
R E C E N z J E 

J. Ros e n - P r  z e  w o r s k a, SPADEK PO CELTACH, (Popularnonaukowa.
Biblioteka Archeologiczna pod redakcją Marka Konopki, nr 20), Wrocław 1979, 
ss. 156. 

Jest to kolejna praca tej Autorki posw1ęcona dziejom Celtów w Polsce. Sporo 
miejsca poświęca J. Rosen-Przeworska problematyce pobytu Celtów na Sląsku 
(s. 71-88). Elementami „spadku po Celtach" związanymi ze Sląskiem mają być, 
zdaniem Autorki, m. in.: ,,legendy towarzyszące tak ciekawej postaci, jaką był Piotr
Dunin (Włostowic)" oraz „legenda śląska o Liczyrzepie" (s. 149). Aby zrozumieć, 
dlaczego J. Rosen-Przeworska tak właśnie uważa, należy sięgnąć do jej wcześniejszej 
pracy zatytułowanej Religie Celtów 1, gdzie znajdujemy taki oto fragment: ,,Jako 
ciekawostkę przypomnę, co nam przekazuje średniowieczne podanie. Piotr Włast, 
polując z księciem Bolesławem Ul na dziki w obrębie Slęży, uratował swego pana 
od niechybnej śmierd, dobijając oszczepem dzika, nożem zranionego przez księcia ... 
Działo się to w miejscu, gdzie później stanął granitowy Dzik nr 1. Piotr Włast 
otrzymał za to Slężę w darze jako dobra dziedziczne. I na Slęży uczynił ślub, że wy
buduje kościół w podzięce za ocalenie (raczej powinien to zrobić książę, wszak to 
jego ocalono - M. C.]. Za „zdradę interesów" został oślepiony przez pogańskich 
kapłanów. Pochodził on z wielkiego rodu Duninów, który historycy zazwyczaj wy
wodzą z Danii. Legenda jak i imionisko Włast Dunin wyraźnie wskazują na celtycki 
rodowód. Włast jest najprawdopodobniej zeslawizowaną formą imienia celtyckiego 
Gwlastos, a Dunin wywodzi się od Dunn, Don, Dannan, Dannonius, tak pospolitych 
w Anglii (Flandria, Szkocja, Walia), ale spotykanych także we Francji i Szwajcarii. 
Nawet kolo Heidelbergu znamy nazwę Donon" 2• Wiele w tym urywku stwierdzeń 
co najmniej wątpliwych, np. zwracają uwagę Flandria, Szkocja i Walia jako części 
Anglii. Pozostawiając jednak geografię na boku, wypada stwierdzić, iż mimo że
źródeł średniowiecznych dotyczących osoby Piotra tzw. Własta jest sporo 3, to 
jednak brak między nimi tego, na które powołuje się J. Rosen-Przeworska. Mini
malne jedynie podobieństwo (motyw polowania na dzika) wykazuje tylko podanie
O zameczku Piotra Wlosta nad Kaczawą, opublikowane przez K. Kwaśniewskiego 
w oparciu o tekst J. T. Grasse z 1817 r. 4 Trudno jednak i to podanie uznać za 
średniowieczne. 

Natomiast „bliskie związki" legendy o Olbrzymie ze Śnieżki, identycznym oczy
wiście zdaniem Autorki z celtyckim Smertiosem 5, z folklorem Celtów o ile nawet
są rzeczywiste, to nie dowodzą pobytu Celtów na Sląsku z tej prostej przyczyny, że 
legendę o tzw. Liczyrzepie przynieśli tu dqpiero w XV w. górnicy z Harzu 6• Nie· 

1 J. R o s e  n - P r  z e  w o r s k a, Religie Celtów, Warszawa 1971. 
2 Tamże, s. 256-257. 
3 Zestawiam je: M. Ce t w ińs k i, Piotr Włostowic czy Piotr Rusin? (Sląski 

Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XXIX, 1974, s. 442, przyp. 106). 
4 K. K w  a śn i e  w s ki, Podania dolnośląskie, Wrocław 1968, s. 189-191. 
s R o s e  n - P r  z e  w o r s k a, Religie ... , s. 258. 
o Z. M i c h n i e w i c z, O najstarszym wizerunku Rzepióra z r. 1561 (Rocznik

Jeleniogórski, 1963, s. 100-118, gdzie dalsza literatura). 
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jest też trafne twierdzenie J. Rosen-Przeworskiej, jakoby Jan Długosz pisał co
kolwiek o Liczyrzepie nazywanym przez niego rzekomo Smierdziochem czy Smier
ciochem. 

Wspomnieć tylko wypadnie, iż zbyt kategorycznie odrzuca Autorka interpretację 
ukośnych krzyży ślężańskich jako znaków granicznych na rzecz odczytania ich jako 
celtyckich oczywiście znaków kultowych 1. Nieprawdą też jest, jakoby „jeszcze 
w XI w. góra Slęża zażywała wielkiej czci" i „odbywały się na niej »pogańskie« 
praktyki" 8. Znane powszechnie zdanie Thietmara na ten właśnie temat dość po
wszechnie rozumiane jest jako informacja dotycząca czasów współczesnych kroni
karzowi, ale w rzeczywistości biskup merseburski pisze tu o przeszłości 9. 

Nie wchodząc głębiej w zagadnienie wiarygodności przedstawionego w książce 
materiału archeologicznego, skoncentruję się nad fragmentem pracy poświęconym 
rzekomym tradycjom celtyckim, zawartym jakoby w zabytkach polskiej historio
grafii średniowiecznej 10_ 

J. Rosen-Przeworska podaje na s. 138 rzekomy cytat z Kroniki Galla: ,,bracia
Słowacy błąkając się osady sobie zakładali, jeden miał imię Czech, drugi Lech ... 
O Lechu zaś mówię, że osiadł tam, gdzie teraz jest Polska". Słów tych darmo szukać 
w jakimkolwiek znanym wydaniu testu Anonima tzw. Galla u_ Lecha - praojca 
Polaków - nie zna jeszcze Wincenty Kadłubek 12, trudno więc zgodzić się z Au
torką, że legenda ta pochodzi z XII w., skoro po raz pierwszy w Polsce notuje ją 
dopiero pochodząca z XIV w. Kronika wielkopolska 13. Natomiast podaną przez 
J. Rosen-Przeworską datę przybycia Lecha do Polski (550 r. n. e.) trudno traktować
poważnie. Kolejnym nieporozumieniem jest takie oto zdanie (s. 145): ,,Gal Anonim,
jak słusznie zaznaczał W. Surowiecki, wyróżniał też chytrego Leschka - Mateusza,
tegoż alio pacto Leszkona, chytrego Lescha - złotnika i Lestkona - kowala". Posta
cie te nie są znane Anonimowi tzw. Gallowi, co łatwo sprawdzić sięgając do tekstu 

tego źródła.
Na s. 141 J. Rosen-Przeworska pisze, jakoby Kronika wielkopolska nazywała 

założyciela Gniezna, Lecha, synem Kraka. W rzeczywistości źródło to uznaje Lecha 
za syna Pana 14• Szczegóły te wskazują, że i tego źródła Autorka nie przestudiowała 
dokładnie. 

Autorka Spadku po Celtach szuka na silę dowodów na poparcie swej tezy. I tak 
na s. 145-146 utrzymuje, jakoby Wincenty tzw. Kadłubek za istotny element elekcji 
Leszka Białego uważał wyścig konny do mety, ,,zakreślonej rzędem patyków 
względnie kolców żelaznych". W rzeczywistości Kadłubek anegdotę o podstępie z kol
cami umieszcza w czasach bajecznych 1•, a opisując dość dokładnie elekcję syna 
Kazimierza Sprawiedliwego ani jednym słowem nie wspomina o jakichkolwiek 

� R o  s e n  - P r  z e  w o r  s k a, Religie ... , s. 252, t a  ż, Spadek po Celtach, s. 78. 
8 R o s e  n - P r  z e  w o r s k a, Religie ... , s. 254. 
9 Kronika Thietmara, wyd. M. z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 555: ,,Posita est 

[Niemcza] autem haec in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso 
et grandi olim sibi indito; et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda 
gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur". 

10 Rozdział ten (s. 138-148) zatytułowany jest „Między baśnią a historią", tak 
jak artykuł tejże Autorki zamieszczony w „Z otchłani wieków", R. XLII, 1976, nr 2, 
s. 85-92, gdzie m. in. (s. 91) jest twierdzenie, iż „Jan Długosz, również biskup kra
kowski, napisał pierwszą księgę swych kronik w 1406 r."

11 Najnowsze wydanie tekstu kroniki dal K. Maleczyński w MPH NS, t. II, 
Kraków 1952. 

12 Mistrza Wincentego Kronika polska, tłum. K. Abgarowicz i B. Kilrbis, wstęp 
komentarz napisała B. Kiirbis, Warszawa 1974, s. 56. 

is Tamże. 
H MPH NS, t. VIII, Warszawa 1970, s. 4. 
i;; MPH, t. II, Lwów 1872, s. 263. 
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wyścigach 16. Wątpliwości budzi także teza Autorki o celtyckiej genezie wspomnia

nego epizodu z wyścigiem, zaczerpnął go mistrz Wincenty albo z literatury greckiej 

lub rzymskiej 17, albo też ze znajomości pewnych pogrzebowych obyczajów Prusów 18.

Kolejnym nieporozumieniem spośród licznych innych w pracy J. Rosen-Prze

worskiej jest następujący fragment (s. 139): ,,Długosz jezioro Gopło nazywa także 

Blandio. Nazwa ta dzisiaj jest zupełnie zapomniana, ale jej źródłosłów jest znowu 
celtycki, ma swój odpowiednik w średniowiecznych nazwach irlandzkich Ballandina, 
Ballinderry, Blain-Gwarch i Blain-Blaing (Szkocja), co oznacza granicę". Daremnie 

jednak szukać w znanych nam dziełach krakowskiego kanonika jeziora Gopło -

Blandio. Wydaje się, że J. Rosen-Przeworska błędnie pojęła następujący przekaz 
Roczników Jana Długosza: ,,Blandno, lacus amplissimus Maioris Poloniae, qui am

plitudinem lacus Gopło asseritur superare, oppido Sbanszin impendens, piscibus 
uterrimus, quem fluvius Obra apud oppidum Koszmin ortus, a principia usque ad 

finem irrigat, anguillas plures numera gignit" 19. źródło niedwuznacznie zatem in

formuje, iż Blandno i Gopło to dwa różne jeziora i choć pierwsza nazwa obecnie 

rzeczywiście zanikła, to jednak bez trudu stwierdzić można, że Długoszowi szlo 
o Jezioro Zbąskie 20• Nie jest też całkiem ścisłe twierdzenie Autorki, jakoby Długosz

pisał o pogańskiej świątyni w Gnieźnie poświęconej trójcy bóstw: Ladzie, Dziedzilyi

i Nyji (s. 140). Lektura cytowanego tekstu wskazuje, że Długosz pisze o świątyni bez

bliższego określenia, ile bóstw było w niej czczonych, jedynie domyślać się należy,
że wszystkie ·wymienione uprzednio, tzn. cztery (bo dochodzi jeszcze Jesse) 21. In

nym zagadnieniem jest wiarygodność wspomnianego przekazu Długosza, żyjącego
wszak ponad pięć wieków po przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa 22• 

Niewłaściwej analizie źródeł pisanych towarzyszą w pracy J. Rosen-Przeworskiej 
nieszablonowe etymologie imion i nazw geograficznych. Ocenę ich wartości należy 
pozostawić językoznawcom. Dla przykładu podam niektóre tylko wywody Autorki. 

I tak nazwa Kruszwicy „składa się z dwu członów, z których łaciński vicus nie bu
dzi wątpliwości" (s. 142), a człon pierwszy, co łatwo odgadnąć, jest oczywiście cel
tycki. Dowiadujemy się również, że „syn Piasta otrzymał imię Siemowit, kończące 
się sylabą wit- wid- uid- Gwydd- derwydd, co w staroceltyckich narzeczach ozna
czało wiedzący, czarodziej, mag. Od tego samego uid pochodzi nazwa wiedźma, 
czyli kobieta wiedząca, lecząca, lekarka, wróżbiarka. Czy znowu mamy tu przy
padkowe zbieżności, czy też świadome utrwalanie przez kronikarzy okruchów prze

szłości już nie zawsze zrozumialej i czytelnej dla szerszego ogółu w IX w., nie mó
wiąc o późniejszych czasach?" Pomijając pokrętną logikę zacytowanych zdań, trud
no mieć zaufanie do filologicznych tez Autorki, żywcem przypominających tłuma
czenie nazwy Radom jako „świątyni boga Ra". Wydaje się, że wartość owych 

etymologii j�st znikoma i nie może być dowodem pobytu Celtów na naszych zie

miach, tak jak nazwa Radomia nie dowodzi podboju Polski przez wojska faraonów 

egipskich. 

1B Tamże, s. 429. 
11 Zob. Mistrza Wincentego ... , s. 87, przyp. 71.
18 Por. opis wyścigów po mienie zmarłego Prusa w anglosaskim przekładzie 

Chorografii Orozjusza króla Alfreda w: G. La b u d  a, 2ródla skandynawskie i an
glosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa 1961, s. 70, tekst anglosaski, i s. 86, 
tłumaczenie polskie. 

rn Joannis Dlugossi seu Longini canonici Cracoviensis Histo1·iae Polonicae, t. I
(Opera omnia, t. X), Krnków 1873, s. 31, lub Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae 
incliti Regni Poloniae, Warszawa 1964, s. 92 i komentarz na s. 359. Tłumaczenie pol
skie: Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. I. 
Kraków 1867, s. 26, lub Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego królestwa 
polslciego, Warszawa 1962, s. 141. 

