
pierpowski ptanisław, prof. dr hab. 
 
rniwersótet imK Adama jickiewicza EmoznańFI fnstótut eistorii 
Adam jickiewicz rniversitóI moznańI moland Estansieré]oéKélF 

 
 

Antoni Czubiński 
1928-2003 

 
 

Antoni `zubiński należał do naàściśleàszeà elitó historóków éolskich ff éołowó uu wK 

i rniwersótetu w moznaniuI wséółkształtuàąc ich wizerunek w kraàu i éoza nimK Ale też inni 

éoérzez niego wórabiali sobie éogląd na temat regionuI miasta i uczelniK l tóch wzaàemnie 

się érzenikaàącóch relacàach wiemó àuż séoroI mKinK dzięki książce z OMM4 rKI w któreà 

kilkunastu autorów séoglądało na żócie i dzieło AK `zubińskiego z éerséektówó roku od àego 

śmierciK dodnóm uwagi uzuéełnieniem tego obrazu bóła książka – dziennik – gana pobczaka 

éokazuàąca warszawski eéizod działalności Antoniego `zubińskiego érzóéadaàącó na lata 

N9TNJN9T4NK tszóstko to razem wziąwszó uzasadnia éróbę scharakterózowania ogromnego 

dorobku naukowego érofK AK `zubińskiego bez wchodzenia w detaleK kie będzie też tu 

mieàsca na mnieà dotąd séenetrowane obszaró działalności AK `zubińskiegoI choćbó àako 

autora bardzo licznóch recenzài wódawniczóchI z któróch część za lata N9S4JN9TM i N9UUMJ

N9UU znalazła się w archiwumOK 

ka drodze żócioweà Antoniego `zubińskiego urodzonego w honinie w rodzinie 

robotniczoJrzemieślniczeàI silne éiętno odcisnęła woànaK t maàu N94O rKI maàąc NP lat został 

wówiezionó na robotó érzómusowe do kiemiecI gdzie éracował w młónie àako éalacz érzó 

maszónie éaroweàI éomocnik młónarski i tartacznóI dozorca i chłoéiec do wszóstkiegoK 

`iężką éracę doéełniało złe traktowanie zwłaszcza érzez żonę młónarzaI widzącą w nim 

istotę niższego rzęduK mo dziesięciu miesiącach został érzekazanó do éracó w goséodarstwie 

rolnómI gdzie „wómagano ode mnie éracóI ale àednocześnie dostarczano dobrego érzókładu 

teà éracó”K U maàa N94R rK znalazł się w gminnóm miasteczkuI gdzie séotkał żołnierzó éolskieà 

                                                
N wobK Antoni Czubiński N9OUJOMMPK Żócie i dziełoK léracowanie zbiorowe éod redK pK pieréowskiegoK moznań 
OMM4X gK pobczakI tarszawski epizod w żóciu profesora Antoniego Czubińskiego N97NJN974K w kart dziennikaK 
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dówizài éancerneà genK jaczkaK „péotkanie toI éo tólu latach éamiętam tak àakbó to bóło 

wczoraàK gest ono trudne do oéisania”PK 

mo éowrocie do kraàu Edoéiero w marcu N94S rKF ukończół iiceum medagogiczneI a w 

latach N9RMJN9RR studia historóczne na rniwersótecie moznańskimK Talentó organizacóàne i 

chęć séołeczneà aktówności okazał naàéierw w działalności harcerskieàI a éóźnieà w wwiązku 

Młodzieżó molskieàK janifestowana lewicowość bóła dla niego érzede wszóstkim terenem 

walki – słowem i érzókładem – o séołeczną sérawiedliwośćK wakwalifikowanó na dwuletnie 

studia do joskwó éowrócił éo roku rozczarowanó – àak éisze eenrók llszewski – do 

éaranaukoweà atmosferó sérowadzaàąceà ożówczó w sensie dzieàowóm materializm 

historócznó do klucza otwieraàącego wszelkie zamkiI wóàaśniaàącego wszóstko wszóstkim4K 

aoświadczenia éłónące z rodzinnego honina Eziemi zaéomnianeà érzez Boga i ludzi – 

àak to wzruszonó określił éodczas séotkania w N9US rKFI éoniewierki woàenneà i éowoàennóch 

dólematów Ezostać – wracaćFI w końcu mieniąceà się różnómi kolorami tęczó éerséektówą 

socàalistócznąI wséółkształtowałó zainteresowania naukowe oraz éostawę séołecznoJ

éolitócznąK Antoni `zubiński będąc osobą dobrze zorganizowanąI àednocześnie niezwókle 

éracowitąI o czóm mKinK świadczó bibliografia zawieraàąca 9OT éozócàiI stał się historókiem 

ogarniaàącóm kilka obszarówI érzó czóm w każdóm z nich bół osobą znaczącąI często 

wóbitnąI zawsze godną uwagiK A wszóstko dlategoI że zdaniem wséomnianego àuż eenróka 

llszewskiego w éostawie badawczeà Antoniego `zubińskiego dominował krótócznó 

sceétócózmK „t kwestionowaniu doktrónó i wzbogacaniu ustaleń éoérzedników widział sam 

sens éracó twórczeàK Bóło to o tóle istotneI że éoruszał temató ważne i trudneI częstokroć 

zawieraàące treści <<wóbuchowe[[”RK 

kie króàąc swóch éreferencài badawczóch ani lewicowóch érzekonań 

historiozoficznóch uéarcie szukał érawdóK wbliżanie się do nieà uważał za naàważnieàszó cel 

historóka wóéosażonego w wiedzę źródłowąI uczciwość badawczą i – zawsze mu 

towarzószącó – sceétócózm z àedneà stronó i zdrowó rozsądek z drugieàK tszóstkie te 

elementó éoséołu czóniłó z Antoniego `zubińskiego człowieka o wórazistóch éoglądachI ale 

otwartego i szczerego w kontaktach zawodowóchK kie tólkoI że nie odrzucał dialoguI ale 

uważał go za fundament w zbliżaniu się do érawdóI do któreà „… można doàść tólko éoérzez 
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ścieranie się różnóch oéinii i ocenK aóskusàa musi mieć àednak rzeczowó i séokoànó 

charakterK aecódować muszą faktóI a nie uérzedzenia i emocàe”SK 

warazem nigdó nie stroił się w éióroéusz historóka zdolnego érzedstawić uniwersalnóI 

érawdziwó i obiektównó obraz dzieàówK tielokrotnieI zwłaszcza w érzóéadku sóntez miał 

świadomość subiektówizmu swego uàęciaI które bóło – àak zawsze – sumą różnóch 

czónników – od éoglądów historiozoficznóch określaàącóch w znacznóm stoéniu wizàę  

dzieàówI éoérzez części składowe zawodowego rzemiosłaI éo teméerament autoraI àego 

stosunek do świata i ludziK 

Antoni pzczuciński wóróżnił i oéisał siedem charakteróstócznóch cech uérawiania 

nauki érzez Antoniego `zubińskiegoI a mianowicieW NF komélementarność oéisuI czóli 

zestawienia rozmaitóch éunktów widzenia oraz łączenia różnóch aséektów dzieàówW 

éolitócznóchI ekonomicznóchI kulturowóch itdKX OF uznanie swoistości eéok historócznóchI 

czóli niemożność stosowania aktualnóch wartości ideowóch czó séołecznóch do 

éoérzedniego okresu dzieàowegoX PF orientacàa marksizuàąca i narodowa co do éodeàmowaneà 

éroblematókiX 4F narracóàna nadrzędność faktów éolitócznóch uzuéełnianóch tłem séołecznoJ

goséodarczóm w séosobie uàmowania dzieàówX RF sérzeciw wobec „éragmatózmu” 

historócznegoX SF cówilna odwaga naukowaX TF obiektówizmK `harakterózuàąc Antoniego 

`zubińskiego àako historóka o „orientacài marksizuàąceà” uwóéuklano dominacàę narodoweà 

oétókiK „`hóba we wszóstkich àego éracach éoàawiała się <<narodowa oś sóntezó[[K gest to 

àedna z naàważnieàszóch cech twórczości `zubińskiegoW éróba éołączenia séoàrzenia 

narodowego i séołecznoJklasowego”TK 

Trafność teà oéinii można odnaleźć w recenzài gerzego eolzera  Ebardzo zresztą 

séóźnioneàF z książki o „oewolucài N9NUJN9N9 w kiemczech”K waliczół on wówczas 

Antoniego `zubińskiego do „naàbardzieà zaawansowanóch” historóków naànowszóch dzieàów 

molskiI éunktuàącI że „należó do tóch wciąż àeszcze éodeàmuàącóch badania różnóch 

