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DYSKUSJA NAD KSii\ZKi\ J. KRASUSKIEGO „HISTORIA RZESZY NIEMIECKIEJ 
1871-i945" 

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wroclawskiego i Zarzqd Oddzialu 
Polskiego Towar.zystwa Nauk Politycznych we Wroclawiu zorganizowaly 22 I 1971 r. 
spotkanie ze znanym historykiem specjalizujc:}cym siE: w problematyce niemcoznaw� 
czej J. Krasuskim. Spotkanie mialo charakter dyskusji nad ksiqZkq Historia Rzeszy 

Niemieckiej 1871-1945 (Poznaii. 1969). Po wystqpieniu dyrektora Instytutu Nauk 
Politycznych M. Orzechowskiego oraz B. Olszewskiego zabral glos Autor, kt6ry w za
gajeniu stwierdzil, Ze pisal ksi&i:k� z zamiarem spelnienia przez niq roli „furtki 
w my.Slenie Niemcöw". Dlatego iei: nie akc�ntuje specjalnie kwestii, ktöre iywo 
obchodzq czytelnika polskiego. Sprawy w niej opisane mogq zainteresowaC ka:idego 
czytelnika europejskiego w r6wnym stopniu. Historia Niemiec - zdaniem Autora -
nie jest wyjqtkowym rozdzialem w historii powszechnej. Trudno to zrozumieC nie 
tylko Niemcom, ale tak:ie nam, kt6rych SwiadomoSC ska:iona jest niemieck& obec
noSciq w odwiecznym konflikcie. A przecie:i konflikt ten nie byl najwh:kszy w Euro
pie i nie mo:ie stanowiC przeszkody w poznaniu dziej6w sqsiedniego narodu. Troskq 
Autora byla dqZnoSC do syntezy. M6wca uwaZa, Ze to mu siE: udalo. Przy pisaniu 
ksiqzki korzystal z wielu Zr6del, przede wszystkim z opracowari zagranicznych. 
Jego praca nie polegala jednak na Zbieraniu obcych poglqd6w czy pomysl6w. Staral 
siE: bowiem na podstawie dotychczäsowej historiografii przedmiotu zawrzeC wiele 
wlasnych wniosk6w i sqd6w refleksyjnych. Niemniej jednak trzeba zauwa?.yC -· 
stwierdzil J. Krasuski -· Ze du:io problem6w, mimo olbrzymiej literatury, nie jest 
dostatecznie wyjaSnionych. Przykladem takiego zagadnienia, nie najwaZniejszego 
zresztq, sq sk�we opracowania struktury klasowej r6:inych formacji ruchu hitlerow
skiego. Te braki historiograficzne odbily siE: tak:ie w jego ksiq:ice. 

W dyskusji zabrali glos w kolejnoSci nastE:pujqcy pracownicy Instytutu Nauk 
Politycznych i Instytutu Historycznego: E. JE:drzejewski, F. Bialy, L. Smolka, S. Dc1-
browski, J. Wendt, M. Czapliiiski i B. Olszewski. 

Prawie wszyscy uczestnicy dyskusji podkreSlili polrzebE: tego rodzaju opracowali.. 
M. Czapliriski akcentowal komunikatywny

. 
i utylitarny charakter ksiq:iki. ·wedlug 

niego ksic1Zka oszczE:dza czytelnikowi polskiemu trudu „przekopania literatury zagra
nicznej". S.  Dqbrowski zwr6cil uwag� na fakt, iZ w piSmiennictwie polskim dawal siE: 
odczuwaC brak syntetycznego opracowania dziej6w Niemiec od 1871 r., lqczqcego 
w sobie cechy dziela naukowego z popularnq formq narracji. Edycja omawianej 
ksiqi.ki nastqpila w czasie, kiedy zainteresowanie ich przeszloSciij wzmoglo siE: w spo

