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F. B i  a l y, GÖRNOSL.t\SKI ZWI.t\ZEK PRZEMYSLOWCÖW GÖRNICZO
-HUTNICZYCH 1914-1932, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw 
1967, s. 226. 

,,Dzieje najnowsze Slctska nie bylyby pclne bez poznania dzialalnosci najwaz
niejszego zrzeszenia niemieckich kapitalist6w - G6rnoslctskiego Zwictzku Przemy
slowc6w G6rniczo-Hutniczych", czolowego rzecznika „najwi�kszych na Slctsku 
przedsi�biorstw kapj.talistycznych", wywierajqcego „istotny wplyw na caloksztalt 
zycia gospodarczego, spolecznego i politycznego w okr�gu przemyslowym'' (s. 5). 
Stwierdzenie to nie tylko stanowi legitymacj� do podj�cia szczeg6lowych bada:ri 
nad dziejami G6rnoslctskiego Zwictzku Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych (b�dct
cych kontynuacjq wczesniejszych docieka:ri Autora, kt6rym dal wyraz w opubli
kowanej w 1963 r. monografii poswi�conej dzialalnosci Zwictzku w latach 1854-
1914), ale jednoczesnie trafnie umiejscawia go w caloksztalcie najnowszych dziej6w 
Slctska. Niekiedy jednak ·- wbrew zrozumialym d�zeniom Autora do ferowania 
ocen wywazonych i umiarkowanych - sklonni bylibysmy . zamiast okreslenia 
„wplyw istotny" uzyc innego:· ,,wplyw przemo,zny i decydujqcy", gdyz dokladniej 
odzwierciedla ono rzeczywistq rol� Zwiqzku przed 1922 r. 

W oparciu o obszerny material archiwalny - polski i niemiecki - (z pew
nych luk mozna by wymienic pomini�cie Akt Kauzika), cz�sto jednak wyryw
kowy, zdeko�pletowany, pochodzqcy z drugiej r�ki stworzyl Autor obraz intere
sujqcy i w wielu punktach nowatorski. Jest on jednak w pelni swiadom, ze istnie
jqcy wewncttrz Zwictzku system „kr�g6w wtajemniczenia" ,,utrudnial w znacznym 
stopniu sledzenie prac i dzialalnosci organizacji. Niekt6re bowiem wazne kwestie, 
rozpatrywane przez jej kierownik6w jako scisle poufne, nie zostaly albo wcale 
odnotowane w rejestrach dzialania organizacji, albo tez zostaly celowo usuni�te 
z archiwum Zwictzku Przemyslowc6w" (s. 12). 

W kr�gu zainteresowan Autora znalazla si� wielostronna dzialalnosc Zwiqzku 
na przestrzeni 20 lat obfitujqcych w wydarzenia szczeg6lnie wazne (wojna swia
towa, walka o przynaleznosc panstwowq G6rnego Slctska, wielki kryzys gospo
darczy). Praca podzielona jest na trzy chronologicznie nier6wne cz�sci (1914-1918, 
1918-1922, 1922-1932), z kt6rych kazda obejmuje zasadniczo ten sam zestaw 
problem6w (organizacja wewn�trzna Zwictzku, walka z ruchem robotniczym, dzia
lalnosc gospodarcza i polityczna). Nie wszyst�ie okresy i nie wszystkie problemy 
potraktowal Bialy z jednakowq dokladnoscict, nie . we wszystkich tez mamy do 
czynienia z nowymi zupelnie faktami i uj�ciami. Tak np. obszerny podrozdzial 
Cele wojenne g6rnoslctskiego przemyslu (s. 68-92) mozna bylo z powodzeniem 
i bez szkody dla calosci pracy skomprymowac, gdyz nie wychodzi on - pomijajqc 
garsc mniej istotnych szczeg6l6w - poza dotychczasowq literatur�, .a gl6wnie 
ustalenia K. Popiolka. Stosunkowo malo miejsca poswi�cil takze Autor dziejom 
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Zwiqzku w lataeh 1922--1932. Ta ez�sc praey - wbrew oezekiwaniom sprawia 
wrazenie najmniej interesujqeej i odkrywezej, eo w duzym stopniu wynika 
z odmiennosei warunk6w, w jakieh przyszlo Zwiclzkowi dzialac. Wydaje si� jed
nak, ze Autor nie w pelni wykorzystal · wszystkie mozliwosci wzbogacenia tyeh 
partii praey, w szezeg6lnosei w zbyt minimalnym stopniu si�gnql do prasy pol
skiej i niemieekiej. 

Opisujqe dzialalnosc Zwi::izku w okresie wojny swiatowej podkresla Autor, 
ze spelnial on w6wcza.s „skuteeznie ezolowq rol� w proeesie przystosowania 
g6rnosl::iskiego przemyslu do wymog6w gospodarki wojennej . . . prowadzil tez 
zakrojonq na szerokq skal� akej� polityeznq zmierzajqeq do aneksji ziem na 
wsehodzie, uczestniczyl r6wniez w grabiezezej eksploataeji ziem polskieh" (s. 6). 

Wszeehstronna dokumentaeja tezy o eksponowanej roli Zwiqzku w grabiezy 
i niszezeniu potenejalu przemyslowego ziem polskieh okupowanyeh przez wojska 
niemieekie jest jednym z niewqtpliwyeh walor6w praey. To samo zresztq mozna 
powiedziec o jej partiaeh poswi�eonych walce Zwictzku z narastajqeym ruehem 
robotniezym. Sei jednak w tej ez�sei praey sprawy potraktowane marginalnie, 
niekiedy w spos6b budz.:}ey w::itpliwosci i zastrzezenia. Zbyt pobieznie uj::il np. 
Autor spraw� stosunku Zwi::izku do zasad regulowanej gospodarki wojennej, 
ograniczaj::ie si� wlasciwie do stwierdzenia, ze oeenial on jci „nader krytyeznie", 
a u sehylku wojny opowiadal si� ,,zdeeydowanie za zniesieniem wszystkich ogra
niczen" i likwidaej::i „resztek interwenejonizmu panstwowego" {s. 30). Opisujqe . 
nader interesuj::ie::i inspiratorskq i organizatorskq rol� Zwiqzku w walce z ruehem 
robotniczym - zwlaszcza od poezqtku 1917 r., gdy pod wplywem wydarzen rewo
lueyjnyeh w Rosji przybiera on na sile - nie wyjasnia jednak Autor w spos6b 
wystarozajqey zr6del taktyki Zwiqzku, opowiadajqeego si� za bezkompromisowym 
stosowaniem represji i interwenejq oddzial6w wojskowyeh (eo doprowadzilo do 
r6znicy zdan z wladzami wojskowymi, lepiej niz Zwiqzek rozumiejqeymi konieez
nosc stosowania elastycznej taktyki). Nie znajdziemy w praey odpowiedzi na 
pytanie, dlaezego Zwiqzek - w przeciwienstwie np. do Nadrensko-Westfalskiego 
Zwi::izku Wlascicieli Kopaln - systematyeznie i konsekwentnie odrzueal „wszel
kie pr6by podejmowane ze strony organizaeji zawodowych nawiqzania bezposred
nich kontakt6w i prowadzenia wsp6lnych pertraktaeji w sprawaeh dotyezqeyeh 
spornyeh kwestii ekonomicznyeh" (s. 66). Czy byl to np. przejaw zlej oeeny 
sytuaeji ekonomicznej i politycznej, niedoeeniania sil klasy robotniczej, ezy tez 
konsekwencja skladu spoleeznego, oblieza ideowo-politycznego i tradyeji wielkiej 
burzuazji g6rnoslqskiej? Zresztq w tej sprawie Autor nie jest konsekwentny, 
przy innej bowiem okazji stwierdza, ze „w obliczu wzrastajqeego nasilenia walki 
klasowej i zblizajqcej si� kl�ski militarnej organizaeje przemyslowc6w zostaly 
zmuszone do uznania kompetencji zwi::izk6w zawodowyeh" (s. 38). Kt6re z tyeh 
twierdzen jest wi�c prawdziwe? 

W latach 1918-1922 Zwiqzek staje si� wedlug Autora „uznanq przez caly ob6z 
niemieckiej reakcji i sil prawicy centralq walki z narastajqcym ruchem rewolu
cyjnym i polskim ruehem narodowowyzwolenezym na Sl::isku" (s. 123). Zmuszony 
do przej scia na pozyej e obronne, zgodnie z wypr6bowan::i taktykq niemieckich 
klas posiadajqcych, deklarowal „z jednej strony gotowosc negocjowania w kwe
stiach spornyeh z organizacjami zawodowymi, zaleeal swoim czlonkom ust�po
wanie pod presjq zal6g, z drugiej zas mobilizowal wok6l siebie sily kontrrewo
lucyjne, gotowe stlumic niebezpieczne wystqpienia zradykalizowanyeh mas" (s. 96). 
Ten drugi element taktyki Zwiqzku opisuje Autor szezeg6lnie dokladnie. Jej 
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przejawy dostrzega on w stworzeniu przez Zwiqzek - we wsp61:dzialaniu i po
rozumieniu z wladzami - wlasnej, kontrrewolucyjnej sily zbrojnej (Oberschlesi
sches Freiwilligen Korps), chroniqcej przedsi�biorstwa, terroryzujqcej robotnik6w, 
zwalczajqcej rewolucyjne wystqpienia klasy robotniczej i narodowowyzwolencze 
dqzenia Polak6w (s. 98, 99), w systematycznej akcji przeciwko projektom socja
lizacji, w .dqzeniach do konsolidacji i integracji „sil stojqcych na strazy kapita-. 
listycznego porzqdku" (s. 103) oraz w zaciesnianiu kontakt6w z wladzami wojsko
wymi itd. W tym interesujqcym i zr6dlowo dobrze podbudowanym zarysie 
defensywnej i ofensywnej walki Zwiqzku z ruchem robotniczym nie dosc jasno 
i wyraziscie zakreslil Autor granice jego wplyw6w i oddzialywania. Nie zawsze 
czytelnik jest sobie w stanie uzmyslowic, gdzie zaczynala si� i konczyla rola 
Zwiqzku, a gdzie w gr� wchodzil niezalezny juz od niego bieg wydarzen oraz 
dzialalnosc innych organizacji i sil spolecznych i politycznych. Przy innej tylko 
okazji (omawiajc:1c dziaialnosc polityczm1 Zwüizku) Autor trafnie zwraca uwag� 
na jeden z istotnych aspekt6w tej sprawy (s. 123). 