éroblemówI nie zamókaàąc się w wąskich ramach mieàsca i czasu”I że daàe wóraz séoàrzeniu 

„historóka éolskiegoI wókształconego w szkole szacunku do źródła i éozbawionego uczuleń 

swoistóch w każdóm kraàu badaczom dzieàów oàczóstóchI że éotrafił uwolnić się od częstego 
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érzó omawianiu teà éroblematóki – wśród innóch badaczó marksistowskich – nalotu 

dogmatózmu lub éublicóstóki”UK 

gakkolwiek w recenzài teà érzebiàaàą elementó koniunkturalizmuI może i nadzieàe 

związane z ówczesnóm éoàawieniem się Antoniego `zubińskiego w gronie naàważnieàszóch 

ludzi w branżó historócznoJéolitóczneàI to àednak oéinie w nieà zawarte wótrzómuàą krótókęI 

także z éerséektówó kilku dziesięcioleci i dzisieàszego éunktu widzeniaK t tóm sensie àest to 

zarówno uznanie dla książkiI która stała się éodstawą tóch uwagI àak i autora cótowanóch 

éowóżeà oéiniiI ważkich i trafnóch érzecieżK 

gedną z głównóch cech warsztatu naukowego AK`zubińskiego bóło dociekanie genezó 

każdego badanego zàawiska oraz widzenie go w możliwóm do ogarnięcia kontekście érocesu 

dzieàowegoK lwa komélementarność oéisu érzeszłości wónikała éo części także z rozległości 

éroblemoweà i terótorialneàI którą sam zainteresowanó w „włoteà księdze nauki éolskieà OMMM” 

sérowadził do naànowszeà historii molski i kiemiecI stosunków éolskoJniemieckichI ruchu 

robotniczego oraz masowóch ruchów séołecznóchK t sensie chronologicznóm skuéił się na 

wieku uuI éoza kilkoma sóntezami historii molski i kiemiec oraz żówo go zaàmuàącóm 

mowstaniem ptóczniowóm we wschodnieà tielkoéolsce9K honcentracàa na historii 

stosunkowo bliskieà w sensie chronologicznóm wónikała – wg eenróka llszewskiego – ze 

świadomości uczestniczenia w oświetlaniu drógI zbiorowóch oraz indówidualnóch „… 

érowadzącóch z érzeszłości do teraźnieàszościI więceàI że doświadczenia wóniesione z 

badania tóch dróg mogą mieć znacznie dla ukształtowania érzószłościK tielka estóma dla 

historii àako sumó zdarzeń i trendówI ruchów i odwrotówI wzlotów i uéadków harmonizowała 

z éasàą éoznawania érocesówI w które wéisane bółó losó àego éokoleniaI a także àego 

własne”NMK 

w éewnóm niedomiarem można éowiedziećI że na firmament ogólnoéolski wszedł 

Antoni `zubiński wraz  z książką o „`entrolewie”NNK hilkuletnie zmagania z cenzurą z àedneà 

stronó oraz antósanacóàna wómowa całeà éracó czóniłó z nieà obiekt séorego zainteresowaniaI 

czego àednóm z wórazów bóło T nieàednoznacznóch zresztą recenzàiK moza wszóstkim dzięki 
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teà książceI będąceà RM éozócàą w àego dorobkuI ugruntował oéinię éoważnego badacza ruchu 

robotniczegoI orędownika integralnego uàmowania àego historii éoérzez włączenie do oéisu 

tzwK nieklasowóch nurtówI zwłaszcza narodowóch i chrześciàańskichK lsiągnięcie tego celu 

wómagało wielu lat mozolnóch zabiegówI oéatrówanóch nieàednokrotnie etókietamiI a to 

nacàonalistóI a to reformistóI liberała czó socàaldemokratóK Antoni `zubiński „wóchodził 

érzed szereg” traktuàąc całó ruch robotniczóI a wiec także centroérawicowó àako integralną 

część séołeczeństwaI naroduK Bóło w tóm uàęciu nawet mieàsce na szeroko rozumianą lewicę 

niemieckąI także tęI która àak socàaldemokracàa czasów zaborowóch stanowiła część historii 

narodu éolskiegoNOK  

warazem młodą historiografię ruchu robotniczego charakterózował àako éełną 

zaniedbań i brakówI z licznómi uéroszczeniamiI mKinK érzez stawianie znaku równania 

międzó dzieàami klasó robotniczeà i ruchu robotniczegoK „tóstęéuàące obiektównie érocesó 

uàmowano niekiedó àako érzeàaw zorganizowanego działaniaI a dzieàe rewolucóàneà 

awangardó klasó robotniczeà utożsamiano z ruchem robotniczóm w całości”K mrocesó te i 

zàawiska „uàmowano w séosób ahistorócznóI a nawet zmistófikowanó”NPK  

gan pobczak éoliczółI że Antoni `zubiński éoświęcał dzieàom éolskiego ruchu 

robotniczego co naàmnieà PS książekI w tóm NO książek własnóch i R książek naéisanóch 

wséólnie z innómi autoramiI NM érac zbiorowóch éod àego redakcàą i 9 éod redakcàą innóch 

autorówK `hociaż bół to àeden z 4JR kierunków aktówności Antoniego `zubińskiegoI to w 

tóm zakresie nie miał sobie w molsce równóchK „jiarą teà wielkości àest nie tólko liczba 

tótułów i łącznaI érzekraczaàąca wiele setek arkuszó wódawniczóch obàętośćI a także 

iméonuàąca àak na nasze éolskie normó wielkość nakładówI ale érzede wszóstkim zawarta w 

nich treśćI widoczna dociekliwość badawczaI maàąca w każdóm érzóéadku àeden głównó cel 

– dochodzenie do érawdó historóczneàI rozérawianie się z fałszami i mitamiI ukazówanie 

niemaàąceà bóć éodważoną także i dzisiaà wielkieà roli mas élebeàskich i ich 

naàwóbitnieàszóch rzeczników w éolskim érocesie dzieàowóm”N4K 

péośród wszóstkich érac éoświęconóch dzieàom éolskiego ruchu robotniczego 

naàwiększó rezonans EN4 recenzàiF miała książka étK „homunistóczna martia molski EN9NUJ

N9PUFK warós historii”I oéublikowana w N9UR rK wamókała ona trwaàącą kilka dziesięcioleci 

„éółciszę” o àeà dokonaniach tak różnie i tak sérzecznie ocenianóchK tóéełnienie teà luki 
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stało się możliwe wskutek słabnącóch stoéniowo rógorów cenzorskichI w atmosferze 

rozéoczónaàąceà się eró dorbaczowaI ogromnie ważneà także dla érzeobrażeń w molsceK 

hsiążkaI zrówaàąca z aéologetóczną oceną hmmI wówołała umiarkowane zadowolenie osób 

oczekuàącóch na zasadniczą Eczęsto Ł reboursF rewizàę historii éaństwa i naroduI natomiast 

ostreI nieraz brutalne ataki ze stronó bółóch członków hmm i ich nastęécówK t trwaàąceà kilka 

lat dóskusài zarzucali oni autorowi éomnieàszanie roli hmmI deérecàonowanie ich éoświecenia 

i oddania sérawie robotniczeàK Ale nie mnieà donośne bółó głosó wskazuàące na szerokie 

uàęcie tematuK fzolacàę hmm widziano w korelacài z nakazami hominternu rodzącómi w wielu 

sérawach stanowisko niezrozumiałe dla séołeczeństwa éolskiegoK ao wówołanóch książką 

séorów odniósł się Antoni `zubiński w wódaniu éoérawionóm éiszącI że „wiele uwag i 

éostulatów takich osób àak bugeniusz pzórI tładósław dóraI gózef howalski czó ieszek 

hrzemień wzaàemnie się wókluczaI niektóre zaś wómagałó znacznego rozszerzenia éracóI 

która „straciłabó swóà charakter éoéularnego <<warósu historii[[K […z mełna historia hmm 

czeka àednak na swego autora”NRK 

gakkolwiek oéracowania dotóczące ruchu robotniczegoI w tóm zwłaszcza lewicowego 

są érzez całó czas obecne w bibliografii AK `zubińskiegoI to àednak lata éracó na stanowisku 

érorektora tpkp i dórektora fnstótutu molskiego ouchu oobotniczego EtzwK okres 

warszawski N9TNJN9T4F należałó do szczególnie éłodnóch i ważnóchK moza wszóstkim bół 

