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Omawiana książka jest nie·tylko dziełem poważnym. Należy ona bez
sprzecznie do rzędu książek j.edynie rzadko ukazujących się na pólkach 
księgarskich. Nieczęsto bowiem zjawia się badacz, który odważyłby się 
napisać historię problemu aktualnego przez przeszło 1000 lat. Odważyli 
się na omawianie tego zagadnienia dawniej historycy tej miary,, co Wac
ław Sobieski, Zygmunt Wojciechowski, Józef Feldman. Trzeba jednak 
zaraz stwierdzić, że zarówno rozmiarami, jak i szerokością studiów Autor 
przewyższył swych świetny,ch poprzedników. 

Jak łatwo można wnioskować ·patrząc na rozmiary dzieła, nie jest 
to po prostu historia zmian granicy istniejącej najpierw między dwoma 
państwami, potem dwoma narodami, a w końcu ponownie granicy mię
dzy dwoma organizmami państwowymi. Autor ipojął historię granicy dość 
specjalnie, zajmując się w swym dziele czynnikami wpływającymi na 
jej ukształtowanie. Omówił więc zarówno wypadki polityczne, które do
prowadziły do kolejnych zmian granicznych, jak i elementy demogra
ficzne, sprawy ustrojowe, gospodarcze, wreszcie ideologiczne. Tym sa
mym stała ,się ksią:żjka obszerną i dość szczegółową syntezą stosunków 
polsko-niemieckich w ciągu dziejów. 

Takiego dzieła nie pisze się naturalnie w wyniku krótkich, chociażby 
nawet bardzo intensywnych studiów, co więcej, na jego napisanie trzeba 
czasu, albowiem moc najróżniejszych problemów wymaga spokojnego 
przemyślenia i rozważenia. Toteż - jak Autor we wstępie przyznaje -
przygotowywał się on do pisania tej pracy przez 25 lat. Gorzej, że na
stępnie, gdy chodziło o jej napisanie, to - jak to stwierdził Autor pod-

* G. Lab ud a, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów poiitycznych,

Poznań 1971, s. 452 + 4 nlb. + mapy + ilustracje. 
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czas dyskusji we Wrocławiu - naglił go czas, co naturalnie nie mogło 
pozostać bez śladu na treści i co w pewnej mierze sprawia, że omawianą 
książkę musimy traktować jako pierwszy rzut dzieła, które na pewno 
ujrzy z czasem światło dzienne w postaci może trochę obszerniejsz�j, 
jeszcze głębiej przemyślanej i uważniej pisanej. 

W związku z tym nie zamierzamy pisać omówienia jedynie pochwal
nego, ale chcemy zgłosić swe uwagi krytyczne, wątpliwości, by ułatwić 
Autorowi udoskonalenie książki naprawdę dobrej i ciekawej. Wartość 
omawianej pracy nie polega na tym, że autor przedstawił wielką ilość 
faktów, zreferował szereg poglądów innych badaczy, ale przede wszyst
kim na tym, że próbował samodzielnie przemyśleć, rozważyć ważniejsze 
problemy związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Dzięki temu, 
że reprezentuje on pokolenie wychowane już całkowicie w Polsce niepod
ległej, przystąpił do rozważenia tych ;problemów bez obciążeń dawnych 
szkól historycznych z XIX w., ferując zaś w poszczególnych wypadkach 
wyroki, pozostawał w pewnym dystansie do sporów toczonych jeszcze 
w okresie przed I wojną światową. Pozwoliło mu to też zdobyć się w wie
lu wypadkach na sąd spokojny, wyważony, przekonywający. Za taki 
uważam np. sąd Autora o epoce napoleońskiej, powstaniach, o sprawie 
hołdu pruskiego w XVI w. i w wielu innych kwestiach, których tu nie 
będę kolejno wyliczał. Trzeba też przyznać, że sprawy sporne, dyskusyj
ne pociągają wyraźnie Autora i chwilami poświęca im więcej miejsca, 
niżby się tego można było spodziewać. W związku z tym jednak nie brak 
kwestii, co do których czytelnik, w tym wypadku recenzent, nie zgadza 
się z Autórem. O tych też wypadkach zamierzamy dalej pisać. 

Ze względu na szeroki zakres problemu Autor musiał chwilami zajmo
wać się sprawami znanymi mniej więcej z historią Polski obznajmionemu 
czytelnikowi, niemniej i na tych kartach wypełnionych wyliczaniem waż
nych, a znanych faktów niejednokrotnie czytelnika zaskakuje na wskroś 
nowa, inteligentna uwaga Autora. Ten fakt referowania spraw istotnych, 
jak i w ogóle przeznaczenie tej książki nie tylko dla specjalistów, nakłada 
na Autora poważny obowiązek możliwie sumiennego zadbania o ścisłość 
informacji. Pod tym względem sprawa nie przedstawia się. wprawdzie źle, 
ale też i nie najlepiej. Pośpiech, o którym pisałem wyżej, występujący 
przy ostatecznym wykończeniu książki, sprawił, że znalazło się w niej 
szereg pomyłek w datach, liczbach. Pomyłki te przy uważniejszej, a prze
de wszystkim spokojniejszej korekcie Autor by na pewno wyłapał. Nie 

I 

brak ich również i w omawianej przeze mnie części. Listę ich przesłałem 
Autorowi, a uważniejszy czytelnik poprawi je bez trudu w książce, 
albowiem dotyczą dat znanych z poważniejszych podręczników historii 
polskiej. 

Specjalna cecha książki to jej zwartość i zwięzłość, dzięki czemu Au-
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tor mógł na około 300 stronach zmieścić bardzo wielką ilość faktów i ocen. 
Ta cecha jednak, którą na ogół określiłbym jako zaletę, sprawia, że książ
kę czyta się powoli. Chwilami też napotyka się ustępy tak skomprymo
wane, że albo prawie niesposób zrozumieć, o co Autorowi chodzi, albo 
też biorąc określenia Autora d0słownie, popełnia się błąd. Tak np.. na s. 78 
pisząc o możliwościach odzyskania Śląska w XVI i XVII w., Autor 
stwierdza: ,,Najbardziej uchwytne były możliwości zajęcia śląska przed
stawio!le przez stany śląskie w r. 1619 w okresie rewolty przeciw cesa
rzowi Ferdynandowi II". Przyznam się, że aczkolwiek swojego czasu zaj
mowałem się ,specjalnie tym okresem stosunków polsko-śląskich, nie po
trafię powiedzieć, o jakie wystąpienie stanów śląskich Autorowi chodzi. 
Niespecjalista tym bardziej nie będzie mógł na to pytanie odpowiedzieć, 
albo t�ż zawierzy Autorowi, który w tym wypadku chyba się pomylił. 
W innym miejscu (na s. 79) Autor stwierdza: ,,Już w roku 1614 kapituła 
wrocławska jawnie stanęła na stanowisku niezależności od Gniezna; tym 
razem potwierdził to stanowisko Zygmunt III, który za tę cenę wprowa
dził na tron biskupi swego syna Karola Ferdynanda". Idąc torem opo
wiadania Autora, czytelnik naturalnie gotów przypuszczać, że Zygmunt 
wprowadził na siedzibę biskupią we Wrocławiu swego syna w 161_4 r., 
tymczasem stało się to 10 lat później, o czym Autor naturalnie wie, ale 
może nie wiedzieć czytelnik. Jeśli więc dojdzie w bliskiej przyszłości do 
drugiego wydania tej książki, radziłbym Autorowi pewne rozluźnienie 
opowiadania. Rzecz jasna w konsekwencji będzie musiało dojść do po
większenia objętości książki," .powiększenie to jednak nie musi być spe
cjalnie wielkie, tym bardziej że w tej zwartej książce znajdują się jednak 
u,stępy, z których bez szkody dla sprawy można zrezygnować. Do takich 
zaliczyłbym ustęp o absolutyzmie w Rosji, który wystarczyłoby zredu-
kować do krótkiej wzmianki. 