·1eczeI1stwie polskim pod wplywem nowych zjawisk w stosunkach wewnE:trznych 
oraz w polityce zagranicznej NRF. Zasadniczy nurt tych przemian wyplywa z doko
nujqcej siE: reorientacji postawy coraz szerszych krE:g6w spolecznych w NRF w od-
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niesieniu do kwestii ostatecznego uregulowania prob1em6w politycznych Europy 
b�dijcych nast�pstwem przegranej przez Niemcy wojny. Autor Historii Rzeszy Nie

mieckiej zdaj9c sobie spraw� z niezwyk1ej wagi, jak9 w ci9gu ostatniego stulecia 
posiadala opinia spoleczna Niemiec dla realizowania przez pailstwa niemieckie ich 
polityki zagranicznej, poloZyl gl6wny akcent na procesach spolecznych i zwiq_zanych 
z nimi tendencjach politycznych Niemiec w latach 1871-1945. Krötka ze wzgl�du na 
ograniczone rozmiary dziela, ale precyzyjna charakterystyka nastroj6w spolecznych, 
mentalnoSci politycznej Niemc6w na przestrzeni wyr6Zniaj9cych sitc: trzech okres6w 
historycznych (cesarstwo, republika weimarska, Rzesza hitlerowska), dokonana na 
podstawie wlaSciwego doboru i przekOiiywajijcej interpretacji !aktöw, pozwala czy
telnikowi na zrozumienie proces6w nurtujc1cych histori� Rzeszy, dopatrzenie si<: 
ir6de1 tragicznych wstrzq_söw, jakie przeZyla Europa i Swiat z przyczyn polityki nie
mieckiej w k1Jilcu XIX i w pierwszej polowie XX w. Pewr!e zastrzezenia budzi zbyt 
daleko - jak si� wydaje - posuni�ty „obiektywizm" Autora w ocenie faktöw i zja
wisk Zywo obchodzijcych czytelnika polskiego, kt6ry jest szczeg6lnie wraZliwy na 
wszystko, eo stanowilo kwesti� polsk9 w polityce niemieckiej. Wiadomo, iZ Autor nie 
opisywal historii stosunköw polsko-niemieckich, niemniej polityka ekspansji nie
mieckiej na wschöd, stanowi9cc4 zasadniC'Zc\ tendencjE: Niemiec cesarskich, weimarskich 
i hitlerowskich, wiqi.e si� w spos6b OC'ZJ'Wisty z kwestic1 stosunku Rzeszy przez caly 
okres jej istnienia do Polak6w i ziem polskich. Na tym gruncie wyrösl w XIX w. 
i wzmagal si� w r6Znych warunkach historycznych antypolski nacjonalizm nierniecki, 
stanowüicy szczegölny rys zbiorowoScl spolecznej Niemc6w od 1848 r. Wydaje si� 
uzasadniona potrzeba mocniejszego zaakcentowania tego zjawiska dla zrozumienia 
mentalnoSci politycznej narodu niemieckiego od 1945 r. oraz znaC"Zenia, jakie posiada
j9 wydarzenia wspölczesne w sytuacji wewn�trznej i polityce zagranicznej NRF, 
nade wszystko dla uSwiadomienia sobie istoty i znaczenia politycznego dla Polsl{i 
istnienia i rozwoju NRD. Z ostatnim sqdem solidaryzowat si�. L. S�olka podkreSlajqc 
niedostateczne przedstawienie problemu mniejszoSci narodowfch w Niemczech. Z po
wyZszymi uwagami korespondowal glos F. Bialego, ktöry stwierdzil, Ze p;zy lJogac
twie poruszonej problematyki selekcja material6w nie zostala przeprowadzona prze
konywaj9co. Nie zgadza si� on z Autorem w przcdstawieniu stosunku Freikorpsu 
i Reichswehry oraz w ocenie niemieckiej literatury politycznej w latach trzydzie
stych. Nie moZe tald:e podzieliC sqdu Autora, jakoby przez caly okres 1919-1932 
nie bylo w pailstwie republikan6w. We wspomnianej kwestii, .zdaniem Dyskutanta, 
naleZy bardziej wyr6ZniaC etapy rozwoju (raczej: upadku) republiki we'imarskiej. 