érzecież redaktorem àednego z naàważnieàszóch wówczas kwartalników historócznóch „w 

éola walki”K kie bez trudu otwierał àe dla tekstów dotóczącóch szeroko rozumianego ruchu 

robotniczegoI àako bardzo ważnegoI ale érzede wszóstkim integralnego koméonentu 

éolskiego naroduI każdego naroduK tiększość séośród 4M śladów „w éola walki” obecnóch w 

bibliografii Antoniego `zubińskiego éochodzi właśnie z tego czasuK kiektóróm tekstomI 

éóźnieà też kształtowanemu w tóm czasie érofilowi éisma naàczęścieà i naàchętnieà zarzucano 

nacàonalizmI a także zawsze modnó w kręgach éartóànóch rewizàonizm…NSK tiemóI że érosił 

kilku wséółéracownikówI abó studiuàąc ostatnie éod àego redakcàą wódawane tomó „w éola 

walki” wskazówali na éassusó świadczące o àednóm albo drugimK tiem teżI że w tóm 

chocholim dzieleniu „włosa na czworo” éadałó różne odéowiedziK ldwołanó z funkcài éo 

nieséełna trzech latach działalności éowrócił do redakcài „w éola walki” w N9UT rK àako 

érzewodniczącó komitetu redakcóànegoK t dwuletnieà działalności w teà roli wséierali go z 

moznania `zesław Łuczak i bdmund jakowskiK 

                                                
NR AK `zubińskiI homunistóczna martia molski N9NUJN9P9K warós historiiK tarszawa N9UUI sK SI PMSK 
NS wnakomite świadectwo eéoki daàe gK pobczakI tarszawski epizod profesora …I éassimK 
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tażne mieàsce w dorobku Antoniego `zubińskiego zaàmuàą także érace dotóczące 

wielkoéolskiego ruchu robotniczegoI które zrazu éublikował weséół z jarianem llszewskim 

EN9R9F i jieczósławem pkrzekiem EptańskimF EN9R9F i bdmundem jakowskim EN9SOFK 

péośród kilkudziesięciu éozócài bibliograficznóch z tego zakresu wóróżnia się obszernó 

„warós historii ruchu robotniczego w tielkoéolsce” EN9TUI N9UMFI któreà bół redaktorem i 

wséółautoremK Bół też inicàatorem i redaktorem éionierskieà w historiografii éolskieà 

monografii o karodoweà martii oobotniczeàNTK kie érzeszkodziło to àednak wógmuntowi 

haczmarkowi wótknąć „éewien koniunkturalizm” w badaniach Antoniego `zubińskiego nad 

wielkoéolskim ruchem robotniczóm oraz ignorowanie tegoI „iż obok interesu klasowego 

wóstęéuàe àeszcze interes éaństwa i innóch grué séołecznóchI w tóm także klas 

éosiadaàącóch”K ptwierdza àednak nieco daleàI że tak AK `zubiński àak i àego wséółéracownicó 

wókorzóstali „érawie wszóstkie dostęéne wówczas źródłaK pam faktI iż éóźnieà żadna gruéa 

historóków nie éokusiła się o inneI szersze oéracowanie ruchu robotniczego świadczó o 

rzetelności badań `zubińskiego”NUK 

To ostatnie stwierdzenie odnieść w całeà éełni trzeba do kilkunastu érac éoświęconóch 

mowstaniu tielkoéolskiemuK mierwsza z nich ukazała się w N9SU rK z okazài RM rocznicó 

wóbuchuI ostatnia w OMMO rK na kilka tógodni érzed śmiercią w oficónie „huréisz”K Bóła to 

naàéięknieàsza éod względem edótorskim książka Antoniego `zubińskiegoI w czóm wielka 

zasługa oószarda aólińskiego – redaktora wódawniczego „stareà dató”K warazem bóło to 

trzecie àużI stale éoérawiane i udoskonalane wódanie sóntezó mowstaniaK tszóstkie one 

EN9TUI N9UUI OMMOF miałó tę zasługęI że wzmiankowane lub zgoła éomiàane w historiografii 

„warszawskieà” czó „galicóàskieà” mowstanie tielkoéolskie zostało éokazane àako ważnóI 

samodzielnó element w érocesie odradzania się molskiK Antoni `zubiński akcentuàe też wiano 

tielkoéolan wniesione na starcie éaństwowościW rozbudowane éolitóczne i zawodowe 

organizacàe robotniczeI swobodó obówatelskieI doświadczenie éracó séółdzielczeàI 

éarlamentarneàI a zwłaszcza érawie stutósięcznąI dobrze wószkoloną i wóéosażona armięK 

kowe wódanie historii mowstania tielkoéolskiego wówołało zachwót historóków od 

lat éaraàącóch się tą éroblematókąK mrofesor wbigniew aworecki éodczas séotkania 

zorganizowanego w grudniu OMMP rK w UR rocznicę wóbuchu mowstania tielkoéolskiegoI a 

àednocześnie w rocznicę ukazania się tego dzieła stwierdziłI że wśród iméonuàącego dorobku 

éisarskiego Antoniego `zubińskiego wóróżniaàące mieàsce zaàmuàe właśnie książka o 

                                                
NT `zK aemelI gK hrawulskiI hK ozeéaI aziałalność karodowego ptronnictwa oobotniczego i karodowej martii 
oobotniczej w tielkopolsce w latach N9N7JN9P7K mod redK AK `zubińskiegoK tarszawaJmoznań N9UMI ssK P9SK 
NU wK haczmarekI oegionalistaK [wWz Antoni Czubiński N9OUJOMMPK Żócie i dziełoI sK OMUJOM9K 
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mowstaniu tielkoéolskimI koméletna w sensie fotograficznóm oraz koméetentna i uczciwa 

interéretacóànieK lna właśnie ma szansę funkcàonować érzez dziesięciolecia àako dzieło 

skończoneK modobnego zdania bóli autorzó i wódawcó katalogu źródeł i materiałów 

dotóczącóch mowstania tielkoéolskiegoI którzó efekt éracó kilkudziesięciu historókówI 

bibliotekarzó i archiwistów zadedókowali „éamięci érofesora Antoniego `zubińskiego EN9OUJ

OMMPF wóbitnego badacza dzieàów mowstania tielkoéolskiego N9NUJN9N9I éierwszego 

laureata nagrodó honoroweà Towarzóstwa mamięci mowstania tielkoéolskiego aobosz 

mowstania tielkopolskiego”N9K 

mrzóéisówanó Antoniemu `zubińskiemu éodsumowuàącó charakter àego badań nad 

mowstaniem tielkoéolskim nie umnieàszał àego sceétócózmu tóm razem co do wéłówu 

oéracowań historóków  na  stan  wiedzó  o  wielkoéolskim  zrówieK  kie  zmieniaàą one  też 

generalnie „obrazu wódarzeń ukształtowanego w czasach éoérzednichK kie doérowadziłó one 

też – éisał w OMMO rK – do wórugowania wóstęéuàącóch stereotóéówI uéroszczeń i legendK 

réroszczenia i stereotóéó żóàą àakbó własnóm żóciem i monografie naukowe wówieraàą na 

nie niewielki wéłówK talka z nimi àest bardzo trudna”OMK 

Badania fenomenu éowstańczego to koleànó segment zainteresowań Antoniego 

`zubińskiegoI któró mieści się w regionalistóceK hilkadziesiąt érac maàącóch w tótule słowo 

tielkoéolska lub moznańI hołoI dnieznoI halisz czó honin mówią same za siebieK warazem 

Antoni `zubiński nie angażował się séecàalnie w rozéowszechnione w ff éołowie uu wK 

badania nad dzieàami miastK tóàątek zrobił dla gózefa Bursztó redaktora książki o hole i 

gerzego Toéolskiego redaguàącego naàéierw „azieàe dniezna”I gdzie oéublikował rozdział o 

żóciu éolitócznóm w okresie międzówoàennómI a nastęénie wobec monumentalnego w 

założeniu dzieła étK „azieàe moznania N9NUJN94R”I gdzie oéisał miasto w czasie mowstania 

tielkoéolskiego oraz scharakterózował stosunki éolitóczne w okresie międzówoàennómONK 

mrzez wiele lat naàéoważnieàszą éozócàę w badaniach nad stolicą tielkoéolski bóło 

oéracowanie międzówoàennóch dzieàów rniwersótetuI którego znaczenie widział i doceniał 

na wiele séosobówK tóczekana érzez éokolenia tszechnica miastowska od swóch narodzin 

éromieniowała na moznańI któró z kolei silnie ważył na losie całego regionu traktowanego 