20 Ioannis Dlugossi Annales ... , t. I, s. 359.
21 Tamże, s. 107. 
2'! Por. krytykę w: A. B r  i.i c k  n e r, Mitologia polska, Warszawa 1924, passim.
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Slady Celtów widzi J. Rosen-Przeworska dosłownie wszędzie. Nic też dziwnego, 
że za celtyckie uznała ona głowy diabłów wmurowane na zewnątrz kościoła NMPan
ny w Inowrocławiu, a to tylko z przyczyny rogów typowych dla bóstw celtyckich 
(s. 89). Z tego samego powodu za ślad tradycji celtyckiej poczytuje Autorka znaną 
figurkę koziołka z Lednogóry (s. 89) i z nieznanych już przyczyn głowę drewnianego 
posągu wydobytą w Janikowie (s. 89). Nie dziwi też w takim kontekście teza o cel
tyckim pochodzeniu Słupa konińskiego, mimo że w tym wypadku bliższe wydają się 
tak w czasie, jak i przestrzeni analogie ruskie 23. 

Wydaje się, że nie ma już większego sensu wyliczanie innych pomyłek za
wartych w tej pracy. Przy wielkiej ilości podstawowych błędów popełnionych przez 
J. Rosen-Przeworską budzi się zrozumiała nieufność do przedstawionego w oma
wianej pracy materiału archeologicznego. Interpretowanie niemal każdego fragmentu
ceramiki czy narzędzia jako wyrobów celtyckich zdaje się być przesadą. Jednak
nawet uznając część owych, przedmiotów za celtyckie, trudno upatrywać w nich
bezsporne dowody Celtów na naszych ziemiach, liczne bowiem znaleziska monet
rzymskich i przedmiotów wykonanych w krajach należących do Imperium nie są,
na co panuje powszechna zgoda badaczy, dowodem zasiedlenia ziem polskich przez
starożytnych Rzymian.

Biorąc pod uwagę podstawowe braki warsztatowe pracy J. Rosen-Przeworskiej, 
trudno zrozumieć powody, dla których jej twórczość spotyka się niekiedy z uzna
niem 24. Omawiana praca nie jest przykładem dobrej i rzetelnej popularyzacji wiedzy. 

Marek Cetwiński 

POLSKA KLASA ROBOTNICZA. ZARYS DZIEJÓW, pod redakcją S. Kalabiń
skiego, t. I, cz. 1-3, Warszawa 1974-1978, ss. 850, 993, 897. 

Wystarczy spojrzeć na rozmiary tych trzech pakownych woluminów, aby zro
zumieć, że ich pełna ocena jest bardzo trudna. W dodatku wymagałaby ona znajo
mości wielu zagadnień w okresie około półtora stulecia. Tak więc w niniejszym 
omówieniu zwrócę uwagę tylko na część cech charakterystycznych dzieła. 

z projektowanych trzech tomów opublikowany został pierwszy w trzech częś
ciach. Obejmuje on okres od przełomu XVIII i XIX w. do 1918 r. Część 1 sięga do 
ok. 1870 r., a w jej skład wchodzą prace dotyczące Królestwa, Białostockiego, Sląska, 
Wielkopolski i Pomorza Wschodniego, Galicji, Sląska Cieszyńskiego oraz Kultury 
i obyczajów robotników. Części 2 i 3 dotyczą lat 1870-1918, w tym druga Królestwa, 
Białostockiego i Polaków w Rosji, trzecia zaś pozostałych terenów, do· których do
dano emigrację stalą i sezonową w Niemczech. Pierwotnie, jak wynika ze wzmia
nek we wstępie (np. cz. 1, s. 5), planowano wydanie dwóch części, materiał rozrósł 
się jednak tak bardzo, że starczyło go na trzy, i to o tak znacznych rozmiarach. 

Dzieło przygotowane zostało przez Pracownię Dziejów Klasy Robotniczej IH 
PAN, a poprzedzone kilkudziesięcioma studiami, zamieszczonymi w serii Polska 
Klasa Robotnicza, ukazującej się od 1970 r. Wiele tych studiów napisali autorzy 
Zarysu i stanowiły one wyraźnie jego przygotowanie. Część pierwsza Zarysu dzie

jów wyszła spod pióra 8 autorów: R. Kołodziejczyka (Królestwo), S. Kalabińskiego 
(Białostockie), S. Michalkiewicza (Sląsk), K. Wajdy (Wielkopolska i Pomorze Wschod
nie), W. Najdus (Galicja), A. Zająca (Sląsk Cieszyński), W. L. Karwackiego (kultu
ra) i K. Murzynowskiej (ikonografia). W części drugiej trzeciej Królestwem zajął 

23 C e t w i ń s k i, Piotr Włostowic czy Piotr Rusin?, s. 441 i przyp. 100. 
24 Np. J. G ą s s o w s k i, Mitologia Ceitów, Warszawa 1978, s. 11. 
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się zespól 8 osób (K. Groniowski, E. Kaczyńska, Kalabiński, Karwacki, Kołodziejczyk, 
J. Molenda, Z. Pustula i A. Żarnowska), Rosją Z. Lukawski, emigracją K. Murzy
nowska, pozostałe rozdziały napisali ci sami autorzy, co w części pierwszej. W su
mie zebrano 14 osób, co jak na rozmiary wydawnictwa nie jest wiele. Poza rozdzia
łami o Królestwie w latach 1870-1918 pozostałe prace mają tylko po jednym auto
rze, zjawisko pomyślne.

Z podanego wyżej ogólnego zestawienia treści wynika pierwsze zagadnienie, 
mianowicie zakres dzieła. Zanotować przyjdzie, że ze skupisk emigracyjnych uwzględ
niono dwa państwa rozbiorowe, pomijając Austro-Węgry (co prawda tamtejsza emi
gracja była znacznie mniej liczna) oraz całą pozostałą emigrację, ze Stanami Zjedno
czonymi na czele. Z ziem zachodnich mowa jest o Dolnym Śląsku, a więc o terenie 
ze zdecydowaną przewagą niemieckiej klasy robotniczej, nie ma natomiast Pomorza 
Zachodniego, posiadającego podobny charakter. Na wschodzie Galicja obejmuje te
reny po Zbrucz i ,nie mogło być inaczej, natomiast o guberniach zachodnich, poza 
Białostockiem, mowa jest tylko pokrótce w pracy o Polakach w Rosji. Można zro
zumieć tendencję, ale tkwi w tym pewna niekonsekwencja. Dodając zas, ze omow10-
no także inne grupy narodowe na ziemiach polskich, tytuł trzeba przyjąć z pew
nymi modyfikacjami. 

Nasuwa się także pytanie o proporcje między poszczególnymi częściami całego 
opracowania. W przybliżeniu wyglądają one następująco: 

t. I, 1 t. I, 2-3
Królestwo 20,8 39,5°/o
Białostockie 10,2 9,2
Rosja 3,2
Śląsk 20,8 

(w 0/o) 
8,8

Wielkopolska 6,9 6,1
Galicja 19,6 12,8
Śląsk Cieszyński 5,6 5,3
Niemcy 5,5
Kultura 16,1 9,7 

(odsetki obliczone zostały w stosunku do rozdziałów merytorycznych z pominięciem 
wstępów, spisów tabel itd.). 

Jak widać z tego zestawienia, w okresie 1870-1918 gwałtownie wzrósł udział 
Królestwa (z 164 na 722 strony), na drugim natomiast biegunie znajdują się roz
działy o śląsku. W części 1 są one równe objętością Królestwu, w następnym okre
sie ustępują rozdziałom o rejonie białostockim. Części 2 i 3 są razem 2,3 raza wię
ksze od 1, rozdziały o Śląsku jako jedyne nawet się troszkę zmniejszyły (z 164 na 
160 stron), gdy np. rozdziały o Wielkopolsce i Pomorzu wzrosły z 54 na 112 stron. 
Wydaje się, że proporcje zostały zachwiane. 

Dzieje klasy robotniczej przedstawione zostały tylko w granicach poszczegól
nych terytoriów (wyjątkiem są rozdziały o kulturze). Na skutek tego odpadły dwie 
możliwości - łącznego potraktowania niektórych zagadnień, a więc np. w całym 
zaborze pruskim, a także na terenie emigracji w Niemczech, obowiązywało to samo 
ustawodawstwo społeczne, istniały także pewne podobieństwa między Królestwem 
i Białostockiem (a także skupiskami polskimi w Rosji), oraz dokonywania pewnych 
porównań (paradoksalne, ale w tej sytuacji zrozumiale jest, że jedyne urywki,: 
w których można znaleźć takie porównania, mieszczą się w rozdziałach o kulturze, 
ale tam, oczywiście, w minimalnym stopniu). 

Jeżeli bardzo schematycznie wyróżnimy w zagadnieniu dziejów klasy robotni
czej trzy kwestie - genezę i strukturę proletariatu, jego położenie oraz ruch ro
botniczy - to stwierdzić należy, że wszystkie one są reprezentowane mniej więcej 
w tej samej mierze. Według moich obliczeń, oczywiście t7lko bardzo przybliżonych, 
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pom13a3ąc różnego rodzaju uwagi wstępne, rozdziały o kulturze itd., na te trzy 

kwestie wypada między 600 a 800 stronami na każdą. Uznać to trzeba za zjawisko 
dodatnie. 

Dodać też trzeba, że elementy wstępne, tzn. głównie dane o rozwoju gospodar
czym, zwłaszcza o rozwoju przemysłu, nie stanowią przesadnego obciążenia tekstu. 
Na ogól większe są one w t. I, 1, stanowiąc czasem ok. 1/4 całego tekstu (Królestwo, 

Białostockie, Śląsk Cieszyński), mniejsze w t. I, 2 i 3, po kilkanaście lub nawet tylko 
po kilka procent. Jeżeli w sumie zajmują one ok. 200 stron, to trzeba pamiętać 
o rozmiarach całości.

Udało się także uniknąć poważniejszych powtórzeń, jedynie czasem występują
drobne podobieństwa między rozdziałami o poszczególnych terenach i o kulturze, 

jeszcze rzadziej wewnątrz tych samych prac. 

Na ogól wszystkie prace zamieszczone w wydawnictwie podzielone zostały na 
takie same lub zbliżone rozdziały. Widać tu chyba surową rękę redaktora albo 
konsekwentnie stosowaną uchwalę zespołu. W części 1 mamy więc kolejno podłoże 
gospodarcze, pochodzenie i rekrutację, liczebność i strukturę, położenie oraz początki 
ruchu robotniczego. W części 2 i 3 pochodzenie i liczebność zastąpione zostały przez 

oblicze społeczne klasy robotniczej, treściowo przeważnie kontynuację rozdziałów 
wcześniejszych, wyodrębniono stan oświaty oraz często okres wojny 1914-1918. 
W tych częściach jest nieco więcej odrębności {pracę o Rosji trzeba było zaczynać 

od początku, w pracy o emigracji dodany został rozdział ·o emigracji sezonowej), 

ale w sumie unifikacja układu rozdziałów poszła i tak daleko. Odmienny układ 
mają, oczywiście, rozdziały o kulturze, ułożone konsekwentnie, w części 1 - przy
niesione elementy kultury, wpływ urbanizacji, świadomość narodowa, literatura 

i piosenka, życie towarzyskie i kultura materialna, a w części 2 - literatura, teatr, 
film, rozrywka, piosenka i poezja oraz kultura polityczna. Jedynie rzadko widać 
pewne wyłomy w tej unifikacji, i tak np. K. Wajda jako cezurę wprowadził nie rok 
1870, lecz 1850, ponadto trafiają się drobne różnice w pisowni (np. związków Hirsch

Dunckerowskich). Nie uniknięto natomiast znacznych dysproporcji między rozdzia
łami {od 2 do 311 stron) i podrozdziałami {od 1 do 52 stron). W treści różnic jest 
więcej, ale jest to naturalny skutek odmiennego podejścia autorów do tematu. Np. 

o położeniu robotników rolnych w rozdziałach o Królestwie i o Śląsku mowa jest
w osobnych fragmentach, gdy w rozdziałach o Wielkopolsce wtasowane są one
w urywki o położeniu robotników. Odmienności dotyczą także strony formalnej, co 

już chyba lepiej było usunąć (np. tabele w rozdziałach o zaborze rosyjskim i o Śląs
ku zaopatrzone są w odsyłacze do źródeł, w innych, o Wielkopolsce i o Galicji,
przeważnie tego brak).

Wobec wspomnianej już trudności przedstawienia obszerniej całej treści wy
dawnictwa ograniczę się do kilku uwag o jego charakterze. Sporo na ten temat 
napisano we wstępie. Jak stwierdza Redaktor: ,,nie jest (to] jeszcze nowoczesna 

synteza naukowa dziejów klasy robotniczej", ale też „nie jest [to] bynajmniej tylko 
próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć naszej historiografii". ,,Autorzy 
poszczególnych rozdziałów podjęli trud badań monograficznych" (cz. 1, s. 6), a ich 
wysiłek „skupiał się na zwartym monograficznym przedstawieniu, i to dla wielu 

zagadnień po raz pierwszy w naszej historiografii, wyników tych badań" (cz. 2, 

s. 6). Należy się z tym zgodzić (może tylko nie zawsze można stwierdzić zwartość
narracji), z tym jednak, że ze wspomnianych trzech elementów - geneza i struk
tura proletariatu, jego położenie i ruch robotniczy - monograficzny charakter prac

najsilniej występuje w pierwszym, a najsłabiej chyba w trzecim (nie bez wyjąt

ków, bardzo ciekawe są np. dla mnie uwagi W. Najdus, analizującej pojęcie analfa
betyzmu w Galicji, cz. 3). Wynika to, jak się zdaje, ze stanu literatury. Dodajmy,
że objętość wydawnictwa wypływa i z monograficznego, i z podsumowującego lite-
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raturę charakteru tomów. Przykładami mogą być rozdziały o obliczu społecznym 
proletariatu Królestwa w latach 1870-1914 ze ·zdecydowaną przewagą cech mono
graficzności (o objętości 165 stron) oraz rozdział o ruchu robotniczym na tym samym 
terenie (o objętości 311 stron, w tym o rewolucji 1905 r. ok. 120 stron), z przewagą 
opierania się na literaturze. 

Pisząc o pojęciu „klasy robotniczej" Redaktor uznał ją za kategorię historycz
ną, ulegającą ewolucji (cz. 1, s. 13). W tekście o takich grupach, jak robotnicy rolni 
czy rzemieślnicy, więcej jest mowy wówczas, gdy przedmiotem rozważań jest struk
tura lub położenie, mniej, gdy chodzi o świadomość i ruch społeczny i polityczny. 