Wyst9pienie E. J�drzejewskiego dotyczylo przede wszystkim procesu zatracania 
przez niemieck9 form� ,.Pari.stwowq z lat 1919-1932 cech par'i.stwa praworzqdnego, 
nawet przy takich kryteriach praworzq_dnoSci, jakie ustanowila buri.uazyjna konsty
tucja z 11 VIII 1919 r. Autor w swojej ksi9Zce stwierdza (s. 306), Ze jeszcze w latach 
1930-1932 Reichstag byl wladny anuloWaC kaZdy dekret prezydenta Rzeszy wydany 
na podstawie art. 48 konstytucji. Czy tak bylo w rzeczywistoSci? Odpowiedi na to 
pytanie la,czy siE: z tezq_ bardziej generaln9. Mianowicie stwierdziC trzeba, Ze na 
plaszczyinie dzialalnoSci najwyZSzych organöw pallstwa, w pi"aktyce konstytucyjnej 
republiki weimarskiej rodzily si� nowe struktury, nowe uklady sil politycznych 
i nowe zwyczaje ustrojowe, dalekie od ratio Iegis demokratyC'Znej konstytucji z 1919 r. 
Te nowe momenty skladajq siE: na syndrom pailstwa stanu wyj4tkowego, jakie wy
ksztalcilo si� juZ w latach trzydziestych jeszcze przed 11Machtübernahme'' Hitlera. 
Tendencje do ksztaltowania si� takiej formy paii�twowej na plaszczyinie ustrojowej 
trzeba widzieC od pocz9tk6w istnienia republiki weimarskiej. Przy zastosowarilu kry
terium prawor�dno§ci republika weimarska nie byla zupelnym prze<;:iwstawieniem 
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Trzeciej Rzeszy. Konkluzja ksi&i:ki pod tym wzgl�dem nie zawsze jest jednoznaczna. 
Nie chodzi tu oczywiScie o sam art. 48 ust. 2, ale o praktyk� konstytucyjm\ formalnie 
na tym przepisie opartc:l_. Praktyka konstytucyjna przekreSlila prymat Reichstagu 
w wydawaniu aktOw normatywnych na korzySC wzrastaj&cych kompetencji prezy
denta R'zeszy, eo bylo niezgodne z przepisami ustawy zasadniczej. Wymownci ilustra
cjc\ tego s&du byly liczby wydanych rozporzc1:dzell. prezydenckich na podstawie art. 
48 ust. 2. W 1919 r. ukazalo si� 5 takich rozpoizqdzell, w 1920 - 37, w 1921 - 19, 
w 1922 - 7, w 19-23 - 42, w 1924 - 23, w latach 1925-1929 prezydent wydal 10 
rozporzqdzeJi, w tym 9 znosilo poprzednie rozporzqdzenia. Charakterystycz;na jest 
relacja mi�dzy rozpor2c1dzeniami prezydenta a ustawami Reichstagu w latach p6i
niejszych: w 1930 - 5 rozporzqdzeii., 95 ustaw, w 1931 - odpowiednio 42 i 35, 
w 1932 - 59 i 5. Prezydent, faktyC"Znie wolny od kontroli Reichstagu, a takie od 
kontroli sqdowej (w stanowieniu rozporzqdzeii.), wyrastal swymi prerogatywami po
nad parlament. WidaC to zwlaszcza w oficjalnej i naukowej doktrynie lansujqcej 
model paiistwa autorytarnego, gdzie „prezydent jest zwierzchnikiem''. Z pocz�tku 
gloszono, iZ prezydent uosabia jednolitq wol� narodu, a nie politycznie zr6Znicowany 
parlament. Wladza prezydenta oparta jest na •z;asadzie suwerennoSci narodu. W koft
cowej fazie praktyki konstytucyjnej przezydent sam staje si� suwerenem. Tak 
przebiegajqca ewolucja w ksztaltowaniu si� paii.stwa stanu wyjqtkow�go odzwiercie
dlita si� wyraZnie w doktrynie C. Schmitta. Tej ewolucji brakuje w dziele J. Krasu
skiego. Dyskutant nie zgadzal si� z jednostronm1 w ksiqZce ocenq doktryny C. Schmit
ta. Jego zdaniem doktryna ta, krytyczna wobec teorii pozytywistycznej i normatyw
nej, implicite Swiadczyla o ich slaboSci, o tym, Ze ustrojowe gwar3ncje 
praworzqdno.Sci (jak konstytucja z 1919 r.), b�dqce wyrazem tych teorii, w warunkach 
ekonomiczno-spolecznych republiki buri.uazyjnej pozostawaly tylko postulatem. Nie 
odzwierciedlaly one istniej�cego stanu rzeczy i nie mogly dawaC r�kojmi ani stymu
lowaC demokratycznego i praworzqdnego rozwoju paftstwa. 

