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nieporozumień i nieścisłości, gdy trudno m ieć zaufanie do przytaczanych przez
oponenta liczb i faktów oraz do lojalności w form ułowaniu zarzutów, wówczas p o
lemika staje się nieprzyjem nym obowiązkiem, który historyk winien jest czytelni
kom, szukającym rzetelnej wiedzy o przeszłości.
Jerzy Tomaszewski

W itold B i e g a ń s k i , 4Finał dziwnej wojny. Studium o kampanii
francuskiej 1940 r., Wyd. MON Warszawa 1970, s. 359, tabele i szkice po
za tekstem.
Jest to opracowanie z powszechnej historii wojskow ej przeznaczone dla p ol
skiego czytelnika. Opisywana kampania ma już potężną bibliografię, codzień obrasta
jącą nowoogłoszanym i pamiętnikami i opracowaniami. Można w ięc zastanawiać się
nad 'tym czy nie kusząc się opanować wszystko dokonano prawidłowego doboru pod
stawy nowego opracowania? W ydaje się, że tak ze względu na przyjęty zakres pracy.
„Przedmiotem badań — zastrzegł autor w e wstępie — było „pole bitw y” , które
zostawiło ślad w dokumentacji sztabowej, zwłaszcza w postaci sytuacyjnych map
sprawozdawczych. Toteż nie o kronikarską skrupulatność chodzi w tej pracy. Nie
piszę bowiem monografii, lecz studium operacyjne o kampanii ... ale nawet i w tej
postaci książka nie może pretendować do wyczerpania analiz i oceny. Sądzę jednak,
że materiał statystyczny zamknięty w licznych tabelach orientuje dobrze we wskaź
nikach ugrupowania i rozmachu ... operacji i daje podstawę dostateczną do samo
dzielnych uogólnień ... Planowane, lecz nie wykonane operacje, decyzje, które nie
zostały urzeczywistnione, spory o· autorstwo planów w świetle wyżej wyłożonych
założeń m etodycznych stanowią wątek uboczny książki. Zresztą zrąb faktów znany
jest czytelnikowi z literatury ...” . Do swoich potrzeb autor wykorzystał akta 2 D y
w izji Strzelców Podhalańskich (znajdujące się w Centralnym Archiwum W ojsko
wym), a ze strony przeciwnej jako pars pro toto akta IX Arm ii (na podstawie m ikro
film ów amerykańskich pozyskanych przez W ojskow y Instytut Historyczny).
Podstawą analiz operacyjnych są dla autora codzienne mapy sytuacyjne obu
stron. Oryginalne niemieckie, zaś dla w ojsk alianckich zrekonstruowane po 27 latach
(czytelnikowi brak inform acji czy strona przeciwna na owych mapach alianckich
przedstawia rzeczywistość zrekonstuowaną po latach, czy też inform acje o prze
ciwniku wówczas posiadane). Studium B i e g a ń s k i e g o jest więc podstawą do
dalszych dociekań czytelnika, ale czytelnika zlekceważyło wydaw nictw o nie respek
tując zasady, że wymienione w tekście m iejscow ości powinny być oznaczone na
szkicach kartograficznych ilustrujących książkę, Czytelnik może też m ieć żal do
autora o niewystarczającą charakterystykę terenu, tymtoardziej iż czytelnik na ogół
nie rozporządza odpowiednimi mapami w odniesieniu do działań w skali taktycznej.
Zresztą ze zrozumieniem operacji też nie ' zawsze ■będzie łatwo, gdyż i. objaśnienia
słowne pozostawiają luki, np. w tedy gdy autor pisze: „w prawdzie rubież obronną
alianci zajęli czołowym i jednostkami 11 maja wyprzedzając o dobę (12 V) wojska
niemieckiej grupy armii A i o trzy doby (14 V) wojska grupy armii B, lecz było to
wyprzedzenie znikome, tym bardziej że wiele dyw izji alianckich znajdowało się
jeszcze* w tyle” (s. 129). Autor na pewno wie, ale o tym nie mówi, że m iało to za
sadnicze znaczenie dla opóźnienia orientacji naczelnego dowództwa alianckiego co
do głównego kierunku uderzenia niem ieckiego — przez Ardeny, że na tym .polegało
zauważone przez Fullera i Lidell Harta ssące funkcjonow anie grupy armii A, ułat
wiające rozcięcie frontu alianckiego przez grupę armii B. To autor pozostawia czy
telnikowi do domyślenia.