Osobne miejsce należy się rozdziałom o kulturze. Są one zdecydowanie cieka
we z tym jednak, że w wielu wypadkach nie dało się oddzielić tego, co odnosi się 
do robotników, od tego, co można zastosować do szeroko pojętego terminu „1as
ludowych". Ponadto rozdział operuje materiałem zaczerpniętym w przeważająfej 
mierze z Królestwa, a znacznie mniej liczne fragmenty dotyczą innych ziem (na-
wiasowo, bo nie analizuję tu szczegółowo poszczególnych rozdziałów, Autor pisze...___ 
mało o elementach religijnych w kulturze tak pojętych mas społecznych; drobny 
przykład - w czasie manifestacji 1861-1862 najczęściej śpiewano Boże coś Polskę, 

cz. 1, s. 749-750). 
Wspomniałem wyżej o tabelach. Jest ich w całym wydawnictwie 4C'.9 (ale nie 

ma ich spisu), ze zdecydowaną przewagą części 2 i 3 (334), gdy źródła zapewniały 
więcej danych liczbowych. Terytorialnie dominuje także Królestwo (127 tablic) nad 
Galicją (88), Białostockiem (49), Wielkopolską i Pomorzem (48), Sląskiem Cieszyń
skim (35) czy Śląskiem (22). Poza tabelami przygotowano także 25 wykresów (głów
nie w cz. 1 - 18), najwięcej w rozdziałach o śląsku Cieszyńskim (8), Królestwie 
(6) i Galicji (5). Niebywały musiał być trud zebrania 812 ilustracji.

Zaniechano stosowania odsyłaczy (a więc nieraz trudno dociec, skąd pochodzą
cytaty), czy sporządzenia spisu źródeł i literatury. I jedno, i drugie zastąpione zostało 
omówieniem podstawy opracowania. Sposób nieraz stosowany, ale chyba tamte by
łyby korzystniejsze dla zainteresowanych czytelników. Gorzej, że zrezygnowano 
z wszelkich indeksów. Może zjawią się one na końcu trzeciego tomu, ale w takim 
razie trzeba będzie na nie długo czekać, a i korzystanie z nich będzie mniej wy
godne. Niestety, nie zawsze najlepsza jest korekta. Czasem słowa są bardzo znie
kształcone (np. ,,gbantemem", zamiast „bagnetem", cz. 2, s. 603), kiedy indziej poja
wiaJą się efekty komiczne (np. ,,fabryka na Grzegrzółkach", cz. 3, s. 886); są też 
błędy w tabelach (np. cz. 3, s. 263, miasto Bydgoszcz, w '1912 r. winno być 1273, 
a nie 12739; cz. 3, s. 674, tab. 31, 1902 r., winno być 57 OOO, a nie 570 OOO; cz. 3, 
s. 512, przestawiono kolumny oznaczające język polski i niemiecki i wyszły non
sensy, sprzeczne z komentarzem w tekście) i nawet w spisie treści. Warto by chyba
do następnego tomu dodać erratę.

Parę przykładowych uwag szczegółowych odnosi się tylko do niektórych roz
działów. Ani. Związek Celny nie upadł w 1866 r., ani nie zastąpił go Związek Pół
nocnoniemiecki (cz. 1, s. 297). Zbytnie szafowanie określeniem powstania powoduje, 
że zaskakująco brzmi określenie powstanie we Wrocławiu w 1831 r. (cz. 1, s. 426 nn). 
W 1862 r. nie było jeszcze zakładów Linke-Hoffmana (cz. 1, s. 447). Jeśli mowa 
o stosunku Bismarcka do Rosji (cz. 3, s. 6), trudno pominąć sojusz trzech cesarzy.
Nazwiska posłów (cz. 3, s. 102) lepiej zaopatrzyć w oznaczenie przynależności par
tyjnej. Poza lekarzami mało kto chyba będzie wiedział, co to za choroba ankylosto
miasis (cz. 3, s. 103). Pisząc o epidemii dżumy (cz. 3, s. 103) warto było podać rok.
Co to za kampania socjalistów przeciwko polityce wschodniej Bismarcka w 1878 r.
(cz. 3, s. 125)? Nie zawsze we Wrocławiu wybierano 2 posłów socjalistycznych (cz. 3,
s. 131), w 1907 r. np. jednego. Brak o wyborach z 1903 r. na Górnym Sląsku. Termin
Związek Chrześcijański dla ZZP mylący (cz. 3, s. 146), gdyż w Niemczech były związ-
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lei chrześcijańskie (wspomina o nich Wajda, cz. 3, s. 260), na Śląsku słabsze, bo Kopp 
wolał „kierunek berliński" niż „koloński". Wygląda, jakby ZZP w Westfalii był 
znacznie słabszy niż na śląsku (cz. 3, s. 147), niezgodnie z rzeczywistością (inaczej 
Murzynowska, cz. 3, s. 675). W ogóle o ruchu robotniczym na Śląsku można by na
pisać znacznie więcej, mało też jest o wojnie. 

Polacy z Królestwa i Galicji według przepisów nie mogli być zatrudniani w prze
myśle zachodnich Niemiec (cz. 3, s. 647), mogła być więc tylko nieznaczna ich licz
ba. W 1908 r. zakazano używania języka polskiego na zebraniach publicznych, co 
raczej nasiliło działalność organizacji, a nie osłabiło (cz. 3, s. 654), bo na zebraniach 
·członków można było mówić po polsku. W 1899 r. socjalistyczne związki zawodowe
liczyły blisko pól miliona członków, a nie 121,6 tys. (cz. 3, s. 658). ,,Gazeta Robotni
·cza" powstała w 1891 r., a nie w 1889 r. (cz. 3, s. 660). II'rafiają się nieścisłości
w rozdziale o robotnikach sezonowych; np. jedno ze zdań na s. 691 zawiera ich aż
kilka - nie w 1886, lecz w 1885 r., nie ustawa, lecz dwa rozporządzenia, nie z Prus,
lecz ze wschodnich prowincji państwa pruskiego, liczba 40 tys. jest przesadna, nie
wysiedlano kategoriami społecznymi, a więc nie robotników sezonowych, lecz Pola
ków i żydów nie posiadających obywatelstwa pruskiego, pochodzących nie tylko
z Królestwa, ale i z Galicji.

Aby nie stwarzać wrażenia, że właśnie te rozdziały zawierają wiele usterek, 
·chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wybranie z nich właśnie powyższych przykła
dów wynika z prostego faktu, że zawarty w nich materiał bliższy jest moim zain
teresowaniom.

Adam Galas 

K. F. He m p e  1, DIE BRESLAUER REVOLUTION, opr. N. Conrads (Den
kwiirdige Jahre, Koln-Wien 1978, s. 1-94, indeks s. 321-346). 

Jest to odbitka z dwóch wydanych razem źródeł (drugiego, A. K o h  n, P.o
litische Tagebiicher, 1848-1851, opracowanego przez G. Richtera, nie miałem w rę
ku). Pierwsze, niewielkie objętościowo, posiada jednak spore znaczenie dla historii 
Wrocławia w XIX w. 

Praca ma charakter notatek bogatego mieszczanina wrocławskiego, pisanych 
w latach 1848-1849. Siedząc w swojej kamienicy na ulicy Szewskiej naprzeciw dy
rekcji policji (dziś gmachu Uniwersytetu, w którym piszę te słowa) mógł obserwo
wać marcowe demonstracje ludności i, być może, to właśnie stało się impulsem 

(��.��djęcia tych zapisków. Rękopis zakupiony został przed kilkunastu laty przez

�Archiwum Państwowe w Berlinie Zachodnim. 
Notatki, zajmujące zaledwie 72 strony druku, dotyczą zwłaszcza dwóch okresów 

rewolucji, pierwszego od końca lutego do końca maja oraz drugiego od listopada 
1848 r. do maja ·1849 r. (ponadto parostronicowa wstawka dotyczy wypadków z sierp
nia 1848 r., a na końcu, jeszcze krótsza, niektórych wypadków z lat 1849 i 1850). 
·Tylko część opisów opartych jest na własnej obserwacji Autora, ale zdecydowanie
przeważają wiadomości wiarygodne. "" 

Gdy chodzi .o zawartość, mnóstwo jest tutaj opisów „kocich muzyk", zebrań 
i demonstracji, także rozruchów głodowych. Wielokrotnie Autor pisze także o sta
nowisku i pociągnięciach władz, najwięcej miejskich, o pojawiających się drukach, 
szczególnie o afiszach. Nieraz wspomina o stanowisku Gwardii Obywatelskiej i jego 
zmianach, a także o takich zjawiskach, jak handel, ceny czy funkcjonowanie teatru. 
Charakterystyczne dla Autora są wzmianki o wahaniach kursów papierów warto
.ściowych. Ciekawe są urywki o głównych działaczach politycznych Wrocławia tych 
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lat czy o wyższych przedstawicielach władzy, choć zabarwione są one silnie subiek

tywnymi poglądami Hempla. Na szczęście mniej pisze o wypadkach poza Wrocła

wiem, i tµ raczej z punktu widzenia ich oddziaływania na miasto. 

Dwie wspomniane części mają w przybliżeniu taką samą objętość, ale chyba 

ważniejsza jest druga, obejmująca wypadki od listopada 1848 r. do maja 1849 r. 

W sposób ciekawy ukazuje ona polaryzowanie się nastrojów, w pewnym stopniu 

ukazuje genezę wybuchu walk w maju 1849 r. Trafiają się wzmianki o istnieniu we 

Wrocławiu wcale silnie oddziaływającej grupy skrajnie lewicowej, może komuni.: 

stycznej, pod wodzą studenta Brahmera (wiadomo o niej dotąd niewiele). 

Notatki Hempla dobrze oddają nastroje w mieście, ale szczególnie nastroje bo

gatego mieszczaństwa. Sam Autor wyraźnie manifestuje swoje mocno konserwa

tywne poglądy z niewielką domieszką liberalizmu. Nawet jeśli nie jest zwolenni

kiem absolutyzmu, to wszelkie formy rewolucji są mu wręcz wstrętne. Gdy wy

mienia nazwisko jakiegoś działacza bardziej liberalnego, nie mówiąc o demokra

tach czy rewolucjonistach (wystarczy przytoczyć jego niezwykle ostry osąd nadpre

zydenta Pindera, a co dopiero ludzi pokroju Nees von Esenbecka), gdy chodzi o kup

ca czy przedstawiciela równie szacowanego zawodu, dodaje zaraz, że jego dzia

łalność odbywała się ku hańbie całej grupy. Wyjątkowo zjawia się wzmianka o tym, 

że w maju 1849 r. do żołnierzy strzelali Polacy (s. 84), przejaw częstego w tym 

czasie nastawienia antypolskiego i obciążania Polaków znaczną częścią winy za 

rewolucję. 

Przy tym wszystkim nie jest to paszkwil na rewolucję. Niekiedy Autora unosi 

nawet sympatia dla rozwoju wypadków (choć nigdy nie dla nieporządków), przy

znaje, że w trakcie rewolucji spadła liczba wykroczeń kryminalnych (s. 30), czy 

dziwi się wysokiemu poziomowi przemówień ludzi z „niższych" sfer. W notatkach 

widać zresztą pewną ewolucję (nie licząc dopisków z czasu po rewolucji) - szcze

gólnie ostro przeciw radykalizmowi, a wiernopoddańczo wobec króla wypowiada się 

w końcowej fazie tych kilkunastu miesięcy, co zresztą nie może nikogo dziwić, 

Jest wówczas za oktrojowaną konstytucją, ale raduje się ze zmiany prawa wybor

czego, ograniczającej możliwości oddziaływanie tajnych przywódców rewolucji czy 
moUochu. 

Żródlo poprzedzone jest stosunkowo sporym wstępem, w którym przedstawiona 

jest droga prowadząca do ustalenia autorstwa nie podpisanego rękopisu i wysoko 

oceniona wartość źródłowa zapisków Hempla. Wydawca porównał je z najdokładniej

szym dotąd opisem wypadków, który mieści się w pracach historycznych uczestni
ka wydarzeń, Steina. Conrads powołuje się na sporą literaturę naukową, w tym tak
że na polską (nie bez pewnych w tym zakresie pominięć). W trakcie przygotowywa

nia edycji korzystał z pomocy archiwum wroclawsluego i z Wrocławia uzyskał część 

ilustracji. Objaśnienia do tekstu stosowane są oszczędnie, mają one charakter edy

torski, dla historyka całkowicie wystarczający. 

Adam Galas 

G. A. Cr a i g, GERMANY 1866-1945, Oxford 1978, ss. 823. 

Okres hitlerowski, a zwłaszcza II wojna światowa, wywołały w wielu krajach 

niebywałą falę zainteresowania historią Niemiec w dobie najnowszej. Choć od 

1945 r. minęło już cale pokolenie i z natury rzeczy zainteresowanie to musiało się 

zmniejszyć, przecież jeszcze ciągle ukazuje się na ten temat niemało, począwszy 

od drobnych przyczynków przez szczegółowe monografie aż do syntez o różnym 

charakterze. Główny nacisk spoczywa na XX w., na dziejach republiki weimarskiej 

i Trzeciej Rzeszy, ale niemało napisano także o XIX w. 

Angie1ski historyk Craig jest aut.orem kilku opracowań dotyczących dziejów 

8 - Sobótka 1/80 
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Prus i Niemiec, w tym najbardziej znana jest Polityka armii pruskiej w latach 

1640-1945 (The Politics of the Prussian Army, 1640-1945, 1955), ale wazne jest 

także inne, Od Bismarcka do Adenauera, aspekty niemieckiej dyplomacji (From 

Bismarck to Adenauer: Aspects of German Statecraft, 2. wyd. 1965). Teraz mamy 

przed sobą potężny tom, który w jakimś stopniu uznać można chyba za podsumowa

nie dotychczasowych zainteresowań, a przedstawiający historię Niemiec od bitwy 

pod Sadową do końca II wojny światowej. 