àako kolebka éaństwowości éolskieàI stoàąceà – w stosunku do innóch ziem – na wósokim 

éoziomie goséodarczóm i kulturowómK tielkoéolska i moznań éromieniowałó też na 

                                                
N9 mowstanie tielkopolskie N9NUJN9N9K hatalog źródeł i materiałówK mod redK pK pieréowskiegoK moznań OMMPI 
sK RX BK molakI aobosz mowstania tielkopolskiegoK [wWz Antoni Czubiński N9OUJOMMPK Żócie i dziełoI sK ONOi nK 
OM AK `zubińskiI mowstanie tielkopolskie N9NUJN9N9K deneza – charakter – znaczenieK moznań OMMOI sK N9K 
ON azieje moznaniaK moznań N9TUI sK T9UJUNS i NMTTJNNPSK 
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momorze i Śląsk érzóczóniaàąc się do rozwoàu idei éracó organiczneà i érogramu 

éaństwowegoK  

Tę oétókę rozszerzół éisząc  w  kilku  ostatnich  latach  żócia  dwie  osobne  książki  

éoświecone historii międzówoàennego moznania i tielkoéolskiK lbie oéublikowało 

tódawnictwo moznańskieK 

Bodaà we wszóstkich éracach omamiaàącóch historię tielkoéolski Ew tóm zwłaszcza 

tekstach éoświeconóch fnstótutowi wachodniemu czó roli rniwersótetuF obecne bółó 

informacàe na temat móśli zachodnieà éoàmowaneà àako dążenie do ukierunkowania rozwoàu 

éaństwa éolskiego w oéarciu o ziemie zachodnie oraz zwrócenie séołeczeństwa éolskiego 

frontem ku zachodowiK t trwaàącóch dziesięciolecia séorach dotóczącóch orientacài rozwoàu 

éaństwa éolskiego oéowiadał się za érómatem idei éiastowskieàI érzeciwneà konceécài 

àagiellońskieàI zorientowaneà na wschódOOK 

lbecność móśli zachodnieà skorelowana z osobistómi doświadczeniami z czasów 

woànóI wéłónęła na rozwóà niemcoznawczóch zainteresowań Antoniego `zubińskiegoK t 

wieku doàrzałóm wóznałI że w badaniach nad historią nowożótnóch kiemiec starał się szukać 

odéowiedzi na éótanieI dlaczego właśnie kiemcó séełniaàą tak wielką rolę w naànowszeà 

historii naszego kontónentuI „dlaczego są oni àednocześnie éodziwiani i érzeklinaniI àaką 

rzeczówiście rolę séełniaàą w buroéie?”OP 

Tak szerokoI a zarazem integralnie zakreślonó érogram niemcoznawczóch 

zainteresowań AK `zubińskiego znalazł w àego dorobku dobre odzwierciedlenieI chociaż – àak 

éisze  TK  hotłowski  –  z  różnóch  érzóczón  nie  éowstała  w  moznaniu  trzótomowa  sónteza  

dzieàów kiemiecI nie doczekaliśmó się też wielokroć zaéowiadanego całościowego 

oéracowania dzieàów pocàaldemokratóczneà martii kiemiecO4K 

Antoni `zubiński wśród niemcoznawców zaistniał w N9SS rK książką o stanowisku 

wobec kolonializmu w latach NUTSJN9N4I która doczekała się UI na ogół dobróch recenzàiK 

modkreślanoI że wóéełniła ona éoważną lukę w sferze badań historócznóch zwłaszczaI że éo 

rozległeà kwerendzie źródłoweà érzedstawił całość éoglądów socàaldemokratów na tę kwestięK 

mraca taI àakkolwiek maàąca àuż 4M lat éozostaàe – zdaniem TK hotłowskiego – dużóm 

osiągnięciem naukowóm oraz interesuàącóm érzóczónkiem w badaniach nad kolonializmem 

                                                
OO wobK AK `zubińskiI wiemie zachodnie w polskiej móśli politócznej ufu i uu wiekuK [wWz 4MJlecie powrotu wiem 
wachodnich i mółnocnóch do molskiK tarszawa N9UTI czK fI sK PT i nKX śladem atencài Antoniego `zubińskiego do 
móśli zachodnieà bóła także teza doktorska jichała jusielaka o działalności molskiego wawiązku wachodniego 
w latach N944JN9RMI która obroniona w N9UM rK ukazała się drukiem w N9US rK 
OP AK `zubińskiI tóbrane problemó historii kiemiec w ufu i uu wiekuK moznań N99OI sK PK 
O4 TK hotłowskiI kiemcoznawcaK [wWz Antoni Czubiński N9OUJOMMPK Żócie i dziełoI sK NN9K 
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niemieckim Ezwłaszcza àego geneząF oraz zasadniczóch i brzemiennóch w skutki 

organizacóànoJérogramowe séorów na tóm tleORK 

mo roku éoàawiła się na rónku stosunkowo niewielka książka éoświecona rewolucài 

N9NULN9N9 w kiemczechOSK péotkała się ona z bardzo dobróm érzóàęciem recenzentówI 

któróch uwagi uwzględnił autor w nowóm wódaniu z N9UT rK tóniki badań AK `zubińskiego 

nad tóm éroblemem éozostaàą aktualne tóm bardzieàI że chociaż rewolucàa N9NULN9N9 w 

kiemczech należała i należó do ważnóchI éowszechnie dostrzeganóch wódarzeń w dzieàach 

buroéó uu wKI to àednak historiografia nie éoświęciła àeà osobneà monografiiK w tóm 

większóm uznaniem séotkał się sam fakt éowstania takiego oéracowania w molsceK Autor nie 

tólko uéorządkował faktó na ogół zresztą znane i oéisane érzez historóków niemieckichI ale 

éoddał àe integralneà interéretacàiK Bóło w tóm oéracowaniu też mieàsce na éolski éunkt 

widzeniaI z éodkreśleniem dużego znaczenia wódarzeń rewolucóànóch w kiemczech na 

éroces odradzania się éaństwa éolskiegoI a zwłaszcza kształtowania się àego zachodnieà 

granicóK  

mrzeàawem konsekwencài Antoniego `zubińskiego w rozwiàaniu badań 

niemcoznawczóch bóło uzóskanie zgodó i środków na éublikacàę éeriodóku étK „ptudia 

eistorica plavoJdermanica” EN9TOFK tokół tego éisma redagowanego zrazu érzez Antoniego 

`zubińskiegoI euberta lrłowskiegoI Bernarda miotrowskiego i gerzego ptrzelczóka skuéiło 

się wielu uznanóch àuż niemcoznawcówI wséieranóch érzez młodszóch historókówI 

éolitologówI ekonomistówI àęzókoznawcówI érawników itdK badaàącóch stók słowiańskoJ

germańskiK w zawsze istotnómI nierzadko zasadniczóm udziałem Antoniego `zubińskiego 

ukazało się OR tomów tego éismaI a tótuł ten w àego bibliografii gości 9U razóK 

t rok éo ukazaniu się éierwszego tomu „ptudia eistorica plavoJdermanica” éoàawiła 

się książka éoświęcona walce lewicó niemieckieà z dóktaturą hitlerowską w latach N9PPJ

N94RK tówołała ona ogromne zainteresowanie w NP recenzàachI i to nie tólko éeriodóków 

historócznóchI ale także séołecznoJéolitócznóch E„kowe arogi”I „molitóka”I „Żołnierz 

tolności”I „Żócie tarszawóI „hultura”FK wainteresowanie to w części determinowane 

zaàmowanóm érzez Antoniego `zubińskiego stanowiskiem érorektora tpkpJu i dórektora 

fnstótutu molskiego ouchu oobotniczego bóło także merótoróczneI gdóż książka éokazówała 

àak lewica niemiecka z pma i hma na czeleI ciesząca się kilkunastomilionowóm éoéarciemI 

w latach dóktaturó hitlerowskieà znikła àako siła éolitóczna i séołecznaI traéiona terroremI 

                                                
OR TamżeI sK NOOX monografia Antoniego `zubińskiego dostęéna w wersài elektroniczneàW wwwKwbcKéoznanKélK  
OS AK `zubińskiI oewolucja N9NUJN9N9 w kiemczechK moznań N9STI ssK N9OX wódK ff N9TTI ssK O4MX książka 
dostęéna w wersài elektroniczneàW wwwKwbcKéoznanKélK 

http://www.wbc.pozanan.pl/
http://www.wbc.pozanan.pl/
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niemal éełną inwigilacàą Etakże za granicąFI wewnętrznómi éodziałami w sérawie celówI 

taktókiI strategii – wszóstkiegoK 

gednoznacznie éozótówne érzóàęcie teà książki nieco oéadłoI w związku z „aferą” 

wówołaną broszurą étK „hraà oadK iata zmagań i zwócięstw”K mrzó teà séosobności 

obserwuàącó sótuacàę z bliska gan pobczak naéisał o „swoisteà igraszce historii”I àako że 

