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z powodów ideologicznych lub jako protest wobec polityki jej władz stanowiły niewielką część 
motywów, jakimi kierowali się opuszczający ją. Obciążenie ideologiczne i kult Stalina były tak 
silne, że nawet referat Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR nie był w stanie wstrząsnąć 
Fosterem, Dennisem czy Williamsonem, którzy bezwzględnie wyeliminowali dążącego do 
reformy partii Johna Gatesa.

Podobnie jak i poprzednia książka z tej serii (porównanie narzuca się samo i w sferze 
ogólnej jest uzasadnione), także i Soviet World o f American Communism  imponuje erudycją
i doskonałą znajomością tematu przez Haynesa i Klehra. Wprawdzie zebrany materiał jest 
mniej spektakularny niż w The Secret World ofAmerican Communism  i przeznaczony dla osób 
znających lepiej historię komunizmu amerykańskiego, ale w żaden sposób nie stanowi to wady 
pracy. W The Secret World... autorzy postanowili bowiem spróbować wyjaśnić najbardziej 
kontrowersyjne wydarzenia, dla których działalność CP USA stanowiła tło, The Soviet World... 
traktuje natomiast o mniej czy bardziej ścisłych związkach amerykańskiej i sowieckiej partii 
komunistycznej. Materiał uzyskany w Moskwie i zaprezentowany w pracy służył właśnie temu 
celowi. Podkreślić należy także bardzo cenne zestawienie przedstawicieli Kominternu w USA 
(39 osób), CP USA w Moskwie (26) oraz Amerykanów, którzy pełnili rozmaite funkcje 
w Kominternie (52) i we władzach Międzynarodówki (19). Mimo że Autorzy unikają posta
wienia takiego wniosku, ich praca jest wyraźnym przyczynkiem do zasadniczej dla amerykań
skich antykomunistów opinii, że partia służyła Moskwie i jej celom, a nie Stanom Zjednoczo
nym. Materiały wydobyte z Moskwy potwierdzają także ustalenia Komisji do Badania Dzia
łalności Antyamerykańskiej, poczynione w latach czterdziestych, co dobrze świadczy ojej 
pracy. Jeżeli więc opinia o „wywrotowości” CP USA rozumiana jest jako powiązanie z inte
resami obcego państwa, uznać należy, że jest ona słuszna, a zdecydowany i bezpardonowy atak 
na komunizm amerykański po wojnie nie powinien dziwić.

Włodzimierz Batóg 
Kielce

Tajne dokumenty Biura Politycznego. P R L -Z S R R  1956-1970, Londyn 1998,
Wyd. Aneks, ss. 670

Prezentowane wydawnictwo źródłowe jest częścią i zarazem kontynuacją kilkutomowej 
edycji dokumentów opublikowanych przez Wydawnictwo Aneks. Poprzednie tomy są równie 
ciekawym zbiorem dokumentów i obejmują tak ważne zagadnienia, jak: t. 1. — Tajne doku
menty Biura Politycznego. Grudzień 1970; t. 2. — Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR 
a „Solidarność” 1980-1981; t. 3. — Tajne dokumenty. Państwo — Kościół 1980-1989; t. 4. — 
Tajne dokumenty Biura Politycznego i Sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988-1989; t. 5. — 
Tajne dokumenty. Państwo — Kościół 1960-1980. Poszczególne tomy w tytule zawierają dopi
sek „tajne” i rzeczywiście zgodnie z tym zawierają ciekawy materiał archiwalny, w większości 
do tej pory nie publikowany. Wypada tu jednak stwierdzić, że zgromadzone dokumenty 
wykraczają zdecydowanie poza okres 30-letniej karencji w dostępie do materiałów archiwal
nych. Zasada ta jest przestrzegana w tego typu publikacjach na świecie, chyba że pochodzą 
z prywatnych zbiorów. Usprawiedliwieniem dla badaczy może tu być jedynie chęć poznania 
prawdy i jej spopularyzowania, co jest szczególnie aktualne w Polsce, gdzie nawet zwykłe fakty 
z historii PR L-u były często zatajane. W przypadku prezentowanych dokumentów fakt ujaw
nienia w wydawnictwie zwartym tego typu archiwaliów, które rzucają światło prawdy na
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charakter stosunków polsko-radzieckiej, wydaje się w pełni usprawiedliwiać to zamierzenie 
wydawnicze wobec olbrzymich zaległości z przeszłości.

Niestety, niezwykle trudno powiedzieć cokolwiek o kolegium redakcyjnym prezentowa
nego wydawnictwa, ponieważ dzieło to nie zawiera takich informacji. Tak więc autorzy 
recenzowanego wydawnictwa nie są znani personalnie, a szkoda, ponieważ przedstawienie 
kolegium redakcyjnego jest praktyką renomowanych wydawnictw źródłowych. Personalnie 
jedynie wymienione jest nazwisko profesora Andrzeja Paczkowskiego, autora wstępu do tejże 
publikacji, twórcy wielu interesujących książek z historii najnowszej Polski, zastępcy dyrektora 
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nie jest to oczywiście 
jednoznaczne z tym, że to autor wstępu dokumenty wybrał i opatrzył komentarzem.