Rozmiary książki powodują, że niemożliwe jest dokładniejsze omawianie całej 

zawartości pracy, można natomiast zwrócić uwagę przynajmniej na pewne jej as

pekty, spróbować przedstawić ją na tle różnych sposobów omawiania tak złożo

nej i ważnej problematyki. dziejów 75-lecia zjednoczonych Niemiec. 

Wspomniany już niezwykle bogaty dorobek literatury historycznej powoduje, 

że podobnie jak znakomita większość podobnych opracowań, tak i praca Craiga na 

literaturze jest przede wszystkim oparta. Spore zestawienie cytowanych opraco

wań (s. 774-809; w odróżnieniu od większości takich syntez Craig swoją zao� 

patrzył także w odsyłacze) jest, oczywiście, tylko wyborem. Wśród około tysiąca 

pozycji przeważają nowsze, choć nierzadko pojawiają się także wcześniejsze. Sporą 

grupę stanowią takie źródła, jak zbiory aktów dyplomatycznych czy zwłaszcza pa

miętniki, co zresztą nie zmienia ogólnego stwierdzenia, że podstawą książki jest, 

i być musi, literatura naukowa. Wśród tej zaś szczególnie licznie reprezentowana 

jest anglosaska, dalej prace z RFN, znacznie rzadziej inne. Nie mówiąc o historio

grafii NRD, uderza brak wielu prac francuskich. 

Wstęp zaczyna się od fragmentu wiersza Freiligratha, a potem każdy rozdział 

jako motto zaopatrzony jest w jakiś urywek lub w urywki źródła, w tym często są 

to fragmenty poezji. Dobór niekiedy może być dyskusyjny, ale na ogól jest ciekawy. 

Całość podzielona jest na 20 rozdziałów (o objętości od 23 do 57 stron), po 10 
dla okresu przed i po 1918 r. (obie części mają zbliżoną objętość). Każda z tych części 

kończy się rozdziałem o wojnie, większość pozostałych rozdziałów dotyczy kolejno 

stosunków wewnętrznych i dyplomacji (nie bez wyjątków, gdyż w rozdziale XIV 

mowa jest o polityce partii i o dyplomacji lat 1924-1930). W części pierwszej wy

odrębniony jest rozdział o ustroju Rzeszy, w drugiej o „instrumentach władzy hitle

rowskiej" (nie ma analogicznego o ustroju republiki weimarskiej). Trzy rozdziały 

poświęcone są: religii, oświacie i kulturze za cesarstwa, kulturze okresu republiki 

oraz jej upadkowi za rządów Hitlera (w tym ostatnim wypadku razem z przed

stawieniem opozycji, połączenie niewątpliwie nieco sztuczne). 

Użyte cezury czasowe są z dawna przyjęte - 1871, 1879 (dla rozwoju we

wnętrznego), 1890, 1897 (dla dziejów dyplomacji), 1920, 1923/24, 1930, nie licząc tych 

ważniejszych - i niecelowe byłoby dyskutowanie nad nimi. 

Można przytoczyć wypadki, w których zastosowana konstrukcja pociąga za sobą 

nie najlepsze skutki (np. słabo uwzględniona została polityka zagraniczna lat 1918-

-1924 albo opanowywanie armii przez hitleryzm Autor kończy na wprowadzeniu

przysięgi z 2 VIII 1934, s. 590, aby potem wrócić do sprawy Blomberga i Fritschego

z 1938 r., s. 687n, w zupełnie innym kontekście polityki zagranicznej). Trafiają się także

powtórzenia, choć drobne (np. o tym, że Goebbels nie miał monopolu w zakresie

polityki prasowej). Ale są to sprawy raczej drugorzędne, a w omówieniu chodzi

o podanie najważniejszych założeń książki.

Na parę zagadnień należy przy tym zwrócić uwagę. W każdej podobnej pracy

autor musi się zdecydować, jaką rolę mają odgrywać elementy, nazwijmy je umow

nie, kompendialne, a jakie naczelne problemy, leżące u podstawy każdej syntezy 

w ściślejszym tego słowa znaczeniu. U Craiga w sposób zdecydowany te pierwsze 
są albo pomijane, albo zeszły na daleki plan. A więc dla przykładu nigdzie nie ma 

zestawionych wyników wyborów do Reichstagu czy spisu kanclerzy, tylko szkicowo 
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przedstawiony jest przebieg obu wojen światowych, z lukami brzmienie kończącego 

I wojnę traktatu pokojowego. W ogóle jestem przekonany, że książkę lepiej się czy

ta wówczas, gdy zna się sporo faktów z dziejów Niemiec. Ostatnie uwagi nie mają 

postaci zarzutów, ale chodzi w nich o podkreślenie, że praca Craiga ma przede 

wszystkim charakter problemowy, choć ani tytuł, ani układ rozdziałów na to nie 

wskazują. 
Wśród tych ostatnich nie ma części poświęconych rozwojowi gospodarczemu 

Rzeszy. Niezbyt liczne fragmenty na temat ekonomicznego rozwoju państwa w spo
sób widoczny podporządkowane są kwestiom politycznym. To prawda, że nadmiar 
informacji gospodarczych czyni tekst ciężkim i mało czytelnym, ale niekiedy braki 

w tym zakresie dają się wyraźnie odczuwać. Tak jest np. z kwestią wpływów 
I wojny światowej na gospodarkę (o stosunkach finansowych w latach 1914-1918 

mowa jest dopiero przy genezie inflacji z 1923 r., s. 435) czy z okresem prosperity 

w drugiej połowie lat dwudziestych. 

Podobnie jest z zagadnieniami związanymi z rozwojem społecznym. Nie są one 

bynajmniej pominięte (rozmiary książki powodują, że łatwo było w niej zamieścić 
bardzo wiele), ale z całą pewnością nie one zajmują pozycję dominującą. 

Także i kwestia ideologii potraktowana jest drugoplanowo. Odnosi się to nie 

tylko do dziejów hitleryzmu, gdy Autor jakby wyręczył się stwierdzeniem Goeb
belsa, że program jest tylko zawadą i gdyby on sam zakładał partię, nie dalby jej 

żadnego (s. 550); w rezultacie niewiele jest nawet o antysemityzmie (z braku uryw

ka o ideologii o antysemityzmie mowa jest w rozdziale o polityce gospodarczej 

narodowego socjalizmu, s. 631). W części o Niemczech cesarskich mowa jest o de
moralizacji liberałów w 1879 r., ale charakterystyki liberalizmu niemieckiego prawie 

nie ma, brakuje taicie uwag o nacjonalizmie, który - jak by nie patrzeć na ten 

okres historii Niemiec - rolę odgrywał niemałą. 

Rozdziały o kulturze na pewno należą do najciekawszych fragmentów pracy, 

zawarty jest w nich obfity materiał szczegółowy, uderza także nieraz znaczna 

wszechstronność ujęcia (drobnym przykładem może być w rozdziale o kulturze 
Niemiec cesarskich fragment o pozycji i roli kobiet, kwestia rzadko uwzględniana 

przez historyków, zadowalających się zazwyczaj stwierdzeniem, że rola ta była nie
wielka). Mimo tych walorów rozdziały te znajdują się jakby na marginesie głów

nego nurtu pracy, co więcej, pisane są w znacznej mierze z punktu widzenia każ

dorazowej sytuacji politycznej (może to być powodem, dla którego Autor uznał za 
możliwe w rozdziale XVIII połączenie upadku kultury za Hitlera z opozycją po
lityczną). 

Tak więc mimo tego, że znaczne części pracy wychodzą poza problematykę dzie

jów politycznych, to właśnie one stanowią nurt najważniejszy. 

Stwierdzenie to jednak nie wystarczy, gdyż na kopy można liczyć opracowania, 
o których dałoby się powiedzieć to samo. Sam Autor zaczyna swoje rozważania od

usprawiedliwienia: ,,Czy błędem jest zaczynać od Bismarcka? Tak wiele napisano

ostatnio i tak uporczywie podkreśla się zasadnicze znaczenie gospodarczych i spo
łecznych sil w historii, że na ryzyko uznania go za staroświeckiego naraża się ten,
kto zbyt wielkie znaczenie przypisuje osobowości" (s. 1), ale niepersonalistyczne

ujęcie jest w moim przekonaniu najbardziej charakterystyczne dla książki (przeciw
nie niejeden z urywków, poświęconych dramatis personae, a nie ma ich wcale za

wiele, jest zdecydowanie ciekawy).

Najważniejszym natomiast nurtem pracy Craiga wydaje mi się zagadnienie 

władzy, jej struktury, relacji między nią a społeczeństwem i inne jej aspekty. Z te
go punktu widzenia scharakteryzowany jest ustrój Niemiec cesarskich, a potem re

publiki weimarskiej. Hitleryzm to przede wszystkim opanowywanie władzy, przy 
czym co najmniej na równi postawione jest Machtergreifung z 30 stycznia jak 
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Ermachtigungsgesetz z marca 1933 r. Społeczeństwo (a może ściślej partie politycz
ne) opisywane jest z punktu widzenia stosunku do władzy. O tych partiach więcej 
się mówi w okresie republiki weimarskiej niż cesarstwa, a to ze względu na parla
mentarny system rządzenia od 1919 r. Jeden z głównych zarzutów pod adresem 
Reichstagu to ten, że u zarania swojego istnienia nie wymusił on powiększenia kom
petencji (s. 46-47), a w 1909 r. nie potrafił użyć spraw budżetowych do celów po
litycznych (s. 285). Opisując stosunki po wojnie z Austrią Autor obszernie opisał 
spory Bismarcka z generalicją i z królem. W okresie I wojny światowej zaintereso

wał go szczególnie problem III dowództwa i kanclerza Bethmanna-Hollwega oraz 
stosunki między tymi czynnikami, następnie zaś dyktatorskie aspiracje Ludendorffa. 
Charakterystyczne może być określenie III dowództwa jako rodzaju rewolucji po

litycznej (s. 374). W części o Niemcach po 1933 r. szczególnie rozbudowane są uwagi 
na temat opanowywania aparatu władzy przez narodowy socjalizm. Podobnych 
pr.zykladów przytoczyć można bardzo wiele. 

Gdy Craig pisze o polityce zagranicznej Niemiec cesarskich, główną odpowie
dzialnością za jej charakter obarcza Biilowa i Tirpitza, określając ją zarazem jako 
niebezpiecznie nieracjonalną (s. 303). Wydaje się, że jest to określenie bardzo ważne 
dla stanowiska Autora. Ten brak racjonalizmu politycznego łączył się z uznaniem 
Niemiec za parweniusza w polityce światowej (s. 249), a Wilhelma II za utalento
wanego amatora (s. 228). W innym miejscu Craig chciałby usprawiedliwić Bri.ininga 
za niepowodzenia w zachowywaniu republiki (pisze nawet, że powody jego upadku 
tkwiły w braku ustępstw ze strony państw zachodnich, s. 556), ale zarazem pociąg
nięcia wewnętrzne tego kanclerza miały taki kierunek (s. 539-540), że nasuwa się 
strawestowane określenie Goethego: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute 
will, und stets das Bose schafft. Konsekwencją jest datowanie początku upadku re
publiki weimarskiej od ustąpienia rządu Miillera (s. 534). 

Zwrócenie głównej uwagi na zagadnienie władzy pociąga za sobą różne skutki. 
Czytelnika polskiego zainteresować może fakt, że w minimalnym stopniu poruszone 
są w książce sprawy polskie, w znacznie mniejszym, niż na to zasługują (nie ma 
ich bodaj nic, gdy Autor pisze o okresie rządów Biilowa, zaledwie w:spomina o nich 
przy Caprivim i Bethmannie-Hollwegu; dodajmy, że Craig zna te zagadnienia sła
biej, a więc trafiają się wyraźne nieścisłości, a więc np. Centrum wbrew Autorowi 
nie miało oparcia na Pomorzu Gdańskim i w Poznańskiem, s. 63, wątpliwe jest po
łączenie polityki wobec Polaków z projektem ustawy szkolnej Zedlitz-Tri.itzschlera, 
s. 254, mowa jest o posłaniu Polnische Wehrmacht nad Isonzo, s. 391, a w grudniu
1918 r. o „polskich najazdach" na Poznańskie i Sląsk, s. 407). Nietrudno odgadnąć,
że dla antypolskiej polityki pruskiej zabrakło miejsca, skoro brak o nacjonalizmie,
a sprawy polskie nie miały bezpośredniego związku z takim, jak w ujęciu Craiga,
problemem władzy.

Inny przykład to sprawa genezy narodowego socjalizmu. Był czas, gdy szukano 
jej głęboko w historii Niemiec, nie tylko w czasach cesarstwa, ale i wcześniej. Dla 
Autora hitleryzm to siła bez historycznej przeszłości, nieporównywalny unikat (s. 543). 
Tak musi być, skoro najważniejszy dla niego jest system organizacyjny i struktura 
władzy nazizmu, jego główna siła i geneza sukcesu. 

z tego samego punktu widzenia ocenić należy końcowe wnioski pracy. W za
kończeniu Autor stwierdził, że Hitler zniszczył podstawę tradycyjnego oporu przeciw 
nowoczesności i liberalizmowi równie kompletnie, jak zniszczył strukturę Rechtsstaat 
i demokracji (s. 764). Z tego zaś wynika, że nie zostało nic, że trzeba zaczy,nać od no
wa. Nauką powinny być przy tym ujemne strony przeszłości, bardziej instruktywne 
od dodatnich (s. VIII). 

Ponieważ książka dotyczy krótkiego w czasach nowożytnych okresu zjednocze
nia Niemiec, chodzi Autorowi o władzę centralną. Niewiele wzmianek dotyczy 
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państw średnich i małych (nieco więcej w latach 1866-1870, gdy chodziło o ich 

opór przeciw bismarckowskiemu zjednoczeniu, potem o aspiracjach niektórych wład

ców do udziału w aneksjach czasu I wojny światowej, wreszcie mowa jest o Ba

warii w 1919 r. i Saksonii-Turyngii w 1923 r., a to ze względu na utworzoną tam 

władzę rewolucyjną), o co mniejsza, gdyż ich władcy egoistyczną i niezdarną po

lityką nie zasłużyli na większą uwagę (inna rzecz, że znaczna liczba stolic odbijała 
się korzystnie na rozwoju kultury). Dziwniejsze jednak, że mało jest także o Prusach 

(wystarczy porównać to, co napisano o parlamencie i sejmie pruskim), których rola 
nie zasługiwała na lekceważenie. 