Po tych v.:'stępnych uwagach trzeba przejść do omówienia zasadni
czych tez Autora odnośnie do stosunków polsko-niemieckich w okresie 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Autor reprezentuje tu pogląd nienowy, roz
budowany specjalnie w okresie powojennym, że zaniedbania naszej ,po
lityki zachodniej i morskiej były wynikiem zbyt silnego zaangażowania 
się państwa polskiego na wschodzie. ,,Już w XVI wieku uwaga ta [szlach
ty) - pisze na s. 93 - była skierowana na obronę ·kresów wschodnich 
Rzeczypospolitej; co więcej, bardzo duże możliwości umocnienia stano
wiska Polski n a d · in o r z e m i n a d O d r ą w XVI i w pierwszej po
łowie XVII wieku były konsekwentnie podporządkowane polityce 
w s c h o d n i e j". Teza to, jak wspominałem, znana i na ogół bez zastrze
żeń podzielana przez wszystkich historyków ipolskich. Wydaje mi się jed
nak, że nie może być ona generalnym kluczem wyjaśniającym wszystkie 
wypadki polityki polskiej, ani też nie można opierając się na niej po-
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większać listy niedociągnięć polskiej myśli politycznej. Tymczasem 
mym zdaniem - z takimi wypadkami spotykamy się u Autora. 

T'ak więc gdy chodzi o niedociągnięcia polskiej polityki morskiej, li
sta błędów polskich jest wielka. Jeśli jednak Autor mówiąc o próbach 
stworzenia floty polskiej wymienia (na s. 107) jedynie wysi�ki Zygmunta 
Augusta i Zygmunta III, to pomniejsza niepotrzebnie i tak nie dość licz
ne wysiłki Polski, pomijając działalność na tym polu Władysława IV. Jest 
to tym bardziej przykre, że właśnie Władysław IV tworzył program TOZ

budowy floty polskiej,. o jaki upomina się Autor na s. 91, według którego 
by „flota morska była utrzymywana z dochodów morskich, a nie ze środ
ków wypracowanych na l_ądzie". Pominięcie to jest tym bardziej dziw
ne, że polityka morska drugiego polskiego Wazy doczekała się dość 
obszernej molłografii. 

Gdy chodzi o tłumaczenie zaniedbań polityki zachodniej sprawami po
lityki wschodniej, warto tu zacytować dwa przykłady. Tak więc na s. 107 
mówiąc o polityce Polski wobec Gdańska .stwierdza Autor: ,,Jedynie Ba
tory dążył do podporządkowania Gdań.ska silą", winę zaś za niezrealizo
wanie PTogramu tego dzielnego Węgra tłumaczy: ,,I tym razem wojna 
z Moskwą okazała się ważniejsza". Tymczasem trzeba stwierdzić, że to 
nie jeden Batory pomyślał o podporządkowaniu Gdańska Pols�e silą, 
albowiem uczynił to z powodzeniem w 1526 r. Zygmunt I, że właściwie 
o czymś podobnym myślał Zygmunt August wysyłając do Gdańska ko-

. misję Karnkowskiego. Wreszcie konkluzja A'!ltora wydaje się też nie dość
ściśle sformułowana. Boć przecież za Batorego chodziło o obronę Inflant
zagarniętych wówcZJas przez Iwana Groźnego, a więc w jakimś stopniu
o obronę polskiego dominium marts Baltici, na które Autor kładzie, i słu
sznie, tak wielki nacisk.

Na s. 91 Autor, pisząc o możliwościach pozyskania Prus Książęcych 
dla Polski, ponownie uważa, że przeszkodziła temu „niekorzystna sytuacja 
na froncie inflanckim ... i na granicy z Moskwą". I tu znowu można się 
zgodzić z Autorem, że istotnie sprawy ,sporu z Szwecją o Inflanty w ja
kimś stopniu zaważyły na decyzji króla polskiego,· sprawy moskiewskie'.. 
jednak wywarły minimalny wpływ na tę decyzję, skoro w 1605 r. sytua
cja na tej granicy nie była wcale niekorzystna, a w 1611 r. Zygmunt III 
był po odniesionym wielkim sukcesie na wschodzie, mian<:wicie po zdo
byciu Smoleńska. Pomoc Prus była mu potrzebna nie tyle przeciw Rosji, 
ile przeciw Szwecji. 

Dla poparcia tezy o niekorzystnych skutkach zaangażowania się· ·{P.o�
ski na wschodzie podaje Autor sugestywne porównanie na s. 94. Oto 
,,w wieku XVI polska· granica zachodnia miała charakter mocno stojące
go muru; w wieku XVII była ona już mocno podziurawiona swobodnymi 
przechodami wojsk sojuszniczych (m. in. austriackich) i wrogich". Autor 



Uwagi o książce G. Labudy 485 

przyznaje, że doszło do tego w wyniku „rozkładu struktury wewnętrznej 
.Rzeczypospolitej szlacheckiej", ale zaraz potem stwierdza, że „losy gra
nicy zacho.dniej rozstrzygały się już od dawna na wschodzie". Twierdzenie 
to może przekonać niejednego, ale czy też istotnie jest słuszne? Najpierw 
pierwsza uwaga. Mur graniczny może wydawać się mocnym, dopóki nikt 
nie stara się go poruszyć, bądź też przekroczyć. W XVI w. nie było jesz
cze na zachodniej granicy polskiej silnego państwa branden!bursko-prlU
skiego. Austria związana małżeństwami z władcami polskimi nie miała 
powodu, by naruszać polską granicę. Niepodl€gła wreszcie Szwecja poczę
ła wówczas stawiać pierwsze kroki na arenie polityki europejskiej. Już to 
samo mogło sprawić, że granica zachodnia w XVI w. wydawała się silna 
jak mur. Czy jednak poza tym ·rzeczywiście nikt jej nie 1przekraczał'? 
Wszak sam Autor na ,s. 107 stwierdza, że w 1520 r. Polska nie zdołała 
przes�kodzić temu, że kilkunastotysięczna armia niemiecka pod wodzą 
D. Schonberga pospieszyła „przez Wiel'kopolskę na pomoc Krzyżakom do
Prus". Warto dalej przypomnieć, że w 1587 r. przekroczyła granicę Mało
polski armia obca arcyksięcia Maksymiliana, spiesząc pod Kraków. Tym
samym jednak widzimy, że granica zachodnia Polski i w XVI w. nie speł
niała roli niewzruszonego muru. Przytoczyliśmy powyższe przykłady nie
po to, by obalać tezę Autora, ale ·by wykazać, że w stosowaniu t€j .tezy
przy wyjaśnianiu zjawisk politycznych Polski trzeba zachować odpowied
nią ostrożność.