„naàwiększą furorę nawet o éosmaku skandalu éolitócznegoI wówołała naàmnieà znacząca w 

àego dorobku książeczka éoéularnonaukowa”K Autorótatównie stwierdza teżI że restrókcàe 

Ewócofanie nakładu z księgarńI dómisàa z zaàmowanóch w tarszawie stanowiskF zrodziłó się 

z éolskieà inséiracàiI ale decózàę w teà sérawie wódał hremlI a konkretnie „wszechéotężnó 

jichaił pusłow”OTK 

kie tólko àednak okolicznościowa książeczka z okazài éółwiecza rewolucài 

éaździernikoweà w oosàiI ale także Echoć inaczeàF éraca o lewicó niemieckieà w latach 

dóktaturó hitlerowskieàI to kwestie trudneI idące „éod érąd”K TK hotłowski zauważaI że „w 

świadomości séołeczneà utrwalił się stereotóé kiemca wókonuàącego wszelkieI nawet 

naàbardzieà okrutne rozkazó hitlerowskiego kierownictwaK t tóch warunkach érzekazanie w 

séosób érzóstęénó i érzekonuàącó érawdó o tómI że istnieli i działali inni kiemcóI nie należó 

do łatwóch zadań historóka”OUK 

mozócàa zdobóta érzez Antoniego `zubińskiego wśród historóków ułatwiła mu 

uzóskanie w N9TR rK éięcioletniego grantu resortowego dotóczącego historii kiemiec i 

stosunków éolskoJsłowiańskoJgermańskichI dzięki któremu moznań stał się àednóm z 

naàważnieàszóch ośrodków niemcoznawczóch w kraàuK mierwszorzędną rolę Antoniego 

`zubińskiego w tóm érocesie odzwierciedla éowierzenie mu w N9TU rK stanowiska dórektora 

fnstótutu wachodniegoO9 oraz érzóznanie w N9US rK grantu centralnie koordónowanego z 

celem kontónuowania tematu resortowegoK oozwinęła się i éogłębiła wséółéraca około PM 

samodzielnóch i UM młodszóch historóków różnóch séecàalności Etakże socàologówI 

ekonomistówI éolitologów itdKFI która zaowocowała licznómi oéracowaniami zbiorowómi z 

Antonim `zubińskim àako wséółautoremI często redaktoremI zawsze wséółorganizatorem 

konferencàiI sóméozàówI séotkań dóskusóànóch itdK 

                                                
OT gK pobczakI eistorók polskiego i międzónarodowego ruchu robotniczegoI sK NTNJNTOX książka hraj oad 
dostęéna w wersài elektroniczneàW wwwKwbcKéoznanKélK 
OU TK hotłowskiI kiemcoznawcaI sK NO4K 
O9 wa NOJletnieà kadencài Antoniego `zubińskiego àako dórektora fnstótutu wachodniego wódano tam UM książek 
oraz kilkadziesiąt tomów czasoéism z „mrzeglądem wachodnim” i àego mutacàami angielskąI niemiecką i 
francuską na czeleK wnikoma obecność tego dorobku w czasie czczenia SMJlecia fnstótutu wachodniegoI nie 
zaskoczóła mnieI ale zasmuciła… 

http://www.wbc.poznan.pl/
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Także éóźnieàI bez grantów i oéarcia w wóséecàalizowanóm instótucie naukowoJ

badawczómI do séraw niemieckich éodchodził z naàwiększą uwagąK jożna éowiedziećI że 

érzeżówał zàednoczenie kiemiecK tagę tego aktu uwóéuklił organizuàąc w moznaniu 

konferencàę zwieńczoną oéasłóm tomem étK „aroga kiemców do éonownego zàednoczenia 

éaństwa N949JN99M” éublikowanóm w N99N rK t referacie o „érzóśéieszeniu” àednoczenia w 

latach N9U9L9M nie krół obaw o érzószłośćI gdóż deklaracàe o éokoàoweà i konstruktówneà roli 

kiemiec w buroéie składane są érzez ich érzówódców w określoneà sótuacàiK „Trudno sobie 

wóobrazićI bó dziś mogłó bóć one inneK aeklaracàe te nie będą miałó istotnego wéłówu na 

éolitókę érzószłego éaństwa niemieckiegoK maństwo to będzie mocarstwem i siłą sweà 

ciężkości”PMK kie bóło zaéewne érzóéadkiemI że właśnie w tómże N99N rK zaérzóàaźnionó 

fnstótut Śląski w léolu oéublikował książkę na temat – érzewiàaàącó się zresztą w kilku 

innóch oéracowaniach – mieàsca molski w niemieckich élanach aneksài i éodboàówK 

kieéorównanie mnieà uwagi éoświęcał Antoni `zubiński zagrożeniu wschodniemuI 

które rozéatrówał w osobneà monografii w kontekście walki o granicę wschodnią molski w 

latach N9NUJN9ONK hsiążka ta zakończona w éołowie N9U9 rK ukazała się drukiem àesienią 

N99P rK dzięki kontaktom z fnstótutem ŚląskimK Autor érzekonanóI że nastał czasI abó o 

kontrowersóànóch wódarzeniach lat N9NUJN9ON éisać w séosób otwartó i zgodnó z faktamiI 

érzóéominaW „bez względu na takie czó inne tendencàe i uwarunkowaniaI badania historóczne 

muszą mieć źródłowóI éorównawczó i krótócznó charakterK Badania te nie éowinnó ulegać 

modzieK jogą one mieć znaczenie éoznawcze tólko wtedóI kiedó maàą obiektównó 

charakter”PNK 

hrótócznó stosunek Antoniego `zubińskiego do zaangażowania się molski w sérawó 

rosóàskie wéłónął na toI że książka érzeszła bez medialnego echaI chociaż àeà waloró 

dostrzegł wódawca z Brna éublikuàąc wersàę słowacką EN99S rKF oraz dom wódawniczó 

Adama jarszałkaI któró w OMMO rK wódrukował nową wersàę teà monografii étK „talka 

gózefa miłsudskiego o nowó kształt éolitócznó buroéó ŚrodkowoJtschodnieà w latach N9NUJ

N9ON”K Także o nieà bóło cichoK t książkach tóch Antoni `zubiński starał się iść éod érąd 

rozéowszechnianóm i ochoczo érzez molaków érzóàmowanóm różnóm mitom biorącóm za 

éodstawę érometeàską misàę katolickieà molskiK gest w nieà ugruntowane dziś mieàsce na 

rozéowszechnianó kult miłsudskiegoI wodza antórosóàskieàI zwócięskieà krucàató z N9OM rK 
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ptosunek Antoniego `zubińskiego do teà niewątéliwie wóbitneàI ważneà dla historii 

molski àednostkiI kształtował się érzez wiele latI w oéarciu o gruntowną i wielowątkową 

wiedzęI uwzględniaàącą różneI w tóm àakże sérzeczne oéinieK kie ulega też kwestiiI że to 

éraca o „`entrolewie” ukształtowała àego stosunek do jarszałka miłsudskiego i sanacàiK 

pérzeciwiaàąc się érzóéorządkowaniu ich do obozu faszóstowskiegoI w owóch latach dość 

zresztą licznegoI nie skrówał ani dóktatorskich metod sérawowania władzóI wszechmocó 

éolitóki w éolitóce éersonalneà éaństwaI czó błędów w éolitóce zagraniczneàI uznaàąc néK „za 

krok samobóàczó” wséółéracę z eitlerem w zwalczaniu sóstemu wersalskiegoK `o godne 

érzóéomnienia – nie narzucał swóch éoglądów wséółéracownikom éozwalaàącI abó obok 

siebie funkcàonowałó oéracowania różnie widzące i oceniaàące okres międzówoàennóK 

arobnómI ale wómownóm tego érzókładem są materiałó z sesài zorganizowaneà éod àego 

egidą Eale z inicàatówó ganusza maàewskiegoI którą na zebraniu katedró „forsował” dr 

taldemar ŁazugaFI gdzie z éerséektówó éółwiecza od śmierci jarszałka zastanawiano się 

nad àego historócznómi zasługami oraz „faluàącą” legendąK tóéomniał niżeà éodéisanemu 

nazbót éozótównó obraz éolitóki zagraniczneà gózefa miłsudskiego stwierdzaàącI że nikt dotąd 

tak teà sérawó nie uàmowałI ale – àako redaktor tomu – nie uczónił niczegoI abóm swóà tekst 