Wspomniana na wstępie fala prac na temat najnowszej historii Niemiec po
woduje, że ciekawą rzeczą byłoby prześledzenie, jak wygląda obraz dziejów Nie

miec w świetle historiografii poszczególnych narodów (o co chodzi, wyjaśni nastę

pujący, zresztą drobny, przykład - przed laty ukazała się praca amerykańska: 
S. R. T i r  r e  11, German Agrarian Politics after Bismarcks Fall, 1951, w której 

junkierski Bund der Landwirte wyglądał jak Liga Farmerów). Wydaje się, że nie 

ma dotąd takiej pracy. Synteza Craiga stoi na wysokim poziomie erudycyjnym 
(inaczej nie warto byłoby się nią zajmować), a więc odpowiedź na to pytanie nie 
jest łatwa, niemniej ślady angielskiego jej pochodzenia można dostrzec. Tak jest 

w niektórych szczegółowych sformułowaniach. Gdy Autor chce udowodnić, że nie
mieckie plany aneksyjne w czasie I wojny światowej nie miały materialnego uza

sadnienia, sięga do działań na morzu (s. 347), a chodzi tu o działania nawodne, 

mające dla przebiegu wojny nie największe znaczenie. Może i brak zrozumienia 

dla takich ideologii, jak nacjonalizm, wypływa z angielskiej niechęci do jingoizmu, 
a nawet że szwankujące omawianie konstytucji łączy się z jej brakiem w Wielkiej 

Brytanii. Bardziej uzasadnionym przykładem ,,vydaje się zwrócenie przez Autora 
większej uwagi na stosunki Niemiec z państwami zachodnimi, zwłaszcza z Anglią, 
niż ze Wschodem. Zresztą można przypuścić, że i sam leitmotiv - racjonalnej i od

powiedzialnej władzy - jest anglosaskiego pochodzenia. 
Zająłem się, zgodnie z zapowiedzią, tylko niektórymi problemami, przewijają

cymi się przez książkę Craiga. Można by podać ich znacznie więcej. I tak np. Autor 
niekiedy zwraca uwagę na sporne zagadnienia, np. na genezę aneksji Alzacji i Lo
taryngii w 1871 r. (s. 29), ale w innych wypadkach niecha tego, np. pisząc o dymisji 
Bismarcka (s. 141). Trafiają się słabsze fragmenty (np. o znanym kryzysie dyplo
matycznym z 1875 r., s. 107n, gdy zabrakło ważnych pozycji z literatury; sojusz 

trzech cesarzy w 1881 r., s. 115, był już znacznie słabszy niż w latach siedemdzie
siątych; słabo podkreślony został zwrot dyplomatyczny z 1879 r, a ocena Auswartiges 
:Amtu jest chyba zbyt wysoka, s. 135nn, Bismarck nie znosił samodzielności i z jego 
szkoły wyszli lepsi ambasadorzy, którzy byli daleko od Berlina, niż sekretarze stanu; 

przesadnie ocenione zostało znaczenie dla Niemiec przystąpienia do wojny w 1914 
i 1915 r. Japonii i Włoch, s. 351n), ale uważam to za sprawy drugorzędne. 

Mimo zaś sporej liczby uwag dyskusyjnych praca jest zdecydowanie ciekawa, 
zwłaszcza w tej warstwie, którą określiłem jako problem władzy. 

Adam Galos 

BEZIEHUNGSGESCHICHTLICHE PROBLEME DER DEUTSCHEN UND DER 
OST- SOWIE SUDOSTEUROPJi.ISCHEN ARBEITERBEWEGUNG 1889-1929/21, 
Berlin [Zach.] 1979, Historische Kommission zu Berlin, ss. 130. 

Na treść tej publikacji składają się materiały sympozjum odbytego w lutym 

1976 r., opublikowane w wydawanej przez Historische Kommission zu Berlin „Inter

nationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiter
bewegung" (H. 1/1979). ,,Centralnym tematem konferencji były wzajemne problemy 
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niemieckiego, wschodnia- oraz południowo-wschodnia-europejskiego ruchu robotni
czego w epoce, gdy partia Bebla i Liebknechta cieszyła łię na razie niekwestiowanym 
autorytetem 'chorążego' II Międzynarodówki i spełniała zarówno organizatorskie, 
jak i teoretyczno-ideologiczne funkcje modelowe", zauważa we wstępie Henryk 
Skrzypczak. W recenzowanym tomie zamieszczono prace dwunastu autorów, z któ
rych siedmiu podejmuje problematykę polsko-niemiecką. 

Wprawdzie Georges Haupt, zaopatrzywszy pierwszą część swojego artykułu 
Fiihrungspartei znakiem zapytania, zapowiada w dalszej części tego tytułu rozważania 
nad oddziaływaniem socjaldemokracji niemieckiej na Europę tylko południowo
-wschodnią w okresie II Międzynarodówki, to jego obszerne rozważania (s. 1-30) 
mają szersze znaczenie metodologiczne nie tylko z punktu widzenia „hegemonii partii 
w systemie instytucji takiej, jak II Międzynarodówka, która teoretycznie oparta była 
na autonomii wchodzących w jej skład partii oraz na pluralizmie tendencji ideolo
gicznych" (s. 3). Zjawiska występujące w partiach socjaldemokratycznych krajów na 
południe od Dunaju w społeczeństwach zacofanych w rozwoju struktur gospodarki 
kapitalistycznej mają bowiem swój walor także dla innych stref niedorozwiniętych 
tej części Europy: Dunaj nie był chyba północną granicą mirażu SPD w ruchu ro
botniczym (jak sugeruje w przypisie 10 na s. 3 G. Haupt) - miraż ten sięgał' aż 
poza Petersburg, a położone na północ od Dunaju Węgry nie stanowiły w tym obra
zie wyjątku ukształtowanego li tylko w rezultacie negatywnego stosunku Węgrów 
i tamtejszych Niemców do austromarksizmu (s. 11). Myślę zresztą, że eksponowanie 
w tym kontekście różnic między austromarksizmem a tendencjami w SPD przy 
podkreśleniu przez innego autora faktu, że socjaldemokracja austriacka „była zwią
zana w sposób szczególnie ścisły" z SPD (Feliks Tych na s. 37), co ułatwiało wpływ 
tej ostatniej na PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego via SPO, skłania do postu
latu pogłębienia odpowiednich przemyśleń. W każdym bądź razie zacofane struk
tury społeczne tego obszaru, brak proletariatu, brak ruchu zawodowego, brak ro
dzimej burżuazji - wszystko to nadało pierwszoplanowy charakter próbom szukania 
przez tamtejszą socjaldemo_krację form hegemonii w przemianach społeczno-poli
tycznych - np. powszechne prawo wyborcze - i próbom teoretycznego uzasadnie
nia tych poczynań, co prowadziło do „przedwczesnego ... tworzenia partii" (by użyć 
sformułowania cytowanego przez kolejnego autora Hansa Mommsena na s. 31, któ
rego rozważania W sprawie porównawczego traktowania narodowych ruchów robot
niczych na przykładzie Europy wschodniej i poludniowowschodniej zdają się mieć 
charakter koreferatu, przy czym Autor ten odnosi ów model także do cislitawskiej 
części monarchii habsburskiej). Z drugiej strony mamy ową potężną SPD w kraju, 
który nierównomiernym rozwojem kapitalizmu wysunięty został w początkach 
XX w. na miejsce zajmowane w światowej gospodarce poprzednio przez Wielką 
Brytanię. Wiele elementów modelu zaproponowanego przez G. Haupta w odniesie
niu do krajów Europy południowo-wschodniej można odnaleźć w Galicji, niektóre 
wystąpiły także w Królestwie (którego piotrkowska gubernia dzierżyła przecież 
przez długi czas prym wśród uprzemysłowionych guberni Imperium Rosyjskiego). 
Wybiegając znów do rozważań H. Mommsena trzeba zgodzić się, że w Austrii „wy
miana i dyskusja na poziomie lokalnym czy regionalnym były wyjątkowo rzadkie 
także na obszarach narodowościowo mieszanych" (s. 33): gdy chodzi o przykład 
śląska Austriackiego, to Petr Cingr i garść drobnych przykl:adów współdziałania 
polsko-czesko-niemieckiego bynajmniej tej prawidłowości nie obala. Inna uwaga 
w związku z lekturą referatu G. Haupta sprowadza się do tego, że zanalizowana 
tam Grossmachtstellung SPD (Autor używa tego określenia np. na s. 27) w skali 
Europy między Bałtykiem a Adriatykiem pozwala jeszcze lepiej zrozumieć stosunek 
tej partii np. do PPS zaboru pruskiego, która przecież była partią słabą liczebnie, 
a tyle kłopotów Berlinowi przysparzającą (a która - jak przyznaje H. Mommsen 
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na s. 33 - nie odegrała w II Międzynarodówce bynajmniej roli piątego kola u wo
zu). ,,Paternalizm SPD - zauważa G. Haupt - jest często nie czymś innym jak 
formą ignorancji wobec problemów narodów uciskanych" (s. 27). 

Chciałem jeszcze poczynić dwie uwagi polemiczne na marginesie referatu 
G. Haupta. Jeżeli Autor ten zauważa, że „robotnicy niemieccy, którzy opuszczają
swój kraj, aby zarabiać na chleb za granicą, są często kolporterami i propagatorami
idei socjalistycznej przede wszystkim w Europie wschodniej i południowej" (s. 13),

to nie odnosi się to do sąsiadującego z Górnym Śląskiem Zagłębia Dąbrowskiego,
gdzie robotnicy Niemcy tworzyli raczej arystokrację robotniczą. Druga uwaga ma
charakter szerszy: G. Haupt, a także niektórzy inni autorzy (poza chyba Christophem 

Klessmannem, s. 68 i n., oraz Klausem Tenfelde, s. 79) nie dostrzegają roli struktur
religijnych w rozwoju ruchu socjalistycznego tej części Europy. Zamykając uwagi
nad wprowadzającymi tekstami G. Haupta i H. Mommsena wypadnie odnotować tu
informacje o znaczeniu polskich tłumaczeń w bułgarskich publikacjach socjaldemo
kratycznych przed I wojną światową (s. 17, 19).

Obszerny artykuł Feliksa Tycha traktuje o stosunkach między niemieckim 

i polskim ruchem robotniczym (s. 34-49). Jego teza sprowadza się do tego, że „sto
sunki między SPD i polskim ruchem robotniczym nie były ... nigdy jednostronne, 

nie były stosunkami, w których jedna strona była dającą a druga biorącą" (s. 35), 
gdzie przejściowe dotacje finansowe SPD dla PPS trzeba widzieć w kontekście nie
małych świadczeń tego typu udzielanych przecież przez SPD innym narodowym 
partiom socjaldemokratycznym, gdzie nie można nie dostrzegać wkładu przywódców 
polskiego ruchu robotniczego w rozwój SPD (Róża Luksemburg, Julian Marchlew
ski, Leon Jogiches-Tyszka, Karol Radek), dalej transmisji nowych doświadczeń ru
chu robotniczego doby rewolucji 1905 r. na grunt SPD, wreszcie roli Polaków 
w procesie emancypacji niemieckiej lewicy socjaldemokratycznej. Zwraca też Autor 

np. uwagę na · łańcuchową reakcję zachodnioniemieckiej Lohnbewegung 1889 r. na 
Górnym śląsku i dalej w Zagłębiu Dąbrowskim, a rów.nocześnie na idące w odwrotną 
stronę impulsy rewolucji 1905 r. (s. 37). Działacze polskiego ruchu robotniczego tworzyli 
pomost między ruchem niemieckim i dojrzewającym ruchem rosyjskim: aspekty 

te zostały zresztą w recenzowanym tomie pogłębione przez Claudie Weill, która 
pisze o niemieckiej i rosyjskiej socjaldemokracji na przełomie stuleci (s. 54-57), 
a przede wszystkim przez Siegfrieda Bahne, który zajął się stosunkiem między so
cjaldemokratami rosyjskimi a przywódcami SPD przed I wojną światową (s. 58-63, 
szczególnie 61-62). F. Tych zwraca uwagę na nacjonalistyczne tendencje narastające 

w socjaldemokracji niemieckiej i jej stosunek do aspiracji robotników polskich: 
wskazuje na dystansowanie się Róży Luksemburg wobec znanej wypowiedzi Ignaza 
Auera (,,Nie można polskim robotnikom wyświadczyć większej przysługi niż ich 
zgermanizować, ale nie trzeba tego tym ludziom mówić" - s. 39), przy czym jeden 

z kolejnych autorów, Jiirgen Rojahn, zauważa na marginesie tego samego cytatu: 
„Inni myśleli podobnie" (s. 53); zresztą jeszcze niżej Franciszek Hawranek przytacza 
zdanie Augusta Wintera (działającego w tym samym czasie na Górnym śląsku 

i cieszącego się skądinąd poparciem tejże R. Luksemburg; jej opinia w sprawie cy
towanej wypowiedzi I. Auera padła zresztą w ścisłym związku z A. Winterem): 
,,Germanizacji samej w sobie nie należy zwalczać, zwalczać należy tylko prusko
policyjny sposób germanizacji ... Na tyle, na ile germanizacja dokonuje się sama -

jej wsparcie przez dobre, ale nie przez obecne złe szkoły byłoby też niezłe - jest 

ona dobra i potrzebna" (s. 106-107). Abstrahując w tym miejscu od stosunlców 

między SPD i SDKPiL a ograniczając się do ruchu robotniczego w zaborze prus
kim, należy podnieść sympatie antycarsko nastawionej PPS z równie antycarską 
SPD, w łonie której nawet dla prawicy były do przyjęcia rachuby na przyszłe zwy-· 
cięstwo Niemiec (i Austrii) w wojnie z caratem, tym bardziej że niepodległościowy 
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program PPS nie konkretyzował postulatów naruszających geograficzny establish

ment w· Europie sprzed 1914 r., z którym mniej lub bardziej świadomie i jawnie 
identyfikowała się SPD (i dodajmy SPÓ). Cytowaną zaś poprzednio R. Luksem

burg drażniła wspólnota ideologiczna PPS zaboru pruskiego z PPS w Królestwie 

(zantagonizowaną przecież z SDKPiL, której działaczką była ta sama R. Luk

semburg). 
Z artykułem F. Tycha wiąże się kolejny przyczynek, w którym J. Rojahn po

dejmuje zagadnienie stosunku między SPD i PPS w latach dziewięćdziesiątych 

(s. 50-54). Podnosi on obiektywne warunki powstania PPS i początkowego popar

cia SPD (wbrew wspomnianej co dopiero R. Luksemburg) dla partii polskiej (silna 

SPD - slaby ruch robotniczy w Rosji - rozwój ruchu robotniczego w Polsce -

nadzieja na wojnę niemiecko-rosyjską jako wojnę przyszłej rewolucji przeciwko 

caratowi), stwierdzając, że dla PPS zaboru pruskiego „przewidziano zadanie czysto 

techniczne - mianowicie doprowadzić partii [scil. SPD - AB] mówiących po pol

sku wyborców, szczególnie proletariat przemysłowy Górnego Śląska" (s. 53), i począ

tek kontrowersji między PPS oraz SPD sięga właśnie problematyki wyborczej -

chodzi o spór w sprawie nominacji kandydatów na posłów w górnośląskich okręgach 

wyborczych. W kontekście narastającej rezerwy SPD wobec PPS Autor wskazuje 
na coraz większy posłuch R. Luksemburg w partii niemieckiej. 