Muszę przy tej sposobności z całą otwartością stwierdzić, że Autor 
może w obronie swojej przytoczyć cały szereg podobnych do jego twier
dzeń sf.o.rmułowań historyków współczesnych. Co więcej, może w pew-
nych punktach powołać się na ogłoszony w 1961 r. mój artykuł pt. Ziemie ,. 
zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlacheckiej, gdzie specjalnie gdy 
chodzi o załatwienie sprawy Prus Kisiążęcych w początkach XVII w., wy
powiadałem pogląd podobny. Na moje usprawiedliwienie jednak muszę 
stwierdzić, że artykuł ten pisałem 12 lat temu i od tego czasu studia 
w archiwach niemieckich oraz duńskich zmusiły mnie do poważnej korek-
tury mych poglądów. By nie przedłużać mej recenzji ograniczę się do 
stwierdzenia, że dokumentację dotyczącą mych nowych poglądów znaleźć 
można w dwu mych studiach, a to w rozprawce Dania a układ polsko
brandenburski w 1605 roku, ogłoszonej w pracy Europa - Słowiań-

szczyzna - Polska· w Poznaniu w 1970 r., oraz w artykule Sprawy skan
,dynawskie a załatwienie lenna pruskiego w latach 1609-1612 ogłoszonym 
w nrze 4 „Sobótki" z 1971 r. Sprawa ta, nawiasem mówiąc, stanowi jesz-
cze jeden więcej argument przeciw tym historykom, którzy pospiesznie 
.stwierdzają, że w dziedzinie historii politycznej Polski wszystko już zo-
:stało zrobione. 

Płodną dyskusję z Autorem można by prowadzić dalej, jeślibym jed-

•
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nak chciał to uczynić, przekroczyłbym znacznie rozmiary, które może 
tolerować redakcja. Dlatego też ograniczę się do polemiki z jednym twier
dzeniem Autora. Oto na s. 111, mówiąc o powstawaniu w otoczeniu Polski 
państw absolutystycznych, stwierdza autor dość apodyktycznie: ,,O pow
staniu absolutnego państwa bynajmniej nie decyduje w!adca mający abso
lutne ambicje, lecz w kolejności: stałe podatki, stałe wojsko i kasta urzęd
nicza". Twierdzenie to skierowane przeciw wszelkim historykom przece
niającym rolę jednostki w historii jest jednak chyba tylko częściowo 
słuszne. Rzeczywiście sam władca, chociażby obdarwny ciągotami proab
solutystycznymi, niczego nie zdziała. Przykładem chociażby nasz Zyg
munt III i Władysław IV. Wydaje mi się jednak, że najważniejszym czyn
nHdem przy wprowadzaniu absolutyzmu w jakimś kraju jest istnienie 
odpowiedniej dyspozycji politycznej. Po prostu obywatele danego państwa 
muszą dojść do przekonania, że wzmocnienie władzy królewskiej leży 
w ich interesie. Tak Francuzi bez poważniejszych protestów po zamęcie 
wojen religijnych godzili się na wzmocnienie władzy królewskiej przez 
Henryka IV, tak szlachta brandenburska przerażona zachowaniem się 
ludności wiejskiej po wojnie trzydziestoletniej godziła się na ustępstwa 
na rzecz Wielkiego Elektora. Ostatec:mie jednak jednostka, czy to będzie 
król, czy minister, jest potrzebna.' Sądzę też, że niełatwo byłoby znaleźć 
w dziejach nowożytnych chociażby jeden przykład narodu, który by sam, 
dobrowolnie ofiarował królowi podarunek w postaci stałych podatków 
czy też stałego wojska. Stale podatki i stale wojsko są nieodzownym 
czynnikiem przy tworzeniu monarchii absolutnej, one jednak same abso
lutyzmu w żadnym wypadku nie tworzą. W grucie rzeczy jestem przeko
nany, że Autor jest podobnego zdania, i jeśli dyskutuję ze sformułowa
niem, będącym chyba wynikiem pewnego pośpiechu przy redagowaniu 
książki, to nie tyle ze względu na Autora, ile na czytelnika. 

Na zakończenie mych rozważań nac;I pierwszą częścią książki raz jesz
cze stwierdzam, że moje polemiczne uwagi dotyczą jedynie pewnych 
partii pracy. Nie mogą one zasłaniać faktu, że w książce jest duża ilość 
twierdzeń ciekawych, nowatorskich, które - jak sądzę - stanowią trwa
ły dorobek naszej myśli historycznej. 

* * 

* 

Nie jest możliwe w krótkiej recenzji zwrócić uwagę na wszystkie pro
blemy poruszone w studium Gerarda Labudy, a tym bardziej. te, które 
dotyczą historii XIX i XX w. Nie jest też sprawą przypadku, że rozdziały 
dotyczące tego okresu zajmują w książce tak wiele miejsca, iż doszło do 
załamania formalnie pojętej równowagi konstrukcyjnej, i nie wydaje się, 
aby można było za to winić Autora. Stanowi to logiczną konsekwencję 

•
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przyjętych koncepcji konstrukcyjnych i metodologicznych, decydujących 
o osiągnięciach, ale i o pewnych potknięciach. Jest to również rezultat
badań historiografii polskiej nad całokształtem stosunków polsko-niemiec
kich. Dla studiów nad historią XIX i XX w. charakterystyczne jest ist
nienie szczególnie dużej liczby problemów nie wyjaśnionych, nie zbada
nych. Tutaj częściej niż w części pierwszej Autor musiał uciekać się do
przedstawiania materiałów szczegółowych, aby móc uzasadniać czy for
mułować końcowe wnioski i oceny. Więcej w tej części jest m·omentów
dyskusyjnych. Założenie przedstawienia procesu kształtowania granicy
polsko-niemieckiej na tle procesów społeczno-ekonomicznych, narodowoś
ciowych, kulturowych po obu stronach pogranicza polsko-niemieckiego
zmuszało Autora do szerszego zainteresowania problemami technicznymi.
Złożoność tej problematyki staje się widoczna, o ile zważy się na brak
granic państwowych w tym okresie na pograniczu etnicznym polsko-nie
mieckim, jak i gwałtowne przeobrażenia narodowościowe, jakie tutaj za
chodziły w związku z procesem kształtowania się świadomości narodowej
szerokich rzesz ludu polskiego. A ponadto dążność do znalezienia prawi
dłowości dziejów, przede wszystkim na podstawie wniosków wynikają
cych z analizy prawa nierównomiernego rozwoju sił wytwórczych, zade
cydowała o szerokiej panoramie problemów poddanych analizie w oma
wianej książce.