„udoskonalił”K  

Tómczasem on sam uznaàąc gK miłsudskiego za osobę wóbitną i niezwókle 

kontrowersóànąI nie oszczędził miłsudskiemu słów mocnóchW bo wszóstko oceniał ze swego 

éunktu widzenia bez liczenia się z oceną innóch osóbX bo bół bardzo wielkim megalomanemI 

od éoczątku twórcą własneà legendóK ao àeà umocnienia érzóczóniła się nie tólko walka 

międzó sanacàą i endecàą éo śmierci gK miłsudskiego i klęsce wrześnioweàI ale także 

àednostronność różnóch éublicóstówI którzó éo ff woànie dóskredótowali miłsudskiegoK 

„gednostronna negatówna ocena éociągnęła za sobą skutki odwrotne od zamierzonóch”POK 

moglądó Antoniego `zubińskiego na rolę miłsudskiego i sanacài nie uległó zmianieK 

mozostał wobec nich krótócznóI na érzekór tendencàom nasilaàącóm się w ostatnich dekadachK 

t książce o érzewrocie maàowóm z N9U9 rK są obecne oéinie widnieàące w éołowie lat TMI ale 

także w artókule z N9RU rK na tenże sam tematI wskazuàące néK na chorobliwe ambicàe 

miłsudskiegoK gednóm z głównóch źródeł zamachu – czótamó w éracó z N9U9 rK – bóła 

„bezwzględna i uéorczówa walka miłsudskiego o éierwsze mieàsce w éaństwie”K pam zamach 

zaś „nie bół rewolucàąI lecz éuczem érzeérowadzonóm w imię egoistócznego interesu 

àednostkiI któró nie érzóniósł nowóch wartości i nie miał znaczenia éozótównego”K pkoro 
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miłsudski i àego zwolennicó bóli stroną buntuàącą sięI a érezódent i rząd – broniącą érawa to 

„trudno zgodzić się z interéretacàą zmierzaàącą do usérawiedliwienia buntownika i 

érzerzucenia odéowiedzialności za skutki érzewrotu na osobó broniące éorządku 

érawnego”PPK 

Także w teà książce sérzeciwiał się natrętneà ideologizacài i éolitózacài historii tak 

modneà w różnóch etaéach àego érzecież niezbót długiego żóciaK talczół z nimi w latach SMK 

odrzucaàąc tezó zrównuàące sanacàę i faszózm równie konsekwentnieI àak i w latach 9MK kiedó 

zatriumfowała àednostronnie éozótówna ocena okresu międzówoàennegoI nie tólko wśród 

éublicóstów i éolitologówI ale części zawodowóch historókówK w éełną świadomością 

wóstęéował w roli „hamulcowego” względem uczonóchI którzó krzóczeliI że nigdó nie 

wósługiwali się władzó… wółączaàąc aktualnąK To érzó ich głównie éomocó éowstawałóI 

ugruntowówałó się i éenetrowałó różne środowiska mitó związane z érzeszłościąK gakkolwiek 

żaden naród nie érzówdziewa àedónie szat éokutniczóchI ale w sukcesach i latach chwałóI siłó 

i wielkości uéatruàe się bodźców do rozwoàuI to àednak éolskie mitó zdominowałó wg 

`zubińskiego historię uu wK t kilku tekstach określenie „mit” éoàawiło się àuż w tótuleI bó 

wskazać na artókuł w „tóboàach” z N9RT rKI gdzie éod tótułem „jit a rzeczówistość” éisał o 

roli rewolucài éaździernikoweà N9NT rK dla odzóskania érzez molskę nieéodległościK mrzede 

wszóstkim wskazówał na wielką złożoność érocesu odradzania się éaństwowości éolskieà w 

N9NULN9N9W nadzwóczaà szczęśliwó sélot czónników międzónarodowóch zbiegł się z 

éierwszorzędną wolą narodu do ofiar na rzecz teà ideiI naàéełnieà wórażoneà w rozwoàu 

narodoweà siłó zbroàneàK Bóło i éozostało też mieàsce dla rewolucài rosóàskich N9NT rKI które 

éoza wszóstkim wóérowadziłó oosàę z obozu éotencàalnie i faktócznie zwócięskiegoK A 

érzecież zgoda mocarstw na érómat oosài w buroéie ŚrodkowoJtschodnieà nie bóła w 

owóch latach kwestionowanaK 

Ten kontekst z całą mocą uàawnił się także éodczas ff woànó światoweàI która dla 

badań Antoniego `zubińskiego bóła érzez wiele lat głównie elementem genezó molski 

iudoweàK `hociaż źródłowo analizował tólko nieliczne wątki EnéK antófaszózm lewicó 

niemieckieàI élanó nazistów wobec molakówF to àednak rozumiał i doceniał érzełomowó 

charakter i skutki tego konfliktuK jiał érzó tóm do tego okresu stosunek osobistóI nie tólko 

naznaczonó własnóm żóciorósemI ale także z éowodu zasadniczo odmiennóch interéretacàiI 

zdominowanóch narodowoJéaństwowóm i éartóànoJideologicznóm éunktem widzeniaK 

pérawó teI wómagaàące wóàątkowo szerokiego i w miarę bezstronnego ogląduI érzówiodłó go 
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do naéisania dwutomoweà sóntezó ff woànó światoweàI którą Benon jiśkiewicz zaliczół „do 

naàwiększóch osiągnięć érofK AK `zubińskiego i zaéewne też całeà éolskieà historiografii 

woàskoweà”K tielkość tego oéracowania éolegała na tómI że skomélikowaneI wielowątkowe 

i wielowarstwowe éroblemó światowego konfliktu wziął na warsztat historók o wóàątkowo 

rozległóm i doàrzałóm séoàrzeniu na érzeszłośćI w któreà konflikt militarnó odgrówał 

centralną rolęK ldmiennie od dotóchczasowóch uàęć éokazuàącóch ff woànę głownie od stronó 

érzebiegu działań woàennóchI Antoni `zubiński wkoméonował àe w sótuacàę goséodarcząI 

séołeczną i éolitóczną éaństw walczącóchK ka szczególną uwagę – wg BK jiśkiewicza – 

zasługuàe obiektówizm tak wobec działań agresorów àak i aliantówI nie odczuwa się zuéełnie 

sóméatii dla àakiegokolwiek blokuI éaństwa czó ugruéowania éolitócznegoP4K 

t kontekście éowóższóm „modne” w ostatnich latach skuéianie uwagi na wpoo i 

oosài àako głównóch sérawcach dramatócznego w wielu éunktach losu narodu éolskiego 

éodczas ff woànó światoweà i éo nieàI naéotókało sérzeciw autora odrzucaàącego w sérawach 

zasadniczóch wógodnó koniunkturalizmK t àedneà z ostatnich érac éodkreśliłI że éodczas 

woànó w wielu istotnóch sérawach brótóàscó i amerókańscó éolitócó éoszli całkowicie na 

rękę swemu radzieckiemuI a nie éolskiemu soàusznikowiK pkoro sérawó éolskie nie miałó 

„istotnego znaczenia dla tielkieà BrótaniiI ani dla rpA” dominuàąca rola ptalina bóła àeszcze 

bardzieà wóraźna niż w érzóéadku innóch éaństw tego regionuK aotóczóło to także granic 

molskiI które zostałó narzucone érzez ptalina érzó żóczliwóm éoéarciu `hurchilla i 

oooseveltaPRK 

oealistócznie oceniaàąc mieàsce molski w koalicài Emolacó bóli „całkowicie uzależnieni 

od soàuszników”F widział àednak dodatnie stronó szczęśliwego rozwoàu sérawó éolskieà 

éodczas ff woànó światoweà i éo nieàW „ptalina skrótókowanoI éotęéionoI a kierowane érzez 

niego éaństwo zniknęło z maé buroéóI ale utworzone éod àego wéłówem granice molski 

érzetrwałó burze dzieàowe i istnieàą do dziś”PSK 

t rozumieniu tego czasu érzez Antoniego `zubińskiego àest zawarowana historóczna 

zasługa dla éolskieà lewicóI która àednak „wótargowała” odrębną molskęI taką àaką w 

ówczesnóch warunkach mogła wótargowaćK jożna éowiedziećI że badanie fenomenu molski 

iudoweàI wótóczanie udoskonalonóch ścieżek interéretacóànóch dotóczącóch losów éolskich 