Kolejne trzy pozycje dotyczą stosunku między socjaldemokracją niemiecką i ro
syjską. Prócz wspomnianych C. Weill oraz S. Bahne pisze tu Ernst Wangermann 

o rosyjskich reperkusjach kontrowersji wokół rewizjonizmu (s. 63-67). 

Dalsza część recenzowanego tomu znów wypełniona jest polonikami. Christoph
Klessmann, autor obszernego studium Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-

-1945 (Gottingen 1978), występuje tu z przyczynkiem na temat Zjednoczenia Zawo
dowego Polskiego i Związku· Bochumskiego na gruncie Zagłębia Ruhry (s. 66-71). 

Myślę, że szerszy walor metodologiczny ma przypomnienie dostrzeżonej zresztą
przez J. Marchlewskiego ewolucji polskiego ruchu zawodowego w Zagłębiu Ruhry
od inspiracji klerykalnych poprzez treści nacjonalistyczne do przejawów internacjo

nalizmu i przeciwstawienie tej ewolucji warunkom górnośląskim, co Autor wiąże
ze społeczną genezą warstwy przywódczej ZZP w Ruhrze (z klasy robotniczej) i na
Górnym Śląsku (z inteligencji i drobnomieszczaństwa). Ciekawe byłyby szczegóły
jednego z elementów niepowodzenia taktyki kierownictwa ZZP w Zagłębiu Ruhry -

tego mianowicie, które Autor sygnalizuje jako próbę poparcia przez to kierownictwo

stanowiska związków niemieckich w okresie plebiscytu górnośląskiego (s. 70). I choć
kolejna pozycja stanowi prezentację zamieszek robotniczych w Herne w 1899 r.

(Die „Krawalle von Herne", s. 71-104, przy czym tytuł nawiązuje do sformułowania
znanego działacza Otto Hue w „Die Neue Zeit", 1899), to Autor tej rozprawy Klaus
Tenfelde obok drobiazgowej faktografii formułuje szereg myśli, które mogą stano
wić bodziec do pewnych uogólnień czy hipotez modelowych. Mam na myśli przede

wszystkim to, co odnosi się do zachowań robotników imigrantów w obcym etnicznie
środowisku: do ż y w i o ł o w y c h zajść w Herne dochodzi w momencie, gdy po
przednio zawiodły próby dotarcia niemieckiej o r g a n i z a c j i  robotniczej do robot
ników polskich posiadających silnie zarysowaną katolicką postawę światopoglądową;

zajściom towarzyszyła rezerwa ze strony lokalnego środowiska „ustabilizowanych"

robotników niemieckich (s. 85-87, 91; 99). Podobnie kształtowały się początkowe
reakcje klasowe polskich (i innych słowiańskich, ale nie tylko słowiańskich) robot
ników imigrantów w okręgach przemysłowych USA, gdzie po uprzednich bezsku
tecznych próbach dotarcia do nich organizacji zawodowych robotnicy ci podejmo
wali żywiołowe akcje przy obojętności anglosaskiego środowiska robotniczego. Trudno
jednak zgodzić się z próbą zaszeregowania do tego modelu strajku robotników

w Królewskiej Hucie w 1871 r. (s. 91 n.), gdzie wspólnym mianownikiem byłby tylko
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żywiołowy charakter wystąpień: wypadki w Królewskiej Hucie miały miejsce 
w rdzennie polskim środowisku etnicznym, a faktu tego nie zmieniają wzmianki 
o Niemcach w tej miejscowości (s. 92).

Trzy ostatnie pozycje dotyczą ruchu robotniczego na Górnym $ląsku. Franciszek
Hawranek pisze o polskiej i niemieckiej socjaldemokracji na Górnym Sląsku w la
tach 1889-1921 (s. 105-114). Jest to po prostu prezentacja tez, do jakich doszedł ów 
Autor w rezultacie zmierzających do syntezy tematu wieloletnich, gruntownych 
badań podsumowanych ostatnio książką Polska i niemiecka socjaldemokracja na

Górnym Śląsku w latach 1890-1914 (Opole 1977). Autor przedstawia koncepcje pe- • 
riodyzacji historii ruchu robotniczego na Górnym Sląsku, dalej referuje współpracę 
między SPD i PPS, w kolejnym paragrafie - kontrowersje między obydwoma par
tiami, następnie charakteryzuje trudności rozwoju ideologii socjaldemokratycznej 
na Górnym Sląsku, wreszcie w ostatnim paragrafie - stanowisko obydwu partii 
w kwestii losów Górnego Sląska w latach 1918-1921. Jest to bardzo zwięzły, tezo
wy, wysoce syntetyczny szkic, który w jakimś stopniu wprowadzi niemieckojęzycz
nego czytelnika w istotę problematyki ruchu robotniczego na Górnym $ląsku. Gdy 
piszę „w jakimś stopniu", to mam na myśli fakt, iż Autor mając tak rzadką okazję 
zaprezentowania tej problematyki na pozapolskim forum nie skorzystał z możliwości 
uzbrojenia zainteresowanego odbiorcy zagranicznego w narzędzia pogłębienia na
szkicowanego tu obrazu poprzez przypisy i odesłanie tego odbiorcy do szerszego 
wachlarza źródeł, które są przecież źródłami w dużym stopniu niemieckimi. Niech 
mi wolno będzie zauważyć, że większość pozycji recenzowanego tomu wyposażono 
w obszerny, obejmujący niejednokrotnie dziesiątki przypisów aparat naukowy, 
a w trzech wypadkach nawet w aneksy źródłowe. Myślę, że F. Hawranek jest jed
nym z najbardziej kompetentnych Autorów, gdy chodzi o możliwości zaoferowania 
w przypisach tego rodzaju aparatu naukowego. Chciałbym też przy okazji zgłosić 
kilka wątpliwości. Nie wiem, czy w okresie kulturkampfu można mówić o „polskim 
obozie narodowym;• (s. 111: polnisches Nationallager) na Górnym Sląsku. Nie wiem 
także, czy można twierdzić, iż „górnośląscy proletariusze ... byli po prostu niewolni
kami Kościoła katolickiego" (tamże). Trudno sugerować wśród przyczyn trudności 
agitacyjnych, że wychowany w szkole niemieckiej robotnik górnośląski „nie umiał 
wcale czytać po polsku" (s. 112) - przeczy temu nie tylko rozwój czytelnictwa prasy 
polskiej poczynając od „Katolika". Poza tym ów syntetyzujący tekst F. Hawranka 
nie wzbudza zastrzeżeń. Nie wzbudza w szczególności zastrzeżeń teza Autora, że 
„przy zastosowaniu większych środków i lepszego programu dałoby się w niejednym 
uzyskać więcej, ale w danych warunkach nieosiągalnym był jakiś istotny prze
łom" (s. 112). 

W kończącym recenzowany tom „bloku górnośląskim" dwie ostatnie pozycje do
tyczą okresu powstań i plebiscytu. Heinrich Potthoff w szkicu Związki zawodowe

a kwestia górnośląska (s. 114-119) widzi treść określoną tytułem swego przyczynku 
w sferze, w której zachodzi na siebie samodzielna inicjatywa niemieckich związ
kowców (tak jak miała się ona ujawnić w okresie puczu Kappa czy w czasie wojny 
polsko-radzieckiej) oraz inicjatywa odgórna, tj. wychodząca z pozazwiązkowych, 
państwowych ośrodków politycznych. W rezultacie zasygnalizowanych sześciu krę
gów zaangażowania „organizacje związkowe zajęły miejsce w szeregu odporu na
rodowego i musiały w końcu dożyć tego, że za ich ofiarę nie znaleziono dla nich 
wdzięczności" (s. 119). Sądzę, że ten jasno stawiający sprawę szkic pozwala na peł
niejsze zrozumienie ostatniej pozycji, w której Henryk SkrzYPczak pisze o inicja
tywie polsko-niemieckiej odezwy z 1921 r. (s. 120-129). Chodzi o podjętą przez 
berlińską centralę niemieckich związków zawodowych (ADGB) w ostatniej dekadzie 
maja 1921 r. inicjatywę polsko-niemieckiego apelu w sprawie zaprzestania walk na 
Górnym $ląsku; przy okazji dowiadujemy się, że według współczesnych ocen związ
kowych Selbstschutz miał składać się w 400/o z ludzi związanych z ruchem związko-
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wym (przypis 4 na s. 120-121). Apel ten spotkał się z dużą rezerwą warszawskiej 
centrali związkowej i w rezultacie eskalacji zarzutów w korespondencji między cen
tralami sprawa utknęła na martwym punkcie w połowie pierwszej dekady czerwca. 
Nie był to jednak moment, w którym - jak wynikałoby z referowanej bez komen
tarza treści pisma z Berlina do Warszawy datowanego 9 czerwca - powstanie trwa 
i „insurgenci wdzierają się coraz głębiej na ziemie niemieckie" (s. 121): wówczas już 
inicjatywa operacyjna znajdowała się co najmniej od 21 maja całkowicie w rękach 
Selbstschutzu, a powstanie wygasało. Charakterystyczna jest druga inicjatywa tej 
akcji, która tym razem wyszła od strony polskiej dnia 1 lipca, tj. w okresie demo
bilizacji i ewakuacji sil walczących, a oznaczała rozlokowanie znacznego kontyn
gentu Selbstschutzu w różnych punktach Górnego Sląska. Urażony szef berlińskiej 
centrali związkowej Theodor Leipart nie mógł odrzucić inicjatywy Zygmunta żu
ławskiego, ale nie chciał teraz wystąpić jako współsygnatariusz odezwy, wyznaczając 
w to miejsce lokalnego wrocławskiego działacza Xavera Kohla jako partnera Z. żu
ławskiego z Warszawy. Ostatecznie i tej ulotki ,nie wydrukowano, gdyż w tym 
czasie z odpowiednim apelem wystąpiła Międzynarodowa Federacja Związków Za
wodowych. Jeżeli pozycji tej poświęciłem nieco więcej uwagi, to znów ze względu 
na fakt, że daje ona asumpt do pewnego ogólniejszego stwierdzenia. Chcę jednak 
wyjść poza dostrzeganie owego ogólnego waloru przez H. Skrzypczaka, który od
wołuje się do współczesności Cypru, Libanu i Irlandii (s. 125): w losach omawianej 
tu inicjatywy skupia się - niczym w przysłowiowej soczewce - cala złożoność 
dynamiki stosunków wzajemnych !1iemieckiego ruchu robotniczego (jego potężnej 
partii w epoce wilhelmińskiej, współdecydującej o polityce republiki weimarskiej) 
i ruchu robotniczego obszaru, gdzie na wschodzie kończyły się tereny rdzennie nie
mieckie i gdzie na Górnym S!ąsku w bez mała geograficznym środku Europy leżała 
najbliższa strefa obserwacji owych wzajemnych stosunków między niemieckim 
ruchem robotniczym oraz ruchem robotniczym obszaru rozciągającego się na wschód 
od ojczyzny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Recenzowany zbiór jest wartościo
wą próbą spojrzenia na wiele pasm skupiających się w owej soczewce. 

Andrzej Brożek 

A. G a r 1 i c k  i, PRZEWRÓT MAJOWY, Warszawa 1978, ss. 406.

Wydana przez wydawnictwo „Czytelnik" książka A. Garlickiego oczekiwana 
była z dużą niecierpliwością. Miała to być w kraju pierwsza próba (nie licząc 
skromniejszych opracowań A. Ajnenkiela, S. Arskiego, A. Czubińskiego) szerokiego 
spojrzenia na problem maja 1926 r. Przed Garlickim podobną rozprawę napisał 
J. Rothschild 1. Książka ta polskim czytelnikom jest mało znana, a największą po
pularność zdobyła w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Garlicki podjął się trudnego zadania. Decydowały o tym: szeroki zakres czasowy 
tematu 1918-1926 r. oraz obszerny materiał źródłowy (materiały archiwalne, pa
miętniki, wspomnienia, relacje, rozmowy, czasopisma itp.). Nie wszystkie materiały 
znajdowały się w kraju. Autor musiał poznać zawartość archiwów zagranicznych, 
m. in. Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku 2. Uwagi Autora uszły jednak re
lacje i dyskusje zawarte w „Zeszytach Historycznych" (Paryż), ,,Kulturze" (Rzym
-Paryż), ,,Wiadomościach" (Londyn) i czasopiśmie krajowym „Więź".