Przy takich założeniach rozdziały poświęco;ne historii XIX i XX w. 
musiały dotykać wszystkich podstawowych zagadnień z zakresu stosun
ków polsko-niemieckich, a treść książki musiała wybiegać daleko poza 
ramy, jakie by zostały wyznaczone książce pod takim tytułem rozumia
nym w sposób tradycyjny, przy pojmowaniu procesu przeobrażeń granic 
międzypaństwowych w sensie li tylko linearnym. Dla rozdziałów doty
czących okresu porozbiorowego charakterystyczne jest jeszcze co innego. 
Stanowią one próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o źródła prze
mieszczeń nie tylko terytorialnych, ale i etnicznych na pograniczu pol
sko-niemieckim w XIX i XX w., przynosząc pod tym względem wiele 
samodzielnych, oryginalnych, aczkolwiek ·i niejednokrotnie lrontrower
syjnych odpowiedzi. Stanowią zarazem jak gdyby analizę współczesnych 
osiągnięć i niedomogów w zakresie badań nad historią stosunków pol
sko-niemieckich. Wykazują nie tylko zastanawiającą liczbę białych plam 
w naszej wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich, ale i stanowią głos 
w dyskusji o potrzebie kierowania i koordynowania planowymi badania
mi naukowymi, bez ograniczania się do jednego instytutu, katedry czy 
uczelni. 

Zasadniczy tok wywodów prof. Labudy został podporządkowany bar
dzo rygorystycznie przyjętym założeniem konstrukcyjnym prowadzenia 
wykładu w dwu nurtach: jednym, który przedstawia rozwój granicy po-
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litycznej między obu państwami, oraz równoległym drugim, który uka
zuje przemiany granicy _etnicznej. Złożony charakter ,procesu histo·rycz
nego obu narodów i państw powodował, że granice te zazwyczaj nie na
kładały się, co powodowało szereg trudności natury konstrukcyjnej, szcze
gólnie komplikowało wykład przy przedstawianiu okresu porozbiorowego. 
Przy tak sformułowanym zakresie zainteresowań Gerarda Labudy pierw
szorzędne znaczenie miały problemy etniczne. Z uwagi na występujące 
w nauce polskiej poważne zaniedbania w badaniach nad procesami naro
dotwórczymi w XIX i XX w. Autor niejednokrotnie musiał podejmować 
w swojej pracy rozważania szczegółowe, a wyrażając wiele sądów i ocen, 
bez względu na ich charakter formalny, precyzował często hipotezy ro
bocze, których sprawdzenie wymaga: prowadzenia dalszych badań. 

Rozważania prof. Labudy dotyczące wydarzeń w XIX i XX w. kon
sekwentnie zmierzają do uzasadnienia konkluzji całeg·o studium o czyn
nikach decydujących o powrocie Polski po II wojnie światowej nad Odrę 
i Bałtyk. Konkretyzując tę tezę, prof. Labuda pisał: ,,O ostatecznym 
ukształtowaniu się granicy polskiej na Odrze i Nysie w roku 1945 zade
cydowały więc klęska militarna i decyzje o charakterze politycznym. De
cyzje te jednak szły po linii prawidłowości społeczno-ekonomicznych, za
rysowujących się w Europie środkowej od połowy XIX w. i przy uwzglę
dnianiu przynależności narodowej ponad miliona autochtonicznych. 
mieszkańców ziem zachodnich i północnych Polski Ludowej, na Śląsku 
i na Pomorzu Wschodhim" (s. 322). Uzasadnieniu tej konkluzji służą roz
ważania dotyczące przeobrażeń etnicznych, demograficznych, ekonomicz
nych, a także i politycznych. 

Na podstawie wyników badań historyków polskich i niemieckicł). Ge
rard Labuda przedstawił trwały charakter kryzysu ekonomicznego 
wschodnich obszarów państwa niemieckiego w XIX i XX w., wiążąc go 
przede wszystkim z kryzysem wielkiej gospodarki rolnej i wskazując na 
jego konsekwencje demograficzne, ekonomiczne, narodowościowe, poli
tyczne i kulturowe. Wykazał, jakie znaczenie dla owych procesów mi'ało 
utworzenie po rozbiorach nowych granic państwowych, które rozrywając 
wspólnoty geograficzno-ekonomiczne wywierały wpływ na procesy gos
podarcze. Wiele uwagi poświęcił przedstawianiu niepowodzeń władz pań
stwowych, które podejmowały starania o usunięcie źródeł takich zjawisk. 
Dotychczasowe badania historyczne udowodniły istnienie trwałego kry
zysu ekonomicznego w okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Ale 
jak dotąd nie są wystarczające badania, które by pozwoliły na pełną od
powiedź, czy prawidłowości decydujące o tym kryzysie utrzymały się 
w okresie hitlerowskim, kiedy totalny charakter państwa stwarzał szcze
gólnie poważne możliwości wykorzystania pomocy państwowej dla usu
nięcia źródeł kTyzysu. Historycy nie mogą jeszcze dać wystarczającego 
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wyJasmenia w sprawie tego kryzysu, nie mogą w ipełni odpowiedzieć, 
czy kryzys ów nie zaczął się cofać w warunkach III Rzeszy. Nawet po
wierzchowne analizy rynku pracy w okresie rządów hitlerowskich, oceny 
wyników produkcji przemysłowej i rolnictwa

) 
bilansu handlowego czy 

wreszcie wyników procesów osadniczych wskazują na wyraźne ożywie
·nie gospodarcze, intensyfikację produkcji, kształtowanie nowych więzów
gospodarczych. Powoduje to postawienie znaku zapytania nad niejedno
krotnie już wcześniej wypowiadanymi zdaniami, dla których nie ma jesz
cze pełnego uzasadnienia w przeprowadzanych badaniach o niepowodze
niach ipaństwa hitlerowskiego w pracach na rzecz ożywienia gospodar
czego wschodnich obszarów III Rzeszy. O ile owe znaki zapytania
zostaną potwierdzone w toku dalszych_ badań, wówczas teza profesora
Labudy wyżej przytoczona ulegnie poważnemu ograniczeniu: będzie zam-·
knięta w okresie historycznym - układu stosunków ekonomicznych epo-·
ki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego.