Analizujc:1c rol� Zwic:1zku w zwalczaniu ruchu rewolucyjnego nie ustrzegl si� 
Bialy Sqd6w zbyt daleko idc:1cych, nie zawsze udokumentowanych w spos6b do
statecznie pelny. Pisze on np., ze decyzja rozwic:1zania G6rnoslc:1skiego Korpusu 
Ochotniczego i zaangazowania jego czlonk6w do pracy w g6rnoslc:1skich zakladach 
przemyslowych byla „jednc:1 z dalszych metod oslabienia spoistosci slc:1skiej klasy 
robotniczej" (s. 109). Stwierdzenie to wydaje si� troch� przesadne, gdyz sugeruje 
ono, ze rozwüizanie Korpusu bylo aktem z g6ry przemyslanym i celowym. W rze
czywistosci bylo inaczej, o czym .A'.utor pisze w innym miejscu (s. 100). Nieco 
zaskakujc:1ce i moze ryzykowne jest takze twierdzenie, ze w czasie trzeciego 
powstania slc:1skiego wladze powstancz� ,,przej�ly w duzym stopniu funkcje, jakie 
dotychczas spelniali rzecznicy interes6w przemyslu oraz wladze niemieckie" 
w tlumieniu ruchu robotniczego (s. 121, 12-2). 

Sporo nowego materialu zawierajc:1 ·fragmenty pracy dotyczc:1ce roli miejsca 
Zwic:1zku w walce o przynaleznosc panstwowc:1 G6rnego Slc:1ska po pierwszej 
wojnie swiatowej. Szczeg6lnc:1 uwag� poswi�ca Autor udzialowi Zwiqzku w tworze
niu Freie Vereinigung zum Schutze Oberschlesiens - antypolskiej centrali pro
pagandowej i informacyjno-szpiegowskiej, akcji propagandowej na rzecz Niemiec 
w krajach Europy i Ameryki oraz sprawie stosunku cz�sci czolowych jego dzia
laczy (Williger, Geisenheimer, Werner) do separatystycznego ruchu Latacza. 
Trafnie wskazujqc na motywy poparcia udzielonego ruchowi Latacza (obawy 
przed ewentu9lnym zwyci�stwem socjalizmu w Niemczech, ch�c uchylenia si� 
od udzialu w splatach odszkodowan wojennych), kwalifikujc:1c je jako „wyrazny 
zamach na terytorialm1 calosc Niemiec" (s. 1131), w sumie jednak zbyt lapidarnie 
i skr6towo potraktowal ten klasyczny wr�cz przyklad zwyci�stwa interes6w 
klasowych nad interesami narodowymi. Nie wyjasniona zostala takze sprawa 
oficjalnego zaangazowania si� Zwic:1zku na rzecz Niemiec na kilka tygodni przed 
plebiscytem. Za slabo udokumentowana jest (a moglo to znacznie poszerzyc 
naszq wiedz� o metodach oddzialywania kapitalist6w na decyzje plebiscytowe 
zaleznych od nich robotnik6w) teza, ze waga i znaczenie zaangazowania Zwiqzku 
„w propagandzie na rzecz Niemiec byly wyjqtkowo duze", gdyz „setki tysi�cy 
m1eszkanc6w obszaru plebiscytowego znaj dowaly si�... w ekonomicznej zaleznosci 
od niemieckich kapitalist6w i obszarnik6w" (s. 138). Nie zawsze precyzyjnie za
kreslone zostaly granice antypolskiej dzialalnosci Zwiqzku. Czy np. akcja kosciola 
ewangelickiego w krajach skandynawskich byla wylc:1cznie jego inicjatywc:1, czy 
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podobna akcja kosciola katolickiego i duchowienstwa wyznania mojzeszowego 
wü=izala si� r6wniez z dzialalnoscic1 Zwic1zku? Podobnych znak6w zapytania mozna 
postawic zresztc1 znacznie wi�cej. 

Po 1922 r. przyszlo Zwic1zkowi dzialac w zupelnie nowych warunkach. 
,,Zmianie ulegla przede wszystkim jego pozycja zajmowana w panstwie polskim. 
Rola Zwiqzku jako osrodka gospodarczego i politycznego wielkiej burzuazji nie
mieckiej· na ·slqsku ulegla znacznemu ograniczeniu" (s. 168). Nie re·zygnuj"qc 
z dzialalnosci politycznej skoncentrowal si� na sprawach gospodarczych. W walce 
o utrzymanie lub ugruntowanie swych wplyw6w skutecznie zabiegal - jak to
bogato dokumentuje Bialy (w wielu jednak wypadkach w oparciu o znany juz
i publikowany material) - o pozyskanie wplywowych polityk6w polskich (np.
Korfanty, Seyda) w charakterze „posrednik6w i obronc6w interes6w" niemieckiego
przemyslu, inspirowal oplacanc1 przez siebie pras� (np. ,,Poloni�" Korfantego).
Zmuszony do wielu ust�pstw taktycznych na rzecz strony polskiej, narazony na
zarzuty osrodk6w niemieckich z jednej i drugiej strony granicy, ze wsp6ldziala
w „polonizacji" przemyslu niemieckiego, potrafil skutecznie bronic jego intere
s6w, nie wyrzekajqc si� obrony i popierania niemczyzny na G6rnym Slqsku.
Wszechstronne uzasadnienie i uscislenie tych prawd, cz�sciowo juz znanych z in
nych publikacji, stanowi silrn'! stron� pracy Bialego. Sq tu jednak pewne Wqtpli-
wosci i znaki zapytania. Jakie w istocie rzeczy stosunki la,czyly Zwic1zek z Volks
bundem i organizacjami mniejszosci niemieckiej na G6rnym Sla,sku? (par� wzmia
nek - s. 172 - niczego nie wyjasnia i nie daje odpowiedzi na to pytanie
o kapitalnej wadze). Jak naprawd� ksztaltowaly si� stosunki mi�dzy Zwicizkiem
a osrodkami niemieckimi po drugiej stronie granicy? Autor stwierdza, ze wladze
prowincji g6rnosla,skiej oskarzaly przyw6dc6w Zwic1zku (Geisenheimera i To
mall�) o „svviadomy wsp6ludzial w procesie »polonizacji« przemyslu w woje-
w6dztwie slc1skim" (s. 169), a z drugiej strony stara si� uzasadnic tez�, ze Zwü:izek
przekazywal wladzom niemieckim cenne informacje gospodarcze. ,,Wartosc duzej
liczby. wiadomosci, ujawnionych rzqdowi niemieckiemu przez zaufanych informa
tor6w ze srodowiska slc1skich dzialaczy przemyslowych, byla wyjqtkowo duza.
Szkody wyrzc1dzone interesom Polski ogromne. Materialy otrzymane tc1 drogq
umozliwily stronie niemieckiej wywieranie presji gospodarczej i politycznej na
panstwo polskie" (s. 170). Teza ta nie zostala, riiestety, w pelni przekonywajc1co
uzasadniona. Z wielu przyklad6w przytoczonych przez Autora tylko jeden (me
morial Zwic1zku z wrzesnia 1922 r.) pasuje do Jego oceny postawy. Zwic1zku.

Pelne wc1tpliwosci budzi takze - og6lnie trafna i interesujc1ca - relacja 
o stosunkach mi�dzy sanacjq (gl6wnie Grazynskim) a Zwic1zkiem . (s. 172, 180).
Autor przeoczyl niezwykle charakterystycznc1 deklaracj� ,,Polski Zachodniej" z 20
VI 1926 (a wi�c miesiqc po przewrocie Pilsudskiego!), zawierajc1cc1 zupelnie
jednoznaczna, propozycj� pod adresem kapitalist6w niemieckich na G6rnym Slc1-
sku. Po stwierdzeniu, ze kapitalisci niemieccy odzegnujq si� o·d Korfantego
„Polska Zachodnia" pisze: ,,B�dcl si� musieli nauczyc pertraktowac z rzc1dem
prostc1 i uczciwc1 drogq". Krytyka Zwiqzku (zwlaszcza w tejze „Polsee Zachodniej")
byla w wielu wypadkach zwyklq zaslonc1 dymnc1 przeznaczonc1 dla amyniemiecko
nastawionej opinii publicznej.

W 1932 r. G6rnoslc1ski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych przestal 
istniec, zamykajqc w ten spos6b swc1 ponad 80-le�nic1 histori�. Prace F. Bialego 
Sq w sumie udanym i pozytecznym jej obrazem. 

Marian Orzechowsk,i 



580 Recenzje 

S. G r o b e l n y, C z. M y k i t a - G l e n s k, I. L a s k o n c z y k, MATERIALY

DO DZIEJÖW POLSKIEGO RUCHU MLODZIEZOWEGO NA SLl\SKU OPOLSKIM 
1919-1939, Katowice 1967, s. 160. 