1 J. Roth s c h i  1 d, Pilsudski's coup d'etat, New York-London 1966, ;;_ 435. 
! A. G a  r 1 i c k  i, P. S t w e  c k  i, Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 r. (Woj

skowy Przegląd Historyczny, 1977, nr 2, s. 229-265; 1978, nr 1, s. 218-274). 
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Autor wyodrębnił w pracy sześć ułożonych chronologicznie rozdziałów. Roz
dział pierwszy obejmuje okres „naczelnikostwa" J. Piłsudskiego, drugi dotyczy wy

darzeń od grndnia 1922 r. (zabójstwo prezydenta G. Narutowicza) do listopada 

1923 r. (wypadki krakowskie). Rozdział trzeci i czwarty można zatytułować „Pił
sudski w Sulejówku w okresie od listopada 1923 do maja 1926 r". Rozdział piąty 
zawiera opis wydarzeń majowych, szósty - następstwa przewrotu, które Autor\ 
kończy nowelą sierpniową. Podział pracy na takie części można uznać za interesu
jący i zarazem trafny. 

Autor sporo miejsca poświęca wyborom do sejmu w 1922 r. oraz przygotowa
niom do pierwszych wyborów prezydenckich. Następnie przechodzi do problemu 

tworzenia większości parlamentarnej w 1923 r. Równocześnie z tym problemem 
wyłania się sprawa J. Piłsudskiego i jego stosunek do zawartego w maju 1923 r. 
„paktu lanckorońskiego". Po odejściu z życia politycznego w lipcu 1923 r. według 

Autora Piłsudski miał dwie możliwości prowadzenia walki o władzę: mógł dążyć 

do kompromitacji systemu parlamentarnego przez przesilenia gabinetowe lub przez 

zamach wojskowy (s. 80). 
Praca Garlickiego ma charakter nowatorski. Autor podejmuje się próby wy

jaśnienia wielu problemów i zagadek związanych z przewrotem majowym, szcze
gólnie tak ważnych, jak sprawa demonstracji w Sulejówku (15 XI 1925 r.), problem 

udziału gen. W. Sikorskiego w przewrocie, czy też próba samobójstwa gen. K. Sosn
kowskiego. W zakończeniu Autor rozstrzyga problem stosunku Wielkiej Brytanii do 
zamachu. 

Garlicki starał się ukazać przyczyny wydarzeń majowych, zamierzenia Piłsud
skiego oraz jego taktykę. Nie przy wszystkich rozważaniach interpretuje wydarzenia 
w sposób jednoznaczny a. Z tych powodów książka staje się subiektywną wizją 
genezy i wydarzeń majowych. 

Do zalet książki należy zaliczyć swobodny tok narracji, w tym dużą ilość dyk

deryjek i ciekawostek związanych z osobą J. Piłsudskiego i innych bohaterów wy
darzeń tamtych lat. Bardzo cenne są również aneksy. żałować jedynie należy, że 
Autor nie pokusił się o zestawienie bibliografii dotyczącej genezy i samego prze
wrotu. 

Według opinii Garlickiego, przygotowania do zamachu rozpoczął Piłsudski od 
polowy 1924 r. (s. 145), a poprzedziły je hasła szerzone wśród wojska i społeczeń
stwa, np. ,,armia bez wodza". Natomiast jesień 1925 r. uznał (s. 171) za termin, 
w którym Piłsudski prawdopodobnie zamierzał sięgnąć po władzę. Garlicki swoją 
hipotezę argumentuje przesileniem gabinetowym między rządami W. Grabskiego 
i A. Skrzyńskiego, trudną sytuacją gospodarczą, niezadowoleniem wśród wojska. 
Rozpoczęcie działań miało nastąpić 15 XI 1925 r. (demonstracja w Sulejówku). 

Garlicki jednak w pracy problemu tego całkowicie nie wyjaśnia i pozostaje on 

w dalszym ciągu kontrowersyjny. Autor uważa, że demonstracja oficerów w Su
lejówku była inspirowana przez Piłsudskiego (s. 164). Miała ona stanowić finał prac 
spiskowych, których efektem byłby „marsz na Warszawę pod dowództwem J. Pił

sudskiego". Garlicki oparł swój sąd na relacjach Z. Dreszera i pplka J. Grzędziń
skiego, obecnego wówczas w Sulejówku. Z uwagi na interesującą treść tych wspom
nień przedstawię je w całości. ,,Wypowiedź Piłsudskiego - pisał Grzędziński -
rozmijała się z mową Dreszera, mimo informacji, którą miałem od K. Switalskiego, 
że ją przedtem, przez Kazka [Switalskiego - T.W.], właśnie uzgadniał z Komen

dantem. Swej odpowiedzi widać Marszałek z Kazkiem nie uzgadniał, bo nie odpo
wiedział na słowa Dreszera" 4• Odpowiedź Piłsudskiego na mowę Dreszera wywołała 

3 Wśród tych problemów należy wymienić: sprawę demonstracji w Sulejówku,
wolnomularstwa, organizacji administracji w czasie zamachu, wyborów prezydenc
kich w 1926 r. 

4 J. G r  z ę d z  i ń s k i, Maj 1926, Paryż 1965, s. 12. 
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wśród zgromadzonych oficerów zaskoczenie. Cytowany JUZ Grzędziński napisał� 

„wszyscy oczekiwaliśmy, że zaraz padnie rozkaz - strzał ale Marszałek nie dał 

odpowiedzi, co robić z naszymi szablami" 6• W tej sytuacji głębszego znaczenia na

bierają relacje gen. K. Sawickiego, przekazane prof. H. Wereszyckiemu, oraz wy
wiad gen. G. Orlicz-Dreszera udzielony K. Wrzosowi. Stawiają one problem genezy 

demonstracji z 15 XI 1925 r. w innym świetle, niż przedstawił to Garlicki. Gen. 

Sawicki wspomniał, że „Dreszer w czasie kawiarnianych spotkań, na długo przed 

majem, proponował opracowanie planu wojskowego opanowania stolicy" e. Nato

miast gen. Dreszer, zapytany przez K. Wrzosa o mowę z 15 XI 1925 r., powiedział: 

,,byliśmy wszyscy ogromnie przejęci coraz to bardziej trudną sytuacją Polski ... 

w tych warunkach gen. J. Krzemiński zaproponował, czy nie należałoby pojechać 

do Sulejówka w dniu rocznicy listopadowej, tłumnie i serdecznie ... Zaproponował 

jednocześnie, abym przemówił do Komendanta" 1. Stąd ta wizyta u Marszałka ofi

cerów, którzy w listopadzie 1925 r. spodziewali się, że swoim licznym przybyciem 

(ok. 1000 osób)" postawią Komendanta w położeniu przymusu nieodpartego" s. 

Dyskusyjna wydaje się również interpretacja wydarzeń 9 V 1926 r., gdy pojawiła 

się próba tworzenia gabinetu W. Grabskiego. Garlicki opisując te wydarzenia po

wołuje się na relacje •W. Grzybowskiego i w konkluzji stwierdza, że relacja z rozmów 

Marszałka z prezydentem Wojciechowskim jest wątpliwa, a próba utworzenia cen

troprawu (rząd A. Skrzyńskiego) była niemożliwa (s. 214). Ponadto Autor uważa, 

że strategia Piłsudskiego zakładała dwie możliwości biegu wydarzeń: albo długo

trwałe przesilenie, powodujące w miarę upływu czasu większą kompromitację par

lementu i usprawiedliwiające demonstrację rozgoryczonej armii, albo powołanie 

gabinetu prawicy i centrum, co również, choć w mniejszym stopniu, usprawiedli

wiałoby „spontaniczny protest armii" (s. 215). 

Kandydaturę W. Grabskiego na premiera zaproponował prezydent. Grabski 
9 V 1926 r. przyjął propozycję, zainicjował jednocześnie spotkanie z Piłsudskim 

i Wojciechowskim. Marszałek udał się do Belwederu z opracowanym wcześniej pla
nem. Według wspomnień Grzybowskiego Piłsudski informował najbliższych mu, że 

,,pójdzie etapami" o. Plan Marszałka miał obejmować długotrwale przesilenie, kom
promitację parlamentu, ale nie interwencję „rozgoryczonej" armii. Taka interwencja 
nie byłaby zresztą konieczna, gdyż Piłsudski po całkowitej kompromitacji Sejmu 

i nieudanych próbach utworzenia rządu przez innych polityków zamierzał przefor

sować własnego kandydata. We wspomnianej rozmowie z W. Grabskim Piłsudski 

chciał zniechęcić swego rozmówcę do tworzenia rządu. Wspomniał mu więc stron

niczość i dyskredytowanie gen. K. Sosnkowskiego w okresie, gdy Sosnkowski był 

ministrem spraw wojskowych w jego rządzie. Grabski zareagował na wypowiedź 

Marszałka natychmiast i stwierdził, że „głupstw nie będzie słuchał" 10, po czym 

opuścił Belweder. Wówczas Piłsudski przystąpił do realizacji ostatniego etapu swo

jego planu. Prezydent uzgodnił z nim skład nowego gabinetu 11, którego premierem 

miał być hr. A. Skrzyński, a ministrem spraw wojskowych J. Piłsudski. Ponadto 

s J. G rzę d z i ń s k i, Maj 1926, Warszawa 1936, s. 18. 
e H. Wer e s  z y c k  i, Piłsudski w 1926 (Tygodnik Powszechny, nr 8, 25 II 1973). 
1 K. Wr z o s, Piłsudski i piłsudczycy, Warszawa 1936, s. 65 i nn. 
s G r z ę d z i ń s k i, op. cit., s. 18. 
o W. G r z y b o w s k i, Spotkania i rozmowy z Piłsudskim (Niepodległość, t. I, 

Londyn 1948, s . 93). 
10 A. C h r z ą s z c z e w s k i, Kartki z mojego pamiętnika (Tygodnik Zachodni, 

4 VI 1957, nr 20, s. 2). 
u Relacje o rządzie A. Skrzyńskiego z 9 V 1926 r. można odnaleźć we wspo

mnieniach G r z y b o w s k i e g o, op. cit., s. 92; K. S r o  k o w s k i e go, Obrona 
Belwederu (Kultura, nr 5/115, Paryż 1957, s. 88); W. P o b ó g  - M a  1 i n o w s k i e g o, 
Najnowsza historia polityczna Polski, t. II, Londyn 1956, s. 475). 
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w skład rządu wchodzili prof. K. Bartel, inż. J. Moraczewski, dr B. Ziemięcki. Po

zostałe ministerstwa miały być obsadzone H'. maja. Wydawało się, że plan Piłsud

skiego został zrealizowany, a rząd Skrzyńskiego miał na drodze pokojowej rozła

dować istniejące napięcie. Niespodziewanie 10 maja pojawiła się informacja o po

wołaniu gabinetu W. Witosa, który uformował się późną nocą 9/10 maja. 

,,Prowizoryczny" rząd Witosa był reakcją prawicy i centrum na działalność Piłsud
skiego. Postawiona przez Garlickiego teza o nieuniknionym konflikcie zbrojnym 

w maju 1926 r. (s. 215) jest podważalna, gdyż Piłsudski był zasadniczo zwolennikiem 

legalnych form obejmowania władzy, co można zauważyć w jego działalności przed 

i w maju 1926 r. 

Bardzo głośna i kontrowersyjna sprawa udziału gen. W. Sikorskiego, dowódcy 

V OK Lwów, w przewrocie majowym została przedstawiona przez Garlickiego jed

nostronnie. Autor uważa, że argumenty przedstawione przez Sikorskiego: 1. bunt 

ukraiński, 2. ruchy wojsk radzieckich na granicy 12, były nieprawdziwe, ale brzmiały 

przekonywająco (s. 245). Taki sąd Autora jest równoznaczny z postawieniem tezy, 

że Sikorski wolał poczekać, aż się wszystko wyjaśni, i wtedy zająć odpowiednie 

stanowisko (s. 245). Stanowisko Sikorskiego nie od dzisiaj budzi zainteresowanie. 

Tuż po przewrocie Sikorskiemu złożył wizytę gen. S. Haller i w swoich wspomnie

niach napisał później: sprawa Sikorskiego była ważna i dobrze by było, gdyby ar

gumenty, jakie mi przedstawił gen. Sikorski, zostały szerszemu ogółowi wyświet

lone" u. Również sam stosunek Sikorskiego do zwycięzców wyjaśnia ten problem. 

Sikorski nie poparł Marszałka, a „protestował przeciwko represjom skierowanym 

wobec wojska, które dochowało przysięgi wierności, ponadto żądał, aby represje 

zacząć od korpusu lwowskiego" 14• Również problem zagrożenia granic Polski, szcze

gólnie wschodniej, nie powinien budzić zastrzeżeń i tym samym usprawiedliwiać 
zachowanie Sikorskiego. Stanowisko, jakie zajął Sikorski w czasie przewrotu w spra

wie bezpieczeństwa granic, nie było odosobnione, szczególnie - jak wspomina 

obecny wówczas w Moskwie K. Poznański - że „ruch wojsk sowieckich miał miej

sce" 15• Również Sikorski w swoich wspomnieniach pisał: ,,na pograniczu sowieckim
poleciłem baczną zwrócić uwagę. D-ca 12 p. meldował mi stamtąd wycofywanie 
oddziałów pogranicznych sowieckich i równoczesne postawienie ich w ostrym po

gotowiu" 1s. Identycznie jak Sikorski zachowali się gen. L. Berbecki (dowódca III 
OK Grodno), który utrzymując kontakt ze Lwowem stwierdził, że „postawy do

wódcy III i V OK są zgodne" 11, oraz dowódca II OK Lublin gen. J. Romer, który 
w rozkazie dla brygady KOP „nakazał wzmożoną ostrożność na granicy" 18. 