Dostrzegając istnienie związku między decyzjami politycznymi a pro
cesami ekonomicznymi, z powyżej poczynionym zastrzeżeniem, wydaje
się niezbędne zwrócenie uwagi na równocześnie jednak całkowicie od-·
mienny charakter procesów narodowościowych, jakie wówczas rozwijały
się na obszarach wschodnich Niemiec. Przeprowadzając analizę procesów
narod,owościowych Gerard Labuda doszedł do wniosku, że na zachodnich
ziemiach etnicznie polskich znajdujących się w ramach granic państwa
niemieckiego w' końcu XIX i na początku XX w. , ,,widoczny jeszcze
w pierwszej połowie XIX w. proces germanizacji wschodnich kresów
państwa .pruskiego uległ zahamowaniu, a· nawet zarysował się -proces od
wrotny: wzrost procentowy ludności polskiej, czyli ich polonizacja"
(s. 196). Wniosek to bardzo zaskakujący i dotąd nigdzie nie sformułowany
w literaturze polskiej ani obcej, dla którego trudno znaleźć potwierdzenie
w znanych historykom materiałach statystycznych, nawet biorąc popraw-·
kę na ich tendencyjny charakter. Na kartach książki nie znajdziemy nig
dzie explicite przeprowadzonego dowodu słuszności tej tezy. I jedynie
można przypuszczać, że formułując tezę Autor opierał się na rachunku,
który uwzględniał następujące elementy: ludność polską zamieszkującą
obszary zaboru pruskiego, ludność polską, która stamtąd wyemigrowała
do zachodnich i środkowych prowincji niemieckich, oraz sezonowych pol-·
skich robotników przybywających tutaj z zaboru austriackiego czy rosyj
skiego. Przyjęcie tego wniosku opartego na takich obliczeniach nie wydaje
się możliwe z następujących względów: 1. O ile będziemy brać pod uwagę·
emigrację polską do prowincji zachodnich i środkowych Niemiec, to rów
nocześnie wydaje się, iż koniecznie trzeba uwzględniać liczniejszą przecież.
z tych obszarów emigrację ludności niemieckiej, zarazem pamiętając
o szybszym tempie wynaradawiania Polaków na wychodźstwie niż pozo--
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stałych na swoich rodzimych miejscach zamieszkania. 2. Odsetek robot
ników sezonowych, którzy ipozostawali na wschodnich obszarach Niemiec, 
był znikomy, i to nie tylko z uwagi na politykę władz administracyjnych . 
3. Obecność polskich robotników sezonowych, najczęściej pochodzących
z terenów reprezentujących inne wzorce kulturowe niż ludność miejsco
wa, miała niejednokrotnie ujemne znaczenie dla rozwoju polskiej świado
mośći narodowej, przyspieszyła proces asymilacji ludności miejscowej
z ludnością niemiecką. 

Wszystkie niemieckie statystyki urzędowe wykazywały stały i syste
matyczny spadek liczby Polaków. Biorąc nawet poprawkę wynikającą 
z charakteru owych statystyk, który notabene jest symptomatyczny dla 
wszystkich urzędowych statystyk narodowościowych, i korygując ich wy
niki na podstawie informacji ze źródeł opisowych, spisów szkolnych, 
ustaleń <lotyczących granicy zasięgu języka polskiego, nie sposób negować 
zjawiska systematycznego, i to szybkiego, cofania się polskości na kresach 
polsko-niemieckich w XIX i XX w., chociaż proces ten ,postępował w spo
sób nierównomierny w różnych regionach. Jak dotąd nauka polska w spo
sób zadowalający, chociażby w przybliżeniu, nie daia odpowiedzi na py
tania dotyczące całokształtu przeobrażeń liczebnych struktury narodowoś
ciowej pogranicza ,polsko-niemieckiego. Zazwyczaj ograniczano się do 
różnorodnych szacunków, bardzo subiektywnych, opartych na przesłan
kach niepełnych. A tymczasem, jak dowodzą badania ba:rdzo pracochłon
ne, lecz przeprowadzone tylko dla niewielkich wycinków terytorialnych 
i chronologicznych, istnieją możliwości sporządzenia takich obliczeń. 

· Zgadzając się ze spostrzeżeniami Autora o stałym powiększaniu pol
skiego potencjału ludnościowego zgodnie z ogólnymi procesami demogra
ficznymi, nie wydaje się, aby można było pomijać znacznie większe ,prze
cież straty narodowościowe, które wynikały z asymilacji i wynaradawia
nia. Straty poważne przed I wojną światową przybrały ·rozmiary wręcz 
katastrofalne w okresie międzywojennym. I jak dowodzą szczegółowe 
studia, w okresie międzywojennym w Niemczech nie tylko nie nastąpiła 
„aktywizacja świadomości narodowej i wiązania się z kulturą polską 
żadnych większych grup etnicznie polskich" (s. 259), na co zwraca uwagę 
prof. Labuda, lecz miało miejsce poważne załamanie się polskich wpływów 
narodowych. 

I w tym miejscu należy jeszcze raz wrócić do przytoczonej powyżej 
konkluzji studium prof. Labudy. Wydaje się, iż niezbędne jest podkreśle
nie zasadniczej i trwalej rozbieżności między kierunkiem procesów eko
nomicznych, które dowodziły istnienia trwałego i silnego kryzysu na zie
miach etnicznie polskich włączonych do organizmu państwa niemieckie
_go, a sukcesami polityki niemieckiej na drodze do unifikacji narodowej 
-0wych obszar.ów z innymi ziemiami Rzeszy. I o ile rzeczywiście po de-
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cyzjach poczdamskich, jak to pisał prof. Labuda, ,,przywrócenie dawnej 
granicy politycznej obudziło wnet do nowego życia starą naturalną wspól
notę geograficzno-ekonomiczną tych ziem z resztą k,raju", to jednak 
możliwości zmią.n oblicza narodowego mieszkańców tych obszarów oka
zały się dużo mniejsze. Charakter tych zmian można by oceniać w kate
goriach czynników ,subiektywnych i obiektywnych. I wówczas wskazuje 
się na większą trwałość obiektywnych, ·decydujących o prawidłowościach 
ekonomicznych, utrzymujących się pomimo okresu rozbiorów, niż czyn-'' 
ników subiektywnych, oddziaływających w ipoważnym stopniu na kształt 
świadomości narodowej. Nie negując całkowicie Toli świad�mości spo
łecznej dla określenia miejsca ziem zachodnich w organizmie PRL, dys
kusyjne jednak wydaje się końcowe stwi,erdzenie dzieła Gerarda Labudy: 
,,Miejsce i rola ziem zachodnich w ogólnym organizmie kraju będą jed
nak zawsze takie, jakie zajmują one aktualnie w świadomości narodu pol
skiego i jakie zajmować one będą w świadomości przyszłych jego pokoleń" 
(s. 323). świadomość społeczna, kształ1tująca się w oparciu o faktyczny 
układ stosunków sipoleczno-ekonomicznych, stanowi jednak w poważnym 
stopniu wyraz oddziaływania subiektywnego, którym na krótki okres cza
su można w pewnym stopniu manipulować. A o miejscu ziem zachodnich 
w organizmie PRL decydują przede wszystkim powiązania ekonomiczne, 
uwarunkowania geograficzne, nie negując kulturowych. 

Uznając, 2;e „naród polski dojrzał i rozwijał się od razu na wielu 
płaszczyznach" (s. 154), GeraI1d Labuda starał się przedstawić ów wielo
płaszczyznowy proces przekształcania masy etnicznej w świadomy swoich 
celów naród, walczący o prawo do niepodległego bytu. Płodne naukowo 
okazało się zastosowanie do rozważań historycznych modeli socjologicz
nych, a przede wszystkim propozycji badawczych Znan1eckiego. Wydaje 
się, że obraz ten można by jeszcze bardziej wzbogacić, o ile by do analizy 
etapów doj,rzewania narodu zastosować inne propozycje teoretyczne wy
kształcone przez socjologię. Pozwoliłoby to na jednorodną ocenę przemian 
narodowościowych w poszczególnych regionach pogranicza polsko-nie
mieckiego, bez za�ierania specyfiki zaznacz�jącej się tam wyraźnie. 