Drugim zasadniczym momentem wystijpienia E. J�drzejewskiego byla kwestia 
legalnoSci dojScia Hitlera do wladzy. Autor ksiqZki zajql stanowisko jednoznaczne: 
Hitler do wladzy doszedl legalnie. Wedlug dyskutanta ten „legalizm'' jest prowenien
cji z republiki weimarskiej i wcale nie oznacza materialnej praworzqdnoSci. Praktyka 
konstytucyjna zmieniala poj�cie legalizmu, coraz bardziej odchodzqce od materialnej 
praworzqdnoSci. Tak wi�c moZna powiedzieC, Ze wzgl�dny, forinalny legalizm cechuje 
„Machtübernahme" 'Z 30 I 1933 r. Hitler legalnie wedlug kryteri6w stworzonych 
w republice weimarskiej zostal kanclerzem. Ale jako kanclerz w 1933 r. nie posiadal 
jeszcze pelnej wladzy. Do wladzy absolutnej dochodzil nielegalnie, nawet oceniajctc 
to wzgl�dnymi normami legalnoSci z koii.cowego okresu� republiki weimarskiej. 
Marksistowsko ujmujqc, stwierdziC trzeba, Ze nie tylko proces „glajchszaltowania" 
prowadzqcy do zdobycia pelnej wladzy w latach 1933-1934, ale samo „Machtüber
nahme" bylo ewidentnie nielegalne. 

Inny uczestnik dyskusji, J. Wendt, podjql problem przyC"Zyn upadku republiki 
weimarskiej, w szczeg6ln0Sci zagadnienie roli SPD w obronie demokracji parlamen
tarnej w Niemczec·h. Zgodzil si� z tezq Autora o slaboSci burZuazyjnych demokrat6w 
(,,republika bez republikan6w") i zwiqzanej z tym odpowiedzialnoSci ruchu robotni
czego za obronE: republiki. Zgodzil si� 2asadniczo taki:e z krytycznq ocenq polityki 
totalnej opozycji KPD wobec republiki weimarskiej. ZauwaZyl, Ze ksiqi:ka nie wyja
Snia dokladniej przyczyn takiego stanowiska komunist6w i nie ukazuje pozytywnych 
stron ich dzialalnoSci w omawianym okresie. Nast�pnie scharakteryzowal kr6tko 
przyczyny niepowodzeii. SPD w polityce obrony republiki. Wskazal m. in. na sprzecz
noSci cechujijce jej polityk�, a wynikajqce z pr6by realizacji sprzecznych cel6w. 
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Partia ta pragnE:la umacniaC burZuazyjnq republikf;, sluZyC narodowym foteresom 
Niemiec, a r6wnoczeSnie usilowaia uchodziC za reprezentanta interesöw klasy robo
tniczej i zwolennika proletari'ackiego internacjonalizmu. Lata wielkiego kryzysu 
dowiodly, iZ SPD poniosla kl�skE: we wszystlcich dziedzinach. Niepowodzeniem 
(w 1945 r.) zakoti.czyla si� r6wnieZ popierana przez SPD polityka antypolskiego 
rewizjonizmu terytorialnego. 