Slqsk Opolski w okresie mi�dzywojennym w por6wnaniu z innymi regionami 
panstwa niemieckiego zamieszkalymi przez ludnosc polskq wyr6znial si� nie tylko 
najwi�kszq liczbq Polak6w zamieszkalych w granicach jednej prowincji, ale 
i takze mnogosciq r6znorakich form organizacyjnych, towarzystw, zwiqzk6w, 
instytucji, kt6re prowadzily prace na rzecz utrzymania odr�bnosci narodowej 
zywiolu polskiego. Po zniszczeniach wojennych najwi�cej material6w zr6dlowych 
do dziej6w ludnosci polskiej na ziemiach nadbaltyckich i nadodrzanskich ocalalo 
wlasnie dla 8lqska. Chociaz i tutaj wojna przyniosla zniszczenie wielu waznych 
zespol6w akt, to jednak slqskie materialy pozwala'jq na najbardziej wszech
stronne badania nad dziejami ludnosci polskiej. Studia prowadzone na podstawie 
tych material6w pozwalajq wzbogacic. naszq wiedz� nie tylko o tym regionie, 
przynoszq r6wniez pomoc dla badan nad analogicznymi problemami dla Warmii 
i Mazur, Pomorza Zachodniego, Kaszub czy Pogranicza. Tym bardziej wi�c od
czuwa si� brak w dotychczasowej literaturze historycznej publikacji, kt6re by 
przedstawialy i wyjasnialy w�zlowe problemy z niedawnej historii ludnosci pol
skiej na Slqsku Opolskim, przy r6wnoczesnym publikowaniu ogromnej ilosci 
r6znorakich drobnych przyczynk6w. 

Do takich w�zlowych zagadnien w dziejach ludnosci polskiej na 8lqsku Opol
skim nalezat dzieje organizacji mlodziezowych. Z zainteresowaniem wi�c zostal 
przyj�ty tom studi6w Instytutu Slqskiego w Opolu poswi�cony sprawom mlo
dziezy. Opublikowano w nim t.rzy szkice: S. Grobelnego, Dzieje harcerstwa na 
Slqsku Opolskim w latach 1919-1939; Cz. Mykity-Glensk, Zwiqzek Polskiej Mlo
dziezy Katolickiej na Slqsku · Opolskim oraz I. Laskonczyk, Organizacja „Sok6l" 
na Slqsku Opolskim. Tom zostal poprzedzony nader zwi�zlq przedmowq, kt6ra 
miala za zadanie wyjasnic og6lnq sytuacj� ruchu polskiego na Slqsku Opolskim 
w okresie mi�dzywojennym. Autor przedmowy jest nieznanr, mozna wyrazic przy
puszczenie, ze jest nim jeden z redaktor6w tomu. Ksiqzk� zamykajq przypisy oraz 
bibliografia. Redaktorzy studi6w prac� slusznie zatytulowali Materialy ... , bo Auto
rzy poza zebranie w spos6b skrupulatny, drobiazgowy material6w oraz uporzqdko
wanie ich nie wyszli. Znaczna cz�sc ksiqzki to po prostu ref erowanie wynik6w 
kwerendy. Podstaw� materialowq stanowily zespoly archiwalne z archiw6w panstwo
wych we Wroclawiu i Opolu, uzupelniane raczej przypadkowymi materialami z ze
spol6w polskiej sluzby zagranicznej w Archiwum Akt Nowych. Nie wykorzystano 
material6w z archiw6w niemieckich. Grobelny nie wykorzystal akt Zwiqzku Har-: 
cerstwa Polskiego, kt6re przynoszq interesujqce materialy o dzialalnosci harcer-, 
stwa poza granicami kraju. Wiadomosci zr6dlowe uzupelniajq i konfrontujq relacje 
z rozm6w przeprowadzanych z bohaterami opisywanych wydarzen. 

Gl6wnym przedmiotem zainteresowan omawianych studi6w jest przede wszyst
kim rozw6j organizacyjny towarzystw mlodziezowych. Autorzy zebrali wiele szcze
g6lowych informacji o dzialalnosci organizacji, towarzystw i zwiqzk6w, o r6zno
rodnych formach dzialania, podajqc ogromnq ilosc drobiazgowych wiadomosci, 
starajqc si� ukazac wielostronnosc zainteresowan organizacji mlodziezowych. 
Ksiqzka zyskalaby wiele na czytelnosci, gdyby zamiast wielostronicowych opis6w 
sporzqdzic chociazby kilka tabel. W mikrograficznym opisie zagubione zostaly 
najwazniejsze sprawy, kt6re decydowaly o rozwoju orgapizacji mlodziezowych, 
o ich roli i znaczeniu.
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Przedstawienie historii organizacji mlodziezowych zostalo przeprowadzone przy 
calkowitym wyizolowaniu z caloksztaltu dziej6w ruchu polskiego. Odczuwa si� 
brak chociazby tylko podstawowej informacji o polozeniu mlodziezy polskiej oraz 
o polityce wladz niemieckich wobec mlodego pokolenia Polak6w. Ruch polski na
Slqsku Opolskim, chociaz rozdzierany wewn�trznymi sprzecznosciami, wasniami,
walkami personalnyrl)i, ale i ideowymi, tworzyl jednak spolecznosc zorganizowanct
wedlug jednolitych zasad. Kazda instytucja, zorganizowana grupa miala swoje
wlasne zadania, cele, podporzctdkowane wsp6lnym zalozeniom organizacyjnym
i ideowym. Studiujqc i piszqc o sprawach ludnosci polskiej na Slqsku Opolskim
latwo· jest przedstawiac, jak uczynili to Autorzy omawianych studi6w, jedynie
wycinek z tej dziafalnosci, bez ukazania wszystkich powiqzan z innymi formami
ruchu polskiego. Zadanie to ulatwiajq zasady, jakie obowiqzywaly administracj�
niemieckct przy prowadzeniu registratur biezqcych, m6wiqce o formowaniu tom6w
akt na zasadzie podzialu rzeczowego.

Skutki przedstawiania organizacji mlodziezowych w spos6b wyizolowany 
z caloksztaltu dziej6w ruchu polskiego najwyrazniej mozna dostrzec w studiuni 
Grobelnego o harcerstwie. Autor, szukajqc wyjasnienia przyczyn rozbudowy har
cerstwa polskiego w Niemczech po 1935 r., wiqze je z „przewrotem palacowym" -
doj sciem do wladzy w kierownictwie harcerskirn mlodych ludzi, wbrew stano
wisku wladz naczelnych Zwiqzku Polak6w w Niemczech. Pozornie wyw6d caly 
jest logiczny i przypuszczenia sluszne. W istocie rozbudowa harcerstwa wynikala 
z plan6w kierownictwa ruchu polskiego, kt6re po 1934 r. analizujqc potrzeby 
i mozliwosci postanowilo rozbudowac harcerstwo polskie we wsz:ystkich Dziel
nicach. 

Oceniajqc -znaczenie harcerstwa Grobelny nie wydobyl jednak calej specyfiki 
organizacji, popelniajqc szereg uproszczen. Jednct z jego tez jest twierdzenie, ze 
harcerstwo podj�lo walk� z germanizacjq w latach 1935-1939, gdy „zacz�ly si� 
pojawiac pewne oz.naki zm�czenia czy stagnacji" (s. 66) wsr6d starszego pokolenia. 
Ocena nie jest sluszna. W latach rzqd6w hitlerowskich wplywy organizacyjne 
i ideowe ruchu polskiego kurczyly si�. Wyst�powalo zjawisko polaryzacji postaw 
narodowych w poszczeg6lnych rodzinach, podzial pokolen: mlodzi poddawali si� 
wynaradawianiu, a starzy trwali wiernie przy sw.oich idealach narodowych. Sze
rzyla si� postawa eskapistyczna. Harcerstwo mialo w tej sytuacji prowadzic dzia
lalnosc zmierzajqcq do wychowania mlodziezy w duchu ofensywnego zaangazo-· 
wania si� po stronie polskiej. Harcerstwo mialo nie tylko neutralizowac wplywy 
niemieckie, jak stwierdza Grobelny (s. 73), lecz nawet podjqc walk� o odzyskanie 
dla polskosci os6b, kt6re juz zwictzaly si� z organizacjami niemieckimi. W studium 
Grobelnego, a zresztct to samo wyst�puje jeszcze wyrazniej w dwu dalszych 
studiach, nie przeprowadzono pelnej analizy zalozen ideowych harcerstwa pol
skiego oraz innych organizacji mlodzieiowych w Niemczech i nie wyjasniono, eo 
z tych zalozen udalo si� zrealizowac w codziennej praktyce. Syntetyczne wnioski, 
og6lne oceny zastqpiono jednostkowym opisem poszczeg6lnych fakt6w. Wnioski 
wi�c o roli i znaczeniu tak harcerstwa, jak i innych organizacji r.:ilodziezowych 
Sq niepelne, oderwane od opisywanych wydarzen. 

Czytajqc ksiqzk� mozna si� spotkac z porozrzucanymi na r6znych kartach 
stwierdzeniami o systematycznym pogarszaniu si� warunko"w zycia ludnosci pol
skiej, a przede wszystkim o zdecydowanym pogorszeniu polozenia ludnosci polskiej 
w okresie mi�dzywojennym, w por6wnaniu z okresem sprzed 1914 r. Nie dosc 
precyzyjna i niezbyt dokladna analiza mechanizmu wynaradawiania w okresie 
republiki weimarskiej i niedostateczne uwypuklenie zmi.;m w polityce narodowQ-
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sciowej wladz hitlerowskich wobec Polak6w spowodowalo sforrnulowanie tez prze
sadnych. Nie zostalo wyjasnione, i:e poloi:enie Polak6w w Niernczech w okresie 
rni�dzywojennyrn wynikalo nie z sytuacji prawnej, gdyz przeciez obywatele nie
rnieccy narodowosci polskiej w okresie weirnarskirn korzystali z takich sarnych 
praw publicznych, jak i Nierncy obywatelstwa niernieckiego, ale z nasilenia polityki 
wynaradawiajc1cej i jej rnetod, z pracy gerrnanizacyjnej uprawianej w pelnym 
rnajestacie prawa. To decydowalo, ze walka organizacji polskich z gerrnanizacjq 
byla tak trudna, a czasami wr�cz beznadziejna. Tarn gdzie Polacy spotykali si� 
z oczywistymi dowodarni lamania litery prawa, tarn bylo im o wiele latwiej 
walczyc o swojc1 pozycj�. 