Przy ocenie procesów narodowościowych Autor - jak wydaje się -
przecenił znaczenie wielkiej własności. Trudno jest zgodzić się z twier
dzeniem, że państwa zaborcze „o całkowitym opanowaniu społeczeństwa 
mogły ... myśleć dopiero po opanowaniu wielkiej własności" (s. 159). To 
stwierdzenie, słuszne dla okresu XVIII w., trudno przeni:eść na okres 
późniejszy. Bo chociaż i wówczas niepodważalna jest rola wielkiej włas
ności dla kształtowania procesów narodowościowych w XIX i XX w., 
szczególnie w warunkach zaboru pruskiego, gdzie tak słabe było polskie 
mieszczaństwo, to można znaleźć przykłady, które dowodzą Tozwoju na
rodowości polski.ej nawet w warunkach wcześniejszego całkowitego znisz-
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czenia polskiej wielkiej własności ziemskiej. Wystarczy chociażby wska
zać na przykład Mazur czy Warmii. Istnienie polskiej wielkiej własności 
ziemskiej ułatwiało utrwalanie i rozwijanie polskiej świado.mości naro
dowej, ale w wypadku, kiedy jej brakowało, kształtowały się inne mecha
nizmy, które działając wprawdzie wolniej, ułatwiały jednak przeobraże
n.ia narodowościowe w kierunku roZJSzerzania się· polskiej świadomości
narodowej. 

Kształtowanie polskiej świadomości narodowej na ter,enach zaboru 
pruskiego prof. Labuda przedstawił przede wszystkim przez pryzmat po
staw obronnych (por. np. s. 171 i inne). Wydaje się jednak, że kształto
wanie poczucia świadomości narodowej łączyło się przede wszystkim 
z przeobrażeniami sp�łeczno-ekonomicznymi, struktury własnościowej, 
kształt9waniem się społ,eczeństwa kapitalistycznego, o czym Autor pisze 
również. Inna rzecz, że w takiej sytuacji, kiedy były już uksztal'towane 
zasadnicze kierunki rozwoju narodowości, działanie władz niemieckich, 
które zmierzały do ograniczenia odrębności i wolności, początkowo języ
kowych, a później ekonomicznych, politycznych, odgrywało funkcję kata
lizatora, który powodując polaryzację postaw narodowych zarazem przy
spieszał proces· dojrzewania świadomości, ułatwiając nadawanie poczuciu 
odrębności narodowej charakteru ideologicznego. 

Fakty dobrane przez Autora dla zilustrowania procesu przeobrażeń 
narodowościowych w zaborze pruskim wykazują przewagę elementu in
formacyjnego nad wnioskami natury ogólnej przy istnieniu pewnej przy
padkowości w ich doborze. Wystąpiło przy tym wyraźne zachwianie pro
porcji między informacjami dotyczącymi okresu przea I wojną światową 
a okresu międzywojennego na niekorzyść tego drugiego. Wydaje się, że 
jest to związane z aktualnym stanem badań: wyraźnym niedostatkiem 
prac syntetyczm.ych poświęconych sprawom narodowościowym zaboru 
pruskiego przed 1914 r. Przewaga badań szczegółowych, regionalnych, 
bez badań ogólnozaborowych, prób syntez, powoduj,e poważne trudności 
w poszukiwaniu podstawowych prawidłowości, poszukiwaniu tego, co 
wspólne dla wszystkich regionów, a co odrębne i specyficzne. Chyba naj
wy,raźniej można to zauważyć przy czytaniu fragmentów poświęcony.eh 
omówieniu prasy polskiej i jej funkcji w XIX i początkach XX w., gdzie 
przewaga materiałów informacyjnych, typu -encyklopedycznego, niestety 
nie wolnych od błędów faktograficznych, zadecydowała o zatarciu szer
szych ocen znaczenia tych wydawnictw dla całokształtu spraw naro
dowych. 

Trudno jest się zgodzić z twierdz.eniem, że dla ok,teślenia świadomości 
narodowej ludności polskiej w zaborze pruskim wymowne 'Są wyniki gło
sowania w wyborach do sejmu Rzeszy (s. 200). W rzeczywistości wyniki 
wyborów do wszystkich organów przedstawicielskich nie ukazywały isto
ty stosunków narodowościowych. Głosowania, także i w odniesieniu .do 
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kandydatów polskich, były przecież wyrazem walk politycznych, a podział 
partyjny, pomimo tendencji solidarystycznych w obozie polskim, nie po
krywał się z podziałem narodowościowym. Na obsza,rach, gdzie poziom 
świadomości narodowej i wyrobienia polityczno-narodowego był wyższy, 
a więc przede wszystkim w Wielkopolsce ora:z w mniejs�ym stopniu na 
Pomorzu, wynik głosowania dawał pewne, ale niezbyt dokładne rozezna
nie o stanie świadomości narodowej. Inaczej zupełnie sprawa przedsta
wiała się na Kaszubach, Śląsku, Warmii czy Mazurach. Wystarczy wska
zać chociażby na funkcje Centrum, socjaldemokracji, komunistów, na 
powiązania niejednokorotnie tylko na okres wyborczy niektórych kół pol
skich z określonymi ugrupowaniami :r:iiemieckimi. Dotyczy to nie tylko 
okresu przed I wojną światową, ale i również lat międzywojennych, kie
dy to, chociaż z innych względów, wyniki wyborów nie były wskaźnikiem 
stanu świadomości narodowej. Wyniki wyborów mogły jedyni,e dawać 
pewne wskazówki dotyczące oceny dolnej liczby ludności etnicznie pol
skiej z wykształconym poczuciem polskiej świadomości narodowej. 

Szczegółowa analiza wyników tych wyborów, a raczej geografii wy
borczej, zmusza do polemiki z twierdzeniem Gerarda Labudy o istnieniu 
zwartego pasa polskości „od Olecka i Pucka nad brzegiem Bałtyku aż po 
Pszczynę na Ślą'Sku" (s. 200). Biorąc pod uwagę wyżej poczynione za
strzeżenia, wyniki wyborów naniesione na mapę ukazują diasporę naro
dową na tych terenach, ukazują i'Stnienie ,różnorakich wysepek oddzielo
nych od swego macierzystego pnia narodowego. Potównanie wyników 
takiej analizy pozwala na sformułowanie interesujących wniosków o nie
jednokrotnie przypadkowym wyniku wyborów, zależnym w większym 
stopniu od lokalnego układu sił niż stosunków narodowościowych. Stąd 
też niezbędna jest polemika z inną tezą Autora, iż przy kształtowaniu 
granicy wersalskiej można by uniknąć pozostawienia rpo obu stronach 
granicy licznych skupisk mniejszości narodowej, gdyby konsekwentnie 
było przestrzegane „kryterium etniczne" (s. 229). Rzut oka na mapę wy
�azuje niemożliwość utrzymania tej tezy właśnie z uwagi na rozmieszcze
nie skupisk polskich i niemieckich. I tutaj nie sposób nie przyznać racji 
Autorowi, Móry wbrew swojej własnej tezie przyznaje w innym miejscu, 
że jedynym rozwiązaniem było wówczas zarządzenie przesiedleń (s. 230). 