Jako ostatni z dyskutant6w zabral glos B. Olszewski, kt6ry w swojej ob3zernej 
wypowiedzi poruszyt szereg zagadnieti. natury metodologicznej i teoretycznej, zwiqza
nych z problematykq ksic4Zki. PodkreSlajqc walory ksüiZki jako syntezy historii Nie
miec epoki imperializmu zwr6cil r6wno�zeSnie uwagi;; na nielü6re moi.liwoSci szer
szych i zarazem bardziej Scislych ujf;C zawartej w niej problematyki. Gl6wnym 
postulatem dyskutanta bylo podkreSlenie potrzeby ujE:cia historii Niemiec w orga
nicznym zwiclzku z historiq imperializmu jako systemu Swiatowego. Uj�cie takie 
pozwoliC powinno m. in. na pelniejsze i bardziej zobiektywizowane studium genezy 
polityki niemieckiej ery wilhelmitl.skiej. Tak np. ekonomiczne tlo tej polityki uwi
dacznia siE: dopiero po wszechstronnym zobrazowaniu sprzecznoSci pomi�dzy imperia
lizmem niemieckim a innymi imperializmami „narodowymi''

i 
gt6wnie angielskim. 

Dyskutant przedstawil narastanie tych sprzecznoSci, wskazujqc m. in. na zaostrzajqcq 
siE: dysproporcN pomi�ctzY ultranowoczesnym i ultrawydajnym w 6wczesnym Swiecie 
kapitalistycznym potencjalem produkcyjnym Niemiec a ograniczonoSciq wewn�trzne
go rynku niemieckiego. OstroSC tej dysproporcji potE:gowal fakt opanowania przez. 
przemysl angielski powaZnej cz�Sci wewn�trznego rynku niemiecldego. W sytuacji 
,,duszenia siE:" z wlasm4 produkcjq wewnqtrz kraju kapital niemiecki musial rozpo
czqC jak najostrzejs•zq waTh:� konkurencyjnfl o obce rynki zbytu i zaopatrzen1a. Stqd 
szczeg6Inie silne forsowanie programu kolonialnego i antyangielskiego w polityce 
niemieckiej w dekadach poprzedzajqcych I woj n� Swiatowq. Poröwnawczo-ekono
miczna interpretacja polityki niemieckiej ery wilhelmillskiej pozwala na unikni�cie 
swoistego subiektywizmu w ocenie genezy tej polityki, sprowadzajqcej si<: cz�Sto 
w historiografii do rejestracji serii „wyskok6w" czy „bl<:d6w" Wilhelma II i jego 
ekipy doradczej. 

B. Olszewski egzemplifikowal dalej swöj postulat metodologiczny w odniesieniu 
do polityki niemieckiej okresu po I wojnie Swiatowej. Jego zdaniem geneza agresyw
nego programu wschodniego Niemiec po I wojnie wiqZe si<: ze specyficznym imperia
listycznym podzialem Swiata, jaki zarysowal siE: jeszcze w toku wojny. PoraZki 
Niemiec w starciu ze starymi mocarstwami kolonialnymi, gl6wnie z Angli& (wspie
ran<4 przez USA), musialy doprowadziC do szczeg6lnie silnego zainteresowania si<: 
imperializmu niernieckiego ekspansjq na wschöd. Nieprzypadkowo koncepcje typu 
,,Mitteleuropa" pojawily si� w Niemczech jeszcze w toku I wojny. Z tymi koncepcja
mi korespondowaly wyrai:nie p6foiejsze agresywne plany wschodnie Hitlera. Charak
terystyczne, .Ze przy swojej agresywnoSci skierowanej na wsch6d Hitler wyra?.al si� 
w wielu enuncjacjach dosyC ambiwalentnie o imperium brytyjskim, przejawiahic 
swoiste „uznanie" dla niego. Wyrazilo si<: w ten sposöb jego praktyczne wyczucie 
istoty dokonujf}cego si� w toku i po I wojnie nowego imperialistycznego poclzialu 
Swiata. Podzial ten sprowadzal siE: do utrzymania status qua posiadania Anglii, 
Francji i USA w powiqzaniu z ukierunkowaniem agresywnoSci Niemiec na kraje 
Europy Srodkowo-wschodniej. Podobnq polityk<: regionalnego podzialu Swiata upra
wiano w Azji Wschodniej, gdzie pr6bowano SkierowaC agresjr: japollskq na Kore� 
i Chiny, chroniqc w ten spos6b posiadloSci imperialne i strefy wplywöw starych mo
carstw kolonialnych i USA. Zdaniem Dyskutanta powszechnie przyjmowana teza 