Rysujc1c wzajernne stosunki mi�dzy Nierncarni a Polakarni w ksic1zce uzywa 
si� tylko koloru czarnego i bialego, upraszczajqc wszystkie procesy. W przedrnowie 
wr�cz stwierdza si� o stosunku Niernc6w do Polak6w na terenach przygranicznych: 
,,Polak stal si� w psychice przeci�tnego, zwlaszcza wschodniego, Niernca uosobie
niern napastnika kradnc1cego cudzc1 wlasnosc" (s. 10). Stwierdzenie to niczego nie 
wyjasnia, a wr�cz odwrotnie, zarnazuje mechanizm narastania szowinizrnu anty
polskiego na terenach przygranicznych, upraszcza obraz, wydaje si�. ze nie jest 
dalekie od nacjonalistycznego spojrzenia na procesy narodowosciowe. Stwierdzenie 
to podbudowane j est tezc1, kt6ra tez rnij a si� z prawdc1, ze Polacy w okresie 
republiki weimarskiej na Slqsku Opolskirn „mogli wi�c w najlepszym razie pelnic 
funkcj� soltysa radnego rniejskiego czy delegata do sejmiku powiatowego" (s. 13). 
Jak wi�c pogodzic to stwierdzenie z udzialern Polak6w w sejrniku prowincjonal
nyrn, sejrnie Prus czy wreszcie jak ocenic udzial w wyborach do sejrnu Rzeszy? 
Ale zgodnie z tc1 generaln& tezq ocenia si� tez Konwencj� Genewskq jako ularnek 
praw przyznanych ludnosci polskiej, jako podstaw� prawnc1, kt6ra nie pozwala 
zrealizowac zamiar6w wladz niernieckich wydania zakazu zrzeszania si� Polak6w 
(s. 92). Autorzy nie dostrzegli, ze wszystkie swobody liberalno--demokratyczne, z ja
kich korzystali Polacy na Slc1sku Opolskirn, byly przede wszystkim rezultatem 
postanowien nie Konwencji, ale swob6d konstytucyjnych. 

Trudno jest si� zgodzic z twierdzeniern przedmowy, ze tradycjonalistyczny 
i konserwatywny charakter ruchu polskiego decydowal o tyrn, iz podstaw& dzia
lania organizacji polskich bylo „przywiqzanie do wiary i rnowy ojc6w" (s. 12-13). 
Przeciez w rzeczywistosci bylo odwrotnie. Tradycjonalizm ruchu polskiego byl 
wyrazern dopasowywania si� organizacji polskich, ich form organizacyjnych i za
lozen ideowych do postaw ludnosci polskiej. Charakterystyczne bylo dla tych 
organizacji dostosowywanie taktyczne do potrzeb chwili, co decydowalo o pewnym 
oportunizmie ruchu polskiego. I o ile rnozna m6wic o tradycjonalizrnie, to nie 
wydaje si�, aby sluszna byla ocena, ze ruch ten byl konserwatywny. 

Wiele jest w omawianej ksic1zce innych tez dyskusyjnych, jak chociazby ocena 
centralizrnu w ruchu mlodziezowym, wplywu zrnian w sytuacji prawn�j ludnosci 
polskiej w okresie hitlerowskirn na rozw6j ruchu mlodziezowego czy stosunku 
organizacji rnlodziezowych do wewn�trznych tarc w Zwic1zku Polak6w. Ksiqzka 
ilustruje wyraznie, jak wiele jeszcze zostalo do zrobienia, aby m6c w spos6b pelnY' 
i wlasciwy przedstawic dzieje ruchu rnlodziezowego na Slqsku Opolskim w latach 
rni�dzywoj ennych. 

Czytajqc przedrnow� napotkalem „zapozyczenia" z wczesniej ogloszonych przeze 
rnnie studi6w, bez zadnego odwolywania si� do tych prac. I tak w przedmowie 

stwierdza si�: ,,Podpisanie polsko-niernieckiego paktu nieagresji (26 I 1934 r.) 
wcale nie oznaczalo zrniany w polityce rz&du hitlerowskiego wobec ludnosci pol
skiej. Zmienily si� tylko metody walki z Polakami" (s. 14). Ja natorniast w 1965 r. 
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pisalem: ,,Podpisanie paktu o nieagresji mi�dzy Rzeczqpospolitq a III Rzesz.:,t 
nie zmienilo istoty polityki mniejszosciowej wladz hitlerowskich. Zmjenily si� 
tylko metody wynaradawiania" 1. W przedmowie czytamy: ,,Polityk� oficjalnq 
wobec mniejszosci narodowych, w tym i ludnosci polskiej, regulowaly enuncjacje 

· kierownik6w partii narodowosocjalistycznej" (s. 14). Ja natomiast w 1963 r. pisa
lem: ,,Polityk� oficjalnq wobec mniejszosci narodowych, w tym i ludnosci polskiej,
okreslaly enuncjacje przyw6dc6w partii narodowosocjalistycznej" 2• W przedmowie
czytamy: ,,Rzc:1d hitlerowski dqzyl do sprowadzenia sprawy norm post�powania
wobec polskiej mniejszosci narodowej na plaszczyzn� polsko-niemieckich porozu
mien panstwowych, pozbawionych stalych element6w prawnych, a uzaleznionych
od koniunkturalnych zmian politycznych" (s. 14). Ja pisalem: ,,po 1935 r. rzctd
hitlerowski dc:1:zyl do sprowadzenia norm post�powania wobec mniejszosci narodo
wych na plaszczyzn� polsko-niemieckich ·porozumien panstwowych, pozbawionych
stalych element6w, a uzaleznionych od koniunkturalnych zmian politycznych" 3.
W przedmowie czytamy: ,,Program spoleczny Zwictzku Polak6w w Niemczech,
opierajc:1cy si� na zasadach chrzescijanskiej nauki spolecznej, na dc:1zeniu do pogl�
biania idei zgody narodowej, okazywal si� niewystarczajc:1cy" (s. 13). Ja natomiast
pisalem: ,,Program spoleczny Zwic:1zku Polak6w w Niemczech, opierajc1cy si� na
zasadach chrzescijanskiej nauki spolecznej, na dc:1:zeniu do poglE�biania idei zgody
narodowej, okazywal si� niewystarczajc:1cy" 4• Czyzby to byla tylko przypadkowa
zbieznosc sform ulowan?

Wojciech Wrzesiiiiski 

A. Kla f k o w s k i, PODSTAWOWE PROBLEMY PRAWNE LIKWIDACJI
SKUTKÖW WOJNY (1939-1945) A DWA PANSTWA NIEMIECKIE (Prace fosty·
tutu Zachodniego, nr 38, Poznan 1966), s. 439. 

Piszc:1c t� ksic:1:zk� A. Klafkowski postawil sobie na poz6r ce.L raczej skromny. 
Nie mialo to byc bowiem dzielo zupelnie nowe, lecz rodzaj syntezy jego dotychcza
sowych prac. Jak sam to okresla, ich „swoiste drugie wydanie" po gruntownej 
rewizji i w oparciu o uzupelnionc:1 dokumentacj� (s. 11). 160 punkt6w tej mo'no
grafii, z kt6rych niemal kazdy stanowi odr�bny problem, daje jednak poj�cie o nie 
byle jakich rozmiarach tego przedsi�wzi�cla. 

Oczywiscie niemozliwosciq jest ·tt;{ nawet wyliczyc naj.wazniejsze � poruszonych 
w pracy zagadnien. Ograniczyc si� wi�c wypada jedynie do pewnych og6lnych 
spostrzezen i kilku wqtpliwosci. 

Praca dzieli si� na_ dziewi�c tresciwych rozdzial6w. Pierwszy, o charakterze 
wprowadzajqcym, nosi tytul: ,,Prawo mi�dzynarodowe a Niemcy po bezwarunkowej 
kapitulacji". Autor objql w nim stosunkowo szeroki wachlarz zagadnien, poczqwszy 
od roli nauki prawa mi�dzynarodowego jako srodka pomocniczego do stwierdzania 
norm prawnych az po charakter prawno-mi�dzynarodowy Sojuszniczej Rady Kon
troli nad Niemcami. 

Na wst�pie zwr6cono uwag� czytelnika na specyficzne trudnosci, jakie musi 
pokonac badacz omawianych w tej ksiqzce zagadnien, zwazywszy na ogromne 

1 W. W r z e s  i n  s k i, Dzialalno§c polityczna Zwiqzku Polakow w Niemczech
(1922-1939) (Polacy w republice weimarskiej i w III Rzeszy, Olsztyn 1965, s. 61). 

:.i W. W r z e s  i ii. s k i, Ruch poLski na Warm�i, Mazurach i Powi§lu w latach
1920-1939, Poznan 1963, s. 276. 

3 Tamze, s. 283. 
4 Tamze, s. 159. 
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luki w dokumentacji lub tendencyjny jej dob6r w niekt6rych publikacjach.' Uczony 
nie moze tu ograniczyc si� - jak slusznie podkresla Autor - do analizy akt. 
To ze w nauce prawa mi�dzynarodowego nie ma miejsca na eksperymentowanie, 
naklada na nic4 „obowic4zek przenikliwosci i szczeg6lnej precyzji przewidywania ... 
ma ona dodatkowe obowic4zki w zakresie sugerowania sposob6w adaptacji norm 
prawa mi�dzynarodowego do wymog6w zycia" (s. 16). W dalszym cic4gu tego roz
dzialu Autor charakteryzuje z punktu widzenia prawno-mi�dzynarodowego normy 
prawne obowic4zujc4ce w Niemczech po ich kapitulacji. 