Przy niejakiej m ałom ówności w słowach, nie szczędzi autor wysiłku na ra
chunki. Jego oryginalnym dorobkiem metodycznym jest wyposażenie książki w bar
dzo liczne tabele, nie zawsze łatwe do studiowania, ale dające wymierny, ilościowy
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obraz zjawisk, a także rekonstrukcję ówczesnej pracy sztabów. Zasadą budowy n aj
ważniejszych tabel jest obliczenie gęstości nasycenia działań w całej szerokości ich
pasów, a także na głównych kierunkach w obrębie owych pasów. Obliczenie głębo
kości zadań, tempa w km/dobę. Ten pracowity i nowatorski wysiłek wymaga szer
szego komentarza. Autor ogranicza się do najbardziej ogólnych wniosków. Przecież
1 kilometr w Ardenach nie jest rów ny kilom etrowi we Flandrii i Szampanii. Można
zastanawiać się też, w jakim stopniu porównywalny jest czas wym ierny m echa
nicznie? Ilu czytelników książki Biegańskiego zdobędzie się na podjęcie własnych
studiów, pobudzonych jeg o interesującymi wyw odam i? W olno oczekiwać od autora
Wywodu metodycznego, zilustrowanego przykładem postępowania badawczego.
Biegański nie uchyla się od ocen, form ułuje niejednokrotnie nowe poglądy,
bardziej pogłębione niż te, które dotychczas obowiązywały. Wskazuje na niemożność
skutecznej inw erwencji francuskiej na rzecz Polaków we wrześniu 1939 r., ze względu
na znaczne siły niemieckie pozostawione na Zachodzie i brak dość wcześnie rozpo
czętych przygotowań. W w yw odzie końcowym autor podejm uje próbę znalezienia
w zwycięstwie Hitlera w 1940 r. zarodków ostatecznej klęski. Czyni przy tym sporo
spostrzeżeń przekonujących, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to próba niewdzięczna. Cóż
z tego, że Niemcy w 1940 r. „raczej nie m ieli” jednolitej doktryny (jak rozumieć to
pojęcie?). Cóż z tego, że „do bitwy o Francję przystąpiono nie m ając ściśle określo
nego kierunku uderzenia dla grupy armii A w ykonującej podstawową część zadania”
(s. 297). Oczywiście Napoleon, który m ów ił on s’engage partout et puis ... w końcu
przegrał. Zw ycięstw o w 1940 r. było „przejściow e” (s. 31) ... Też'piękne.
■
Stanisław Herbst

Polacy w Południow ej Australii 1948— 1968 tom I. Praca zbiorowa,
A delajda 1971, s. 400.
Tego typu wydawnictwa rodzą się z potrzeby serca i rozumu. Serca — by oddać
sprawiedliwość ofiarnej działalności organizatorów różnych dziedzin życia Polonii.
Rozumu — by uchronić działania te przed zapomnieniem, by ułatwić rekonstrukcję
dziejów Polonii. „Od lat — stwierdza Marian S z c z e p a n o w s k i we „w prow a
dzeniu” do omawianego tomu ·—■ Towarzystw o W iedzy o Polsce, a obecnie Polskie
Towarzystwo Historyczne prowadzi akcję uświadamiającą i stara się gromadzić
wszelką dokumentację dotyczącą Polaków tu w Australii i Nowej Zelandiii. Wszelkie
uzyskane źródła stara się zabezpieczyć... Najidealniejszym zabezpieczeniem doku
mentacji i źródeł jest ich publikowanie (s. 7)” .
Południowa Australia jest jednym z sześciu stanów Australii. Zajm uje 13°/o
(około 380 tys. m il kwadratowych) kontynentu australijskiego i zamieszkuje ją
około 1,5 miliona ludności, z czego ponad połowa okrąg Adelajdy.
M. Szczepanowski szacuje liczbę Polonii w Południowej Australii na około
10 tysięcy. Stanowi to' rezultat pow ojennej im ig ra cji1. Polacy pracują przede wszyst
kim w przemyśle, w biurach, a „coraz liczniejsi znajdują wyższe stanowiska w in 
stytucjach naukowych, handlowych itp. Jest już duża grupa samodzielnych przemysłowęów, rzemieślników itp. Jednak zdecydowaną większość stanowią robotnicy,
wśród których nie brak ludzi ze średnim lub wyższym wykształceniem z Polski. Spo
śród dorastającego, m łodego pokolenia już tylko nieliczni zostają robotnikami,
i
Według spisów ludności w Płd. Australii było urodzoych w Polsce: w 1881 r. — .133,
1921 — 103, 1933 — 84, 1947 — 82, 1954 — 6597, Ü961 — '69І39, 1966 — 7253.
.Charakterystyczne, że spis z 1966 r. notuje 1611 Polaków . Poz-ostali to ci, którzy przyjęli
obywatelstwo australijskie (s. 10—11). Kryterium m iejsca urodzenia jest o tyle dla określenia
liczebności Polonii zawodne, że nie obejm uje dzieci urodzonych ju ż poza Polską.

