemieckiej, wypowiadając się zarówno przeciwko k ry 
terium  postawy politycznej, a nawet narodowej („gar ein schlechte Deutscher bleibt 
Deutscher’1), jak i przeciwko kryterium  pochodzenia. Na uwagę zasługuje zwłaszcza 
argum entacja w tym ostatnim  wypadku. Pfundter przyznaje, że gdyby pochodzenie 
decydować miało o przynależności do narodu niemieckiego, trudno byłoby uznać za 
Niemców znaczną część ludności Szlezwigu-Holsztynu, Prus Wschodnich i Śląska. 
W interesie Niemiec leży wykazanie jak  największej liczby „Volksgenossen” na 
„obszarach wcielonych”, w przeciwnym razie pozbawiono by podstaw całą propa
gandę o sile żywiołu niemieckiego na tych terenach (s. 123—124). Co do stanu 
faktycznego M inisterstwo nie żywiło natom iast żadnych złudzeń. W poufnym ze
stawieniu statystycznym z listopada 1939 r. obliczono ilość Niemców w „Reichsgau 
W artheland” (rejencja poznańska według granic z r. 1914 oraz około 150-kilometro- 
wy pas dawnej Kongresówki) na 327 000, ledwie 7°/o ogółu ludności (s. 35).

M. Broszat wyjaśnia również genezę osławionego curiosum administracyjnej 
sytuacji Górnego Śląska po r. 1939, mianowicie potrójnej granicy na tym terenie: 
celnej — oddzielającej utworzoną w r. 1941 rejencję katowicką od Generalnej 
Guberni, policyjnej (różne przepisy) — odpowiadającej granicy Rzeszy sprzed 
1 IX 1939 (do rejencji katowickiej przyłączono przemysłowe okręgi rejencji opol
skiej: Bytom, Gliwice, Zabrze), paszportowej — odpowiadającej granicy Rzeszy 
sprzed r. 1914 (do rejencji katowickiej włączono również Zagłębie Dąbrowskie i po
wiaty Biała, Chrzanów, Wadowice, Żywiec oraz oczywiście Śląsk Cieszyński łącznie 
z tzw. Zaolziem). Autor cytuje memoriał gauleitera śląskiego Josefa Wagnera 
z 2 II 1940, który wskazywał, że tego rodzaju rozdęcie rejencji utrudni asymilację 
„warstwy pośredniej”, za jaką w oczach hitlerowców uchodzili Górnoślązacy, umoż
liwi im kontynuowanie kontaktów z „polskimi” powiatami Zagłębia Dąbrowskiego 
i Małopolski. Wagner domagał się cofnięcia granicy rejencji do stanu z r. 1914, 
na co jednak Hitler nie chciał się zgodzić; jak przypuszcza M. Broszat — głównie 
ze względów prestiżowych 13 Wyjściem pośrednim było właśnie utrzymanie — aż do

13 Zapewne nie mniejszą rolę odgrywały względy gospodarcze: dążenia kapita
listów górnośląskich do podporządkowania sobie obydwóch części zagłębia węglo
wego czy wreszcie postulaty sfer kierowniczych niemieckiej gospodarki zbrojenio-



końca wojny — wspomnianej wyżej granicy paszportowej, która uniemożliwiać 
miała swobodny ruch ludności, zwłaszcza między obydwoma zagłębiami (s. 36—37).

Wiele nowych ustaleń faktycznych, nie dotyczących już jednak bezpośrednio 
Śląska, wnosi książka dla takich spraw, jak postawa mniejszości niemieckiej 
i jej stosunek do ludności polskiej w pierwszych miesiącach okupacji, odruchy opo
ru przeciwko metodom polityki okupacyjnej ze strony tzw. dobrych Niemców spo
śród hitlerowskiej adm inistracji, zwłaszcza w GG (Autor wykazuje, że albo zmusze
ni byli zaprzestać wszelkich prób krytyki, albo też byli usuwani ze swych sta
nowisk; nie neguje zresztą sporadyczności tego rodzaju postawy; por. zwłaszcza 
s. 42—44), moralne i zawodowe kwalifikacje okupacyjnych urzędników (Autor 
wskazuje na coraz niższą przydatność kierowanych do GG ludzi oraz cha
rak ter ich rządów, które bynajmniej nie były synonimem tak wychwalanego przez 
Franka „niemieckiego porządku”, s. 72—74). Podobne przykłady można by zresztą 
mnożyć.

Wydaje się zresztą, że nie tylko one decydują o wartości książki M. Broszata. 
Czytelnik polski znajdzie w niej nie tylko wiele nowych, mniej lub bardziej szcze
gółowych wiadomości, ale również interesujące ujęcie. Wprawdzie z niektórymi 
poglądami M. Broszata można i trzeba dyskutować, zarazem jednak trudno odmó
wić im naukowej rzetelności. W sumie świadczą one, że Autor potrafił zerwać 
z szowinistycznymi tradycjam i niemieckiej historiografii stosunków polsko-niemiec
kich. A to już wiele!

Wacław Długoborski

STIMME DES MENSCHEN. BRIEFE UND AUFZEICHNUNGEN AUS DER 
GANZEN WELT 1939—1945. Gesammelt und herausgegeben von Hans W alter 
Behr, Piper Verlag München 1961, s. 601.

Jedną z najciekawszych książek la t ostatnich jest niewątpliwie zbiór listów 
i notatek ludzi, którzy zginęli w drugiej wojnie światowej, pt. Stim m e des M en
schen. Niemiecki filozof protestancki Hans W alter Bähr, wydawca międzynarodo
wego czasopisma naukowego „Universitas”, zgromadził w potężnym tomie kilkaset 
dokumentów ofiar ostatniej zawieruchy wojennej. Obok Anglików, Francuzów, 
Niemców, Polaków, ludzi radzieckich i innych Europejczyków reprezentowani są 
w nim Chińczycy, Hindusi, Japończycy, Nowozelandczycy i Amerykanie. Większość 
autorów tych listów to ludzie o nazwiskach nie znanych szerszemu ogółowi. Nie 
brak jednak i ludzi wybitnych. Należałoby tu taj wspomnieć chociażby polskiego 
pedagoga Janusza Korczaka, japońskiego lekarza Nagai, włoskiego dyplomatę Pin- 
tora, amerykańskiego generała Pattona czy głośnych pisarzy Antoine’a de Sant 
Exupery, Brunona Szulca, Wirginię Woolf i Stefana Zweiga.

Listy, uporządkowane chronologicznie, tworzą niezwykłą, oryginalną kronikę lat 
1939—1945. Ich autorzy reprezentują różnorakie światopoglądy, należą do różnych 
klas i warstw  społecznych, są przedstawicielami różnych zawodów. Mimo to mi- 
stycyzujące rozważania mnicha buddyjskiego i płomienne, świadczące o bezprzy
kładnym patriotyzmie listy żołnierzy radzieckich czy źródła polskie, świadectwa 
martyrologii naszego narodu, tworzą jednolity obraz wydarzeń czasu wojny. Skła
dają się nań zarówno listy skazańców, czekających w kaźniach faszystowskich na

wej, dla której kierowania korzystna była jak najdalej idąca centralizacja także na 
szczeblu poszczególnych rejonów.