W rozdziale drugim pt. ,,Umowy mi�dzynarodowe z 1945 a »Niemcy jako 
calosc«" A. Klafkowski w spos6b przekonywajc4cy wykazuje trwale znaczenie 
uchwal poczdamskich, slusznie zaliczajc4c je do um6w mi�dzynarodowych. Znak 
zapytania mozna by jedynie postawic przy pewnych sformulowaniach, np. przy 
zaliczeniu tych uchwal bez zastrzezen do „systemu powszechnego prawa mi�dzy
narodowego" (s. 83). Biorc4c bowiem to okreslenie doslownie, znaczyloby, ze uchwaly 

. te wic4i& wszystkie pa6stwa, a wi�c takze nie uczestniczqce w ostatniej woJme
ani nie nalezc4ce do ONZ, z czyin trudno byloby siE=: zgodzic bez uznania chocby 
milczc4cej aprobaty tych panstw. 

Innego rodzaju wc4tpliwosc nasuwa argument Autora za slusznc4 zresztct tezct, 
ze uchwaly poczdamskie wic4zc4 NRF. Tez� t� - zdaniem Autora - potwierdza 
m. in. fakt, ze NRF uznala w swoJej ustawie zasadniczej og6lne zasady prawa
mi�dzynarodowego. Autor pisze: ,,przeprowadzenie dowodu, ze umowa poczdamska
zawiera takie og6lne zasady, stanowi ... przeslank� do wniosku, ze umowa [ta]
powinna stanowic cz�sc integralnct prawa wewn�trznego NRF" (s. 84).

Zajmuj�c si� skutkami lamania umowy poczdamskiej przez niekt6re pa6stwa, 
slusznie A. Klafkowski wskazuje, ze nie wplywa to samo przez si� na moc wic4zc4c& 
tej umowy. Zdanie jednak, ze „umowa mi�dzynarodowa nie wygasa nawet wskutek 
nagromadzenia wielu fakt6w · jej niewykonywania lub naruszania" (s. 92), jest 
chyba zbyt og6lne. Niewykonywanie umowy za milczc4cym przyzwoleniem wszyst
kich stron moze bowiem prowadzic do jej wygasniE=:cia. 

Podobna uwaga nasuwa si� w zwic4zku z trafnc4 ocenc4 Autora odnosnie do 
„starzenia si�" postanowien uchwal poczdamskich (s. 93-94). Mozna by tu dodac 
jeszcze, ze umowy z pewnoscic4 „starzejci siE=:" wskutek zmiany sytuacji i narasta
nia praktyki. Takie „starzenie si�" mozna uznac jednak tylko wobec wszystkich 
zainteresowanych pan.stw, a nie tylko tych, dla kt6rych- ten argument moze byc 
wygodny. W kazdym razie nie ma mowy o takim „starzeniu si�" umowy_ pocz
damskiej, p6ki choc CZE=:SC panstw jc4 stosuje i na nic4 si� powoluje. Z tych samych 
wzgl�d6w - tu takze trzeba si� w pelni zgodzic z Autorem - nie ma tym 
bardziej mowy o tym, aby nastc4pilo anulowanie umowy poczdamskiej (s. 96-97), 
pomijajc4c juz to, ze sama instytucja anulowania um6w budzi wc4tpliwosci. 

W rozdziale trzecim, poswi�conym problemowi: odpowiedzialnosc czterech 
mocarstw a wykonanie akt6w prawnych w sprawie Niemiec, A. Klafkowski zaj
muje siE=: m. in. sprawc4 roszczen Polski z tytulu tych akt6w wobec wielkich 
mocarstw, NRF i ONZ. Slusznie przy tym wskazuje na istniejc4cy zwic4zek mi�dzy 
nawüizaniem stosunk6w dyplomatycznych, uznaniem panstwa i uznaniem aktual
nych granic (s. 171-173). Argument ten zaslugiwalby nawet na szersze roz
wini�cie. 

Bogaty w problematyk� . rozdzial czwarty, o odpowiedzialnosci Niemiec za 
wykonanie . akt6w prawnych, zawiera poglc4dy Autora dotyczqce zjednoczenia
dw6ch pa6stw niemieckich. Przylc4cza si� on do stanowiska, ze zjednoczenie to 
powinno lezec w wylqcznej kompetencji panstw niemieckich i ze musi ono byc 
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polqczone z gwarancjq wypelnienia zobowictzan, jakie nakladajq umowy mi�dzy
narodowe na Niemcy, zwlaszcza uchwaly poczdamskie, w kt6rych - warto tu 
przypomniec - postanowiono m. in., ze „lezy w zamiarach Sprzymierzonych dac 
narodowi niemieckiemu sposobnosc do przyszlej przebudowy swego zycia na 
podstawie demokratycznej i pokojowej" i dalej: ,,poczynic przygotowania do 
przyszlej odbudowy niemieckiego zycia politycznego na podstawie demokratycz
nej i do przyszlej wsp6lpracy pokojowej Niemiec w zyciu mi�dzynarodowym". 
Nie kwestionujqc oczywiscie prawa panstw niemieckich do zjednoczenia pod 
wymienionymi warunkami, nie nalezy jednak przeceniac slusznosci przytoczonej 
przez Autora „formuly" kanclerza NRF, jakoby „podzial Niemiec mial zagrazac 
wszystkim, natomiast zjednoczenie nie powinno zagrazac nikomu" (s. 247). 

W rozdziale piqtym, poswi�conym kwestii: umowa poczdamska a traktat 
pokojowy z Niemcami, zwraca uwag� punkt zatytulowany ,;Um_owa poczdamska 
zast�puje traktat pokoju z Niemcami" (s. 290). Twierdzenie to jest niewqtpliwie 
trafne, ale oczywiscie z zastrzezeniem, kt6re zresztct wyplywa z samych wywod6w 
Autora. Umowa poczdamska uregulowala w spos6b definitywny wiele zasadni
czych k�estii zwictzanych z likwidacjq skutk6w wojny z Niemcami t jako taka -:
jak slusznie podkresla Autor - nie moze byc uwazana za „tymczasowct". Nie 
czyni to jednak oczywiscie zb�dnym zawarcia traktatu pokojowego, gdyz wiele 
spraw wymaga jeszcze unorrriowania. Potrzeb� takiego traktatu najlepiej zresztq 
potwierdzajq projekty wysuwane przez Zwia,zek Radziecki (s. 282-286). 

Dalsze rozdzialy ksictzki A. Klafkowskiego dotyczc1 zakonczenia stanu wojny 
(rozd.z. VI), bardzo aktualnego zagadnienia demilitaryzacji Niemiec (rozdz. VII), 
odszkodowan wojennych (rozdz. VIII) oraz odpowiedzialnosci zbrodniarzy wojen
nych (rozdz. IX). 

Nie slabnc1ca aktualnosc i waga omawianych w tej ksiqzce problem6w, zwlasz
cza zas kompetencja j�j Autora, czyniq z niej dzielo cenne i pozyteczne nie tylko 
dla specjalist6w, lecz dla wszystkich, kt6rzy interesujq si� zagadnieniami skut
k6w ostatniej wojny i naszymi zachodnimi sc1siadami. Nie jest to jednak oczy
wiscie lektura latwa. Zbyt duzo tu nagromadzonych fakt6w i opinii. Jest to 
niemal podr�czna encyklopedia przemyslanych i syntetycznie podanych poglc1d6w 
z jednoczesnym wskazaniem czytelnikowi literatury bardziej szczeg6lowej, zwlasz
cza bogatego w tej dziedzinie dorobku Autora. 

Korzystanie z tej „encyklopedii" ulatwia szczeg6lowy i przejrzysty spis rzeczy. 
Mozna by jedynie zaapelow3:c do Autora, aby w przyszlym wydaniu zechcial 
dolc1czyc jeszcze chronologiczne zestawienie powolywanych w tekscie akt6w praw
nych. Byloby to dodatkowym wielkim udogodnieniem dla czytelnika. 

Karol W olfke 

W. L ü d d e-N e u  r a t  h, REGIERUNG DÖNITZ. DIE LETZTEN TAGE DES
DRITTEN REICHES, Berlin-Frankfurt-Zurich 1964, wyd. 3 rozszerzone, Muster
schmidt-Verlag Göttingen. 

Recenzowana praca, wydana przez Instytut Prawa Mi�dzynarodowego Uni
wersytetu w Getyndze, sklada si� z dw6ch zasadniczo r6znych pod wzgl�dem 
formy cz�sci. Pierwsza, o charakterze zr6dlowym, to �spomnienia Waltera Lüdde
-Neuratha, pelnic1cego od wrzesnia 1944 r. obowiqzki osobistego adiutanta admi-. 
rala Dönitza, do kt6rych Autor dolqczyl obszerny zestaw 33 dokument6w ilustru
jc1cych dzialalnosc ostatniego rzc1du hitlerowskich Niemiec - rzc1du Dönitza. Cz�sc 
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drugq stanowi poslowie prof. Waltera Bauma pt. ,,Die Regierung Dönitz in der 
heutigen wissenschaftlichen Forschung", b�dqce bardzo zwi�zlym i skondensowa
nym przedstawieniem zagadnien zwiqzanych z powstaniem i dzialalnosciq .tego 
rzqdu. 