Przedstawione powyżej trzy główne kontrowersyjne zagadnienia nie obniżają 

wartości pracy. Zarówno Autor książki jak i Autor tych słów mają prawo do włas
nej interpretacji ,vydarzeń i nie uczynią tego bez zarzutów. Książka Garlickiego 
jest najlepszą pracą dotyczącą problematyki J. Piłsudskiego w latach 1918-1926, 

12 Oryginał telegramu W. Sikorskiego znajduje się w Instytucie J. Piłsudskiego
w Nowym Jorku: 1. bunt ukraiński, 2. ruch wojsk radzieckich na granicy, 3. nie
chęć kolejarzy socjalistów do transportowania wojsk rządowych, 4. niechęć wśród 
oficerów walczących po stronie rządowej, 5. obecność zbyt wielu oficerów w Bel
wederze. 

13 S. Ha 11 e r, Wypadki warszawskie 12 V-15 V 1926 r., Kraków 1926, s. 46. 
14 T. S kw a r c z y  ń s k i, Gen. Sikorski podczas przewrotu majowego (Polityka, 

1 VIII 1959, nr 31, s. 1). 
15 K. P o  z n a ń s k i, Wypadki majowe widziane od strony Moskwy (Wiadomości

(Londyn), 23 VI 1957, nr 25, s. 3). 
10 W. S i k  o r s k i, Kartki z pamiętnika (Żołnierz Polski, nr 13, lipiec 1957, s. 5). 
17 L. B e r  b e c k  i, Pamiętnik, Katowice 1959, s. 193.
18 J. R o m e r, Pamiętnik, Lwów 1938, s. 318.
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a wraz z wcześniej wydaną U źródeł obozu belwederskiego tegoż Autora stanowi 
świetny przewodnik po życiu i działalności Marszałka. Należy oczekiwać z zainte
resowaniem na trzecią część o latach 1926-1935. 

Tadeusz Wolsza 

H. R e c h  o w i c z, PPR NA GÓRNYM ŚLĄSKU I W ZAGŁĘBIU DĄBROW
SKIM, wyd. 2, Katowice 1978, s. 523. 

Rechowicz przyznaje we wstępie, że koncepcja wydawnicza książki zrodziła się 
spontanicznie w odpowiedzi na zamówienie społeczne. Pozytywny odzew czytelni
ków na wydane wcześniej dwie jego prace: PPR w śląsko-dąbrowskim obwodzie 

(1972) i PPR w województwie śląsko-dąbrowskim (1974), wyr.ażający się m. in. 
wyczerpaniem ich nakładu, skłoniły go do przygotowania nowego wydania. 
Można się zgodzić z Autorem, że nowa edycja nie jest jednak prostym połączeniem 
wymienionych książek. Wprowadzone zmiany i skróty, obejmujące głównie książkę 
drugą (II część nowej edycji), sprawiły, że otrzymaliśmy pracę miejscami znacznie 
zmienioną. 

Książka PPR na Górnym Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim koronuje wcześniej
sze wysiłki badawcze Rechowicza nad dziejami PPR na śląsku i w Zagłębiu. Na jej 
treść składa się 14 rozdziałów podzielonych na dwie części, które odpowiadają oku
pacyjnym i pookupacyjnym dziejom partii. Układ treści podporządkowany został 
w zasadzie kryterium chronologicznemu, ale i kryterium problemowe stosuje Autor 
z powodzeniem, na pewno większym niż w pracach wcześniejszych. W gruncie rze
czy jednak przewaga opisu faktograficznego i relacji chronologicznej nad ujęciem 
problemowym jest widoczna. Jest to, jak się wydaje, konsekwencja wyboru okreś
lonego podejścia badawczego. Autor preferuje opis i relację faktograficzną nad ana
lizę i refleksję. 

W zależności od etapu rozwoju partii uwagę Autora zajmowały różne zagad
nienia polityczno-organizacyjne oraz ideowo-wychowawczego oddziaływania na spo
łeczność śląska i Zagłębia. Priorytet dla kierunków i form pracy polityczno-propa
gandowej partii zadecydował o jednostronności obrazu jej funkcjonowania - sto
sunkowo niewiele np. mamy informacji na tematy wewnątrzpartyjne, lecz fakt ten 
odzwierciedla pewną prawidłowość. Dobrze charakteryzuje hierarchię oraz strukturę 
ówczesnych zadań PPR. 

Ze zrozumiałych względów w części I najwięcej miejsca poświęcił Autor for
mom i metodom walki antyokupacyjnej. Walkę tę podjęły jeszcze przed powsta
niem PPR lewicowe ugrupowania kierowane przez komunistów, takie jak: Kola 
Przyjaciół Związku Radzieckiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Radzieckiego, 
Rewolucyjny Ruch Oporu, Związek Patriotów Śląskich i inne. Wyjątkowe niebez
pieczeństwo, grożące podejmującym walkę na terenach wcielonych do Rzeszy, nie 
przeszkodziło im organizować akcji najdotkliwszych w formie dla okupanta: sabo
tażu, dywersji, pomocy radzieckim jeńcom wojennym i żydom, w późniejszym 
okresie partyzantki. Rechowicz zaznacza jednak, że ta wielokierunkowość oraz roz
ległość frontu walki nastąpiła po powstaniu PPR. Ugrupowania przedpeperowskie 
,,nie miały bowiem programu ogólnonarodowego, nie wysuwały też haseł narodowo
wyzwoleńczych i nie potrafiły pozyskać do walki szerszych kręgów patriotów nie 
związanych uprzednio z ruchem rewolucyjnym" (s. 52). 

Na uwagę zasługuje relacja na temat dramatycznego losu aktywu kierownicze
go partii. Rechowicz nie uznaje, więcej, zwalcza opinię egzystującą niegdyś, iż wy
zwolenie nie zastało na ziemi śląskiej żadnej struktury ·peperowskiej zdolnej do 
samodzielnego bytu. Zgromadzony przez niego wyczerpujący materiał dowodowy 
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pozwala obalić ten mit ostatecznie. Nie przekonująco brzmią natomiast próby wy
jaśnienia, dlaczego KC PPR zaniedbał łączności z odtworzonym samorzutnie w sier
pniu 1944 r. kierownictwem obwodu po ujęciu przez Niemców w maju tego roku 
ekipy Stefana Franciszoka. Argument, że KC PPR nie doceniał roli wielkoprzemys
łowej klasy robotniczej (s. 74), trąci ahistorycznością i sugeruje nie ten rodzaj przy
czyn, który miał wówczas decydujące znaczenie. 

W części II najwięcej miejsca poświęcił Autor inicjatywom partii w zakresie 
organizacji aparatu władzy państwowej, uruchamiania zakładów przemysłowych 
oraz tworzenia mechanizmów administracyjno-gospodarczych. Ważne miejsce w jej 
działalności zajmowała walka polityczna z peeselowską opozycją i stosunki między
partyjne. Logika procesu rewolucyjnego wymagała obecności partii na każdym 
punkcie walki klasowej, ale przede wszystkim na głównych odcinkach, którymi 
była gospodarka i sfera walki o władzę. 

Praktyka ogólnopolska i doświadczenia śląskie potwierdzają, że kluczowe zna
czenie dla zwycięstwa PPR miała strategia frontu narodowego, której istotą była 
koncepcja jednolitego frontu klasy robotniczej, gwarantowana współpracą PPR 
i PPS. Jednakże obraz współpracy obu tych partii, jak i współpracy PPR z innymi 
partiami bloku demokratycznego jest w książce Rechowicza mało przekonujący 
i fragmentaryczny. Ogranicza się w zasadzie do krytyki PPS za łamanie zasad umo
wy o współdziałaniu, okazjonalnie wspominając o dobrych przykładach wspólnych 
inicjatyw, rodzących autentycznie partnerskie, oparte na wzajemnym poszanowaniu 
stosunki. Rechowicz nie wprowadza nas w ogóle w treść dyskusji i polemik na temat 
charakteru i dróg polskiej rewolucji, jakie toczyły się między obiema partiami na 
szczeblu wojewódzkim i centralnym. Szerszy wywód o współpracy PPR z PPS uczy
nił Autor z okazji podpisanej w listopadzie 1946 r. umowy. Przypomniał wówczas 
sformułowaną wcześniej krytyczną ocenę stanu stosunków, które układały się źle: 
,,mimo zawartej umowy aktywność PPS po linii jednolitego frontu była niezadowala
jąca" (s. 316). Nie zdecydował się jednak zgłębić przyczyn stanu rzeczy. 

Tarcia i spory między PPR i PPS były naturalną konsekwencją dzielących je 
różnic ideologicznych i politycznych, które określały koncepcje dróg polskiej rewo
lucji oraz modele ustroju politycznego państwa. Nie wszystkie zakłócenia na drodze 
współpracy miały jednak obiektywny charakter bądź sięgały założeń teorii. Pytania 
o dalsze wyjaśnienia, nie wymagające roztrząsań teoretycznych, cisną się na usta
czytelnika na przykład po informacji, że po referendum ludowym w Wojewódzkim
Komitecie PPS przejęli władzę działacze prawicowi, ,,z winy PPS przestała działać
komisja obu partii, co uniemożliwiło pracę Wojewódzkiej Komisji Porozumiewaw
czej Stronnictw Demokratycznych" (s. 303). Co się wówczas stało, dlaczego wystąpił
tak silny sprzeciw wobec PPR? O zmianę antyjednolitofrontowych postaw pepe
sowców apelowali na wrześniowym III Zjeździe wojewódzkiej organizacji PPS przy
wódca partii, E. Osóbka-Morawski, oraz peperowcy - A. Zawadzki i E. Ochab.
Okazało się, że bezskutecznie. Ostatecznie doszło w listopadzie do zmiany sekre
tarza katowickiej PPS W. Bossakowskiego.

Zatrzymajmy się przy problematyce narodowościowej książki ze względu na 
jej rolę w całokształcie procesów społecznych na Górnym śląsku i Opolszczyźnie. 
Najwięcej uwagi poświęcił Autor regulacji prawnej problemu „Volkslisty". Sprawa 
narzucała się jako nadzwyczaj pilna, gdyż szczególnie w Polsce, na której terenie 
okupant niemiecki dokonywał eksterminacji milionów ludzi, jakakolwiek forma 
współpracy z nim musiała otrzymać .kwalifikacje polityczne i moralne. Szybkich 
decyzji regulacyjnych wymagała ona ponadto z racji napięć społecznych, powsta
łych na tle braku zaufania i wrogości w stosunku do Ślązaków ze strony ludności 
napływowej. Regulacja prawna problemu „Volkslisty" była kilkakrotna. Rechowicz 
dowodzi przekonująco, że zabiegi katowickiej PPR, w tym zwłaszcza postawa ów-
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czesnego wojewody A. Zawadzkiego, miały szczególne znaczenie dla sprawiedliwego 

rozstrzygnięcia, które znalazło wyraz w dekrecie z 26 VI 1946 r. Wielkoduszność 
i tolerancja śląskich peperowców miały liczne uzasadnienia, których szukać należy 
w sferze zasad ideowych, politycznych i moralnych doktryny marksistowskiej, a nie 
taktyki walki politycznej z opozycją, co zarzucała PPR reakcja polska. Nie bez zna
czenia były częste w czasie okupacji przykłady udziału volksdeutschów w organiza
cjach komunistycznych. 

Okupant niemiecki uznał wszystkich $lązaków za Niemców o różnym stopniu 
spolonizowania. Ustalając bardzo łagodne warunki wpisu na listę próbował zwią
zać ze sobą szerokie rzesze klasy robotniczej. Liberalizm warunków wpisu - nie 
do pomyślenia w kraju Warty - sprawił zdaniem innego badacza problemu Cz. Ma
dajczyka, że na listę narodową wpisywano masowo. Dla opornych lub wahających 
się były w odwodzie sankcje polityczno-administracyjne, jak wysłanie do obozu 
koncentracyjnego, wysiedlenie, konfiskata majątku itp. PPR nie mogla pominąć 
faktu, że „Volkslista" postawiła w trudnej sytuacji rzesze śląskich robotników. In
nego rodzaju uzasadnienie to brak dezaprobaty dla akcji okupanta ze strony pol
skiego rządu emigracyjnego i miejscowych władz kościelnych. 

Jakie są wyrażenia całościowe z lektury książki Rechowicza? Współczesny his
toryk podejmujący problematykę partii politycznej dysponuje wieloma możliwoś
ciami wzbogacenia tradycyjnego warsztatu badawczego. Nauka o partii bowiem 
zgromadziła pokaźny zasób wiedzy teoretycznej mogącej spełniać rolę metodologicz
nego wzorca poszukiwań badawczych. Patrząc z tego punktu widzenia na książkę 
Rechowicza nie sposób wyrazić uznania, że znalazła w niej odzwierciedlenie ten
dencja do modernizacji warsztatu badawczego. Cieszy oczywiście fakt ukazania się 
książki obrazującej działalność marksistowsko-leninowskiej partii w ważnym okresie 

naJnowszej historii Polski. Przyznać trzeba jednak, że spełnia ona nasze oczekiwania 
połowicznie. Po tak doświadczonym i obeznanym z polem badawczym Autorze spo
dziewaliśmy się szerszego spojrzenia i bardziej pogłębionych analiz. Liczyliśmy na 

podjęcie przynajmniej niektórych zagadnień z zakresu myśli politycznej PPR. 
Jest pewną prawidłowością, że spośród wielu funkcji spełnianych przez masowe 

partie najczęściej poddawaną analizie przez historyków jest funkcja organizacyjno
-polityczna, rzadziej natomiast funkcja programowania oraz wyłaniania i kształcenia 
.aktywu kierowniczego państwa w ramach szerzej pojętej funkcji ideowo-wycho
wawczej. Książka Rechowicza nie stanowi w tej praktyce przełomu, niemniej jed
nak musi budzić uznanie jej warsztatowa rzetelność i staranność, komunikatywność 
języka, a ze spraw pozawarsztatowych pasja badawcza Autora. Zwraca uwagę este
tyczna szata obwoluty, wewnątrz zaś liczne zdjęcia i tabele wzbogacające środki 
przekazu. Wartość poznawczą publikacji podnosi nadto zamieszczony pod koniec 
54-stronicowy informator biograficzny działaczy lewicy rewolucyjnej Sląska i Za
głębia. W tego typu publikacjach potrzeba rozszerzonej informacji o losach ludzi
uosabiających w imieniu mas historię godna jest naśladownictwa.

Czesław Lewandowski 