· o antykomunistycznych pobudkach polityki typu „monachijskiego" w odniesieniu do 
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Niemiec interpretowana jest zbyt schematycznie. Przyczynia si� to da zaciemnienia 
innego podstawowego faktu, Ze II wojna Swiatowa wynikla bezpoSrednio z wewnE:
trzriych sprzecznoSci systemu Swiatowego imperializrnu. Tylko w takim uj�ciu widaC 
wyraZnie prawdziwy charakter nie tylko niemieckiego, ale i Swiatowego imperiali'Z
mu, kt6ry w swoich strategicznych koncepcjach globalnych godzil si�, a nawet po
tencjalnie sankcjonowal hitlerowski program lud_ob6jstwa w Europie Srodkowo
-wschodniej. Dopiero p6Zniejszy irracjonalizm polityczno-strategiczny Hitlera, 
prowadzqcy Niemcy do walki z calym Swiatem, przyczynil siE: do spowodowania 
zasadniczych zmian w wieloletnich gabinetowych koncepcjach Swiatowego imperia
Jizmu. Decydujqce zaS znaczenie w pokrzyi:owaniu tych koncepcji odegraly polityczne 
i militarne sukcesy Zwiqzku Radzieckiego. 

Drugi zasadniczy postulat B. Olszewskiego akcentowal problem rewolucji niemie
ckiej jako decydujqcego pola odniesienia dla ocen historii Niemiec okresu I wojny 
Swiatowej i republiki weimarskiej. Studium historii. Nemiec tego okresu powinno 
wszechstronnie przeSledziC syndrom pozytywnych i negatywnych ekonomiczno-spo
lecznych i politycznych determinant tej rewolucji. Kapitalnym problemem ·w tej 
dziedzinie jest m. in. sprawa· postaw szeroko rozumianego drobnomieszczailstwa 
(wlqcznie z chlopstwem) wobec rewolucji socjalistycznej. Jakie przyczyny decydowaly 
o tak odmiennej roli mas drobnom.ieszczallskich, a zwlaszczä. chlopskich, w rewolucji 
rosyjskiej i w nieudanej rewolucji niemieckiej? Zdaniem Dyskutanta decydowaly 
tu nie tylko r6Zne obiektywne determinanty struktury elrnnomiczno-spolecznej, ale 
·i r6.Znice w konCepcjach strategicino-politycznych. Komunisci niemieccy nie zdolali, 
niestety, zrozumieC roli tych warstw w rewolucji ani w 1919 r., ani p6Zniej, zwla
szcza w okresie 1929-1933. P6Zniejsze niedocenianie roli drobnomiesiczallstwa 
w ruchu antykapitalistycznym Dyskutant wiqzal z wplywem sekciarskich koncepcji 
6wczesnego kierownict.wa III Mi�dzynarod6wki w niemieckiej partii komunistycznej. 
Brak dynamicznego komunistycznego programu w odniesieniu do drobnomieszczaß.
stwa pozwolil znanemu z giE:tkoSci taktyczncj i propa'gandowej Hitlerowi odpo
wiednio wygraC calq seriE: demagogicznych chwyt6w z repertuaru jego „socjalizmu 
klasy Sredniej". 

W koilcowcj cz�Sci spotkania ponownie zabral glos Autor ksit:1Zki
1 

nawit:1·zujt:1c 
do niekt6rych - jego zdaniem - kontrowersyjnych tez sygnalizowanych przez 
uczestnik6w dy:;;kusji. 

Edward Jt:drzejewski 