Wspomnienia Lüdde-Neuratha publikowane juz byly dwukrotnie, w 1950 
i 1953 r., z in_icjatywy 6wczesnego kierownika Instytutu prof. Herberta Krausa, 
znanego niemieckiego specjalisty z dziedziny prawa mi�dzynarodowego 1. Mimo 
iz od tego czasu ukazalo si� wiele publikacji, kt6re znacznie rozszerzyly znajo
mosc zagadnienia, obecne 3 wydanie,. poza nielicznymi i drobnymi uzupelnienia
mi, celowo pozostawiono w zasadzie niezmienione, aby - jak wskazal we wst�
pie wydawca - nie odbierac wspomnieniom Lüdde-Neuratha waloru autentycz
nosci (s. 13). Zaopatrzono je jednak w obszerny, 50-stronicowy komentarz histo
ryka prof. Bauma, opierajq.cy si� na szerokim wachlarzu dost�pnych juz obecnie 
zr6del, obejmujqcych, poza omawianymi wspomnieniami, przede wszystkim mate
rialy z procesu przed Mi�dzynarodowym Trybunalem Wojskowym w Norym
berdze oraz wspomnienia niekt6rych bohater6w ostatnich dni Trzeciej Rzeszy, 
takich np., ja� sam Dönitz lub Koller i Schwerin-Krosig, kt6remu admiral po
wierzyl w swym rzqdzie stanowisko ministra spraw zagranicznych 2• Autor 
uwzgl�dnil r6wmez liczne JUZ obecnie opracowania zajmujqce si� zagadnie
niem rzqdu Dönitza. Poniewaz zas om6wil on, a w wielu wypadkach znacznie 
rozszerzyl i pogl�bil, poruszonq we wspomnieniach problematyk�, komentarz 
jego zasluguje r6wniez na uwag<:: recenzenta. 

Z punktu widzenia oceny wspomnien Lüdde-Neuratha pod wzgl<::dem ich 
wartosci jako zr6dla historycznego warto odnotowac, iz - jak podaje Autor -
opierajq si<:: one na prowadzonym przez niego protokole, w kt6rym rejestrowal 
na gorqco (unmittelbar während des Geschehens) ,,zdarzenia, zariqdzenia i roz
mowy" zwiqzane z dzialalnosciq Dönitza „w dniach katastrofy" (s. 9). Protok6l 
ten rozszerzyl nast<::pnie o swoje 6wczesne przezycia i poczynione spostrzezenia, 
do kt6rych_ mial niejednq okazj� pelniqc funkcj<:: adiutanta przy osobie nast<::PCY 
Hitlera. Z drugiej jednak strony widoczna zyczliwosc, z jakq odnosi si<:: Autor 
do Dönitza, utrudnila mu w znacznym stopniu wlasciwq ocen<:: odgrywanej przez 
admirala roli (nie wspomina np. zupelnie o jego zbrodniczej dzialalnosci, kt6ra 
spowodowala wyrok skazujqcy w procesie norymberskim), a zwl;'l:szcza powod6w 
jego niespodziewanego awansu. Upatruje je gl6wnie w przypisywanych Dönitzowi 
walorach charakteru i umyshi (s. 39), choc juz Trevor-Roper okreslil stosunek 
admirala do Hitlera jako „lizusowski" a, Baum zas pisze w komentarzu, iz 
„Dönitz od samego poczqtku staral si<:: o dobre osobiste stosunki ze swoim 
Führerem" (s. 175). 

Wspomnienia Lüdde-Neuratha ograniczajq si<:: w zasadzie do okresu od po
lowy kwietnia (poczqtek ostatriiej ofensywy radzieckiej) do 23 V 1945 r. (data 

1 Osrodek ten od dosc dawna specjalizuje si<:: w publikowaniu prac atakujq
cych poczdamskie decyzje w sprawie polskich granic. Sam prof. Kraus opubliko
wal w swoim czasie rozpraw<::, w kt6rej m. in. twierdzil, iz Polska, obejmujqc 
zgodnie z umowq poczdamskq ziemie zachodnie, dopuscila si<:: aneksji sprzecznej 
z paktem w Locarno, paktem Kelloga, Kartq Atlantyckq i Kartq Narod6w Zjedno
czonych. H. K r a u s, Die Oder-Neisse Linie. Eine völkerrechaiche Studien von ... , 
Köln 1959, s. 19 i n. 

2 K. D ö n i t z, Zehn Jahre und zwanzig Tage, Bonn 1958; K. K o 11 e r, Der
Letzte Monat. Die Tagebuchaufzeichnungen des ehem. Chefs d. Generalstabes d. dt.
Luftwaffe vom 14. April bis zum 27. Mai 1945, Mannheim 1949; L. S c h w e r i n  
v. K r  o s i g k, Tagebuch (Archiv. d. Inst. f. Zeitgesch., München).

a H. R. T r e v o r  - R o p e r, Ostatnie dni Hitlera, Poznan 1963, wyd. 2, s. 48.
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aresztowania rzctdu Dönitza). Szerszy chronologicznie zakres posiada jedynie roz
dzial I (wrzesieii 1944 r. do smierci Hitlera w dniu 30 IV 1945 r.), w kt6rym 
opisal m. in. swoje wrazenia z kilku wizyt, jakie u boku swego szefa odbyl 
w kwaterze gl6wnej Hitlera. Jak przy tej okazji podaje, przyw6dcy hitlerowscy 
jeszcze pod koniec 1944 r. liczyli powaznie na zwyci�skie zakonczenie wojny 
(s. 17-19). Poza tym wspomnienia te skladajq si� z 15 kr6tkich rozdzial6w za
wierajqcych przedstawiony w porzctdku rzeczowym opis najwazniejszych wydarzeii 
z ostatnich tygodni Nierniec hitlerowskich. Szczeg6lnie ciekawe Sq fragmenty 
wspornnieii przedstawiajctce wysilki podejmowane przez Dönitza w celu dopro
wadzenia do kapitulacji jedynie na fronde zachodnim. Autor nie kryje, ze celem 
tych wysilk6w bylo dctzenie do ulatwienia ucieczki na Zach6d przed nadcictgajctcci 
armict radzieckct mozliwie najwi�kszej liczbie zolnierzy i ludnosci cywilnej. Z tych 
tez wzgl�d6w - jak podaje daiej - Naczelne Dow6dztwo Niemieckie, juz po 
podpisaniu og6lnej kapitulacji, zyczliwie tolerowalo sabotowanie rozkazu kapitu
lacyjnego przez niekt6re jednostki walczctce na froncie wschodnim (Schörner, 
s. 72-73). Autor podkresla, ze ta ,;taktyka zwlekania" pozwolila, w cictgu 9 dni
od obj�cia wladzy przez Dönitza do chwili wejscia w zycie postanowieii o kapi-
tulacji, na „uratowanie od Rosjan" okolo 3 milion6w ludzi (s. 73).

Tlumaczctc powody tej zywiolowej ucieczki ze wschodu nie wspomina nie 
o odpowiednich rozkazach wladz niemieckich lub zupelnie uzasadnionej w wielu
wypadkach obawie przed sprawiedliwct karct, albo tez o poczuciu winy. Pod
kresla natomiast wiadomosci o popelnianych przez wojska radzieckie „okrucieii
stwach", kt6re - jak twierdzi - ,,urctgaly ludzkosci" (s. 73). Popada jednak
wkr6tce w sprzecznosc z wlasnym zdaniem, kiedy wspominajqc o rozwazanej
przez Dönitza mozliwosci przyj�cia „orientacji wschodniej" (!) (s. 99-100), pod
kresla r6wnoczesnie, iz „wiadomosci z rosyjskiej strefy okupacyjnej odnosnie
do traktowania ludnosci brzmict ... lagodniej, niz si� obawiano" (s. 101-102 i 103).

Jednym z gl6wnych problem6w przewijajqcych si� przez calct prac� jest spra
wa charakteru i konsekwencji podpisanego przez Niemcy aktu bezwarunkowej 
kapitulacji. Zar6wno Lüdde-Neurath (s. 11, 71-74), jak i prof. Baum wyst�puhi 
z tezc1, b�dctCc\ wlasciwie oficjalnct tezct nauki zachodnioniemieckiej, iz wszystkie 
p6zniejsze decyzje podj�te przez Sprzymierzonych w sprawie Niemiec, np. po
stanowienia konferencji poczdamskiej w sprawie polskich granic, nie znajdujq 
podstawy w akcie bezwarunkowej kapitulacji. Ak� ten mial bowiem - jak 
twierdzct - czysto militarny, a nie polityczny charakter i oznaczal jedynie za
koiiczenie dzialaii wojennych, wojskowi zas przedstawiciele niemieccy nie posia
dali zadnych kompetencji do podejmowania jakichkolwiek innych zobowictzaii. 
R6wnoczesnie obydwaj odrzucajct zdecydowanie wszelkie konsekwencje, jakie wy
nikajq dla Niemiec z art. 4, kt6ry - eo zresztct zgodnie przyznajq - zostal 
specjalnie zamieszczony w dokumencie kapitulacyjnym. Przewidywal on mozliwosc 
wydania w przyszlosci przez Narody Zjednoczone lub w ich imieniu nowego 
og6lnego aktu kapitulacyjnego, stosujqcego si� do calych Ni�miec i do ich sil 
zbrojnych. Ignorujqc zupelnie decyzje podejmowane przez Sojuszniczct Rad� Kon
troli, a przede wszystkim postanowienia konferencji poczdarnskiej, obydwaj 
Autorzy twierdzq, iz akt taki nie zostal dotychczas wydany, poniewaz nie wyrazil 
naii zgody zaden rzctd niemiecki (s. 74 i 209). Nie wydaje si� to zrozumiale. 
Art. 4 nie rn6wi bowiem nie o potrzebie takiej zgody ze strony rzqdu nie
mieckiego, lecz przeciwnie, nadaje Narodorn Zjednoczonym wlasnie prawo podej
mowania decyzji jednostronnie. 