Zawarte w wydawnictwie dokumenty pochodzą z kancelarii Biura Politycznego KC PZPR, 
które obecnie znajdują się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ich dobór dostosowany 
został do wiodącego tytułu prezentowanego dzieła; dokumenty obejmują całokształt stosun
ków międzypaństwowych i międzypartyjnych (PZPR — KPZR) między Polską a Związkiem 
Radzieckim. Jak słusznie już na wstępie publikacji zauważono, kilka z prezentowanych doku
mentów zostało już wcześniej opublikowanych w artykułach lub książkach. Ranga tego wy
dawnictwa i przytoczonych już dokumentów wymagały jednak, aby zostały one powtórzone 
w prezentowanym dziele. Dokumenty obejmują problematykę związaną ze sprawami kontak
tów gospodarczych między oboma krajami, zagadnienia związane ze sprawami międzynaro
dowego ruchu robotniczego (konflikt z Chinami), problem niemiecki z uwzględnieniem sto
sunku Polski i ZSRR do NRD oraz inne zagadnienia związane z sytuacją międzynarodową.

W tomie znajduje się 46 dokumentów, a tym samym próba przytoczenia i najkrótszego 
choćby skomentowania każdego z nich jest pozbawiona sensu. Ogólnie wypada stwierdzić, że 
prezentowane dokumenty to głównie relacje z rozmów między przywódcami KPZR a PZPR 
(książkę otwiera relacja Władysława Gomułki z rozmów polsko-radzieckich w Belwederze 
z 19 października 1956 r. w czasie przełomu październikowego); sprawozdania ambasadora 
Polski w Moskwie (przykładowe sprawozdanie z rozmowy ambasadora Polski w Moskwie 
z Chruszczowem, przeprowadzonej 3 marca 1959 r.), wymiana listów (np. między Gomułką 
a Chruszczowem w październiku 1959 r.). Forma zawartych dokumentów jest więc różnorod
na i obejmuje szeroki zakres poruszanej problematyki. Tym samym prezentowane materiały 
mogą być dla badacza przydatne, aby ukazać na ich podstawie pozycję Polski w Bloku 
Wschodnim, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do Związku Radzieckiego i możliwo
ści konstruowania własnej polityki wewnętrznej. W sensie chronologicznym publikację otwie
ra wspomniana relacja Władysława Gomułki z polsko-radzieckich rozmów w Belwederze 
z 19 października 1956 r., a kończy list biura Politycznego KC KPZR do Biura Politycznego 
KC PZPR z 18 grudnia 1970 r., tym samym obejmuje cały okres rządów Władysława Gomułki.

Układ prezentowanego wydawnictwa jest bardzo przejrzysty, a to głównie z uwagi na 
niezwykle ubogi warsztat pomocniczy. W publikacji, po części wstępnej, w której autor cha
rakteryzuje ogólnie prezentowane dokumenty i stosunki polsko-radzieckie, następuje krótka 
notatka od wydawcy, która ma za zadanie wyjaśnienie przyczyny nader skromnego warsztatu 
pomocniczego. Za nią uznano objętość tomu, co jest wytłumaczeniem raczej mało poważnym, 
ponieważ czas siermiężnych wydawnictw, które ukazywały się w „drugim obiegu”, kiedy to 
szybko, na gorąco należało publikować ciekawe materiały, powinien już chyba minąć. Jeżeli 
zatem wydawnictwo chce zachować prestiż, to powinno zdecydowanie zadbać nie tylko
o warsztat naukowy, który ułatwiłby korzystanie z prezentowanych dokumentów.
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Po wspomnianym wstępie następuje prezentacja dokumentów w układzie chronologicz
nym z bardzo niewielkimi przypisami, indeksem nazwisk oraz spisem treści. Aparat pomoc
niczy, obok braku wspomnianego komentarza, jest więc bardzo ubogi. Warto by jednak podać, 
a to przecież nie zajmuje dużo miejsca, czas, miejsce i nazwisko osoby przygotowującej 
dokument (co częściowo jest uwzględnione z uwagi na zapis dokumentu) oraz gdzie ten 
dokument jest do odszukania w całym zbiorze KC PZPR Archiwum Akt Nowych. Wspomnia
ny mankament w postaci choćby minimalnego komentarza do prezentowanych dokumentów 
wpływa z pewnością na ograniczenie kręgu odbiorców do specjalistów z danej dziedziny 
wiedzy.

Porównując prezentowany zbiór dokumentów do innego zbioru, który był wydawany pod 
wspólnym tytułem: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. XI, 
Warszawa 1987, oczywiste jest, że materiał zawarty w recenzowanym wydawnictwie jest 
niewspółmiernie lepszy. W Dokumentach i materiałach dominują informacje znane z komu
nikatów prasowych, ale jest tam też materiał archiwalny, dobrany oczywiście z uwzględnie
niem PRL-owskiej cenzury. Materiały te w tej sytuacji mają niewielką rangę, pomimo że 
porządkują pewne zagadnienia. Wydawnictwo to ma jednak dużo lepszą stronę edytorską, jest 
wydane dużo staranniej i z obszerniejszym materiałem pomocniczym.

Podsumowując te rozważania, jeżeli prezentowane wydawnictwo trafi w ręce specjalisty, 
to go w pełni usatysfakcjonuje. Jeżeli trafi w ręce bibliofila z zacięciem historycznym, to będzie 
poddane krytyce z uwagi na słabość pozamerytorycznych stron wydawnictwa oraz aparatu 
pomocniczego. Na pewno dobór materiału jest mocną stroną recenzowanej pracy, lecz 
w przyszłości warto, aby wydawcy przyjęli zasadę, że ranga wydawnictwa źródłowego powinna 
być dostosowana do szaty edytorskiej wydawanej publikacji. Staranność wykonania prezento
wanej książki na pewno przedłużyłaby jej trwałość i bardziej cieszyłaby czytelników.

Robert Łoś
Łódź