N944JN9U9 bóło naàwiększą éasàą `zubińskiegoK gako historók dzieàów éolitócznóchI 
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emocàonalnie związanó z ideałami socàalistócznómiI ale nadzwóczaà érzówiązanó do faktów 

historócznóch i narodoweà osi sóntezó historóczneàPTI bół Antoni `zubiński rzecznikiem 

narodowóch dróg do socàalizmuK `hociaż realizm éolitócznó i teméerament nakazówałó mu 

wstrzemięźliwość w budowaniu „zamków na lodzie”I to àuż analizuàąc nieéowodzenia 

rewolucài niemieckieà N9NULN9N9 zauważyłI że słabością liderów bóło zaéatrzenie się we 

wzorzec rosóàskiI z różnóch względów niemożliwó do zastosowaniaK w teà éonad czasoweà 

konstatacài Antoni `zubiński wóérowadzał tezęI że każdó ruch séołecznó może odnieść 

trwałó sukces w zgodzie z wewnętrznómi warunkamiK 

mrzó różnóch okazàachI także w rozmowach érówatnóchI Antoni `zubiński àawił się 

àako rzecznik oweà éolskieà drogiK Trzeba éodkreślićI że taI dziś dla wielu może i śmiesznaI a 

bez wątéienia niemodna teza bóła obszarem szczerego zaangażowania wielu ludzi lewicó 

uéatruàącóch w nieà nie tólko leészeà érzószłościI ale także stoéniowego dóstansowania się 

molski od „àedónie słusznego” modelu radzieckiegoW od éełneà niezależności éoérzez różnie 

dawkowaną autonomięI do względneà suwerenności – zawsze z éolskim orłem w tleK 

Trwaàącó érzez lata bóà o rzetelną ocenę okresu molski iudoweàI widocznó w 

dziesiątkach artókułówI także o charakterze éublicóstócznómI naàéełnieà mógł bóć widocznó 

w większóch formachI naàleéieà sóntezachK ka érzełomie lat SMK i TMK éowstało éierwsze takie 

oéracowanie obeàmuàące dzieàe molski w latach N9NUJN94RK mo kilkuletnich éeregrónacàach 

maszónoéisu éo instótucàachI urzędachI ale i koleànóch recenzentach Antoni `zubiński 

zrezógnował z érób éogodzenia sérzecznóch naàczęścieà oéinii i oczekiwańK kiebagatelną rolę 

odegrało też àego érzeàście w N9TN rK do tarszawóK gednakże duża część tego dóskutowanego 

zawzięcie maszónoéisu weszła do zainicàowaneà érzez niego tzwK éoznańskieà sóntezó 

dzieàów molskiI którą mtk oéublikował éod redakcàą gerzego Toéolskiego w N9TR rK t 

àedneà trzecieà „azieàe molski” wóéełniłó tekstó `zubińskiegoI które dotóczółó okresu 

międzówoàennegoI ff woànó światoweà oraz moiK oozumie się samo érzez sięI że niemal 

wszóstkie séorneI naàbardzieà rezonuàące séołecznie i éolitóczne kwestie mieściłó się w àego 

częściI któremu redaktor całości éozostawił dużą swobodęK tśród kilkunastu éoważnóch 

recenzài oéublikowanóch w tóm czasie zwraca uwagę oéinia Andrzeàa pkrzóékaI że àest to 

„trafna refleksàa na temat sótuacài nowoéowstałego éaństwa éolskiego i éroblemówI z 

którómi się zetknęło”PUK 

t miarę uéłówu lat dążenie do érzedstawienia własneà wizài dzieàów oàczóstóch 

érzóbierało na sileI zwłaszczaI że Antoni `zubiński – àak zauważył jichał jusielak – 
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„séoglądał nie raz na dzieàe molski z éerséektówó kresów zachodnich i bół to zwókle ogląd 

bardzo krótócznó – historóka i tielkoéolanina”P9K Bóło też w tóm séoàrzeniu mieàsce na 

szerokie widzenie éolskich krózósów od N9RS rK éo stan woàennóI któró oceniał także z 

uwzględnieniem racài osób decóduàącóch się na àego wérowadzenieK kiektóróch oburzałoI 

kiedó z właściwóm dla swóch wówodów séokoàem ukazał analogie i érzeciwieństwa 

érzewrotu maàowego i stanu woàennego4MK 

Antoni `zubiński niestrudzonó w éoszukiwaniu érawdó o minionóch 

dziesięcioleciach w każdeà z koleànóch sóntez dzieàów molski uu wK starał się éokazówać 

séołeczeństwo w àego wielkieàI nieskończoneà złożonościK oealizm w ocenie tegoż 

séołeczeństwa oraz ich érzówódców na różnóch etaéach érzemian – bówał docenianó érzez 

wielu czótelników i niektóróch recenzentówK Andrzeà Andrusiewicz w zagaàeniu do dóskusài 

o „eistorii molski” oéublikowaneà w N9UT rKI którą zorganizowała redakcàa „w éola walki”I a 

nastęénie oéublikowała éod znamiennóm tótułemW „molska – molacó – molskośćK jitó i 

rzeczówistość”I éowiedziałI że Antoni `zubiński uàmuàe „… wielkie siedemdziesięciolecie 

molaków w szerokim kontekścieK kie schlebia narodoweà megalomaniiK misze érawdęI 

czasami okrutnąI obala mitóK wauważa to wszóstkoI co bóło w naànowszóch dzieàach molski i 

molaków nikczemneI głuéieK tidzi tragiczne dólematóI éorażki i sukcesóI blaski i cienieI 

wielkość i małośćK tidzi molaków zdolnóch do ofiarI éoświęceńI naàwóższóch uniesień i 

zdolnóch do warcholstwaI éodłościI sączącóch àad do duszóI błoto do sumienia”4NK 

léinię éowóższą można odnieść do nastęénóch sóntez historii molski – dwutomoweàI 

oéublikowaneà w latach N99OJN994 érzez séecàalnie do tego celu éowołane wódawnictwo – 

tielkoéolską Agencàę tódawniczą4O éoérzez monumentalną „molska i molacó éo ff woànie 

światoweà EN944JN9U9F” i wódaną w OMMO rK érzez lssolineum „eistorię molski NUS4JOMMN” 

oraz àeà mnieàsze mutacàę wódaną w OMMM rK érzez tódawnictwo moznańskie étK „eistoria 

molski uu wieku”K tszóstkie oneI àakkolwiek éisane od éoczątkuI a więc bez érzenoszenia 

fragmentów dawnieà naéisanóch do noweà wersàiI łączó sómélicóstócznó séosób érezentacài 

wszóstkichI także bardzo skomélikowanóch i kontrowersóànóch sérawK 

póntezó séełniaàące także rolę éodręcznikówI do któróch chętnie sięgaàą także adeéci 

nauk éokrewnóch historiiI cechuàe àasnó i érostó układ oraz takież nazewnictwo tótułów 

rozdziałów i éodrozdziałówK pą one zarazem stosunkowo krótkieI co érzó konsekwentnóm 
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układzie chronologicznoJérzestrzennómI éozwalaàą łatwo dotrzeć do kwestii interesuàącóch 

czótelnikaK hrótkie zdania wzmacniaàą klarownó wókładI z którego wóziera nie tólko waga 

oéisówanego éroblemuI ale także stosunek autora do niegoK 

t zakończeniu sóntezóI będąceà ostatnim tomem niedokończonego dzieła 

redagowanego érzez gerzego Toéolskiego noszącego tótuł „molskaK azieàe naroduI éaństwa i 

kulturó” odnosi się Antoni `zubiński do wódarzeń bardzo świeżeà dató stawiaàąc éótanieI na 

które doéiero w érzószłości będzie możliwa odéowiedźK „t éeanach tróumfalnóch 

zwócięskiego obozu érawicó séołeczneà éoàawiła się tendencàa zmierzaàąca do éełnegoI 

totalnego ośmieszenia i éotęéienia wszóstkiego co działo się w molsce w okresie minionóch 

4R latK gest to tendencàa w molsce dość tóéowa od TM latK hażdó zwócięski obóz éolitócznó 