Zar6wno Autor wspomnien, jak i Autor kornentarza przywiqzujq natorniast 

•
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duza, wag� do faktu, kt6ry w swietle art. 4 nie posiada wi�kszego znaczenia dla 
oceny sytuacji prawnej Niemiec po 8 V 1945 r. Wskazuja, mianowicie, iz w chwili 
podpisywania bezwarunkowej kapitulacji Sprzymierzeni nie zdolali jeszcze uzgod
nic we wszystkich szczeg6lach swego stanowiska eo do losu pokonanych Niemiec 
oraz ze zamieszczone w akcie kapitulacyjnym postanowienia nie odpowiadaly ich 
pierwotnym zamiarom (s. 11 i 206-208). Poniewaz jednak wsr6d postanowien 
zawartych w tym akcie znalazlo si� postanowienie o charakterze blankietowym 
(prof. Klafkowski okresla art. 4 jako „norm� blankietowa," 4), fakt ten nie uza
sadnia wi�c bynajmniej formulowanych przez obydwu Autor6w wniosk6w. 

Prof. Baum, kt6ry wywodzi formul� ,,bezwarunkowej kapitulacji" z praktyki 
amerykanskiej wojny domowej, kwestionuje legalnosc podj�tych w stosunku do 
Niemiec decyzji, przeprowadzaja,c dow6d, iz II wojna swiatowa nie miala charak
teru wojny domowej (!) i ze wobec tego nie istniala legalna mozliwosc zastoso
wania tej formuly wobec Niemfec (s. 209). Twierdzi tez, iz usilowania, by wla,czyc 
ja, do powszechnego · prawa mi�dzynarodowego, ,,nie znajduja, zadnego powaz
nego uznania", choc powoluje si� tu jedynie na dw6ch autor6w niemieckich 
(s. 209 i przypis nr 260). Pomija natomiast zupelnym milczeniem argumenty 
przeciwne, np. argumenty wypracowane w tej mierze przez nauk� polska,. Jak 
pisze w swojej ostatniej pracy prof. Klafkowski, ,,wszystkie oswiadczenia Naro
d_6w Zjednoczonych [skladane w czas· e wojny w sprawie bezwarunkowej kapi
tulacji] maja, tresc tak jasnq i precyzyjna,, iz nawet wsp6lczesni przedstawiciele 
nauki prawa mi�dzynarodowego NRF nie zaprzeczaja,, ze bezwarunkowa kapitu·· 
lacja miesci si� wsr6d zasad powszechnego prawa mi�dzynarodowego" s. 

W chwili wi�c podpisywania przez Niemcy kapitulacji nie istnialy wqtpli
wosci, eo ona oznacza i jakie skutki spowoduje. Przyznaje to posrednio i zapewne 
bezwiednie Lüdde-Neurath. Tak np. oceniaja,c powody, dla kt6rych Dönitz i Jodl 
jeszcze wiosnq 1945 r. solidary_zowali si� z zqdaniem Hitlera dalszego prowadzenia 
wojny „za wszelkq cen�", wymienia na pierwszym miejscu obaw� przed zna
nymi juz - jak pisze - konsekwencjami zapowiedzianej przez Sprzymierzonych 
bezwarunkowej kapitulacji (s. 22). Potwierdza to jeszcze wyrazniej w innym 
miejscu. ,,Gorycz bezwarunkowej kapitulacji pisze - i jej wstrzqsajqce kon
sekwencje byly znane" (s. 54). Stwierdzenia te ujawniahi calq sztucznosc ·stoso
wanej przez obydwu Autor6w, argumentacji. 

Recenzowana publikacja, przede wszystkim zas wspomnienia Lüdde-Neuratha, 
dobrze zorientowanego swiadka agonii Trzeciej Rzeszy, posiadaja, oczywiscie swojq 
wartosc w zespole zr6del do najnowszych dziej6w Niemiec. Stanowict tez z pew
noscia, lektur� zajmuja,ca,, zawieraja,cq dosc duzo ciekawych szczeg6l6w. Autor 
podaje np., ze Dönitz, informuja,c Himmlera o swojej nominacji, ukryl na biurku 
odbezpieczony rewolwer (s. 89). Uwaga Autora, iz Himmler myslal jeszcze na 
poczqtku maja 1945 r. o stawianiu warunk6w, w pelni odpowiada niezwykle 
krytycznej ocenie, jaka, o jego intelekcie sformulowal Trevor-Roper 6. Wydaje si� 
jednak, iz wraz z dolqczonym komentarzem prof. Bauma wspomnienia te stano
wiq przede wszystkim kolejny przyklad podejmowanych przez osrodki naukowe 
w NRF pr6b zmierzaja,cych do podwazenia i cofni�cia skutk6w kl�ski, jaka, 
w ostatniej wojnie poniosly Niemcy hitlerowskie. Byc moze wlasnie z tego punktu 
widzenia zainteresuja, one r6wniez czytelnika polskiego. 

Adam Basak 

4 A. K 1 a f k o w s k i, Podstawowe problemy prawne likwidacji skutkow wojny
1939-1945 a dwa panstwa niemieckie, Poznan 1966, s. 80. 

5 Tamze, s. 79. 
6 T r e vo r - R o p e r, op. cit., s. 33--40 . 

•
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W. La c h, Z PROBLEMOW ZYCIA POLITYCZNEGO NA TERENIE MIASTA

OPOLA I POWIATU OPOLSKIEGO W LATACH 1945-1948, Opole 1966, Instytut 
Slqski w Opolu, s. 92.

Praca Lacha jest drastycznym przykladem wielokrotnie rejestrowanych grze
ch6w pierworodnych tzw. historiografii regionalnej, podejmuj&cej zwlaszcza proble
matyk� politycznq pierwszych lat Polski Ludowej. 

Zauwazmy przede wszystkim, iz nie odpowiada prawdzie stwierdzenie Autora, 
ze „najnowsze dzieje Polski, a zwlaszcza pierwsze lata istnienia wladzy ludowej, 
ciqgle jeszcze majq skromnq reprezentacj� w historiografii naukowej i popularno
naukowej" (s. 9). Swiadczq przeciwko tej diagnozie dziesiqtki powaznych mono
grafii, setki studi6w, artykul6w i przyczynk6w, specjalistyczne czasopismiennictwo 
itd. W chwili obecnej i przy aktualnym stanie badan samo podj�cie tematyki 
czas6w najnowszych i zapelnienie istniejqcych w niej „luk" nie moze byc wy
starczajqcq legitymacjq otwierajqca, ,,zielone swiatlo" w czasopismach naukowych 
i wydawnictwach. Badania nad dziejami Polski Ludowej podlegaja, tym samym 
rygorom i kryteriom oceny co historiografia kazdego innego okresu. Kazdy, kto 
Sqdzctc inaczej pretenduje do taryfy ulgowej lub jq stosuje, musi zrezygnowac 
z prawa nazywania si� historykiern badaczern i wychowawcq. Jezeli nie sq pozba
wione racji rozlegajqce si� coraz cz�sciej wolania o ochron� zawodu historyka 
przed inwazjq partaczy, to w wypadku dziej6w ·Polski Ludowej Sq one szczeg6lnie 
zasadne i godne wszechstronnego poparcia. Zalew bowiem zlych publikacji staje 
si� jakby potwierdzeniern obiegowego poglqdu (reprezentowanego zresztq przez 
wielu zawodowych historyk6w - specjalist6w wczesniejszych okres6w), ze do 
uprawiania historii Polski Ludowej zb�dne Sq specjalne kwalifikacje zawodowe. 
Prace w rodzaju recenzowanej zdah1 si� poglqd _taki walnie potwierdzac. 

Ograniczajqc obszar swych zainteresowan do Opola i powiatu opolskiego 
wytknctl sobie Autor arnbitny i trudny jednoczesnie cel ukazania w „zarysie 
historycznyrn dzialalnosci stronnictw politycznych" oraz odtworzenia „atrnosfery 
panujqcej w spoleczenstwie, zmagan z reakcjq, wsp6ldzialania stronnictw poli
tycznych w zagospodarowaniu rniasta i powiatu", a takze przedstawienia „warun
k6w politycznych i ekono1:Ilicznych, w jakich przypadlo PPR i pozostalym partiom 
Bloku Dernokratycznego dzialac" (s. 9-10). 

W jakirn stopniu cel, jaki postawil sobie autor, zostal osiqgni�ty? Zasadnicze 
wqtpliwosci powstajq juz w zwi&zku z charakterern wykorzystanych przez Autora 
zr6del i stosunkiern do nich. Znacznct cz�sc fakt6w zaczerpnql Lach z raport6w 
Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego. Nie konfrontujqc ich z inny
rni rodzajarni zr6del, opisuje na ich podstawie i ocenia nie tylko dzialalnosc 
podziemia polskiego i niemieckiego, ale takze Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego. Byloby bezsensern nego
wanie wagi akt organ6w Bezpieczenstwa w badaniach nad pierwszymi latami 
wladzy ludowej (ubolewac tylko wypada, ze cictgle jeszcze nielatwo do nich do
trzec!), ale chyba jeszcze wi�kszym bezsensern byloby zapoznawanie ich calej 
ograniczonosci i jednostronnosci, zdeterrninowanej charakterern, celami i klima
tern dzialalnosci organ6w Bezpieczenstwa. Nie zauwazyl takze Lach, ze np. rekon
struowanie dziej6w Polskiej Partii Socjalistycznej oraz ferowanie sctd6w i ocen 
dotyczc1cych jej oblicza ideowego i zycict wewn�trznego wylqcznie na podstawie 
dokument6w Polskiej Partii Robotniczej jest zabiegiem pod, wzgl�dem naukowyrn 
wcttpliwym. 