Dla całej książki charakterystyczny jest optymizm przy ocenie stanu 
i perspektyw procesów narodowościowych. Z takim stanowiskiem gene
ralnym łączy się teza stwierdzająca, że „gdyby świadomość narodowa 
ludności polskiej w okresie plebiscytu znajdowała się na_ tym samym
poziomie co podczas spisów ludnościowych i podczas wyborów sejmo
wych w latach 1905-1912, sporne powiaty górnośląskie i mazursko-war
mińskie byłyby w całości znalazły się w g,ranicach Polski" (s. 222). Ple
biscyty przyniosły obniżenie głosów uzyskanych przez Polaków wobec 
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rzeczywistego układu sił i niedostatecznego zabezpieczenia postulatów 
traktatu pokojowego o równouprawnieniu Polaków i Niemców w przy
gotowaniach do glosowania. Ale nawet pełne ·równouprawnienie Polaków 
w okręgu olsztyńskim i kwidzyńskim nie zmieniłoby na tyle wyników 
glosowania, aby wywarło to w sposób poważny wpływ na ostateczne 
decyzje terytorialne dotyczące całych obszarów. Na Sląsku sukcesy polskie 
mogły być większe. Ale nie możpa się zgodzić z twierdzeniem, iż wynik 
plebiscytµ nie odpowiadał nadziejom na ich rezultat (s. 223). Tutaj od 
razu rodzi się pytanie: czyim nadziejom? Bo przecież w kołach polity
ków istniało roze:onanie realistyczne w sprawie szans polskich we wszyst
ki'ch trzech okręgach wyborczych. W odniesieniu do okoręgu olsztyńskiego 
i kwidzyńskiego na długo przed dniem glosowania nie było złudzeń 
wśród polityków polskich co do szansy na zwycięstwo. Natomiast w pra
sie, wystąpieniach wiecowych, na zebraniach niejednokrotnie ci sami 
politycy wypowiadali wania wyrażające nadzieje na powrót tych ziem 
do Polski na mocy plebiscytu. Ta różnica między ocenami wewnętrznymi 
i wystąpieniami propagandowymi była bardzo ostra, a jej wpływy, trwa
le do dnia dzisiejszego, znajdują swoje odbicie nawet w ,różnych specjali
stycznych ro�prawach źródłowych historyków. 

Zwracając uwagę na procesy narodowościowe, iprof. Labuda podkreś
lał różnorakie znaczenie czynników subiektywnych (świadoma polityka 
wł:adz pruskich) i czynników obiektywnych (przez które rozumiał przede

wszystkim czynni'ki powodujące rozbijanie archaicznych wspólnot lud
nościowych - s. 201). Rozróżnienie 'to bardzo ważne, a jak wydaje się, 
często lekcewa:źione przy wielu badaniach historycznych, co niejedno
krotnie doprowadzało do poważnych uproszczeń przy ocenach procesów 
germanizacyjnych. Polemiczna wydaje się jednak ocena, że donioślejszy 
wpływ na germanizację miały czynniki subiektywne, ,,to jest - jak pisze 
Labuda - świadoma polityka władz pruskich" (s. 201). Obiektywne pro
cesy, które powodowały przede wszystkim asymilację w całym zaborze 
pruskim, nie rodziły oporu, powodowały przeobrażenia wolniejsze, ale 
takie, które sięgały głębiej i przynosiły zmiany w postawach narodowoś
ciowych nie tak powierzchowne, jak w wyniku czynników subiektyw
nych. Dla polskości zmiany wywołane działaniem czynników obiektyw
nych były o wiele trudniejsze do odrobienia niż czynników subiektyw
nych. Potwierdzeniem takiej oceny mogą być przemiany narodowościowe, 
jakie miały miejsce na terenach przyznanych Polsce traktatem wer
salskim, czy też na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej. Ger
manizacja podejmowana przez władze niemieckie lub organizacje społecz
ne, o ile wcześniej nie była przygotowana działaniem czynników obiek
tywnych, nie przynosiła żadnych rezultatów, załamywała się. 

Wskazując na liczebność ludności polskiej w państwie pruskim w po
równaniu do ogólnej liczby ludności w końcu XIX w., Autor słusznie 
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podkreślał, iż nie mogla stanowić „istotnego zagrożenia dla Prus", sta
rając się wyjaśnić kształtowanie nastrojów polonofobii, które wystąpiły 
z dużą siłą, przez pryzmat oceny perspektywy ekspansji niemieckiej na 
pograniczu polsko-niemieckim (s. 201). Dzisiejszy stan badań nie pozwala 
na pełne wyjaśnienie przyczyn narastania postaw antypolskich. Studia 
nad hakatą dostarczyły wniosków o mechanizmie kształtowania nastrojów 
antypolskich, ale obraz to jeszcze niepełny. I w katalogu problemów, któ
re winny szybko znaleźć miejsce na warsztatach historycznych, jest to 
sprawa pierwszoplanowa. 

Wiele uwagi w całym studium Gerarda Labudy poświęcono sprawom 
polskiej myśli politycznej, jej stosunkowi do problematyki pogranicza 
polsko-niemieckiego. Ale przy omawianiu nowoczesnej myśli politycznej 1 

problem ów został wyizolowany od analizy ,rozwoju życia politycznego na 
ziemiach polskich. Szczególnie ostro występuje to w rozdziale dotyczą
cym okresu międzywojennego, gdzie Autor posługuje się terminem „Ideo
logia zachodnia" (s. 246 i n.) jako określeniem nadrzędnym, łączącym 
w jedno wszystkie przejawy zainteresowań polskiej myśli politycznej 
obszarami etnicznie i historycznie polskimi na zachodzie. Takie założenie 
spowodowało zatarcie ważnych różnic między poszczególnymi ugrupowa
niami, solidarystyczne spojrzenie na problem, którego geneza i ówcz�sny 
stan łączył się przecież niesłychanie ostro z całokształtem walk politycz
nych w Polsce. Problemy te w nauce polskiej nie zostały zbadane i wy
jaśnione. Ale nawet przy powierzchownej analizie polskiej myśli poli
tycznej w okresie międzywojennym można dostrzegać, że niejednokrotnie 
poglądy polskie na sprawy zachodnich obszarów, wyrastając z głównych 
założeń ideowych, raz dzieliły, a kiedy indziej łączyły różno•rakie siły 
polityczne. 