érzeàmuàąc władzę oskarżał éokonanóch érzeciwników o błędóI nadużóciaI érowadzenie 

kraàu do zgubó i érezentował siebie àako àedónego mądrego zbawcę oàczóznóK Totalna 

negacàa ośmiesza samą siebieK `zas zresztą éokaże co zrobili dzisieàsi krótócó i co éowiedzą 

o nich nastęécó>” – éisał około roku N99SJN99TK 

kie mnieà àednoznacznie bronił całego okresu umownie zwanego molską iudowąK 

Twierdził i dowodziłI że mimo wszóstkich ograniczeń i błędów czas ten nie może bóć 

traktowanó àako straconóK „mowstała molska iudowaI éonieważ inna molska w okresie tóm 

istnieć nie mogłaK t N944 rK alternatówą nie bóła nieéodległość i suwerennośćI lecz 

siedemnasta reéublikaK wasługą lewicó éolskieà wobec narodu àest toI że w tóch trudnóch 

warunkach wzięła na siebie odéowiedzialność za losó narodu”K lbiektówną àeà zasługą bóło 

też toI że molska nie została – àak to élanowano w N9P9 rK – wómazana z maéó buroéóI ale 

wószła z tego trudnego okresu wzmocnionaI z rozwiniętą kulturąI szóbszóm niż w érzeszłości 

rozwoàem goséodarczómI wzrostem świadomości narodoweàI stoéniowo rozszerzaną 

suwerennością éolitóczną i goséodarczą4PK 

t warunkach éolitócznóch ff om éisarstwo Antoniego `zubińskiego nadal wzbudzało 

zainteresowanie historóków i części czótelnikówK gednak wolne od faàerwerków oéinie 

widnieàące w àego éracach éozostawałó éoza nurtem rządnóch sensacài mediówK holeàne 

książki nie bółó dostrzegane érzez recenzentówI chociaż cenione i kuéowane o czóm 

świadczó choćbó R wódań „buroéó uu wieku”I o któróch – raczeà zdawkowo i informacóànie 

– wóéowiedziało się dosłownie kilka osóbK kie dotóczó to àuż „eistorii molski uu wK”I o 

któreà dosłownie nie znalazłem w czasoéismach żadneà wzmianki oraz blisko tósiąc stron 

druku licząceà „eistorii éowszechneà uu wieku”I w któreà nie stroni się też od korógowania 
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érawd zakrzeéniętóch w sferze mitów i legendK hsiążka taI wódana éośmiertnieI ale oddana 

do druku àako zakończone oéracowanie autorskieI àakbó éodsumowówała nadzwóczaànie 

wielki i bardzo różnorodnó dorobek naukowóI będącó efektem wielkieà éracowitościI 

sóstematóczności i wiaró w rozwóà uérawianeà dóscóélinóK alatego nazwaną àą sóntezą 

sóntezK 

Trzeba też zauważyćI że Antoni `zubiński bół niestrudzonóm krzewicielem historii 

maàąceà u éodstaw éolski éunkt widzeniaK w tóm ériorótetem nigdó się nie skrówałI 

aczkolwiek wolnó bół od móślenia nacàonalistócznegoI zwłaszcza w kontekście stosunków 

molski z sąsiadami – wielkimi i małómiK lbecnóm do końca żócia éeregrónacàom éo kraàu z 

referatamiI odczótami i séotkaniami autorskimiI towarzószóła stała gotowość do 

reérezentowania éolskieà nauki historóczneà w innóch éaństwachI zwłaszcza w kiemczech i 

wpooK iiczne grono àego uczniów Ewóéromował RP doktorówF i wséółéracowników Esetki 

razó uczestniczół àako recenzent w érzewodach doktorskichI habilitacóànóch i érofesorskichF 

bóło zdaniaI że zabiegał o uczciwó rozwóà dóscóélinó będąc érzez kilkanaście lat członkiemI 

okresowo także wiceérzewodniczącómI `entralneà homisài hwalifikacóàneàI gdzie 

funkcàonował àako osoba żóczliwaI wolna od niechętneà stronniczości nawet wobec osóbI 

które go lekceważyłó lub okazówałó wrogośćK lgromnó autorótet zdobół wśród swoich 

uniwersóteckich wséółéracownikówI któróch darzół zaufaniem i sóméatią z àednocześnie 

daleko éosuniętą wolą éomocó i zaskakuàącą éostronnóch wórozumiałościąK 

ka comiesięczne séotkania naukoweI formalnie nazówane seminarium doktorskim 

zàeżdżałó także osobó z odległóch mieàscowościI néK eenrók `hałuéczak z iublina 

uczestnicząc w nich w latach N9URJN99M àako habilitantI éisał o „drużónie mrofesora”I która w 

séosób naturalnó skuéiła się wokół osobó ciesząceà się „autentócznóm szacunkiem […zK 

ptwarzał wszóstkim forum do dóskusài i doskonalenia warsztatuK tórabiał ważne dla badaczó 

cechóW krótócózmI uznanie dla źródełI koméleksowe uàęcie […zK jiałem wielkie szczęście 

bóć érzez éewien czas àednóm ze wséółéracowników mrofesoraK Bardzo wiele mu 

zawdzięczam…”44K 

Antoni `zubiński należał do wótrawnóch éolemistów – tak w słowie mówionóm àak i 

éisanómK jałgorzata pzulcJmackalén maàąca z Antonim `zubińskim wieloletnie kontaktó tak 

osobiste àak i éóźnieà naukowe zaznaczółaI że nigdó nie dawał àeà odczuć „swoàeà érzewagi 
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czó braku szacunku dla moich sądów – ani w czasach kiedó bółam zadziorną studentkąI ani 

éóźnieà kiedó rozéoczónałam éracę samodzielnego badacza naukowego”4RK 

Antoni `zubiński zaliczonó érzez Andrzeàa celiksa drabskiego do historóków 

naàbardzieà zasłużonóch z „generacài éoéaździernikoweà”I wskazuàe głównie na àego zasługi 

àako badacza ff om i woànó światoweà4SK gakże wielkie éole uérawiane érzez `zubińskiego 

éozostało na uboczuI to które analizował naàbardzieà konsekwentnieI naàchętnieàI z naàwiększą 

éasàąW dzieàe molski iudoweà widziane àako kontónuacàa historii naroduI àego éaństwa i 

kulturó w całóm uu wiekuK mrzed érawie OM lató AK Andrusiewicz o éierwszeà samodzielneà 

sóntezie molski uu wK naéisałI że „Antoni `zubiński éodàął się zadania rózókownegoI a może 

nawet zuchwałegoK ouszół na szlak obfituàącó w éułaékiI éokonał go z éowodzeniemK 

tóéełnił wiele éolskich <<białóch élam[[ realną treścią”4TK 

lwa realna treść to zwerófikowane źródłowo faktó wéisane w uczciwość badawczą i 

twarde zasadó loàalności i żóczliwości wobec molskiI świata i ludziK mrofesor eenrók 

llszewskiI znaàącó Antoniego `zubińskiego éonad éół wieku i éozostaàącó z nim w ostatnich 

kilku latach w niemal codziennóch kontaktach wóznałI że nie obcował z osobą ze séiżuI ale 

normalnóm człowiekiemI u którego wierność éróncóéiom sąsiadowałaI uzuéełniała się i 

ścierała ze zwóczaànómi ludzkimi éragnieniamiI wątéliwościami i słabostkamiK „tielkieà 

karieró w éolitóce nie zrobiłI bo bół mało elastócznó i nie wókazówał zwókłeà na tóm éolu 

gotowości do metamorfozK Ale właśnie ten fakt czónił go świetnóm rozmówcą o éolitóceI 

któreà mechanikę znał na wólotK Bół też wrażliwó na krzówdę ludzkąK kawet gdó bół 

érzeświadczonóI że ktoś nienależócie wókonuàe obowiązkiI odsuwał od siebie móśl o karaniuK 

kieàedna osoba na rAj czó w fnstótucie wachodnim zawdzięcza mu możliwość 

kontónuowania karieróK pkromnóI a nawet nieco nieéoradnó w obcowaniu z otoczeniemI lubił 

kiedó doceniano àego zasługiK `hętnie stawał w świetle àuéiterów udzielaàąc wówiadówI 

uczestnicząc w éanelach érzewodnicząc naradomI wóstęéuàąc w érasie”4UK 

hiedó w maàu OMMS rK komélementowałem érofK eenróka llszewskiego za éowóższó 

tekst czótanó éonownie àako całkowicie zgodnó z moimi wóobrażeniami i érzekonaniamiI 

wóznałI że bardzo mu séotkań z Antkiem brakuàeK A àak mnie? – odéarłemK 

Antoni `zubiński zmarł NM lutego OMMP rK niemal dokładnie w dziesiątą rocznicę 

śmierci żonó BarbaróK w tą wielką dla niego stratą nigdó tak zuéełnie się nie éogodziłK 
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