Na tyrn jednak nie konczct si� Wqtpliwosci powstajqce przy lekturze pracy 
Lacha. Podejmujqc w�zlowe problemy zycia politycznego i spoleczno-ekonornicz-



590 Recenzje 

nego rejonu opolskiego (tworzenie wladzy ludowej, osadnictwo, weryfikacja lud
nosc1 autochtonicznej, powstawanie partii politycznych, jednolity front klasy ro
botniczej, dzialalnosc PSL oraz podziemia polskiego i niemieckiego) wykazal 
Autor daleko idctcct ich nieznajomosc, nagromadzil w swej pracy bardzo wiele 
uproszczen, sctd6w pochopnych, powierzchownych, · slabo udokumentowanych. Spo
tykamy si� z nimi juz we fragmentach dotyczqcych okresu okupacji (np. tezy 
o smiertelnym zagrozeniu istnienia ludnosci polskiej nad Odrct, czy tez o powaz
nym oddzwi�ku na Slctsku Opolskim hasla PPR: ,,Wsp6lny wr6g - wsp6lny
front - wsp6lna walka"), ale regulct stajq si� one w partiach poswi�conych
poczqtkom wladzy ludowej i jej najwazniejszyin poczynaniom. Twierdzi wi�c
np. Autor, ze „przy formowaniu nowego aparatu administracyjnego" kierowano
do urz�d6w „reprezentant6w klasy robotniczej", eo bylo podyktowane koniecz
nosci.q zapewnienia sobie przez PPR decydujqcego wplywu na formowanie tego
aparatu, gwarantu.iqcych jego zdolnosc „do dokonania rewolucyjnych przeobrazen,
jakie nakreslila partia" (s. 15). To jedno tylko zdanie doskonale zdradza swoisty
styl uprawiania historii. Zawiera ono bowiem sugestie, ze administracja polska
tworzona byla tylko z reprezentant6w klasy robotniczej i do tego czlonk6w PPR,
kt6ra jako jedyna zdolna byla zagwarantowac zdolnosc wladz administracyjnych
„do dokonania rewolucyjnych przeobrazen". To wszystko miesci si� w utartyrn
i zakorzenionym schemacie, ale nie odpowiada prawdzie.

W spos6b uproszczony i bezkonfliktowy przedstawil Lach przebieg akcji 
osadniczej. W jego uj�ciu sprawa przedstawiala si� bardzo prosto: trudnosci 
byly, wielu osadnik6w „zachowyw�lo postaw� wyczekujqcq, nie spieszqc si� z na
lezytym zagospodarowaniem przydzielonych im gospodarstw", szerzyly si� szabro
wnictwo i korupcja, zdarzaly si� pr6by hamowania, a nawet dezorganizowania 
akcji osiedlenczej, ale gl6wnym zr6dlem tych zjawisk byla dzialalnosc propa
gandowa PSL i podziemia. Stwierdzenie o ogromnym wysilku organizacyjnym 
i politycznym wladzy ludowej i partii politycznych zawislo w pr6zni, pozostalo 
ladnie brzmiqcym frazesem bez pokrycia. 

W r6wnie charakterystyczny spos6b „zalatwil" si� Autor ze szczeg6lnie 
skomplikowanym zagadnieniem ludnosci autochtonicznej. Wst�pem do rozwazan 
na ten temat jest stwierdzenie, ze to powracajqcy na ziemie zachodnie Niemcy 
,,najcz�sciej podsycali wsr6d ludnosci rodzimej nastroje wrogosci do osadnik6w" 
(s. 19), o czym majq swiadczyc „liczne raporty kierownika Powiatowego Urz�du 
Bezpieczenstwa Publicznego w Opolu" (s. 20), kt6rych Autor zresztq w og6le 
nie zacytowal. Dotychczasowe badania (np. J. Gol�biowskiego) wykazaly, ze sprawa 
byla znacznie bardziej skomplikowana, ze nie zalatwia jej okrc4gla formulka 
„o pewnych bl�dach i niedociqgni�ciach", spowodowanych - wedlug sqdu Autora 
- przez „elementy sprzyjajqce PSL" i wrogc4 propagand� ,,reakcyjnej cz�sci
kleru" oraz podziemia polskiego i niemieckiego. Czytajqc fragmenty poswi�cone
weryfikacji ludnosci autochtonicznej nie wiadomo, eo bardziej podziwiac: igno
rancj� Autora czy tez jego bezsprzecznq umiej�tnosc symplifikacji i wulgary
zacji procesu historycznego, zalatwiania nawet najbardziej dramatycznych spraw
z niedawnej przeszlosci wyswiechtanymi frazesami, kt6re juz tyle szkody przy
niosly naszej historiografii.

Na zasadzie czarno-bialego schematu potraktowal Lach uklad sil politycznych 
w Polsee Ludowej: z jednej strony ob6z demokratyczny, a z drugiej - wrzucona 
do wsp6lnego worka - reakcja skupiajqca „pod swoimi sztandarami i w swo
ich szeregach wrogie ludowi elementy wywlaszczonych obszarnik6w, burzuazj� 
miejskc4, bogate chlopstwo, oraz - eo jest charakterystyczne dla tego okresu -
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zwh:izane z nimi elementy faszystowskie, przyw6dcöw reakcyjnych partii Polski 
przedwrzesniowej i organizacji konspiracyjnych z czasu okupacji" (s. 56). Autor 
jakby nie zauwaza, iz w obozie opozycyjnym (opr6cz PSL) znalazly si� takze 
grupki i odlamy wywodzctce si� z partii, kt6re trudno uznac za reakcyjne, a takze 
sporo zagubionej ideowo i politycznie mlodziezy inteligenckiej i drobnomiesz
czanskiej, ale r6wniez robotniczej i chlopskiej, ze podzialy polityczne istnialy 
wewm�trz klasy robotniczej i drobnomieszczanstwa (nie m6wictc juz o chlopstwie) 
itd. Ulatwil sobie Autor znakomicie zadanie sprowadzajc4c do wsp6lnego „sana
cyjno-endeckiego" mianownika podziemne organizacje polskie, uznajctc zbrojne 
grupy WIN za jego podstaw� organizacyjnc:4, wyolbrzymiajc4c wreszcie znaczenie 
i dzialalnosc podziemia niemieckiego. Drobiazgowo opisujc4c wszystkie jego po
czynania, zaliczajqc na jego konto czyny blizej nie znanych sprawc6w, popada 
Autor jednak w sprzecznosc. W jednym bowiem miejscu stwierdza, ze „walka 
stoczona z bandami hitlerowskimi . . . byla bardzo ostra, a ·siec grup dywer.:. 
syjnych i organizacji dosc licznie rozbudowana" (s. 63), a w drugim wskazuje -
eo chyba jest bardziej zblizone do rzeczywistosci - ie podziemie pohitlerowskie 
„poza wyrzc4dzeniem pewnych szk6d materialnych i moralnych w najmniejszym 
stopniu nie stannwilo grozby dla umocnienia wla.dzy Polski Ludowej na Slctsku 
Opolskim" (s. 74). 

W szczeg6lnie „krzywym zwierciadle" pokazal Autor powstanie i dzialalnosc 
PSL, zacierajctc r6:inice mi�dzy nim a podziemiem. Jego genez� w powiecie wic4ze 
on z mafijnc:4 akcjc:1 grupy czlonk6w SL (w czym widac wplyw wykorzystanych 
przez niego materialöw), ,,przeciwnik6w rodzc4cego siE: ustroju clemokratycznego", 
pozyskujc4cych kupc6w i rzemieslnik6w oraz pr6bujcjcych przekupic przyw6dc6w 
Stronnictwa. Zamiast analizy programu, zasi�gu wplyw6w i ich fr6del (zwlaszcza 
w- srodowisku autochtonicznym) znajdujemy og6lniki o „dzielnicowosci", slabym
uswiadomieniu narodowym itd .. zaczerpniE:te z jawnie tendencyjnych dokumen
t6w, wytworzonych przez przeciwnik6w PSL, silc:4 rzeczy zainteresowanych w jego
kompromitacji za wszelkc:4 cen�. W spos6b nader enigmatyczny, ,,owijajc:1c rzecz
w bawelP�". przedstawil takze Lach proces upadku wplyw6w FSL i rnetod walki
z nim (,,B1ok Demokratyczny przysh:ipil do wypierania czlonk6w PSL i ich
zwolennik6w :ze stanowisk panstwowych, administracyjnych i samorzc4dowych,
z organizacji spolecznych i gospodarczych" - s. 49).

W zaprezentowanej przez Lacha konwencji analizy zlozonych z.iawisk miesci 
si� calkowicie uj�cie dzialalnosci PPS. Autor po prostu „przeoczyl", fo byla t� 
partia wsp6lrzcjdzctca, najwazniejszy partner PPR, wsp6lautorka i wsp6lreaUzator
ka rewolucyjnych przeobrazen w kraju, posiadajc4ca gl�boko si�gajc4ce wplywy. 
Pomniejszanie wi�c jej roli, spychanie na daleki margines, eksponowanie i wy
olbrzymianie zjawisk negatywnych jej dzialalnosci przy r6wnoczesnym „wstydli
wym" ich przemilczaniu czy pomniejszaniu w wypadku PPR jest mijaniem si� 
z prawda i deformacjc:4 obrazu niedalekiej przeszlosci. 

Na zakonczenie tych refleksji wypadnie postawic par� pytan: komu i czemu 
mahi sluiyc tego rodzaju prace, jaki jest spoleczny, polityczny i ideowo-wy
chowawczy ich sen�. kto wreszcie wzic4l na siebie odpowiedzialnosc za ich nau
kowq warto§c i otworzyl im drzwi do czytelnik6w? 

Marian Orzechowski 
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