Z problemem myśli politycznej i �ewizjonizmu antywersalskiego ma 
związek inna teza prof. Labudy: ,,W przeciwieństwie do setek oficjal
nych, półoficjalnych enuncjacji rządowych oraz otwartych wystąpień za
borczych niemieckich kół rewizjonistycznych, nie majdziemy w Polsce 
żadnego oficjalnego oświadczenia rządowego, lub nawet poważnego wy
stąpienia publicystycznego o charakterze rewizjonistycznym w stosunku 
do granicy niemieckiej" (s. 257). Kiedy studiuje się polską publicystykę 
polityczną ok,resu międzywojennego, czy chociażby archiwum Minister
stwa Spraw Zagranicznych, można znaleźć wiele dowodów, iż wśród po
lityków polskich przez cały okres międzywojenny żywe były nastroje 
rewindykacyjne, oparte na wysuwaniu programów powrotu Polski do 
granic etnicznych z okresu Piastów, a także i plany zlikwidowania rzą
dów niemieckich w Prusach Wschodnich. Były to jednak nie tylko roz
ważania akademickie, lecz - jak chociażby projekt Stanisława Srokow
skiego - legły też u podstaw praktycznej polityki międzypaństwowej 
obliczonej w końcowym efekcie na zmiany terytorialne. A wśród publi-
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cystów i pisarzy polskich i1:1teresujących się problemami politycznymi 
można by wskazać długą listę nazwisk tych, którzy formułowali niejedno
krotnie nawet otwarcie program walki Rzeczypospolitej o zmianę granic 
polsko-niemieckich, uzasadniając to potrzebami zabezpieczenia dla pań
stwa odpowiednich warunków bezpieczeństwa i rozwoju, jego przyszło
ści. Tutaj chciałbym wskazać jedynie na takie nazwiska, jak Stefan Dą
browski, Jan Dąbrowski, Jędrzej Giertych, Włodzimierz Wakar, Stanisław 
Bukowiecki, Zofia Kossak-Szczucka, Stanisław Grabski, Zygmunt Woj
ciechowski czy wreszcie i Melchior Wańkowicz. Inna rzecz, że program 
rewizji polsko-niemieckich granic wersalskich zazwyczaj był formułowa
ny bardzo ostrożnie, jako daleka perspektywa, a nie bieżąca dyrektywa 
polityczna. Wynikało to z odmiennego stosunku polskiej polityki zagra
nicznej wobec systemu wersalskiego, z tego, że Polska występując jako 
jego obrońca nie mogla głosić haseł rewizji granic polsko-niemieckich. 
N a wet w okresie największego zb1iżenia politycznego po}sko-niemieckiego 
po styczniu 1934 r. można znaleźć wystąpienia polskich pisarzy, publi
cystów, uczonych, którzy nie mogąc występować z pełnym programem 
rewindykacji uzasadniali potrzebę umacniania w świadomości narodu pol
skiego polskich postulatów terytorialnych w sprawach granic nad Odrą 
i Bałtykiem. 

Gdyby przyjąć powyższą tezę prof. Labudy, wówczas z konieczności 
nastąpi uproszczenie obrazu wyjaśnienia genezy koncepcji przyszłej gra
nicy na Odrze w latach II wojny światowej. W roZlprawie niedocenianie 
funkcji organizacji politycznych dla utrzymywania żywotności tej idei 
jest równoczesne - jak wydaje się - z przesadnym wyolbrzymianiem 
roli historiografii polskiej, a przede wszystkim ośrodka poznańskiego, 
oraz wpływu książ,ek Wańkowicza i Kisielewskiego. Wydaje się, że to 
historiografia i publicystyka czy cala literatura polityczna poświęcona 
problematyce ziem zachodnich była inspirowana przez odpowiednie prog
ramy polityczne, a nie na odwrót. P,rzez cały okres porozbiorowy, drugiej 
niepodległości i okupacji istniał ścisły związek polskiej myśli politycz
nej w jej dociekaniach o pograniczu polsko-niemieckim z treściami i for
mami polskiego życia politycznego. 

Wiele miejsca w rozprawie Gerarda Labudy zajmowały sprawy dzia
łalności organizacji polskich na terenie zaboru pruskiego, a w okresie 
międzywojennym na terenie Niemiec. Zatrzymam się tutaj tylko nad 
dwoma tezami, które wydają się szczególnie dyskusyjne. Trudno jest 
zgodzić się z oceną, że po wytyczeniu nowych granic po I wojnie świato
wej „powoli budziła się aktywność organizacyjna Polaków na Śląsku, 
Warmii i Mazurach, a także na terenach tzw. Pogranicza wielkopolsko-po
morskiego" (s. 259), czego dowodem miał być rezultat spisu z 1925 r. 
Wyniki spisu - szkoda, że nie przytoczone - istotnie wskazują na 
znacznie większą liczbę ludności polskiej, niż można by sądzić na pod-
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stawie rezultatów plebiscytów czy wyborów. Ale spis i głosowanie, czy 
to w sprawie wyboru przedstawicieli do iparlamentu, czy - a raczej 

· przede wszystkim - w sprawie wyboru państwowości, w której ramach
,chce się mieszkać, to jednak dwie różne sprawy. W rzeczywistości na tych
-obszarach po powstaniach, plebiscytach, wytyczeniu nowych granic pań
stwowych nie mieliśmy do czynienia z ,powolnym budzeniem się aktyw
ności organizacyjnej, lecz szybkim, a może nawet należy powiedzieć -
gwałtownym ujawnieniem wszystkich aspiracji miejscowej ludności pol
skiej, co znajdowało swój wyraz w aktywności organizacyjnej. Ruch pol
ski w Niemcz.ech bardzo szybko osiągnął swoje apogeum, przechodząc od
1924 r. w okres systematycznego zmniejszania stanu posiadania. Potwier
dzają to wyniki głosowania, rozwój sieci organizacyjnej, a także kolejne
spisy ludności czy obserwacje dotyczące zasięgu języka polskiego. A doj
ście do władzy narodowych socjalistów spowodowało nie - jak ocenia
to prof. Labuda - zahamowanie dalszych postępów polskiego ruchu or
ganizacyjnego, lecz przyspieszyło procesy występujące już wcześniej, na
dając owym zmianom charakter wręcz gwałtownego regresu.

Nie wydaje się również, aby można było przyjąć ocenę roli mniej
szości polskiej w Niemczech określoną przez Autora stwierdzeniem, że 
„jedynie w latach 1918-1932 stanowiła czynnik liczący się w polityce 
obu państw, po roku 1932 została ona zepchnięta przez nacisk hitlerow
ski do roli statystów" (s. 260). Ludność polska w Niemczech w polityce 
obu państw przez cały okres międzywojenny była jedynie statystą, który 
· wywierał wpływ tak w okresie weimarskim, jak i w III Rzeszy jedynie
przez sam fakt istnienia. Okres hitlerowski nie przyniósł pod tym wzglę
dem żadnych zmian, a nawet rząd hitlerowski zwiększył pozory liczenia

się w większym stopniu, niż miało to miejsce w okresie republiki weimar
skiej, z postulatami tej ludności. Nie znajdziemy też żadnych ·dowodów
w działalności Związku Polaków dla poparcia twierdzenia prof. Labudy,
że po podpisaniu deklaracji o nieagresji „szerokie masy ludności polskiej
złudzone rzekomym porozumieniem osłabły w swej patriotycznej aktyw
ności" (s. 270). To przecież właśnie z szeregów tej organizacji płynęły
głosy, które-wskazywały na istotny sens polityki partii hitlerowskiej wo
bec Polski, to z tych szeregów płynęły głosy, które przestrzegały przed
zaufaniem dla enuncjacji hitlerowskich o zerwaniu z polityką germani
zacji. Straty, jakie ponosił wówczas Związek, jak i inne organizacje pol
skie, były spowodowane nie osłabieniem aktywności patriotycznej, lecz
terrorem i gwałtem nazistowskim.

Studium prof. Labudy niejednokrotnie będzie wywoływało szereg 
szczegółowych dyskusji wśród historyków wokół spraw podstawowych 
dla wyjaśniania całokształtu problemów polsko-niemieckich, inspirując 
nowe badania, wskazując na kierunki poszukiwań badawczych history
ków polskich. 




